
اأق��ي��م ال��ل��ق��اء ال�����س��ن��وي امل��ف��ت��وح م��ع م��ع��ايل مدير 

عمادة  نظمته  ال��ذي  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة 

�سوؤون الطالب متمثلة بال�سراكة املجتمعية، وذلك يوم 

يناير   15 املوافق   1440 الأوىل  جمادى   9 الثالثاء 

اجلامعية  املدينة  م�سرح  يف  مبا�سرة  بّثه  ومت   ،2019
امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  مبنى  وم�����س��رح  للطالبات 

بعلي�سة.

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  ال��ل��ق��اء وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  ح�سر 

الدكتور  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  وعميد  ال�سلمان، 

الدكتور  ال��ط��الب  ���س��وؤون  وعميد  ال�سدحان،  با�سل 

مت  حيث  اجلامعة،  مدير  جانب  اإىل  القريني،  فهد 

اجلامعة  ح�سابات  على  ا�ستقبالها  بعد  الأ�سئلة  طرح 

مكتوبة  كاأ�سئلة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  يف 

وت�سجيالت م�سورة من خمتلف اأق�سام اجلامعة.

اجلامعة  حر�ص  موؤكًدا  اللقاء،  العمر  الدكتور  بداأ 

على »مناق�سة هموم طالبها وطالباتها وكل ما يخ�ص 

من  للعديد  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا  التعليمي«،  احل���راك 

وطرح  الطلبة،  تواجه  التي  والإ�سكاليات  املوا�سيع 

جمالت  �سملت  التي  املتنوعة  والق��رتاح��ات  الآراء 

املرافق  وجودة  والطالبات،  للطالب  العملي  التدريب 

التخ�س�سات  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ام��ع��ي��ة،  واخل���دم���ات 

الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  للطلبة  امل��ط��روح��ة  الأك��ادمي��ي��ة 

بعد  للوظائف  التقدمي  يف  تواجههم  التي  والتحديات 

التخرج.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب اأمري منطقة الريا�ص، تنظم 

جامعة امللك �سعود خالل الفرتة من 5/28 اإىل 1440/6/2ه� اأ�سبوع املهنة واخلريج واملعر�ص وامللتقى امل�ساحب 

وذلك يف دورتة الثامنة، الذي ي�سارك فيه كربى ال�سركات الوطنية يف خمتلف املجالت والتخ�س�سات.

و�سيقام يف اأ�سبوع املهنة العديد من الدورات التدريبية للطالب والطالبات من من�سوبي اجلامعة وغريهم لتنمية 

مهاراتهم وقدراتهم املتعلقة مب�سارهم املهني.

ودعت جامعة امللك �سعود اجلميع اإىل ح�سور اأ�سبوع املهنة حيث �سيكون متاًحا للجميع ولي�ص مق�سوًرا على 

طالب وطالبات اجلامعة، وذلك من منطلق ا�ست�سعار اجلامعة مل�سوؤوليتها املجتمعية وخدمة اأبناء وبنات الوطن.

ويهدف اأ�سبوع املهنة اإىل متكني قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر الب�سرية املتوف�رة يف اجلامع�ة، 

واإقامة �سراكة تعاونية مميزة بني اجلامعة وقطاع الأعمال، بالإ�سافة اإىل طرح برامج تدريبية لطالب اجلامعة يف 

خمتلف التخ�س�سات.

مؤتمر طب األسنان ناقش أحدث الطرق العالجيةوفد من جامعة سوانزي البريطانية يزور الجامعة

المؤتمر الدولي الثامن للموارد المائية والبيئة الجافة.. الثالثاء

نائب أمير الرياض 
يرعى أسبوع المهنة 

يف اللقاء ال�سنوي املفتوح مع مدير اجلامعة..

بحث مجاالت التدريب العملي وتحديات الوظائف للطلبة

ندوة عن »الدبلوماسية الشعبية واالتصال الدبلوماسي«احذروا المخدرات المعنوية ومصادرها 08ورشة عمل بمعهد التصنيع المتقدم 0415

مب�ساركة كربى ال�رشكات الوطنية..
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وفد من الجامعة يشارك في االجتماع التنفيذي 

التحاد الجامعات اآلسيوية
���ش��ارك وف���د م��ن ج��ام��ع��ة امللك 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  �شعود 

والدكتور  اجلامعة،  وكيل  ال�شلمان 

اإدارة  على  امل�شرف  الرتكاوي  مزيد 

العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل  التعاون 

طالب  ث��الث��ة  ومب�شاركة  العاملية، 

االجتماع  ح�شور  يف  اجلامعة،  من 

احت���اد  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اجلامعات االآ�شيوية، والذي عقد يف 

2018/11/18م   - 13 الفرتة من 

يف  1440/3/10ه�،   -  5 املوافق 

جامعة اإندوني�شيا مبدينة بايل.

الرئي�س  األقى  االفتتاح،  حفل  يف 

جامعة  ورئي�س  لالحتاد،  التنفيذي 

اأني�س  حممد  الدكتور  اإندوني�شيا، 

كلمة افتتاحية، رحب خاللها بجميع 

االأع�����ش��اء، وو���ش��ع ج���دول اأع��م��ال 

اأ�شار  كما  2019م  للعام  االحت���اد 

اأن االحتاد كان �شغرًيا  اإىل حقيقة 

ن�شبًيا لكنه حقق بالفعل العديد من 

االأهداف، واأثبت القدرة على حتقيق 

ب��اأه��داف��ن��ا  تتعلق  ه��ام��ة  اإجن�����ازات 

التي  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  خ��الل  م��ن 

العديد  الإن�����ش��اء  االأع�����ش��اء  يبذلها 

وبرامج  االأك��ادمي��ي��ة  املنتديات  م��ن 

ومتنى  املا�شي،  العام  خالل  التنقل 

جناح  ا�شتمرار  اأني�س  الربوفي�شور 

وتاأثريه  االآ�شيوية  اجلامعات  احتاد 

العايل،  التعليم  على  االأمد  الطويل 

اأنحاء  جميع  يف  اأو  اآ�شيا  يف  �شواء 

العامل.

بني،  ياجن  الربوفي�شور  األقى  كما 

ت�شينغهوا،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

احلا�شرين  بجميع  الرتحيب  كلمة 

ت�شينغهوا،  جامعة  رئي�س  عن  نيابة 

وحتدث  يونغ،  يو  كيو  الربوفي�شور 

ع��ن جن��اح��ات االحت���اد واإجن��ازات��ه 

اإط���الق  ذل���ك  يف  مب��ا  االآن،  ح��ت��ى 

العايل  التعليم  اآفاق  تقرير عن  اأول 

اإدارة  ح���وار  واإن�����ش��اء  االآ���ش��ي��وي، 

املكتبة، كما حتدث عن االجتاهات 

التي ت�شكل التعليم العايل االآ�شيوي 

يف الوقت الراهن، مثل زيادة حركة 

ونقل  اآ�شيا،  اإىل  الدوليني  الطالب 

ملزيد  توقعاته  ي��ان��غ  ال��ربوف��ي�����ش��ور 

والتعاون  امل�شرتكة  االإجن���ازات  من 

اإن  وق��ال  االأع�شاء،  اجلامعات  بني 

وم�شتمر  �شريع  تطور  يف  االحت���اد 

ومت��خ�����س ع��ن��ه ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ش��ة، 

يف  ف�شاعًدا  االآن  م��ن  و�شن�شتمر 

حتقيق االأدوار املطلوبة لنجاح اأكرب 

لالحتاد.

لالجتماع  االأوىل  اجلل�شة  يف 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ق����دم مم��ث��ل��ون من 

ملخ�ًشا  االأع�������ش���اء  اجل��ام��ع��ات 

من  ال��ف��رتة  يف  االحت���اد  الأن�شطة 

ت�شمنت  2019م،  اإىل  2018م 
وامل��وؤمت��رات  املكتبة،  اإدارة  ح��وار 

باالإ�شافة  ل��الحت��اد،  االأك��ادمي��ي��ة 

االأك��ادمي��ي��ة  االأن�شطة  جميع  اإىل 

التي نظمها االحتاد يف اجلامعات 

االأع�شاء.

عر�س  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل��ل�����ش��ة  ويف 

ال��دك��ت��ور زه��ون��غ زه���و، م��ن معهد 

التعليم بجامعة ت�شينغهوا، واملوؤ�ش�س 

الرئي�س ملنظمة اآفاق التعليم العايل 

التقرير  نتائج  2018م،  االآ�شيوي 

و�شارك يف نقا�س مثمر مع االأع�شاء 

التقارير  اجت���اه  ب�����ش��اأن  االآخ���ري���ن 

امل�شتقبلية.

اأم����ا اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ت��ي 

الدكتور  االحتاد  �شكرتري  تراأ�شها 

ناق�شت  ف��ق��د  ت�����ش��وان��غ��ي،  زه��ان��غ 

علماء  جائزة  بتنفيذ  يتعلق  ما  كل 

املوظفني،  تبادل  وبرنامج  االحتاد 

ف�شاًل عن مراجعة بع�س �شيا�شات 

ب��االحت��اد.  العمل  اإط���ار  ومظاهر 

مناق�شة  يف  االأع�شاء  �شارك  كما 

املحتملة  التغيريات  ب�شاأن  حيوية 

يف  ع��ام  ت��واف��ق  اإىل  التو�شل  ومت 

االآراء.

ق��دم  ال���راب���ع���ة،  اجل��ل�����ش��ة  ويف 

اأن�شطة  ب�شاأن  مقرتحاتهم  االأع�شاء 

2019-2020م،  ل��ل��ع��ام  االحت����اد 

واالأخ���رية،  اخلام�شة  اجلل�شة  ويف 

حول  جل�شة  يف  االأع�����ش��اء  ���ش��ارك 

اأظهرت  والتي  املمار�شات،  اأف�شل 

للجامعات  الفريدة  والربامج  بع�س 

االأع�شاء.

الدكتور  قدم  اجلل�شة  هذه  ويف 

وكيل  ع��ن  نيابة  ال��رتك��اوي  م��زي��د 

اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�شلمان، 

ع��ر���ش��اً ح����ول جت���رب���ة »ب��رن��ام��ج 

�شعود«،  امل��ل��ك  بجامعة  االأوق����اف 

اأع�شاء  من  ا�شتح�شاناً  لقي  والذي 

االحت����اد االآخ���ري���ن، وق���د اأت��اح��ت 

من  للتعلم  رائ��ع��ة  فر�شة  اجلل�شة 

اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ل��دى خمتلف 

اجلامعات.

وب��ع��د ان��ت��ه��اء اجل��ل�����ش��ات، ق��ام 

منتدى  يف  امل�����ش��ارك��ون  ال���ط���الب 

ال�شباب باحتاد اجلامعات االآ�شيوية 

2018م، والذي يتزامن مع االجتماع 
عرو�س  بتقدمي  لالحتاد،  التنفيذي 

مو�شوع  حول  االحت��اد  اأع�شاء  اإىل 

�شارك  وقد  ال�شحية«،  »املحيطات 

يف املنتدى ثالثة طالب من جامعة 

امللك �شعود.

التنفيذي  االج��ت��م��اع  حقق  وق��د 

للعام  االآ�شيوية  اجلامعات  الحت��اد 

عن  واأ�شفر  كبرًيا،  جناًحا  2018م 
تبادالت مثمرة بني االأع�شاء، وتعاوًنا 

ال�شريكة  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  اأع��م��ق 

وامل����زي����د م���ن ت��ع��زي��ز مم��ار���ش��ات 

و�شيا�شات االحتاد.

تدشين برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه

اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  د�شن 

البحث  برنامج  �شمن  الدكتوراه  مرحلة  بعد  ما  الزمالة  برنامج  العامري، 

والتطوير بوزارة التعليم، والذي يهدف اإىل دعم خريجي مرحلة الدكتوراه 

يف بداية حياتهم العملية لتطوير قدراتهم البحثية، ودعم االأن�شطة البحثية 

يف اجلامعة، وذلك يوم االأربعاء 5 ربيع االآخر 1440ه� املوافق 12 دي�شمرب 

2018م، بح�شور عميد البحث العلمي الدكتور خالد احلميزي، وامل�شرف 
عمادة  ووكيل  الرجيعي،  �شامل  الدكتور  الب�شرية  املوارد  عمادة  على  العام 

البحث العلمي الدكتور نا�شر العريفي، ومدير م�شروع برنامج الزمالة ما 

بعد الدكتوراه الدكتور حممد اخلريف، ومن�شوبي عمادة البحث العلمي.

يف بداية اللقاء األقى الدكتور العامري كلمة ترحيبية رحب فيها بالباحثني 

املجاالت  للعمل يف  املوؤهلني  ال�شعوديني  املواطنني  الدكتواره من  من حملة 

العلمية والهند�شية وال�شحية وامل�شرفني على اأبحاثهم، متمنًيا لهم التوفيق 

وال�شداد. كما قام عميد البحث العلمي بعر�س اأهداف الربنامج واآلية العمل 

والتوا�شل وتعريف الباحثني اجلدد مب�شرفيهم واالإجابة على ا�شتف�شاراتهم، 

واختتم اللقاء بعقد اجتماعات تعارفية بني الباحثني وم�شرفيهم.

يوم لتهيئة المستجدات بــ »التطبيقية«
بكلية  االأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��وؤون  وح��دة  يف  الطالبية  االأن�شطة  ق�شم  نظم 

الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع للطالبات بعلي�شة لقاء »يوم التهيئة« 

1440ه�،  االأوىل  جمادى   3 االأرب��ع��اء  يوم  وذل��ك  امل�شتجدات،  للطالبات 

بح�شور وكيلة الكلية الدكتورة ملك قطان، وم�شاعدة وكيلة الكلية لل�شوؤون 

االأكادميية الدكتورة جميلة القحطاين.

لت�شهيل  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  من  الطالبية  االإن�شطة  ق�شم  ويهدف 

اندماج الطالبات امل�شتجدات بالكلية، والتعريف باإداراتها واأنظمة الدرا�شة 

باجلامعة، ومت تنظيم هذا اللقاء مب�شاركة اأق�شام ووحدات من داخل الكلية 

وخارجها، وقد لقي هذا اللقاء جناًحا مميًزا وح�شوًرا كبرًيا من الطالبات 

وح�شل على تقييم اإلكرتوين »ممتاز« بن�شبة ٩٢٪.

»منتجات البحوث والرسائل العلمية« في حلقة نقاش.. غدًا

تكريم مشاريع التخرج المتميزة بكلية الهندسة

يف  البحثي   التميز  مركز  ينظم 

تطوير تعليم العلوم والريا�شيات »اأفكر« 

عند الثانية ع�شر والن�شف من ظهر 

غداً االثنني حلقة النقا�س ال�شاد�شة 

واخلم�شني بعد املائة �شمن �شل�شلة 

التي يعقدها املركز  النقا�س  حلقات 

البحوث  »منتجات  بعنوان  اأ�شبوعياً 

اال�شرتاتيجية   - العلمية  والر�شائل 

املقرتحة، والنموذج املقرتح، والت�شور 

وت�شميمهم،   ، بينهم  الفرق  املقرتح 

وتقدمي  اإع���داد  من  وا�شتخداماتهم« 

الدكتورة �شارة بنت عبداهلل املنقا�س، 

اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم االإدارة الرتبوية 

كلية  امللك �شعود، وذل��ك يف  بجامعة 

الرتبية قاعة رقم »1اأ33«، ولل�شيدات 

كلية  للطالبات،  اجلامعية  املدينة  يف 

 »72« معمل   »2« رقم  مبنى  الرتبية، 

الدور االأول.

وبرعاية  الهند�شة  كلية  نظمت 

�شي�شتمز  اإي  اأي����ه  ب���ي  ���ش��رك��ة 

الثالثاء  يوم  و�شركائها  ال�شعودية 

املوافق  1440ه�،  االآخر  ربيع   18
م��ع��ر���ش��اً  2018م  دي�����ش��م��رب   25
ب��رع��اي��ة عميد  ت��ك��رمي��ي��اً  وح��ف��اًل 

الكلية الدكتور وليد زاهد، ورئي�س 

ال�����ش��رك��ة  ال��ب�����ش��ري��ة يف  امل������وارد 

واإدارة خطوط  لل�شيانة  ال�شعودية 

االإمداد االأ�شتاذ جمدي الظاهري، 

لل�شوؤون  الهند�شة  كلية  ووك��ي��ل 

الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

اأحمد النعيم.

ويف كلمتة باملنا�شبة تقدم عميد 

لل�شركة  بال�شكر  الهند�شة  كلية 

�شت  منذ  املنا�شبة  هذه  لرعايتها 

مل�شاريع  التحكيم  وللجنة  �شنوات، 

التخرج املتميزة. كما هناأ الطالب 

التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الفائزين 

امل�������ش���رف���ني ع���ل���ى امل�������ش���روع���ات 

اأحمد  الدكتور  تقدم  كما  املتميزه. 

الراعية  لل�شركة  بال�شكر  النعيم 

جلهودهم  االأك��ادمي��ي��ة  واالأق�����ش��ام 

التخرج  م�شاريع  جودة  حت�شني  يف 

املتميزة، وللجنة تنظيم احلفل.

م���ن ج��ه��ت��ه اأع������رب االأ����ش���ت���اذ 

ال���ظ���اه���ري ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذه 

الإدارة  بال�شكر  وت��ق��دم  امل�شاريع، 

الكلية على جمهوداتها فيما يخ�س 

مو�شحاً  بالكلية،  التخرج  م�شاريع 

اأن ال�شركة تقوم منذ اأكرث من 50 

وطنية  اأه��داف  على  بالعمل  عاماً 

ك����ربى مم��ث��ل��ة يف ن��ق��ل وت��وط��ني 

املعرفة، وقد تبلور عن ذلك برنامج 

لتحفيز  ي��ه��دف  ج��ام��ع��ي  ت���ع���اون 

الطالب وت�شجيع االإبداع.

ت���وزي���ع  احل����ف����ل  خ������الل  ومت 

للطالب  تقدير  و�شهادات  جوائز 

م�شاريع  على  امل�شرفني  واالأ�شاتذة 

الدرا�شي  للف�شل  املتميزه  التخرج 

-1439 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  االول 

الهند�شة  اأق�����ش��ام  م��ن  1440ه� 
وهند�شة  مدنية  »هند�شة  املدنية 

م�شاحة« والكهربائية، وامليكانيكية، 

وال�������ش���ن���اع���ي���ة، وال���ك���ي���م���ائ���ي���ة 

الهند�شي  الت�شميم  وم�شروعات 

ومبجموع �شت ع�شرة جائزة.
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اختتم اأعماله الأ�شبوع املا�شي بـ 145 حما�رضة و41 ور�شة عمل

جامعة  من  وفدًا  تستقبل  الجامعة 
البريطانية سوانزي 

العالجية  الطرق  ناقش أحدث  مؤتمر طب األسنان 
المستخدمة واألجهزة 

زار وف���د م��ن ج��ام��ع��ة ���س��وان��زي 

�سعود،  امللك  جامعة  الربيطانية، 

دي�سمرب   13  -  10 ال��ف��رة  خ��ال 

2018م املوافق 3 - 6 ربيع الآخر 
امل�ساريع  ملناق�سة  وذل��ك  1440ه�، 
والتعاون  الطاب،  وقبول  القائمة، 

امل��ح��ت��م��ل، و���س��م ال���وف���د ال���زائ���ر، 

ال��ربوف��ي�����س��ور اأن����درو ب���ارون مدير 

اأبحاث �سامة الطاقة رئي�س  معهد 

الكربون  لطاقة  �سيمرو  �سري  �سركة 

با�سا  حمبوب  والدكتور  املنخف�س، 

وم�ساركة  الدولية  التنمية  م�سوؤول 

مريي  وال�سيدة   ،»ESRI« الأبحاث 

كالهري بارون مديرة امل�سروع املدير 

جوان  وال�سيدة   ،»ESRI« امل�ساعد 

مركز  م��دي��رة  بارفيت،  فران�سي�س 

وا�ستقبل  الإجنليزية،  اللغة  تدريب 

ال����وف����َد م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، ووك��ي��ل 

ال�سلمان،  اجلامعة الدكتور عبداهلل 

على  ال��ع��ام  وامل�����س��رف  وامل�ست�سار 

مكتب معايل مدير اجلامعة الدكتور 

البحث  وع��م��ي��د  التميمي،  اأح��م��د 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

نا�سر  الدكتور  العلوم  كلية  وعميد 

الداغري، وعميد كلية العلوم الطبية 

ال�سيخ،  اآل  الدكتور يزيد  التطبيقية 

خالد  الدكتور  الطب  كلية  وعميد 

التعاون  اإدارة  على  وامل�سرف  فودة، 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل 

وم�ساعدة  الركاوي،  مزيد  الدكتور 

وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة 

امل�سرف  وم�ساعدة  امل�سري،  عبري 

اخلارجي  الإ���س��راف  برنامج  على 

الدكتورة نادية الغرمييل.

عمداء  مع  لقاء متهيدي  ذلك  تبع 

املختلفة،  الأق�سام  وروؤ�ساء  الكليات 

البحثية  امل�ساريع  مناق�سة  خاله  مت 

دورات  يف  الطاب  وقبول  احلالية، 

قام  ثم  التعاونية،  الإجنليزية  اللغة 

الوفد بجولة يف بع�س الكليات واأجرى 

مناق�سات مع العديد من الأق�سام مبا 

لتقنية  عبداهلل  امللك  معهد  ذلك  يف 

امل�ستدامة،  الطاقة  وم��رك��ز  النانو، 

البوليمريات،  لأبحاث  �سابك  ومركز 

وم��رك��ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي يف امل���واد 

الهند�سية، ومعهد الت�سنيع املتقدم.

واأب�����دى وف���د ج��ام��ع��ة ���س��وان��زي 

اإعجابه بعمق ونوعية الأبحاث التي 

ومت  �سعود،  امللك  جامعة  جترى يف 

للتعاون  الأف��ك��ار  من  العديد  ط��رح 

واملناق�سات  الج��ت��م��اع��ات  خ���ال 

املختلفة التي جرت، ثم مت ا�ست�سافة 

وكيل  قبل  م��ن  غ��داء  ال��وف��د حلفل 

ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

ونخبة من م�سوؤويل اجلامعة.

كما قام الوفد بزيارة كلية العمارة 

العديد  مناق�سة  ومتت  والتخطيط، 

امل�سركة،  البحثية  امل�ساريع  م��ن 

والتفاق على تعزيز ال�سراكة بينهما 

والعمل من اأجل املزيد من امل�ساريع 

التعاونية يف امل�ستقبل.

وتاأتي هذه الزيارة بناًء على ما مت 

بناوؤه من تفاعل اإيجابي بني جامعة 

امللك �سعود واجلامعات الربيطانية، 

ال��ن��م��وذج امل��ت��م��ي��ز لتلك  واع��ت��م��اد 

لتوجيه  ثمرة  ك��ان  وال��ذي  العاقة، 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

اجلامعة  وكيل  ودع��م  العمر  ب��دران 

والعلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

نتج  وم��ا  العامري،  اأحمد  الدكتور 

عنه من اختيار عدد من اجلامعات 

الربيطانية املرموقة لتوقيع مذكرات 

ذلك  يف  مب��ا  معها  وت��ع��اون  تفاهم 

جامعة �سوانزي. 

امللك  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 

التالية  امل�ساريع  على  عملت  �سعود 

م���ع ج��ام��ع��ة ����س���وان���زي مب��ي��زان��ي��ة 

�سعودي  ري��ال  مليون   3.15 قدرها 

املوافقة عليها وهي: حفازات  متت 

وجمع  الهيدروجني  لتوليد  �سوئية 

املتقدمة  امل��واد  ال�سم�سية،  الطاقة 

للتقاط CO2 وا�ستخدامها، تنقية 

ومن��ذج��ة  ت�سميم  امل��ن��ت��ج��ة،  امل��ي��اه 

الكمبيوتر من توربينات الرياح واأداء 

النفط،  ا�ستخراج  تعزيز  ال�سفيف، 

الطيفي  للتحليل  ال��ل��ي��زر  اج��ت��ث��اث 

من   »LAMIS« اجلزيئية  للنظائر 

مواد البيئة القدمية، اإدارة الأعمال 

والرعاية ال�سحية.

اخ���ت���ت���م���ت الأ�����ض����ب����وع امل���ا����ض���ي يف ف��ن��دق 

»ال��ري��ت��زك��ارل��ت��ون« ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر ال���دويل 

امل�ضاحب،  واملعر�ض  الأ�ضنان  ال�ضنوي لطب 

ال�����ض��ع��ودي��ة لطب  وال����ذي تنظمه اجل��م��ع��ي��ة 

رعاية  حتت  �ضعود،  امللك  بجامعة  الأ�ضنان 

���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����ض��ل بن 

بندر اأمر منطقة الريا�ض، وبح�ضور مدير 

اجلامعة الدكتور بدران العمر.

تتويج للدور العلمي

طب  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

الأ���س��ن��ان رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر ال��دك��ت��ور فهد 

الثاثني  ن�سخته  يف  امل��وؤمت��ر  اإن  ال�سهري: 

بن  في�سل  الأمري  من  كرمية  برعاية  حظي 

اأمري منطقة الريا�س،  بندر بن عبدالعزيز، 

تقوم  ال��ذي  العلمي  ل��ل��دور  تتويجاً  وي��اأت��ي 

يف  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  به 

وتطوير  باململكة  الأ�سنان  مهنة طب  تطوير 

املعارف العلمية واملهارات الإكلينيكية جلميع 

اأع�سائها وبكافة تخ�س�ساتهم وفئاتهم، كما 

يعد املوؤمتر اأحد الأهداف ال�سنوية للجمعية 

ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ���س��ن��ان وال��ت��ي �سعت 

اأربعني  قرابة  تاأ�س�ست  اأن  منذ  لتحقيقها 

عاماً م�ست.

4 جمعيات
واأكد اأن اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان 

تزداد عاماً بعد عام تقدماً ومتيزاً وجناحاً 

وتعزيزاً  ولوطننا،  وملجتمعنا  ملهنتنا  وعطاًء 

طب  يف  املهني  والتعا�سد  العلمي  للتعاون 

هذا  انعقد  املوؤمتر  اأن  اإىل  لفتاً  الأ�سنان، 

جمعيات  اأرب��ع  مع  العلمي  بالتعاون  العام 

تخ�س�سية يف طب الأ�سنان تعمل حتت مظلة 

ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 

الأ�سنان،  لتقومي  ال�سعودية  اجلمعية  وهي: 

الأطفال،  اأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 

اجلمعية ال�سعودية جلراحة الوجه والفكني، 

اجلمعية ال�سعودية لتعليم طب الأ�سنان.

بذرة تعاون م�ضتمر

اجلمعية  يف  �سعينا  »ال�����س��ه��ري«:  وق���ال 

هذا  تاأ�سي�س  اإىل  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية 

املوؤمتر  يف  اجلمعيات  بني  العلمي  التعاون 

ليكون بذرة تعاون م�ستمر وم�ستقبل مزدهر 

عن  واأ�سالة  وتتوحد،  اجلهود  فيه  تتاحم 

جمعية  اإدارة  جمل�س  ع��ن  ون��ي��اب��ة  نف�سي 

لكل  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  الأ�سنان  طب 

املوؤمتر  ه��ذا  اإجن��اح  يف  و�سارك  اأ�سهم  من 

اأع�ساء  اأ�سكر  كما  وعاملني،  متطوعني  من 

الدكتور خليل  راأ�سهم  وعلى  العلمية  اللجنة 

ت�سميم  يف  الرائعة  جهودهم  على  العي�سى 

الربنامج العلمي لهذا املوؤمتر حتى خرج يف 

حلته البهية.

فخر للجامعة

احل�سور  اجلامعة  مدير  خاطب  ب��دوره، 

اإن ت�سريفكم حتت رعاية كرمية من  قائًا: 

اأمري  بن عبدالعزيز  بندر  بن  الأمري في�سل 

منطقة الريا�س، لهو اعتزاز وفخر للجامعة 

العلمي هدفاً  البحث  داأبت على جعل  التي 

القائمة  براجمها  كل  يف  لها  ا�سراتيجياً 

على البحث واملعرفة، فقد دعمت الباحثني، 

وق��دم��ت ل��ه��م ك��ل احل��واف��ز والإم��ك��ان��ات، 

مب�ساهمة  العلمي  البحث  كرا�سي  واأ�س�ست 

من  اإمياناً  كوكبة من رجال الأعمال؛ وذلك 

الأمة  نه�سة  على  الأمر  باأثر هذا  اجلامعة 

وتقدمها، وتنفيذا لتوجيهات خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو 

حفظهما اهلل - نحو   – الأم��ني  ويل عهده 

يعترب  حيث  ال�سعودي،  باملواطن  الرت��ق��اء 

املحرك الرئي�س للتنمية واأداتها الفعالة، من 

خال خلق بيئة بحثية وعلمية تعزز وت�سرع 

هنا  من  وتابع:  والنمو.  البناء  عوامل  من 

تنبع اأهمية البحث العلمي لطاب جامعاتنا 

يف  تعزيزها  اإىل  احلاجة  وتتاأكد  وطالباتها 

بالطب  املتعلقة  ومنها  امل��ج��الت  خمتلف 

وطب الأ�سنان.

حما�ضرات وور�ض عمل

يذكر اأن املوؤمتر ناق�س عرب اأكرث من 145 

حما�سرة علمية و41 ور�سة عمل على مدار 

اأربعة اأيام، اأحدث الطرق العاجية والأجهزة 

الأ���س��ن��ان،  ط��ب  يف  امل�ستخدمة  احل��دي��ث��ة 

اإ�سافة اإىل اأحدث الدرا�سات القائمة على 

ا�ستخدام املواد الطبية وطرق تطبيقها، مما 

ينعك�س على تقدمي اأف�سل الطرق العاجية 

للمر�سى، و�سمل كذلك معر�ساً م�ساحباً.
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برعاية د. يو�سف ع�سريي

المتقدم التصنيع  معهد  عمل  ورشة  يفتتح  والجودة  التطوير  عميد 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد  افتتح 

ال��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ال��ق�����ش��وم��ي ور����ش���ة عمل 

وك��ال��ة  ال��ت��ي نظمتها  واجل����ودة  ال��ت��ط��وي��ر 

ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي وال����ت����ط����وي����ر مب��ع��ه��د 

ال��ت�����ش��ن��ي��ع امل��ت��ق��دم؛ وذل����ك ي���وم الأرب���ع���اء 

1440ه�،  الأوىل  ج���م���ادى   10 امل��ا���ش��ي 

ب����رع����اي����ة وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

والتطوير الدكتور يو�شف ع�شريي.

جودة املخرجات

من  عدد  ح�ضرها  التي  الور�ضة  بداأت 

للدكتور  بكلمة  واملعنيني  املعهد  وكللاء 

املعهد  وكيل  القحطاين  �ضعيد  بن  حممد 

فيها  وجلله  والللتللطللويللر؛  العلمي  للبحث 

واجلللودة؛  التطوير  عمادة  لعميد  ال�ضكر 

ملعهد  ودعمها  العمادة  بتعاون  اأ�ضاد  كما 

الت�ضنيع املتقدم يف عملية اإعداد اخلطة 

التنظيمي  والللهلليللكللل  اال�للضللراتلليللجلليللة، 

املختربات  توفر  اإىل  اأ�ضار  كما  للمعهد، 

قيا�ضات  اأجهزة  ووجللود  اجلللودة،  عالية 

دقيقة باملعهد تدعم جودة خمرجاته.

احلر�ص على التطوير 

عللقللب ذلللللك قللللدم اللللدكلللتلللور �للضللالللح 

لعميد  ال�ضكر  فيها  وجه  كلمة  الق�ضومي 

ه�ضام  الدكتور  املتقدم  الت�ضنيع  معهد 

واأ�ضار  املعهد،  من�ضوبي  وجميع  اخلليفة، 

تدل  مللبللادرة  تعد  الللور�للضللة  هللذه  اإن  اإىل 

وا�ضتمرار  متيز  على  املعهد  حر�ص  على 

عللمللللليللات الللتللطللويللر بللله؛ وملللن ثللم جللودة 

خمرجاته باإذن اهلل.

اهتمام اجلامعة

جامعة  اأن  الق�ضومي  الللدكللتللور  وذكللر 

التطوير  عللمللللليللات  تلللويل  �للضللعللود  امللللللك 

لها  وخ�ض�ضت  بالغاً  اهتماماً  واجلللودة 

وكالة باإدارة اجلامعة هي وكالة اجلامعة 

عللمللادة  وكللذلللك  والللتللطللويللر،  للتخطيط 

التطوير  عمليات  ودعللم  مبتابعة  معنية 

واجلللللللودة يف اجللللاملللعلللة وهللللي عللمللادة 

التطوير واجلودة، وهو ما اأثمر عن دعم 

باجلامعة،  التطويري  احلراك  وا�ضتمرار 

التطويرية  امل�ضروعات  دعم  اإىل  اإ�ضافة 

املللتللوافللقللة مللع اخلللطللة اال�للضللراتلليللجلليللة 

العديد  وح�ضول   ،KSU2030للجامعة

من وحدات اجلامعة على �ضهادة اجلودة 

امللك  جامعة  ر  وت�ضدُّ  »ISO« االإداريلللة 

يف  ال�ضعودية  اجلامعات  جلميع  �ضعود 

من  املعتمدة  االأكللادميلليللة  الللربامللج  عللدد 

هيئة تقومي التعليم.

اجلودة يف املقدمة

واأ�ضاف الدكتور الق�ضومي اأن اجلامعة 

ت�ضع اجلودة يف مقدمة قيمها التي تلتزم 

اإىل  قللدمللاً  ت�ضعى  التي  واأهللدافللهللا  بها، 

القيمة  هي  والتميز  فاجلودة  حتقيقها، 

واالإجادة  اجلامعة  قيم  ترتيب  يف  االأوىل 

جماالت  يف  والتميز  املجاالت  جميع  يف 

االأول  اال�ضراتيجي  الهدف  هو  حمللددة 

اال�ضراتيجية  االأهلللداف  ترتيب  �ضمن 

الت�ضعة التي حتر�ص اجلامعة على بلوغها 

.KSU2030 وفق خطتها اال�ضراتيجية

ا�شرتاتيجي توجه 

اجلامعة  اأن  الق�ضومي  الدكتور  وذكللر 

والطموح  والللتللفللاوؤل  االأملللل  بعني  تنظر 

ملعهد الت�ضنيع املتقدم، خا�ضة مع التوجه 

موؤ�ض�ضة  لتكون  للجامعة  اال�ضراتيجي 

مللن معهد  مللا يجعل  ربللحلليللة، وهللو  غللر 

الت�ضنيع املتقدم اأحد االأذرع اال�ضتثمارية 

اجلامعة  وكالة  اأن  كما  للجامعة.  املهمة 

عمادة  يف  ممثلة  والتطوير  للتخطيط 

اأوجلله  بكافة  تللرحللب  واجللللودة  التطوير 

تقدمها  اأن  ميكن  التي  وامل�ضاندة  الدعم 

اأهدافه  لتحقيق  املتقدم  الت�ضنيع  ملعهد 

وفق خطته اال�ضراتيجية.

تكرمي وتقدير 

املتقدم  الت�ضنيع  معهد  حر�ص  فيما 

�ضالح  الللدكللتللور  االأ�للضللتللاذ  اإهلللداء  على 

تكرميياً  درعللاً  الق�ضومي  اإبراهيم  بن 

عمليات  دعم  يف  الفاعل  لدوره  تقديراً 

الت�ضنيع  مبعهد  الللتللطللويللري  احللللراك 

املتقدم.

اأن�شطة متعددة

كما ت�ضمن برنامج ور�ضة العمل عدداً 

اخلطة  ا�ضتعرا�ص  هللي:  االأن�ضطة  مللن 

التنفيذية للخطة اال�ضراتيجية للجامعة، 

وحما�ضرة  التنفيذية،  اخلطة  ومفهوم 

 ISO2015: الللدوللليللة  املللوا�للضللفللة  عللن 

9001«« وحما�ضرة عن جودة املختربات، 
وحمللا�للضللرة عللن الللتلل�للضللنلليللع  واجلللللودة، 

وحملللا�لللضلللرة علللن الللتللحلل�للضللني امللل�للضللتللمللر 

»منهجية كايزن«.

علوم  بكلية  واجلللودة  التطوير  وكالة  نظمت 

تثقيفية  حما�ضرة  البدين  والن�ضاط  الريا�ضة 

حتقيق  يف  التدري�ص  هيئة  ع�ضو  »دور  بعنوان 

اإعداد  خال  من  االأكادميي  واالعتماد  اجلودة 

التطوير  وكالة  م�ضت�ضار  األقاها  املقرر«  ملف 

وذلك  حلمي،  ر�ضا  د.  العلوم  بكلية  واجلللودة 

االأوىل  جلللملللادى   8 املللا�للضللي  االثلللنلللني  �للضللبللاح 

اأحمد  د.  الكلية  عميد  اللقاء  ح�ضر  1440هل. 
�ضليمان  د.  واجلللودة  التطوير  وكيل  الفا�ضل، 

حممد  د.  االأكادميية  ال�ضوؤون  وكيل  اجللعود، 

واأع�ضاء  االأكادميية  االأق�ضام  وروؤ�ضاء  فقيهي، 

التدري�ص. هيئة 

ويف خللتللام املللحللا�للضللرة تللقللدم رئلليلل�للص وحللدة 

اجلهني  اأ�ضامة  د.  بالكلية  واجلللودة  التطوير 

حما�ضرته  على  املحا�ضر  لل�ضيف  بال�ضكر 

اال�ضتف�ضارات،  كافة  على  واإجللابللتلله  املتميزة 

ح�ضن  على  مثنياً  الللكللرمي،  للح�ضور  واأيلل�للضللاً 

تاأتي  الفعالية  هللذه  اأن  اإىل  م�ضراً  تفاعلهم، 

وكالة  يف  ممثلة  الكلية  اإ�ضراتيجية  اإطللار  يف 

التطوير واجلودة لن�ضر ثقافة التطوير واجلودة 

من�ضوبيها. لدى 

محاضرة تثقيفية حول التطوير والجودة 
»علوم الرياضة« بـ

العلمي  املللجللللل�للص  عللقللد 

جللللللللل�للللضللللتلللله احلللللللاديللللللة 

علل�للضللرة للللللعللام الللدرا�للضللي 

1439/1440هلللللللللللل، يللوم 
جمادى   8 املا�ضي  االثنني 

برئا�ضة  1440هل،  االأوىل 

للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل 

د.  العلمي  والبحث  العليا 

وناق�ص  الللعللامللري،  اأحللمللد 

املللجللللل�للص �للضللتللة واأربلللعلللني 

املو�ضوعات  من  مو�ضوعاً 

اخلا�ضة بالرقية والتعيني 

به  يخت�ص  ممللا  وغللرهللا 

املجل�ص العلمي. �ضرح بذلك الدكتور عبداللطيف اآل غيهب، اأمني املجل�ص 

اأع�ضاء  اثنني من  اتخذ قرارات برقية  املجل�ص  اأن  اإىل  واأ�ضار  العلمي، 

هيئة التدري�ص، وهم كالتايل: الدكتور عاطف العمري، اإىل رتبة اأ�ضتاذ 

بق�ضم هند�ضة الربجميات بكلية علوم احلا�ضب واملعلومات، الدكتورة مها 

ال�ضديري، اإىل رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك بق�ضم الربية الفنية بكلية الربية.

المجلس العلمي يناقش 46 
موضوعًا حول الترقية والتعيينات

بعدد  والزراعة  االأغذية  علوم  كلية  يف  اال�ضتثمارية  الوحدة  رحبت 

للغذاء  العامة  للهيئة  التابعني  املختربية  التحاليل  يف  االأخ�ضائيني  من 

والدواء، وذلك يف مقر املخترب املركزي يف الكلية، واطلع الوفد الزائر 

وال�ضامة،  اخلطرة  الدايوك�ضني  مادة  قيا�ص  اأجهزة  على  الزيارة  خال 

التي  العمل  وطريقة  العينات  بتجهيز  اخلا�ضة  النوعية  االأجهزة  وكذلك 

املادة. تقدير  يتطلبها 

اكت�ضاف  يف  االأجهزة  بدقة  اإعجابهم  عن  الزائر  الوفد  اأعرب  وقد 

تفوق  وبن�ضب  املختربة  العينات  يف  وكميته  الدايوك�ضني  مللادة  وجللود 

اال�ضتثمارية  للوحدة  االأخ�ضائيون  وتقدم  بها،  املو�ضى  العاملية  الن�ضب 

تقدير  اأجهزة  عمل  على  والتدريب  للتعرف  اأخرى  زيارات  يف  برغبتهم 

بالغذاء  اخلا�ضة  التحاليل  يف  اأخرى  نوعية  اأجهزة  ورمبا  الدايوك�ضني 

الكلية. متتلكها  والتي  وغرها،  واملبيدات  واالأعاف 

وقد رحب امل�ضرف العام على الوحدة اال�ضتثمارية يف الكلية الدكتور 

ال�ضتقبالهم  الكامل  الكلية  ا�ضتعداد  واأبدى  بالزائرين  الدليقان  يو�ضف 

اأر�ضه  يف اأي وقت وتقدمي كل ما يخدم م�ضلحة الوطن ومن يقيم على 

اأن  متمنياً  والكلية،  الهيئة  اخت�ضا�ضات  تهم  التي  الق�ضايا  جميع  يف 

للغذاء  العامة  والهيئة  الكلية  بني  املتبادلة  والثقة  التعاون  ي�ضتمر 

والدواء.

أخصائيو »الغذاء والدواء« يزورون علوم األغذية والزراعة
بحث اجلانبان تعزيز التعاون وتبادل اخلربات
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برعاية معايل وزير التعليم

والبيئة  المائية  للموارد  الثامن  الدولي  المؤتمر 
الثالثاء الجافة.. 

ي��ع��ق��د امل���وؤمت���ر ال�����دويل ال��ث��ام��ن ل��ل��م��وارد 

املائية والبيئة اجلافة خالل الفرتة -16 18 

 24  - 22 1440 ه� املوافق  جمادى الأوىل 

2019م، برعاية معايل وزير التعليم  يناير 

الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ، وتنظم 

ه����ذا امل����وؤمت����ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود ممثلة 

مبعهد الأمري �شلطان لأبحاث البيئة واملياه 

�شلطان  الأم��ري  وكل من جائزة  وال�شحراء، 

ل��ل��م��ي��اه، وموؤ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اخلريية،  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلطان 

ووزارة البيئة واملياه والزراعة.

تطوير البحث العلمي

ال�شيخ  اآل  عبدامللك  الدكتور  ذلك  ذكر 

رئي�س الهيئة الإ�شرافية للموؤمتر وامل�شرف 

البيئة  لأبحاث  �شلطان  الأمري  معهد  على 

معايل  رعاية  اأن  واأكد  وال�شحراء،  واملياه 

وزير التعليم لهذا املوؤمتر هو م�شدر فخر 

واعتزاز ملا تعك�شه حكومة خادم احلرمني 

للقاءات  وت�شجيع  اهتمام  من  ال�شريفني 

اململكة،  يف  تعقد  التي  العاملية  العلمية 

العلمي  البحث  تطوير  اإىل  تهدف  والتي 

مبا يعود باخلري على اململكة، وجميع دول 

العامل.

دعم متوا�شل

واأ�شار اإىل اأن جامعة امللك �شعود حتظى 

احلرمني  خ��ادم  مقام  من  متوا�شل  بدعم 

عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني 

يحفظه اهلل و�شمو ويل عهده الأمني �شاحب 

�شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 

متميزة  جهود  من  تقدمه  ملا  اهلل،  يحفظه 

يف جمال التعليم والبحث العلمي وفق روؤية 

2030 وتوجهات القيادة احلكيمة.
املوؤمتر  اأن  ال�شيخ  اآل  الدكتور  واأ���ش��اف 

الدويل الثامن للموارد املائية والبيئة اجلافة 

دولية  م��وؤمت��رات  �شل�شلة  م��ن  ال��ث��ام��ن  ه��و 

فيها  و���ش��ارك  2004م،  العام  منذ  نظمت 

نخبة من علماء وخرباء املياه حول العامل.

اأهداف املوؤمتر

للتقاء  الفر�شة  لإتاحة  املوؤمتر  يهدف 

قطاع  يف  والعاملني  والباحثني  العلماء 

واملعارف يف جمالت  العلوم  وتبادل  املياه 

ي�شاهم  كما  وال�����ش��ح��راء،  وامل��ي��اه  البيئة 

يف  احلديثة  التقنيات  من  ال�شتفادة  يف 

اجلافة  و�شبه  اجل��اف��ة  املناطق  درا���ش��ات 

الط���اع  وك��ذل��ك  الطبيعية،  وم���وارده���ا 

املتبعة  والتقنيات  ال��ط��رق  اأح���دث  على 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م���وارد امل��ي��اه وط��رق 

ويهدف  عليها،  وامل��ح��اف��ظ��ة  ا�شتدامتها 

متخذي  ب��ني  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإىل  اأي�شاً 

الو�شول  بهدف  والعلماء  واخلرباء  القرار 

للم�شاكل  احللول  و�شمولية  تكاملية  اإىل 

باملياه. ال�شلة  ذات 

وي�شتمل هذا املوؤمتر خم�شة حماور رئي�شة 

هي املوارد املائية، والبيئة اجلافة، وتر�شيد 

املياه واملحافظة عليها، وا�شتخدام التقنيات 

وامل��وارد  اجلافة  البيئة  درا�شة  يف  احلديثة 

الطبيعية اخلا�شة بها، بالإ�شافة اإىل املحور 

اخلام�س اخلا�س بالزراعة املائية.

77 مل�شقًا علميًا
قبول  ورقة علمية مت   316 للوؤمتر  تقدم 

105 ورقات موزعة على 22 جل�شة علمية، 
و�شارك  علمياً،  مل�شقاً   77 اإىل  بالإ�شافة 

يف اإعداد الأوراق العلمية واملل�شقات علماء 

وباحثون من 34 دولة �شملت اململكة العربية 

ال�شعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، 

اجلزائر،  املغرب،  العربية،  م�شر  جمهورية 

املتحدة  الوليات  ال�شودان،  لبنان،  تون�س، 

فرن�شا،  �شوي�شرا،  بريطانيا،  الأمريكية، 

ماليزيا،  اليابان،  الت�شيك،  اأملانيا،  هولندا، 

باك�شتان، الهند، بنغاد�س، نيجرييا، وكينيا.

ونوه امل�شرف على املوؤمتر اإىل اأنه �شيبداأ 

�شباحاً  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الت�شجيل 

التا�شعة  ال�شاعة  يف  الفتتاح  حفل  و�شيقام 

والن�شف من �شباح يوم الثاثاء 16 جمادى 

الأوىل 1440 ه� املوافق 22 من يناير2019 

م يف جامعة امللك �شعود »قاعة 26 ب« يف 

العلمية  اجلل�شات  و�شتعقد  اجلامعة  مركز 

يف ثاث قاعات »26 ب، الدرعية، الدروازة« 

على مدى ثاثة اأيام.

معر�ض م�شاحب

للموؤمتر  م�����ش��اح��ب  م��ع��ر���س  و���ش��ي��ق��ام 

ي�شارك فيه عدة جهات حكومية وجمعيات 

يف  وذل��ك  خا�شة،  وموؤ�ش�شات  و���ش��رك��ات 

املعر�س  و�شيكون  للجامعة  الرئي�س  البهو 

متاحاً خال اأيام املوؤمتر »8:00 �شباحاً – 

6:00 م�شاء«.
مدينة  املوؤمتر،  لرعاة  ال�شكر  وجه  وقد 

ك��راع  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

واملقاولت  للتجارة  الرا�شد  �شركة  باتيني، 

و�شركة  للري  العامة  املوؤ�ش�شة  ذهبي،  كراع 

ال��غ��وي��ري  و���ش��رك��ة مطلق  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ي��اه 

للمقاولت كرعاة ف�شيني.

  Contact
Dr. Adulmalek Al Alshaikh, Conference Chairman
Phone: (+966 11) 4675571   Fax: (+966 11) 4675574
info@icwrae-psipw.org    www.icwrae-psipw.org

Description
ICWRAE is an internationally refereed scientific conference 
addressing water-related problems and environmental concerns 
in arid and semi-arid regions of the world. 
Venue: King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
Language: English.
Registration Fee: Free of charge.

Organizers

• King Saud University, represented by the Prince Sultan Institute 
for Environmental, Water & Desert Research.

• Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water.

• Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud Foundation.

• Ministry of Environment, Water & Agriculture.

Conference Objectives

• To exchange knowledge and share information about water 
resources and desert-related issues.

• To explore the use of new technologies in the study of arid and 
semi-arid environments and their natural resources.

• To provide an opportunity for decision makers, experts, 
and scientists to share their expertise in order to find 
integrative and comprehensive solutions for water 
resource problems.

Conference Topics
I. Water Resources
1. Innovative methods for rain and runoff water modeling.
2. Assessment and control of radioactive contamination in 

groundwater.
3. Innovative methods for water production from non-traditional 

water resources.
4. Remote sensing and GIS applications for water resources 

management.
5. Water harvesting and groundwater recharge.

II. Water Conservation
1. Water conservation in the agricultural, industrial, and municipal 

sectors.
2. New technologies and methods for water conservation.

III. Arid Environments
1. Pollution of desert environments.
2. Climate change and its impact on the desert environment.
3. Plant cover in arid environments.
4. Conservation of biodiversity in arid environments.
5. Desertification and how to combat it.

IV. Utilization of New Technologies in the Study of Arid 
Environments and their Natural Resources
1. Remote sensing (systems and techniques).
2. Geographical information systems (GIS) and Global
 positioning systems (GPS).
3. Biotechnology.
4. Modern measuring systems and devices.
5. Utilization of sustainable energy in water resource 

development.

V. Hydroponic Farming (dedicated session)
1. Methods and approaches to hydroponic farming.
2. Hydroponic farming systems for commercial agricultural 

production.
3. Hydroponic systems for domestic use.
4. Inputs and requirements of hydroponic farming (nutrient 

solutions, agricultural environments, design).
5. Economics of commercial hydroponic farming.
6. Protection of hydroponically grown crops.

General Information

Organizers

8th International Conference on Water
Resources and Arid Environments

22-24 January 2019

طبيعة امل�ؤمتر
ُيركز  حمكم  دويل  م�ؤمتر  ه�  اجلافة  والبيئة  املائية  للم�ارد  الدويل  امل�ؤمتر 
على االأبحاث العلمية االأ�شيلة التي تتناول حماوالت جادة حلل م�شكالت املياه 

والبيئة يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة من العامل.
مكان االنعقاد: جامعة امللك �شع�د – الريا�ض – اململكة العربية ال�شع�دية. 

لغة امل�ؤمتر: اللغة االإجنليزية.
ر�س�م الت�سجيل: ال ي�جد ر�ش�م للت�شجيل.

اجلهات املنظمة للم�ؤمتر
جامعة امللك �شع�د ممثلة مبعهد االأمري �شلطان الأبحاث البيئة واملياه وال�شحراء.  •

.(PSIPW) جائزة االأمري �شلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه  •
م�ؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شع�د اخلريية   •

وزارة البيئة واملياه والزراعة.  •
اأهداف امل�ؤمتر 

تط�ير املعرفة وتبادل املعل�مات يف جماالت البيئة واملياه وال�شحراء.  •
اجلافة  و�شبه  اجلافة  املناطق  درا�شات  يف  احلديثة  التقنيات  من  اال�شتفادة   •

وم�اردها الطبيعية.
اإىل  ال��ش�ل  بهدف  والعلماء  واخلرباء  القرار  متخذي  بني  اخلربات  تبادل   •

تكاملية و�شم�لية احلل�ل للم�شاكل ذات ال�شلة باملياه.

حماور امل�ؤمتر
املح�ر االأول: امل�ارد املائية 

اأ�شاليب مبتكرة يف منذجة االأمطار وال�شي�ل  -1
تقدير التل�ث االإ�شعاعي يف املياه اجل�فية وو�شائل التحكم به.  -2

اأ�شاليب مبتكرة يف اإنتاج املياه من امل�شادر املائية غري التقليدية.  -3
تطبيقات اال�شت�شعار عن بعد ونظم املعل�مات اجلغرافية يف اإدارة امل�ارد املائية.  -4

5- ح�شاد مياه االأمطار وال�شي�ل واإعادة تغذية املياه اجل�فية.

املح�ر الثاين: تر�سيد ا�ستخدام املياه
تر�شيد ا�شتخدام املياه يف القطاعات الزراعية وال�شناعية والبلدية.  -1

التقنيات احلديثة يف تر�شيد ا�شتخدام املياه.  -2

املح�ر الثالث: البيئة اجلافة 
تل�ث البيئة ال�شحراوية.   -1

التغريات املناخية واأثرها على البيئة اجلافة.  -2
الغطاء النباتي يف البيئة اجلافة.  -3

املحافظة على التن�ع احلي�ي يف البيئة اجلافة.  -4
م�شكلة الت�شحر و�شبل م�اجهتها.  -5

املح�ر الرابع: ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف درا�سات 
البيئة اجلافة وم�اردها الطبيعية

1-  نظم وتقنيات اال�شت�شعار عن بعد.
.(GPS) ونظم الت�قيعات املكانية (GIS) نظم املعل�مات اجلغرافية  -2

3- التقنيات احلي�ية.
4- نظم واأجهزة القيا�ض احلديثة. 

5- ا�شتخدامات الطاقة امل�شتدامة يف تط�ير م�شادر املياه.

املح�ر اخلام�س: الزراعة املائية
طرق واأ�شاليب الزراعة املائية.  -1

2- نظم الزراعة املائية املخ�ش�شة لالإنتاج التجاري.
3- نظم الزراعة املائية املخ�ش�شة للمنازل.

مدخالت وم�شتلزمات الزراعة املائية )املحاليل املغذية وبيئات الزراعة والت�شاميم(.   -4
5- اقت�شاديات الزراعة املائية.

6- وقاية املزروعات يف الزراعة املائية

معل�مات عامة

منظمون

امل�ؤمتر رئي�ض   - ال�سيخ  اآل  الرحمن  بن عبد  امللك  د. عبد 
هاتف: 4675571 )96611+(    فاك�ض: 4675574 )96611+( 

www.icwrae-psipw.org    info@icwrae-psipw.org
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4. Inputs and requirements of hydroponic farming (nutrient 

solutions, agricultural environments, design).
5. Economics of commercial hydroponic farming.
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يف ور�سة عمل ا�ستمرت قرابة 9 �ساعات

100 يوم لتحقيق  أمامكم  للقيادات:  الشيخ  د. آل 
متغير تعليمي  ناتج 

األولمبية للقيم  التعليمي  التدريبي  البرنامج  اختتام 

د�شن وزير التعليم، الدكتور حمد 

وزارة  مبقر  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن 

بالريا�ض، وبح�شور قيادات  التعليم 

واخل���راء،  وامل��ه��ن��ي  ال��ع��ام  التعليم 

قطاع  واق���ع  لتقييم  ع��م��ل  ور���ش��ة 

واجتاهات  ون��واجت��ه  العام  التعليم 

العمل امل�شتقبلية وفق ما يدفع اإىل 

روؤي��ة  يف  التعليم  م��ب��ادرات  حتقيق 

العملية  وحت�شني   ،2030 اململكة 

متقدمة  مل��راك��ز  و���ش��ولاً  التعليمية 

نتائج  وال��وق��وف على  ال���دول،  ب��ني 

الختبارات الدولية للطالب وتقييم 

من  بعدد  للخروج  �شعياًا  خمرجاتها 

ت�شرع  التي  والتو�شيات  ال��ق��رارات 

من تنامي جودة الأداء التعليمي.

ال��ع��م��ل التي  وا���ش��ت��ه��ل��ت ور���ش��ة 

متوا�شلة  �شاعات   9 قرابة  امتدت 

بعر�ض واقع وتطلعات قطاع التعليم 

ا ما يتعلق بالختبارات  العام، وحتديداً

الدولية، ومعاجلة الفاقد التعليمي.

التعليم  وزي����ر  األ��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د 

الوقوف  اأهمية  على  فيها  اأكد  كلمة 

التعليمي  الواقع  اأبرز حمطات  على 

حلول  واإي��ج��اد  ب�شفافية،  ال��راه��ن 

تواجه  ال��ت��ي  للتحديات  تطويرية 

وتقدمي  التعليمية،  العملية  تطوير 

مب�شتقبل  ي��ب�����ش��ر  م���ي���داين  ع��م��ل 

ا  انطالقاً التعليمية  للعملية  اإيجابي 

اإحدى  تعد  التي  اململكة  مكانة  من 

دول جمموعة الع�شرين.

وحدد وزير التعليم 100 يوم عمل 

لتحقيق  التعليمية  ال��ق��ي��ادات  اأم���ام 

اإيالء  خالل  من  متغري  تعليمي  ناجت 

العمل  وترك  اأك��ر،  ا  اهتماماً امليدان 

املكتبي، والوقوف على كل التفاعالت 

ا عن التقارير املكتبية. التعليمية، بعيداً

تعليم  مدير  كل  اأن على  واأ�شاف 

للمدار�ض  اأ�شبوعية  بزيارة  القيام 

الأداء  م�شتوى  رف��ع  على  والعمل 

امل�شرفني  جميع  ون��زول  التعليمي، 

الرتبويني للميدان وزيارة 4 مدار�ض 

يومياًّا، وتر�شيد املبادرات واحلفالت 

على  والرتكيز  اخلارجية  والزيارات 

وم��ا  امل��در���ش��ي��ة  بالبيئة  اله��ت��م��ام 

والهتمام  احتياجات،  من  يلزمها 

الطالب  وحلول  املدر�شي  بالكتاب 

وت�����ش��ح��ي��ح امل��ع��ل��م، والخ��ت��ب��ارات 

خالل  من  عليها  والتدريب  الدولية 

اختبارات ت�شابهها يف كل مدر�شة.

م��ب��ادرات  العمل  ور���ش��ة  وتناولت 

يلبي  مب��ا  واملهني  التقني  التدريب 

على  ويركز  العمل  �شوق  احتياجات 

والع�شرين  احل��ادي  القرن  م��ه��ارات 

ع���ر ح��زم��ة م���ن امل�����ش��اري��ع ك��رف��ع 

الطاقة ال�شتيعابية ملنظومة التدريب 

والعمل  والإداري،  واملهني  التقني 

مرن  مقررات  نظام  ا�شتحداث  على 

احل��ادي  القرن  م��ه��ارات  على  يركز 

والع�شرين يف كليات التقنية، وتطوير 

التعليم  جاذبية  ورفع  امل��درب،  مهنة 

التعليم  طالب  لدى  واملهني  التقني 

العام من خالل احلوافز واحلمالت 

ال���ت���وع���وي���ة وا���ش��ت��ل��ه��ام ال��ن��م��اذج 

ال�شراكات  يف  والتو�شع  الناجحة، 

ال��ن��م��وذج  وتقييم  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 

احلايل لكليات التميز، بالإ�شافة اإىل 

مبادرة اإن�شاء جامعات تطبيقية تركز 

على مهن امل�شتقبل لتقدمي جمموعة 

من فر�ض التعلم العملية والنظرية يف 

التخ�ش�شات ذات ال�شلة بالقت�شاد 

ومهن امل�شتقبل وتطوير معايري فعاله 

ل�شبط جودة هذه اجلامعات.

ال��ق��ادة  اإع����داد  معهد  يف  اختتم 

التدريبي  الرنامج  الريا�ض  مبدينة 

التعليمي للقيم الأوملبية الذي تنفذه 

اللجنة  مع  بال�شراكة  التعليم  وزارة 

الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة، وذل���ك بح�شور 

الأم��رية رميا  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

الهيئة  وكيل  �شلطان  بن  بندر  بنت 

العامة للريا�شة للتخطيط والتطوير 

للريا�شة  ال�شعودي  الحت��اد  رئي�ض 

الأمري  ال�شمو  و�شاحب  املجتمعية، 

ف��ه��د ب��ن ج��ل��وي م��دي��ر ال��ع��الق��ات 

العربية  الأوملبية  باللجنة  الدولية 

ال�شعودية، وامل�شرف العام على املركز 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��ق��ب��ل، وم��دي��رة 

الأوملبية  باللجنة  الأومل��ب��ي  التعليم 

الدولية ال�شيدة اآنا اأزفدو.

العامة  الهيئة  وك��ي��ل  واأ����ش���ارت 

للريا�شة للتخطيط والتطوير رئي�ض 

الحتاد ال�شعودي للريا�شة املجتمعية 

�شاحبة ال�شمو امللكي الأم��رية رميا 

حديثها  اأثناء  �شلطان  بن  بندر  بنت 

يف احلفل اخلتامي اإىل اأن مثل هذه 

العامة  الهيئة  بني  القائمة  ال�شراكة 

للريا�شة ووزارة التعليم هي من ي�شنع 

جيل امل�شتقبل واأن ملعلمي ومعلمات 

هام  دور  وال�شحية  البدنية  الرتبية 

يف بناء هذا اجليل معرفيااً و�شحيااً 

الريا�شة  ممار�شة  تعزيز  خالل  من 

والطالبات  ال��ط��الب  ب��ني  البدنية 

وغر�ض مفهوم الريا�شة بال�شحة.

روؤي��ة  اأن  �شموها  اأو�شحت  كما 

تعزيز  هي  للريا�شة  العامة  الهيئة 

مبادئ وقيم الريا�شة وتكوين جمتمع 

�شحي ريا�شي، يتعامل مع الريا�شة 

ع��ل��ى اأن��ه��ا ���ش��رورة م��ن ���ش��رورات 

واأن  للرتفيه  و�شيلة  ولي�شت  احلياة 

على امل�شاركني من املعلمني واملعلمات 

ال�شتمرار يف تقدمي ما يحقق هذه 

الروؤية التي متثل روؤية اململكة العربية 

ال�شعودية.

اأطلقت �شركة »تطوير« للخدمات 

التعليمية مبادرة نوعية بالتعاون مع 

خراء عامليني من اأجل دعم حت�شني 

مم��ار���ش��ات امل��ع��ل��م��ني جت���اه اإن��ت��اج 

املحتوى الرقمي التعليمي.

تنظيم  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  وت��ع��ت��م��د 

برنامج تدريبي يتاألف من ور�ض عمل 

اإلكرتوين  متابعة  برنامج  متبوعة 

اأ�شهر عن  �شتة  ملدة  تقني  واإ�شراف 

يف  للم�شاهمة  »ع��ني«،  بوابة  طريق 

الرقمية  باملنتجات  امل��ي��دان  اإث���راء 

من  العالية  اجل��ودة  ذات  التعليمية 

»الت�شميم  م��ب��ادئ  تطبيق  خ���الل 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي«. ي��اأت��ي ذل���ك يف اإط���ار 

ال�شعي لتوظيف هذا »الت�شميم« يف 

العوامل  كاأحد  الدرا�شية  الف�شول 

التعليم  نحو  التحول  يف  الأ�شا�شية 

اململكة  ل��روؤي��ة  وحتقيقا  ال��رق��م��ي 

.2030
»امل�شمم  عمل  ور�ض  اأوىل  ب��داأت 

التعليم  وزارة  مقر  يف  امل��ح��رتف« 

اأكرث  وا�شتمرت ملدة يومني بح�شور 

من 100 معلم ومعلمة من املهتمني 

بالرجمة والت�شاميم.

ويهدف برنامج »امل�شمم التعليمي 

املعلمني  مت��ك��ني  اإىل  امل���ح���رتف« 

واملعلمات يف كافة التخ�ش�شات من 

وفق  تعليمي  رقمي  حمتوى  اإن��ت��اج 

املعايري العاملية والرتبوية.

للخدمات  »تطوير«  �شركة  وكانت 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ا���ش��رتط��ت ل��الل��ت��ح��اق 

امل��ر���ش��ح  ي���ك���ون  اأن  ب���ال���رن���ام���ج 

�شعودي/ة اجلن�شية، واأن يكون على 

التغيري،  �شغف  ولديه  العمل،  راأ���ض 

للزمالء،  اخلرة  نقل  على  والقدرة 

مع  ال��ف��ري��ق  �شمن  العمل  وم��ه��ارة 

املدر�شية  امل��واد  من  ع��دد  اإح�شار 

عليها  للعمل  الدرا�شية  اخلطط  اأو 

وحتويلها خالل الرنامج التدريبي.

وزير التعليم يزور سماحة المفتي 
والشيخ الفوزان

الملحقية الثقافية تشارك في 
»كتاب القاهرة« اليوبيل الذهبي لـ

»تطوير« تطلق برنامج »التصميم التعليمي«

عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  للمملكة  العام  املفتي  �شماحة  ا�شتقبل 

اآل ال�شيخ، معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ، وجرى 

احلديث عن اأهمية التعليم والعملية التعليمية، واجلهود واملوارد التي تبذلها 

الدولة لهذا القطاع وجهود وزارة التعليم يف خدمة اأبنائنا الطالب وبناتنا 

الطالبات، واأكد معايل الوزير على حر�ض وزارة التعليم لتقدمي تعليم مميز 

وفق معايري عاملية وعلى نهج الدولة القائم على ال�شريعة الإ�شالمية، ومبا 

يتوافق مع روؤية اململكة 2030. 

التعليم، ع�شو هيئة كبار العلماء ال�شيخ �شالح بن فوزان  كما زار وزير 

الفوزان، يف منزله، ودعا ال�شيخ �شالح الفوزان للدكتور اآل ال�شيخ بالتوفيق 

وال�شداد.

 العمر يعتمد المشرف على مشاركة 
الجامعة بمؤتمر التعليم العالي

اع��ت��م��د م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

اللجنة  ت�شكيل  العمر  ب��دران  الدكتور 

وتنظيم  اإع��داد  على  لالإ�شراف  العليا 

م�شاركة اجلامعة يف فعاليات املعر�ض 

الذي  العايل  للتعليم  ال��دويل  واملوؤمتر 

تنظمه وزارة التعليم  حتت رعاية خادم 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

عبدالعزيز - حفظه اهلل - يف الفرتة 

10-13 اأبريل 2019م.
»حت��ول  امل��وؤمت��ر  مو�شوع  و�شيكون 

اجلامعات ال�شعودية يف ع�شر التغيري«، 

حيث تقوم اللجنة بعدد من املهام منها: 

و�شع اخلطة العامة لتنظيم م�شاركة اجلامعة يف هذه الفعالية والإ�شراف 

على تنفيذها، واإقرار حماور وفعاليات م�شاركة اجلامعة، وت�شكيل اللجان 

الفرعية، واإعداد التقرير النهائي عن م�شاركة اجلامعة. 

يراأ�ض اللجنة وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف ع�شريي، 

من  عديدة  ت�شمنت حماور  التي  امل�شاركة  بر�شم خطة  عملها  بداأت  وقد 

اأبرزها جناح اجلامعة امل�شارك يف الفعالية، واأن�شطة اجلامعة التي �شوف 

التي حتمل  العمل  ور�ض  من  عدد  اإىل  اإ�شافة  الرئي�ض،  املمر  يف  تقدمها 

عناوين من �شاأنها اأن ترثي فعاليات املعر�ض واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل.

تعتزم امللحقية الثقافية ب�شفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى القاهرة، 

امل�شاركة يف اليوبيل الذهبي ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب يف الدورة ال� 50 

مبركز م�شر للموؤمترات واملعار�ض الدولية، خالل الفرتة من 22 يناير اإىل 

5 فراير 2019، وعر�ض اأحدث الإ�شدارات والعناوين للجهات التعليمية 
والأكادميية والثقافية والأدبية يف جمال الن�شر والتاأليف والرتجمة، والتي 

تعتر بلورة للهوية الثقافية ال�شعودية.

امللحقية  اأن  النامي،  عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  الثقايف  امللحق  واأو�شح 

الثقافية ت�شارك يف املعر�ض هذا العام بجناح متميز وكبري تقدر مب�شاحة 

ا، ي�شم اأجنحة للموؤ�ش�شات احلكومية ودور الن�شر الأهلية  ا مربعاً 2052 مرتاً
التي تعك�ض العمق التاريخي للعالقات والروابط القوية بني البلدين ال�شقيقني 

انطالقااً من روؤية 2030، واأ�شار اإىل اأن ال�شالون الثقايف هذا العام �شيكون 

احلي  احلوار  فاعلية  تعك�ض  التي  الثقافية  الفعاليات  من  بالعديد  حافالاً 

املبا�شر مع اجلمهور والتعريف بالثقافة ال�شعودية مبختلف مناحيها، واإبراز 

اأخ�ض �شماتها باملزج املتقن بني الأ�شالة واملعا�شرة، و�شت�شهد الدورة العديد 

من الن�شاطات من بينها ندوات فكرية واأم�شيات �شعرية واأدبية ترز ثقافة 

الإ�شدارات  لبع�ض  ثقافية  اأم�شيات  جانب  اإىل  اململكة،  وح�شارة  وهوية 

العربية والعاملية.
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الدرا�سية،  الأع��وام  ف�سول  عرب  الدرا�سية  مقرراته  الطالب  ينهي 

اأف�سل حالتها لي�سل بعد ذلك  وتكون ح�سيلته العلمية واملعرفية يف 

وهو  الأه��م  املقرر  بوابة  عرب  الدرا�سية  مرحلته  نهاية  م�سارف  اإىل 

.»Co-op«�التدريب التعاوين او ما ي�سمى بال

هياأ  اإذا  التمكني  يف  الأهمية  غاية  يف  نقلة  متثل  املرحلة  وه��ذه 

الطالب نف�سه لها وتعرف على دورها احلقيقي، فهي متثل عتبة لباب 

.»Master Key« التوظيف.. وهي املفتاح الكبري للوظيفة

العملي  الواقع  اإىل  امل��ق��ررات  وم��ف��ردات  النظريات  تتحول  وفيها 

التي  املوؤ�س�سات  وقوانني  لأنظمة  وفًقا  املهني  العمل  ويخو�ض جتربة 

ين�سوي لها طالبنا.. وهنا تت�سح قدراته يف حتويل ما ا�ستوعبه نظرًيا 

اإىل ن�ساط وبرنامج وممار�سة تقنع رب العمل.

العمل  جم��ال  يف  خبرًيا  يكون  اأن  الطالب  يف  يفرت�ض  ل  بالطبع 

التدريبي، ولكنها اأي�ًسا فر�سة ل تعو�ض متتد ل�سهور لقتنا�ض فر�سة 

اإثبات وجوده كاإ�سافة نوعية للموؤ�س�سة عرب اجلدية وال�سرب والطاعة 

ملروؤو�سيه والتعاون مع زمالء العمل.

اأخالقيات  الإمل��ام مبفاهيم  الطالب  على  التاأكيد  اإىل  يجرنا  وهذا 

العمل .. حيث اإن كل مهنة لها اأخالقياتها التي يجب اأن يكون املمار�ض 

على وعي بها.. فالن�سباط والأمانة واللتزام باأوقات الدوام وحفظ 

اأ�سرار املوؤ�س�سة هذه من الأخالقيات العامة، بينما للطبيب اأخالقيات 

له  ال��ذي  الإع��الم��ي  عن  تختلف  واملر�سى  الأج��ه��زة  مع  التعامل  يف 

والتوازن  والنزاهة  املتلقي  واحرتام  للمعلومة  الو�سول  يف  اأخالقيات 

يف الطرح.

اأحياًنا.. بع�ض الطالب يركن للدعة والراحة ويبحث عن اأي موؤ�س�سة 

ويح�سل  اتفق  كيفما  التدريب  اأ�سهر  ليم�سي  فقط،  تدريبية  جهة  اأو 

على الدرجات.. هذا النوع من الطالب –لالأ�سف- ي�سيع على نف�سه 

فر�سة ذهبية يف اإعادة بو�سلة حياته نحو النجاح احلقيقي يف م�ستقبل 

حياته العملية..

بحقه«  »ال�سيف  وخذ  الفر�سة  اهتبل هذه  الطالب  اأخرًيا..عزيزي 

باختيار املوؤ�س�سة اأو اجلهة التي تدفعك اإىل الأمام وت�سقل مهاراتك 

منك،  املطلوب  معرفة  يف  جهدك  ق�سارى  واب��ذل  والعملية..  املهنية 

التدريب  مرحلة  نهاية  يف  نف�سك  لتجد  بواجباتك..  الوفاء  وبالتايل 

العمل  �سوق  حتديات  غمار  خلو�ض  الالزمة  املهارات  اكت�سبت  وقد 

وتثبت جدارتك ووجودك عرب اإجنازات واإبداعات حتقق ذاتك وتبني 

دنياك  يف  والنجاح  بالتوفيق  دوًم��ا  لك  دعواتي  املهني...  م�ستقبلك 

واأخراك.

خذوا التدريب بقوة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

نظام  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  ا�ستحدثت 

»امل�سادقة الإلكرتوين« الذي يعد الأول من نوعه 

يف  ي�سهم  اإذ  ال�سعودية،  اجلامعات  م�ستوى  على 

من  ويحد  اجلامعة  من  التخرج  �سهادات  توثيق 

ومينح  خ��ارج��ي��ة،  ج��ه��ات  م��ن  ال��ت��زوي��ر  عمليات 

جهات التوظيف اأحقية التاأكد منها عرب الرابط 

http://verification.kau.« الإل��ك��رتوين 

ب��داأت فيه اجلامعة  الذي  الوقت  edu.sa/« يف 

الإ���س��دار  اخل��ري��ج��ني  ت�سلم  يف  فعلي  ب�سكل 

بنظام  املرتبطة  اخلريجني  وثائق  من  اخلام�ض 

الأمني  والت�سميم  الطالبية  الوثائق  م�سادقة 

وك�سوفات  للخرجني،  الطالبية  للوثائق  اجلديد 

الدرجات من عمادة القبول والت�سجيل.

واخلريجات  اخلريجني  على  النظام  وي�سهل 

م�سقة وعناء التوثيق اليدوي ومراجعة اجلامعة، 

ت�سجيل  وه��ي  اإلكرتونية  خطوات   5 خ��الل  من 

باختيار  واإن�ساء طلب جديد  النظام،  الطالب يف 

ورفع  ال�ستعالم،  طريقة  وحتديد  امل�ستند،  نوع 

وثيقة  حتتوي  حيث  الطلب،  واإر�سال  املرفقات، 

الرابط  منها  اأمنية  عالمات  ع�سر  على  التخرج 

الإلكرتوين للنظام والذي ميّكن جهات التوظيف 

من ال�ستعالم عن �سجالت اخلريجني من خالل 

اخل��ري��ج حلفظ  م��ن  م��وث��ق  اإل��ك��رتوين  تفوي�ض 

ن�سية  بر�سالة  اخلريج  يبلغ  بحيث  اخل�سو�سية، 

عن وجود جهة ترغب بال�ستعالم عنه واحل�سول 

على م�سادقة ر�سمية ملعلوماته الأكادميية.

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  اأو�سح  وقد 

الدكتور عبداملنعم بن عبدال�سالم احلياين اأن هذا 

النظام بالغ الأهمية يف توثيق وم�سادقة �سهادات 

و�سهولة  ي�سر  بكل  الأكادميية  الطالب  و�سجالت 

من خالل النظام الإلكرتوين والذي يتميز بالدقة 

والأر�سفة  الإجن��از  و�سرعة  املعلوماتي  والأم���ان 

التي  التزوير  عمليات  من  واحل��د  الإلكرتونية، 

تقوم بها جهات خارجية. واأ�ساف وكيل اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية اأن النظام ياأتي �سمن اجلهود 

املبذولة من اجلامعة املرتكزة على توجيهات املقام 

الإلكرتونية  التعامالت  بتطبيق  الكرمي،  ال�سامي 

يف اجلهات احلكومية وتو�سيع نطاق التعامل بها، 

والرتقاء مب�ستوى العمل احلكومي ومواكبة لروؤية 

اململكة 2030.

»مصادقة إلكترونية« لوثائق التخرج بجامعة 
المؤسس

ن��ي��اب��ًة ع���ن امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 

بن  في�سل  الأم��ري  م  ك��َرّ عبدالعزيز، 

منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز،  بن  بندر 

لفوزها  املجمعة  جامعة  الريا�ض، 

للجودة  عبدالعزيز  امللك  بجائزة 

احلكومي  العايل  التعليم  فئة  عن 

الربونزي، وذلك �سمن  امل�ستوى  يف 

حكومية  من�ساأة   26 ت��ك��رمي  حفل 

بجائزة  فائزة  ربحية  وخا�سة وغري 

دورتها  للجودة يف  عبدالعزيز  امللك 

الرابعة يف فندق الريتز كارلتون.

ورفع اأمري الريا�ض �سكره وتقديره 

ت�سريفه  ع��ل��ى  �سلمان  امل��ل��ك  اإىل 

برعاية حفل تكرمي املن�ساآت الفائزة 

بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة يف 

اأن  واأكد  عنه،  نيابة  الرابعة  دورتها 

حتمل  التي  الوطنية  اجلائزة  ه��ذه 

ممار�سات  ��ل  ّ ت��وؤ���سِ املوؤ�س�ض،  ا�سم 

حر�ض  وت��وؤك��د  املوؤ�س�سي،  التميز 

القيادة يف هذه البالد املباركة على 

العام  القطاعني  متيُّز اخلدمات يف 

الربحي  غ��ري  وال��ق��ط��اع  واخل��ا���ض 

يف  التناف�سية  القدرة  يعزز  ما  وهو 

اإيجاباً  وينعك�ض  القطاعات،  ه��ذه 

اإىل  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  على 

املواطنني واملقيمني يف بالدنا.

بن  خالد  الدكتور  ق��ال  جهته،  من 

اإن  اجل��ام��ع��ة:  م��دي��ر  امل���ق���رن،  �سعد 

فهي  لدينا  بالغة  اأهمية  لها  اجلائزة 

اجلامعة  اإليه  و�سلت  ما  مدى  تعك�ض 

ودللت  موؤ�سرات  وتعطي  ج��ودة  من 

م، خا�سًة  واقعية على حجم العمل املقَدّ

اأن اجلائزة حتر�ض كثرياً على حوكمة 

ل�سمان  والتحكيم  التقييم  عمليات 

احليادية والعدالة يف التقييم، وت�ستمل 

املكتبي  التقييم  على  التقييم  مراحل 

اجلماعي،  املكتبي  والتقييم  الفردي، 

اإ�سافة اإىل الزيارات امليدانية وحتكيم 

تقارير التقييم من ِقبل جلنة التحكيم 

ل�سمان عدالة التقييم.

جامعة المجمعة تحصل على جائزة
الملك عبدالعزيز للجودة

رع���ى م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى ال��دك��ت��ور 

بني  اتفاقية  توقيع  م��وؤخ��راً  بافيل  ع��ب��داهلل 

معهد خادم احلرمني ال�سريفني لأبحاث احلج 

والعمرة والزيارة وكلية الطب لتدريب طالبها 

على اإجراء الأبحاث العلمية الطبية.

وقع التفاقية كل من عميد املعهد الدكتور 

�سامي بن يا�سني برهمني، وعميد كلية الطب 

الدكتور عبدال�سالم نور ويل.

وبني الدكتور برهمني اأن املعهد يعد اجلهة 

املتعلقة  الدرا�سات  يف  املتخ�س�سة  البحثية 

بالإ�سافة  والزيارة،  والعمرة  احلج  مبنظومة 

اإىل كونه اجلهة ال�ست�سارية لعدد من اجلهات 

بالبحث  يتعلق  ما  كل  يف  احلكومية  واللجان 

العلمي، موؤكداً اأن كلية الطب بجامعة اأم القرى 

يف  مميزة  باإمكانات  متخ�س�سة  كوادر  لديها 

معهد  اهتمامات  اأحد  وهو  ال�سحي،  املجال 

يعمل  ل��ذا  وال��زي��ارة،  والعمرة  اأب��ح��اث احل��ج 

املعهد والكلية على تبادل اخلربات وال�ستفادة 

بينهما،  امل�سرتكة  املجالت  الإمكانات يف  من 

مبا ي�سهم يف تاأهيل الكوادر الطبية.

من جانبه اأو�سح عميد كلية الطب الدكتور 

تعزيز  هو  التفاقية  من  الهدف  اأن  ويل  نور 

تدريب  واملعهد يف جمال  الكلية  بني  التعاون 

العلمية  الأب��ح��اث  اإج��راء  على  على  الطالب 

الأكادميي اخلا�ض  الربنامج  مع  يتما�سى  مبا 

للدرا�سات  املعهد  احتياج  وح�سب  بكليتهم 

ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ط��رق  ك��م��ا �سيتم  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

املتخ�س�سة،  العلمية  الأج��ه��زة  ا���س��ت��خ��دام 

املتخ�س�سة  العلمية  ب��الأب��ح��اث  وامل�����س��ارك��ة 

وفقاً  وال���زوار،  واملعتمرين  احلجاج  ب�سحة 

للمعايري العلمية وح�سب اآليات البحث العلمي 

املعتمدة بجامعة اأم القرى.

»أم القرى« تدرب طالب الطب على أبحاث 
الحج والعمرة

الق�سيم،  جامعة  مدير  ال��داود،  بن حمد  عبدالرحمن  الدكتور  تفقد 

امل�ست�سفى  م�سروع  م��وؤخ��راً،  باجلامعة  للم�ساريع  العليا  الهيئة  برفقة 

اإجمالية  م�ساحة  على  اأقيم  الذي  الق�سيم،  بجامعة  البيطري  اجلامعي 

تزيد عن 10 اآلف مرت مربع بتكلفة مالية تتجاوز 65 مليون ريال، حيث 

وجه با�ستغالل امل�سروع والعمل على ت�سغيله يف اأقرب فر�سة قبل نهاية 

�سهر يناير احلايل، مطالًبا اجلهات املعنية باجلامعة باإزالة كافة العقبات 

التي تواجه ت�سغيل امل�ست�سفى.

وجتول الداود ومرافقوه يف كافة مرافق واأجزاء امل�سروع، كما ناق�ض 

معاليه رفع الكادر الت�سغيلي اخلا�ض بامل�ست�سفى ل�سمان تزويده بالكوادر 

املتخ�س�سة املتميزة.

من جهته، اأو�سح عميد كلية الزراعة والطب البيطري الدكتور خالد 

الق�سيم هو  بجامعة  البيطري اجلامعي  امل�ست�سفى  اأن م�سروع  احلربي 

بذرة و�سعت منذ �سنوات اأثمرت الآن، ا�ستعداًدا خلدمة الطلبة واملهتمني 

يف هذا املجال، م�سرًيا اإىل اأن هذا امل�سروع عبارة عن م�ست�سفى متكامل 

يهدف اإىل تعزيز وتطوير اخلدمات البيطرية يف اجلامعة، وي�سم عدة 

والكبرية  ال�سغرية  للحيوانات  هو  ما  منها  ومتخ�س�سة،  متعددة  اأق�سام 

واملعامل  الت�سخي�سية،  واملرافق  اخلارجية  والعيادات  الطوارئ  واأق�سام 

اخلا�سة بامل�ست�سفى، كما اأنه ملحق بامل�سروع اأجزاء تعليمية خا�سة تتمثل 

يف قاعات درا�سية وغرف اجتماعات ومعامل تعليمية وبحثية، بالإ�سافة 

هيئة  لأع�ساء  ومكاتب  متعددة  لأغرا�ض  وقاعات  موؤمترات  قاعة  اإىل 

التدري�ض وال�سيدلية ومرافق العزل والإيواء للحيوانات.

قرب تشغيل المستشفى البيطري التابع 
لجامعة القصيم

makinzyadel@ksu.edu.sa



عنه،  و�أج��ب��ت  �فرت�ضته  ���ض���ؤ�ل 

و�ضكل ُمفتتًحا لهذ� �ملقال، ماذ� ل� 

وطالب  �لباحثني  مركز  عن  �ُضئلت 

�لعلم يف �ململكة، هل �ضاأك�ن خمرًي� 

يف �جل��ب، �أعتقد �أنني ال �أملك �إال 

ج��ًبا و�حًد�، ولن �أجيب بغري مكتبة 

�مللك �ضلمان �ملركزية بجامعة �مللك 

�ضع�د.

�ملكتبات  من  تقلياًل  لي�س  وه��ذ� 

�الأخرى، فكلها ت�ؤدي �أدو�ًر� معرفية، 

وتفتح �أب��بها �أمام �لباحثني وطالب 

مكتبة  ما مييز  لكن  كذلك،  �ملعرفة 

�مللك �ضلمان �ملركزية بجامعة �مللك 

جامعية  مكتبة  �أك���ر  �أن��ه��ا  �ضع�د 

�ملكتبات �جلامعية يف  م�ضت�ى  على 

مكتبة  �أك��ر  ث��اين  وه��ي  �ل�ضع�دية، 

جامعية على م�ضت�ى �ل�طن �لعربي، 

من  م�ضت  �ضن��ت  يف  و��ضتطاعت 

تاريخها �ملعريف �لعريق �أن تخط لها 

طريًقا و��ضًحا يف �ملكانة �لتي تليق 

بها بني طالب �لعلم، وتربعت من�ضة 

�ملعرفة بني �ملكتبات بخدماتها �لتي 

�ضارت لفرتة بخطى مت�ضارعة نح� 

م��كبة �ملعرفة ون�ضرها. 

ظلت �ملكتبة لفرت�ت ط�يلة تُعنى 

برو�دها وت�ضعى مل��كبة �مل�ضتجد�ت 

�مل��ع��رف��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ف��ريه��ا، 

�ض�رتها  بناء  على  حري�ضة  وكانت 

�لذهنية، فجابت �لعامل �ضرقاً وغرباً 

�لدولية  �لكتب  ُم�ضاركًة يف معار�س 

و�ملحلية، وكانت حتمل معها حقائب 

�ملعريف  و�الإن��ت��اج  �لكن�ز  من  ثمينة 

جلامعة  �لعلمي  و�الإنتاج  �ل�ضع�دي، 

�مللك �ضع�د، وتتيح �الطالع عليه.

�جلامعة،  يخدم  مهم  جانب  هذ� 

ويرزها بني �جلامعات و�مل�ؤ�ض�ضات 

عمل  �ضميم  م��ن  وه����  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 

�ملكتبة؛ الأنها خري من ميثل �جلامعة، 

�لذي  ه�  و�ملعريف  �لفكري  و�الإنتاج 

يجب  �ل��ذي  وه�  �لعامل،  به  يفاخر 

وفق  �ل��غ��ايل  وطننا  ع��ن  ن���رزه  �أن 

�أن  �أح���د  ي�ضك  وال  روؤية2030، 

جامعتنا،  يف  كبري  �ملعريف  �الإن��ت��اج 

من  �إىل  بحاجة  لكنه 

يرزه وي�ض�ِّقه.

خلت  ف�����رت�ت  يف 

�ملكتبة،  ت��اري��خ  م��ن 

ك���ان���ت ت�����ض��ري ن��ح��� 

�ل���ت���ط����ي���ر ب�����ض��ك��ل 

م��ل��ح���ظ وم�����درك، 

خدمة  على  وحتر�س 

�ل���ت���زوي���د، ف�����ُزودت 

مبجم�عات  �ملكتبة 

كافة  م��ن  وم�����ض��ادر 

�لتخ�ض�ضات �لعلمية 

و�الأدب���ي���ة و�مل��ع��ارف 

و�لفن�ن و�لعل�م �ملختلفة �لتي تخدم 

كافة كلياتها ومعاهدها ومن�ض�بيها، 

وتخدم �ملجتمع ككل.

ويف جانب �لفعاليات كانت �ملكتبة 

تُقدم �لعديد من �لفعاليات �لثقافية 

�ملفيدة  �ل���دور�ت  وتعقد  �ملتن�عة، 

ب��ل و�أ���ض��ه��م��ت يف نقل  ل���رو�ده���ا، 

للطالب  خ��دم��ًة  علمية  مناق�ضات 

و�أ���ض��ات��ذت��ه��م، ع��ر م��ا ي��ت���ف��ر من 

�إمكانياتها.

�لتح�الت  و�ك��ب  معريف  ح��ر�ك 

وتطلعاتها  �جلامعة،  �ضهدتها  �لتي 

نح� �لعاملية، هذ� ه� خط �جلامعة 

�أن  �ل��ذي يجب  وه���  �ل��ذي عرفناه 

ي�ضتمر ويتط�ر وال يبقى على �ض�رة 

ب�ضكل  متدفقة  �ملعرفة  الأن  و�حدة؛ 

مه�ل وغري مت�ض�ر، وال تنتظر من ال 

يخطط، و�أظن رو�د �ملكتبة يتذكرون 

�ل��ت��ج��دي��د و�ل��ت��ن���ع يف �خل��دم��ات، 

من  مب�ضاهد  يحتفظ�ن  ز�ل����  وم��ا 

للمكتبة،  �جلميل  �ملعريف  �حل��ر�ك 

و�إ�ضهاماتها.

�إن ك���ل م���ا ���ض��ب��ق م���ن حت����الت 

�ملكتبة  خ��دم��ة  يف  �الأف�����ض��ل  ن��ح��� 

وجه�دها و�إ�ضهاماتها يف بناء �ض�رة 

بجه�د  �إال  يكن  مل  �جل��ام��ع��ة  ع��ن 

�ملخل�ضني من م�ظفي �ملكتبة، �لذي 

للم�ؤ�ض�ضة  �النتماء  بد�فع  يعمل�ن 

وُحب �لعمل.

قبل  �ملكتبة  ���ض���رة  ت��ذك��رن��ا  ل��� 

����ض���ن�����ت، ون���ر�ه���ا 

�ل������ي�������م، ����ض���رى 

ف��رًق��ا ك��ب��رًي�، وق��د 

ن����ت���������ض����اءل، مل�����اذ� 

م�ضاركات  تقل�ضت 

�ملعار�س  يف  �ملكتبة 

و�ملحلية؟  �ل��دول��ي��ة 

ملاذ� مل تعد ت�ضارك 

ح������دود  يف  �إال 

���ض��ي��ق��ة حم�����دودة؟ 

تغيري  ح��اول��ن��ا  ول���� 

وت�ضاءلنا:  �ل�ض�ؤ�ل 

ك��م ع���دد �مل��ع��ار���س 

و�لفعاليات �لدولية �أو �لعربية �لتي 

�لعامني  �ملكتبة خالل  فيها  �ضاركت 

�ملن�ضرمني مثاًل؟!

�لتزويد  ُط��رق  عن  ت�ضاءلنا  ول��� 

�ملركزية،  �ضلمان  �مللك  مكتبة  يف 

هل  �ملكتبة،  تنمية جمم�عات  وعن 

�الأخ���رية  �ل��ف��رتة  يف  �أن��ه��ا  �ضيظهر 

�ملكتبات  �إه���د�ء  قب�ل  على  قائمة 

�ل��رت�ث��ي��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�مل�����ض��ادر 

�ل��ق��دمي��ة م��ن �مل��ع��رف��ة، وه���ذ� مهم 

باملعرفة  �الحتفاظ  الأن  ومهم جد�؛ 

�لفكري  �الإن���ت���اج  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 

يف  لكن  لله�ية،  حفظ  ه�  �لقدمي 

�الإه��د�ء�ت  هذه  كانت  ذلك  مقابل 

على ح�ضاب م�ضادر ومعارف �أخرى 

�لطب،  مثل:  ق�ض�ى،  �أهمية  ذ�ت 

فكم  �حلديثة،  و�لعل�م  و�لهند�ضة، 

مب�ضادر  �لعل�م  هذه  �ملكتبة  زودت 

ج���دي���دة؛ ه���ذه ع��ل���م ق��ائ��م��ة على 

�لتجدد وتتطلب �لتحديث �مل�ضتمر، 

جديد�ً،  تزويد�ً  هناك  �أن  �ضك  وال 

لكن حمدود�ً ونادر�ً قيا�ًضا مبا كانت 

عليه �ملكتبة يف �ل�ضابق.

ول���ن���ق���ل م���ث���ل ه�����ذ� يف ج��ان��ب 

فعاليات،  هناك  �ضحيح  �لفعاليات، 

و�لدور�ت  �لفعاليات  �لت�ضاوؤل:  لكن 

هل تخدم كل �لفئات و�لتخ�ض�ضات، 

�أو  ف��ئ��ة  خ��دم��ة  ع��ل��ى  تقت�ضر  �أو 

�أقامت  وك��م  حم��دودة؟  تخ�ض�ضات 

تخدم  �أو معرفية  مهنية  دور�ت  من 

و�لطبية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات 

و�لعل�م �حلية.

�إن �ملكتبة عليها م�ض�ؤولية خدمة 

كل �لتخ�ض�ضات، وزيادة �الإ�ضرت�كات 

على  تت�فر  ال  ق��د  �ل��ت��ي  ب��امل��ع��ارف 

�ل�ضبكات �أو ق��عد �ملعل�مات، ثم �إن 

من �ملفارقات بني ما�ضي �ملكتبة وما 

كانت  �ل��دور�ت  �أن  �لي�م،  هي عليه 

تُقدم جمانية، بخالف ما هي عليه 

�لي�م.

�ضيد 
ُ
ولكي يك�ن ما طرح دقيًقا �أ

�لطالبات  مكتبة  بفعاليات  ه��ن��ا 

�لتن�ع  وه��ذ�  ا،  وكمًّ ن�ًعا  �ملركزية 

يف  عليها  �لقائمني  رغ��ب��ة  يعك�س 

خدمة �لطالبات و�لباحثات.

خدمة  يف  ت��اري��خ  لها  �ملكتبة  �إن 

�مل��ع��رف��ة، و�ل��ت���ق��ف ع���ن م����ك��ب��ة 

�ملعرفية،  �جل��نب  يف  �مل�ضتجد�ت 

يجعلها تخرج عن م�ضارها �لطبيعي، 

عليه  ك��ان��ت  م��ا  �إىل  ت��ع���د  ول��ك��ي 

و�إر�دة  متفهمة  �إد�رة  يتطلب  فهذ� 

وتخطيًطا ووالء للم�ؤ�ض�ضة �لتي هي 

�جلامعة،  يف  �الأول  �ملعرفة  م�ضدر 

وعليها تقع م�ض�ؤولية در��ضة حاجات 

�حلقيقي  بدورها  و�لعمل  رو�ده��ا، 

ك����ج��ه��ة م��ع��رف��ي��ة جل��ام��ع��ة �مللك 

�ضع�د.

�ضلمان  �مل��ل��ك  مكتبة  ق���در  �إن 

طريقاً  لي�س  وط��ري��ق��ه��ا  �مل��رك��زي��ة 

و�حد�ً، بل �أن ت�ضلك كل �لطرق �لتي 

�لعاملية  فمكانتها  �ملعرفة،  تخدم 

حملياً  و�ملتميز  �ملتقدم  ومركزها 

ب��اأن  لنا  ي�ضمح  وع��امل��ي��اً،  و�إقليمياً 

مكتبنا يف  ن��رى  �أن  �أم��اًل يف  منتلئ 

�ل�ضد�رة دوًما، ومتقبلًة لالآر�ء �لتي 

ما  �إىل  وع�دتها  نه�ضتها  يف  تُ�ضهم 

جميع  من  مطلب  وه�  عليه،  كانت 

وحمبي  �ضع�د  �مللك  جامعة  حمبي 

مكتبة �مللك �ضلمان، فهي حتمل ��ضم 

رمز من �لرم�ز �لغالية علينا، حفظ 

�هلل قيادتنا ووطننا.

عمادة �ض�ؤون �ملكتبات 

�أمني مكتبة 

ت���ع���ه���ي���د �خل��������دم��������ات، ه���� 

�ال���ض��ت��ع��ان��ة مب�����ض��ادر خ��ارج��ي��ة 

ال  �لتي  �لعامة  باخلدمات  للقيام 

�مل�ؤ�ض�ضة،  �أعمال  �ضلب  يف  تدخل 

من  ك��ث��ري  تتبعه  ق���دمي  ن��ه��ج  وه���� 

ور�ء  �ضعًيا  �لعامل  يف  �مل�ؤ�ض�ضات 

يف  �الأعلى  و�لكفاءة  �الأقل  �لتكلفة 

ت��ق��دمي �خل��دم��ات، وه��� م��ا يتيح 

�لتي  �الأن�ضطة  على  تركز  �أن  لها 

تاركة  ج�هرية،  مبيزة  فيها  تتمتع 

باخلدمات. تزويدها  لالآخرين 

وق���د ت��ط���رت �ل���روؤي���ة م���ؤخ��ًر� 

هذ�  ب��ني  ت�����زن  �أ�ضبحت  بحيث 

�أي  �لد�خلي،  �لتعهيد  وبني  �لنهج، 

يق�م  لكي  �خلدمات  على  �الإبقاء 

�مل�ؤ�ض�ضة، وذلك حينما  بها م�ظف� 

ال يك�ن هناك فائدة ذ�ت بال منه.

وع���ن���د �ت����خ����اذ ق�����ر�ر ت��ع��ه��ي��د 

�خل�����دم�����ات، ف������اإن ه���ن���اك ع���دة 

حم�����دد�ت ل���ذل���ك، �أه��م��ه��ا روؤي���ة 

�حل��ا���ض��م،  �ل��ع��ام��ل  ف��ه��ي  �الإد�رة، 

�أو يف  �ل���ق���ر�ر،  �ت��خ��اذ  ���ض����ء يف 

مر�قبة  يف  �أو  �ل��ع��ق���د،  ت�ضميم 

�الإد�رة  ت��ق���م  ال  ف��غ��ال��ب��ا  �الأد�ء، 

بتعهيد �خلدمات �لتي تتطلب بنية 

حتتية مادية حمددة �أو خرة فنية 

�إد�رتها. �أو �لتي ي�ضعب  خا�ضة، 

وق���د ت��ق���م ب��ت��ع��ه��ي��د ج���زء من 

�خلدمة و�الإبقاء على �جلزء �الآخر 

بغر�س  وذل���ك  �مل���ؤ���ض�����ض��ة،  ي��د  يف 

بع�س  على  �حلفاظ 

�ل�������ض���ي���ط���رة ع��ل��ى 

�خل�������دم�������ات، مب��ا 

حد  وج����د  ي�ضمن 

�أدن����ى ل��ل��خ��دم��ة يف 

عقد  ف�����ض��ل  ح���ال���ة 

�لتعهيد.

ف��������اإذ� الح���ظ���ت 

ج������دة  �الإد�رة 

منخف�ضة �أو م�ضاكل 

غ����ري م��ر���ض��ي��ة يف 

�خلدمة �ملقدمة من 

�خل��ارج��ي،  �ملتعهد 

الإنهاء  كافًيا  �ضبًبا  يك�ن  هذ�  فاإن 

�أكر  ب�ض�رة  و�لت�جه  معه  �لتعاقد 

قد  �أو  �ل��د�خ��ل��ي،  �لتعهيد  ن��ح��� 

با�ضتقبال  حينئذ  �الإد�رة  ت�ضمح 

بد�ئل  �أو جتربة  مناف�ضة  عطاء�ت 

�أخرى.

يف  تتحكم  �لتي  �مل��ح��دد�ت  �أم��ا 

ت��ع��ه��ي��د �خل���دم���ات فهي  م�����ض��األ��ه 

ثالث:

�خلدمة:  خ�ضائ�س  ه���  �الأول 

�أي �إذ� كان �حل�ض�ل عليها يتطلب 

فنية  خرة  �أو  معينة،  �أ�ض�ل  ت�فر 

�إذ�  �أو  لدى مقدم �خلدمة،  بذ�تها 

�حل�ض�ل  يف  �ضع�بة  ه��ن��اك  ك��ان 

على �خلدمة من م�رد خارجي.

�ل���ث���اين خ�����ض��ائ�����س �ل�����ض���ق: 

�أم����ر حم�����ري عند  ف��امل��ن��اف�����ض��ة 

�ل����ت����ع����اق����د، وم����ن 

ث����م ت���ل���ج���اأ ب��ع�����س 

�مل������ؤ������ض�����������ض�����ات 

لتعهيد  �حل��ك���م��ي��ة 

بامل�ضاركة  �خل��دم��ة 

خللق  �ضركتني  ب��ني 

بينهما،  �مل��ن��اف�����ض��ة 

وك�����ذل�����ك ل��ت���ف��ري 

للمفا�ضلة،  م��ع��ي��ار 

�لت�ضليم  و���ض��م��ان 

�الآم������ن  ل��ل��خ��دم��ة، 

ي���ؤدي يف  وه��� نهج 

غالب �الأمر  لزيادة 

ح�ضاب  على  �خل��ارج��ي  �لتعهيد 

�لد�خلي.

�ل��ث��ال��ث �الع���ت���ب���ار�ت �مل��ال��ي��ة: 

فخف�س �لتكاليف ه� �أحد �لدو�فع 

فاإذ�  �خلدمات،  لتعهيد  �لرئي�ضية 

كانت �الإد�رة ت��جه �ضغ�ًطا مالية 

ولديها نفقات مرتفعة فمن �ملرجح 

�ال�ضتعانة  �إمكانيات  ت�ضتك�ضف  �أن 

مب�ضادر خارجية جديدة.

تعهيد  لنهج  �آخ��ر  حم��دد  هناك 

�لبع�س،  عن  يغيب  قد  �خلدمات 

تقلي�س  �إىل   �الإد�رة  تلجاأ  فقد 

�ملعار�ضة  �الآر�ء  ب�ضبب  حجمه 

ل����ذل����ك، �����ض������ء م����ن م���ظ��ف��ي 

�ل�ضرر  �أ�ضابهم  �لذين  �مل�ؤ�ض�ضات 

باعتبارهم  �لتعهيد،  نهج  من جر�ء 

مم��ث��ل��ي  م���ن  �أو  ����ض���ح���اي���اه،  م���ن 

�ملحلية،  �مل��ج��ال�����س  يف  �مل����ط��ن��ني 

�الأمر عن  غالب  يعرون يف  �لذين 

ر�أي ه�ؤالء �مل�ظفني �مل�ضارين.

ي�ضنف�ن  م�ؤ�ض�ضة  �أي  فم�ظف� 

مركز  جمم�عة  جمم�عتني:  �إىل 

�الإي����������ر�د�ت، وجم���م����ع���ة م��رك��ز 

�إىل  ينتم�ن  من  فيح�ضل  �لتكلفة، 

�الهتمام  كل  �الإير�د�ت على  مركز 

وكل �مل��رد، فاأعمالهم هي م�ضدر 

�مل�ؤ�ض�ضة. �إير�د�ت 

�لتكلفة،  م��رك��ز  جم��م���ع��ة  �أم���ا 

وم�ظفي  و�ل�ضائقني  كاملحا�ضبني 

�ل��خ،  �لنظافة،  وع��م��ال  �ل�ضيانة 

منه،  ب��د  ال  ك�����ض��ر  �إل��ي��ه��ا  فينظر 

كلما  �ل�����ض��ح��اي��ا  ه���م  و�أف����ر�ده����ا 

�لتعهيد  نهج  يف  �مل�ؤ�ض�ضة  �ضرعت 

�لنفقات. �أجل خف�س  من 

لكي  د�ئًما  �مل�ظف�ن  ي�ضعى  لذ� 

مر�كز  جمم�عات  �ضمن  يك�ن�� 

ورمبا  م�ؤ�ض�ضاتهم،  يف  �الإي���ر�د�ت 

ينجح�ن يف �النتقال �إىل �ل�ضركات 

يف  �لتعهيد  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

�ضمن  في�ضبح�ن  تخ�ض�ضاتهم، 

فيها،  �الإير�د�ت  مر�كز  جمم�عات 

تع�ي�ضاتهم  على  حينئذ  فيح�ضل�ن 

�ل���ع���ادل���ة، وي���ت���م �ال���ض��ت��ث��م��ار يف 

تدريبهم، و�إ�ضفاء �الهتمام عليهم، 

��ضتبقائهم. على  و�حلر�س 

�أ�ضتاذ علم �ملعل�مات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

م�ساركة تدعم التوجه اال�سرتاتيجي 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�ضرعت وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتط�ير، بناًء على ت�جيه معايل 

�ملعر�س  �ال�ضتعد�د�ت مل�ضاركة �جلامعة يف  �إمتام  مدير �جلامعة، يف 

و�مل�ؤمتر �لدويل للتعليم �لعايل �لذي يعقد حتت رعاية خادم �حلرمني 

�ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز - يحفظه �هلل - خالل �لفرتة 

�جلامعة  عليها  حتر�س  م�ضاركة  وهي  2019م،  �أبريل   13-10 من 

�لعديد من  فيها  ي�ضارك  �لتي  �لفاعلية  فيها هذه  تعقد  دورة  كل  مع 

�جلامعات وم�ؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل حملياً ودولياً.

�أي�ضاً،  �لتعليم  وز�رة  وت�جه  للجامعة،  �ال�ضرت�تيجي  �لت�جه  ولعل 

لتحقيق روؤية �ململكة 2030 قد ر�ضم بدوره ت�جه �جلامعة ب�ضاأن هذه 

�مل�ضاركة، حيث �ختارت وز�رة �لتعليم �أن يعقد �ملعر�س و�مل�ؤمتر �لدويل 

للتعليم �لعايل هذ� �لعام حتت عن��ن »حت�ل �جلامعات �ل�ضع�دية يف 

ترز  لكي  �ل�ضع�دية  للجامعات  مميزة  فر�ضة  وهى  �لتغيري«،  ع�ضر 

ت�جهاتها �ال�ضرت�تيجية �لد�عمة لروؤية �ل�طن، و�آليات ذلك، وه� ما 

هذ�  م�ضاركتها  من خالل   - �هلل  - مب�ضيئة   �جلامعة  عليه  حتر�س 

�لعام، مع �لرتكيز على �أن ترز �الأذرع �ال�ضتثمارية للجامعة يف �ض�ء 

حت�لها مل�ؤ�ض�ضة غري ربحية.

�إن م�ضاركة �جلامعة هذ� �لعام لها �أهمية خا�ضة، تتمثل يف �لتعريف 

�لفر�س، وحر�س �جلامعة  وتن�ع هذه  للجامعة  بالفر�س �ال�ضتثمارية 

على عقد �ضر�كات متعددة مع م�ؤ�ض�ضات �ملجتمع الغتنام هذه �لفر�س 

�ال�ضتثمارية، كما تتيح م�ضاركة �جلامعة دع�ة روؤ�ضاء وف�د �جلامعات 

�مل�ضاركة ورجاالت �ملجتمع وم�ؤ�ض�ضاته لزيارة �جلامعة و�لتعرف على 

من�ضاآتها وبخا�ضة �الأذرع �ال�ضتثمارية للجامعة، وقن��ت �لت���ضل معها.

وه� �الأمر �لذي ي��ضح �أن م�ضاركة �جلامعة هذ� �لعام يف �ملعر�س 

و�مل�ؤمتر �لدويل للتعليم �لعايل هي م�ضاركة ذ�ت �أهمية خا�ضة، ك�نها 

تدعم �لت�جه �ال�ضرت�تيجي للجامعة �ملنطلق من ت�جه وز�رة �لتعليم، 

وه� ما ي�ضب يف دعم حتقيق روؤية �ململكة 2030. 

وتنظيم  �إع��د�د  على  باالإ�ضر�ف  �ملعنية  �لعليا  �للجنة  تعمل  ل��ذ�؛ 

م�ضاركة �جلامعة يف هذه �لفاعلية على تنفيذ خطة حمددة ت�ضعى من 

خاللها لتحقيق م�ضاركة متميزة، ودعم �لت�جه �ال�ضرت�تيجي للجامعة 

يف �ض�ء حت�لها مل�ؤ�ض�ضة غري ربحية، ولعلي خالل مقاالت قريبة - 

مب�ضيئة �هلل - �ألقي مزيد�ً من �ل�ض�ء على هذه �خلطة وما يتم �إجنازه 

معايل  وحر�س  تنفيذها،  يف  �مل�ضاركة  �لفرعية  �للجان  وجه�د  فيها، 

مدير �جلامعة وقياد�تها على دعم هذه �مل�ضاركة.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتط�ير

محددات تعهيد الخدمات 

ماجد الشهري 

د. عصام شلقامي

مكتبة الملك سلمان والطريق الواحد

احذورا »المخدرات المعنوية« ومصادرها
باقي  ع��ن  بالعقل  �الإن�����ض��ان  �هلل  ميز 

وتفكري  ��ضتقبال  �آلة  و�لعقل  �ملخل�قات، 

وتاأ�ضيل،  باملنطق  و��ضتنتاج  وحتليل 

�لعمليات عامل خارجي  تلك  تخلل  فاإذ� 

وت�ض��ضت  �مل��خ��رج��ات  ت��اأث��رت  خ��ط��ري، 

يعرف  ما  وه�  �الإر�دة  و�ن�ضلبت  �الأفكار 

باملخدر.

�لكيميائية  �ملادة  باملخدر  �أعني  ل�ضت 

�ملغر�ضة،  �الإ�ضاعة  �أي�ًضا  ولكن  وح�ضب، 

و�ل��ف��ك��رة �ل�����ض��ال��ة، و�ل��ك��ل��م��ة �ل��ك��اذب��ة، 

�لفا�ضدة،  و�ل��در�م��ا  �ملُ��َزيَّ��َف��ة،  و�لق�ضة 

و�لفن �لرخي�س. 

م�����ض��ادر ه���ذ� �ل��ن���ع م��ن �مل��خ��در�ت 

�ملنابر  منها  ومتخلخلة  كثرية  �ملعن�ية 

و�لقاعات  �ل�ضرية،  و�الجتماعات  �لتليفزي�نية،  و�للقاء�ت  �الإعالمية، 

�لتدري�ضية، و�مل�ؤمتر�ت �جلماهريية، وو�ضائل �لت���ضل �الجتماعي.

باتت  �لتي  تفكريه  طريقة  يف  �ملجتمع  تدمر  �أ�ضبحت  �مل�ضادر  هذه 

�لدين  و�ضر�ئع  �ل�ضامية  و�لتقاليد  �ملبادئ  عن  �لبعد  كل  وبعيدة  مع�جة 

وتغذية  �ل�ضياع  من  و�ملجتمع  �لنف�س  حفظ  على  حتث  �لتي  �حلنيف، 

�لعقل باملدخالت �ل�ضليمة لبناء �ملجتمع الإعمار �الأر�س يف �خلري و�حلب 

و�لتق�مي لل��ض�ل �إىل جنة عر�ضها �ل�ضم��ت و�الأر�س. 

�لت���ضل  و�ضائل  يف  �ضفحات  �أو  جروبات  �ملثال،  �ضبيل  على  جند 

�الجتماعي �أو بر�مج تلفزي�نية تطلق على نف�ضها »ي�ميات زوجة مفرو�ضة« 

�أو »م�ضاكل �جتماعية« �أو »�عرت�فات« وغريها كثري، تبث �أفكار�ً م�ضم�مة 

تعد مثل »�ملخدر�ت« �لتي ت�ؤثر على �لتفكري وت�ضر باالأ�ضرة وقد ت�ؤدي �إىل 

تاأجيج �خلالفات وزيادة ن�ضب �لطالق.

هذه »�ملخدر�ت �ملعن�ية« قد يك�ن بائعها �أو »مروجها« كبرًي� �أو �ضغرًي�، 

جماعة �أو فرد�ً، حملًيا �أو دولياً، م�ض�ؤوالً �أو مروؤو�ًضا، وال يقل �ضرر مثل 

هذه �ملخدر�ت عن �ضرر �ملخدر�ت �حلقيقية، فاحذرو� كل �حلذر من تلك 

�ملخدر�ت باأن��عها �لتي �أمر�ضت �ملجتمع بكل ط��ئفه.

ق�ضم �لنبات و�الأحياء �لدقيقة – كلية �لعل�م



التجربة اليابانية في االعتماد األكاديمي 
وضمان الجودة

ب��اجل��ودة عن�صراً  االه��ت��م��ام  اأ���ص��ب��ح 

اأ�صا�صياً ومهماً يف التعليم العايل وبخا�صة 

واإدارة  اجل��ودة  مع احلر�ص على �صمان 

االإطار  االإ�صرتاتيجي يف  والتنفيذ  االأداء 

العام الإدارة اجلودة ال�صاملة.

تعترب اليابان من اأ�صخم نُظم التعليم 

العايل يف العامل، وت�صم اأكرث من »4700« 

موؤ�ص�صة تعليمية ذات م�صتوى متميز بواقع 

جمتمع،  كلية  و»541«   جامعة   »686«

واأكرث من »3500« كلية تقنية اأو تدريب 

متخ�ص�صة.

ولطاملا حر�ص اليابانيون على الدخول 

على  املبني  واملجتمع  العوملة  ع�صر  يف 

اأ�صا�ص املعرفة، فمنذ بداية الت�صعينات قام 

اليابانيون بخلط االأفكار الرتبوية الغربية االأمريكية واالأوروبية مع االأفكار 

الوطنية، وكانت النتيجة »نظام ياباين فريد من نوعه« �صاعد على اإ�صالح 

التعليم العايل هناك.

تاأ�صي�صها:  اأ�صا�ص  على  فئات  ثالث  اإىل  اجلامعات  تنق�صم  اليابان،  يف 

اليابانية،  احلكومة  قبل  من  اأ���ص��اًل  ن�صئت 
ُ
اأ والتي  الوطنية،  اجلامعات 

اأو  العامة املحلية  الهيئات  تاأ�صي�صها من قبل  يتم  التي  العامة،  اجلامعات 

املوؤ�ص�صات اجلامعية العامة، واجلامعات اخلا�صة، والتي يتم تاأ�صي�صها من 

قبل املوؤ�ص�صات التعليمية. اعتمدت احلكومية اليابانية على تر�صيخ املفاهيم 

والبحث  للتعليم  النوعي  التعزيز  وهي:  اجلامعات،  يف  االأربعة  االأ�صا�صية 

العلمي، جعل اأنظمة التعليم والبحث العلمي اأكرث مرونة ل�صمان ا�صتقاللية 

اجلامعات، حت�صني البُنية االإدارية لت�صهيل عملية �صناعة القرارات وتنفيذها، 

تنوع اجلامعات والتطوير امل�صتمر للتعليم والبحث العلمي عن طريق تاأ�صي�ص 

تقومي متعدد االأ�صكال. ركزت هيئة اعتماد اجلامعات اليابانية على اأحد 

والبحث،  التعليم  تنظيم  واالأه���داف،  املهمة  وه��ي:  للتقومي  ع�صر جم��االً 

�صيا�صات القبول وممار�صاته، املناهج الدرا�صية، االأن�صطة البحثية، الهيئة 

التدري�صية، الت�صهيالت واملعدات، املكتبة وم�صادر املعلومات، حياة الطالب، 

االإدارة اجلامعية، الرقابة والتقومي. لطاملا حر�صت احلكومة اليابانية على 

تعزيز القدرة التناف�صية الدولية للتعليم العايل الياباين وتقدمي بيئة جاذبة 

للطالب الدوليني، وكذلك الرتحيب بالعديد من االأ�صاتذة الدوليني الذين 

يتمتعون بخربة يف جمايل التعليم ون�صر البحوث العلمية املتميزة.

ت�صري التقارير اإىل اأن تكاليف املعي�صة يف البيان اأعلى من تلك املوجودة يف 

اأماكن اأخرى، ومن املهم تهيئة بيئة ميكن للطالب االأجانب فيها اال�صتقرار 

التعليم  وزارة  �صعت  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  الدرا�صة،  على  للرتكيز  مالياً 

والثقافة والريا�صة والعلوم والتقنية خللق بيئة لقبول طالب املنح الدرا�صية 

للحكومة اليابانية وقدمت م�صاعدات مالية للطالب الدوليني بتمويل ذاتي 

مثل تخفي�ص الر�صوم الدرا�صية واالإعفاءات.

بتقدمي  اليابانية  الطالب  خدمات  منظمة  قامت  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 

م�صاعدات مالية للطالب الدوليني بتمويل ذاتي »منح لت�صجيع التعلم« ونفذت 

برناجًما لدعم برامج الدرا�صة ق�صرية املدى يف اخلارج »برنامج دعم تبادل 

الطالب«. يف اليابان، ينق�صم التمويل احلايل للجامعات ب�صكل رئي�صي اإىل 

لالأن�صطة  التناف�صية  وال�صناديق  االأ�صا�صية،  النفقات  اأن��واع: متويل  ثالثة 

البحثية، وامل�صاعدة املالية للطالب.

ختاماً، اإن املعايري التي مت اعتمادها يف التجربة اليابانية تعترب معايري 

�صاملة، ومهمة االعتماد االأكادميي وتقوم على التطوير والتح�صني امل�صتمر وال 

تكتفي باإعطاء ترخي�ص اأو اعتماد فقط.

وترتكز معظم املعايري يف نظام االعتماد الياباين على اعتبار اجلامعات 

املهمة  على  الرتكيز  يتم  وال  االأوىل،  بالدرجة  بحثية  ومراكز  موؤ�ص�صات 

ياباين جميل يعجبني: »ال يوجد �صخ�ص  التدري�صية فقط. وهناك مثال 

مثايل، اجلميع يرتكب اأخطاء«.

كلية العلوم - ق�صم اجليولوجيا واجليوفيزيا

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اأبارك ملعايل وزير التعليم الدكتور 

من�صبه  ال�صيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

خ�صو�ًصا  ال������وزارة،  يف  اجل��دي��د 

فاعاًل يف  واإدارًي��ا  اأ�صتاًذا  كان  واأنه 

معاليه  لدى  اأن  اأ�صك  وال  جامعتنا، 

���ص��اب��ق م��ع��رف��ة ب����ال����وزارة، وه���ذا 

يخت�صر الكثري مما ميكن اإبرازه هنا 

يهمني  ما  اإمنا  باخت�صار،  ولو  حتى 

يف هذه العجالة هو التعليم العايل.

الوزير،  معايل  يا  العايل  التعليم 

الدعم  اأوج��ه  وبكل  دع��ًم��ا،  يتطلب 

نظامها  ظ���ل  يف  ����ص���واء  امل��م��ك��ن��ة، 

اأم اأي نظام م�صتقبلي، لكن  احلايل 

اأهم جماالت  فاأحدد  اأخت�صر  لعلي 

ال���دع���م، وه���ي اجل�����ودة، وال��ب��ح��ث 

العلمي، والكادر الب�صري، والتعليم.

حمددة  ق�صايا  اأو  نقاط  وهناك 

تاأخذ  اأنها  واأرى  املجاالت  هذه  يف 

االأول��ي��ة، اأوالً اجل���ودة، ف��اجل��ودة ال 

اآلية معينة دون  تعني جمرد تطبيق 

واأن  ناجت، خ�صو�ًصا  خمرج حقيقي 

اأت��ق��ن م��ا ميكن  االآل��ي��ات ق��د تكون 

�صكاًل.

االأوراق،  من  منالأ جملدات  فقد 

ولكن النتيجة املرجوة التي يجب اأن 

تنعك�ص تطويًرا على املخرجات لي�ص 

لها اأثر ملمو�ص، وعليه فاإن كان يف 

الكلية اأو الق�صم جلنة معنية ب�صبط 

لها  ي��ك��ون  اأن  ف��اإن��ه الب���د  اجل����ودة 

�صالحيات لتحقيق �صبط اجلودة.

وك���ل���م���ة ���ص��ب��ط 

اجل��������ودة ه���ن���ا ه��و 

امل��ق�����ص��ود ح��رف��ًي��ا، 

وال���������ص����ب����ط ه��ن��ا 

خ�صائ�صه  معلومة 

وال  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه، 

�صرح،  مل��زي��د  ح��اج��ة 

ولهذا البد اأن جتري 

ال����������وزارة ت��ق��ي��ي��ًم��ا 

وتقومًيا لهذه العملية 

بكاملها.

ث���ان���ًي���ا ال��ب��ح��ث 

نعلم  كلنا  العلمي، 

اأوجه  ونعلم  الكثري 

طرح  اأف�����ص��ل  هنا  لكني  النق�ص، 

االإمي��ان  ميكن  هل  االأ�صئلة:  بع�ص 

املتقدمة  ال���دول  ب��ت��ج��ارب  عمليا 

ق��والً  ت��وؤم��ن  التي  النامية  وال���دول 

دع��م  دون  تنمية  ال  ب��اأن��ه  وف��ع��اًل 

ح�صور  هل  العلمي؟  للبحث  ك��اٍف 

العاملية يعد  التخ�ص�صية  املوؤمترات 

التطوير  بدهيات  من  اأنه  اأم  ترًفا، 

البحثي الذاتي؟ هل االآليات املكبلة 

دون  �صت�صتمر  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 

االأ�صتاذ  ي��رى  هل  ج��ادة؟  مراجعة 

بحوث  بعمل  معني  اأن��ه  اجلامعي 

لي�ص  البحوث  اأن  فعاًل  هل  اأ�صاًل؟ 

اأن��ه��ا  اأم  ال��ن�����ص��ر،  اإال  غ��ر���ص  ل��ه��ا 

واملعرفة؟  التنمية  خدمة  يف  ت�صب 

اأم  الهدف،  هو  العاملي  الن�صر  هل 

للمجتمع  ت�صويقها 

اأوالً  امل�����ح�����ل�����ي 

منها؟  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 

التي  وه��ل اجل��ه��ات 

ت�صتفيد  اأن  يفرت�ص 

ملزمة  البحوث  من 

بالرجوع للجامعات؟ 

ه���ل ي���وج���د اآل���ي���ات 

ت��وا���ص��ل ج����ادة بني 

واملجتمع  اجلامعات 

من  اال�صتفادة  حول 

البحوث؟!

ث���ال���ًث���ا ال����ك����ادر 

ال���ب�������ص���ري، وه����ذا 

والرتقية  ال��ت��دري��ب  ف��ر���ص  ي�صمل 

والدعم -قبل املحا�صبة- وخ�صو�ًصا 

الب�صري  وال��ك��ادر  القيادات  تاأهيل 

اإذا  موظفني،  من  ل���الإدارة  ال��داع��م 

الب�صري  الكادر  تطوير  اأن  �صك  ال 

وب��دون  ال��ع��م��ل،  ك��ل مناحي  ي��دع��م 

هذا التطوير وعلى نحو م�صتمر لن 

تتحقق النتائج املطلوبة.

الالزمة  ال�صالحيات  اإعطاء  واإن 

ل��ل��ق��ي��ادات ال��و���ص��ط��ى ع��ل��ى وج��ه 

بدهي  اأمر  تدريبها  بعد  اخل�صو�ص 

هناك  ب��اأن  الت�صليم  مع  منه،  الب��د 

معنية  ال����وزارة  غ��ري  اأخ���رى  جهات 

اأن  املوؤمل  لكن  التفا�صيل،  ببع�ص 

تاأخذ الوزارة نف�صها زمام املبادرة يف 

تطوير الكادر الب�صري كاأولوية عمل 

يف تطوير املنظومة اجلامعية.

التعليم،  وه��و  الرابع  املحور  اأم��ا 

اأن يكون  فهو لب امل�صاألة، وق�صدت 

اآخر املحاور الأنه من الوا�صح اإذا مت 

يتوقع  فاإنه  ال�صابقة  املحاور  تطوير 

نوعًيا  تعليًما  �صيكون  التعليم  اأن 

ب�صكل عام، لكن يبقى من ال�صروري 

حتديد جماالت تطوير عديدة.

اأن  يجب  من  املثال،  �صبيل  على 

يدخل  مل  واإذا  اجل��ام��ع��ة؟  ي��دخ��ل 

اأو ط��ال��ب��ة ف��اأي��ن  اجل��ام��ع��ة ط��ال��ب 

ي��ذه��ب��ان ب��اع��ت��ب��اره��م��ا م��واط��ن��ني 

ليتاأهبا  تطوير  لفر�ص  يحتاجان 

وي��ت��اأه��ال ب��ذل��ك ل��ل��ع��م��ل وال��ع��ي�����ص 

بكرامة يف اأر�صهما؟

من الواجب اإعادة النظر يف هيكلة 

والتخ�ص�صات  الكليات  اأن���واع  ك��ل 

الهيكلة  امل���زدوج بني ه��ذه  وال��رب��ط 

احلذر  من  البد  لكن  العمل،  و�صوق 

م���ن رب���ط ال��ت��خ�����ص�����ص��ات اإن�����ص��اًء 

فقط  لتالئم  تعدياًل  اأو  وت��ط��وي��ًرا 

�صوق العمل، بل اجلامعة معنية بفتح 

لتخلق  جديدة  تخ�ص�صية  جم��االت 

بدورها فر�صا للعمل.

م��ا ميكن قوله يف  خ��ت��اًم��ا، ه��ذا 

لي�ص  اأمل  على  واملقال،  املقام  هذا 

على  الوزير  معايل  يطلع  اأن  فقط 

هذا املقال، بل اأن نراه بيننا يوما يف 

منا  وي�صمع  اإلينا  ليتحدث  اجلامعة 

يف اأقرب فر�صة ممكنة.

املحَدثني  الكتاب  بع�ص  يخطئ 

والفن  اجلمال  مفهوم  بني  خللطهم 

يف االأدب العربي؛ اإذ ال ي�صعون حداً 

فا�صاًل بينهما، واأثَّر ذلك �صلباً على 

اإىل  القارئ، ولعل �صبب ذلك راجع 

قول  اإىل  ذهبوا  اأنهم  منها  عوامل 

»فن  باأنه  االأدب  تعريف  بع�صهم يف 

»جميٌل«  اأن  اإىل  فنظروا  جميل« 

���ص��ف��ة ل��ل��ف��ن ب��اع��ت��ب��اره ظ��اه��رة ال 

»الفن«  وهو  مو�صوفها  عن  تنف�صل 

ح�صب موقعه يف االإعراب كما جاء 

يف التعريف ال�صابق، فعدوا اجلمال 

جزءاً الزماً للفن.

ومنها اأن بع�ص الفال�صفة اعتربوا 

اجلمال،  وحيداً حلقل  ميداناً  الفن 

ومن اأولئك الفال�صفة »هيغل« الذي 

ف��ق��ال:  ال��ف��ن ع��ل��ى اجل��م��ال  ق�صر 

على  اجلمال  علم  م�صطلح  »نق�صر 

الفن اجلميل«. وقال يف موطن اآخر: 

جمال  هو  لبحثنا  احل��ق  »املو�صوع 

الفن منظوراً اإليه على اأنه احلقيقة 

الوحيدة لفكرة اجلمال«.

كلنا  ال��ع��وام��ل،  لتلك  ب��االإ���ص��اف��ة 

الدقيق  ال��ف��رق  معرفة  اأن  ي���درك 

فيه  »اأم���ٌر  املتالزمني  ال�صيئني  بني 

يف  ك���ان  اإذا  �صيما  وال  م�����ص��ق��ة«، 

وت��زداد  املح�صو�صة،  غ��ري  االأ���ص��ي��اء 

درجة  اإىل  النظر  عند  امل�صقة  نلك 

االت�صال بني هذين االثنني، كما هو 

احلال بني الفن واجلمال؛ الأّن درجة 

االت�صال بينهما عالية.

ي��الح��ظ م��ن ك���الم »ه��ي��غ��ل« اأن 

متالزمتان  والفن ظاهرتان  اجلمال 

بدليل اأنه اأ�صاف اجلمال اإىل الفن، 

وهذا يعني من وجهة نظره اأّن الفن 

راأي يف  ه��ن��اك  لكن  اجل��م��ال،  ه��و 

»هيغل«  راأي  خالف  ال�صدد  ه��ذا 

»اإذا  دي��وي:  ج��ون  يقول  معه.  وم��ن 

واجل��م��ال  ال��ف��ن  ب��ني  ال�صلة  بحثنا 

العمل  اإىل  ي�صري  الفن  اأّن  وجدنا 

االإدراك  اإىل  ي�صري  املنتَج، واجلمال 

واال�صتمتاع من ذلك العمل املنتَج«.

يُ�صتفاد من هذا الكالم اأن »الفن« 

متعلق مبن يقّدمه و»اجلمال« متعلق 

االإنتاجي  العمل  الأن  اإليه؛  بالناظر 

يحوله  اأن  يحاول  االإن�صان  هو عمل 

اأم��ا  اإىل م����ادة ج��دي��دة ���ص��احل��ة، 

االإدراك واال�صتمتاع باجلمال فعمٌل 

العمل  ق���ّدم  م��ن  اإىل  ال��ن��اظ��ر  م��ن 

االإنتاجي »الفن«.

اإّن  القول  ميكن  احلالة  ه��ذه  يف 

من  م�صعى  الفني  االأدب����ي  العمل 

م�صاعي االأديب، الإنتاج عمل جمايل 

يف  ال�����ص��رور  م�صاعر  اإث���ارة  بق�صد 

نف�ص القارئ؛ اإذ كان اجلمال والذوق 

ال�صعري،  الفن  يف  يكُمنان  العذب 

ا�صتجابة  نتيجة  ي���ربزان  ولكنهما 

اجلمال  وكذلك  العمل،  هذا  ق��ارئ 

ح��ك��م ي��اأت��ي م��ن ال��ن��اق��د ال���ذي له 

قدرة على احلكم باجلودة التي هي 

القبح  التي هي  ال��رداءة  اأو  اجلمال 

اإذ كان من طبيعة  يف العمل الفني؛ 

�صاعر  لكل  موهبة  الفن  اأن  احل��ال 

لكن بدرجات تختلف بني فرد واآخر.

يف  الغاية  اأن  الوا�صح  من  ولعل 

عنا�صر  اإىل  الو�صول  االأدب��ي  النقد 

الهوية اجلمالية التي متّيز اخلطاب 

االأدبي عما �صواه، واإذا مت اكت�صاف 

ومتعتها  ال�صعرية  اجلمالية  القيم 

احلكم  ميكن  النف�ص،  على  واأثرها 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي وق��ت��ئ��ذ بالفن 

ال�صايف.

وا�صحاً  ال��ف��رق  ي��ب��دو  كله  ب��ه��ذا 

و�صوح ال�صم�ص بني اجلمال والفن، 

واأما ق�صر  بينهما،  القرب  �صدة  مع 

دون  الفن  على  اجلمال  الفال�صفة 

اإىل احتمال وحود قبح فيه،  النظر 

فنوٌع من الغلط واخلطاأ املبني؛ الأنهم 

اإذا  االآي��دي��ول��وج��ي  اجل��ان��ب  اأغفلوا 

فتقل  �صاعر،  لدى  الفن  على  تغلب 

حينا  وتنعدم  حينا  اجلمال  مظاهر 

ل��الأدب  بع�صهم  تعريف  واأم��ا  اآخ��ر، 

بدقيق،  فلي�ص  ج��م��ي��ٌل«  »ف���ٌن  ب��اأن��ه 

»االأدب  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن  واالأدق 

اإجادة التعبري«. 

ح�صني عبد النافع اأبانكندا

ق�صم اللغة العربية

نيجرييا

األولوية لهذه القضايا يا وزير التعليم

األدب العربي.. بين الفن والجمال

د. سطام المدني

أ. د. علي الغامدي
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دورةفعالية

فعاليةفعالية

فعاليةبرنامج

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

�آثار كوريا

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لرت�ث 

�لوطني

�ملكان: �ملتحف �لوطني

مهار�ت �لتميز �لوظيفي للموظفات

�لوقت:  من ٩ �ص �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٧

�ل�سنوي �لثالث للجمعية �ل�سعودية للأ�سعة �لتدخلية

�لوقت: من ٨�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �سركة كنوز ريتاج الإد�رة �الت�ساالت 

و�ملنا�سبات وتنظيم �ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق كر�ون بلز�

 �ل�سعودي لل�ستثمار �لفندقي

�لوقت: من ٨٫٣٠�ص �إىل ٥٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: ميد للفعاليات

�ملكان: فندق كورت بارد ماريوت

وفعالية عنان �ل�سماء

�لوقت:  من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: جلنة �خلدمة و�ملجتمع �لطلبية 

بجامعة �لفي�سل

�ملكان: جامعة �لفي�سل

�ل�سعودي لل�ستثمار �لفندقي

�لوقت: من ٨٫٣٠ �ص �إىل ٥٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �ل�سركة �ل�سعودية لتنظيم �ملعار�ص 

و�لت�سويق

�ملكان: فندق كورت بارد ماريوت

�أر�ص �لعجائب »وندرالند«

�لوقت: من ١١�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: بنية لتنظيم �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: جامعة �الأمرية نورة بنت عبد�لرحمن

�لوعي �لقانوين للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

معر�ص �أجو�ء �ل�ستاء

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �جلرباء للمعار�ص

�ملكان: مركز خالد للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت

 ليايل �مل�سر�ق ٢

�لوقت:  من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: جمعية �لنه�سة �لن�سائية

�ملكان: مركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي

�إد�رة �ملعرفة للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

 �سفاري مبزرعة �جلوهرة

�لوقت: من ١٢م �إىل ١٢�ص

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة رحلة �لعمر لتنظيم �ملعار�ص 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مزرعة �جلوهرة
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1 جمادى الآخرة19جمادى الأوىل

5 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

12 جمادى الآخرة23جمادى الأوىل

5 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

8 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

6 رجب26جمادى الأوىل

مؤتمرمهرجان

دورةورشة

ملتقىمؤتمر

معرضمعرض

معرضفعالية

معرضملتقى

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

النظرية والتطبيق يف نظرية ال�ضتجابة للفقرة

R. J. de Ayala :امل�ؤلف

املرتجم: عبداهلل زيد الكيالين، اإ�ضماعيل �ضالمة الرب�ضان

و�سف الكتاب:

�س�س النظرية والتطبيق لنظرية ال�ستجابة للفقرة، 
ُ
يعر�س هذا الكتاب الأ

والتي اعتُِمدت فيها بيانات بحثية يتم حتليلها با�ستخدام برامج حا�س�بية 

حاً حدودها ودللتها، حيث  التحليل، م��سِّ نتائج  امل�ؤلف  خا�سة. ويعر�س 

الِكتاب  فيها  يك�ن  متجددًة  بحثيًة  اآفاقاً  القارئ   اأمام  النماذج  هذه  تفتح 

مرجعاً مفيداً، يُ�ْسرَتْ�َسُد به يف جميع مراحل البحث، وتف�سري النتائج وما 

يُبنَى عليها، يف مناذج متطّ�رة لنظرية ال�ستجابة للفقرة.

و�سدر عام 1440ه�

 املدخل اإىل الربجمة اخلطية وتطبيقاتها يف الإدارة

الطا�سان  م��سى  خالد  بتاأليفه  ق��ام  وال��ذي  الكتاب  ه��ذا  يتناول  

الربجمة اخلطية وتطبيقاتها يف الإدارة، واأهم م�ا�سيع بح�ث العمليات 

واأكرثها ا�ستخداماً. كما يبني اأهمية الربجمة اخلطية، وا�ستخداماتها، 

ر اإمكانية �سنع القرارات الإدارية املنا�سبة.  مما ي�سَّ

كما ي�ستعر�س م��س�عات : ال�سياغة الريا�سية للربنامج اخلطي، 

وحله با�ستخدام الر�سم البياين، وحتليل احل�سا�سية والثنائية للربنامج 

اخلطي. بالإ�سافة اإىل م�ساألة النقل وم�ساألة التخ�سي�س والتي تتطلب 

اأعداداً �سحيحة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�مللك عبد�لعزيز لل�سقور

�لوقت: من ١م �إىل ٧م

�جلهة �ملنظمة: نادي �ل�سقور �ل�سعودي

�ملكان: ملهم �سمال مدينة �لريا�ص

�لتاأمني �ل�سحي �ل�سعودي 

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ٦ 

�لوقت: من ١٢٫٣٠ �ص �إىل ٧٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: جمموعة �ملخت�ص - �إكزيكون �لدولية

�ملكان: قاعة �المري �سلطان، فندق �لفي�سلية

�أ�سا�سيات �الأمن �ل�سيرب�ين للموظفني

�لوقت:  من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

مهار�ت تنمية وتطوير �لذ�ت للموظفات

�لوقت:  من ٩�ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: علي�سة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

�سركة و�دي �لريا�ص لل�ستثمار �جلريء

�لوقت:�جلهة �ملنظمة: و�دي �لريا�ص

�ملكان: فندق ر�فال كمبين�سكي

�ل�سعودي ل�سناعة �الجتماعات

�لوقت:  من ٨:٠٠ �سباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ساًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص، 

�لريا�ص

�لدويل �ل�سعودي للتربيد و�لطاقة ومعاجلة �ملياه 

٢٠١٩

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: دي �إم جي للفعاليات

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

�أعر��سنا �لدويل

�لوقت:  من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �سركة نيارة للحتفاالت و�ملوؤمتر�ت 

و�ملعار�ص

�ملكان: نيارة للحتفاالت و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص

وطن �أمن و�سلم

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٦م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

�ملكان: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

 �ل�سعودي �لدويل �لثاين الإنرتنت �ال�سياء

�لوقت: من ٩ :٠٠ �سباحاً �إىل ٨:٠٠ م�ساًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص، 

�لريا�ص

�لثاين الأبحاث طلبة �لطب

�لوقت: من ١٢٫٣٠ �ص �إىل ٧٫٣٠ م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �مللك �سعود بن عبد�لعزيز 

للعلوم �ل�سحية

�ملكان: كلية �لطب

�لريا�ص �لدويل للكتاب

�لوقت:  من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة و�الإعلم

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت

جمادى الأوىل

1440ه�

( يناير )

2019م



اأظهرت درا�سة حديثة يف اليابان 

لياقة  على  حت��اف��ظ  ال��ري��ا���س��ة  اأن 

التدريب  اأن  بينت  حيث  ال��ذاك��رة، 

اخلفيف مثل التنزه �سرياً اأو اليوجا 

لتن�سيط  يكفي  الهرولة،  ريا�سة  اأو 

الذاكرة مما يوفر وقاية �سد اأمرا�ض 

مثل الزهامير.

ت�سوكوبا  ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��و  وذك���ر 

ن�سرت  التي  درا�ستهم  يف  اليابانية 

»برو�سيدجنز«  جملة  يف  نتائجها 

للعلوم  التابعة للأكادميية الأمريكية 

اأن متطوعني حققوا نتائج طيبة يف 

م�ساركتهم  بعد  للذاكرة  اختبارات 

ن�ساط  يف  فقط  دق��ائ��ق  ع�سر  مل��دة 

خفيف.

اإ�سراف  الباحثون، حتت  وفح�ض 

اأ�ستاذ  �سويا،  هيداكي  الربوفي�سور 

ال�سماء  وال���غ���دد  ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��م 

اخلفيف  التدريب  تاأثري  الع�سبية، 

ج����داً اخل����ايل م��ن الإره������اق على 

اأ�سحاء  من  متطوًعا   36 ال��ذاك��رة، 

اإذ  ع��ام��اً،   20 نحو  �سن  ال��ب��دن يف 

دقائق  ع�سر  ملدة  يتدربون  جعلوهم 

على دراجة ثابتة، ثم قام هوؤلء بعدة 

واجبات خمتلفة للذاكرة.

ملخ  �سوراً  الباحثون  التقط  كما 

ن�ساط  مل��ع��رف��ة  امل��ت��ط��وع��ني  بع�ض 

املنطقة  وه���ي  احل�����س��ني،  منطقة 

امل�سوؤولة ب�سكل اأ�سا�سي عن الذاكرة، 

وهي جزء من النظام النطاقي، مع 

تقدم العمر تتقل�ض منطقة احل�سني 

عملية  معها  وت�����س��وء  الب�سر  ل��دى 

التفكري والتذكر.

تدريب  يكفي  الدرا�سة،  وبح�سب 

ريا�سي على الدراجة الثابتة لزيادة 

بالتلفيفة  يعرف  م��ا  ب��ني  الت�سال 

اخلليا  اإنتاج  عن  امل�سوؤولة  امل�سننة 

ال��ع�����س��ب��ي��ة اجل���دي���دة ط��ي��ل��ة ح��ي��اة 

ال�سخ�ض البالغ، وق�سرة املخ. وكلما 

ازداد التوا�سل بني هاتني املنطقتني، 

حت�سن اأداء املتطوعني يف اختبارات 

الذكاء ح�سبما اأو�سح الباحثون.

اأي�ًسا  اأو�سحوا  الباحثني  اأن  غري 

العمليات  ه��ي  م��ا  يعرفوا  مل  اأن��ه��م 

ال�ستباك  عمليات  اأو  اجلزيئية 

الكيماوية  العمليات  اأو  الع�سبي 

التي حتفزها  املخ،  يف  التي حتدث 

لذلك  للج�سم،  اخلفيفة  احلركات 

اأو�سوا مبزيد من الدرا�سات ملعرفة 

ذلك.

وخل�ض الباحثون اإىل اأنه، وب�سكل 

ع���ام، اأك����دت درا���س��ت��ه��م اأن جم��رد 

امل�سي  م��ث��ل  اخل��ف��ي��ف��ة  الأن�����س��ط��ة 

الهرولة،  وريا�سة  واليوجا  البطيء 

وحت�سن  احل�����س��ني  منطقة  حت��ف��ز 

مهم  »وه��ذا  الذاكرة  ق��درات  بذلك 

ب�سكل خا�ض لأن الفقدان العر�سي 

كثرية  اأم��را���ض  مع  يحدث  للذاكرة 

مثل الزهامير«.

يبحثوا  مل  اإنهم  الباحثون  وق��ال 

بربنامج  ال��ق��ي��ام  ك��ان  اإذا  م��ا  بعد 

ري��ا���س��ي اأق����ل اإج���ه���اداً مي��ك��ن اأن 

ي�ساعد على حت�سن الذاكرة، ولكن، 

اأو  �سناً  الأك��رب  ال��رج��ال  اإن  وحيث 

عر�سة  الأك��ر  ال�سكان  جمموعات 

ل��لإ���س��اب��ة ي��ع��ان��ون يف ال��غ��ال��ب من 

تراجع قدراتهم اجل�سمانية، يو�سي 

درا�سات  خلل  بالرتكيز  الباحثون 

م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ت���اأث���ريات ال��ت��دري��ب 

اأن  الباحثون  يعتقد  حيث  اخلفيف 

عامًل  ت��ك��ون  الأن�سطة  ه��ذه  مثل 

ح��ا���س��م��ا يف اإب���ط���اء ال���رتاج���ع يف 

العقلية. القدرات 

واقع القراءة الحرة في المملكة
تعد القراءة من املجالت الأكر قدرة على جعل ال�سخ�ض 

والرتاكيب،  امل��ف��ردات  حيث  من  ومتمكناً  وق���ادراً  نا�سجاً 

حيث  ومن  وال��روؤى،  والأفكار  واملعاين،  ال�سور  حيث  ومن 

واللغوي  النف�سي  ويف البناء  والج���ت���م���اع���ي، 

الذهني  الن�ساط  جمال 

للثقافة واملعرفة، كما اأن 

القراءة احلرة اأ�سبحت 

�سرورة حياتية ونافذة 

نطل منها على العامل.

�أمة »�قر�أ«

ه����ن����اك ع����ب����ارة 

ان����ت���������س����رت ع��ل��ى 

الأل�����س��ن��ة وحت��ول��ت 

اإىل قناعات وبنيت 

مثل  اأحكام  عليها 

»اأمة اقراأ ل تقراأ« 

و����س���رق���ت ه���ذه 

وغربت  ال��ع��ب��ارة 

وا����س���ت���خ���دم���ه���ا 

ال��ن��ا���ض، وم��ع اأن��ه��ا ع��ب��ارة جذابة 

وبلغية وتوؤدي اإىل وظيفة اإفراغ ال�سحن العاطفي والكبت 

النف�سي وتقريع الذات، لكن املعطيات التي تظهر تناق�سها، 

الكتب  الكبري على معار�ض  الإقبال  املثال  منها على �سبيل 

يف العامل العربي.

در��سة وطنية

اإن عدم وجود درا�سات اأو اأرقام دقيقة عن حجم انت�سار 

البحوث  وح��دة  دفع  املجتمع،  يف  احل��رة  القراءة  غياب  اأو 

اأول  باإجراء  لل�سطلع  العربية«  »املجلة  لدى  والدرا�سات 

العربية  اململكة  يف  احلرة  القراءة  واقع  عن  وطنية  درا�سة 

ال�سعودية، وطبقت على عينة قوامها 10 اآلف فرد، موزعة 

على كافة مناطق اململكة.

3 �أبعاد
تعد هذه الدرا�سة اأول درا�سة وطنية ميدانية بهذا احلجم 

الكتاب  هذا  يف  نتائجها  �سمنت  العربي،  العامل  يف  جترى 

»واقع القراءة احلرة يف اململكة العربية ال�سعودية« الذي ر�سد 

وحلل يف �سفحاته حجم القراءة احلرة على امل�ستوى الوطني، 

والتحفيز،  واملعوقات  التف�سيلت  الثلثة:  باأبعادها  وعرف 

وطرح يف اخلتام اإطاراً م�ستقبلياً للقراءة احلرة يف اململكة.

جتارب عربية ودولية

للدرا�سة،  العام  الإط��ار  الأول  الف�سل  يف  الكتاب  تناول 

وملاذا مت اختيار مو�سوع القراءة احلرة، واأهداف الدرا�سة 

بع�ض  ا�ستعر�ض  الثاين  الف�سل  ويف  وخطواتها،  وعينتها 

الدرا�سات واخلربات ال�سابقة يف القراءة احلرة والتجارب 

العربية والعاملية احلرة، من اجلامعات ال�سعودية والعربية، 

وكذلك بع�ض التجارب الدولية مثل جتربة كوريا اجلنوبية، 

والوليات املتحدة.

م�ؤ�سر�ت ونتائج

احل��رة،  ال��ق��راءة  مو�سوع  فتناول  الثالث  الف�سل  اأم���ا 

وتعريف  واأنواعها،  واأهميتها،  القراءة  مفهوم  م�ستعر�ساً 

واأه��داف  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  واملقيدة  احل��رة  القراءة 

املجتمع ال�سعودي منها، ودور امل�سهد الثقايف، ويف الف�سل 

امليدانية،  الدرا�سات  باأطر  تعريف  الكتاب  تناول  الرابع 

التطبيق،  واآلية  اختيارها،  ومعايري  امل�ستهدفة،  والعينة 

والأ�ساليب الإح�سائية، واملوؤ�سرات، ونتائج املعاجلة.

م�ستقبل �لقر�ءة �حلرة

القراءة  م�ستقبل  الكتاب  ا�ستعر�ض  اخلام�ض  الف�سل  يف 

اأن  فظهر  املمار�سة؛  موؤ�سرات  ونتائج  اململكة،  يف  احل��رة 

القراءة،  ال�سعودي ميار�سون  املجتمع  اإجمايل  ٧٨،٣٩٪ من 

يجعل  نحو  على  با�ستمرار  احلرة  القراءة  ميار�سون  و٥٣٪ 

القراءة  اتخذوا   ٪٣٣ على  يزيد  ما  واأن  لديهم،  عادة  منها 

احلرة ن�ساطاً يومياً، والن�سبة الأكرب بداأت ممار�سة القراءة 

احلرة يف �سن العا�سرة.

�لأماكن �ملف�سلة

من ناحية الأماكن املف�سلة ملمار�سة عادة القراءة لدى عينة 

ناحية  الأماكن، ومن  املنزل يعترب يف مقدمة  فاإن  الدرا�سة 

التف�سيلت  �سدارة  الأخبار  احتلت  املف�سلة  املو�سوعات 

القرائية، يليها الرتفيه والفكاهة. كما اأن ا�ستخدام الإنرتنت 

يف املجتمع ال�سعودي �سهد منواً �سريعاً عك�سها ن�سبة ٧٦٪ 

من اأفراد العينة.

ع��مل وحمفز�ت

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن وجود مكتبة باملنزل، بالإ�سافة 

وعمر  الأ���س��رة،  ودخ��ل  الإن��رتن��ت،  وتوفر  الأب،  تعليم  اإىل 

ال��ق��راءة احل��رة، ومن  يف  ت��اأث��رياً  العوامل  اأك��ر  الفرد، من 

حياة  يف  تفيد  التي  الكتب  توفري  احلرة  القراءة  حمفزات 

التي  بامل�سابقات  والهتمام  الفئات،  لكل  اليومية  الفرد 

ت�سجع على القراءة، والهتمام بكتب الأطفال، وتخ�سي�ض 

اأ�سبوع للكتاب يف املدار�ض واجلامعات.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأظ���ه���رت درا����س���ة ج���دي���دة اأن 

املتوقعة يف  ال�سديدة غري  التقلبات 

خطر  ت�ساعف  اأن  ميكن  ال��دخ��ل 

ج��راء  خ�سو�ساً  امل��ب��ك��رة،  ال��وف��اة 

الأمرا�ض القلبية الوعائية.

ن�سرتها  التي  الدرا�سة  واأف���ادت 

ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب الأم��ري��ك��ي��ة ب���اأن 

املتوقع  وغ���ري  امل��ف��اج��ئ  »ال���رتاج���ع 

فرتة  خ��لل  ال�سخ�سي  ال��دخ��ل  يف 

ال�����س��ب��اب م��رت��ب��ط��ة ب���زي���ادة خطر 

الإ�سابة مبر�ض قلبي اأو الوفاة جراء 

الن�ساء  اأن  اإىل  م�سرية  �سبب«،  اأي 

احتمالً  اأكر  الأفارقة  والأمريكان 

للت�سرر من هذا من الرجال البي�ض 

يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، 

نظراً لأنهم الأكر احتمالً للتعر�ض 

لتقلبات الدخل.

الرئي�سي،  الدرا�سة  موؤلف  وقال 

للطب  ميلر  كلية  من  اإلفا�سي  تايل 

بجامعة ميامي فلوريدا: »اإن تقلبات 

عاماً  �سحياً  تهديدا  متثل  الدخل 

الإع���ان���ات  لأن  ن��ظ��راً  م���ت���زاي���داً«، 

ما  اأم��ان،  �سبكة  الجتماعية مبثابة 

زالت تواجه اخلف�ض.

بيانات  على  ال��درا���س��ة  واطلعت 

ب�ساأن  �سابقة  درا�سة  من  امل�ساركني 

يف  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  الأم���را����ض 

ت��رتاوح  ال��ذي��ن  ال�سباب،  البالغني 

اأعمارهم بني 23 و35 عاماً عندما 

بداأت الدرا�سة يف عام 1990. وما 

زال الأفراد الذين يبلغ عددهم نحو 

اأربعة اآلف، يتم اإخ�ساعهم للدرا�سة 

ح��ت��ى ال���ي���وم. ورب���ط���ت ال��ب��ي��ان��ات 

املجمعة الدخل بال�سحة، ولكنها مل 

تتمكن من حتديد �سبب هذه ال�سلة.

اأن���ه »يف  اإىل  اإل��ف��ا���س��ي  وخ��لُ�����ض 

على  قائمة  الدرا�سة  هذه  اأن  حني 

لي�ست  وهي  امللحظة يف طبيعتها، 

الربامج،  هذه  ملثل  تقييما  بالتاأكيد 

اأن  على  ال�سوء  تلقي  نتائجنا  ف��اإن 

التغريات ال�سلبية الكبرية يف الدخل 

تكون م�سرة ل�سحة القلب وت�ساهم 

يف الوفاة املبكرة«.

اأج��راه��ا  عملية  درا���س��ة  ك�سفت 

املتحدة وكندا  الوليات  باحثون من 

اأن امل�ساعر التي يتم التعبري عنها من 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  خلل 

مثل في�سبوك وتويرت تتاأثر باختلف 

الظروف املناخية.

وكانت درا�سات �سابقة قد اأ�سارت 

بني  ���س��ل��ة  وج����ود  اح��ت��م��الت  اإىل 

املزاجية  واحلالة  املناخية  الظروف 

للب�سر، لكن هذه الدرا�سة اجلديدة 

ترتبط  التي  امل�ساعر  طبيعة  حتدد 

بكل ظرف مناخي حمدد.

ون����ق����ل امل�����وق�����ع الإل�����ك�����رتوين 

يف  املتخ�س�ض  دي��ل��ي«  »���س��اي��ن�����ض 

اأن  والتكنولوجيا  العلمية  الأبحاث 

كلية  من  بايلي�ض  باتريك  الباحثني 

الكندية  فانكوفر  بجامعة  القت�ساد 

اأوب��رادوف��ي��ت�����ض م��ن معهد  ون��ي��ك 

يف  للتكنولوجيا  ما�سا�سو�سيت�ض 

الوليات املتحدة وزملء لهما جمعوا 

2.4 مليار تدوينة من موقع في�سبوك 
و1.1 مليار تغريدة من موقع تويرت، 

وحللوا امل�ساعر املرتبطة بكل تدوينة 

من خلل برنامج اإلكرتوين ي�سنف 

و�سلبية  اإيجابية  اإىل  ال��ت��دوي��ن��ات 

األفاظ معينة حتتويها  اعتماًدا على 

كل تدوينة اأو تغريدة.

اأن  اإىل  الدرا�سة  فريق  وتو�سل 

درجات احلرارة والأمطار والرطوبة 

على  ب��ق��وة  ت��وؤث��ر  ال�سحب  وت��راك��م 

م�ساعر م�ستخدمي مواقع التوا�سل 

الجتماعي، �سواء ب�سكل اإيجابي اأو 

�سلبي.

الإلكرتوين عن نيك  املوقع  ونقل 

تو�سلنا  »لقد  قوله:  اأوبرادوفيت�ض، 

بها عن  التي نعرب  الطريقة  اأن  اإىل 

م�ساعرنا تتاأثر بالظروف املناخية يف 

ال�سيئة  املناخية  فالظروف  اخلارج، 

ومثل  البارد  اأو  احلار  الطق�ض  مثل 

وتراكم  الزائدة،  والرطوبة  الأمطار 

امل�ساعر  على  �سلًبا  توؤثر  ال�سحب، 

ح�سبما  الب�سر،  عنها  يعرب  ال��ت��ي 

التي  التدوينات  مليارات  من  ات�سح 

الوليات  يف  ال�سكان  مليني  كتبها 

املتحدة«. وتبني من خلل الدرا�سة 

يف  ترتفع  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�ساعر  اأن 

ع�سرين  اإىل  ت�سل  ح��رارة  درج��ات 

درج����ة م��ئ��وي��ة، ول��ك��ن��ه��ا ت���ب���داأ يف 

تتجاوز  عندما  اأخرى  مرة  الرتاجع 

كما  مئوية،  درج��ة  ثلثني  احل���رارة 

الأمطار  اأن  اأي�ًسا  الدرا�سة  اأظهرت 

مرتبطة بزيادة التعبري عن امل�ساعر 

ال�سلبية، واأن الأيام التي ترتفع فيها 

تتزايد  باملئة  ثمانني  عن  الرطوبة 

فيها امل�ساعر ال�سلبية، وكذلك الأيام 

التي تتزايد فيها الغيوم.

مشاعرنا تتأثر باختالف الظروف المناخية

الرياضة تحافظ على لياقة الذاكرة

تراجع الدخل المفاجئ يضاعف خطر الوفاة المبكرة
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خوف  انتابني  ابتعاثي  بداية  يف 

بع�ض  من  اأ�سمعه  كنت  �سديد مما 

�سرورة  ح��ول  ال�سعوديني  الطلبة 

�سعوبة  ومدى  النقد  مهارة  اإتقان 

ذل����ك، و���س��م��ع��ت ق�����س�����س��اً ك��ث��رة 

بحثاً  امل���دن  ب��ني  انتقلوا  ل��ط��اب 

درا�سة  حتليل  يف  ي�ساعدهم  عمن 

ما، اأو طلباً لتدري�سهم هذه املهارة 

ب�سكل خا�ض.

ال اأنكر اأن املو�سوع كان يحيطه 

اأننا  وخ�سو�ساً  ال�سعوبة،  بع�ض 

كطاب من �سمن خمرجات تعليم 

م��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ل��ق��ني واحل��ف��ظ 

الذي  االأمر  به،  املبالغ  واالخت�سار 

جعلنا ال ن�ستطيع التمييز بني املهم 

واالأق����ل اأه��م��ي��ة، ف�����س��ًا ع��ل��ى اأن 

اإرادي  غر  ب�سكل  حتولت  عقولنا 

اإىل مكائن حفظ موؤقتة.

اإذا �ساألنا اأنف�سنا: هل من املمكن 

والتحليل  التفكر  �سر  ن��درك  اأن 

يجعلنا  ال��ذي  ال�سر  وم��ا  النقدي، 

م��ت��م��ك��ن��ني م���ن م���ه���ارة ال��ت��ح��ل��ي��ل؟ 

ال�سر  ذل��ك  اأن  بب�ساطة  ف�سنجد 

الت�ساوؤالت ومبعنى  يكمن يف طرح 

اأخر التفكر يف املعلومة املطروحة.

تعتمد مهارة التحليل على بع�ض 

طرح  اأهمها  من  اال�سرتاتيجيات 

االأ�سئلة ال�سحيحة يف �سكل ت�ساوؤل 

لها  اال�سرتاتيجية  وه��ذه  م�ستمر، 

النقدي  التفكر  اإث���ارة  يف  دوره��ا 

�سيجد  وع��ره��ا  ال��ب��اح��ث،  ل���دى 

ا�ستماعه  اث��ن��اء  نف�سه  ال��ب��اح��ث 

مل�سرفه اأو حما�سرته يقوم بتدوين 

االأ�سئلة وطرحها وقد يجد لبع�سها 

بع�ض  تقوده  وقد  مبا�سرة،  اأجوبة 

اأخ���رى،  ن��ق��اط  اإىل  االأج��وب��ة  تلك 

املعتمدة  التحليل  رحلة  يف  مبحراً 

الت�ساوؤل،  على  القائم  البحث  على 

ومعاودة  االأج��وب��ة  تدوين  ثم  وم��ن 

اأهمية  ع��ن  اأخ���رى  م��رة  الت�ساوؤل 

هذه االأجوبة وتف�سرها وداللتها.

ال��ب�����س��ي��ط��ة على  م���ن االأم���ث���ل���ة 

كباحث  ميكنك  التي  الت�ساوؤالت 

التايل:  التحليل  عند  فيها  البدء 

هذا  بقراءة  م�سريف  اأو�ساين  ملاذا 

ب�سوؤايل  ذل��ك  ع��اق��ة  م��ا  الن�ض؟ 

ل���ه؟ م��ن ك��ات��ب ه���ذا امل���ق���ال؟ ما 

هذا  يف  مركزه  وم��ا  �سهاداته  هي 

فاأتعلم  للثقة  اأهل  هو  هل  املجال؟ 

اأم  اأف��ك��اره  واأناق�ض  واأقتب�ض  منه 

العك�ض متاًما؟

كل تلك االأ�سئلة �ستجعلك قادراً 

�سائب  غ��ر  ت��راه  م��ا  انتقاد  على 

اق���رتاح  م��ن  متمكناً  و�ستجعلك 

ب��ع�����ض احل���ل���ول وف���ًق���ا مل��رئ��ي��ات��ك 

ووجهة نظرك كباحث له �سخ�سيته 

اأمامك  مفتوح  واملجال  امل�ستقلة، 

ي��وج��د  ف���ا  ���س��ئ��ت  ف��ي��م��ا  للتفكر 

والت�ساوؤل  التفكر  من  مينعك  ما 

اإىل  االأم��ر  يتطور  وق��د  والتحليل، 

اأن ت�سبح قادراً ومتمكناً من انتقاد 

من  املتخ�س�سة  الكتب  يف  ورد  ما 

ملياً  ظننا  والتي  ومعلومات  اأفكار 

ميكن  ال  التي  امل�سلمات  من  اأنها 

مناق�ستها. ل�سخ�ض 

اأحد  اأن  اأن ندرك  ختاماً، ال بد 

اجلوانب املهمة يف التفكر النقدي 

يوجد  ال  اأن����ه  ق��اع��دة  التحليلي 

ثابت يف  به  اأو خطاأ م�سلم  �سواب 

االأمر على  يعتمد  بل  االأحوال،  كل 

اإقناعاً،  االأك��ر  والراهني  احلجج 

ف���اأح���د م���ا ت��ع��ل��م��ن��اه يف اخل����ارج 

ه���و ����س���رورة ال��ق��ب��ول ب��وج��ه��ات 

التم�سك  يف  املبالغة  وعدم  النظر 

النتائج،  تعميم  عن  والبعد  بالراأي 

وم�����ادام ال��ب��اح��ث مي��ل��ك ب��راه��ني 

ميكن  فا  راأيه  تثبت  قوية  وحجج 

�سيوؤخذ  اإنه  بل  جتاهلها  ل�سخ�ض 

وروؤيته  ب�سمته  له  و�ستكون  براأيه 

اخلا�سة.

اأمل اأحمد نا�سر ال�سقور 

مبتعثة من جامعة امللك �سعود

طالبة دكتوراه يف ق�سم الرتبية 

تخ�س�ض اللغة االإجنليزية

يخلط الكثر بني مفهومي االإدارة والقيادة، 

الواقع  يف  اأنه  اإال  املعنى،  نف�ض  اأنهما  ويعتر 

اأكر  من  املفهومني  بني  كبر  اختاف  هناك 

من ناحية، ونقطة االختاف االأهم بني االإدارة 

اإذ  منهما،  ك��ل  عليه  ت��رك��ز  م��ا  ه��ي  وال��ق��ي��ادة 

اأي  املخرجات  على  تركيزها  كل  االإدارة  ت�سع 

مع  املنظمة  يف  املادية  واملكونات  االأداء  نتائج 

متاماً  ذلك  وعك�ض  الب�سري،  العن�سر  اإهمال 

العن�سر  اإذ تركز ب�سكل كبر على  القيادة،  يف 

وقدراته  مهاراته  وبتنمية  به  وتهتم  الب�سري 

واإجن��از  العمل  اأداء  على  لتحفيزه  وتدريبه؛ 

االأهداف. 

وا�سحة بني الطرفني،  اأن هناك فروقاً  كما 

اإذ يهتم القائد بالتاأثر باالأفراد باالعتماد على 

االأي��دي  وي�سعر  ال�سخ�سية،  ومهاراته  قدراته 

بحكمة  ويتعامل  اهتمام،  حمط  باأنهم  العاملة 

وعقانية الإ�سراك العاملني يف العملية االإدارية، 

ويبتعد كل البعد عن ا�ستخدام ال�سلطة املوكلة 

له وال�ساحيات الر�سمية حتى ال حتدد �سكل 

العاقة بينه وبني مروؤو�سيه.

تطراأ  التي  التغرات  القائد  ي��واك��ب  كما 

للتغير  دائ��م��اً  وي�سعى  راه��ن،  و�سع  اأي  يف 

امل�ستمر، واالأخذ بيد مروؤو�سيه لتقدم املنظمة 

التغير  على  االآخ��ري��ن  وي�سجع  وازده��اره��ا، 

باأن  باأ�سلوبه اخلا�ض، وال ي�سعرهم  ويحفزهم 

العمل.  يف  الوظيفي  امل�سمى  يف  فرقاً  هناك 

بجميع  القائد  عك�ض  على  فيكون  املدير  اأما 

اإجبار املروؤو�سني  اإىل  اإذ يلجاأ املدير  ما ذكر، 

املنظمة  اأهداف  وحتقيق  الوظائف  اأداء  على 

ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن االإج����راءات 

يف  العليا  االإدارة  ر�سمتها  التي  وال��ق��وان��ني 

املنظمة.

باأنها  مروؤو�سيه  وبني  بينه  العاقة  وتت�سف 

ر�سمية جداً، حيث تخلو من العاطفة وامل�ساعر 

املنظمة.  يف  الب�سري  العن�سر  الإهمال  نظراً 

بل  تغيرات  الإح���داث  يهتم  ال  املدير  اأن  كما 

دون  املنظمة  ر�سمته  م��ا  لتحقيق  ي�سعى  اإن��ه 

تقدم اأو منو ملحوظ يف اأداء املنظمة، وبالتايل 

وب��االإ���س��اف��ة  االع��ت��ي��ادي،  �سكلها  على  تبقى 

تخطيط  ذو  باأنه  يت�سف  املدير  فاإن  ذلك  اإىل 

يركز  بل  للتغير  يهتم  لذلك ال  االأج��ل،  ق�سر 

ويهمل  للمنظمة  الراهن  الوقت  تفكره يف  كل 

الو�سع امل�ستقبلي لها، وي�سار اإىل اأن املدير بينه 

االهتمام  ب�سبب  وا�سعة  فجوة  مروؤو�سيه  وبني 

بامل�سميات الوظيفية.

كيف أصبح قائدًا ناجحًا؟
لكي ت�سبح قائداً ناجحاً، عليك اأن تتمتع مبجموعة من ال�سفات، 

»الذكاء«  اأو  الوعي  القدوة،  بالنف�ض،  الثقة  ال�سخ�سية،  قوة  اأهمها: 

العاطفي واالجتماعي، القدرة على التوا�سل، ال�سر والكرم و�سعة 

اخللق.

الظهور  منهم  يريد  الذي  بال�سكل  اأن يظهر ملوظفيه  القائد  على 

به ال اأن يكتفي باإ�سداء االأوامر؛ فاإذا كان يرغب اأن ي�سل موظفوه 

اإىل العمل يف وقت حمدد عليه اأن يتاأّكد من اأنه �سيكون قادراً على 

الو�سول يف الوقت ذاته اأو قبل حلول ميعاده، واإذا كان يطلب منهم 

العمل باحرتافيه عليه اأي�ساً اأن يعمل بذات اجلودة.

رغم اأن العديد من االأ�سخا�ض ين�سحون بف�سل امل�ساعر العاطفية 

على  تقوم  التي  االأعمال  من  العديد  هناك  اأّن  اإاّل  العمل،  بيئة  عن 

القائد  على  العاقات  هذه  على  وللحفاظ  الّنا�ض،  بني  العاقات 

ّكنه من تقّبل وجهات الّنظر  امتاك حّد اأدنى من الّذكاء العاطفّي ميمُ

واالآراء املختلفة، واختيار االأف�سل للعمل وفقاً للعقل والقلب معاً.

يف  العاطفّي  ال��ّذك��اء  ا�ستخدام  القائد  على  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 

الازمة  العملية  االحتياجات  يمُراعي  بحيث  موّظفيه،  مع  الّتعامل 

الّنظر  من  فبدالً  للفريق؛  ال�ّسخ�سية  واالحتياجات  العمل  الإجن��از 

تلبية  اأوالً  يجب  اأوىل،  كخطوة  ومعاجلتها  الفريق  م�سكات  اإىل 

احتياجاتهم ال�ّسخ�سية، واإظهار الّتقدير لذواتهم، واال�ستماع اإليهم، 

وم�ساركتهم االأفكار وامل�ساعر املختلفة.

اأو  بلحظات  القادة  من  العديد  ميّر  بالنف�ض  الثقة  وبخ�سو�ض 

اأن  يمُ�سّككون فيها بقدراتهم، وعليهم يف هذه املرحلة  مواقف معّينة 

القرارات  اتخاذ  منهم  ينتظر  بهم  اخلا�ض  العمل  فريق  اأن  يدركوا 

الّثقة مبهاراتهم  ا�ستعادة  عليهم  يتوّجب  لذلك  وتوجيههم؛  املنا�سبة 

القيادية، واحلفاظ على الهدوء يف املواقف ال�سعبة، والرتكيز على 

االأهداف دائماً.

سيـــن 
وجيم

أهمية التفكير النقدي في الدراسات العليا

فكر خارج 
الصندوق

الفرق بين اإلدارة والقيادة

حدد اأهدافك و�سجل يومياتك، فاحلياة 

جتارب متتابعة، ويجب اأن تخرج - من 

بع�سها على االأقل - منت�سراً.

د. م�صطفى حممود »1921 - 2009م« 

فيل�صوف وطبيب وكاتب م�صري.

صورة نقدية

أجمل تعليق

»نختلف لنكتمل«

ندى �آل عي�صى 

طالبة ماج�صتري قانون

الفل�سفة  وبعيًدا عن  بب�ساطة 
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�أكببر  �أحبببد  كببونببه  نبببادي �لإعبببام  يفخر 

للرت�ث  �لوطني  �ملهرجان  يف  �مل�شاركني 

�ختتمت  �لذي   ،»33 »�جلنادرية  و�لثقافة 

خبببال جمموعة  مببن  مبببوؤخبببر�ً،  فببعببالببيبباتببه 

جهات  �أربببع  يف  قدمها  جمتمعية  خدمات 

��شتقبال  يف  متثلت  �ملهرجان،  يف  م�شاركة 

وتعريفهم  �جلهات  تلك  لأجنحة  �لز�ئرين 

ومنجز�ته. وخدماتها  وباأن�شطتها  بها 

نببادي  �ببشببارك  �لببتببي  �جلببهببات  و�شملت 

من  �ملجتمعية  خدماته  تقدمي  يف  �لإعام 

وز�رة  جناح  �ملالية،  وز�رة  جناح  خالها: 

للطري�ن  �لببعببامببة  �لهيئة  جببنبباح  �لببطبباقببة، 

�ملبببببدين، و�ملبببركبببز �لإعببببامببببي ملببهببرجببان 

�جلنادرية.

نادي اإلعالم من أكبر المشاركين في مهرجان 
»الجنادرية 33«

قدم خدمة جمتمعية يف 4 جهات باملهرجان

زيارة عميد كلية الآداب د. نايف اآل �سعود جلناح وزارة املالية يف مهرجان اجلنادرية 33 

الذي �سارك نادي الإعالم يف تنظيمه

زيارة معايل وزير املالية جلناح الوزارة يف مهرجان اجلنادرية

 والذي ي�سارك نادي الإعالم يف تنظيمه

زيارة وزير النقل د. نبيل العامودي جلناح هيئة الطريان املدين يف مهرجان اجلنادرية 33 

والذي �سارك يف تنظيمه بع�ض اأع�ساء نادي الإعالم

نادي الإعالم ي�سارك يف تنظيم حما�سرة »الإعالم وثقافة ال�ستهالك« �سمن الربنامج الثقايف

 التابع للجمعية ال�سعودية للثقافة والفنون

»نيجيريا« المنصور: سأسهم في توعية وتعليم أهل بلدي بـ
- حدثنا بداية عن طريقة واإج��راءات ان�سمامك اإىل 

اجلامعة؟

در�س  �لببذي  زميلي  طريق  عن  �جلامعة  على  تعرفت 

وكنت  عنها  وحدثني  �جلببامببعببة،  يف  فببرتة  قبل  وتببخببرج 

وطلبي  �أور�قببي  قدمت  وقد  �إليها،  لان�شمام  مت�شوقاً 

و�إ�شد�ر  قبويل  مت  فرتة  وبعد  �لإلكرتونية،  �لبو�بة  عر 

�لدر��شة  و�نتظمت يف  �جلامعة  �إىل  وح�شرت  �لتاأ�شرية 

وهلل �حلمد. 

- وم�������اذا ع����ن ط���م���وح���ك وخ���ط���ط���ك امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 

اجلامعة؟

وبخ�شو�س  وكبرية،  عديدة  وطموحات  خطط  لببدي 

�لو�شول  فهو  و�لأكادميي،  �لدر��شي  �ملجال  طموحي يف 

على  �حل�شول  ثم  بتفوق  �ملاج�شتري  مرحلة  �جتياز  �إىل 

تعليم  يف  و�أ�شاهم  بلدي  �إىل  و�أرجببع  �لدكتور�ه،  درجببة 

وتوعية �أهل بلدي.

- كيف وجدت اخلدمات املقدمة يف اجلامعة؟

�لعمر�ين  بالتطور  �أعجبت  �ململكة  �إىل  و�شويل  فور 

ويف  و�لرفاهية،  �لتمدن  مظاهر  ولفتتني  و�حل�شاري 

�جلامعة �أعجبتي �خلدمات �ملقدمة من �جلامعة وخا�شة 

�خلدمات �لإلكرتونية و�ملكتبات �لرقمية و�أي�ًشا خدمات 

تن�س  �ألعب  �أن  �أحببب  و�أنببا  �ل�شكن،  يف  �ملوجودة  �لرتفيه 

�لطاولة مع �شديقي »�آدم« من جمهورية نيجرييا.

واجهتك خالل  التي  وال�سعوبات  املعوقات  اأب��رز  ما   -

فرتة درا�ستك؟ 

مع  �ل�شد�قات  �كت�شاب  و�جهتني  �لتي  �ملعوقات  من 

�لإخوة �ل�شعوديني وخا�شة �أنهم هم �لناطقون �لأ�شليون 

�شعودي  »�ببشببامل«  ��شمه  �شديق  ولببدي  �لعربية،  باللغة 

�جلن�شية، �أحاول د�ئماً �كت�شاب �للغة �لعربية منه، وهناك 

عائق �آخر و�جهني يتمثل يف �شعوبة �مل�شي ب�شبب �إعاقتي 

من  يو�شلني  �لذي  »�آدم«  و�أخي  زميلي  ولول  قدمي،  يف 

من  �أ�شعب  لكان  متحرك«  »بكر�شي  �ملعهد  �إىل  �ل�شكن 

ذلك، ورغم هذ� كله �شوف �أح�شل على درجة �لدكتور�ه 

يف تخ�ش�شي باإذن �هلل.

- هل زرت اأي مدينة يف ال�سعودية؟ 

نعم.. لقد زرت �ملدينة �ملنورة وزرت قر �لر�شول �شلى 

�هلل وعليه و�شلم وكانت زيارة ل تن�شى.

ع����ب����دال����وه����اب امل���ن�������س���ور، ط����ال����ب واف����د 

م�����ن ج����م����ه����وري����ة ن����ي����ج����ريي����ا، م�����ن ذوي 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، ي��در���ض مرحلة 

امل���اج�������س���ت���ري امل�������س���ت���وى ال���ث���ال���ث ب��ق�����س��م 

لإك��م��ال  يطمح  التطبيقية،  ال��ل��غ��وي��ات 

درا�ساته والعودة اإىل بالده بعد ح�سوله 

ع���ل���ى درج������ة ال�����دك�����ت�����وراه، ل��ي�����س��اه��م يف 

بع�ض  يواجه  بلده،  اأبناء  وتوعية  تعليم 

اإع��اق��ت��ه،  ال��ت��ن��ق��ل ب�سبب  ال�����س��ع��وب��ات يف 

املوفرة لذوي الإعاقة يف  لكن اخلدمات 

اجلامعة، اإ�سافة لتعاون �سديقه واأخيه 

ال�سعوبات  ت��ل��ك  م��ن  ع��ن��ه  خ��ف��ف  »اآدم« 

والعقبات..

حوار: خالد البي�سي



ت��غ��ط��ي��ة: ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ع���م���ران، 

�شحى ر�شيد، العنود املنيعي

ن���ظ���م ال����رن����ام����ج ال���ث���ق���ايف ن����دوة 

ب���ع���ن���وان »ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

للأ�شبوع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي«  واالت�����ش��ال 

ال����ث����اين ع���ل���ى ال�����ت�����وايل ب���ع���د ن����دوة 

»االإعلم وثقافة اال�شتهلك«، وذلك 

االإع��لم��ي  فعاليات امللتقى  �شمن 

ال����ذي ان��ع��ق��د ب��ال�����ش��راك��ة ب���ن ق�شم 

االإع����������لم ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����ش���ع���ود، 

واجل���م���ع���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة  ال�����ش��ع��ودي��ة 

ل���ل���ف���ن���ون وال����ث����ق����اف����ة، وال���������ذي ب�����داأ 

املا�شي  اأك��ت��وب��ر  منت�شف  فعالياته 

الطيا�ش  الدكتور فهد  اإ�شراف  حتت 

باخليمة  التميمي،  اأم��ل  وال��دك��ت��ورة 

الثقافية مبقر اجلمعية.

�شارك يف الندوة نخبة من اأ�شاتذة 

�شعود  امللك  بجامعة  االإع���لم  ق�شم 

منهم د. علي دبكل العنزي، د. ثريا 

عادل  د.  من�شور،  د. ح�شن  البدوي، 

حن  يف  املديفر،  عماد  اأ.  املكينزي، 

توىل اإدارتها الدكتور مطلق املطريي 

بالق�شم،  ال�شيا�شي  االإع����لم  اأ���ش��ت��اذ 

والدبلوما�شي االأ�شبق.

قوة االإعلم

ا���س��ت��ه��ل ال���ن���دوة ال��دك��ت��ور علي 

الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  العنزي 

بجامعة  الإع�����الم  ق�����س��م  ورئ��ي�����س 

بامل�ساركني  بالرتحيب  �سعود  امللك 

واحل�سور، ثم التعقيب على مو�سوع 

الف�سل  ميكن  »ل  ب��ق��ول��ه:  ال��ن��دوة 

حلاجة  والإع�����الم  ال�سيا�سة  ب��ني 

الطرفني لبع�سهما البع�س من اأجل 

قوة  مو�سحاً  لأهدافهما«  الو�سول 

ال�سيا�سية  بالقوة  وعالقتها  الإعالم 

والقت�سادية للدول.

القوة الذكية واالأمن

الأوىل  البحثية  ال��ورق��ة  تناولت 

بني  العالقة  البدوي  ثريا  للدكتورة 

القومي  الأمن  وتاأكيد  الذكية  القوة 

ال��ت��ع��اون بني  ي�سهم يف  ل��ل��دول مب��ا 

ال�����س��ع��وب وي��دف��ع ب��ه��م ن��ح��و تبني 

الدولة  ومينح  القومية،  الأه���داف 

ا�ستعر�ست  فيما  اأخالقية،  �سلطة 

الت�سالية  ال�سرتاتيجيات  البدوي 

العامة  الدبلوما�سية  من��وذج��ي  يف 

والتكتيكات  والإ�سرائيلية  امل�سرية 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ك��ل م��ن��ه��م��ا، وق��د 

اإع��ادة  �سرورة  اإىل  الورقة  خل�ست 

التجارية  العالمة  ت�سويق  يف  النظر 

ل��ل��دول��ة يف ����س���وء خ�����س��ائ�����س��ه��ا، 

مع  والتعامل  امل�ستهدف،  واجلمهور 

ا�سرتاتيجيات  منظور  من  الأزم��ات 

امل��واج��ه��ة، والع������رتاف ب��اخل��ط��اأ، 

اختيار  ثم  الت�سحيحية،  والأف��ع��ال 

املالئمة  الإعالمية  ال�سرتاتيجية 

لتحقيق الهدف.

االأ�شول التاريخية

عادل  الدكتور  ع��رف  جانبه  من 

بالق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ  املكينزي 

ال�سعبية  الدبلوما�سية  م�سطلح 

ورقته  يف  الدبلوما�سي  والت�����س��ال 

الثانية باأنها جهود ات�سالية ت�ستخدم 

عدة اأدوات اأهمها الإعالم لإحداث 

التغيري مبا يخدم امل�سلحة الوطنية 

الإيجابية،  الذهنية  ال�سورة  وتعزيز 

وحت����دث امل��ك��ي��ن��زي ع���ن الأ����س���ول 

ال�سعبية  للدبلوما�سية  التاريخية 

م�ست�سهداً بالآية الكرمية »وجعلناكم 

�سعوباً وقبائل لتعارفوا«، م�سرياً اإىل 

حر�س النبي عليه ال�سالة وال�سالم 

واإي�سال  ال�سعوب  التوا�سل مع  على 

ر�سالة الإ�سالم.

م�شاحات �شاغرة

كما اأكد د. املكينزي على �سرورة 

والدبلوما�سية  الدعاية  بني  التفريق 

الجت��اه��ات  خ���الل  م��ن  ال�سعبية 

امل�ستهدفة وقيمة ال�سدق يف اإي�سال 

املكينزي  واختتم  للمتلقي،  الر�سالة 

اململكة  مكانة  اإىل  بالتطرق  ورقته 

ع��امل��ي��اً وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

للمملكة  ال�سعبية  الدبلوما�سية 

مواجهتها،  و����س���رورة  وت��اأث��ريات��ه��ا 

وطالب اأن تنه�س موؤ�س�سات املجتمع 

تع�سد  ب������اأدوار  وال��ن��خ��ب  امل����دين 

التوا�سل  عرب  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة 

الأخرى  ال��دول  فئات نظرية يف  مع 

م�سرًيا  الوطنية،  امل�سالح  خلدمة 

اأن  ميكن  �ساغرة  م�ساحات  لوجود 

توا�سلية  عملية  خالل  من  ت�ستثمر 

تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية طويلة الأمد 

الب�سري  العن�سر  تنمية  على  تعتمد 

مع  وي��ت��ع��اط��ى  الآخ����ر  يفهم  ال���ذي 

ثقافته ولغته.

متطلبات واحتياجات

ح�سن  الدكتور  اأو�سح  جهته  من 

امل�سارك،  الإع���الم  اأ�ستاذ  من�سور 

ال�سعبية  الدبلوما�سية  اأ�ساليب  اأن 

ت��ت��م��ح��ور ح����ول و���س��ائ��ل الإع����الم 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل��دي��ث��ة وامل��ع��ار���س 

وال���ل���ق���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 

والأف�������الم وامل��و���س��ي��ق��ى، اإ���س��اف��ة 

وال�ستثمار  التجارة  اأ�ساليب  اإىل 

العالقات  الدعم يف  وا�سرتاتيجيات 

يف  ت�سب  ال��ت��ي  احل��ل��ف��اء،  لك�سب 

لتحقيق  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور  م���د 

م��وؤك��داً  للدولة،  الوطنية  امل�سلحة 

ال�سعبية  الدبلوما�سية  متطلبات  اأن 

موؤ�س�سات  يف  تكمن  واحتياجاتها 

وتنمية  الفعالة  املدنية  املجتمعات 

الفردية  وامل�سوؤولية  الوطني  احل�س 

الوطن وم�ساحله،  واجلماعية جتاه 

وحاجة الدبلوما�سية ال�سعبية لنه�سة 

وتفعيل  وثقافية  وريا�سية  اإعالمية 

والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي  الأداء 

بالإ�سافة لرتاكم اخلربة التاريخية.

بالون االختبار

عمل  بورقة  املحا�سرة  اختتمت 

املتخ�س�س  املديفر  عماد  لالأ�ستاذ 

يف القوة الناعمة، الذي حتدث عن 

باأنه  الدبلوما�سي  الت�سال  مفهوم 

بني  الدولية  العالقات  اإدارة  علم 

الدول والقدرة على التفاو�س، مبيناً 

اأن الفرق بني الت�سال الدبلوما�سي 

اأن  يف  يكمن  واخل��ارج��ي  الداخلي 

بني  املنظمة  داخ���ل  ي��ح��دث  الأول 

على  اخلارجية  ووزارة  ال�سفارات 

الثاين  يحدث  بينما  امل��ث��ال،  �سبيل 

العالقات  اإط��ار  يف  املنظمة  خ��ارج 

بني دولتني اأو عرب املنظمات الدولية 

حني  يف  العربية،  ال���دول  كجامعة 

اأ�سار اإىل الدور الو�سيط الذي تلعبه 

ي�سمى  فيما  الإع���الم،  دبلوما�سية 

»بالون الختبار«.

10 قواعد
ال��ق��واع��د  ���س��رح  اإىل  دل���ف  ث���م 

املمار�سني  على  ينبغي  التي  الع�سر 

اأن  ال�سعبي  الدبلوما�سي  للعمل 

ل��ه��ا، وي���اأخ���ذوه���ا بعني  ي��ت��ن��ب��ه��وا 

النتائج،  اأف�سل  لتحقيق  العتبار 

الأهداف  فهم  �سرورة  اأبرزها  كان 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وت���ك���وي���ن ال��ه��دف 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات الت�����س��ال��ي��ة، وحت��دي��د 

واأهمية  والف�سل،  النجاح  قيا�س 

حت���دي���د اجل���م���ه���ور امل�����س��ت��ه��دف، 

لعن�سر  اأعطى  كما  بعمق،  ومعرفته 

العمل  يف  عالية  مكانة  »ال�ستماع« 

الدبلوما�سي ال�سعبي، كونه »ات�سال 

العتبار  بعني  ياأخذ  اجتاهني«،  ذو 

امل�ستهدفة،  اجل��م��اه��ري  م�����س��ال��ح 

الإقناع،  لعمليات  منطلقاً  ويجعلها 

ك��م��ا ع����ّرج ع��ل��ى ع��ن�����س��ر اإن�����س��اء 

وتطوير الرواية ال�سردية اأو الق�سة 

اأن تقبع  اأو ال�سورة التي ينبغي لها 

يف العقل الباطن كخلفية للتوا�سل، 

و�سدد على اأهمية الثقة وامل�سداقية 

ومتابعة  ب��الت�����س��ال،  ال��ق��ائ��م  عند 

واللتزامات  الوعود  حتقيق  م��دى 

الكفاءة  م�ستوى  ورف��ع  ال�سيا�سية، 

با�ستخدام القوة املزدوجة وتوظيف 

دون  وتطويرها  املتاحة  الو�سائل 

احلاجة للبدء من ال�سفر.

حممد العثيم

وك�����ان  امل��دي��ف��ر ق���د ا���س��ت��ف��ت��ح 

م��داخ��ل��ت��ه ب��احل��دي��ث ع��ن الأدي���ب 

الكبري حممد  ال�سعودي  وامل�سرحي 

ماآثره،  وذكر  اهلل-  -يرحمه  العثيم 

ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  اأن اخل��ي��م��ة  وك��ي��ف 

يف  كانت  والفنون  الثقافة  جمعية 

الأ���س��ا���س م��ن ب��ن��ات اأف��ك��اره، حني 

ور�سة  لتكون  اإن�سائها  على  عمل 

للثقافة  وم�سعاًل  م�سرحي،  عمل 

يف اجلمعية، ونا�سد املديفر، رئي�س 

باإطالق  والفنون  الثقافة  جمعية 

ا�سم »العثيم« على اخليمة، لت�سبح 

الثقافية«  العثيم  حممد  »خيمة 

جلهوده  واحرتاما  لذكراه،  تخليداً 

العظيمة يف خدمة الثقافة والفنون، 

ال�سعودي. وامل�سرح 
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الملتقى اإلعالمي يستضيف ندوة »الدبلوماسية 
الشعبية واالتصال الدبلوماسي«

بال�رشاكة بني ق�سم الإعالم وجمعية الثقافة والفنون

بال�رشاكة مع ق�سم اللغة العربية وجمعية الإعالم والت�سال

للملتقى  »ما اإلعالم ومن اإلعالمي« ندوة جديدة 
اإلعالمي في اآلداب

تغطية: اأ�سيل العربي - �سوق الهمزاين

الإع���الم  ق�سم  ب��ني  لل�سراكة  تفعياًل 

والت�سال  لالإعالم  ال�سعودية  واجلمعية 

�سعود  اآل  ث��ن��ي��ان  ب��ن  ن��اي��ف  د.  ب��رع��اي��ة 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الآداب  كلية  عميد 

ن��دوة  الإع��الم��ي  امللتقى  نظم  اجلمعية، 

بعنوان  الثقافية  فعالياته  �سمن  جديدة 

»ما الإعالم ومن الإعالمي«، وذلك مبدرج 

املا�سي  الأرب��ع��اء  ي��وم  الآداب  بكلية   »1«

الدكتور  بح�سور  2019م،  عام  يناير   16
على العنزي رئي�س ق�سم الإعالم، الدكتور 

اللغة  ال���ع���دواين رئ��ي�����س ق�����س��م  م��ع��ج��ب 

العربية، الدكتورة اأمل الرا�سد وكيلة كلية 

م�ساعدة  العتيبي  �سناء  الدكتورة  الآداب، 

والبحث  العليا  ال��درا���س��ات  وح��دة  وكيلة 

العلمي، الدكتورة اأمل التميمي وكيلة ق�سم 

وكيلة  احل�سرمي  اأمل  الدكتورة  الإع��الم، 

ق�سم اللغة العربية، الدكتورة �سعاد املانع 

من  ولفيف  العربية،  اللغة  بق�سم  الأ�ستاذ 

وق�سم  الإع��الم  ق�سم  وع�سوات  اأع�ساء 

اللغة العربية.

ت�شاوؤالت

و�سمية  ال��دك��ت��ورة  ال��ن��دوة  يف  حا�سر 

بق�سم  وال�سرف  النحو  اأ�ستاذ  املن�سور 

زكية  الدكتورة  واأدارت��ه��ا  العربية،  اللغة 

احلارثي و�سط ح�سور كثيف من طالبات 

بق�سم  والبكالوريو�س  العليا  الدرا�سات 

الدكتورة  بطرح  الندوة  وب��داأت  الإع��الم، 

حولها  متحورت  ت�ساوؤلت  ع��دة  و�سمية 

ثقافتنا  كانت  اإذا  عما  البحثية  ورقتها 

قبل  القدمية  الع�سور  حقب  يف  العربية 

الإ����س���الم، وب��ع��ده ق��د ع��رف��ت الإع����الم 

واإ�سكالياته اأم ل؟ وكيف كان �سكل الر�سالة 

الإعالمية يف جمتمعات لها ظرفها البيئي 

الذي  املحدود؟ ومن  القا�سي واحل�ساري 

اأن ن�سفه بالإعالمي؟ كما تف�سلت  ميكن 

هذه  يف  عر�سها  خ��الل  من  الدكتورة 

والتاريخي  اللغوي  بالتاأ�سيل  الندوة 

و�سولً  والإعالمي،  الإع��الم  مل�سطلح 

لالإعالم املعا�سر باأ�سكاله املختلفة يف 

لنماذج  م�ستعر�سة  الرقمي،  الف�ساء 

ال�سو�سيل  فر�سان  عليه  اأطلقت  مما 

ميديا.

مداخلت

ب���اب  ف���ت���ح  مت  اخل�����ت�����ام،  ويف 

من  ب��داي��ة  احل�سور  م��ن  امل��داخ��الت 

بادرت  التي  التميمي  اأم��ل  الدكتورة 

اجلانب  على  باحل�سور  بالرتحيب 

ال��ن�����س��ائ��ي وال���رج���ايل، وع���ربت عن 

بحلته  العلمي  امللتقى  بهذا  �سعادتها 

اجلديدة، تلتها مداخلة الدكتور على 

دبكل الذي قام بدوره بت�سجيع مثل هذه 

ومع  العربية،  اللغة  ق�سم  مع  ال�سراكات 

والت�سال،  لالإعالم  ال�سعودية  اجلمعية 

اإىل جانب اأ�سئلة طالبات ق�سم الإعالم، 

قبل  م��ن  عليها  ال���ردود  اأعقبها  وال��ت��ي 

اللغة  اأن  اإىل  م�سرية  و�سمية  الدكتورة 

هي ع�سب الإعالم ، ولبد اأن ي�ساحب 

له يف  مواٍز  الإع��الم تطور  اأي تطور يف 

اللغة.



-كما  كهرباء  �إىل  �ل�ضوء  حتويل  عملية  يف 

معظم  يتحول  ال  �ل�ضم�ضية-  �خلاليا  يف  يحدث 

حني  فال�ضوء  ك��ه��رب��اء؛  �إىل  �ل�ضوئية  �لطاقة 

ال  عملية  يف  �إلكرتوناته  يحفز  ب�ضيء،  ي�ضطدم 

ت�ضتغرق �إال فمتوثانيات قليلة »و�لفمتوثانية جزء 

�لثانية«  م��ن  ج��زء  ك��و�درل��ي��ون  مليار  مليون  م��ن 

�إىل  حكًما  �ضيوؤدي  �لعملية  لهذه  فهمنا  وتعميق 

�أو �خلاليا  �الإلكرتونية  �الأجهزة  �أنو�ع جديد من 

تلك  �أن  كانت  �مل�ضكلة  لكن  �ملتقدمة.  �ل�ضم�ضية 

على  قدرتنا  تُفوق  هائلة  ب�ضرعة  �لعملية حتُدث 

ي�ضتحيل  كان  �لتقنيات  �أعلى  �إن  بل  �ملالحظة، 

عليها ت�ضجيل ما يحدث، حتى ��ضتخدم باحثون 

�أ�ضرع  �إح���دى  �أخ���ًر�  �الأمل��ان��ي��ة  كيل  جامعة  م��ن 

�الإل��ك��رتون��ات؛  حركة  لت�ضوير  �لعامل  ك��ام��ر�ت 

ريفيو  فيزيكال  جملة  يف  بحثه  �لفريق  وو�ضف 

�إلقاء  من  �لتقنية  بهذه  �لباحثون  ومتكن  ليرتز، 

لة على ما يحدث حني تتفاعل طاقة  نظرة مف�ضَّ

�أطلق  �لتفا�ضيل،  ويف  و�الإل��ك��رتون��ات.  �ل�ضوء 

جر�فيت  على  �ضريعة  �ضوئية  نب�ضات  �لباحثون 

�الإلكرتونية  ِبنْيته  لب�ضاطة  �جلر�فيت  �ختارو�   -

مايكل  وق���ال  �الإل��ك��رتون��ات.  ح��رك��ة  و�ضجلو�   -

يف  �ل�ضرعة  �لفائقة  �لديناميكيات  �أ�ضتاذ  ب��اور، 

جامعة كيل: »بف�ضل �لق�ضر �لفائق ملدة �لنب�ضات 

�ل�ضوئية �لتي طبقناها، ��ضتطعنا ت�ضوير �لعملية 

�لفائقة �ل�ضرعة ت�ضويًر� مبا�ضًر�«.

وبناًء على �لفيلم �لذي �ضوروه، و�ضفو� ثالث 

�لطاقة  متت�ص  فاالإلكرتونات  خمتلفة:  مر�حل 

�ل�ضوئية �أواًل، ثم تتوزع �لطاقة �إىل �الإلكرتونات 

�الأخرى، ثم تنتقل �إىل �لذر�ت �الأخرى؛ ويف هذه 

�ملرحلة �الأخرة تتحول �لطاقة �إىل حر�رة، �أي �إن 

�جلر�فيت باخت�ضار: ي�ضخن.

�ملر�حل مت توقعها نظرًيا من  �أن تلك  �ضحيح 

�ملر�حل  فيها  تُر�ضد  م��رة  �أول  ه��ذه  لكن  قبل، 

�أتاحت  �حلديثة  �لتقنية  فالتطور�ت  ل،  وتُ�ضجَّ

يبلغه  �لبحث على م�ضتوى زمني مل  �إج��ر�ء ذلك 

�الأبعاد  ثالثية  �لكامي�ر�  �أن  ويب�دو  قبل؛  �لب�ضر 

قريباً،  �لنقالة  �لهو�تف  مع  تدمج  �ضوف  �لتي 

�ضيكون لها دور يف هذ� �لتطور ... ر�جع �ضفحة 

تقنية »17«.

م�ستخل�ص من النبات وطوره باحثون بجامعة »واترلو«

مسحوق جديد يحتجز ثاني أكسيد 
الكربون

�لغاز�ت  �نبعاثات  من  �الأك��ر  �لن�ضبة  �لكربون  �أك�ضيد  ثاين  غاز  يكّون 

�إىل  �أ�ضباب �لتغر �ملناخي، وعلى �لرغم من حاجتنا  �أهم  �لدفيئة، وميثل 

تقليل �نبعاثات ثاين �أك�ضيد �لكربون ب�ضورة كبرة ملو�جهة �لتغر �ملناخي، 

لكن �لتحول نحو ��ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنظيفة ي�ضتغرق بع�ص �لوقت.

قبل  �لكربون  �أك�ضيد  ثاين  �حتجاز  �لبع�ص  يقرتح  ذلك،  يتحقق  وحتى 

طريقة  و�ترلو  جامعة  من  فريق  طور  وقد  �جل��وي،  �لغالف  �إىل  و�ضوله 

مل�ضاعفة كفاءة و�ضائل �حتجاز ثاين �أك�ضيد �لكربون �لتقليدية، فا�ضتخل�ضو� 

�إىل  �لكربون  �أك�ضيد  ثاين  و�ضول  مينع  قد  �لنباتات  من  جديد�ً  م�ضحوقاً 

�لغالف �جلوي.عندما يلم�ص ثاين �أك�ضيد �لكربون جزيئات �لكربون يلت�ضق 

بها ب�ضبب ظاهرة طبيعية ت�ضمى »�المتز�ز« ما يجعل �لكربون مادة و�عدة 

يف جمال و�ضائل �حتجاز ثاين �أك�ضيد �لكربون، و�أو�ضح فريق جامعة و�ترلو 

يف بحث ن�ضر يف دورية »كربون« �أن كفاءة م�ضحوق �لكربون يف �حتجاز غاز 

ثاين �أك�ضيد �لكربون �ضعف �لو�ضائل �لتقليدية.

ي�ضتخل�ضو�  و�مللح كي  تت�ضمن �حلر�رة  تقنية جديدة  �لعلماء  و��ضتخدم 

بكفاءته يف �حتجاز  �مل�ضحوق  �لنباتية، وميتاز  �ملو�د  �لكربون من  م�ضحوق 

عن  قطرها  يقل  �لتي  جزيئاته  حجم  �ضغر  ب�ضبب  �لكربون  �أك�ضيد  ثاين 

ميكرومرت و�حد باالإ�ضافة �إىل م�ضاميتها �لعالية.

�لكربون  �أك�ضيد  ثاين  من  كبرة  كميات  تطلق  �لتي  �ملن�ضاآت  وت�ضتفيد 

ب�ضبب ��ضتخد�م �لوقود �الأحفوري من �لتقنية �جلديدة، �إذ ميكنها ��ضتخد�م 

�مل�ضحوق يف �حتجاز ثاين �أك�ضيد �لكربون ثم تخزينه يف �أماكن �أخرى، مثل 

�لدفن حتت �ضطح �الأر�ص.

�إىل  �لدفيئة  �لغاز�ت  و�ضول  ملنع  طريقة  �أف�ضل  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أك�ضيد  ثاين  �حتجاز  لكن  �لبد�ية،  من  �إنتاجها  عدم  هي  �جلوي  �لغالف 

�أن  بيان �ضحايف  و�ترلو يف  �لكربون قد يكون حاًل موؤقًتا، وذكرت جامعة 

كبرة  بكميات  ومتوفر  رخي�ص  �لنباتات  من  �مل�ضتخل�ص  �لكربون  م�ضحوق 

و�ضديق للبيئة، ولذ� فاإنه ميثل و�ضيلة مفيدة ملو�جهة �لتغر �ملناخي حتى 

يتحول �ملجتمع �إىل ��ضتخد�م �لطاقة �لنظيفة.

ابتكرها طالب دكتوراه بجامعة »وا�سنطن« واأطلق عليها 

خوارزمية »اإيقاظ ال�سور«

خوارزمية جديدة تنتج رسوًما 
ثالثية األبعاد من صور ثابتة

جامعة  يف  �لدكتور�ه  طالب  �بتكر 

وبع�ص  وجن،  ي��ي  ج���وجن  و����ض��ن��ط��ن، 

زم��الئ��ه، خ��و�رزم��ي��ة م��ذه��ل��ة ت�ضمى 

ل�ضخ�ضيات  ت��ت��ي��ح  �ل�����ض��ور  �إي���ق���اظ 

�لر�ضوم �ملتحركة �خلروج بكل ب�ضاطة 

ترك  دون  لل�ضورة  �لثابت  �الإط��ار  من 

فجوة مكان �ل�ضخ�ضية �ملتحركة.

نُ�ضرت  �ل��ت��ي  �ل��رجم��ي��ة  وتعتمد 

على  بحثية حديثة،  ورقة  نتائجها يف 

�الأبعاد يف �ضورة  ثنائي  متييز عن�ضر 

منه  تنتج  م��دخ��اًل  و�ع��ت��ب��اره  معينة 

تتيح  �الأبعاد،  ثالثية  متحركة  ن�ضخة 

خروج �لر�ضوم �ملتحركة من �ل�ضورة �أو 

ب�ضكل  �لقفز،  �أو  �جللو�ص  �أو  �لرك�ص 

ثالثي �الأبعاد.

و�أ�ضار مبتكروها  �ل�ضور؛  �أ�ضلوب تفاعلنا مع  �أن تغر  وميكن للرجمية 

يف ورقتهم �لبحثية �إىل �أنها توفر �أ�ضاليب جديدة لال�ضتمتاع و�لتفاعل مع 

�ضورة  من  �فرت��ضية  �ضخ�ضية  بناء  الإع��ادة  م�ضاًر�  �أي�ًضا  وتقرتح  �ل�ضور، 

و�حدة.

ويبدو �لتاأثر مذهاًل، على �لرغم من �لتباين �ملوجود، �إذ ميكن مثاًل روؤية 

�أ�ضطورة كرة �ل�ضلة »�ضتيفن كاري«، وهو يقفز ويرك�ص خارج �إطار �ضورته، 

كما ميكن كذلك �أن تخرج �إحدى �إبد�عات بيكا�ضو �ل�ضريالية من �إطارها 

تاركة �للوحة ور�ءها بر�عة.

وكل ما حتتاجه برجمية »وجن« لتعمل ب�ضكل �ضحيح، �إطار ثابت يعر�ص 

�ضورة ظلية، �إذ يقتطع �ل�ضكل ثنائي �الأبعاد ويك�ضي به هيكاًل ثالثي �الأبعاد 

يطابقه.

وقد حاول �لباحثون يف �ملا�ضي �بتكار تاأثر مماثل، �إال �أن �لنتائج كانت 

�أقل �إثارة لالإعجاب، �إذ ي�ضيف �أ�ضلوب »وجن« قدرة جديدة مهمة، تتمثل يف 

ه  ليُوجَّ و�ل�ضاقني،  كالذر�عني  �ملختلفة  �جل�ضم  �أجز�ء  على حتديد  �لقدرة 

وتعمل  �الأبعاد،  ثنائي  �مل�ضدر  مع  متاًما  تتطابق  بطريقة  لوحده  جزء  كل 

�أ�ضلوب تفاعلنا مع  �أي�ًضا، ما ميكننا من تغير  �لرجمية يف �لو�قع �ملعزز 

�لقطع �لفنية ثنائية �الأبعاد عند زيارتنا ملعر�ص يف �ملر�ت �ملقبلة.

كاميرا فائقة السرعة ُتصور إلكترونات 
الطاقة الضوئية

طور باحثون بجامعة �ضتانفورد جهاز�ً جديد�ً 

من  للطاقة  م�ضدر  �إىل  �ملياه  حتويل  باإمكانه 

خالل ��ضتخال�ص غاز �لهيدروجني؛ �لذي ميثل 

�أن  يوًما  و�لذي ميكنه  �لنظيف  �لطاقة  م�ضدر 

�لهو�تف  �إىل  �ل�ضيار�ت  من  �ضيء  كل  يُ�ضغِّل 

�لنقالة، ورغم �أن �جلهاز لي�ص �الأول الإنتاج وقود 

�لهيدروجني، �إال �أن ت�ضميمه �لفريد قد ي�ضكل 

بطريقة  �إنتاجه  م�ضار  على  �الأوىل  �خل��ط��وة 

فعالة.

�جلهاز  عمل  �آلية  �لباحثني  فريق  وو�ضف 

جملة  ن�ضرتها  بحثية،  ورق���ة  يف  �جل��دي��د، 

�الإن�ضان  رئة  دخوله  عند  �لهو�ء  �أن  »ج��ول«؛ 

�الأوك�ضجني  ي�ضتخل�ص  رقيق،  غ�ضاء  عر  مير 

�لفريدة  فالبنية  �ل��دم،  جم��رى  �إىل  وير�ضله 

لهذ� �لع�ضو جعلت تبادل �لغاز يح�ضل بكفاءة 

عالية، وميكن بجمع �لهيدروجني و�الأوك�ضجني 

�حل�����ض��ول ع��ل��ى �ل��ك��ه��رب��اء، وب��خ��الف ح��رق 

�ل��وق��ود �الأح���ف���وري ل��ن ي��ك��ون �ل��ن��اجت �ضوى 

�إىل  يتطلعون  �لباحثون  �نفك  ما  ل��ذ�  �مل��اء، 

بب�ضاطة مل  ولكنهم  لعقود،  �لهيدروجني  وقود 

وفعالية عالية،  بكفاءة  الإنتاجه  يجدو� طريقة 

ندرة  �إىل  �لهيدروجني  �إنتاج  �ضعوبة  وتعود 

�حلاجة  يخلق  ما  �لطبيعة،  يف  وحده  وجوده 

�أوك�ضجني  �إىل  �ملاء  تفكيك  خالل  من  لعزله، 

وهيدروجني.

يتخذ �جلهاز �جلديد �ضكل حقيبة م�ضنوعة 

�ضطحها  تغطي  �ضميك،  بال�ضتيكي  غ�ضاء  من 

بينما  للماء،  ���ض��اّدة  �ضغرة  م�ضام  �خل��ارج��ي 

ج�ضيمات  �ل��د�خ��ل��ي  �ضطحها  على  ت�ضطف 

�لباحثون  ومتكن  و�لبالتني،  �لذهب  من  نانوية 

�ملاء وتطبيق جهد كهربائي  بو�ضع �حلقيبة يف 

من �إنتاج طاقة بكفاءة �أعلى بن�ضبة %32 مما 

لو ��ضتع�ضنا عن �حلقيبة بغ�ضاء م�ضطح، ويرجع 

�الأف�ضل  �الأد�ء  �إىل  ذلك  يف  �ل�ضبب  �لباحثون 

بالت�ضميمات  مقارنة  بالرئة  �ل�ضبيه  للجهاز 

�الأخ����رى خل��الي��ا �ل���وق���ود، �إذ ق��ل��ل ذل���ك من 

�لفقاعات �لتي تت�ضكل �أثناء عملية �إنتاج �لطاقة 

وز�دت �لكفاءة.

نطاق  تو�ضيع  على  �الآن  �لفريق  و�ضركز 

ت�ضميمهم و�إيجاد طريقة جلعله يتحمل درجات 

درج��ة  يف  حالًيا  يعمل  ال  فهو  �أع��ل��ى،  ح���ر�رة 

حر�رة تزيد عن 100 درجة مئوية، ما قد يكون 

م�ضكلة للتطبيقات �لتجارية.

و�أن�ضار  �ملتخ�ض�ضني  من  كثر  رح��ب  وق��د 

كوقود  �ل��ه��ي��دروج��ني  غ��از  با�ضتخد�م  �لبيئة 

توقف  ولكن  �لوقت،  من  لفرتة  للبيئة  �ضديق 

عملية،  الأ�ضباب  و��ضع  نطاق  على  ��ضتخد�مه 

فهو يتطلب حفظه يف خز�نات كبرة م�ضغوطة 

ما يجعل نقله وتخزينه �أمًر� �ضعًبا.

تويوتا، جاكي  �ضركة  وقالت كبرة مهند�ضي 

برد�ضال �إن »�أكر �لعقبات �لتي تو�جه �ضناعة 

خاليا �لوقود �لهيدروجيني يف �لوقت �حلا�ضر، 

بالفعل  فلدينا  به،  للتزود  بنية حتتية  بناء  هي 

و�لبنية  �لهيدروجيني  للوقود  ج��اه��زة  تقنية 

و�لتحدي  �لهيدروجني،  ونقل  الإنتاج  �لتحتية 

هذ�  لتعبئة  حمطات  بناء  �ليوم  �أمامنا  �ملاثل 

�لوقود لل�ضيار�ت«.

جهاز جديد يحول المياه إلى مصدر نظيف للوقود

يف �سابقة حققها باحثون بجامعة »كيل« الأملانية

طوره باحثون بجامعة »�ستانفورد«
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اح��ت��ل��ت ال�����ش��رك��ات الأم��رك��ي��ة 

قائمة  يف  الأوىل  املراتب  العمالقة 

عام  خ��الل  من��ًوا  الأك���ر  ال�شركات 

ال�شوقية،  القيمة  ناحية  من   2018
اأن  الأب����رز  امل��الح��ظ��ة  ك��ان��ت  فيما 

معظم هذه ال�شركات تعمل يف جمال 

التكنولوجيا والإنرتنت.

وخ���ل���ت ال��ق��ائ��م��ة ت��ق��ري��ًب��ا من 

املجالت  يف  تعمل  التي  ال�شركات 

وال�شناعة،  الزراعة  مثل  التقليدية 

�شركات   10 اأ���ش��ل  م��ن   8 اأن  كما 

احتلت  فيما  اأمركية،  القائمة  يف 

���ش��رك��ت��ان ���ش��ي��ن��ي��ت��ان امل��رت��ب��ت��ن 

املتبقيتن.

وتعّرف القيمة ال�شوقية لل�شركات 

يف  الفعلية  ال�شركة  قيمة  اأنها  على 

ال�شوق ب�شعر اليوم، اأي اإذا كان لدى 

البور�شة،  يف  �شهم   1000 ال�شركة 

 10 تبلغ  ال��واح��د  ال�شهم  وق��ي��م��ة 

ال�شوقية  ال�شركة  فقيمة  دولرات، 

تبلغ 10 اآلف دولر، وهكذا.

وفيما يلي قائمة باأعلى ال�شركات 

ح�شب  ال��ع��امل،  يف  �شوقية  قيمة 

 ycharts م���وق���ع  اإح���������ش����اءات 

املتخ�ش�ص يف البحوث القت�شادية.

القيمة  بلغت  مايكرو�شوفت:   •
مايكرو�شوفت  ل�شركة  ال�شوقية 

تقنيات  يف  املتخ�ش�شة  الأمريكية 

الكومبيوتر 789 مليار دولر، وبداأ 

اأ�شهم  اأ�شعار  على  يطراأ  الرت��ف��اع 

مايكرو�شوفت مع تويل �شتايا ناديال 

لل�شركة،  التنفيذي  الرئي�ص  من�شب 

الذي بداأ يركز على حقل احلو�شبة 

ال�شحابية.

ال�شوقية  القيمة  و�شلت  اأب��ل:   •
الأمركية  الذكية  الأجهزة  ل�شركة 

منخف�شة  دولر،  مليار   777 اإىل 

حققته  ال��ذي  التاريخي  الرقم  عن 

تريليون  وهو  املا�شي،  اأغ�شط�ص  يف 

اآيفون  هاتف  مبيعات  ومتثل  دولر، 

اإجمايل مبيعات  نحو 60 باملئة من 

القيمة  ت��راج��ع��ت  ل��ذل��ك  ال�����ش��رك��ة، 

املبيعات  انخفا�ص  اإثر  لها  ال�شوقية 

يف الربع الأخر من 2018.

التجارة  موقع  �شجل  اأم���ازون:   •
مليار   743 نحو  ال�شهر  الأمركي 

املوقع  وو�شل  �شوقية،  كقيمة  دولر 

اإىل هذا الرقم بعدما اأعلن بيع اأكر 

من 100 مليون منتج خالل مهرجان 

با�شم  امل��ع��روف  ال�شنوي  الت�شوق 

مينح  الذي  املمتاز«،  الع�شوية  »يوم 

تخفي�شات على الأ�شعار.

• األ���ف���اب���ت: مت��ك��ن��ت ال�����ش��رك��ة 
من  وغ��ره��ا  »ق��وق��ل«  ل�شركة  الأم 

ال��و���ش��ول  م��ن  التقنية  ال�����ش��رك��ات 

بقيمتها ال�شوقية اإىل 710 مليارات 

دولر، رغم تعر�شها لنتكا�شة متثلت 

الأوروب��ي غرامة  يف فر�ص الحتاد 

على »قوقل« بنحو 5 مليارات دولر، 

الرئي�ص  قبل  من  اتهامه  ف�شاًل عن 

الأمريكي دونالد ترامب بالتحيز يف 

نتائج البحث.

و�شلت  ه���اث���اواي:  ب��رك�����ش��ر   •
القيمة ال�شوقية لل�شركة التي تعمل 

التجزئة  قطاع  من  عدة،  حقول  يف 

 487 اإىل  املفرو�شات وغرها،  اإىل 

مليار دولر.

ال�شوقية  القيمة  في�شبوك:   •
ل��ع��م��الق ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

مليار   402 نحو  بلغت  الأم��رك��ي 

ال�شبكة  اأ���ش��ه��م  وت���اأث���رت  دولر، 

التي  ب��ع��د الأخ���ب���ار  الج��ت��م��اع��ي��ة 

حت��دث��ت ع���ن اخ���رتاق���ات ب��ي��ان��ات 

ع�شرات املالين من امل�شتخدمن.

• ع��ل��ي ب���اب���ا: م���وق���ع ال��ت��ج��ارة 
ال�شهر قدرت  ال�شيني  الإلكرتونية 

مليار   373 بنحو  ال�شوقية  قيمته 

دولر، وحقق املوقع قفزة كبرة يف 

بعدما  نوفمرب،  يف  اأ�شهمه  اأ�شعار 

�شجل نتائج قيا�شية يف مبيعات »يوم 

الُعزاب« و�شل اإىل 24 مليار دولر.

بلغت  جون�شون:  اآن��د  جون�شون   •
جون�شون  ل�شركة  ال�شوقية  القيمة 

العريقة،  الأمريكية  جون�شون  اآن��د 

التي تاأ�ش�شت عام 1988، نحو 344 

مليار دولر، وتعمل يف جمال الأدوية 

واملنظفات.

• جي بي مورغان ت�شي�ص: و�شلت 
الأمريكي  للبنك  ال�شوقية  القيمة 

»جي بي مورغان ت�شي�ص« اإىل 329 

هذا  ويعترب  اأمريكي،  دولر  مليار 

البنك هو الأكرب يف الوليات املتحدة 

مع اإجمايل اأ�شول تبلغ 2.5 تريليون 

دولر.

اإك�������ش���ون م���وب���ي���ل: ال�����ش��رك��ة   •
جمال  يف  املتخ�ش�شة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اإىل  و�شلت  قيمتها  والطاقة  النفط 

اأرباحها  ومن��ت  دولر،  مليار   313
اأ�شعار  ارتفاع  مع  باملئة   18 بن�شبة 

النفط.
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طريقة سرية إلخفاء الصور الهامة على 
آيفون وآيباد

يعترب اآخر اإ�شدار من نظام الت�شغيل »اآي 

اإ�شدارات  اأف�شل   »iOS 12« وهو  اإ�ص«  اأو 

»اآبل« لنظام ت�شغيل الأجهزة املحمولة التابعة 

ي�شم  حيث  ���ش��ن��وات،  ع��دة  م��دار  على  لها 

الأخطاء  واإ���ش��الح  التح�شينات  من  املزيد 

امليزات اجلديدة  وم��ن  اجل��دي��دة.  وامل��ي��زات 

 »iOS 12« الت�شغيل  نظام  يدعمها  التي 

على اأجهزة اآيفون واآيباد هي اإمكانية اإخفاء 

�شور معينة من مكتبة ال�شور الرئي�شية، كما 

املالحظات  تطبيق  ا�شتخدام  اأي�شاً  ميكنك 

األبوم  يف  الفيديو  ومقاطع  ال�شور  لإخ��ف��اء 

�شور �شري على اآيفون ملزيد من الأمان. لكن �شع يف اعتبارك اأنه يف 

اإزالة ال�شور املخفية نهائياً يف عر�ص  تتم   »iOS 12« الت�شغيل نظام 

عرب  ال�شور  اإخفاء  اإن  حيث  و»امل��خ��ت��ارات«،  وال�شنوات«  »اللحظات 

اأو يف تطبيق  اأق�شام ال�شور  التالية ي�شمن عدم ظهورها يف  الطريقة 

من  الألبومات  ق�شم  يف  اإليها  الو�شول  باإمكانك  �شيظل  ولكن  ال�شور 

خالل فتح الألبوم املخفي.

اخلطوات  اتباع  اآيباد ميكنك  اأو  اآيفون  على  الهامة  ال�شور  لإخفاء 

التالية:

• انتقل لتطبيق ال�شور على اآيفون اأو اآيباد.
• ابحث عن ال�شور التي تريد اإخفاءها، ثم قم بتحديدها.

• ا�شغط على زر امل�شاركة املوجود يف اأ�شفل ي�شار ال�شا�شة.
.Hide ا�شغط على خيار اإخفاء •

• ثم ا�شغط على اإخفاء ال�شورة Hide Photo لتاأكيد قرارك.
مبجرد النتهاء من هذه اخلطوات �شيتم اإخفاء ال�شور التي اخرتتها 

 ،Hidden خمفي  ي�شمى  جديد  األ��ب��وم  جملد  يف  و�شعها  و�شيتم 

وللو�شول اإليها ميكنك اتباع اخلطوات التالية:

• انتقل لتطبيق ال�شور على اآيفون اأو اآيباد.
.Albums ا�شغط على عالمة تبويب الألبومات •

• ابحث عن األبوم جديد يحمل ا�شم خمفي Hidden � �شيكون يف 
اأ�شفل ال�شا�شة حتت األبومات اأخرى Other Albums � ا�شغط عليه.
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»مايكرو�سوفت« و»اآبل« و»اأمازون« على راأ�س القائمة

الكاميرا ثالثية األبعاد على الهواتف المحمولة.. قريبًا
اجليل  اأن  اإىل  الأن���ب���اء  ت�����ش��ر 

اجلديدة  اآيفون  هواتف  من  التايل 

ثالثية  خلفية  بكامرات  تتميز  قد 

ج��دي��دة، حيث حاول   3D الأب��ع��اد 

اإن�����ش��اء  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  �شانعو 

�شور  التقاط  على  ق��ادرة  هواتف 

لكن  �شنوات،  منذ  الأب��ع��اد  ثالثية 

وي��ب��دو  م��ط��ل��ًق��ا،  تنت�شر  مل  امل��ي��زة 

املحمولة  الهواتف  م�شتخدمي  اأن 

ظهور  مع  القادم  العام  موعد  على 

جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن الأج��ه��زة 

م�شت�شعرات  املت�شمنة  اجل��دي��دة 

كامرا ثالثية الأبعاد من �شوين.

وكالة  من  جديد  لتقرير  ووفًقا 

ب���ل���وم���ربغ، ف�����اإن ���ش��رك��ة ���ش��وين 

لرقاقات  �شانع  اأك���رب  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

الهواتف  امل�شتخدمة يف  الكامرات 

اإنتاجها  تعزيز  على  تعمل  الذكية، 

للجيل الثالث من اأجهزة ال�شت�شعار 

بعد ح�شولها على اهتمام من قبل 

اآب��ل  �شركة  ذل��ك  يف  مب��ا  العمالء، 

التي اأبدت اهتمامها باجليل التايل 

ثالثية  ���ش��وين  م�شت�شعرات  م��ن 

اأج��ه��زة  ت��ك��ون  الأب��ع��اد، بحيث ق��د 

تلك  ب��ن  م��ن   2019 ل��ع��ام  اآي��ف��ون 

كامرا  على  حت�شل  التي  الأجهزة 

وت�شغل  الأب���ع���اد.  ث��الث��ي��ة  خلفية 

ثالثية  الكامرات  الرقاقات  ه��ذه 

بالن�شبة  واخللفية  الأمامية  الأبعاد 

الهواتف  �شانعي  من  عدد  لنماذج 

�شوين  وت�شتهل   ،2019 يف  الذكية 

اأواخ��ر  يف  ال�شخم  النتاج  مرحلة 

وفًقا  وذلك  الطلب،  لتلبية  ال�شيف 

يو�شيهارا  �شاتو�شي  لت�شريحات 

يف  ال�شت�شعار  اأجهزة  ق�شم  رئي�ص 

�شوين، والذي رف�ص توفر اأهداف 

اإن  قال  لكنه  الإن��ت��اج،  اأو  املبيعات 

الأبعاد  ثالثية  امل�شت�شعرات  قطاع 

على  و�شيوؤثر  مربح،  ب�شكل  يعمل 

التي  املالية  لل�شنة  ال�شركة  اأرب��اح 

تبداأ يف �شهر اأبريل/ني�شان.

وت��وف��ر ال��ن��ظ��رة الإي��ج��اب��ي��ة من 

ال��ك��ام��رات  مل�شت�شعرات  ���ش��وين 

املطلوب  ال��ت��ف��اوؤل  الأب��ع��اد  ثالثية 

�شناعة  ق��ط��اع  ق��ب��ل  م���ن  ب�����ش��دة 

وال��ذي  ال��ع��امل��ي،  الذكية  ال��ه��وات��ف 

يجد  ل  حيث  التباطوؤ،  من  يعاين 

لرتقية  ملحة  اأ�شباًبا  امل�شتهلكون 

ال�����ش��رك��ة التي  الأج���ه���زة. وب����داأت 

بتقدمي  لها  مقًرا  طوكيو  من  تتخذ 

الربجمية  الأدوات  م��ن  جمموعة 

للمطورين اخلارجين حتى يتمكنوا 

م���ن جت��رب��ة ال���رق���اق���ات واإن�����ش��اء 

من  من��اذج  تولد  التي  التطبيقات 

الفرتا�شية  العنا�شر  اأو  ال��وج��وه 

عرب  الت�شوق  خ��الل  ل�شتخدامها 

الإنرتنت.

من جانبها تعتزم �شركة »هواوي 

ا�شتخدام  ال�شينية  تكنولوجيز« 

يف  الأبعاد  ثالثية  �شوين  كامرات 

هواتفها  من  القادم  اجليل  من��اذج 

ال�شركة  �شوين  تعترب  ول  الذكية، 

ال��رق��اق��ات  ت�شنع  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

متكنت  ح��ي��ث  الأب����ع����اد،  ث��الث��ي��ة 

على  العثور  من  مناف�شة  �شركات 

مثل  الرقاقات  لهذه  ا�شتخدامات 

التعرف  خ��الل  م��ن  ال��ه��وات��ف  فتح 

ال��ع��م��ق  ق��ي��ا���ص  اأو  ال���وج���ه  ع��ل��ى 

ال��ت��ق��اط  ع��ن��د  ال��رتك��ي��ز  لتح�شن 

ال�شور يف الليل.

لكن متخ�ش�شن اأكدوا اأن تقنية 

�شوين تختلف عن الأ�شلوب احلايل 

اخل���ا����ص ب��ال��رق��اق��ات امل���وج���ودة، 

الدقة  حيث  من  ح��دود  له  وال��ذي 

�شركة  ت�شتخدم  حيث  وامل�شافة، 

�شوين طريقة ت�شمى »وقت الرحلة« 

TOF، والتي تر�شل نب�شات ليزرية 
التي  امل���دة  تقي�ص  ث��م  مرئية  غ��ر 

تخلق  وبالتايل  للعودة،  ت�شتغرقها 

تف�شياًل  اأكر  الأبعاد  ثالثية  مناذج 

وتعمل على م�شافة خم�شة اأمتار.

ومي���ك���ن ا���ش��ت��خ��دام ك���ام���رات 

TOF لإن�شاء مناذج ثالثية الأبعاد 
افرتا�شية  و�شخ�شيات  م��ت��ط��ورة 

وتتنقل  تتفاعل  التي  الكائنات  من 

كما  احلقيقي،  ال��ع��امل  بيئات  يف 

التطبيقات  يف  ا�شتخدامها  ميكن 

واألعاب الواقع املعزز، وقد تت�شمن 

اإ�شافة  الأخ����رى،  ال���ش��ت��خ��دام��ات 

يف  للتحكم  ال��ي��د  لإمي�����اءات  دع���م 

تطبيقات اأو األعاب معينة.
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شركات التكنولوجيا األمريكية األكثر نموا في 2018

واتساب يدعم ميزة »صورة في صورة« على الويب
الفوري  ال��رتا���ش��ل  خدمة  ب���داأت 

على  جديدة  ميزة  دعم  »وات�شاب« 

»�شورة  و�شع  وه��ي  الويب،  ن�شخة 

 Picture in Picture »يف �شورة

بت�شغيل  للم�شتخدمن  ت�شمح  التي 

مع  منف�شل  ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و 

اأو  الدرد�شة  يف  ال�شتمرار  اإمكانية 

ت�شفح الدرد�شات الأخرى.

وت����اأت����ي امل���ي���زة اجل����دي����دة من 

»وات�����ش��اب« يف وق���ت اأ���ش��ب��ح كثر 

ي�شاركون  اخلدمة  م�شتخدمي  من 

خدمات  من  طويلة  فيديو  مقاطع 

ويبدو  و»يوتيوب«،  »اإن�شتغرام«  مثل 

اأن »وات�شاب« اأ�شبحت تدرك اأهمية 

ميزة »�شورة يف �شورة« التي توفرها 

مثل  الأخ����رى،  الفيديو  تطبيقات 

»يوتيوب«.

 ،WABetaInfo ملوقع  ووفقاً 

املتخ�ش�ص يف ر�شد املزايا املخفية 

تطبيق  م��ن  التجريبية  الن�شخ  يف 

منذ  تعمل  اخلدمة  فاإن  »وات�شاب«، 

اإ�شافة ميزة »�شورة يف  اأ�شهر على 

و�شطح  الويب  ن�شخة  على  �شورة« 

املكتب من »وات�شاب«.

امل��ي��زة  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ����ش���ار 

ل��الإ���ش��دار  الآن  م��ت��اح��ة  اجل��دي��دة 

على  »وات�����ش��اب«  م��ن   0.3.1846
لن�شخة  تتاح  اأن  يُتوقع  كما  الويب، 

خالل  اخل��دم��ة  م��ن  املكتب  �شطح 

التحديثات القادمة.

اأم�����ا ع���ن ط��ري��ق��ة ا���ش��ت��خ��دام 

اخلدمة، فاإن اأي فيديو يُ�شارك على 

مل�شتطيلن  زراً  �شيعر�ص  »وات�شاب« 

الفاأرة  موؤ�شر  و�شع  حن  متداخلن 

ع��ل��ي��ه، وب��ال��ن��ق��ر ع��ل��ى ذل���ك ال���زر 

منف�شاًل،  الفيديو  ت�شغيل  ف�شيبداأ 

مع اإمكانية تكبره وت�شغره وتغير 

ال�����ش��ا���ش��ة. ك��م��ا ميكن  م��وق��ع��ه يف 

ت�شغيله بو�شع »ملء ال�شا�شة«.

م��ي��زة  اإط�����الق  اأن  اإىل  يُ�����ش��ار 

الويب  لن�شخة  ���ش��ورة«  يف  »���ش��ورة 

من  اأي��ام  بعد  تاأتي  »وات�����ش��اب«  من 

اإطالقها جلميع م�شتخدمي اخلدمة 

�شنة  من  اأكر  وبعد  اأندرويد،  على 

من توفرها على نظام اآي اأو اإ�ص.

نُ�شرت  تقارير  اأن  اإىل  يُ�شار  كما 

دي�شمرب/ �شهر  من  �شابق  وقت  يف 

»وات�شاب«  باأن  املا�شي  الأول  كانون 

ميزة  دعم  على  اأي�شاً  حالياً  تعمل 

»الو�شع الليلي«.
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بدائل السكر ال ضرر منها

اختبار للتنفس قد يساعد في الكشف عن اإلصابة بالسرطان

مل تتو�صل مراجعة بحثية لبدائل 

اإىل  والطبيعية  ال�صناعية  ال�صكر 

اأدل����ة ق��وي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا ت��ع��ود على 

اجل�صم بفوائد �صحية كثرية اإال اأنها 

مل جتد �صرراً من ا�صتخدامها.

يف  املن�صورة  الدرا�صة  واأج��ري��ت 

بطلب  الربيطانية  الطبية  الدورية 

بهدف  العاملية  ال�صحة  منظمة  من 

بدائل  ال�صتخدام  اإر�صادات  تطوير 

اأ���ص��ربت��ام  م��ث��ل  للتحلية  ال�����ص��ك��ر 

و���ص��ت��ي��ف��ي��ا.م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال كبري 

الباحثني ومدير معهد االأدلة الطبية 

يورج  اأملانيا،  يف  فرايبورغ  بجامعة 

لدينا  لي�صت  »للأ�صف  اإنه  مياربول، 

بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد 

واالأ�صرار املحتملة لبدائل ال�صكر«.

معظم  اأن  م��ي��ارب��ول  واأو����ص���ح 

ال��درا���ص��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت يف هذا 

خمت�صرة.  اأو  �صغرية  اإم��ا  ال�صدد 

وت��اب��ع: »ن��ح��ت��اج اإىل اأب��ح��اث اأك��ر 

واأف�صل حول هذا املو�صوع«.

وجمع مياربول وزملوؤه االأبحاث 

ال�صكر  ب��دائ��ل  ت��اأث��ري  تناولت  التي 

مهمة،  �صحية  نواٍح  على  ال�صناعية 

الدم،  ال�صكر يف  كالوزن وم�صتويات 

وا�صتقروا يف نهاية املطاف على 56 

درا�صة، بينها 35 جتربة �صريرية.

ال��درا���ص��ات  بع�ض  اأظ��ه��رت  كما 

ال�صغرية اأن بدائل ال�صكر قد حت�صن 

ال��ذي  اجل�صم  كتلة  م��وؤ���ص��ر  قليًل 

يقي�ض الوزن بالن�صبة للطول وكذلك 

ال�صكر يف الدم.

حت�صناً  اأن  اإىل  درا�صتان  ولفتت 

م�صتويات  على  ط��راأ  للغاية  طفيفاً 

امل�صاركني،  ل��دى  ال���دم  يف  ال�صكر 

عند  ���ص��خ�����ص��اً،   174 وع���دده���م 

ا�صتخدام بدائل ال�صكر.

عزيز  الدكتور  ق��ال  جانبه،  م��ن 

يف  للقلب  طبيب  وه���و  اخل��ط��ي��ب، 

م��رك��ز دي���روي���ت ال��ط��ب��ي ال��ت��اب��ع 

مل�صت�صفى هاربر يف والية مي�صيغان 

لل�صواد  »بالن�صبة  اإن��ه  االأمريكية، 

توجد  ال  رمب��ا  النا�ض  من  االأع��ظ��م 

ال�صكر،  لبدائل  �صحية  فوائد  اأي 

مفرطة  كميات  ي�صتهلكون  من  اأم��ا 

امل�صروبات  خا�صة  ال�صكريات  من 

ا�صتخدام  ف���اإن  بال�صكر  امل��ح��لة 

م�صدر التحلية اخلايل من ال�صعرات 

�صرراً  االأق��ل  البديل  هو  احل��راري��ة 

بال�صحة«.

اإح��دى  اأن  اإىل  اخلطيب  ول��ف��ت 

خل�صارة  االأف�صل  اال�صراتيجيات 

املاء.  �صرب  من  االإكثار  هي  ال��وزن 

واأ�صاف: »اأظهرت اإحدى الدرا�صات 

اخلالية  امل�صروبات  من  التحول  اأن 

الن�صاء  �صاعد  املاء  اإىل  ال�صكر  من 

على خ�صارة الوزن، وبا�صتهلك هذه 

ق��د جت���اوزت عقبة  تكون  ال��ب��دائ��ل 

ال�صحي  االأك��ل  طريق  على  رئي�صية 

وهي اإدمان ال�صكر«.

يف  الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ي��ج��ري 

اأن  م��ن  للتاأكد  جت��ارب  بريطانيا 

اخ��ت��ب��ار ت��ن��ف�����ض ق���د ي�����ص��اع��د يف 

ال��ك�����ص��ف ع���ن االإ����ص���اب���ة مب��ر���ض 

ال�صرطان.

التقاط  اإمكانية  العلماء  ويبحث 

اإ����ص���ارات ع��ن االإ���ص��اب��ة ب��اأن��واع 

عن  ال�صرطان  مر�ض  من  خمتلفة 

ط��ري��ق ج��زي��ئ��ات يف ال��ه��واء اأث��ن��اء 

التنف�ض. عملية 

جلمعية  ت��اب��ع  ف��ري��ق  وي��ج��م��ع 

اأب���ح���اث ال�����ص��رط��ان ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

نحو  م���ن  ع��ي��ن��ات  ك��م��ربي��دج  يف 

م�صابون  بع�صهم  �صخ�ض   1500
بال�صرطان.

ه���ذه  ف��ع��ال��ي��ة  ت����اأك����دت  واإذا 

يعمم  اأن  امل��رج��ح  فمن  الو�صيلة، 

اخ��ت��ب��ار ال��ت��ن��ف�����ض ع��ل��ى ع��ي��ادات 

بها  لي�صتعني  بريطانيا  يف  طبية 

الإجراء  املر�صى  توجيه  االأطباء يف 

اإ�صافية. واختبارات  فحو�صات 

و���ص��ي�����ص��اف ه����ذا االخ���ت���ب���ار، 

االختبارات  اإىل  الباحثني،  ح�صب 

املبكر  للك�صف  حالًيا  بها  املعمول 

ب��ال�����ص��رط��ان، مثل  ع��ن االإ���ص��اب��ة 

اختبارات الدم والبول، لكن نتيجة 

بعد  اإال  تعرف  لن  التجارب  ه��ذه 

عامني.

وا�صتح�صن م�صوؤولون يف القطاع 

التجارب،  هذه  الربيطاين  الطبي 

لن  االختبار  اأن  اإىل  نبهوا  ولكنهم 

العيادات  جميع  يف  متاًحا  يكون 

قريًبا.

االأوىل،  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  وت��ع��د 

اإال  فعاليتها  من  نتاأكد  لن  وعليه 

التقنية  لكن  �صنوات،  م��رور  بعد 

لي�صت  االختبار  عليها  يعتمد  التي 

يبحثون  العلماء  جديدة، فكثري من 

الك�صف  اإمكانية  يف  �صنوات  منذ 

من  ال�����ص��رط��ان  اأن����واع  بع�ض  ع��ن 

موؤ�صرات  وهناك  التنف�ض.  خلل 

التنف�ض  اخ��ت��ب��ار  اأن  ع��ل��ى  ج���ادة 

اأع��را���ض  ب��ع�����ض  ع��ن  يك�صف  ق��د 

العلماء  يتاأكد  مل  ولكن  ال�صرطان، 

ت��ك��ون  اأن  م��ن دق���ة ذل����ك، والب����د 

حتى  دق��ي��ق��ة  التنف�ض  اخ��ت��ب��ارات 

ن��ت��ج��ن��ب ال��ت�����ص��خ��ي�����ض اخل��اط��ئ، 

ي��زال  ال  ال��ط��ري��ق  اأن  ه��ذا  ويعني 

طويًل، والبد من اإجراء اختبارات 

على عدد اأكرب من العينات، قبل اأن 

يتاح االختبار يف العيادات الطبية. 

يف  ي�صتبه  التجارب مبر�صى  وتبداأ 

اأو  امل��ع��دة  يف  ب�صرطان  اإ�صابتهم 

ت�صمل  اأن  املنتظر  وم��ن  امل���ريء، 

والكلى  الكبد  ب�صرطان  م�صابني 

والبنكريا�ض  واملثانة  والربو�صتاتا 

بني  وم��ن  التالية.  االأ�صهر  خ��لل 

 54« كلودريك  ريبيكا  امل�صاركني 

يف  ت�صوه  من  تعاين  وه��ي  ع��ام��ا«، 

ال�صرطان،  اإىل  ي��وؤدي  قد  امل��ريء 

يف  بامل�صاركة  �صعيدة  »اأنا  وتقول: 

هذه التجربة. اأريد اأن اأ�صاعد قدر 

العلمي.  البحث  تقدم  يف  االإمكان 

االأبحاث  ك��رت  كلما  اأن��ه  واأعتقد 

احل��االت  على  ال�صيطرة  اأم��ك��ن��ت 

اأعاين منها«. مثل التي 

قرب اعتبار االضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو »مرًضا عالمًيا«

تاأ�صر األعاب الفيديو االألباب، لكن 

عن  ب��اإف��راط  ممار�صتها  تعترب  هل 

حالة مر�صية؟

الفيديو  األ��ع��اب  ���ص��ن��اع  ي��ح��اول 

احليلولة دون اأن ي�صبح »اال�صطراب 

الناجم عن اللعب« مر�صاً معرفاً به 

ر�صمياً.

العاملية،  ال�صحة  منظمة  وكانت 

���ص��ن��وات يف بحث  اأم�����ص��ت  ال��ت��ي 

الفيديو،  الألعاب  االإدمانية  الطبيعة 

الناجم  »اال���ص��ط��راب  اأدرج���ت  ق��د 

للم�صاكل  قائمتها  على  اللعب«  عن 

ال�صحية العام املا�صي، وهو قرار من 

املنتظر اأن ت�صادق عليه حكومات يف 

امل�صادقة  وحال  القادم،  اأيار  مايو/ 

على  حمتملة  اآث���ار  هناك  �صتكون 

�صيا�صات الرعاية ال�صحية والتاأمني 

ال�صحي.واأعلن �صناع األعاب الفيديو 

يف الواليات املتحدة ومنظمة ال�صحة 

العاملية اأنهم بحثوا امل�صاألة يف جنيف 

ال�صهر املا�صي.

رئي�ض  ل��وي،  بيري  �صتانلي  وق��ال 

يف  الرفيهية  الربجميات  جمعية 

امل�صتمر  احل��وار  عرب  »ن��اأم��ل  بيان: 

يف م�صاعدة منظمة ال�صحة العاملية 

مت�صرع  اإج���راء  اتخاذ  تفادي  على 

ي�صتغرق  ق���د  اأخ���ط���اء  وارت����ك����اب 

اإ�صلحها �صنوات«. ودعت اجلمعية 

والدرا�صة«  احل��وار  من  »مزيد  اإىل 

اأي  ب�صاأن  نهائي  راأي  ات��خ��اذ  قبل 

ت�صنيف الألعاب الفيديو.

العاملية  ال�صحة  منظمة  وتعّرف 

»ا�صتحواذ  ب��اأن��ه  اال���ص��ط��راب  ه��ذا 

األعاب الفيديو على حياة النا�ض ملدة 

االأن�صطة  ح�صاب  على  اأكر  اأو  عام 

االأخرى وموا�صلة ممار�صة اللعب اأو 

زيادة ممار�صته برغم ما يخلفه من 

عواقب �صلبية«.

وذكرت املنظمة اأن هناك اجتماعاً 

هذا  عقده  مبدئياً  املقرر  من  اآخ��ر 

ال  احل��وار  لكن  اجلمعية،  مع  العام 

يعني التعاون مع �صانعي االألعاب.

حكومات  ت��ب��داأ  اأن  املتوقع  وم��ن 

م��ن��ظ��م��ة  االأع���������ص����اء يف  ال�������دول 

عن  تقارير  تقدمي  العاملية  ال�صحة 

اال���ص��ط��راب ال��ن��اج��م ع��ن األ��ع��اب 

 ،2022 ع��ام  من  اعتبارا  الفيديو، 

املنظمة  اأم���ام  امل��ج��ال  ذل��ك  ليفتح 

اإح�صاءات �صحية  �صكل  ملتابعته يف 

عاملية.

تعد م�صكلة »اخلوف من الزواج« اإحدى امل�صكلت التي تواجهها 

بع�ض العائلت، ملا تنطوي عليه من الكثري من العوامل وال�صلبيات 

فوات  قبل  معها  التعامل  ت�صتدعي  كما  والفرد،  باملجتمع  ال�صارة 

االأوان.

مفهوم اخلوف من الزواج واأعرا�صه:

تعرف هذه احلالة النف�صية من اخلوف باأنها اإحدى اأنواع الرهاب 

»رهاب الزواج«.

يف  وت�صارع  والذعر  بالقلق  ال�صعور  مع  مفرط،  خوف  اأعرا�صه: 

اإىل  باالإ�صافة  و رجفان،  التنف�ض،  القلب و�صيق يف  معدل �صربات 

جتنب احلديث عن الزواج.

اأ�صباب رهاب اأو اخلوف من الزواج:

يف  نف�صي  ا�صتعداد  اإىل  الرهاب  من  النوع  بهذا  االإ�صابة  تعزى 

اخلا�صة  الزوجية  احلياة  طبيعة  عن  خاطئة  ومفاهيم  ال�صخ�صية 

الزوجية،  باحلياة  علقة  ذات  نف�صية  م�صكلت  ومعاي�صة  والعامة، 

والتزويج باالإكراه ووجود قلق االنف�صال عن م�صدر احلنان والرعاية 

»االأم غالًبا«.

علج اخلوف من الزواج:

من املهم جًدا واملفيد كثرًيا طلب اال�صت�صارة النف�صية من خمت�ض 

متمكن، والأن هذه احلالة قد تنطوي على اأمرا�ض نف�صية اأخرى فقد 

تتطلب طبيًباً خمت�ًصاً للتعامل معها ب�صكل �صحيح.

طرق العلج ت�صمل: العلج ال�صلوكي واملعريف، والتحليلي »التعمق 

اخلوف«،  ون�صوء  اللوعي  يف  العميق  واأثرها  املا�صي  تراكمات  يف 

اإ�صافة اإىل بع�ض اأنواع االأدوية اخلا�صة بعلج القلق.

مدة  يف  منه  ال�صفاء  اأو  ال���زواج  من  اخل��وف  مع  للحد  ن�صائح 

ق�صرية:

اأوالً: حتديد م�صدر اخلوف بدقة، ال ي�صعر الكثري من االأ�صخا�ض 

باخلوف من الزواج بحد ذاته، واإمنا ي�صعرون باخلوف من مقت�صيات 

الزواج وما ينطوي عليه من احتماالت الف�صل على اعتباره م�صتقبًل 

غام�صاً.

ثانياً: مواجهة م�صاعر اخلوف، ال بد اأن يعلم املري�ض اأو املري�صة 

يعني  ال  ل��ذل��ك،  االأ�صخا�ض،  الخ��ت��لف  تبعاً  يختلف  ال���زواج  ب��اأن 

كافة  ف�صل  اإىل  �صيوؤدي  واالأم  االأب  بني  الزوجية  احلياة  ف�صل  اأن 

العلقات الزوجية االأخرى.

اإىل حت�صني  يوؤدي  م�صاعر اخلوف،  والتعبري عن  احلديث  ثالثاً: 

لل�صحة النف�صية  مهارات التوا�صل االجتماعي، مما يعد هاماً جداً 

اأي�صاً. والعلقة الزوجية امل�صتقبلية 

البد  ع��ام،  ب�صكل  واحلياة  الزوجية  احلياة  حقيقة  فهم  راب��ع��اً: 

ال  ولكنها  املنغ�صات،  بع�ض  الزوجية  للحياة  اأن  يدرك  اأن  لل�صخ�ض 

تعني تدهور العلقة الزوجية واالنف�صال يف نهاية االأمر، الأن احلياة 

الزوجية تنطوي اأي�صاً على حلظات جميلة ملوؤها ال�صعادة وال�صرور.

اأمًرا هاماً  الزوجية يعد  خام�صاً التخطيط اجليد امل�صبق للحياة 

الكثري  من  احلد  التخطيط يف  ي�صاهم  كما  وا�صتمرارها،  لنجاحها 

من املخاوف من احتماالت ف�صل احلياة الزوجية.

زواج  دون  »البقاء  املدى  بعيدة  باالآثار  واالإدراك  الوعي  �صاد�صاً: 

بل ذرية ...«.

امل�صدر : تطبيق قريبون 

من اإعداد اللجنة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�صية

• اإ�صراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�صية باجلامعة 
»تعزيز«

الخوف من الزواج »رهاب الزواج«

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

ق���ال م��دي��ر ال�����ص��ن��دوق ال��ع��امل��ي 

ملكافحة االإيدز وال�صل وامللريا، بير 

�صاند�ض، اإن هناك حاجة ملا ال يقل 

عن 14 مليار دوالر لتن�صيط جهود 

وامل��لري��ا  وال�صل  االإي���دز  مكافحة 

امل�صتع�صية  االأوبئة  على  والق�صاء 

التي تودي بحياة املليني.

واأو�صح �صاند�ض اأن هذه االأموال 

ميكن اأن ت�صاعد يف اإنقاذ حياة 16 

الوفاة  مليون ن�صمة وخف�ض حاالت 

اإىل  الثلثة  االأمرا�ض  عن  الناجمة 

الن�صف.

و�صت�صتخدم هذه االأموال يف بناء 

اأقوى يف دول فقرية  اأنظمة �صحية 

غري جمهزة ملعاجلة حاالت التف�صي 

احلالية وتعجز عن مواجهة االأوبئة 

اجلديدة املحتملة.

اأن  ����ص���ان���د����ض  اأ������ص�����اف  ك���م���ا 

عدم  تعني  اجل��دي��دة  »ال��ت��ه��دي��دات 

نحتاج  واأننا  و�صط،  منطقة  وج��ود 

حققناها  ال��ت��ي  املكا�صب  حلماية 

ه��ذه  ف����اإن  واإال  ع��ل��ي��ه��ا،  وال��ب��ن��اء 

من  وتتزايد  �صتتل�صى  االإجن���ازات 

كما  والوفاة  االإ�صابة  حاالت  جديد 

على  ال��ق�����ص��اء  اح��ت��م��االت  تختفي 

االأوبئة«.

ويتاألف ال�صندوق العاملي ملكافحة 

االإيدز وال�صل وامللريا من جمموعة 

من احلكومات و�صركاء من املجتمع 

امل����دين وال���ق���ط���اع اخل���ا����ض، كما 

دوالر  مليارات  اأربعة  نحو  ي�صتثمر 

���ص��ن��وي��اً مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه االأم���را����ض 

امل��ع��دي��ة، واأن�����ص��ئ ال�����ص��ن��دوق ع��ام 

الوقت  ذل��ك  منذ  و���ص��اع��د   2002
من  الوفاة  ح��االت  عدد  تقلي�ض  يف 

االإيدز وال�صل وامللريا بنحو الثلث.

الق�صاء على هذه  فاإن  ومع ذلك 

ففي  بعيداً،  اأم���راً  زال  م��ا  االأوب��ئ��ة 

 1.6 ال�صل بحياة  اأودى   2016 عام 

مليون �صخ�ض، من بينهم 300 األف 

»اإت�ض. بفريو�ض  م�صابني  �صخ�ض 

اأول  ب��ني  م��ن  يجعله  مم��ا  اآي.يف«، 

ع�صرة اأ�صباب للوفاة يف �صتى اأنحاء 

العامل، وتودي امللريا بحياة ن�صف 

مليون ن�صمة تقريباً �صنوياً، معظمهم 

ال�صغار يف  االأطفال  اأو  الر�صع  من 

منطقة جنوب ال�صحراء باإفريقيا.

فهناك  ب���االإي���دز،  يتعلق  وف��ي��م��ا 

العامل  يف  �صخ�ض  مليون   37 نحو 

م�صابني بفريو�ض »اإت�ض.اآي.يف« وال 

على  منهم  مليوناً   15 نحو  يح�صل 

العقاقري اللزمة امل�صادة للفريو�ض.

ات�صال  �صاند�ض، خلل  واعرف 

ت�صجيع  ���ص��ع��وب��ة  مب���دى  ه��ات��ف��ي، 

املانحني الدوليني عل التعهد باأموال 

اأنه  اإال  الهدف،  ه��ذا  مثل  لتحقيق 

اأ�صاف اأنه مع املدى الذي ميكن اأن 

على  وقدرته  ال�صندوق،  اإليه  ي�صل 

اجتذاب امل�صاركة واال�صتثمارات من 

بهذه  املتاأثرة  ال��دول  يف  احلكومات 

�صيكون  اأن  من  واث��ق  فاإنه  االأوب��ئ��ة، 

�صّعدنا  »اإذا  وق��ال:  كبري.  تاأثري  له 

مليني  حياة  �صننقذ  االآن  املكافحة 

اآخرين«.

ال فوائد �صحية كثرية لها
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يف  بييحييرات  ع�شر  اأكييير  ت�شنيف  مت 

واأهييم  واملوقع  امل�شاحة  حيث  من  العامل 

املميزات كما يلي:

* بحرة قزوين: م�شاحتها 371.000 

هي:  دول  خم�س  بني  تقع  تقريباً،  كم2 

اأذربيييييجييان،  تركمان�شتان،  كازاخ�شتان، 

بحرة  اأكر  باأنها  تتميز  واإيييران،  رو�شيا، 

يف العامل، وثالث اأعمق بحرة يف العامل، 

اإىل  فيعود  قزوين  ببحر  ت�شميتها  �شبب  اأما  بحرة،  اأو  بحراً  وت�شمى 

الغنية  املائية  امل�شطحات  اأكيير  ثيياين  وتعتر  املاحلة،  مياهها  طبيعة 

بالنفط والغاز الطبيعي.

* بحرة �شوبريور: م�شاحتها 82.414 كم2 تقريباً، تقع على احلدود 

من  بحرة  اأكيير  باأنها  تتميز  الأمريكية،  املتحدة  والييوليييات  كندا  بني 

البحرات اخلم�س العظمى يف اأمريكا ال�شمالية.

* بحرة فيكتوريا: م�شاحتها 69.485 كم2 تقريباً، تقع بني اأوغندا 

وكينيا وغانا، تتميز باأنها اأكر بحرة يف اأفريقيا.

* بحرة هورون: م�شاحتها 59.600 كم2 تقريباً، تقع على احلدود 

بني الوليات املتحدة وكندا، تتميز باأنها ثاين اأكر بحرة من البحرات 

اخلم�س العظمى، وت�شم هذه اجلزيرة اأي�شاً جزيرة مانتولني وهي اأكر 

جزيرة بحرة يف العامل.

داخل  تقع  تقريباً،  كم2   58.000 م�شاحتها  مي�شيغان:  بحرة   *

داخل  تقع  العامل  يف  بحرة  اأكر  وتُعتر  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

العظمى يف  البحرات اخلم�س  واحدة من  بالكامل، وهي  واحدة  دولة 

اأمريكا ال�شمالية.

* بحرة تنجانيقا: م�شاحتها 32.893 كم2 تقريباً، تقع �شمن اأربع 

وزامبيا،  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  وتنزانيا  بورندي  هي  دول 

تتميز باأنها �شاد�س اأكر بحرة يف العامل وثاين اأعمق بحرة يف العامل 

اأطول بحرة يف العامل  »4820 قدم«، وهي  بعمق حوايل 1470 مرتاً 

بطول يبلغ حوايل 676 كم »420 مياًل«.

* بحرة بايكال: م�شاحتها 31.500 كم2 تقريباً، تقع بالكامل داخل 

ناحية  من  العامل  يف  العذبة  للمياه  بحرة  اأكيير  باأنها  وتتميز  رو�شيا، 

احلجم وهي كذلك اأعمق بحرة يف العامل.

* بحرة الدب الأكر: م�شاحتها 31.080 كم2 تقريباً، تقع بالكامل 

الثلج  يغطيها  ال�شمالية،  اأمريكا  يف  بحرة  اأكر  رابع  تعد  كندا،  داخل 

من اأواخر نوفمر ت�شرين الثاين حتى يوليو، وهي اأكر بحرة بالكامل 

داخل كندا.

تنزانيا  بني  تقع  تقريباً،  كم2   30.044 م�شاحتها  مالوي:  بحرة   *

وموزمبيق ومالوي، وهيز ثاين اأعمق بحرة يف اأفريقيا، وحتتوي على 

اأكرث اأنواع الأ�شماك باملقارنة مع اأي بحرة اأخرى.

تقع  تقريباً،  كم2   28.930 م�شاحتها  العظمى:  الرقيق  بحرة   *

اأعمق بحرة يف العامل واأعمق بحرة يف  بالكامل يف كندا، وهي ثامن 

اأمريكا ال�شمالية.

�أ. ن�صيم من�صور �أيوب

ق�شم الكيمياء احليوية - كلية العلوم

nasem33@hotmail.com

من املعروف اأن ريا�شة ال�شيارات هي من اأكرث 

جماهرية،  واأكرثها  بالعامل،  �شهرة  الريا�شات 

وريا�شة ال�شيارات يف اململكة العربية ال�شعودية 

من  وكثر  ال�شاعدة،  الريا�شات  اإحيييدى  هييي 

ال�شباب لديه الع�شق والتوجه نحو هذه الريا�شة، 

ووجود الأماكن املخ�ش�شة ملمار�شة هذه الريا�شة 

هو اأمر �شروري لكل حمب وعا�شق لها، كما اأن 

بع�س  تغير  يف  كبراً  دوراً  ال�شيارات  لريا�شة 

املفاهيم اخلاطئة، مثل التفحيط وعدم اللتزام 

تاأتي  بطولة  اأي  اإن  حيث  املييرورييية،  بالأنظمة 

املتعلقة  والقوانني  بال�شالمة  املتعلقة  بالقوانني 

بكيفية امل�شاركة. 

كيف ميكن ممار�شة الريا�شة ب�شكل �شحيح؟ 

من  بالكامل  جمهزة  غر  �شيارة  لأي  ميكن  ل 

اأو  لل�شائق  �ييشييواء  بال�شالمة  خا�شة  اأدوات 

ال�شيارة اأن ت�شارك، وهذا بدوره يعطي انطباًعا 

على جميع املهتمني بهذه الريا�شة اأن ال�شالمة 

امل�شاركني  على  ينعك�س  بدوره  وهذا  اأولً،  تاأتي 

واملهتمني بريا�شة ال�شيارات اإيجابًيا، حيث اإنهم 

يلتزمون بالأنظمة املرورية املتعلقة بال�شالمة.

العربية  اململكة  يف  الريا�شة  هذه  ممار�شة   

وجود  ب�شبب  ممكن  �شحيح  ب�شكل  ال�شعودية 

تتطلب  قد  لها،  واملجهزة  املخ�ش�شة  الأميياكيين 

بع�س البطولت اأن يكون املت�شابق لديه رخ�شة 

يييتييم احليي�ييشييول عليها ميين الحتييياد  �ييشييبيياقييات 

وهي  النارية،  والدراجات  لل�شيارات  ال�شعودي 

الناحية  باملت�شابق من  تعرف  لكي  اأ�شا�شي  اأمر 

الطبية واجلهوزية، وبع�س البطولت قد تتطلب 

وجود بع�س تعديالت ال�شالمة على �شيارته حتى 

قدر  ل  احلييوادث  لتحمل  �شيارته جاهزة  تكون 

اهلل، و تنوع البطولت يف الوقت احلايل، حيث 

ي�شاركوا  اأن  بالريا�شة  املهتمني  جلميع  ميكن 

مبختلف الفئات املنا�شبة لهم ول�شياراتهم وحتى 

لدى  املوجودة  الطاقة  هذه  لتكون  لأعمارهم، 

وبييدون  ال�شحيحة  الأميياكيين  يف  تخرج  �شبابنا 

هذا  خطر،  لأي  غرهم  اأو  نف�شهم  تعري�س 

بدوره يجعل ال�شباب يلتزمون بالأنظمة املرورية 

ممار�شة  فر�شة  لهم  ويتيح  اأوقاتهم  جميع  يف 

لديهم  ترت�شخ  حيث  �شحيح،  ب�شكل  الريا�شة 

فكرة اأنهم لي�س بال�شرورة اأن يعر�شوا اأنف�شهم 

لييلييخييطيير، وبيياإمييكييانييهييم 

تييوجيييييه طيياقيياتييهييم يف 

ال�شحيحة.  الأميياكيين 

ماذا لو مل يكن هنالك 

ملمار�شة  �شباق  حلبات 

هييذه الييريييا�ييشيية؟ هذا 

اليييي�ييييشييييوؤال يييعييطييييينييا 

تيي�ييشييوًرا اأكييير ونييظييرة 

خمتلفة واإيجابية لهذه 

اإن  الييريييا�ييشيية، حيييييث 

احللبات  وجيييود  عييدم 

يييييزيييييد مييييين نيي�ييشييبيية 

اخلييييطييييورة عيييليييى كييل 

هاٍو، لي�س باإمكانه ممار�شة هذه الريا�شة ب�شكل 

ملمار�شتها  الهواة   بع�س  ي�شطر  �شحيح، حيث 

زيييادة  اإىل  هييذا  ييييوؤدي  وقييد  �شحيح،  ب�شكل 

املخاطر على كل من هم على الطرقات، وهذا 

هم  من  جميع  على  اأكييرث  مكلًفا  �شيكون  اأي�ًشا 

اإىل  �شي�شطرون  حيث   الريا�شة،  لهذه  هاوين 

ب�شكل  ملمار�شتها  املجاورة  الييدول  اإىل  الذهاب 

بالتكلفة واجلهد عليهم،  �شحيح، وهذا �شيعود 

وهذه اأحد الأ�شباب التي تدل على اأهمية وجود 

يف  ت�شاهم  حتى  وتطويرها  الريا�شة  هذه  مثل 

زيادة الوعي والثقافة العامة لهذه الريا�شة . 

خالد �إيهاب �لأحمدي

�لعلوم

بامل�شلني،  مكتظة  م�شاجد  يف  �شلينا  لعلنا 

املتاأخرة ل جتد مكاًنا داخل  اإن اجلماعة  حتى 

امل�شجد، وتنتظر برهة من الزمن خلروج امل�شلني 

م�شاجد  هناك  املقابل  يف  الوىل،  اجلماعة  يف 

مل  الأوىل  وال�شفوف  �شنوات،  بنائها  على  مر 

ت�شتخدم منذ ت�شييدها لقلة عدد امل�شلني.

تقود  الييتييي  العاطفة  مييردهييا  كييهييذه  ظيياهييرة 

اإىل  النظر  دون  امل�شجد  م�شاحة  يف  للمبالغة 

امل�شاجد  واإىل  احليييي،  يف  الفعلي  الحييتييييياج 

ذلك  مقابل  ويف  امل�شافية،  وعالقاتها  املجاورة 

جتد  ول  بامل�شلني،  مكتظة  م�شاجد  هيينيياك 

م�شاحة الأر�س الكافية ل�شتيعاب تلك الأعداد.

تتبعها  امل�شاجد  م�شاحات  يف  املبالغة  اإن 

املبالغ  يف  فقط  لي�س  مهدرة  اإ�شافية  تكاليف 

ت�شرف  التي  املبالغ  بل يف  للبناء،  التي �شرفت 

ا�شتهالك  قبيل  ميين  م�شتمر  وب�شكل  لحييًقييا 

الإنارة والتكييف، وما يتبع ذلك من مبالغ اأخرى 

�شنوات  بعد ب�شع  والتي ت�شل  الدورية  لل�شيانة 

اإىل ما يقارب تكاليف تنفيذها.

كر  يتبع  مييا  ذلييك  اإىل  ي�شاف 

من  منها  امل�شتفاد  غيير  امل�شاحة 

تكاليف النظافة وا�شتهالك ال�شجاد 

بالكامل  تغيره  غييالييًبييا  يتم  اليييذي 

النظر  دون  الييزميين  ميين  فييرتة  بعد 

ال�شجاد  على  الإبييقيياء  اإمكانية  يف 

غر  ال�شفوف  يف  امل�شتهلك  غيير 

امل�شتغلة.

وبعيًدا عن التقديرات وامللحوظات ال�شخ�شية؛ 

الباحثني،  اهتمام  كان حمل  املو�شوع  هذا  فاإن 

ونوق�س يف املوؤمتر العاملي الأول لعمارة امل�شاجد 

�شمن  وميين  1438هي،  عييام  الدمام  يف  املنعقد 

بعنوان  بحث  املجال  هذا  يف  املقدمة  الأبحاث 

الت�شغيل«  وكييفيياءة  ال�شكل  اإ�شكالية  »امل�شجد: 

وخل�س البحث يف جمال كفاءة ا�شتغالل م�شاحة 

 32 اأ�شل  اأنه من  اإىل  امل�شلني  املٌُ�شلى من قبل 

م�شجًدا من عينة الدرا�شة فاإن اأف�شلها حالً ما 

ما  ثم   ،%  23 ون�شبتها  امل�شاحة  ن�شف  ي�شغل 

ي�شغل ثلث امل�شاحة ون�شبتها 42 %، واأخًرا ما 

ون�شبتها  امل�شاحة،  ربع  فقط  ي�شغل 

.% 35
اإن اأمًرا كهذا يجعل من م�شوؤولية 

اإىل  ي�شيف  اأن  امل�شمم  املييعييميياري 

درا�ييشيية  للم�شجد  كم�شمم  مهامه 

املحيط بالأر�س املزمع اإقامة م�شجد 

عليها بنطاق ل يقل عن ن�شف كيلو 

يتناول  الجتيياهييات،  جميع  من  مرت 

وعييدد  قيامها،  املييتييوقييع  اأو  القائمة  امل�شاجد 

املنطقة  يف  اإن�شاوؤها  واملتوقع  القائمة  امل�شاكن 

ون�شبة  ال�شكان  عييدد  تقدير  وبالتايل  املعنية، 

بناًء  امل�شجد  ت�شميم  ثم  وميين  منهم،  امل�شلني 

املترع  رغبة  على  ولي�س  املعطيات،  هييذه  على 

العاطفية.

د. �أحمد ر�صدي طومان

اأ�شتاذ العمارة امل�شاعد 

كلية العمارة والتخطيط

touman@ksu.edu.sa

مساحات المساجد بين الواقعية والعاطفة

عمرانيات

أكبر عشر بحيرات في العالم
جيولوجيات

عبد�لرحمن بن يحيى �لكرب�ن

جامعة �أم �لقرى

لوحة بعنو�ن:

معالم من 
المملكة

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

 2030 بروؤية  الغايل  وطننا  يت�شابق 

مع عجلة الزمن بازدهار ذي توافق عال 

على  وال�شاهد  املطل  وبهمة جبل طويق 

هذا التواكب الزمني واحل�شارة العريقة 

التطور  مييزاحييميية  اإىل  عجلتها  يييدفييع 

ب�شبغة  ورونقها  �شموخها  على  والبقاء 

املا�شي وحياكة احلا�شر لتقود الأمم.

رياضة السيارات ودورها في المحافظة على سالمتنا



الأوىل  ال�����س��ن��ة  ع��م��ي��د  راأ�������س 

امل�����س��رك��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د 

للمجل�س  الأول  الجتماع  اجلريوي 

الت�ساوري للعمادة والذي ي�سم نخبة 

من من�سوبي و من�سوبات العمادة. 

م�ستهل  يف  اجل���ري���وي  واأك�����د 

ي��ه��دف  امل��ج��ل�����س  اأن  الج���ت���م���اع 

وال���س��ت��م��اع  الآراء  ت���ب���ادل  اإىل 

ل��ل��م��ق��رح��ات ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 

والإبداع  التميز  من  مزيد  اإ�سافة 

خمتلف  على  ال��ع��م��ادة  يف  للعمل 

حلول  ط��رح  وك��ذل��ك  امل�ستويات, 

التي  للم�سكالت  ومبتكرة  جديدة 

رمب���ا ت���واج���ه ال���ع���م���ادة, م��ق��دًم��ا 

من�سوبي  لكافة  وت��ق��دي��ره  �سكره 

العمادة على ما يبذلونه من جهود 

ك��ب��رة خل��دم��ة اأب��ن��ائ��ه��م ال��ط��الب 

والطالبات.

امل��ج��ل�����س  اإن  اجل���ري���وي  وق�����ال 

ال�ستفادة  على  يحر�س  الت�ساوري 

يف  الأع�����س��اء  ومقرحات  اآراء  م��ن 

اإىل  م�سًرا  العمل وجتويده,  تطوير 

جل�ساته  اأوىل  ناق�س يف  املجل�س  اأن 

ال�سراتيجية  اخل��ط��ة  مو�سوعي 

ال�سورة  و  تنفيذها,  واآليات  للعمادة 

الأوىل  ال�����س��ن��ة  ل��ع��م��ادة  ال��ذه��ن��ي��ة 

امل�سركة.

يخ�س  فيما  املجل�س  اأو�سى  وقد 

م��و���س��وع اخل��ط��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

با�ستمرار  تنفيذها  واآليات  للعمادة 

ومتابعة  وتطبيقها  احلالية  اخلطة 

مدى تقدم الإجناز فيها, مع تطوير 

ت�سمنتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  بع�س 

اخلطة احلالية.

يف  بالبدء  املجل�س  اأو���س��ى  كما 

اإطار اخلطة  لو�سع  الآن  العمل من 

مبا   »2025  2020-« احل��دي��ث��ة 

 ,2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  يتواكب 

باعتماد  املجل�س  اأو���س��ى  وك��ذل��ك 

اأن�ساأته  الذي  الإلكروين  الربنامج 

الأوىل  ال�سنة  بعمادة  اجلودة  وكالة 

تنفيذ  اآلية  متابعة  بهدف  امل�سركة 

اخلطة ال�سراتيجية.

ال�سورة  مو�سوع  يخ�س  وفيما 

الأوىل  ال�����س��ن��ة  ل��ع��م��ادة  ال��ذه��ن��ي��ة 

املجل�س  اأو����س���ى  ف��ق��د  امل�����س��رك��ة 

ب�سكل  التعريفي  الأ�سبوع  بتوظيف 

متميز واحرايف مبا ي�سهم يف ر�سم 

�سورة ذهنية جيدة لدى الطالب عن 

العمادة, وكذلك ال�ستعانة بالتجارب 

الناجحة للطالب ال�سابقني.

للتخطيط  وكيل اجلامعة  برعاية 

ع�سري,  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ت��ع��ق��د ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة 

لأع�ساء  التن�سيطية  العمل  ور�سة 

جم��ل�����س امل���راج���ع���ني امل��ع��ت��م��دي��ن 

باجلامعة KSU-BOA, وذلك يوم 

املوافق  1440/6/2ه�  اخلمي�س 

�سباحاً,  التا�سعة  2019/2/7م, 
مراجعاً  �سبعني  من  اأكرث  مب�ساركة 

معتمداً, وتت�سمن الور�سة م�ساركات 

وم�ست�سارو  وك��الء  يقدمها  علمية 

عمادة التطوير واجلودة.

عميد  اأو���س��ح  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

الدكتور  واجل���ودة  التطوير  عمادة 

�سالح الق�سومي اأن هذه هي ور�سة 

وكالة  تعقدها  التي  ال�سابعة  العمل 

اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة 

على  واجل���ودة,  التطوير  عمادة  يف 

العمل  ور�سة  ب��داأت  حيث  التوايل, 

وتاأتي  1433ه�,  العام  يف  الأوىل 

ح��ر���س��اً ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��ق��درات 

باجلامعة,  املعتمدين  امل��راج��ع��ني 

اآليات عملهم  والتطوير امل�ستمر يف 

املهام  اأداء  يف  متيزهم  ي�سمن  مبا 

امل�سندة اإليهم.

اإىل  الق�سومي  الدكتور  واأ���س��ار 

اجل��ودة  ل�سوؤون  العمادة  وكالة  اأن 

احليدري  عبداهلل  الدكتور  بقيادة 

كافة  من  النتهاء  على  حالياً  تعمل 

الور�سة,  لهذه  النهائية  الرتيبات 

ال�سكر  الق�سومي  الدكتور  كما وجه 

لوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

وحر�سه  ال��ع��م��ل,  ور���س��ة  لرعايته 

ال���دائ���م ع��ل��ى حت��ف��ي��ز  الأع���م���ال 

التطويرية باجلامعة. 

بدران  الدكتور  برعاية معايل مدير اجلامعة 

للح�سا�سية  ال�سعودية  اجلمعية  تعقد  العمر, 

الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  »ال���ن���دوة  وامل��ن��اع��ة  وال���رب���و 
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تعقده  ال���ذي  الأول  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  وي��ع��د 

يف  التخ�س�س  اأه��ل  غالبية  ويح�سره  اجلمعية 

اجلمعية  اأع�ساء  للتقاء  كبرة  وفر�سة  اململكة, 

وتبادل الأفكار والروؤى لتطوير اجلمعية لالأف�سل, 

املقرر  �سركات طبية, ومن  �سبع  برعاية  ويحظى 

اأن يتم عقده كل �سنتني.

ال�سعودية  اجلمعية  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

2007م  عام  اأن�سئت  واملناعة  والربو  للح�سا�سية 

حت��ت مظلة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود, وت�����س��م يف 

ع�����س��وي��ت��ه��ا امل��خ��ت�����س��ني وامل���ت���درب���ني يف جم��ال 

من  املجال  بهذا  واملهتمني  واملناعة  احل�سا�سية 

اململكة العربية ال�سعودية واخلليج العربي وبع�س 

الدول العربية.

اململكة  يف  التخ�س�س  بتطوير  اجلمعية  تهتم 

وخدمة املخت�سني واملر�سى, وقامت جامعة امللك 

اجلمعية  بدعم  اجلمعيات  ب��اإدارة  ممثلة  �سعود 

مادياً ومعنوياً اأ�سوة بزميالتها.

ورشة عمل تنشيطية للمراجعين 
المعتمدين

»الكيميائية« 
تعتزم تنفيذ 

50 فعالية خالل 
الفصل الثاني

اأعلنت اجلمعية الكيميائية ال�سعودية عن اإقامة 50 فعالية يف 

اإطار برنامج التاهيل والتطوير املهني للكيميائيني, وذلك خالل 

الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1440/1439ه�.

دعم  بهدف  والتدريبية  العلمية  الفعاليات  ه��ذه  تنطلق 

علم  باأهمية  املجتمعية  التوعية  وم�سرة  الثقايف  احل���راك 

الكيمياء وتداخله مع كافة العلوم الأخرى يف احلياة املعا�سرة, 

الكيميائيني يف خمتلف  العالقة بني  توثيق  اإىل  اأي�سا  وتهدف 

لتبادل  لهم  الفر�سة  واإتاحة  واخلدمية  ال�سناعية  القطاعات 

التعليمي  امل�ستوى  رف��ع  بهدف  وذل��ك  واملعلومات,  اخل��ربات 

واملهني للعاملني بالتخ�س�سات الكيميائية.

لها  التي  الدولية  والأ�سابيع  الأي��ام  مع  الفعاليات  وتتزامن 

الندوات  و�سيكون ذلك من خالل عقد  الكيمياء,  بعلم  عالقة 

وور�س العمل واملحا�سرات العامة وال�سالونات الثقافية والتي 

يف  والعاملني  الأكادمييني  بني  والتعاون  التوا�سل  تعزز  �سوف 

جمالت الكيمياء.

للطالب  التدريبية  الدورات  تنظيم عدد من  اإىل  بالإ�سافة 

حت�سني  بهدف  والتحليل  التو�سيف  اأجهزة  على  والطالبات 

مهاراتهم العلمية والتقنية وم�ساعدتهم للمواءمة مع متطلبات 

التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  وت��ت��ك��رر  م�ستقبال,  العمل  ���س��وق 

الطالب  م��ن  ع��دد  اأك���رب  منها  ي�ستفيد  بحيث  املتخ�س�سة 

واخلريجني والطالبات واخلريجات. 

وملزيد من املعلومات عن برامج وفعاليات اجلمعية الكيميائية 

http://www. ال�سعودية زيارة ال�سفحة الرئي�سية للجمعية

./chem.org.sa
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المسؤولية االجتماعية.. إبداع وتجارب

د. فهد بن عبداهلل الطياش

امل�سوؤولية  مبفاهيم  تُعنى  ال��ت��ي  وامللتقيات  ال��ن��دوات  ت��ع��ددت 

الجتماعية وبراجمها, ويف كل مرة تنعقد تلك امللتقيات يكون التفاق 

بالتجريب  املعني  عند  الوقوف  اأو  املفهوم  تعريف  حول  والختالف 

ال�سعودية, وحتديًدا  لنا يف اجلامعات  الق�سيد  بيت  وهنا  والإب��داع, 

يف جامعتنا. 

فنحن من اأول اجلامعات التي اأولت ال�سلع الثالث –خدمة املجتمع- 

اأهمية كربى منذ التاأ�سي�س ولتزال تقدم املزيد, ولكن غر�س املفهوم 

وت�سجيع الإبداع يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية مل ياأخذ حقه كما 

ينبغي. 

م�ساركتها  عن  تختلف  املوؤ�س�سية  ب�سفتها  اجلامعة  م�ساركة  ولعل 

بتفريعاتها العلمية, من كليات واأق�سام وجمعيات اأو الكرا�سي واملراكز 

البحثية بال�سراكة مع القطاع اخلا�س. وهنا اأعني اأن علينا م�سوؤولية يف 

ت�سجيع التميز والتناف�س يف خدمة املجتمع بني هذه املكونات العلمية, 

النموذج  نقدم  وهنا  ال��ن��واجت,  من  والإب���داع  التميز  تقدير  وبالتايل 

لأنف�سنا وللمجتمع, بل واأمتنى اأن يكون نواة مركز تقدير للدور الذي 

تقوم به املوؤ�س�سات الأكادميية ال�سعودية يف خدمة املجتمع.

القطاع  �سبقت  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س  فالقطاع   

تناف�س  اأن  ت�ستطيع  ل  ولكنها  وال��ت��ك��رمي,  الت�سجيع  يف  احلكومي 

�ساب  اجلامعات جمتمع  فمجتمع  والتجريب,  الإب��داع  اجلامعات يف 

وحيوي ومتجدد, والإبداع والتجريب من اأهم �سماته, فهل مت ا�ستثمار 

عن  و�سيغيب  احلرة  دائ��رة  يف  �سيظل  �سوؤال  امليزات؟  تلك  وتفعيل 

مركز امل�سوؤولية.
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البوابة فتحت.. واحلفريات عادت 

جمعية الحساسية والربو تعقد مؤتمرها العالمي األول.. اليوم
حتت عنوان »الندوة العاملية الأوىل للح�سا�سية والربو واملناعة«

عميد األولى المشتركة يرأس االجتماع األول للمجلس التشاوري


