
الهدلق  عادل  الدكتور  العليا  الدرا�سات  عميد  اأعلن 

الثالثة  خللالل  ا�ستقبلت  العليا  الدرا�سات  عمادة  اأن 

العليا  للدرا�سات  املتقدمني  طلبات  املا�سية  اأ�سابيع 

جمموع  بلغ  وقللد  1441هل،   /1440 اجلامعي  للعام 

موزعني  ومتقدمة،  متقدماً   »17.372« املتقدمني 

برامج   »109« منها  درا�للسلليللاً؛  برناجماً   »166« على 

للماج�ستري، و»57« برناجماً للدكتوراه، وذلك من خالل 

البوابة الإلكرتونية للقبول، وميثل ذلك زيادة عن اأعداد 

املتقدمني للعام املا�سي بقدر »2228« متقدماً ومتقدمة 

وبن�سبة »%14.71«، حيث كان جمموع الطلبات للعام 

املا�سي »15.144« متقدماً ومتقدمة. 

هذا  املتقدمني  اإىل  املتقدمات  ن�سبة  بارتفاع  واأفللاد 

العام؛ حيث بلغن »11109« متقدمات مقابل »6263« 

متقدماً، اأما على م�ستوى برامج اجلامعة؛ فبلغ اإجمايل 

 ،»10871« الإنلل�للسللانلليللة  الكليات  لللرامللج  املتقدمني 

الكليات  ولرامج   ،»4646« العلمية  الكليات  ولرامج 

ال�سحية »1855« متقدماً ومتقدمة.

جديدة  اآلية  تتبع  العليا  الدرا�سات  عمادة  اأن  وبني 

للتحقق  املقدمة  الطلبات  فرز  �سيتم  العام، حيث  لهذا 

قبل  من  القبول  ل�سروط  الطلبات  جميع  ا�ستيفاء  من 

العمادة، وبعد النتهاء من مرحلة الفرز املبدئي �ستمنح 

ال�سالحيات على البوابة لالأق�سام الأكادميية للبدء يف 

املوؤهلني  املتقدمني  بني  واملفا�سلة  الفح�ص  اإجللراءات 

للقبول.

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  تراأ�ص 

للنقل  اللللدائلللملللة  اللللللجللنللة  رئلليلل�للص 

واحلركة املرورية واملواقف الثالثاء 

الدائمة  اللجنة  اجتماع  املا�سي 

ت�سكيلها،  اإعللادة  قرار  بعد  »الأول« 

بح�سور اأع�ساء اللجنة. 

املدرجة  املوا�سيع  مناق�سة  ومت 

على جلللدول الأعللمللال، والللتللي من 

املللروريللة  احلللركللة  تللاأثللري  �سمنها 

النقل  ت�سميم  بدرا�سة  وارتباطها 

ت�سرف  والللتللي  للجامعة  الللداخلللللي 

مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  عليه 

الريا�ص.

كما مت مناق�سة م�سكلة الزدحام 

اجلامعية  املللديللنللة  داخلللل  املللللروري 

واخللللطلللط املللو�للسللوعللة ملللن قبل 

ممثلة  للم�ساريع  اجلامعة  وكللالللة 

والأمن  لل�سالمة  العامة  الإدارة  يف 

تللاأثللري ذلللك  اجلللامللعللي، للحد مللن 

ومت  اجلامعة،  وزوار  من�سوبي  على 

تبادل املقرتحات والآراء حول هذا 

املو�سوع واملوا�سيع الأخرى، وبنهاية 

بالعديد  اللجنة  خرجت  الجتماع 

من التو�سيات.

الدكتور  التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 

حمد اآل ال�سيخ، تقيم عمادة البحث العلمي 

غداً الثنني وملدة 4 اأيام فعالية »ملتقى البحث 

وبحلته  التوايل  على  الثاين  للعام  العلمي« 

اجلديدة حتت عنوان »ال�ستثمار يف البحث 

العلمي: فر�ص وحتديات«، وذلك رغبة منها 

يف عر�ص ومناق�سة كل فر�ص ال�ستثمار يف 

البحث العلمي واإثراء القت�ساد املعريف، من 

خالل النظر يف الأولويات البحثية الوطنية 

املخرجات  لتوظيف  والهادفة  املتخ�س�سة 

يخدم  مبا  �سعود  امللك  جامعة  من  البحثية 

وطننا الغايل ويحقق روؤية اململكة 2030 يف 

تعزيز القت�ساد املعريف.

وقال عميد البحث العلمي الدكتور خالد 

ملناق�سة  امللتقى  هلللذا  يللهللدف  احلللملليللزي: 

نتائج  مللن  لال�ستفادة  املمكنة  الآللليللات  كللل 

جميع  يف  العلمية  الللبللحللوث  وخملللرجلللات 

مواجهة  يف  اأثللرهللا  وتعظيم  التخ�س�سات، 

ويقدم  جمتمعنا  يواجهها  التي  التحديات 

اأن  احللول التي ت�ساهم يف التنمية، م�سيفاً 

امللتقى يت�سمن فعاليات متنوعة، من اأهمها 

الفتتاح،  حفل  تلي  التي  الرئي�سة  الللنللدوة 

وخارج  داخللل  من  متحدثون  فيها  وي�سارك 

العلمي  البحث  م�سكلة  على  وتركز  اململكة 

واأو�سح  تاأثريه.  و�سعف  العربية  الللدول  يف 

اأن املوؤمتر ي�ست�سيف يومي الثالثاء والأربعاء 

وهيئات  واأهلية  حكومية  جلامعات  ممثلني 

خمتلفة يف ور�ص عمل متعددة تبحث تعزيز 

فيما  البحثية  وال�سراكات  التعاون  فر�ص 

بينها.                          تفا�صيل �ص2
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طريق النجوم 
»3« بنادي 

المسرح
املو�سم  امل�سرح  نللادي  ينظم 

الللثللالللث ملللن بللرنللامللج »طللريللق 

الللنللجللوم« وملللللدة خللملل�للسللة اأيلللام 

والذي يهدف لكت�ساف مواهب 

التمثيل  جملللالت  يف  الللطللالب 

والإن�ساد والتقدمي. �سرح بذلك 

على  امل�سرف  اجلامعة  لر�سالة 

النادي �سامي ال�سعرة.

اأن الرنامج  ال�سعرة  واأ�ساف 

تهدف  منظمة  عملية  من  جزء 

لكللتلل�للسللاف و�للسللقللل امللللواهلللب 

مدرو�سة  مراحل  عر  الطالبية 

يف  الأداء  جتللللارب  ملللن  تلللبلللداأ 

برنامج طريق النجوم، ثم تدريب 

يف  الطالبية  املللواهللب  وتاأهيل 

لتنتهي  النجوم،  �سناعة  دورة 

املللواهللب علللللى خ�سبة  بللوقللوف 

امل�سرح يف عرو�ص م�سرحية.

ومللللزيلللد ملللن املللعلللللومللات اأو 

لزيارة  ال�سعرة  دعللا  الت�سجيل 

ح�ساب اإدارة امل�سرح على تويرت 

زيارة  اأو   KSUDRAMA  @
مقر اإدارة امل�سرح بعمادة �سوؤون 

مبنى  الرابع يف  الللدور  الطالب 

17.                تفا�سيل �ص26

17.372 متقدمًا ومتقدمة للدراسات العليا

»المشاريع« تبحث »االزدحام 
المروري«

تكريم متفوقي الجامعة

الكاتبة السعودية في اإلعالم

حتت رعاية وزير التعليم..

االستثمار في البحث العلمي.. غدًا

العمر يفتتح مؤتمر الجغرافيا 

0428 22 مسابقة الروبوتات الذكيةملتقى المستجدات البحثية في تخصصات اآلداب تدشين دليل البحث عن وظيفة
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التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 

الدكتور حمد اآل ال�شيخ، تقيم عمادة 

االثنني وملدة 4  البحث العلمي غداً 

العلمي«  اأيام فعالية »ملتقى البحث 

وبحلته  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام 

اجلديدة حتت عنوان »اال�شتثمار يف 

وحتديات«،  فر�ص  العلمي:  البحث 

وذلك رغبة منها يف عر�ص ومناق�شة 

البحث  اال���ش��ت��ث��م��ار يف  ف��ر���ص  ك��ل 

العلمي واإثراء االقت�شاد املعريف، من 

البحثية  االأولويات  يف  النظر  خالل 

وال��ه��ادف��ة  املتخ�ش�شة  ال��وط��ن��ي��ة 

من  البحثية  امل��خ��رج��ات  لتوظيف 

جامعة امللك �شعود مبا يخدم وطننا 

 2030 اململكة  روؤية  ويحقق  الغايل 

يف تعزيز االقت�شاد املعريف.

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  وق����ال 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��م��ي��زي: يهدف 

االآل��ي��ات  ك��ل  ملناق�شة  امللتقى  ه��ذا 

امل��م��ك��ن��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ن��ت��ائ��ج 

يف  العلمية  ال��ب��ح��وث  وخم���رج���ات 

اأثرها  وتعظيم  التخ�ش�شات،  جميع 

يف مواجهة التحديات التي يواجهها 

جمتمعنا ويقدم احللول التي ت�شاهم 

امللتقى  اأن  م�شيفاً  التنمية،  يف 

يت�شمن فعاليات متنوعة، من اأهمها 

حفل  ت��ل��ي  ال��ت��ي  الرئي�شة  ال��ن��دوة 

متحدثون  فيها  وي�شارك  االفتتاح، 

من داخل وخارج اململكة وتركز على 

ال��دول  يف  العلمي  البحث  م�شكلة 

اأن  تاأثريه.واأو�شح  و�شعف  العربية 

الثالثاء  يومي  ي�شت�شيف  امل��وؤمت��ر 

واالأربعاء ممثلني جلامعات حكومية 

يف  خمتلفة  وهيئات  واأهلية 

ور�ص عمل متعددة تبحث 

ت��ع��زي��ز ف��ر���ص ال��ت��ع��اون 

البحثية  وال�����ش��راك��ات 

اإىل  اإ�شافة  بينها،  فيما 

اأهم  على  ال�شوء  ت�شليط 

للبحث  اخل��ارج��ي  التمويل  فر�ص 

امللتقى جل�شة  يت�شمن  العلمي، كما 

االإن�شانية  العلوم  دور  عن  حوارية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة يف جم���االت االأم���ن 

خمت�شون  بها  ي�شارك  ال�شيرباين 

من داخل وخارج اجلامعة.

ت�شريحه  احلميزي  د.  واختتم 

لهذه  امل�شاحب  للمعر�ص  باالإ�شارة 

الفعالية يف بهو اجلامعة والذي يهتم 

ومبادرات  برامج  بجميع  بالتعريف 

وخمرجاتها  العلمي  البحث  عمادة 

البحثية، اإ�شافة مل�شاركة من اجلهات 

اخل��ارج��ي��ة وك��اف��ة م��راك��ز البحوث 

واملعاهد والكليات العلمية وال�شحية 

واالإن�شانية من خالل اأركان تعريفية 

�شالون  امل��ع��ر���ص  ي�شاحب  كما   ،

مل�شروع  وع��ر���ص  العلمي  للبحث 

املعريف«  اال�شتثمار  »من�شة  اإن�شاء 

العلمي  البحث  خمرجات  لت�شويق 

م��ن اجل��ام��ع��ة وامل���ق���ّدم م��ن وك��ال��ة 

لالأق�شام  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

الن�شائية.

اأحمد  الدكتور  اأو�شح  جهته  من 

الدريوي�ص وكيل عمادة البحث العلمي 

اللجنة  رئي�ص  واجل����ودة  للتطوير 

اإقامة  اأهمية  بامللتقى  االإع��الم��ي��ة 

مثل هذه امللتقيات، وقال: »اأ�شبحت 

احل����اج����ة 

البحث  اإىل 

ال���ع���ل���م���ي يف 

احلا�شر  وقتنا 

يف  منها  اأ���ش��د 

اأي وقت م�شى، 

وق���د اأدرك����ت ال���دول 

العلمي  ال��ب��ح��ث  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ق��دم��ة 

فاأولته الكثري من االهتمام، وقدمت 

متطلبات  م��ن  يحتاجه  م��ا  ك��ل  ل��ه 

مادية ومعنوية.

واأ���ش��اف د. ال��دري��وي�����ص: اأول��ت 

اجلامعة كموؤ�ش�شة تعليمية وكمنظمة 

بالبحث  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  ر�شمية، 

الو�شائل  كافة  ل��ه  ووف���رت  العلمي 

واخلدمات املادية واملعنوية لالرتقاء 

باأبحاث تخدم الفرد واملجتمع.

االإعالمية  اللجنة  رئي�ص  واأو�شح 

تكرمي  تت�شمن  امللتقى  فعاليات  اأن 

املتميزين  التدري�ص  هئية  اأع�شاء 

ال��ع��ل��م��ي، وك��را���ش��ي  ال��ب��ح��ث  يف 

ال��ب��ح��ث امل��ت��م��ي��زة يف اجل��ام��ع��ة، 

م�شابقات  يف  الفائزين  وال��ط��الب 

برنامج  لطلبة  الثاين  العلمي  اللقاء 

البكالوريو�ص،  طلبة  اأب��ح��اث  دع��م 

والطلبة املتعاونني يف اإن�شاء »من�شة 

�شيتم  ك��م��ا  امل���ع���ريف«،  اال���ش��ت��ث��م��ار 

للبحث  االإلكرتونية  الن�شرة  تد�شني 

التدريبية  املن�شة  وتد�شني  العلمي، 

»اأ���ش��ا���ش��ي��ات  يف  ال��ع��ل��م��ي  للبحث 

العربية  باللغتني  العلمي«  البحث 

العديد  اإىل  باالإ�شافة  واالإجنليزية، 

من امل�شابقات العلمية املتنوعة.
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العلمي الثاني.. غدًا

حتت عنوان »اال�ستثمار يف البحث العلمي: فر�ص وحتديات« 



17 3تغطية  العدد 1332 - الأحد 12 جمادى الآخرة 1440هـ املوافق 17 فرباير 2019م

»ISPRS« نظمته اجلمعية اجلغرافية بالتعاون مع اجلمعية الدولية

السعودية  المدن  المؤتمر يساهم في إعادة رسم  العمر:  د. 
الجغرافية المعلومات  بنظم 

امللكي  ال�سمو  نيابة عن �ساحب   

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

منطقة  اأم���ر  ن��ائ��ب  عبدالعزيز  ب��ن 

ال�����ري�����ا������ض، اف���ت���ت���ح م����ع����ايل م���دي���ر 

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب������دران ال��ع��م��ر، 

ظهر الأحد املا�سي، املوؤمتر الدويل 

 ،2019 اجل���غ���راف���ي���ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 

اجلغرافية  اجلمعية  نظمته  ال��ذي 

ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي مع 

اجل����م����ع����ي����ة ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���م�������س���اح���ة 

ال��ت�����س��وي��ري��ة وال���س��ت�����س��ع��ار ع��ن بعد 

ح��م��د  ال�����س��ي��خ  ب���ق���اع���ة   »ISPRS«

اجلا�سر بالبهو الرئي�ض.

5 ور�ض و40 ورقة
ب����د�أ ح��ف��ل �الف��ت��ت��اح ب��ال��ق��ر�آن 

�أل��ق��ى رئي�س  ب��ع��د ذل���ك  �ل���ك���رمي، 

�ل��دو���س��ري  �ل��دك��ت��ور علي  �مل��وؤمت��ر 

ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا ب��احل�����س��ور، 

�إىل  يهدف  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �إن  وق��ال 

�لتعريف باأحدث �لتطور�ت �لعلمية 

و�لتقنيات �حلديثة يف هذ� �ملجال، 

عمل  ور����س  خم�س  ع��ق��د  و�سبقه 

�مل�سجلني  ع��دد  جت��اوز  متخ�س�سة 

ومت  وم�ساركة،  م�سارك   200 فيها 

تقدمي 40 ورقة علمية ما بني قطاع 

وباحثني  جتارية  وجهات  حكومي 

م�ستقلني يقدمها نخبة من �خلرب�ء 

�ال�ست�سعار  جم��ال  يف  و�ملخت�سني 

دولة   20 من  �أكرث  بعد ميثلون  عن 

وي�ساحب �ملوؤمتر معر�س متخ�س�س 

من  عار�ًسا  ثالثني  من  �أك��رث  ي�سم 

�لقطاع �حلكومي و�خلا�س وجهات 

دولية يتم من خاللها عر�س �آخر ما 

تو�سلت �إليه �لتقنيات يف جمال علم 

�ملعلومات �جلغر�فية.

اإعادة ر�سم املدن

م��ن ج��ان��ب��ه �أل��ق��ى م��ع��ايل مدير 

ذكر  كلمة  �حل��ف��ل  ر�ع���ي  �جلامعة 

ينعقد  �ل��ذي  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �أن  فيها 

ملنظومة  مكماًل  ي��اأت��ي  �ل��ي��وم  ه��ذ� 

يف  �سنوًيا  تعقد  دول��ي��ة  م��وؤمت��ر�ت 

�لرئي�سية  �ملجاالت  يف  �لعامل  دول 

ومن  �جلغر�فية،  �ملعلومات  علم  يف 

�جلغر�فية«،  �ملعلومات  »نظم  بينها 

»�أنظمة  ب��ع��د«،  ع��ن  »�ال�ست�سعار 

حت���دي���د �مل����و�ق����ع«، و»ب��رجم��ي��ات 

و»تقنيات  �لت�سوير«  وتطبيقات 

�ل��درون«، و�إدر�ك��اً من جامعة �مللك 

�ملوؤمتر�ت  هذه  مثل  الأهمية  �سعود 

�لعلمية وما تقدمه من نقل للمعرفة 

و�قت�سادها، جاء �نعقاد هذ� �ملوؤمتر 

ر�سم  �إع����ادة  يف  م�ساهماً  ل��ي��ك��ون 

�ملعلومات  بنظم  �ل�سعودية  �مل��دن 

�جلغر�فية.

درا�سات علمية وتطبيقية

�ملعلوم  �إنه من  و�أ�ساف معاليه: 

يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  علم  �أن 

�أق�سام �جلغر�فيا يتميز بالدر��سات 

�لعلمية و�لتطبيقية يف جمال نظم 

و�ال�ست�سعار  �جلغر�فية  �ملعلومات 

�ملو�قع،  حتديد  و�أنظمة  بعد،  عن 

وعلم �ملعلومة �جلغر�فية، ومن هذ� 

�ملنطلق ت�سعى �جلمعية �جلغر�فية 

�ل�سعودية يف تن�سيط ون�سر و�إقامة 

هذه  يف  و�مل���وؤمت���ر�ت  �لفعاليات 

�ملجاالت �لهامة؛ �إمياناً منها باالأثر 

وعلى  �لفعاليات،  لهذه  �الإيجابي 

�سوء ذلك وبدعم من وز�رة �لتعليم 

�ل���دويل من  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  ينطلق 

ليكون  �سعود،  �مللك  �أروق��ة جامعة 

نو�ة ملوؤمتر�ت متخ�س�سة ومتميزة 

و�ل��ت��ج��ارب  �خل�����رب�ت  ت�ستقطب 

�ملعلومات  علم  جم��ال  يف  �لدولية 

لبحث  علمياً  وم��ن��رب�ً  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

ذ�ت  و�لتنموية  �لعلمية  �لق�سايا 

�لعالقة بعلم �ملعلومات �جلغر�فية.

�سكر وتقدير

ووج����ه م��ع��ال��ي��ه ���س��ك��ر �جل��ام��ع��ة 

و�جلهات  �لرعاة  جلميع  وتقديرها 

�لتجمع  ه��ذ�  �إن  ق��ائ��اًل:  �مل�ساركة، 

�ل��ع��ل��م��ي �ل���ي���وم ي��رت��ق��ي وي��ت��م��ي��ز 

�لهيئة  م��ع  ��سرت�تيجية  مب�ساركة 

من  ومب�ساركة  للم�ساحة،  �لعامة 

�لريا�س كر�عي  هيئة تطوير مدينة 

ر�سمي، وبرعاية بالتينية من �أر�مكو 

�لبلدية  �ل�سوؤون  ووز�رة  �ل�سعودية، 

ورعاية ذهبية من مدينة  و�لقروية، 

و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك 

و�سركة �إيربا�س، ورعاية ف�سية من 

�سركة �الإنرتقر�ف عذيب، فلهم من 

و�لتقدير  �ل�سكر  خال�س  �جلامعة 

هذ�  لنا  وم�ساركتهم  رعايتهم  على 

�ليوم.

�سراكة ا�سرتاتيجية

�لهيئة  �أل��ق��ى م��ع��ايل رئ��ي�����س  ث��م 

�لعامة للم�ساحة �لدكتور عبد�لعزيز 

�إبر�هيم �ل�سعب كلمة ذكر فيها  بن 

مع  ��سرت�تيجية  �سر�كة  هناك  �أن 

يف  �ل�سعودية  �جلغر�فية  �جلمعية 

للمعلومات  �ل��دويل  �ملوؤمتر  تنظيم 

مو�فقة  بعد  �إن��ه  وق��ال  �جلغر�فية، 

ب��رئ��ا���س��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 

���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �الأم����ر 

عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل 

رئي�س جمل�س  �لدفاع  وزير  �ل��وزر�ء 

على  للم�ساحة  �لعامة  �لهيئة  �إد�رة 

�مل�ساحة  لقطاع  �مل�ستقبلية  �لروؤية 

»لبتي«  �جليومكانية  و�مل��ع��ل��وم��ات 

تعنى  جهة  وج��ود  ب�سرورة  �أو�ست 

بالتنظيم و�لرقابة و�الإ�سر�ف لقطاع 

�جليومكانية  و�ملعلومات  �مل�ساحة 

م�سرة  وتر�سيد  وتوجيه  باململكة، 

بهدف  �لرقمي  �لتحول  �الإ�سر�ع يف 

حوكمة وتطوير �لبنية �لتحتية لقطاع 

�جليومكانية  و�ملعلومات  �مل�ساحة 

وبناء  وطنية،  جيومكانية  مبن�سة 

�لقدر�ت �لوطنية يف قطاع �مل�ساحة 

معاير  و�سع  خالل  من  و�ملعلومات 

�لكفاء�ت  �أف�سل  و��ستقطاب  لدعم 

بيئة  يف  �الب��ت��ك��ار  ثقافة  وتر�سيخ 

�ملجتمعية  �لتوعية  ودع��م  �لعمل، 

وتطوير �ملو�رد �لب�سرية �لوطنية.

معر�ض م�ساحب

معايل  ك���رم  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 

م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �مل�����س��ارك��ني ورع��اة 

درع  بالنيابة  معاليه  و��ستلم  �ملوؤمتر 

ب��ر�ع��ي �حلفل  �ل��ت��ك��رمي �خل��ا���س 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمر حممد 

عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن 

نائب �أمر �لريا�س، بعد ذلك توجه 

�جلميع �إىل �ملعر�س �مل�ساحب حيث 

جتول معاليه و�حل�سور د�خل �أرجاء 

�ملعر�س.

المشاركين  أنظار  4« تجذب  »صقر 
ع���ر����س���ت م��دي��ن��ة 

�مل���ل���ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، 

بحوث  مبعهد  ممثلة 

�ل��ف�����س��اء و�ل��ط��ر�ن 

ن���������س����خ����ت����ني م���ن 

طيار  بدون  طائر�تها 

مت  �ل��ت��ي   ،»4 »�سقر 

وت�سنيعها  ت�سميمها 

خالل  �سعودية  باأياٍد 

�سمن  م�����س��ارك��ت��ه��ا 

ف���ع���ال���ي���ات �مل���وؤمت���ر 

للمعلومات  �ل����دويل 

�جلغر�فية  �جلمعية  نظمته  �لذي   ،2019 �جلغر�فية 

�لدولية  �جلمعية  م��ع  �لعلمي  بالتعاون  �ل�سعودية 

 »ISPRS« للم�ساحة �لت�سويرية و�ال�ست�سعار عن بعد

يف قاعة �ل�سيخ حمد �جلا�سر بالبهو �لرئي�س بجامعة 

�مللك �سعود.

بن�سختيها  »�سقر4«  طيار  ب��دون  �لطائرة  وت��اأت��ي 

�ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��ق��دمي��ة و�حل��دي��ث��ة �سمن م�����س��روع��ات 

وهي  »�سقر«،  �الإ�سرت�تيجية 

�مللك  مبادر�ت مدينة  �إحدى 

و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز 

�لوطني  �لتحول  برنامج  يف 

�ململكة  روؤي����ة  م��ن  �مل��ن��ب��ث��ق 

يف  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  2030م، 
وتعزيز  تطوير  �إىل  جمملها 

�ملحتوى �ملحلي �لتقني.

ومت��ت��از �ل��ط��ائ��رة  بخفة 

وزن����ه����ا و����س���غ���ر ح��ج��م��ه��ا، 

وق���درت���ه���ا ع��ل��ى �ل��ت��ح��ل��ي��ق 

ت�سل  متو�سطة  بارتفاعات 

�إىل 5 �آالف قدم، ومدة حتليق 

تقارب 5 �ساعات، و�سنعت �لطائرة من �ألياف كربونية 

»كربون فايرب«، ويبلغ طولها 2.3م، وت�سل �سرعتها �إىل 

120كلم، بقدرة حمولة تزن 25 كلم. ويبلغ وزنها �أثناء 
ترددي،  مكب�سي  ذ�ت حمرك  وهي  كلجم   5 �الرتفاع 

لها ��ستخد�مات متعددة و�لقدرة على حمل كامر�ت 

بتقنيات  جتهيزها  ميكن  كما  وليلية،  نهارية  ت�سوير 

�لر�د�ر�ت وتقنيات �حلرب �الإلكرتونية و�لت�سوي�س.
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خالل افتتاحه لفعاليات اأ�سبوع املهنة

اإلستراتيجية  الخطة  تحديث 
لشؤون الطالب في ورشة.. غدًا

دورة في لغة 
اإلشارة

كتبت: نوره القحطاين

قدمت الأ�ستاذة رنا اجلالل 

الإ�سارة  لغة  يف  دورة  م���ؤخ��راً 

اإع���داد  م��ن  ال��رب��ي��ة،  كلية  يف 

ن����ادي الح��ت��اي��ات اخل��ا���س��ة، 

ال�س�ء  ت�سليط  الهدف  وك��ان 

الإ�سارة  لغة  تعلم  اأهمية  على 

والت�ا�سل مع ذوي الحتياجات 

اخلا�سة ول يجدون لغة بديلة 

للت�ا�سل.

وظيفتك  »اصنعي  حملة 
6« ..اليوم

الأعمال عن انطالق حملة  ريادة  اأعلن معهد 

بالتعاون مع  الأحد،  الي�م   »6 »ا�سنعي وظيفتك 

الطالبات،  ل�س�ؤون  الطالب  �س�ؤون  عمادة  وكالة 

اجلامعية  للمدينة  الرئي�سي  البه�  يف  وذل���ك 

القادم.  اخلمي�س  ي�م  لغاية  وت�ستمر  للطالبات 

طالبات  وبخا�سة  الطالبات  جميع  املعهد  ودعا 

الي�م  الفتتاح  حفل  حل�س�ر  العليا  امل�ست�يات 

فعاليات  يف  وامل�ساركة  �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة 

احلملة، علماً باأن هناك مع�سكًرا تدريبًيا ريادًيا 

ميكن الت�سجيل به من خالل الرابط:

h t t p s : / / f o r m . j o t f o r m .

me/90230679895469

 STEM« حلقة نقاش حول
غدًا المختلط«  المنهج   -

تقيم عمادة �س�ؤون الطالب ممثلة يف وكالة العمادة للتط�ير 

الإ�سراتيجية  بعن�ان »حتديث اخلطة  ور�سة عمل  واجل�دة 

1440/6/13ه  الثنني  غد  ي���م  ال��ط��الب«  ���س���ؤون  لعمادة 

من   ،17 مبنى  ال���دروازة  بقاعة  2019/2/18م،  امل���اف��ق 

ال�ساعة العا�سرة �سباًحا حتى ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهًرا.

وت�سعى العمادة اإىل حتديث خطتها الإ�سراتيجية 1431-

مع  لتتما�سى  وذل��ك  الن��ت��ه��اء،  على  �سارفت  التي  1441ه 
املحاور الرئي�سة لروؤية اململكة 2030، وحتقيق روؤية جامعة 

وال�سراكة  املعرفة  وجمتمع  الريادة  يف  املتمثلة  �سع�د  امللك 

العلمية التي ت�سعها يف م�ساف اجلامعات العاملية.

ولتحقيق تطلعات اجلامعة وروؤيتها يف حت�سني خمرجاتها 

من الطالب والطالبات امل�ؤهلني فاإن ذلك يتطلب من العمادة 

اأن تخطط لالرتقاء باخلدمات امل�ساندة والرعاية والأن�سطة 

الطالبية التي ت�ؤهل الطالب والطالبات لي�س للمناف�سة يف 

�س�ق العمل فقط بل خللق الفر�س لهم ليك�ن�ا اأفراًدا نافعني 

لأمتهم وملجتمعهم.

العل�م  تعليم  تط�ير  يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

املائة  بعد  ال�ستني  النقا�س  حلقة  )اأف��ك��ر(  والريا�سيات 

�سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�سب�عياً 

نظر  وجهة  من  تطبيقه  ه�STEM؛مع�قات  »ما  بعن�ان 

ال�سع�دية،املنهج:  العربية  باململكة  الثان�ية  املرحلة  معلمي 

املنهج املختلط« من اإعداد وتقدمي الدكت�ر ي��سف اجل�ير 

اأ�ستاذ م�ساعد مناهج وتعليم العل�م - ق�سم املناهج وطرق 

�سع�د. امللك  الربية-جامعة  التدري�س،كلية 

امل���اف��ق  1440/06/13ه�  الث��ن��ني   yv ي����م  وذل���ك 

2019/02/18م يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف 
33(، ولل�سيدات يف املدينة  )1اأ يف كلية الربية قاعة رقم 

معمل   )2( رقم  مبنى  الربية  -كلية  للطالبات  اجلامعية 

)72( الدور الأول.

البحث عن وظيفة الرياض يدشن دليل  أمير  نائب 

حوارية  جلسة 
النواحي  حول 
في  القانونية 

العقود

المجتمع بكلية  التطوعي  أثر  معرض  افتتاح 

عمل  ورشة  المتعددة«  »الثقافات 
المشتركة األولى  في 

منطقة  اأم����ر  ن��ائ��ب  ب��رع��اي��ة 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  ال��ري��ا���س 

بن  عبدالرحمن  بن  الأمر حممد 

فعاليات  اإط���الق  مت  عبدالعزيز 

اأ�سب�ع املهنة واخلريج بجامعة امللك 

�سع�د، خالل الفرة من ي�م الأحد 

28 جمادى الأوىل، وحتى اخلمي�س 
2 جمادى الآخرة 1440ه�، واأثناء 
جت�����ل ���س��ّم���ه ب�����س��ح��ب��ة م��ع��ايل 

العمر،  ب��دران  د.  اجلامعة  مدير 

التعليمية  لل�س�ؤون  اجلامعة  ووكيل 

يف  النمي  حممد  د.  والأك��ادمي��ي��ة 

املهنة  لأ�سب�ع  امل�ساحب  املعر�س 

واخلريج؛ د�سن �سّم�ه دليل البحث 

فريق  اأع���ّده  وال���ذي  وظيفة،  ع��ن 

عمل اإدارة برنامج الطلبة املتف�قني 

الربنامج  من  م�ساهمة  وامل�ه�بني 

وخريجات  خريجي  م�ساعدة  يف 

اإدارة  يف  املعر�س  وزوار  اجلامعة 

بكل  وظ��ي��ف��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث  عملية 

كفاءة وفعالية، وم�اجهة التحديات 

على  للح�س�ل  جه�دهم  �سياق  يف 

ال�ظيفة املنا�سبة.

بهدف  الربنامج  م�ساركة  وتعد 

ت��ع��ري��ف ال�����س��رك��ات املُ�����س��ارك��ة يف 

اأ���س��ب���ع امل��ه��ن��ة واخل���ري���ج ب���دور 

ب��اإع��داد  امل�ساهمة  يف  ال��ربن��ام��ج 

طلبة اجلامعة املتف�قني وامل�ه�بني 

العلمية،  للكفاءات  ن���اة  ليك�ن�ا 

م�ست�ى  على  املتميزة  والقيادية 

وتعريف  العمل،  و�س�ق  اجلامعة 

ال�ظيفية  بالفر�س  الربنامج  طلبة 

امل�ستقبلية يف ال�سركات وامل�ؤ�س�سات 

اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  ال�طنية 

ت�سهم يف ر�سم م�ساراتهم ال�ظيفية 

وت�جهات اأهداف الإجناز لديهم.

كتبت: اأريج العيار 

الأعمال  ري��ادة  مبعهد  )ُخطى(  الأعمال  وم�سرعة  حا�سنة  عقدت 

م�ؤخراً، جل�سة اإر�سادية بعن�ان )العق�د والن�احي القان�نية يف امل�سروع( 

عر�س  لتقدمي  وتطرقت  القحطاين،  جنالء  املحامية الأ�ستاذة  قدمتها 

لكل م�سروع على حدة، بالإ�سافة اإىل �سرح الفرق بني الل�ائح والعق�د 

وال�سريك وامل�ستثمر وعن مدة العقد ون�سبة امل�ساركة، ودار خالل اجلل�سة 

الكثر من املناق�سات واحل�ارات ح�ل هذا امل��س�ع.

معر�س  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  د���س��ن��ت 

جمعية  ب��اإ���س��راف  التط�عي«  »اأث���ر 

ال�قف اخلرية، وذلك ي�م اخلمي�س 

وكيل  قام  حيث  ه�،   1440/5/25
الدكت�ر  واجل����دة  للتط�ير  الكلية 

املعر�س  ب��اف��ت��ت��اح  ال��ف��راج  اأ���س��ام��ة 

عدد  بح�س�ر  امل�ساحبة  والفعاليات 

من اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب 

ومب�ساركة عدد من الفرق التط�عية 

القان�نية  املجالت  يف  املتخ�س�سة 

والبيئية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وال�����س��ح��ي��ة 

والثقافية.

نظم نادي الثقافة والفن�ن بعمادة 

ال�سنة الأوىل امل�سركة ور�سة عمل 

قدمها  املتعددة«  »الثقافات  بعن�ان 

حيث  عتيم،  نب�ي  اأ�سرف  الدكت�ر 

بداأ باحلديث عن الثقافة باعتبارها 

اأح���د امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة لعلم 

والأنرثوب�ل�جيا  عامة  الجتماع 

التعريفات  اأن  واأو���س��ح  خ��ا���س��ة، 

اإىل  ترجع  املفه�م  لهذا  املختلفة 

ا�ستعمالها،  جم����الت  اخ���ت���الف 

يع�د  التعريفات  ه��ذه  اأ�سهر  واأن 

»اإدوارد  لالأنرثوب�ل�جي الربيطاين 

الذي   »Edward Tylor تايل�ر 

املركب  الكل  »ذل��ك  باأنها  عرفها 

واملعتقدات،  املعرفة  ي�سمل  ال��ذي 

وال��ف��ن���ن، وال��ق��ان���ن، والأخ����الق، 

والعادات، والعرف، وكافة القدرات 

من  ت���ؤدى  التي  الأخ��رى  والأ�سياء 

باعتباره ع�س�اً يف  الإن�سان  جانب 

املجتمع« فهي املجتمع وما يحت�يه 

وتاريخ  وتقاليد  وع��ادات  نظم  من 

يتلقاها  وقيم  و�سل�ك  ودي��ن  ولغة 

ال��ف��رد ب��ا���س��ت��م��رار يف ح��ي��ات��ه من 

خالل عملية التن�سئة الجتماعية.

الثقافة  مفه�م  اإىل  تطرق  ث��م 

املفاهيم  م��ن  ي��ع��دُّ  ال���ذي  الرقمية 

ال���ع���ل����م  ����س���اح���ة  احل����دي����ث����ة يف 

املجال  اإىل  ي�سر  فه�  الجتماعية، 

الرقمي(   )املجال  به  يرتبط  ال��ذي 

التي  ال�سحية  الثقافة  مثل  مثله 

ي��رت��ب��ط ب��ه��ا )امل���ج���ال ال�����س��ح��ي( 

امل�سطلحات  ه��ذه  وتعني  وه��ك��ذا، 

اأو امتالك  التمكن من جمال معني 

التي  املعرفية  لل�سل�كيات  ال��ف��رد 

مع  التفاعل  خاللها  م��ن  ي�ستطيع 

اأن  اإىل  واأ����س���ار  امل���ج���الت،  ه���ذه 

يف  يكمن  الرقمية  الثقافة  ج�هر 

ا�ستخدام  من  املجتمع  اأف��راد  متكن 

التطبيقات الرقمية وكذلك قدرتهم 

يف الت��سل اإىل املعل�مات من خالل 

ا�ستخدامهم لهذه الأجهزة الرقمية.

وتعدد  بتن�ع  احل��دي��ث  واخ��ت��ت��م 

التط�رات  ع��ن  الناجتة  الثقافات 

التكن�ل�جية والتي ت�سارك وبق�ة يف 

داخل  لالأفراد  الجتماعية  التن�سئة 

يتحتم  مم��ا  املختلفة  املجتمعات 

الت�عية  ن�سر  املجتمعات  هذه  على 

الرقمية لدى الأفراد وكيفية ت�ظيف 

هذه ال��سائل الرقمية لل�سالح العام 

واخلا�س.
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بكر بام�صابيح- خالد �ملالكي

رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

تكرمي  حفل  العمر  ب��دران  الدكتور 

ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ن 

ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام  العميد  ب��ج��ائ��زة 
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يف  احلفل  واأقيم  الطاب،  �سوؤون 

اجلامعة،  مبركز  الدرعية  قاعة 

وب���داأ ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم، 

الطاب  ���س��وؤون  عميد  األ��ق��ى  ث��م 

الدكتور فهد القريني كلمة ا�ستهلها 

اجلامعة  مدير  مبعايل  بالرتحيب 

الكليات،  ووكاء اجلامعة وعمداء 

والطاب  الطاب،  اأم��ور  واأول��ي��اء 

خمتلف  من  املتفوقن  والطالبات 

كليات اجلامعة.

ك���م���ا ���س��ك��ر ع��م��ي��د ����س���وؤون 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ال��ط��اب 

للطاب  ودع��م��ه  ت�سجيعه  ع��ل��ى 

اإن��ه  وق��ال  املتفوقن،  والطالبات 

ل�����س��رف ك��ب��ر ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ك��رمي 

ك��وك��ب��ة م��ن ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 

الأثر  على  واأكد  �سنوياً،  املتفوقن 

الطيب لهذا التكرمي على الطاب 

حيث  اأمورهم،  واأولياء  والطالبات 

مزيد  على  حتفيزهم  اإىل  ي���وؤدي 

�سوؤون  عميد  واأو�سح  التفوق،  من 

املكرمن خم�سة  اأن عدد  الطاب 

ط���اب وخ��م�����س ط��ال��ب��ات م��ن كل 

كلية، واأن عدد املكرمن لهذا العام 

طالبة،  و»65«  طالباً،   »112« بلغ 

واأن عدد املكرمن منذ عام 1430 

بلغ »1700« طالب وطالبة.

العميد  هناأ  كلمته،  ختام  ويف 

امل��ت��ف��وق��ن وامل��ت��ف��وق��ات واأول���ي���اء 

اأم��وره��م، ومت��ن��ى لهم امل��زي��د من 

حياتهم  يف  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا ت��وج��ه 

العمداء على  اإىل  بال�سكر اجلزيل 

اأبناءهم  وم�ساركتهم  ح�سورهم 

الغالية  املنا�سبة  ه���ذه  ال��ط��اب 

واجل��م��ي��ل��ة يف ن��ف��و���س ال��ط��اب 

املتفوقن واأولياء اأمورهم، ولعمادة 

نقل  على  الإلكرتونية  التعامات 

الطاب  ول�سندوق  الفعالية،  هذه 

الفعالية،  لهذه  امل��ادي  دعمه  على 

يف  العمل  فريق  اأع�ساء  وجلميع 

ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب ال��ذي��ن 

بذلوا جهوًدا كبرة يف اإعداد هذه 

الفعالية.

وقد مت تكرمي الطاب املتفوقن 

م���ن ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر، ووكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

الدكتور حممد النمي، وعميد �سوؤون 

ال��ط��اب ال��دك��ت��ور ف��ه��دال��ق��ري��ن��ي، 

اإدارة  التمري�س،  كليات  وع��م��داء 

والعلوم  احلقوق  الآداب،  الأعمال، 

ال�سيا�سية، ال�سيدلة، الطب، العلوم، 

اللغات  التطبيقية،  الطبية  العلوم 

وال��رتج��م��ة، ط��ب الأ���س��ن��ان، علوم 

الأم��ر  كلية  واملعلومات،  احلا�سب 

الطارئة،  الطبية  للخدمات  �سلطان 

الهند�سة،  والتخطيط،  العمارة  كلية 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة، كلية 

كلية  ال��ب��دين،  والن�ساط  الريا�سة 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية  الرتبية، 

وخدمة املجتمع، كلية ال�سياحة، كلية 

التطبيقية  الهند�سة  كلية  املجتمع، 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  باملزاحمية، 

ب��امل��زاح��م��ي��ة،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  الآيل 

وكليةاإدارةالأعمال باملزاحمية.

كما مت تكرمي الطالبات املتفوقات 

م��ن ق��ب��ل وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 

ال�����ط�����ال�����ب�����ات 

اإينا�س  الدكتور 

وعدد  العي�سى، 

م���ن ال��وك��ي��ات 

وع�سوات الهيئة 

ال���ت���دري�������س���ي���ة 

والأكادميية.

وع������ر ع���دد 

م���ن ال���ط���اب ع���ن ���س��ع��ور ال��ف��رح 

املنا�سبة،  بهذه  والمتنان  والغبطة 

عتيق  اآل  عبدالرحمن  فقال حممد 

احلمد  التطبيقية:  العلوم  كلية  من 

اأن  واحل��ق��ي��ق��ة  واأخ������راً،  اأولً  هلل 

يو�سف،  ل  املنا�سبة  بهذه  �سعوري 

اجلامعة  من�سوبي  كل  اأج��د  عندما 

ف�سكًرا  املتميزين،  باأبنائهم  يهتمون 

ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  ل�سيدي 

وويل عهده ملا حظي التعليم به من 

لإدارة  و�سكًرا  الهتمام،  ه��ذا  كل 

اجلامعة وم�سوؤوليها ولكل من �ساهم 

هذه  يف  واح���ًدا  ح��رًف��ا  تعليمي  يف 

اهلل  واأدع��و  احتوتنا،  التي  اجلامعة 

الدين  الذي نرد فيه  اليوم  ياأتي  اأن 

عن�سراً  ونكون  املكان  هذا  ونخدم 

فعالً يف ر�سالة التعليم.

عبيد  بن  فار�س  ق��ال  جانبه  من 

وال��زراع��ة:  الأغ��ذي��ة  علوم  كلية  من 

اأحمد اهلل على ح�سويل على جائزة 

ثم  اأولً  اهلل  بف�سل  وه��ذا  العميد، 

اجلامعة  واأ�سكر  الوالدين،  بدعاء 

جل��ه��وده��ا ال��ك��ب��رة وم��ب��ادرات��ه��ا 

الإيجابية وحر�سها على تنظيم هذا 

املجتهدين  الطاب  وحتفيز  احلفل 

واأخ�س  التفوق،  من  املزيد  وحتقيق 

ب��ال�����س��ك��ر م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

هيئة  واأع�ساء  وعمداءها  ووكاءها 

وزمائي  نف�سي  واأهنئ  التدري�س، 

اجلهود  من  مزيد  لبذل  واأدع��وه��م 

وحتقيق التفوق والآمال والطموحات 

العلمية  حياتهم  مناحي  جميع  يف 

اأنف�سهم  خلدمة  وال�سعي  والعملية، 

وجمتمعهم ووطنهم.

اأحمد عبدالعزيز خمي�س من كلية 

عندما  بال�سعادة  �سعوره  اأكد  العلوم 

ا�ستلم ال�سهادة و�سكر عمادة �سوؤون 

الطاب لتنظيم هذا املهرجان، كما 

����س���ك���ر م��ع��ايل 

اجلامعة  م��دي��ر 

وع����������م����������داء 

لرعاية  الكليات 

هذا احلفل.

عبداهلل فايح 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م��ن 

ال�سيدلة  كلية 

كما  احل��ف��ل،  على  القائمن  �سكر 

�سكر معايل مدير اجلامعة الدكتور 

ال�سيدلة  كلية  وعميد  العمر  بدران 

للطاب  وحتفيزهما  دعمهما  على 

املتفوقن.

من  بيانوين  الدين  فتح  عبداهلل 

اأج��واء  و�سف  حيث  الرتبية،  كلية 

بالتحفيز  مليئة  كانت  باأنها  احلفل 

نخبة  احلفل  �سم  كما  والح��ت��ف��اء، 

و�سكر اجلامعة على  املتميزين،  من 

وال��ذي  وال��ت��ك��رمي  الح��ت��ف��اء  ح�سن 

طاملا اأ�سعدنا.
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بلغ عددهم 112 طالبًا و65 طالبة

بن عبيد: �أهنئ نف�سي وزمالئي و�أدعوهم لبذل �جلهد و�ل�سعي خلدمة �أنف�سهم ووطنهم

�آل عتيق: �أدعو �هلل �أن يعينني على رد �لدين لوطنيبيانوين: �أجو�ء �حلفل مليئة بالتحفيز و �أ�سعدنا هذ� �الحتفاء 

الجامعة يكرم متفوقي الجامعة  مدير 

عدد المكرمين منذ 
عام 1430 بلغ 
»1700« طالب 

وطالبة
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رأي سعوديات  كاتبات  يستضيف  اإلعالمي  الملتقى 
في ندوة عن »المرأة واإلعالم«

لفيلم »بداية حلم« برومو  المرأة وعرض  الماجستير شاركن بطرح رؤية مقارنة عن  طالبات 

التغيير والبعض  أدوات  الكتابة إحدى  البكر:  د. 
كان يعتقد أني »رجل« يختبئ تحت اسم امرأة!

من  بمزيد  مجهز  جديد  مكان  د.السيف: توفير 
والندوات الفعاليات  هذه  لمثل  اإلمكانيات 

ولدت وبفمي قلم  المانع:  د. 
وأحمد الله على وضع المرأة اآلن

الرأي  وكّتاب  كثيًرا  للهجوم  القنيعير: تعرضت  د 
اليوم لها  التي وصلنا  النقلة  هم من ساهموا في 

تغطية: ملياء القنا�ص - معايل املطريي

            جلني نا�سر - �سوق القا�سم

ال�����س��ع��ودي��ة للثقافة  ا���س��ت�����س��اف��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وال����ف����ن����ون ن������دوة ج����دي����دة يف امل���ل���ت���ق���ى الإع�����ام�����ي ع��ن 

»امل�������راأة والإع�������ام« مب��وع��ده��ا ال�����س��ه��ري امل���ق���رر ان��ع��ق��اده 

����س���اب���ق���ًا ���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات ال���رن���ام���ج ال���ث���ق���ايف، وذل����ك 

م�ساء الثنني 6 جمادى الآخرة 1440ه�، حتت اإ�سراف 

ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ط��ي��ا���ص وال���دك���ت���ورة اأم����ل ال��ت��م��ي��م��ي، يف 

اخليمة الثقافية مبقر اجلمعية، بح�سور الدكتور علي 

العنزي رئي�ص ق�سم الإعام والدكتور عمر ال�سيف رئي�ص 

وع�سوات  اأع�����س��اء  م��ن  ونخبة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ص 

من  كثيف  حل�سور  بالإ�سافة  بالق�سم،  التدري�ص  هيئة 

طاب وطالبات البكالوريو�ص والدرا�سات العليا.

جتربتي يف الكتابة

�شهد امللتقى م�شاركة جديدة لأول مرة من الدكتورة 

والدكتورة  القنيعر،  ح�شناء  والدكتورة  املانع،  عزيزة 

يف  ال�شعوديات  ال���راأي  لكاتبات  كنموذج  البكر  فوزية 

كربى املوؤ�ش�شات ال�شحفية ال�شعودية بعنوان »�شهادات 

واقع جتاربهن  من  الكتابة«، حيث حتدثنت  جتربتي يف 

يف الكتابة عن ال�شعوبات التي واجهتها املراأة ال�شعودية 

التي عملت يف جمال الإعالم حتى و�شلت لهذه املرحلة.

د. املانع

بداأت »املانع« وهي كاتبة �شحفية يف جريدة »عكاظ« 

رواية جتربتها عن الكتابة مبقولة »اإذا

فاأنا   كان الأغنياء يولدون وبفمهم ملعقة من ذهب، 

الكتابة لديها منذ  بداأ �شغف  ولدت وبفمي قلم«، حيث 

اأن كانت يف املرحلة البتدائية من خالل جمموعة من 

الكتابات حتى اإ�شدار جملة مب�شاعدة �شقيقتها الدكتورة 

�شعاد ووالدها الذي طاملا �شجعها، ثم ا�شتطردت قائلة: 

و�شلت  حتى  طوياًل  طريقاً  �شلكت  ال�شعودية  »امل���راأة 

واأحمد اهلل على و�شع املراأة الآن  الآن،  عليه  هي  ملا 

فاإننا ن�شري يف الطريق ال�شحيح«.

د. البكر

اأ�شول  اأ�شتاذ  وه��ي  لبكر،  ا  فوزية  الدكتورة  تلتها 

بريطانيا  من  الدكتوراه  درج��ة  على  وحا�شلة  الرتبية، 

وكاتبة �شحفية يف جريدة »اجلزيرة«، حيث اأكدت على 

ب�شخرية  معلقة  الكتابة  مهارة  لكت�شاب  القراءة  اأهمية 

قائلة: »اعتقد البع�ض اأين رجل خمتبئ حتت ا�شم امراأة 

اأداة  لي�شت  الكتابة  اأن  م�شيفة  كتاباتي«،  لقوة  وذل��ك 

للرتفيه اأو لق�شاء الوقت واإمنا اإحدى اأدوات التغري.

د. القنيعري

-كاتبة  وه��ي  القنيعري،  ح�شناء  ال��دك��ت��ورة  واأي���دت 

اأهمية القراءة  اأ�شبوعية يف �شحيفة الريا�ض-  مقالت 

قائلة: »مل يكن للقراءة دور لكت�شابي مهارة الكتابة فقط 

واإمنا غريت م�شاري للدرا�شة يف ق�شم اللغة العربية«. 

 ،2005 عام  من  راأي  ككاتبة  »بداأت  قائلة  وا�شتطردت 

والفكر  امل��راأة  ق�شايا  على  كتاباتي  معظم  يف  ورك��زت 

الدين  من  وخروج  و�شتم  لهجوم  عر�شني  الديني، مما 

وما اإىل ذلك، وكثرًيا ما ترددت الأ�شوات التي دعتني 

»كّتاب  بالقول  واختتمت حديثها  الكتابة«.  للتوقف عن 

الراأي هم من �شاهموا يف النقلة التي و�شلنا لها اليوم«.

مقالت الراأي العام

الإعالم  ق�شم  وكيلة  التميمي  اأمل  الدكتورة  وقدمت 

وامل�شرفة على امللتقى م�شاركة بعنوان »مقالة الراأي العام 

عدة حماور  فيها  طرحت  ال�شعوديات«،  الكاتبات  لدى 

ال�شعوديات«،  الكاتبات  لدى  العام  ال��راأي  »مقالة  منها 

و»ماذا قدمت الكاتبة ال�شعودية يف اإعالم الراأي العام«، 

من  العديد  فيها  العام«، حيث طرحت  الراأي  و»ق�شايا 

املقالت والآراء.

املراأة يف الإعام

بحثية  ورق��ة  املاج�شتري  طالبات  قدمت  ذل��ك  بعد 

مقارنة  التقليدي  الف�شاء  يف  »امل���راأة  بعنوان  مقارنة 

الإع��الم  يف  امل���راأة  �شورة  تناولت  الرقمي«،  بالف�شاء 

الإذاع���ة،  ال�شعودية،  ال�شحافة  يف  ممثاًل  التقليدي 

الف�شاء  التلفزيونية، و�شورتها يف  الدراما، والإعالنات 

اإىل مرحلة متكني  و�شولً  بكل مراحله  م��روراً  الرقمي 

اأن  الورقة  بها  التي خرجت  املوؤ�شرات  اأهم  املراأة، ومن 

اجلن�شني  بني  للتمييز  رمزاً  كانت  ال�شعودية  ال�شحافة 

برتكيزها على م�شاكل املراأة ولي�ض اإجنازاتها، مما جعلها 

تتجه لالإذاعة.

املراأة يف الدراما

الدراما  امل��راأة يف  �شورة  اأن  اإىل  الورقة  اأ�شارت  كما 

قبل 2001م متحورت حول »ربة منزل – املراأة الريفية 

م�شتوى اأدنى من التعليم«، اأما �شورتها بعد 2001م   –
كما  ع��ايل«،  تعليم  م�شتوى   – قوية   – »عاملة  فكانت 

عن  نتجت  التي  املكت�شبات  اأب��رز  ال��ورق��ة  ا�شتعر�شت 

ومنها  اجلديد  الإع��الم  يف  للمراأة  الإيجابية  احلمالت 

متكني  حملة   ،2015 الن�شاء  �شد  العنف  اإنهاء  حملة 

املراأة العربية 2016، حملة اأنِت قدها للمراأة ال�شعودية 

بداية  منذ  امللتقي  يف  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعد   ،2017
بتقدمي  املاج�شتري  طالبات  فيها  ي�شارك  التي  انعقاده 

ثريا  الدكتورة  الأ���ش��ت��اذة  اإ���ش��راف  حتت  مرئي  عر�ض 

البدوي.

تاأثري مواقع التوا�سل

اأعقب ذلك عر�ض لالأ�شتاذة رمي املطريي املحا�شرة 

عن  اأجرته  ببحث  �شعود  امللك  بجامعة  الإع��الم  بق�شم 

العالقة  على  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تاأثري  مدى 

بني الزوجني، اأ�شارت فيه اإىل اأن �شوء ا�شتخدام مواقع 

التوا�شل الجتماعي يوؤدي اإىل زيادة ت�شتت العالقة بني 

الأزواج، ومن اأهم النتائج التي تو�شلت لها درا�شتها اأن 

والعزلة  النطواء  ت�شبب  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

لدى الأزواج وتوؤدي اإىل هدر الوقت واإهمال الواجبات 

لو�شائل  الأمثل  ال�شتخدام  ب�شرورة  مو�شية  املنزلية، 

التوا�شل الجتماعي مع تقدمي حمالت توعوية بخطورة 

التوا�شل الجتماعي على ا�شتقرار الأ�شرة.

»بداية حلم«

م�شار  لطالبات  اأخ���رى  مب�شاركة  ال��ن��دوة  اختتمت 

تناول  حلم«  »ب��داي��ة  بعنوان  بفيديو  وامل�شموع  املرئي 

ال�شعوبات واملراحل التي مرت بها املراأة ال�شعودية يف 

جمال الإعالم، وذلك كربومو لفيلم وثائقي تعمل عليه 

الطالبات عن كاتبات الراأي ال�شعوديات �شمن خمرجات 

مقررات املرئي وامل�شموع و�شيتم عر�شه كاماًل مع نهاية 

الف�شل الدرا�شي.

تكرمي امل�ساركات

اإدارة  ال�شيف رئي�ض جمل�ض  الدكتور عمر  ثم تف�شل 

اجلمعية العربية ال�شعودية للثقافة والفنون وع�شو هيئة 

التدري�ض يف جامعة امللك �شعود، بتكرمي امل�شاركات يف 

عن  معربا  لهن،  تقدير  �شهادات  وتقدمي  الندوة  ه��ذه 

قائاًل  باحل�شور،  ومرحبا  الندوات  هذه  مبثل  �شعادته 

جديد  مكان  بتوفري  ووع��د  »هذا املكان هو ُعر�شي« 

الفعاليات  ه��ذه  ملثل  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  مب��زي��د  جمهز 

والندوات، وذلك يف اأقرب وقت.
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حتت �سع�ر #هذا_اأن�_وهذا_م�_�س�أفعل

المدينة الطبية تطلق حملة للتعريف بالسرطان

تفعيل القاعتين المخصصتين لذوي اإلعاقة بالمكتبة المركزية

القبول والتسجيل تشارك بمعرض »جامعتي بوابة مستقبلي«

كتب: م�ساعد الغنيم

للمدينة  التنفيذي  املدير  افتتح 

ال��ط��ب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 

للتعريف  التوعوعية  احلملة  املعمر 

تنظمها  ال��ت��ي  ال�����س��رط��ان  مب��ر���ض 

امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

�سعود حتت �سعار »#هذا_اأنا_

اأقيمت  وهذا_ما_�ساأفعل« التي 

العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  موؤخراً 

ال��ع��ي��ادات  ل��ل�����س��رط��ان يف م��ب��ن��ى 

خالد  امللك  مب�ست�سفى  اخلارجية 

اجلامعي.

وا���س��ت��ع��ر���ض امل�����س��ارك��ون اأن���واع 

امل�ستجدات  واآخ����ر  ال�����س��رط��ان��ات 

ال�����س��رط��ان  ت�سخي�ض  جم���ال  يف 

املبكر  للك�سف  احلديثة  والو�سائل 

العالجية  ال��رام��ج  بجانب  ع��ن��ه، 

و�سارك  امل��ر���ض،  بهذا  للم�سابني 

والعمل  ال�سحة  وزارتا  املعر�ض  يف 

ب���ج���ان���ب ع�����دد م����ن اجل��م��ع��ي��ات 

اخلريية.

ح�سر الفتتاح مدير مركز الأورام 

ال�سالح،  خالد  الدكتور  اجلامعي 

الجتماعية  اخلدمة  ق�سم  ومديرة 

الإكلينيكية منى احلجي، وعدد من 

والإداري���ة  الطبية  الأق�سام  روؤ���س��اء 

املخت�سني يف  الأط��ب��اء  م��ن  وج��م��ع 

هذا املجال.

اأهمية  على  امل�����س��ارك��ون  و���س��دد 

الوقاية  طرق  حول  املجتمع  توعية 

م��ن ال�����س��رط��ان ك��ت��ن��اول الأغ��ذي��ة 

ال���وف���رية ب��الأل��ي��اف م��ث��ل ال��ف��واك��ه 

الكاملة، مع  واخل�سروات واحلبوب 

الغنية  الوجبات  تناول  من  التقليل 

قدر  ال�سكر  من  والتقليل  بالدهون 

اإىل  التدخني،  جتنب  مع  امل�ستطاع 

جانب اأهمية اإجراء فحو�سات دورية 

خ�سو�ساً ملن هم يف �سن اخلم�سني 

املبكر عن  للك�سف  وذل��ك  اأك��ر،  اأو 

املرتبطة  ال�سرطانات  اأن��واع  بع�ض 

يف  الإ�سابة  معرفة  بهدف  بالعمر 

مراحلها املبكرة والذي ي�ساعد باإذن 

اهلل على ال�ستجابة للعالج و�سرعة 

التعايف.

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

امل��دي��ن��ة  اإن  امل��ع��م��ر  ع��ب��دال��رح��م��ن 

خالل  من  تهدف  اجلامعية  الطبية 

املجتمع  توعية  اإىل  الفعالية  ه��ذه 

باأمرا�ض ال�سرطان عموماً، وتثقيفه 

م�سرياً  امل��ب��ك��ر،  الك�سف  ب��اأه��م��ي��ة 

اجلامعية  الطبية  املدينة  دور  اإىل 

واإقامة  التوعوية  الرامج  دع��م  يف 

املجتمع  لتثقيف  ال�سحية  الأي���ام 

�سحته  على  احلفاظ  اأهمية  ح��ول 

ال�سلبية  الأمن��اط  جتنب  خالل  من 

يف احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ك��ن��وع ال��غ��ذاء 

والتدخني.

من جانبه اأكد مدير مركز الأورام 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  اجلامعي 

اأهمية  على  ال�سالح  خالد  الدكتور 

ات��ب��اع الأمن����اط الإي��ج��اب��ي��ة حلياة 

الريا�سة  ممار�سة  خالل  من  الفرد 

مثمناً  متوازن،  غذائي  نظام  واتباع 

ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى احل��م��ل��ة، 

العام  للمدير  وتقديره  �سكره  وقدم 

الطبية اجلامعية  للمدينة  التنفيذي 

على  املعمر  الدكتورعبدالرحمن 

عن  معرباً  احلملة،  ل��ه��ذه  رعايته 

لكافة  ر�سالة احلملة  ت�سل  اأن  اأمله 

�سرائح املجتمع.

ال�سامل  الو�سول  برنامج  عقد 

التنفيذي  املدير  برئا�سة  اجتماعاً 

حممد  الدكتور  للرنامج  امل�ساعد 

�سوؤون  عمادة  ممثل  مع  القحطاين 

فهد  الأ���س��ت��اذ  باجلامعة  املكتبات 

مكتبة  دور  لتفعيل  وذلك  ال�سويلع، 

امللك �سلمان يف دعم الطالب ذوي 

املنا�سبة  اخلدمات  وتقدمي  الإعاقة 

لهم.

املوقع  تهيئة  على  الت��ف��اق  ومت 

الإلكرتوين للعمادة، وت�سهيل و�سول 

امل�ساعدة  والتغذية  الإع��اق��ة،  ذوي 

امل��وق��ع. كما مت الت��ف��اق  خل��دم��ات 

املوقع  يف  �سفحة  تخ�سي�ض  على 

الإلكرتوين لإبراز اخلدمات املقدمة 

لذوي الإعاقة، واآلية تقدمي اخلدمة، 

القاعتني  تفعيل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

املخ�س�ستني ل�ستقبال ذوي الإعاقة 

باملكتبة املركزية.

القبول  ���س��وؤون  ���س��ارك��ت ع��م��ادة 

يف  �سعود،  امللك  بجامعة  والت�سجيل 

املعر�ض ال�سنوي الذي تقيمه مدار�ض 

م�ستقبلي«  بوابة  »جامعتي..  اململكة 

حتت رعاية مدير عام تعليم الريا�ض 

الأ�ستاذ حمد الوهيبي خالل الفرتة من 

1440/5/28ه� اإىل 1440/6/2ه�. 
وق��د خ�س�ست اأي��ام الأح��د والثنني 

والثالثاء للطالب بينما خ�س�ض يوما 

الأربعاء واخلمي�ض للطالبات، وقد بلغ 

عدد زوار املعر�ض ما يقارب خم�سة 

تفاعلت  وق��د  وطالبة،  طالب  اآلف 

كافة  مع  والت�سجيل  القبول  عمادة 

والطالبات  ال��ط��الب  ا�ستف�سارات 

القبول  و�سروط  باإجراءات  اخلا�سة 

والدرا�سة باجلامعة.

تعزز مه�رات الطالب يف جم�ل توثيق الرتاث واإدارة املت�حف

توقيع اتفاقية مع مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية

عميد  وقع  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

الأحد  �سباح  الزهراين  عبدالنا�سر  الدكتور  والآث��ار  ال�سياحة  كلية 

امللك  امللك �سعود ومركز  تعاون بني جامعة  اتفاقية  1440/5/21ه� 
تركي  الأ�ستاذ  مثله  ال��ذي  الإ�سالمية،  والدرا�سات  للبحوث  في�سل 

للبحوث  في�سل  امللك  ملركز  العام  الأم��ني  نائب  ال�سويعر  حممد  بن 

والدرا�سات الإ�سالمية، وذلك بح�سور وكالء الكلية. واأكد العميد اأن 

هذه التفاقية تاأتي يف اإطار حر�ض اجلامعة على مد ج�سور التعاون مع 

العديد من موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ض، واأن كلية ال�سياحة والآثار 

اكت�ساب  من  الطلبة  لتمكني  التفاقية  ت�سعى من خالل هذه  بدورها 

املعارف واملهارات التخ�س�سية يف جمال توثيق الرتاث واإدارة املتاحف.

»الكيميائية« تدشن منصة الفعاليات 
اإللكترونية

والتطوير  التاأهيل  برنامج  اإط��ار  يف 

زيد  الدكتور  وج��ه  للكيميائيني،  املهني 

اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العثمان 

الكيميائية ال�سعودية، ببدء تطبيق تقنية 

فعاليات  لنقل    »Webinar« الويبنار 

لتتيح  ال�سعودية،  الكيمائية  اجلمعية 

خمتلف  من  املهتمني  جلميع  امل�ساركة 

املناطق باململكة العربية ال�سعودية.

العلمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  وت��ن��ط��ل��ق 

املجتمعية  التوعية  وم�سرية  الثقايف  احلراك  دعم  بهدف  والتدريبية 

احلياة  يف  الأخ��رى  العلوم  كافة  مع  وتداخله  الكيمياء  علم  باأهمية 

الكيميائيني يف خمتلف  بني  العالقة  توثيق  اإىل  وتهدف  املعا�سرة.  

القطاعات ال�سناعية واخلدمية واإتاحة الفر�سة لهم لتبادل اخلرات 

للعاملني  واملهني  التعليمي  امل�ستوى  رفع  بهدف  وذل��ك  واملعلومات، 

من  عدد  اأكر  الفعالية  هذه  وت�ستهدف  الكيميائية.  بالتخ�س�سات 

الطالب والطالبات واخلريجني، ويتم تنظيم هذه الفعاليات والرامج 

التدريبية بالتعاون بني اجلمعية الكيميائية ال�سعودية وق�سم الكيمياء 

بكلية العلوم جامعة امللك �سعود. واأكد د. العثمان بهذه املنا�سبة اأن نقل 

واملهارات  الكفاءات  ذوي  واملتعاونني من  املتخ�س�سني  بني  اخلرات 

ي�سهم  والتو�سيف،  التحليل  تقنيات  ويف  الكيمياء  علم  يف  املرتاكمة 

والطالبات  للطالب  املهنية  اخل��رات  و�سقل  تنمية  يف  كبري  ب�سكل 

العربية  اململكة  لروؤية  وتلبية  والوطن  املجتمع  خلدمة  واخلريجني 

ال�سعودية 2030.

فيها،  وال�سرتاك  الإلكرتونية  الفعاليات  عن  التفا�سيل  من  ملزيد 

https://goo.gl/forms/ ال��راب��ط:  على  الت�سجيل  ي��رج��ى 

vgdAWTLbHcjcCOwU2

د. العجمي يترأس اجتماع »لجنة 
ذوي اإلعاقة«

 

اجتماعها  الإعاقة  لذوي  الدائمة  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  عقدت 

الفرعي يف مقر برنامج الو�سول ال�سامل يوم الثنني 1440/5/29ه� 

برئا�سة املدير التنفيذي للرنامج اأمني اللجنة الدكتور نا�سر العجمي، 

القبول  عمادة  وكيل  الجتماع  يف  اللجنة  اأع�ساء  �سمن  من  وك��ان 

والت�سجيل الدكتور اأ�سامة الغامدي، وكانت املو�سوعات التي طرحت 

يف الجتماع ملف الطالب الإلكرتوين والتو�سع يف التخ�س�سات، ومت 

التفاق على الإجراءات الالزمة التي يتطلبها التفعيل.

»قصة صمود« مع بدرية الحربي في 
»الالفندر«

اأطلق نادي الحتياجات اخلا�سة »ق�سة �سمود« مع بدرية احلربي 

1440ه�  الأوىل  29 جمادى  الثنني  يوم  وذلك  الالفندر،  يف جل�سة 

اأمام املكتبة املركزية.

واحلربي طالبة كفيفة �سلطت ال�سوء خالل الفعالية على معاناتها 

مواجهة  يف  ق��وًة  اأك��ر  وجعلتها  وتخطتها  واجهتها  التي  وال�سعاب 

احلياة، وا�ستطاعت من خالل طرحها واأ�سوبها وروحها اأن تعزز اأثر 

العزمية والإ�سرار يف قلوب الطالبات.
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وال�شابات  ال�شباب  اأغلب  مييل 

وامل��راه��ق��ن وامل��راه��ق��ات يف هذا 

والتنعم  والراحة  الدعة  اإىل  اجليل 

مبظاهر الرتف والرفاهية، والتمتع 

بجميع املباحات والإ�شراف يف ذلك 

اأحياناً، ول يطيقون - يف الغالب - 

اأو  م�شوؤولية  حتمل  اأو  واج��ب  اأداء 

مكابدة م�شاق ومتاعب احلياة.

احلديث  ه��ن��ا،  املق�شود  ولي�س 

التي  العوامل  اأو  ذلك  اأ�شباب  عن 

اأدت اإليه، بل املق�شود التحذير منه 

والدعوة اإىل البدء مبجاهدة النف�س 

مظاهر  من  التقليل  على  ْط��ره��ا 
َ
واأ

الرتف والدعة والرفاهية.

ال��زم��ن ي��ت��غ��ر وال���وف���رة ت��روح 

وجهه  اإل  فاٍن  �شيء  وكل  وجتيء، 

عن  ورد  وق��د  وت��ع��اىل،  �شبحانه 

ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق 

»اخ�شو�شنوا  ق��ال  اأن���ه  عنه  اهلل 

ت����دوم«، ويف ذل��ك  ال��ن��ع��م ل  ف���اإن 

يف  النغما�س  لعدم  �شريحة  دعوة 

م��ل��ذات احل��ي��اة وم��ظ��اه��ر ال��رتف 

اأن  خ��اف يف  ل  اإذ  وال��رف��اه��ي��ة، 

جائز،  املباحة  اهلل  بنعم  التمتع 

اأو الإقال منه - زهدا  لكن تركه 

وتوا�شًعا هلل تعاىل واقتداًء بالنبي 

اأف�شل   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

للثواب. واأدعى 

ومما يوؤكد ذلك ما ورد يف م�شند 

عليه  اهلل  �شلى  اأن��ه  اأحمد  الإم��ام 

اإىل  جبل  بن  معاذ  اأر�شل  ملا  و�شلم 

فاإن  والتنعم،  »اإياك  له:  قال  اليمن 

عباد اهلل لي�شوا باملتنعمن« �شححه 

لبن  امل�شنف  ويف  الألباين،  ال�شيخ 

اب��ن عمر ق��ال: ل  اأب��ى �شيبة ع��ن 

نق�س  اإل  الدنيا  من  اأح��د  ي�شيب 

من درجاته عند اهلل، واإن كان عليه 

كرمًيا.

ه���ل ج��رب��ت ع���زي���زي ال��ط��ال��ب 

يف  واح����داً  ي��وم��اً  بتق�شف  العي�س 

تناول  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأو  الأ���ش��ب��وع، 

اأو  اأ�شبوع،  ملدة  ال�شريعة  الوجبات 

حرمان نف�شك اأو اأبنائك اأو اإخوتك 

وال�شيب�شات  احللويات  من  ال�شغار 

الغازية  وامل�شروبات  وال�شوكولتات 

ملدة اأ�شبوع!

للزهد  دع��وة  اأق��ول��ه  فيما  لي�س 

عن  الزائد  التق�شف  اأو  فيه  املبالغ 

احلد، بل ال�شتعداد لتقلبات احلياة 

وتعويد النف�س على احلد من الطمع 

وال�شره والرغبة، وقد قال ال�شاعر:

�شبَّ  تهمله  اإن  كالطفِل  والنف�ُس 

على

حبِّ الر�شاِع، واإن تفطْمه ينفطِم

ول ت��ع��ار���س ب��ن ال��ق��ول ال���وارد 

} تعاىل  قوله  وبن  »اخ�شو�شنوا« 

ث} »ال�شحى:  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ مَّ
َ
َواأ

11« اأو قوله �شلى اهلل عليه و�شلم 
»اإن اهلل يحب اأن يرى اأثر نعمته على 

»اخ�شو�شنوا«  حديث  ف��اإن  عبده«؛ 

ق��د ي��ك��ون م��وج��ه��اً لأن���ا����سٍ جعلوا 

�شرتهم وحياتهم العي�س يف الرتف 

والإ�شراف، فجاء التنبيه بهذا، وقد 

يُحمل على اأن امل�شلم مدعوٌّ لإظهار 

حيث  عليه  وع���ا  ج��ل  اهلل  نعمة 

اأث��ر  ي��رى  اأن  يحب اهلل ج��ل وع��ا 

ذات  يف  ومدعوٌّ  عبده،  على  نعمته 

الوقت للتق�شف وال�شتعداد لذهاب 

تلك النعم لو قّدر اهلل عليه ذهابها، 

فيكون قد تعّود على احلياة اخل�شنة 

واحلياة البعيدة عن الرتف ول يلزم 

اأن تكون حياته دائماً كذلك.

عن  ذهنية  �شورة  النا�س  من  العديد  يتخذ 

رجل الأمن تتمثل يف اأنه �شخ�س �شديد الطباع 

قا�شي املامح، لي�س يف قلبه رحمة ول يف خلقه 

اأو  عقوبة  اإل  منه  يجيء  ول  ت�شامح،  اأو  طيبة 

اإذ  بالتاأكيد،  خاطئ  العتقاد  وه��ذا  غ��رام��ة، 

يت�شمون  الذين  الأمن  رجال  من  العديد  هناك 

وتقدمي  بالبت�شامة  ويبادرون  احل�شن  باخللق 

امل�شاعدة لكل من يحتاجها.

للح�شبة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  كر�شي  تنبه  وق��د 

الرتبية  لكلية  التابع  املعا�شرة  وتطبيقاتها 

الإ�شكالية،  ه��ذه  اإىل  �شعود،  امللك  بجامعة 

�شعبة  مع  بالتعاون  فعالية  لذلك  تبعاً  ونظم 

التوجيه الفكري واملعنوي مبدينة تدريب الأمن 

العام بالريا�س، بعنوان »الأثر الأخاقي لرجل 

الأ�شتاذ  الكر�شي  امل�شرف على  األقاها  الأمن«، 

الدكتور �شليمان بن قا�شم العيد.

وق���د رك����زت امل��ح��ا���ش��رة ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 

اأن  ميكن  التي  احل�شنة،  الإ�شامية  الأخ��اق 

هذه  عن  ينبلج  وم��ا  الأم��ن،  رج��ل  بها  يت�شف 

جليلة  اإيجابية  واآث��ار  يانعة  ثمار  من  الأخ��اق 

وتنعك�س  نف�شه،  الأم��ن  رجل  يف  اأولً  تتج�شد 

اإىل  اأ�شف  ب�شفة عامة،  ووطنه  على جمتمعه 

طيبة  �شمعة  من  الأخاق  هذه  ترتكه  ما  ذلك 

اأمره  بولة  املتمثلة  احلكيمة  والقيادة  للوطن 

-حفظهم اهلل-.

من   1300 ح��وايل  املحا�شرة  ح�شر  وق��د 

من�شوبي مدينة التدريب واملتدربن، وا�شتفادوا 

العيد، وتعرفوا  الدكتور  من توجيهات ون�شائح 

على اأهمية ات�شاف رجل الأمن باخللق احل�شن، 

ليعك�س كل منهم �شورة اإيجابية عن نف�شه اأولً 

وعن دينه واأخاقه وجمتمعه، وتوجيهات قيادتنا 

الر�شيدة ممثلًة بخادم احلرمن ال�شريفن امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمن و�شمو 

وزير الداخلية.

امللك  كر�شي  لإدارة  والتقدير  ال�شكر  ك��ل 

على  املعا�شرة،  وتطبيقاتها  للح�شبة  عبداهلل 

بالتوفيق  لهم  ودعواتنا  الطيبة،  ال��ب��ادرة  ه��ذه 

وال�شداد وعظيم الأجر، واأمنياتنا اأن تتكرر مثل 

�شرائح  لت�شمل  نطاقها  ويت�شع  الفعاليات  هذه 

اأكرث من املجتمع.

ما أبرز عناصر خطة العمل؟
يَُعّد حتديد الروؤية اخلا�شة بخطة العمل من الأمور املهمة جداً 

ملعرفة املطلوب حتقيقه من هذه اخلطة يف امل�شتقبل، ومعرفة املكان 

الذي يريد الفرد اأو املنظمة الو�شول اإليه فيما بعد، وت�شاعد الروؤية 

على توحيد جهود الأفراد امل�شاركن يف اخلطة نحو حتقيق هدف 

اإن�شاء  على  ي�شاعد  وه��ذا  العمل،  يف  الكفاءة  يزيد  مّما  م�شرتك، 

ويُ�شجع  املجموعة،  اأف��راد  بن  التوافق  ويُحقق  م�شرتكة،  اأه��داف 

امل�شتثمرين لدعم هذه اخلطة، كما ميكن اأن تنبني الروؤية على و�شف 

مبدئي للطريقة التي �شيتم الو�شول بها اإىل الهدف.

املُراد  اأي خطة يجب حتديد الأه��داف  - الأه��داف: عند و�شع 

حتديد  قبل  اأم��ور  ع��دة  العتبار  بعن  الأخ��ذ  مع  منها،  حتقيقها 

والتهديدات،  القوة،  ونقاط  ال�شعف،  نقاط  ومنها:  الأه��داف،  هذه 

والفر�س املتاحة، وتُق�شم الأهداف اإىل ق�شمن، هما: اأهداف بعيدة 

تو�ّشح طريقة حتقيق  تقريباً  اإىل خم�س عبارات  املدى وهي ثاث 

الروؤية، وميتلك كل هدف طويل املدى عادة ثاثة اإىل خم�شة اأهداف 

�شنوية ت�شّكل مقدمة اإىل حتقيق الهدف طويل املدى، ويجب اأن تكون 

للتحقيق،  وقابلة  وواقعية،  للقيا�س،  وقابلة  الأه��داف حمددة،  هذه 

وحمددة بوقت.

- ال�شرتاتيجيات: يجب اأن حتتوي كل خطة على ا�شرتاتيجيات 

النهائية، وهذه  الروؤية  اإىل  للو�شول  الأهداف  كيفية حتقيق  تو�شح 

املنظمة،  فيه  تقف  ال��ذي  باملكان  الوعي  يحددها  ال�شرتاتيجيات 

قيا�س  وكيفية  ذلك،  فعل  وكيفية  اإليه،  الو�شول  تريد  الذي  واملكان 

التطور اأثناء تنفيذ اخلطة.

على  تتوافر  اأن  يجب  اخلطة  تنفيذ  جن��اح  ل�شمان  ال��دواف��ع:   -

مثل  حتقيقها،  على  للعمل  داف��ع  هناك  يكون  اأن  الآتية:  ال�شروط 

التناف�س مع الآخرين، اأو حتقيق مميزات معينة. واأن تكون اأهداف 

اخلطة متكاملة وتدعم بع�شها بع�شاً، واأن ل تكون منف�شلة. اأن تكون 

هذه اخلطة ممنهجة بحيث يتم تق�شيمها اإىل اأجزاء ي�شهل حتقيقها. 

اأن تكون واقعية، اأي اأن تكون قابلة للتنفيذ. اأن تكون مفهومة جلميع 

امل�شاركن يف تنفيذها، فاإذا مل يفهمها اجلميع لن يتم تنفيذها، واأن 

تتوفر املوارد الكافية لتنفيذها.

سيـــن 
وجيم

اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم

فكر خارج 
الصندوق

األثر األخالقي لرجل األمن

عندما تبلغ الثامنة ع�شرة من العمر ت�شعر 

بقلق كبر حيال نظرة الآخرين اإليك وتهتم 

لتفكرهم فيك، وعندما تبلغ الأربعن ل تبايل 

البتة مبا يعتقده الآخرون فيك، وعندما تبلغ 

ال�شتن تدرك اأن اأحداً مل يفكر فيك اأ�شًا.

جاك كانفيلد: م�ؤلف ومتحدث احرتايف 

معا�صر، وقائد حلقات بحث ومدرب 

م�ؤ�ص�صي ورجل اأعمال ناجح.

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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يل  زميل  مع  �ل���ر�أي  يف  �ختلفت 

حما�ضر  �أن  ر�أي���ه  فكان  ي��وم،  ذ�ت 

�لريا�ضيات لي�س له عالقة بالنو�حي 

و�ملجتمعية  و�ل��ن��ف�����ض��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ي��ة 

للطالب، فما عليه �إال �أن يوؤدي عمله 

ومفاهيمها  �لريا�ضيات  تعليم  يف 

فقط،  لطالبه  و�آلياتها  و�إجر�ء�تها 

��ضم  بتعديل  ذل��ك  على  و����ض��ت��دل 

وز�رة  �إىل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

�لتعليم فقط، وبالتايل فاخل�ضائ�س 

وهي  فقط  �لرتبية  تخ�س  �الأخ��رى 

لي�ضت معنية يف جمالنا.

و�أثار هذ� �لر�أي تعجبي وف�ضويل 

لديه،  �مل��الب�����ض��ات  وتو�ضيح  ل��ل��رد 

دون  تعليم  يوجد  ال  �أنه  ردي  وكان 

يعلم  وحينما  م�ضمونه،  يف  تربية 

لطالبه  مادته  �لريا�ضيات  حما�ضر 

وع���اد�ت  قيماً  �إل��ي��ه��م  ينقل  ف��اإن��ه 

�أث��ن��اء تعامله  و�أخ��الق��اً م��ع م��ق��رره 

و�أ�ضفت  �أب��ى.  �أم  ذلك  �ضاء  معهم، 

�ضديد،  ر�أي��ك  �أن  لنفرت�س  قائاًل: 

ن�ضاء  ما  و�مل��و�د  �مل��ق��رر�ت  فلنعلم 

و�لعلماء  �لعلم  دولة  ولتقم  لطالبنا 

نبني  هل  فقط،  �لعلم  �أ�ض�س  على 

�أجيال �مل�ضتقبل للعلم فقط!

ولنا يف ر�ضول �هلل �أ�ضوة يف ذلك، 

عليه  �هلل  �ضلى  دعوته  كانت  حني 

و�ضلم للدين و�لعلم و�الأخالق و�لقيم 

�لتي غر�ضها �الإ�ضالم يف جيله �الأول، 

و�لتقدم  و�ملدنية  �حل�ضارة  فكانت 

�لعامل  �أذه��ل��ت  �لتي 

ع���ل���ى م�����دى ق����رون 

يومنا  وحتى  عديدة 

�أن  �أرى  لذلك  ه��ذ�، 

حما�ضر  كل  ر�ضالة 

د�خ����ل ق��اع��ت��ه �إمن��ا 

�الأنبياء،  ر�ضالة  هي 

�ضبابنا  يحتاج  وك��م 

�ل���ع���امل  يف  �ل����ي����وم 

�ل��ع��رب��ي �أج��م��ع �إىل 

�ل��ق��ي��م و�الأخ������الق 

وم�����ب�����ادئ �ل���دي���ن 

�ل�ضحيحة  �لقومية 

دون غلو وال مغاالة.

حينما  �لريا�ضيات  حما�ضر  �إن 

�أ�ضئلته  وي���وزع  حما�ضرته  يعطي 

ودرج��ات��ه ب��ع��د�ل��ة م��ع ط��الب��ه فقد 

و�إذ�  بني طالبه،  �لعد�لة  قيم  ر�ضخ 

و�ضارك  طالبه  �أحد  مب�ضكلة  �هتم 

�ضخ�ضية،  كانت  ولو  حتى  حلها  يف 

و�مل�ضاركة  �ل��ت��ع��اون  قيم  من��ا  فقد 

��ل  وم��د ي��د �ل��ع��ون مل��ن يحتاج و�أ���ضَّ

قيم �ل�ضهامة و�لرجولة و�ملوؤ�زرة يف 

�ملو�قف.

ك���ل ه����ذ� وه����و ي���دّر����س وي��ع��ل��م 

�ل��ري��ا���ض��ي��ات ل���ط���الب���ه، وه��ن��اك 

�ل��ك��ث��ر م��ن �مل���و�ق���ف �ل��ت��ي تنمي 

من  و�الآد�ب  و�الأخ�������الق  �ل��ق��ي��م 

خ����الل ت��دري�����ض��ه��ا، ه����ذ� ب��خ��الف 

حم��ت��وى �ل��ري��ا���ض��ي��ات �ل���ذي ميكن 

خالل  م��ن  يقدم  �أن 

�الأم��ث��ل��ة و�مل��ف��اه��ي��م 

و�أعتقد  و�لتمارين، 

خ�ضب  جم���ال  �أن����ه 

ل��ب��ح��وث ودر�����ض���ات 

�مل���اج�������ض���ت���ر  يف 

و�لدكتور�ه.

�أن  مي��ك��ن  ك��ي��ف 

زميلي  ر�أي���ك  ي��ك��ون 

�لفا�ضل �أن �ملحا�ضر 

مفرو�س  �مل��درب  �أو 

يف  يتدخل  �أال  عليه 

�أو  طالبه  �ضلوكيات 

مظهرهم �أو تعامالتهم د�خل �لقاعة 

فاملحا�ضر  وخ��ارج��ه��ا،  �ل�����ض��ف��ي��ة 

و�ملدرب وع�ضو هيئة �لتدري�س الأي 

مقرر �أو مادة �إمنا هو وجهة وقدوة 

�أن  �أت��ذك��ر  وك��م  طالبه،  به  يحتذي 

تدري�س  باأ�ضلوب  ت��اأث��رو�  لنا  زم��الء 

وقلدوهم  و�ضخ�ضياتهم  �أ�ضاتذتهم 

لتاأثرهم  �ضيء  كل  يف  �لنخاع  حتى 

�ل�ضديد بهم وب�ضلوكهم ومعامالتهم 

معهم.

هل تعلم �أن هناك منهجاً ي�ضمى 

تدري�س  يتم  فيه  �مل�ضترت،  �ملنهج 

ويكون  للطالب  مثاًل  �لريا�ضيات، 

�ملبا�ضرة  غ��ر  �أه��د�ف��ه  �ضمن  م��ن 

تكوين �جتاهات وقيم ومبادئ لدى 

�لطالب بخالف �الأهد�ف �لو��ضحة 

�ل�ضريحة لهذ� �ملنهج.

عظيمة،  م��ه��ن��ة  �ل��ت��دري�����س  �إن 

ج��د�،  �ل��ط��الب عظيم  و�أث��ره��ا يف 

ب��ل �أح��ي��اًن��ا ت��ر���ض��م ح��ي��ات��ه��م كلها 

�أو  �ملعلم  لتوجيه  نتيجة  وم�ضتقبلهم 

ويبقى  ما،  لهم يف حلظة  �ملحا�ضر 

ين�ضاه،  �لطالب ال  �الأثر طو�ل عمر 

دربنا  هل  هي  �الأه��م  �لنقطة  ولكن 

حم��ا���ض��ري��ن��ا وم��درب��ي��ن��ا و�أع�����ض��اء 

�لتعامل  كيفية  على  �لتدري�س  هيئة 

وطالباتنا،  طالبنا  م�ضكالت  م��ع 

تلك  ح��ل  مفاتيح  �أعطيناهم  ه��ل 

نف�ضية،  »�ج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل�����ض��ك��الت 

علمية« ومهار�ت ��ضتخد�م �ملفاتيح.

هذ�  طالبي  مر�ضد  هناك  نعم 

�أن  يف  �ملانع  ما  ولكن  �خت�ضا�ضه، 

بهذه  �ملحا�ضر  �أو  �مل���درب  يتمتع 

م�ضكالت  ح��ل  م��ن  ليتمكن  �مل��ه��ارة 

�لقاعة  د�خل  وقتي  �إىل حل  حتتاج 

�أو خارجها دون �نتظار، وتكون مهمة 

�ملر�ضد حل �مل�ضكالت �ملعقدة فقط.

ن��ح��ن ن��ح��ت��اج جل��ي��ل ق���وي ميلك 

جيل  معاً،  و�لدين  و�الأخ��الق  �لعلم 

علمياً  يتقدم  متني  باأ�ضا�س  مبني 

على  نف�ضه  �ل��وق��ت  يف  وي��ح��اف��ظ 

لي�ضود  و�لدينية  �لثقافية  هويتنا 

متميزة  متفردة  ب�ضخ�ضية  �ل��ع��امل 

تكون حمل �إعجاب �جلميع. 

�أ�ضتاذ �ملناهج وطرق تدري�س 

�لريا�ضيات �مل�ضاعد

�ل�ضنة �الأوىل �مل�ضرتكة

و�الإع���الم  �الت�ضال  علوم  �ضعت 

ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل 

بعلوم  م��ق��ارن��ة  م�ضتحدثة  ع��ل��وم��اً 

على  وع��م��ل��ت  �ال����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 

ت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��دع��م جن����اح �خل��ط��ط 

و�ملوؤ�ض�ضات،  للدول  �ال�ضرت�تيجية 

�أث��م��ر ع��ن ظهور م�ضطلح  م��ا  وه��و 

»�الت�����ض��ال �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي« �ل��ذي 

بناء  م��ع  خا�ضة  ��ضتخد�مه  ���ض��اع 

و�جتهد  �ال�ضرت�تيجية،  �خل��ط��ط 

وخرب�ء  علماء  من  عدد  تعريفه  يف 

نقا�ضات  و�أث��ار  و�الإع��الم،  �الت�ضال 

ع���دي���دة، ول��ع��ل��ن��ي يف ه���ذ� �مل��ق��ال 

�لك�ضف  يف  �أ�ضهم  �ل��ق��ارئ  عزيزي 

ومل��اذ�  �مل�ضطلح،  ه��ذ�  ماهية  ع��ن 

�إىل  و�الإعالم  �الت�ضال  علوم  جلاأت 

�آر�ء  خال�ضة  مقدماً  �ال�ضرت�تيجية 

عدد من �لعلماء و�خلرب�ء.

�الت�����ض��ال �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي جمال 

��ضتخد�مه يف  �ضاع  للدر��ضة  نا�ضئ 

جمال �الت�ضاالت، و�الإد�رة، و�لعلوم 

�الإن�����ض��ان��ي��ة، و�الج��ت��م��اع��ي��ة، وي��رى 

�الت�ضال  �أن  �لعلماء  م��ن  �ل��ع��دي��د 

به  �مل��ق�����ض��ود  لي�س  �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي 

�لت�ضويق، و�إد�رة �الأعمال، و�لعالقات 

�ل���ع���ام���ة، و�ل���دع���اي���ة و�الإع������الن، 

وعلم  �الت�ضال،  وعلم  و�ل�ضحافة، 

ولكنه  �الج��ت��م��اع،  وع��ل��م  �ل��ن��ف�����س، 

هذه  ك��ل  م���و�د  فيه  تندمج  جم��ال 

يعني  ف���اإن���ه  ل���ذ�  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات، 

�ال�ضرت�تيجية،  علوم  بني  �لتكامل 

و�الت�ضاالت �جلماهرية.

ورغم �ختالف �الآر�ء حول تعريف 

دوره  �أن  �إال  �ال�ضرت�تيجي  �الت�ضال 

وتنفيذ  �ملوؤ�ض�ضات  جن��اح  دع��م  يف 

ي�ضعب  �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 

�إنكاره.

�الت�ضال  ماهية  ع��ن  وللك�ضف 

�لو�جب  من  �أنه  �أرى  �ال�ضرت�تيجي 

يتكون  �أ�ضا�ضيني  مفهومني  ت��ن��اول 

م��ن��ه��م��ا ه����ذ� �مل�����ض��ط��ل��ح، وه��م��ا: 

�الت�������ض���ال، و�ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ثم 

�مل�ضطلح،  ه��ذ�  ن�ضاأة  عن  �لك�ضف 

وهو �لطريق �لذي يو�ضلنا �إىل ذكر 

عدد من مفاهيمه.  

عملية  �الت�����ض��ال: 

�إنتاج وتبادل للبيانات 

و�الأفكار  و�ملعلومات 

و�الآر�ء و�مل�ضاعر من 

�آخ��ر/  �إىل  �ضخ�س 

�آخرين بهدف �لتاأثر 

�ال�ضتجابة،  وحدوث 

وت����ت����م وف������ق ع���دة 

عنا�ضر حمددة هي: 

و�لر�ضالة،  �ملر�ضل، 

و�لو�ضيلة،  و�ل��ق��ن��اة 

و�ل����ت���������ض����وي���������س، 

و�مل�����ض��ت��ق��ب��ل، ورج��ع 

�لتغذية  �أو  �ل�ضدى 

�أو �ل�ضياق  �لر�جعة، وبيئة �الت�ضال 

�لذي يتم فيه �الت�ضال.

�أما �ال�ضرت�تيجية: فهي ��ضتخد�م 

وهي  �الأغ��ر����س،  لتحقيق  �لو�ضائل 

فن وعلم مطابقة �أو مالءمة �لو�ضائل 

�خلطط،  يحقق  مب��ا  و�الإم��ك��ان��ات 

�ال�ضرت�تيجية  �أن  �لقول  ميكن  كما 

لتحقيق  �لبد�ئل  �أف�ضل  �ختيار  هي 

غايات �أو �أهد�ف تعرب عن حاجة �أو 

حاجات معينة للمجتمع، وهي نظام 

من �الأهد�ف و�خلطط، وتخ�ضي�س 

�الأه��د�ف  لتحقيق  �مل��و�رد  توزيع  �أو 

هو  �لتكتيك  و�ع��ت��ب��ار  و�خل��ط��ط، 

�مل�ضتوى �الأدنى �ملتناغم �لذي يخدم 

�ال�ضرت�تيجية.

ول��ع��ل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �مل��ر�ح��ل 

هذ�  لظهور  مهدت  �لتي  �لعديدة 

تلك  على  �ل�ضوء  تلقي  �مل�ضطلح 

�الت�ضال  ب��ني  �لرت�بطية  �لعالقة 

و�ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم���ف���ه���وم ه��ذ� 

�مل�ضطلح.

�ال�ضرت�تيجية  ظ��ه��رت  ب��د�ي��ة؛ 

�الإعالمي  بالتخطيط  يعرف  فيما 

�ل�ضيا�ضات  ل�ضبط  توظيفها  فتم 

�الإع��الم��ي��ة ل��ل��دول، و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 

�لق�ضر  �مل����دى  ع��ل��ى  �الإع��الم��ي��ة 

و�ملتو�ضط و�لبعيد، و�أدى ذلك النت�ضار 

»تخطيط  منها  ج��دي��دة،  مفاهيم 

�الإعالم �لرتبوي، وتخطيط �الإعالم 

يف  �الت�����ض��ال  وتخطيط  �لتنموي، 

�ال�ضرت�تيجية  ثم ظهرت  �الأزمات«، 

�الت�ضال  بحوث  يف 

�جل�������م�������اه�������ري، 

و�ل�����دع�����اي�����ة م��ن��ذ 

�حل�������رب �ل��ع��امل��ي��ة 

وت���ز�ي���د  �الأوىل، 

�الهتمام بها مع بدء 

�لقوة  ع��ن  �حل��دي��ث 

يف  ل��الإع��الم  �لهائلة 

�ل��ر�أي  على  �لتاأثر 

�ل��ع��ام خ��ا���ض��ة منذ 

�حل�������رب �ل��ع��امل��ي��ة 

ذلك  و�أثمر  �لثانية، 

عن �هتمام نظريات 

�ل��ع��ل��وم �الإن�����ض��ان��ي��ة 

علوم  و�ل��ت��و���ض��ع يف  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 

�الت�ضال و�الإعالم.

�ملعلومات،  ع�ضر  �نطالقة  ومع 

و�أهمية  �ملتعددة،  �لعلوم  و�ندماج 

����ض��ت��ث��م��ار ذل���ك ل��دع��م �خل��ط��ط 

�ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة وم����ن ث���م جن��اح 

�الإع��الم  علوم  �ضعت  �ملوؤ�ض�ضات، 

»�ال�ضرت�تيجية«  �إىل  و�الت�����ض��ال 

وعملت  م�ضتحدثة  ع��ل��وم  الأن��ه��ا 

ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 

�ملوؤ�ض�ضات،  لدعم  �الت�ضال  جمال 

�مل�ضطلح  ��ضتخد�م  �ضاع  ثم  ومن 

�لعلوم  من  كثر  بدر��ضته  و�هتمت 

�الإن�����ض��ان��ي��ة، وظ���ه���رت ت��وج��ه��ات 

�الت�ضال  عمليات  الإد�رة  متعددة 

�ال�ضرت�تيجي.

ورغم تعدد �آر�ء �لعلماء بني موؤيد 

�أن  �إال  �مل�ضطلح؛  لهذ�  وم��ع��ار���س 

�أمر�ً  �أ�ضبح  �ال�ضرت�تيجي  �الت�ضال 

و�قعاً وكلمة �ل�ضر يف جناح �خلطط 

�ال�ضرت�تيجية للدول و�ملوؤ�ض�ضات. 

وق��د و���ض��ف ع��دد م��ن �خل��رب�ء 

و�جل�����ه�����ات م���ف���ه���وم �الت�������ض���ال 

�ضامل  م�ضطلح  باأنه  �ال�ضرت�تيجي 

�لتخ�ض�ضات مثل  لو�ضف عدد من 

�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة، و�الت�����ض��االت 

�الإد�ري����ة و�الإع���الن���ات، وه��و �أح��د 

من  قوته  وي�ضتمد  �الت�ضال،  فروع 

�ال�ضرت�تيجية  �لرتكيز على �خلطة 

على  �لرتكيز  من  ب��دالً  للموؤ�ض�ضة 

وهو  »تكتيكات«،  �إج��ر�ء�ت حمددة 

����ض��ت��خ��د�م ه���ادف ل��الت�����ض��ال من 

�أهد�فها،  لتحقيق  ما  موؤ�ض�ضة  قبل 

منها  �لعمليات  من  عدد�ً  ويت�ضمن 

�أه��د�ف  وو���ض��ع  �جل��م��ه��ور،  حتليل 

حمددة لالت�ضال، ويرتبط باخلطة 

للوفاء  للموؤ�ض�ضة،  �ال�ضرت�تيجية 

مب��ه��ام��ه��ا وع��الق��ت��ه��ا ب��اأ���ض��ح��اب 

�مل�ضلحة.

وهو عملية حمددة بدقة من �أجل 

على  �الت�����ض��االت  �أه����د�ف  حتقيق 

جمموعة  ويتطلب  �لطويل،  �مل��دى 

توفر  منها  �لعمليات  من  متنوعة 

و�ملت�ضقة،  �مل�ضتد�مة  �مل��ع��ل��وم��ات 

تكتمل  �لتي  و�الت�ضاالت  و�لتن�ضيق، 

يف  �جلمهور،  مع  وخارجياً  د�خلياً 

�ل�ضبل  و�ختيار  �ملنا�ضب،  �لتوقيت 

�الأمناط  �أو  �ل�ضلوك  لتغير  �ملوؤدية 

وتقييم مدى حتقق  �ملعتادة، ور�ضد 

�أ�ضباب عدم حتققها،  �أو  �الأهد�ف، 

وحت��دي��د �الإج������ر�ء�ت �ل��ت��ي يجب 

�تخاذها جتاه ذلك.

يكون  ال  �ال�ضرت�تيجي  و�الت�ضال 

ردود �أفعال على �الأحد�ث �أو ما يثار 

من ق�ضايا، بل هو منهج تخطيطي 

جمهور  �إ���ض��ر�ك  �إىل  يهدف  �ضامل 

وي�ضمن  م��ع��ي��ن��ة،  جت��اري��ة  ع��الم��ة 

مع  �جلمهور  تفاعل  من  ق��در  �أك��رب 

خالل  من  �لتجارية،  �لعالمة  ه��ذه 

لتحقيق  �لتو��ضل  �أن��و�ع  ��ضتخد�م 

�قت�ضادية،  �أو  �جتماعية  �أه���د�ف 

غر  �أو  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضيا�ضية  �أو 

�لتغير  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  م��ب��ا���ض��ر 

�جلمهور  م�ضتوى  على  �الإي��ج��اب��ي 

�مل�ضتهدف، �أو ك�ضب �لتاأييد لل�ضغط 

على �ضناع �لقر�ر �أو تقدمي خدمات 

ترتبط بالبيئة �ملحلية.

�ألقي  �ضوف  ق��ادم��ة  م��ق��االت  يف 

مزيد�ً من �ل�ضوء - مب�ضيئة �هلل - 

على عمليات �الت�ضال �ال�ضرت�تيجي، 

متى  وه��و:  مهم  �ضوؤ�ل  عن  و�أجيب 

يكون �الت�ضال ��ضرت�تيجياً؟! 

م�ضت�ضار �إعالمي لوكالة �جلامعة 

للتخطيط و�لتطوير 

@DrTahaomar
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

جديداً معتمداً  مراجعًا   21

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

مر�جعاً   21 بح�ضول  موؤخر�ً  �ضعود  �مللك  جامعة  �حتفت 

معتمد�ً جديد�ً من �أع�ضاء وع�ضو�ت هيئة �لتدري�س باجلامعة 

وهو  �ملعتمدين،  �ملر�جعني  لتاأهيل  �لتدريبي  �لربنامج  على 

و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  عليه  حر�ضت  �إجن��از 

ممثلة يف عمادة �لتطوير و�جلودة، حيث عملت �لوكالة على 

�لتي  و�ملهار�ت  باملعارف  �جلدد  �ملعتمدين  �ملر�جعني  تزويد 

�أع�ضاء  زمالئهم  �إىل  �الن�ضمام  �إىل  �هلل-  -بحمد  �أهلتهم 

.KSU-BOA باجلامعة  �ملعتمدين  �ملر�جعني  جمل�س 

تنفيذها  يتم  و��ضحة  عمل  خلطة  طبيعية  نتيجة  وه��ي 

�جلدد  �ملعتمدون  �ملر�جعون  ومثَّل  �ضديدة،  بعناية  �ضنوياً 

عدد�ً من كليات �جلامعة هي: كلية �الأمر �ضلطان للخدمات 

�لعلوم،  كلية  �ملجتمع،  كلية  �لتمري�س،  كلية  �لطارئة،  �لطبية 

�لطبية  �لعلوم  كلية  �ل�ضيدلة،  كلية  �الأع��م��ال،  �إد�رة  كلية 

و�لرتجمة. �للغات  وكلية  �لتطبيقية، 

و�لتي  �الأهد�ف،  �الإجناز يف حتقيق عدد من  وي�ضهم هذ� 

من�ضوبي  م��ن  �لب�ضرية  �ل��ك��و�در  م��ه��ار�ت  تنمية  بينها  م��ن 

�ملنا�ضب  �لدعم  توفر  بها،  �جل��ودة  م�ضرة  لدعم  �جلامعة 

باجلامعة،  �الأكادميية  للرب�مج  و�العتماد  �جل��ودة  لعمليات 

تعزيز جتديد �العتماد �الأكادميي �ملوؤ�ض�ضي للجامعة يف عام 

2024م.
كثر�ً  تّعول  �جلامعة  �أن  �الإجن��از  هذ�  �أهمية  من  ويزيد 

على جهود �ملر�جعني �ملعتمدين لدعم �جلودة يف كافة كليات 

به،  يقومون  �ل��ذي  �ل��دور  يف  تثق  كما  وبر�جمها،  �جلامعة 

�ملر�جعني  عدد  تز�يد  �أن  كما  بالبنان.  �إليه  ي�ضار  دور  وهو 

دعم  ورغبتهم يف  نتيجة حر�ضهم  �ضنوياً  باجلامعة  �ملعتمدين 

�لتدريبية  �لرب�مج  لنجاح  ونتيجة  باجلامعة،  �جلودة  م�ضرة 

وور�س �لعمل �لتي تقدم لهم �ضنوياً، يثمر عن حتديث �الإطار 

باجلامعة،  �ملعتمدين  �ملر�جعني  عمل  يحكم  �ل��ذي  �لعلمي 

تدعم  �أن  �ضاأنها  من  �لتي  �لتحديثات  كافة  على  و�طالعهم 

بهم. �ملنوطة  باملهام  قيامهم 

بجميع  �ملعتمدين  �ملر�جعني  وجود  ي�ضهم  ذلك  �إىل  �إ�ضافة 

و�ل�ضريع  �ملنا�ضب  �لدعم  توفر  يف  »تقريباً«  �جلامعة  كليات 

�خلطة  تنفيذ  ودع��م  باجلامعة،  �الأكادميية  �لرب�مج  لكافة 

�ال�ضرت�تيجية باجلامعةKSU2030 ، ومن ثم تبووؤ �جلامعة 

�لتز�م  على  �لتاأكيد  �إىل  �إ�ضافة  ت�ضتحقها؛  �لتي  للمكانة 

و�لتميز. �جلودة  وبخا�ضة  بقيمها  �جلامعة 

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

االتصال واالستراتيجية.. من يحتاج إلى من؟

الرياضيات والقيم

المياه بيضاء ورمادية وسوداء
�أ�ضر  �ملياه،  من  معينة  �أن��و�ع  على  تطلق  حم��ددة  م�ضطلحات  هناك 

هنا �إىل ثالثة م�ضطلحات �ضهرة منها، �الأول هي »�ملياه �لرمادية«، وقد 

��ضتمدت هذ� �ال�ضم من كونها متو�ضطة بني �ملياه �لنقية �ل�ضافية و�لتي 

�ل�ضحي  �ل�ضرف  مياه  وبني  �لبي�ضاء«،  ب�»�ملياه  ��ضطالًحا  عليها  يطلق 

�مللوثة و�لتي يطلق عليها �أي�ضا ��ضطالًحا ب�»�ملياه �ل�ضود�ء«.

��ضتخد�مها  و�إع��ادة  وتنظيفها  تكريرها  ب�ضهولة  �لرمادية  �ملياه  متتاز 

مقارنة باملياه �ل�ضود�ء، حيث باالإمكان حالًيا تركيب �أجهزة تنقية وتدوير 

يف �ملنزل لهذ� �لغر�س، بعك�س �ملياه �ل�ضود�ء �لتي تتطلب حمطات معاجلة 

كبرة ومعقدة.

حتتوي �ملياه �لرمادية ب�ضكل عام على بقايا مو�د �لتنظيف و�الأو�ضاخ 

�إز�لتها عن �ملالب�س و�ليدين و�جل�ضم، وبينما يعترب بع�س هذه  �لتي يتم 

�ملو�د مفيد�ً �أو غر �ضار للنبات فاإن بع�ضها �ضديد �خلطورة.

ي�ضتعمل  �لذي  �لبورون  �لرمادية عن�ضر  �ملياه  �ملو�د خطورة يف  و�أكرث 

عادة يف م�ضاحيق �لغ�ضيل �أو يف ملينات �ملالب�س، فيما توؤثر بع�ضها على 

بنية �لرتبة وقدرتها على �لت�ضريف مثل �ل�ضوديوم، وهذ� يوؤكد �أن هناك 

�ضرر�ً يقع على مزروعات �حلديقة �ملنزلية يف حال عدم ��ضتعمال و�ضائل 

�لتنقية �ملنا�ضبة.

وهناك �لكثر من �لتقنيات و�البتكار�ت �حلديثة �لتي �ضجلت يف �لعامل 

و�لتي متكن من تنقية �ملياه �لرمادية و�إعادة ��ضتخد�مها يف عدة جماالت، 

لعل �أبرزها هو ��ضتخد�مها يف ري �حلد�ئق و�ملزروعات، و�إعادتها جمدًد� 

من  حديثة متكن  تقنيات  هناك  �إن  بل  �لطرد،  �ضناديق  يف  لال�ضتخد�م 

�إعادة �ملياه �لرمادية ك�ضابق عهدها، مياها نقية وقابلة لل�ضرب �أي�ًضا!.

عبد�لرحمن �ل�ضمري

ق�ضم �جليولوجيا
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

ل �سك اأن القوة الناعمة �سالح فّعال وموؤثر يحقق النت�سار وك�سب 

الحرتام وحت�سني ال�سورة الذهنية للدول، ويتمثل �سالح القوة الناعمة 

الأمريكية  فال�سينما  الآخرين،  لدى  الذهنية  و�سورتها  البلد  ثقافة  يف 

مثاًل اإحدى الأ�سلحة الناعمة لأمريكا، كما اأن احت�سان اأمريكا لأكرث من 

مليوين طالب اأجنبي و90 األف باحث اأجنبي يف جامعاتها، على �سبيل 

ونتيجة  الأمريكية،  الناعمة  القوة  واأدوات  �سور  اأبرز  اأحد  يعد  املثال، 

الأمريكية  ال�سيا�سة  تكره  العامل  و�سعوب  دول  اأغلب  اأن  جند  لذلك 

النمط الأمريكي يف احلياة والتعليم والق�ساء  اخلارجية، لكنها تع�سق 

يف  املتحدة  الوليات  يف  الناعمة  القوة  مفهوم  ظهر  وقد  عام.  ب�سكل 

ثمانينات القرن املا�سي على يد الأمريكي جوزيف ناي يف كتاب بعنوان 

»القوة الناعمة.. و�سيلة النجاح يف العالقات الدولية«، ورغم اأن املوؤلف 

خلفيته العملية ع�سكرية بحتة، وو�سل اإىل منا�سب رفيعة يف املوؤ�س�سة 

الع�سكرية الأمريكية اأثناء اإدارة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون، 

اإل اأنه اأثبت يف كتابه هذا، اأن حروب الوليات املتحدة الأخرية مل تكن 

بذلك النجاح، ودعا املوؤ�س�سات الأمريكية لتفعيل مفهوم »القوة الناعمة« 

التي ت�سبق القوة اخل�سنة املتمثلة بالقوة الع�سكرية والقت�سادية.

على �سعيد بالدنا احلبيبة اململكة العربية ال�سعودية، تابعنا جميعاً 

جتربة مثالية ومنوذجية منذ فرتة �سابقة، متثلت يف »معر�س روائع اآثار 

اململكة عرب الع�سور«، والذي طاف يف عوا�سم عاملية ومدن اأمريكية، اإذ 

قدم الآثار الوطنية لهذه الأر�س واحل�سارات التي مرت عليها، واأ�سهم 

يف اإي�سال الر�سالة وحت�سني ال�سورة، مثل هذه التجربة هي من اأ�سلحة 

القوة الناعمة وعلينا العمل ب�سكل منظم وم�ستمر لإي�سالها للعامل، وكلنا 

كان  اإن  اأعرف  ل  وحقيقة  املتقدمة،  الدول  املتاحف يف  اأهمية  يعرف 

برنامج »روائع اآثار اململكة عرب الع�سور« ما زال م�ستمراً اأم اأنه توقف!

ململكتنا  الناعمة  القوة  و�سائل  اإح��دى  تكون  لأن  مدعوة  جامعاتنا 

اجلهود،  وتقود  امل�سهد  تت�سدر  واأن  بل  وح�سب،  هذا  لي�س  احلبيبة، 

نظمها  التي  بالندوة  م�ساركتي  خ��الل  الفكرة  ه��ذه  على  رك��زُت  وق��د 

بعنوان  والفنون  الثقافة  جمعية  مع  والتعاون  بال�سراكة  الإع��الم  ق�سم 

من  نخبة  مب�ساركة  الدبلوما�سي«  والت�سال  ال�سعبية  »الدبلوما�سية 

زمالئي وزميالتي اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س يف الق�سم، واأكدت 

خاللها اأن الت�سال الدبلوما�سي يعد اأحد اأبرز اأدوات القوة الناعمة لأي 

الوطنية  التغيري مبا يخدم امل�سلحة  اإحداث  العامل، وباإمكانه  دولة يف 

وتعزيز ال�سورة الذهنية الإيجابية. 

الناعمة  للقوة  التاريخية  الأ�سول  اإىل  املطروحة  الورقة  واأ�سرت يف 

الدعاية  ب��ني  التفريق  ب�����س��رورة  وطالبت  ال�سعبية،  والدبلوما�سية 

وقيمة  امل�ستهدفة  الجت��اه��ات  خ��الل  م��ن  ال�سعبية،  والدبلوما�سية 

اململكة  مكانة  اإىل  وتطرقت  للمتلقي،  الر�سالة  اإي�سال  يف  ال�سدق 

عاملياً والتحديات التي تواجه الدبلوما�سية ال�سعبية للمملكة حالياً ويف 

الفرتة القريبة املا�سية وتاأثرياتها و�سرورة مواجهتها، مركزاً على اأدوار 

اجلامعات واملوؤ�س�سات الأكادميية والبحثية جنباً اإىل جنب مع اأع�ساء 

ال�سلك الدبلوما�سي ال�سعودي يف م�سارق الأر�س ومغاربها.

الثقافية  والنخب  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  بدعوة  ورقتي  وختمت 

املوؤ�س�سة  واأدوار  جهود  تع�سد  فعالة  اإيجابية  ب��اأدوار  للقيام  والفكرية 

ال�سيا�سية عرب التوا�سل مع ال�سرائح النظرية يف الدول الأخرى خلدمة 

امل�سالح الوطنية، م�سرياً لوجود م�ساحات �ساغرة ميكن اأن ت�ستثمر من 

خالل عملية توا�سلية تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية طويلة الأمد تعتمد على 

تنمية العن�سر الب�سري الذي يفهم الآخر ويتعاطى مع ثقافته ولغته.

آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

آفاق أكاديمية

مساحات شاغرة في االتصال الدبلوماسي

makinzyadel@ksu.edu.sa

مل  ولعله  فعاًل  ف��ات  الأوان  لعل 

ي��ف��ت ب��ع��د، امل��و���س��وع ه��و ال��ت��ع��اون 

وال��وح��دات  الأق�����س��ام  ب��ني  البيني 

اجلامعة  يف  والإدارات  واجلمعيات 

الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  يخ�س  فيما 

العقلية  وامل�ساركة  العلمي  والنفتاح 

لكتابة  اأثارين  ما  ولعل  والوجدانية، 

الدكتور  اخت�سره  ما  امل��ق��ال،  ه��ذا 

املا�سي  ال��ع��دد  يف  الطيا�س  فهد 

هذه  يف  قوية  خمت�سرة  ر�سالة  يف 

واق��ع  اإىل  اأ���س��ار  حيث  ال�سحيفة، 

النكفاء  م�ساألة  يف  وعجيب  مرير 

ال�سيقة جتاه  والنظرة  ال��ذات  على 

حرب  يف  وكاأننا  والت�سارك  التعاون 

�سد بع�سنا البع�س.

اأن  نعم ه��ذا م��وج��ود، واأ���س��ي��ف 

دون  هكذا  ليحدث  كان  ما  الو�سع 

للبحث  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارات  جت��اه��ل 

فاملفرو�س  اجل��ام��ع��ة!  يف  العلمي 

ال��ق��اع��دة  ال��ت��ع��اون ه���و  ي��ك��ون  اأن 

العامة  للم�سلحة  البينية  وامل�ساركة 

من  اإذ  العك�س،  ولي�س  الأ�سا�س  هو 

املعروف مثاًل اأن البحث النوعي هو 

ا�ستمل  ال��ذي  البحث  احلقيقة  يف 

على  اأو  خمتلفة،  تخ�س�سات  على 

الأقل باحثني متنوعي التخ�س�س اأو 

الربامج  احل��ال يف  وك��ذا  الهتمام، 

بتلبية بع�س  اأكرث  الأكادميية املعنية 

ميتد  ب��ل  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات 

التنوع  لي�سمل  الأمر 

يف اأع�ساء اللجان.

ال���و����س���ع ل��دي��ن��ا 

�سبيل  ع��ل��ى  و���س��ل 

املثال اإىل اأن الغالبية 

ال���������س����اح����ق����ة م��ن 

الق�سم  يف  الأ�ساتذة 

يعلمون  ل  ال��واح��د 

اأن  يريدون  ل  ورمبا 

يفعله  ع��م��ا  يعلموا 

من  البع�س  بع�سهم 

اأو  جهود  اأو  اأبحاث 

خ������ربات، ف��اأ���س��ب��ح 

اأو  م�سهوًرا  املتميز 

معروًفا خارج اجلامعة اأكرث مما هو 

بنا  وو�سل  اجلامعة،  داخل  معروف 

الراأي  يف  الختالف  اأن  اإىل  احلال 

اأو التوجه يوؤدي حتًما اإىل اإلغاء كل 

الق�سايا  فاآثرنا  العالقات،  اأن���واع 

ح�ساب  على  وال�سخ�سية  الفردية 

امل�سلحة العامة.

ول  نختلف  اأن  بال�سرورة  لي�س 

بال�سرورة اأن نتفق، لكن ل يفرت�س 

اأن مينعنا هذا اأو ذاك من ا�ستمرار 

خ�سو�ًسا  الأذه���ان  وفتح  التعاون 

واأن املنهجية العلمية التي تعلمناها 

�سك  ل  نتبعها،  اأن  يجب  التي  هي 

بالثقافة،  م��رت��ب��ط��ة  ق�سية  اأن��ه��ا 

اإمن���ا واج���ب اجل��ه��ات الإداري����ة يف 

توؤ�سل  اأن  اجلامعة 

الت�سارك  ملبداأ  اأولً 

وم������ب������داأ ال���ت���ع���دد 

وال�ستفادة  الفكري 

واملتكاملة  الكاملة 

ق����در الإم����ك����ان من 

اجلامعة  م���وارد  ك��ل 

اأم  ك���ان���ت  ب�����س��ري��ة 

مادية.

املثال  �سبيل  على 

ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل 

خ��ي��ار ط���رح ب��رام��ج 

اأك��ادمي��ي��ة م��ره��وًن��ا 

هيئة  ع�����س��و  ب��ه��م��ة 

تدري�س اأو همة رئي�س ق�سم اأو همة 

جمل�س ق�سم، اأو طلب جاء من خارج 

تكون  اأن  لبد  بل  اجلامعة،  اأ�سوار 

اإدارة اجلامعة يف مقدمة املبادرين. 

كذا  هناك  ق��ائ��ل:  يقول  ق��د  طبًعا 

وهناك كذا ومت عمل كذا..

ه��ذه الأع���ذار هي مثل الأع��ذار 

التي يراد منها الرد اأكرث من اأي اأمر 

اآخر، اأما الدليل الدامغ فهو الواقع، 

وهذا الواقع كلنا نعرفه، ولن يتغري 

�سيا�سة  هناك  يكن  مل  اإن  مطلًقا 

وا�سحة حول اإ�سالح هذا اخللل.

مرتبط  التطوير  ح��ول  اأم��ر  كل 

تعنيه  م��ا  وك��ل  اجل����ودة،  بتطبيق 

اجل������ودة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ه��ي 

اإجن������ازات على  ب��ت��ح��ق��ي��ق  م��ع��ن��ي��ة 

يكون  واأن  ق�����س��م،  ك��ل  يف  ال��واق��ع 

من  يدعمه  ما  لديه  الق�سم  رئي�س 

وتقييم  ذاتية  وق��درات  �سالحيات 

اجلودة  و�سع  اأم��ا  اإجن��ازات��ه،  على 

احلايل املتمثل يف خزانة اجلداول 

ول  �سخ�سًيا  اأظ��ن  فال  والنماذج 

يظن غريي مطلًقا اأن هذه النماذج 

حتقق جودة حقيقية!

الق�سم  ج����ودة  لأن  ه���ذا  اأق����ول 

العمل  ج��ودة  من  تنطلق  احلقيقية 

م�ستوياتها،  باختالف  الإدارة  يف 

اجلامعة  يف  جهة  تتبنى  اأن  ففكرة 

على  والن��ف��ت��اح  الت�سارك  مو�سوع 

الآخر لتحقيق اإجناز نوعي حقيقي؛ 

هذه  داخ��ل  الفكرة  هذه  تتحقق  لن 

ل  الأع��ل��ى  اجلهة  كانت  اإذا  اجلهة 

اأو ل ترى  ترى نف�سها معنية بذلك 

اأنها اأولوية اأو لأي �سبب اآخر.

اأن  يعني  اإذن  البيني  الت�سارك 

وحماولة  ومواكبة  ديناميكية  هناك 

جديد  اإجن����از  جت���اه حتقيق  ج���ادة 

خطة  وف��ق  مطلوبة  اأه��داف��اً  يخدم 

ا�سرتاتيجية، ويف الأخري ل اأ�ست�طيع 

اأي��ن  متكرر:  ���س��وؤال  دون  اأخ��ت��م  اأن 

بخ�سو�س  اجلامعة  ا�سرتاتيجية 

فيها  يوجد  وه��ل  البيني  الت�سارك 

�سيء ملزم لالأق�سام الأكادميية على 

وجه اخل�سو�س؟

مقت�سيات  من  التفاو�س  اأ�سبح 

فلم  الآن؛  فيه  نحيا  ال��ذي  الع�سر 

الأ�سخا�س  ب��ني  ال�����س��دام��ات  تعد 

ال��دول  بني  امل�سلحة  النزاعات  اأو 

ق�سية؛  لأي  الأم���ث���ل  احل���ل  ه���ي 

التفاو�س  اإىل  اللجوء  يف�سل  ولذا 

حلل  الودية  الطرق  اأح��د  باعتباره 

امل��ن��ازع��ات ���س��واء ب��ني الأف����راد اأو 

الدول.

باأنه  التفاو�س  تعريف  ومي��ك��ن 

عملية ات�سال وم�ساركة بني طرفني 

اأو اأكرث للو�سول اإىل حلٍّ ُمر�سٍ يف 

ولأن  بالطرفني،  تتعلق  ما  ق�سية 

باأنها  تت�سم  التفاو�سية  العملية 

من  اأك��رث  ل���س��رتاك  معقدة  عملية 

وثقافاته  بانتماءاته  فيها  ط��رف 

حتتاج  فهي  املختلفة،  وم�ساحله 

بالتعاون  يتميز  تفاو�سي  فريق  اإىل 

بني  فيما  والن�����س��ج��ام  وال��ت��واف��ق 

اأع�سائه ويتقن مهارات التفاو�س.

واأه����م م��ه��ارات ال��ت��ف��او���س هي 

ومعرفة  والإقناع  واحلوار  الت�سال 

اأثناء  توظيفها  وكيفية  اجل�سد  لغة 

التامة  والدراية  التفاو�س،  عملية 

الكلمات  باأقل  الأ�سئلة  ط��رح  بفن 

دون  املعنى  عمق  ع��ن  تعرب  ال��ت��ي 

اقت�ساب اأو اإ�سهاب.

امل���ف���او����س قبل  ي��ت��وج��ب ع��ل��ى 

كافة  ج��م��ع  ال��ت��ف��او���س  ال��ب��دء يف 

الآخر  بالطرف  املتعلقة  املعلومات 

واإعداد  التفاو�س  حمل  وبالق�سية 

اأه��م  مت�سمنة  ال��ت��ف��او���س  اأج��ن��دة 

ال���واج���ب ط��رح��ه��ا على  ال��ن��ق��اط 

وال�سرتاتيجيات  املفاو�سات  مائدة 

التفاو�سية التي �سيتم ا�ستخدامها، 

املنا�سبة  التفاو�سية  وال�سيا�سة 

التفاو�س،  مراحل  من  مرحلة  لكل 

كافة  يف  املتمثلة  التفاو�س  واأدوات 

امل�ستندات واحلجج والرباهني التي 

توؤيد وجهة نظره.

ب��ع��د ذل����ك ع��ل��ي��ه ال���س��ت��ع��داد 

التي  التمهيدية  املباحثات  ملرحلة 

الق�سية  عنا�سر  بدقة  فيها  يتحدد 

التفاو�س،  وزمن  ووقت  التفاو�سية 

الآراء  ت��ب��ادل  ��ا  اأي�����سً ف��ي��ه��ا  وي��ت��م 

اخلطوط  اإطار  يف  النظر  ووجهات 

التفاو�سية. للق�سية  العامة 

ال��ت��ف��او���س  ال����ب����دء يف  وع���ن���د 

ي�ستخدم  اأن  املفاو�س  على  الفعلي 

عن�سر  لكل  املنا�سبة  التكتيكات 

التفاو�سية،  الق�سية  عنا�سر  من 

الو�سائل  وكافة  ب��اأدوات��ه  م�ستعيًنا 

ميكن  التي  التفاو�سية  وامل��ن��اورات 

ال��ط��رف  ق��ن��اع��ات  ت��وؤث��ر ع��ل��ى  اأن 

الآخر ل�ساحله.

وي�����س��اع��ده يف ذل����ك م��ع��رف��ت��ه 

هو  هل  الآخ��ر،  الطرف  ب�سخ�سية 

يف  بدخوله  يتميز  واقعي  مفاو�س 

مبا�سرة  ال��ت��ف��او���س  عملية  �سلب 

الر�سمي، حيث  التعامل  اإىل  ومييل 

يتم التعامل معه مبا�سرة يف �سميم 

اإ�ساعة  دون  التفاو�سية  الق�سية 

انفتاحي  مفاو�س  ه��و  اأم  للوقت، 

اإقناعه  ال�سهل  ومن  يتعامل مبرونة 

واإذا  وال��دل��ي��ل، وه��ك��ذا،  ب��احل��ج��ة 

موقف  اإىل  امل��ف��او���س��ات  و���س��ل��ت 

اأ�سلوب  تغيري  املمكن  فمن  م��ت��اأزم 

التفاو�س كتغيري فريق التفاو�س اأو 

ا�ستبعاد اأحد اأع�سائه.

اأن  املفاو�س  على  يجب  واأخ��رًيا 

للطرف  ي�سمح  ول  حا�سًما  يكون 

اأو  جهده  اأو  وقته  باإ�ساعة  الآخ��ر 

املفاو�سات،  م��ن  طائل  دون  ماله 

م�ستعًدا  ي��ك��ون  اأن  عليه  وي��ج��ب 

له  تبني  ما  اإذا  لالن�سحاب  دائ��ًم��ا 

وعند  الآخ��ر،  الطرف  جدية  ع��دم 

الن��ت��ه��اء م��ن ال��ت��ف��او���س لب���د من 

بلورة النقاط التي مت التفاق عليها 

من  موقع  مكتوب  اتفاق  �سكل  يف 

كل  التزامات  به  وحم��دد  الطرفني 

طرف بدقة.

د. حنان احل�سينى 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

»التعاون البيني« قبل فوات األوان

تكتيكات مناسبة للتفاوض

أ. د. علي الغامدي
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لوحة الفعاليات

15 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

21 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

26 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

21 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

23 جمادى الآخرة14 جمادى الآخرة

27 جمادى الآخرة14 جمادى الآخرة

ورشةمعرض

ندوةمهرجان

ملتقىملتقى

منتدىفعالية

معرضدورة

معرضدورة

�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

�لتعليم �ملبني على �مل�ساريع لأع�ساء هيئة �لتدري�س

�لوقت: من ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: �لدور �خلام�س مبنى ٢٦

�مللك عبد�لعزيز ملز�ين �لإبل

�لوقت: من ٩�س �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: نادي �لإبل

�ملكان: �ل�سياهد �جلنوبية للدهناء - �لرحمية

 م�سك لالإعالم

�لوقت:  من ١٠�س �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة م�سك �خلريية

�ملكان: فندق �لريتز كارلتون

�ل�سعودي ل�سناعة �لجتماعات

�لوقت:١٢ من 8:٠٠ �سباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ساًء

�ملكان: مركز �لريا�س �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س, 

�لريا�س

 �ل�ستقد�م و�ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �لعمالية 

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لأعمدة �ملا�سية لتنظيم �ملعار�س 

و�ملوؤمتر�ت

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

 �سفاري مبزرعة �جلوهرة

�لوقت: من ١٢م �إىل ١٢�س

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

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مزرعة �جلوهرة

 �مل�ساريع �مل�ستقبلية

�لوقت:  من 8 �س �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �ل�سعودية للمقاولني

�ملكان: فندق كر�ون بالز�

�ختبار �لقدر�ت �لعامة للجامعيني للطالب

�لوقت: من ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: كلية �لآد�ب

�لبخور و�لعطور �لدويل

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة:  �سركة ريادة �مللتقيات لتنظيم 

�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت

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

�أدو�ت �لإتقان  للطالب

�لوقت:  من ٤م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: كلية �لآد�ب

�لوظيفي �ل�سنوي �لثامن جلامعة �لفي�سل ٢٠١٩

�لوقت: من ٣م �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �لفي�سل

�ملكان: جامعة �لفي�سل
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19 رجب1 رجب

21 رجب6 رجب

27 رجب10 رجب

20 رجب4 رجب

24 رجب6 رجب

10 �شعبان11 رجب

معرضفعالية

معرضمعرض

ملتقىمنتدى

ندوةمعرض

مهرجانمعرض

معرضمعرض

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/

عن�ان الكتاب: التكن�ل�جيا امل�ضاعدة يف الرتبية اخلا�ضة: م�ضادر للرتبية 

والتدخل واإعادة التاأهيل

ترجمة: عثمان بن تركي الرتكي، اأحمد بن عبداهلل الدري�ي�س

اأدوات حت�سني القراءة والكتابة والتفكري والتذكر،   يتناول هذا الكتاب 

تنظيًما  اأك��ر  لي�سبح�ا  اخلا�سة  الرتبية  طالب  م�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة 

واله�اتف  الل�حية  الأجهزة  ا�ستخدامات  الكتاب  ا�ستعر�س  كما  وفعالية، 

الذكية، واملنتجات القائمة على احل��سبة ال�سحابية. بالإ�سافة اإىل امل�سادر 

املنتجات  على  القراء  ليتعرف  الجتماعية  ال�سبكات  واأدوات  الإلكرتونية 

املتاحة.

 »اللقاح«.. اتخاذ القرار املنا�ضب لطفلك

 

بالتعرف  ب���دءاً  ج���ان��ب  ع��دة  م��ن  اللقاحات  الكتاب  ه��ذا  يتناول 

وم�سببات الأمرا�س التي يتم اأخذ لقاحاتها مروراً بجدول اللقاح لكل 

مر�س، وكيفية ت�سنيع كل لقاح ومك�ناته ومدى فعاليته والآثار اجلانبية 

ال�عي  رفع  اإىل  يهدف  كما  لقاح،  كل  يف  للكاتب  ال�سخ�سي  وال��راأي 

والإملام باللقاحات، وم�ساعدة ال�الدين يف اتخاذ قرار مبني على اأ�س�س 

الكتاب  بتاأليف هذا  قام  اأطفالهم. وقد  البدء يف تطعيم  علمية عند 

Robert W. Sears وترجمه فهد عبد اهلل الزامل.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

كرنفال �لريا�س ٤

�لوقت:  من ٢م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: مد�ر�س �لريا�س

�ملكان: مد�ر�س �لريا�س

 �لتذوق ٢٠١٩

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: خرب�ء �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: قاعة �أو�سا للمنا�سبات

�لريا�س �لدويل للكتاب

�لوقت:  من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة و�لإعالم

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

�لريا�س لل�سفر

�لوقت:  من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �أ�سا�س لتنظيم �ملعار�س

�ملكان: فندق �لفي�سلية

�ملياه �ل�سعودي

�لوقت: من ٧�س �إىل ٤م
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�صدرت  م�صحية  درا�صة  �صلطت 

م�����ؤخ����راً ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

اأو���ص��اع  ال�����ص���ء على  الإ���ص��ام��ي، 

ُخم�س عدد امل�صلمني يف العامل، لعام 

مليار  يعادل ن�صف  ما  اأي  2018م، 
م�صلم 500 ملي�ن يعي�ص�ن كاأقليات 

يف دول ذات غالبية غري م�صلمة.

خا�ًصا  اهتماًما  املنظمة  واأول��ت 

يف  تعي�س  التي  الأق��ل��ي��ات  ب��اأو���ص��اع 

دول غري اأع�صاء يف املنظمة، حيث 

مهمة  املنظمة  على  امل��ي��ث��اق  ي�صع 

وال��ذود  الأقليات  ه��ذه  عن  ال��دف��اع 

ع��ن ح��ق���ق��ه��ا امل��دن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�صيا�صية والجتماعية.

واأو�صحت الدرا�صة اأن اأكرب عدد 

من امل�صلمني يعي�س يف جن�ب �صرق 

60 يف  اأكرث من  ي�جد  اآ�صيا، حيث 

يف  العامل،  �صكان  اإجمايل  من  املئة 

الأو���ص��ط  ال�صرق  دول  ت�صكل  ح��ني 

من  امل��ئ��ة  يف   20 اإفريقيا  و�صمال 

اإندوني�صيا  وت�صم  ال�صكان،  اإجمايل 

حالًيا اأكرب عدد من امل�صلمني.

وت�صري الدرا�صة اإىل اأن اأكرب ن�صبة 

جمتمعات م�صلمة تعي�س يف اإفريقيا 

من  امل��ئ��ة  يف   53،1 ي���ق���ارب  مب���ا 

اآ�صيا 32،1 يف املئة،  ال�صكان، تليها 

واأوروب��ا 7،6 يف املئة، واأ�صرتاليا 

ال�صمالية  واأمريكا  املئة،  يف   1،7
اجلن�بية  واأمريكا  املئة،  يف   1،7
اأكرب  يعي�س  فيما  املئة،  يف   0،4
عدد من امل�صلمني يف الدول غري 

الهند  يف  املنظمة  يف  الأع�����ص��اء 

التقديرات  تُ�صري  فيما  وال�صني، 

 ، 2050م  ع��ام  بحل�ل  اأن��ه  اإىل 

اأك��رب  ال��ه��ن��د  ���ص��ك��ان  �صيت�صمن 

اإذ  العامل،  امل�صلمني يف  عدد من 

من املت�قع اأن ي�صل عددهم اإىل 

300 ملي�ن ن�صمة.
ن�صف  اأن  ال��درا���ص��ة  وك�صفت 

يعي�ص�ن  ال��ذي��ن  م�صلم  امل��ل��ي��ار 

اأغلبية  ذات  بلدان  يف  كاأقليات 

حتديات  ي�اجه�ن  م�صلمة  غري 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  خمتلفة 

تاأتي هذه التحديات يف  يف حني 

بع�س الأحيان نتيجة للحروب اأو 

ال�صطرابات  اأو  العرقي  لل�صراع 

امل�صلم�ن  يعاين  وق��د  ال�صيا�صية، 

حق�قهم  ان��ت��ق��ا���س يف  م��ن  ��ا  اأي�����صً

الإن�����ص��ان��ي��ة،  حق�قهم  اأو  امل��دن��ي��ة 

اإىل  يحتاج�ن  الأح��ي��ان  بع�س  ويف 

م�صاعدة اقت�صادية، واإغاثة اإن�صانية 

يف اأعقاب الك�ارث الطبيعية.

واأكدت الدرا�صة اأن حالت عديدة 

متتع فيها امل�صلم�ن بامل�اطنة الكاملة 

وفًقا  الإن�صانية  حق�قهم  وبكامل 

الأقليات،  من  ك�نهم  رغم  للقان�ن، 

بع�س  يف  منهم  كبري  ع��دد  واأ�صبح 

ويتب�ؤون  ُمنتََخبني  م�ص�ؤولني  البلدان 

رفيعة  ووزاري����ة  حك�مية  منا�صب 

ال�صعيدين  ويحقق�ن جناحات على 

ال�صخ�صي واملهني.

العديد  املنظمة  واأ�صدرت 

م���ن ال����ق����رارات وامل���ق���ررات 

للمجتمعات  امل�صاعدة  لتقدمي 

والأق���ل���ي���ات امل�����ص��ل��م��ة، وق��د 

�صياغة  يف  ال�صرت�صاد  جرى 

���ص��ي��ا���ص��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

بالأقليات  املتعلقة  الإ�صامي 

ال���ب���ل���دان غري  امل�����ص��ل��م��ة يف 

مببادئ  املنظمة  يف  الأع�صاء 

ع���دم ال��ت��دخ��ل يف ال�����ص���ؤون 

ال��داخ��ل��ي��ة، وع���دم دع���م اأي 

تطلعات انف�صالية، والحرتام 

هذه  اأرا���ص��ي  ل�حدة  الكامل 

ال�طني،  وا�صتقالها  البلدان 

ح��ي��ث ت��ت��م الت�������ص���الت مع 

الأق��ل��ي��ات دائ��ًم��ا م��ن خ��ال 

اأو  ال�����دول  ت��ل��ك  ح��ك���م��ات 

الكاملة. مبعرفتها 

بهذا  املهتمني  املنظمة  ودع���ت 

الدرا�صة  على  الط��اع  اإىل  ال�صاأن 

ب�صاأن املجتمعات  للمنظمة  امل�صحية 

https:// ال��راب��ط  ع��رب  امل�صلمة 

issuu.com/oic-journal/
docs/oic_minurities_

 survey_2018_ar

العصف الذهني وفن صناعة األفكار
منال البارودي

منال  الكاتبة  تناولت 

كتابها  يف  ال����ب����ارودي، 

»ال���ع�������ص���ف ال��ذه��ن��ي 

الأف��ك��ار«  �صناعة  وف��ن 

ع��رب ع�����ص��رة ف�����ص���ل، 

حتفيز  اأ�صاليب  اأح��د 

الإب��������داع وال��ت��ف��ك��ري 

خ�����ارج ال�����ص��ن��دوق، 

وه� اأ�صل�ب الع�صف 

يتيح  الذي  الذهني، 

ل����اأف����راد ف��ر���ص��ة 

اجلماعي  التفكري 

يف  ال�����ف�����ردي  اأو 

ح��������ل ال����ك����ث����ري 

م����ن امل�����ص��ك��ات 

واحلياتية  العلمية 

املختلفة، كما يُعد فر�صة مل�صاركة العاملني 

يف اتخاذ القرارات.

فكرة واحدة عظيمة

وذكرت اأن اأكرث ما مييز اأ�صل�ب الع�صف الذهني اأنه يُطلق 

على  وي�صجعهم  اخلاقة،  لاأفكار  امل�صاركني  اأم��ام  العنان 

التفكري الن�صط، وطرح الأفكار املختلفة دون تدخل من قبل 

القائم على اجلل�صة، و�ص�اء كانت الأفكار املطروحة عظيمة اأو 

مت�ا�صعة فجميعها مطل�بة، حيث ميكن يف اجلل�صة ال�احدة 

دمج اأكرث من فكرة ب�صيطة مًعا، واخلروج منهم ب�صناعة فكرة 

واحدة عظيمة ت�صهم يف حلِّ امل�صكلة.

اأق�شام العقل الب�شري

الب�صري  العقل  عن  قيمة  معل�مات  الكتاب  عر�س  كما 

ال�اعي  العقل   : الب�صريِّ العقل  واأق�صام  الإبداعية،  ومهامه 

 ، الب�صريِّ العقل  يف  املعل�مات  ا�صتدعاء  وطرق  والاواعي، 

واأن�اع الذاكرة: احل�صية وق�صرية املدى وط�يلة املدى. واأ�صار 

امل�صطلحات  من  اأ�صبح  الذهني  الع�صف  م�صطلح  اأنَّ  اإىل 

ال�صائعة ال�صتعمال، للتعبري عن التفكري الإبداعيِّ ومعاجلة 

امل�صكات باأ�صاليب مبتكرة.

اإبداعي وا�شتمطاري

منال  الكاتبة  تعبري  الذهني ح�صب  الع�صف  تعبري  ويعني 

الن�صط  الت�صدي  يف  الب�صري  العقل  ا�صتخدام  ال��ب��ارودي: 

ت�ؤدي  اأن  ميكن  التي  الأفكار  من  قائمة  وت�ليد  ما،  مل�صكلة 

م،  منظَّ اأن��ه:  �صماته  ومن  البحث،  م��ص�ع  امل�صكلة  حلِّ  اإىل 

الأفكار  طرح  ت�صارع  »اأي  وا�صتمطاري  وجماعي،  واإبداعي، 

وا�صتدرارها« وَكمي وتفاعلي.

قواعده

ومن ق�اعد الع�صف الذهني �صرورة جتنُّب النقد، واإطاق 

وا�صتخا�س  الأفكار،  قْدر من  اأكرب  التفكري، وجتميع  حرية 

للم�صاركني،  وا�صحة  امل�صكلة  تك�ن  اأْن  و�صرورة  اأف�صلها، 

وو�ص�ح مبادئ وق�اعد العمل، وخربة قائد الن�صاط واقتناعه 

. بقيمة اأ�صل�ب الع�صف الذهنيِّ

مراحله

وطْرح  املجم�عة،  تك�ين  يف:  �س  فتتلخَّ مراحله  عن  ��ا  اأمَّ

�صياغتها،  واإع��ادة  امل�صكلة  وبل�رة  امل�صكلة،  وتعريف  و�صْرح 

والإثارة احلرفية لاأفكار، وربْطها، وتقييمها. كما اأنَّ هناك 

والأمثال  وال�ص�ر،  الكلمات،  مثل:   ، الذهنيِّ للع�صف  تقنيات 

الع�ص�ائية، ولعبة تقم�س الأدوار.

مزاياه

وينّمي  التطبيق،  �صهل  اأنه   : الذهنيِّ الع�صف  مزايا  ومن 

الذهني يف  الع�صف  وي�ؤثِّر  بالنف�س.  والثقة  الإبداعيَّ  الفكر 

الأفكار  ت��زاُوج  على  يعتمد  حيث  ؛  الإب��داع��يِّ التفكري  تنمية 

بهدف اإنتاج اأفكار جديدة.

مفهوم الذكاء

كما تطرقت الكاتبة اأي�ًصا اإىل مفه�م الذكاء وتط�ر قيا�صه 

الإبداعي،  التفكري  النقد؛  التفكري،  املاحظة،  ومك�ناته؛ 

امليكانيكي،  والجتماعي،  املجرد،  الذكاء:  واأن���اع  التمثيل. 

اللفظي. ومهارة حلِّ  العملي، الأكادميي،  ال�صخ�صي،  الفني، 

ال�صخ�صيِّ  الت�صال  وحت�صني  اإبداعية،  بطرق  امل�صكات 

بجل�صات التفكري، واأهمية التخطيط اجليد لإدارة اجتماعات 

فعالة، ودور الفكر الإبداعيِّ يف بناء امل�ؤ�ص�صات.

قــــــــــــــــرأت لك..

الأطفال  اأن  جديد  بحث  اأظهر 

الذين يخلق�ن ع�امل م�ازية خيالية 

مبفردهم اأو مع الأ�صدقاء م�ج�دون 

يعتقد  كان  �صي�عاً مما  اأكرث  ب�صكل 

�صابقاً.

درا�صتني  يف  باحث�ن  وج��د  وق��د 

منف�صلتني �صمن م�صروع خم�ص�س 

ه��ذا  م��ث��ل  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  لتق�صي 

الفئة  الأط���ف���ال يف  ب��ني  ال�����ص��ل���ك 

اأن  ع��ام��اً،   12 اإىل   8 من  العمرية 

درا�صتني  يف  منهم،  باملئة   17 نح� 

منف�صلتني، و�صف�ا الع�امل اخليالية 

بتفا�صيل غالباً ما كانت عميقة.

امل�صروع  على  امل�صرفة  وق��ال��ت 

غري  اأ�صتاذ  وهي  تايل�ر،  مارج�ري 

جامعة  يف  النف�س  علم  يف  متفرغ 

ي�صمى  م���ا  خ��ل��ق  اإن  اأوري����ج�����ن، 

مف�صلة«  خيالية  ع�امل  »باراك�زم/ 

الإط��اق.  للقلق على  يدع�  اأم��ر ل 

ب��الإب��داع  مرتبط  اإيجابي  اأم��ر  اإن��ه 

وه�  الق�ص�س  �صرد  يف  وال��رباع��ة 

لي�س اأمراً نادراً.

ووج���د ال��ب��ح��ث اجل��دي��د عاقة 

خياليني«  »اأ�صدقاء  خلق  بني  مهمة 

املف�صلة،  اخليالية  الع�امل  وتط�ر 

ول��ك��ن ه���ذا ل ي��رتج��م دائ��م��اً اإىل 

الأ�صدقاء اخلياليني جزًءا من  ك�ن 

ع�امل خفية فيما بعد.

����ص����ؤال  مت  ال���درا����ص���ت���ني،  ويف 

غري  باأ�صل�ب  امل�صاركني  الأط��ف��ال 

ل�صديق  خلقهم  ب�����ص��اأن  اإي��ح��ائ��ي 

خيايل وع�امل خيالية مف�صلة، واإذا 

جرى  معيناً،  م�صت�ى  و�صفهم  بلغ 

حث الأطفال على تقدمي املزيد من 

امل�ازية  الع�امل  ب�صاأن  التفا�صيل 

التي خلق�ها.

ويف الدرا�صة الأوىل التي ا�صتملت 

اأكمل  ف��ت��اة،  و40  �صبياً   37 على 

اإب��داع��ي��ة  م��ه��ام  امل�����ص��ارك���ن خم�س 

مرتبطة مبهارات اجتماعية، وكذلك 

امل�اجهة  لإ�صرتاتيجيات  تقييمات 

16 من  ال��ل��ف��ظ��ي، وذك����ر  وال��ف��ه��م 

اأ�صدقاء  لهم  اأن  فتاة  و20  الفتيان 

اأو  مرئي  غري  �صديق  مثل  خياليني 

اأ�صياء جم�صدة، ومن بني 77 طفًا، 

قال 44 اإنهم فكروا يف مكان خيايل 

الرقم،  هذا  ومن  اأو�صافاً،  وقدم�ا 

على  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  يف  ال��ت��ع��رف  مت 

من  كامل  ب�صكل  مط�رة  »باراك�زم« 

�صت فتيان و�صبع فتيات.

الأك��رث  الثانية  الدرا�صة  و�صعت 

الأوىل  ال��درا���ص��ة  مل��ح��اك��اة  تعقيداً 

على  ا�صتملت  اإذ  اأع��م��ق،  ب�صكل 

اأحدهما  املثبطة،  لل�صيطرة  قيا�صني 

اإب��داع��ي  وم��ك���ن  العاملة  ل��ل��ذاك��رة 

ويف  اخليال،  دور  جتنب  اجتماعي 

�صمت  التي  الثانية  الدرا�صة  ه��ذه 

92 ط��ف��ًا، ج���رى حت��دي��د ع���امل 
فتاة   12« 16 منهم  »ب��اراك���زم« يف 

و4 فتيان.

اأن����ه يف  اأ����ص���ارت امل�����ص��رف��ة اإىل 

الدرا�صة الأوىل، كان الأطفال الذين 

لديهم ع�امل خيالية مف�صلة قادرين 

النهايات  م��ن  امل��زي��د  اإن��ت��اج  ع��ل��ى 

الإبداعية لق�ص�صهم اأكرث من اأولئك 

»ب��اراك���زم«،  ع��ن  يبلغ�ا  مل  ال��ذي��ن 

من  ملزيد  يحتاج  »ه��ذا  هذا  اإن  اإل 

لكيف  اأف�صل  فهم  اأجل  من  البحث 

اأ�صياء  اإىل  والت��صل  الأفكار  تت�لد 

جديدة وانطاق الإبداع من عقاله«، 

وفق ما قالته امل�صرفة.

اأظهرت درا�صة جديدة اأن ال�صفر 

الكرب�نية  الب�صمة  اأي�����ص��اً  ي��صع 

بكثري  اأكرب  اإىل حد  باملرء  اخلا�صة 

مما كنا نعتقد قبل ذلك.

وي��ق��در ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني يف 

ال�صفر  �صناعة  اأن  �صيدين  جامعة 

من   %8 ن��ح���  وراء  ال�����ص��ب��ب  ه��ي 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري 

خل�صت  اإذ  ال��ع��امل،  م�صت�ى  على 

حجم  اأن  اإىل   2018 ع��ام  درا���ص��ة 

املل�ثات الناجت عن ال�صياحة ه� 4.5 

مليار طن.

ال�صابقة،  الأبحاث  عك�س  وعلى 

من  اأبعد  ه�  ما  اإىل  العلماء  نظر 

جم���رد و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل وال��ف��ن��ادق، 

الطعام  احل�صبان  يف  و�صع�ا  حيث 

وال�صراب والبيع بالتجزئة.

خل�صت  �صابقة  درا�صات  وكانت 

العاملية تقف وراء  ال�صياحة  اأن  اإىل 

بكثري  اأق���ل  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  ن�صبة 

م��ن ه��ذه ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا ال��درا���ص��ة 

اجلديدة، فعلى �صبيل املثال، قدرت 

اأن   2010 عام  ا�صتق�صائية  درا�صة 

قطاع ال�صفر يت�صبب يف انطاق 1.1 

مليار طن من ثاين اأك�صيد الكرب�ن، 

وه� ما ي�صكل 3% فقط من التل�ث 

امل�صبب لاحتبا�س احلراري.

�صيدين،  جامعة  لدرا�صة  ووفقاً 

املل�ثات  لهذه  الأك��رب  امل�صدر  ف��اإن 

ال�ليات  ه�  العامل  م�صت�ى  على 

اأملانيا.  ثم  ال�صني  تليها  املتحدة، 

وم���ن ب���ني اأك����رب امل�����ص��ادر اأي�����ص��اً 

وكندا  وال��ربازي��ل  واملك�صيك  الهند 

واليابان.

هناك  اأن  اإىل  الباحث�ن  وخل�س 

�صلة بني الزدهار يف دولة ما وبني 

حجم ب�صمتها الكرب�نية ال�صياحية، 

الدخل  ذات  ال���دول  ت�صدر  حيث 

املرتفع ن�صبة اأكرب من املل�ثات.

واقرتح الباحث�ن على امل�صافرين 

ذوي ال�صلة التقليل من الطريان اأو 

التع�ي�صات  ل�كالت  باأم�ال  التربع 

الكرب�ن،  اأك�صيد  ثاين  بغاز  املعنية 

م�صريين اإىل اأنه من التدابري املفيدة 

ث��اين  ع��ل��ى  �صريبة  ف��ر���س  اأي�����ص��اً 

اأك�صيد الكرب�ن.

صناعة السفر وراء 8% من االنبعاث الحراري

»التعاون اإلسالمي«: نصف مليار مسلم يعيشون في 
بلدان غير مسلمة

ل األصدقاء« لدى األطفال أمر إيجابي وال يدعو للقلق »تخيُّ
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���س��ب��ق ل��ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �أن ع��ق��دت 

متهيدً�  ��ستطالعية  ع��م��ل  ور����ش   3
ل��ط��رح ع��دد م��ن �ل��ر�م��ج �لدر��سية 

�لبينية �جلديدة تلبية حلاجة �سوق 

�لعمل.

ب��ع��ن��و�ن  ك���ان���ت  �لأوىل  �ل���ور����س���ة 

م�ستقبلية  �آف���اق   - �لبيئية  »�لعلوم 

وفر�ش وظيفية« عقدت يوم �لثالثاء 

9 جمادى �لأوىل 1440ه�، بح�سور 
عدد من م�ست�ساري جهات حكومية 

وم�سوؤويل توظيف يف جهات متعددة 

�ملتخ�س�سني يف  م��ن  ل��ع��دد  �إ���س��اف��ة 

جمال علوم �لبيئة. 

ويف �إط��������ار خ���ط���ة ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم 

�ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة وم�������س���ارك���ت���ه���ا يف 

حتقيق روؤية �ململكة 2030 وبرنامج 

و���س��م��ن   2020 �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ح��ول 

�ل�ستطالعية  �لعمل  ور���ش  �سل�سلة 

�لتي بد�أت �لكلية يف عقدها موؤخرً�، 

متهيدً� لطرح بر�مج در��سية جديدة 

ت��ل��ب��ي ح���اج���ة ����س���وق �ل���ع���م���ل، ف��ق��د 

عقدت �لكلية خالل �لفرة �لقريبة 

�لر�بعة  ه��ي  عمل،  ور���ش   3 �ملا�سية 

و�خلام�سة و�ل�ساد�سة، على �لتو�يل.

�لور�سة �لر�بعة

�مليكروبيولوجيا �لتطبيقية

الرابعة  العمل  ور���ش��ة  عقد  مت 

1440/5/29ه   حتت  االثنني  يوم 

التطبيقية  »امليكروبيولوجيا  عنوان 

وظيفية«  وف��ر���ص  م�شتقبلية  اآف���اق 

وح�شرها عدد من م�شوؤويل القطاع 

وزارة  وكيل  منهم  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 

العامة،  ال�شحة  ل�����ش��وؤون  ال�شحة 

للمختربات  ال�شحة  وزارة  ووك��ي��ل 

ب��وزارة  البيئة  اإدارة  ومدير  �شابقاً، 

وم��دي��ر  وال���زراع���ة،  وامل��ي��اه  البيئة 

نائبة  �شابك،  ب�شركة  البيئة  اإدارة 

مدير املخترب الوطني، واأع�شاء من 

جمل�ص ال�شورى املهتمون، وجمموعة 

من اأع�شاء وع�شوات هيئة التدري�ص 

املخت�شني.

افتتاحية،  بكلمة  الور�شة  ب��داأت 

ال��داغ��ري،  نا�شر  ال��دك��ت��ور  قدمها 

اللجنة  رئي�ص  العلوم  كلية  عميد 

العليا للربامج البينية بالكلية، اأو�شح 

خاللها الدور الريادي للكلية و�شعيها 

الدرا�شية  الربامج  لتطوير  امل�شتمر 

2030 وبرنامج  اململكة  روؤية  �شمن 

التحول الوطني 2020، حيث قدمت 

لطرح  طموحة  م�شروعات  الكلية 

م�شتحدثة  بينية  برامج   »10« عدد 

الكلية  وبداأت  البكالوريو�ص،  ملرحلة 

يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا ل���ط���رح ه��ذه 

بدرا�شة  ا�شتهلتها  والتي  ال��ربام��ج 

لهذه  احتياجه  ومدى  العمل  ل�شوق 

اخلا�شة  اللجان  و�شكلت  الربامج، 

ب���ك���ل ب���رن���ام���ج الإع��������داد اخل��ط��ة 

للقواعد وال�شوابط  الدرا�شية وفقاً 

اخل��ا���ش��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود، 

م�شيًدا بدعم معايل مدير اجلامعة 

ووك���الء اجلامعة  ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

وع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة على 

دعمهم امل�شتمر للكلية يف م�شعاها، 

عمداء  من  الزمالء  تعاون  وكذلك 

واأع�شاء  االأق�شام  وروؤ�شاء  الكليات 

وع�شوات هيئة التدري�ص امل�شاركني، 

واأن عقدت  الكلية �شبق  اأن  واأو�شح 

3 ور�ص لربامج بينية اأخرى، وجاءت 
الرابعة  احللقة  لتمثل  الور�شة  هذه 

�شائاًل  العمل،  ور�ص  �شل�شلة  �شمن 

لهذه  تكون  اأن  القدير  العلي  املوىل 

اجلهود م�شاهمة يف تعزيز املهارات 

تتيح  واأن  الوطن  الأبناء  وال��ق��درات 

احتياج  تلبي  وظيفية  جم��االت  لهم 

�شوق العمل.

وا���ش��ت��ع��ر���ص ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر  ع����ارف 

واأهميته واجلهود  بالربنامج  تعريفاً 

التي بذلتها اللجنة التنفيذية، موؤكداً 

للح�شول  الور�شة  هذه  اأهمية  على 

اآراء مثمرة ومبا�شرة، مو�شحاً  على 

اأن اأع�شاء وع�شوات هيئة التدري�ص 

والفنيني، وكذلك املعامل وجتهيزات 

البنية التحتية املتوفرة يف الق�شمني 

الربنامج، وهما ق�شم  امل�شاركني يف 

بكلية  الدقيقة  واالأح���ي���اء  ال��ن��ب��ات 

العلوم وق�شم علوم االأغذية والتغذية 

بكل علوم االأغذية والزراعة ميتلكان 

فور  الربنامج  تنفيذ  على  ال��ق��درة 

االنتهاء من اعتماده من جامعة امللك 

�شعود. 

وج�����اءت ك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور ه��اين 

ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل  ج���وخ���دار، 

على  لتوؤكد  العامة  ال�شحة  ل�شوؤون 

اأهمية طرح هذا الربنامج، حيث اإن 

تخ�ش�ص امليكروبيولوجيا التطبيقية 

ال��واع��دة  التخ�ش�شات  م��ن  يعترب 

وال��ت��ي تدخل يف ع��دة جم��االت يف 

ال�شحي معرباً عن �شعادته  القطاع 

�شعود ممثلة  امللك  تكون جامعة  اأن 

الريادي  ال��دور  لها  العلوم  كلية  يف 

ال��ربن��ام��ج، كربنامج  يف ط��رح ه��ذا 

فر�ص  توفري  يعزز  ما  بكالوريو�ص 

القطاع  يف  �شواء  للخريجني  عمل 

القطاعات  اأو  احلكومي  ال�شحي 

كالقطاع  ال��ع��الق��ة  ذات  اخل��ا���ش��ة 

ال�شناعي والبيئي وغريها.

ال�شالح،  اأ�شماء  الدكتورة  وقامت 

للربنامج  الدرا�شية  اخلطة  بعر�ص 

بعد االطالع على عدد من الربامج 

امل��م��اث��ل��ة يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة 

وعمدت اللجنة اإىل توزيع املقررات 

�شوابط  مع  يتوافق  مبا  وال�شاعات 

مو�شحًة  البينية،  للربامج  اجلامعة 

اأن اللجنة اأولت اأهمية خا�شة جلزء 

وال��ذي  امل��ي��داين  والبحث  التدريب 

ال�شاعات  م��ن   9% ح���وايل  مي��ث��ل 

املعتمدة للربنامج واأن اللجنة �شتعمل 

الدار�شني  للطالب  يكون  اأن  على 

احل�شول  فر�شة  الربنامج  هذا  يف 

من خالل  للتدريب  اأكرث  وقت  على 

املعنية  ال�شراكات مع اجلهات  عقد 

لتدريب طالب الربنامج.

�لور�سة �خلام�سة

�لوقاية من �لإ�سعاع و�لتقنيات 

�لنووية

عقدت فعاليات الور�شة اخلام�شة 

1440/06/01ه  االأرب���ع���اء  ي���وم 

االإ�شعاع  من  »الوقاية  عنوان  حتت 

م�شتقبلية  اآفاق  النووية:  والتقنيات 

اأكرث  وفر�ص وظيفية«، وا�شت�شافت 

من 60 خبرياً وخمت�شاً ومهتماً من 

من  واخلا�ص  احلكومي  القطاعني 

الرجال والن�شاء.

وا�شتهل الدكتور نا�شر الداغري، 

الور�شة بكلمة افتتاحية اأكد فيها اأن 

�شحة  يعك�ص  الكبري  احل�شور  هذا 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

ال�����ك�����ل�����ي�����ة يف 

براجمها  تطوير 

ال�����درا������ش�����ي�����ة 

وا�����ش����ت����ح����داث 

ب����رام����ج ب��ي��ن��ي��ة 

للطالب  ج��اذب��ة 

ارت���ب���اط  ذات 

باحتياجات �شوق العمل.

وا�شتعر�ص الدكتور �شعد الداوود، 

للربنامج  التنفيذية  اللجنة  ع�شو 

اأهداف الربنامج يف اإعداد كفاءات 

وطنية يف جمال الوقاية من االإ�شعاع 

والتقنيات النووية من خالل برنامج 

متكامل  وتدريبي  علمي  اأك��ادمي��ي 

معرفة  ذا  يكون  اأن  للخريج  ي�شمن 

مببادئ الوقاية من االإ�شعاع ور�شد 

واإدارة  االإ�شعاع  م�شتويات  ومراقبة 

الكوارث املرتبطة.

الدرا�شية  اخل��ط��ة  وا�شتعر�ص 

املرجعية  واجلامعات  اال�شر�شادية 

املختربات  من  التجهيزات  وتوافر 

واملعامل، وكذلك كادر اأع�شاء هيئة 

هذا  تنفيذ  على  ال��ق��ادر  التدري�ص 

جامعة  من  اعتماده  ف��ور  الربنامج 

امللك �شعود، مبيناً اأن هذا الربنامج 

�شيكون ثمرة تعاون بني اأربع كليات 

العلوم  ال��ع��ل��وم،  ه��ي:  اجل��ام��ع��ة  يف 

الطبية التطبيقية، الهند�شة، وعلوم 

احلا�شب واملعلومات.

ب�شفر،  اأحمد  الدكتور  وحت��دث 

من  للحماية  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ن 

طرح  اأهمية  على  موؤكداً  االإ�شعاع، 

املركز  واأن  املتميز  الربنامج  ه��ذا 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن االإ���ش��ع��اع 

مع  ومتعاونة  داعمة  جهة  �شيكون 

ه���ذا ال��ربن��ام��ج ف���ور ط��رح��ه، كما 

املركز  تاريخ  عن  موجزاً  ا�شتعر�ص 

الذي بداأ منذ ال�شبعينيات ومراحل 

ال���ت���ط���ور ال��ت��ي 

وحجم  �شهدها 

ال�شخم  العمل 

ال���ذي ي��ق��وم به 

منوهاً  امل��رك��ز، 

ح���اج���ة  اإىل 

����ش���وق ال��ع��م��ل 

خ��ري��ج��ني  اإىل 

ال��ربن��ام��ج  جم���ال  يف  متخ�ش�شني 

لل�شيا�شة  وف��ق��اً  وذل���ك  امل���ط���روح، 

الذرية  الطاقة  لربنامج  الوطنية 

ب��امل��م��ل��ك��ة وال�����ذي مت اإع���الن���ه يف 

اأولوية  ومنحه  1439/06/25ه� 
ع��ال��ي��ة ب��ه��دف ت��وط��ني اخل����ربات 

املرتبطة بهذا املجال.

اأحمد  الدكتور  اأ�شار  جانبه  من 

عطيف، من املركز ال�شعودي للعالج 

وج��ود  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��اجل�����ش��ي��م��ات 

على  ي�شاعد  قوي  تدريبي  برنامج 

اأحد  الأن  نظراً  اخلريجني  توظيف 

متطلبات �شوق العمل توظيف خريج 

موؤهل ومدرب ب�شكل كاٍف. كما نوه 

تخ�ش�ص  بني  التعاون  اأهمية  اإىل 

الفيزياء وتخ�ش�ص الفيزياء الطبية، 

اإىل  ال���وط���ن  ح��اج��ة  اإىل  م�����ش��رياً 

خمت�شني يف هذه املجاالت الإحاللهم 

يف الوظائف املتوفرة نظراً ملا نعانيه 

من نق�ص يف مثل هذه التخ�ش�شات 

رغم توافر الفر�ص الوظيفية فيها.

الرميان،  في�شل  الدكتور  واأ�شار 

م����ن م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل 

اإم��ك��ان��ي��ات  اإىل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي، 

امل�شرعات  امل�شت�شفى وا�شتخدامات 

اإن��ت��اج  يف  الطاقة  متغرية  ال��ن��ووي��ة 

اأن  موؤكداً  الطبية،  امل�شعة  النظائر 

خريجي هذا الربنامج �شتتوافر لهم 

فر�ص وظيفية يف عدد من اجلهات 

التي يوجد بها مثل هذه االأجهزة، ثم 

ا�شتعر�ص نبذة عن الثورة ال�شناعية 

تطوير  على  العمل  واأهمية  الرابعة 

يتنا�شب  مب��ا  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

معها.

احل��اج،  ع��ب��داهلل  الدكتور  وق��دم 

م����ن م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل 

للتحديات  ع��ر���ش��اً  التخ�ش�شي، 

الربنامج  ت��واج��ه خ��ري��ج  ق��د  ال��ت��ي 

يف  مناف�شة  تخ�ش�شات  وج��ود  من 

الهند�شة  وكذلك  النووية،  الفيزياء 

النووية، اإال اأن الق�شور يف املقررات 

يف  النووي  االأم��ان  بجانب  املرتبطة 

هذه التخ�ش�شات يعطي قيمة كبرية 

واأف�شلية للربنامج املطروح.

�لور�سة �ل�ساد�سة

برنامج �ملنتجات �لطبيعية

االأح���د  ال��ع��ل��وم  كلية  ا�شتكملت 

احللقة  1440/06/05ه   املا�شي 

عمل  ور���ص  �شل�شلة  م��ن  ال�شاد�شة 

الكلية  تقوم  التي  البينية  ال��ربام��ج 

درا�شية  ك��ربام��ج  طرحها  بدرا�شة 

متطورة وحديثة ذات ارتباط مبا�شر 

ب�شوق العمل، ومت عقد الور�شة حتت 

عنوان »برنامج املنتجات الطبيعية - 

التحديات: الواقع واملاأمول«، والقت 

�شوق  م��ن ممثلي  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً 

العمل والقطاع اخلا�ص.

وا�شتهل الدكتور نا�شر الداغري، 

عميد الكلية - رئي�ص اللجنة العليا 

فعاليات  بالكلية،  البينية  للربامج 

الور�شة بكلمة افتتاحية، وا�شتعر�ص 

ال��دك��ت��ور اأب����و ال��ق��ا���ش��م ع��م��ر اأب��و 

التنفيذية  اللجنة  مقرر  القا�شم، 

واأهمية  بالربنامج  تعريفاً  للربنامج 

درا�شة هذا التخ�ش�ص الذي يرتبط 

ب��ال��ع��دي��د م��ن اأف����رع ال��ع��ل��وم، كعلم 

واالأي�ص  الدقيقة  واالأحياء  الكيمياء 

علم  وكذلك  اجلزيئية  والبيولوجيا 

احتياجات  اأن  مو�شحاً  العقاقري، 

ه��ذا  يف  للخريجني  ال��ع��م��ل  ���ش��وق 

التحديات  واأن  ج��داً،  كبرية  املجال 

الطبيعية  املنتجات  كبرية يف جمال 

نظراً  البحثي  املجال  يف  وخ�شو�شاً 

اأبحاث  وب��ني  بينها  ارت��ب��اط  لوجود 

االأمرا�ص املعا�شرة، وكذلك العالقة 

التي تربط بني هذا التخ�ش�ص وبني 

النظام البيئي ما �شيجعل خريج هذا 

ومهارات  ب�شمات  يتمتع  الربنامج 

عديدة، كما اأنه �شيكون مدرباً ب�شكل 

على  قوياً  مناف�شاً  يجعله  ما  متميز 

املجال،  هذا  يف  الوظيفية  الفر�ص 

م�شحاً  اأج��رت  اللجنة  اأن  واأو���ش��ح 

م�شتوى  ع��ل��ى  امل�����ش��اب��ه��ة  ل��ل��ربام��ج 

اأن  جتد  فلم  البكالوريو�ص  مرحلة 

هذا التخ�ش�ص يقدم يف اأي جامعة 

للبكالوريو�ص،  العامل  جامعات  من 

لكلية  يح�شب  �شبقاً  يعد  م��ا  وه��و 

العلوم واالأق�شام امل�شاركة.

اأحمد  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 

الوطني  املركز  من  العليمي،  توفيق 

للطب البديل والتكميلي عن تقديره 

لهذا  ط��رح��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��ل��وم  لكلية 

�شيخدم  وال���ذي  املميز  ال��ربن��ام��ج 

العمل  ���ش��وق  م���ن  ك���ب���رياً  ق��ط��اع��اً 

�شرحاً  وق��دم  واخل��ا���ص،  احلكومي 

ال�شراتيجية منظمة ال�شحة العاملية 

والطب  التقليدي  بالطب  املتعلقة 

التكميلي والبديل والتطور يف اأعداد 

ا�شراتيجيات  لديها  التي  ال���دول 

حقيقية  ومم��ار���ش��ات  وت�شريعات 

مرتبطة بالطب البديل اأو التكميلي، 

بالطب  العموم  ل��دى  يعرف  م��ا  اأو 

ال�شعبي.

وق��ام��ت ال��دك��ت��ورة ���ش��ه��ام بنت 

ق�شم  وك��ي��ل��ة  ال��ط��ري��ري،  �شليمان 

التنفيذية  اللجنة  وع�شو  الكيمياء 

ل��ل��ربن��ام��ج ب��ا���ش��ت��ع��را���ص اخل��ط��ة 

ال�شاعات  وتوزيع  للمقرر  الدرا�شية 

املعتمدة واخلطط التدريبية وكذلك 

ن�شب  جانب  اإىل  التخرج  م�شاريع 

االأق�����ش��ام  م��ن  ك��ل ق�شم  م�����ش��ارك��ة 

يف ه��ذه امل��ق��ررات وال��ت��ي تتفق مع 

���ش��واب��ط ا���ش��ت��ح��داث م��ق��رر بيني 

معتمد من جامعة امللك �شعود. 

ال���دك���ت���ور زي�����اد حممد  واأك������د 

ع��ب��دال��ب��اق��ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل��م��ب��ي��ع��ات وال��ت�����ش��وي��ق ل�����ش��رك��ة 

اأهمية  على  ���ش��ي،  اإن  ج��ي  اأرم���ال 

للقطاع  بالن�شبة  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 

العمل  �شوق  وخ�شو�شاً  اخل��ا���ص، 

يف  الطبيعية  باملنتجات  امل��رت��ب��ط 

ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ك�����ش��رك��ة اأرم����ال، 

�شناعات  اإي��ج��اد  الإمكانية  واأ���ش��ار 

ال�شتخال�ص املنتجات الطبيعية مبا 

يخدم روؤية اململكة 2030.

وج����اءت ك��ل��م��ة ال��دك��ت��ورة ن��وال 

جمل�ص  ع�شو  الن�شار،  ن�شار  بنت 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

على  لتوؤكد  املناطق  جلنة  ورئي�شة 

اأهمية طرح هذا الربنامج، الأنه كان 

ميثل حلماً تاأخر حتقيقه، واأو�شحت 

خطورة ا�شتخدام غري املتخ�ش�شني 

للمنتجات الطبيعية بدعوى التداوي 

والعالج دون درا�شة علمية دقيقة ما 

ينتج عنه حدوث كوارث.
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ناقشت الورش برامج 
»الميكروبولوجيا التطبيقية« 

و»الوقاية من اإلشعاع« 
و»المنتجات الطبيعية«

كلية العلوم تطرح 3 ورش عمل استطالعية
متهيدًا لطرح برامج بينية جديدة تلبي احتياجات �سوق العمل 
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تقرير17 العدد 1289 - الأحد 6 ربيع الآخر  1439هـ املوافق 24 دي�سمرب 2017م 20

»التطوير والجودة« تقيم ورشة العمل 
التنشيطية السابعة للمراجعين المعتمدين

تقرير: طه عمر

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

والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي، 

ع��ق��دت ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ب��رئ��ا���س��ة 

ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ور 

العمل  ور�سة  الق�سومي  اإبراهيم  بن  �سالح 

ال��ت��ن�����س��ي��ط��ي��ة ال�����س��اب��ع��ة لأع�������س���اء جم��ل�����س 

KSU- امل��راج��ع��ن امل��ع��ت��م��دي��ن ب��اجل��ام��ع��ة

BOA، وذلك يوم اخلمي�س 1440/6/2ه� 
���س��ب��اح��ًا،  ال��ت��ا���س��ع��ة  2019/2/7م،  امل���واف���ق 

مب�����س��ارك��ة اأك����ر م���ن 70 م�����س��ارك��ًا، و���س��ه��دت 

جديدًا  معتمدًا  21مراجعًا  تكرمي  الور�سة 

ب���اجل���ام���ع���ة، وت�����س��م��ن��ت م�������س���ارك���ات ع��ل��م��ي��ة 

التطوير  ع��م��ادة  وم�ست�سارو  وك���اء  ق��دم��ه��ا 

واجلودة.

اأهداف حمددة 

بداأت الور�شة بكلمة لعميد عمادة التطوير 

فيها  رحب  الق�شومي  �شالح  اأ.د.  واجل��ودة 

م�شرياً  العمل،  ور�شة  يف  امل�شاركني  بجميع 

بوكالة  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  اأن  اإىل 

على  حتر�ص  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

عقد ور�شة العمل التن�شيطية مع املراجعني 

اأهداف  لتحقيق  �شنوياً  باجلامعة  املعتمدين 

الكفاءات  بقدرات  االرت��ق��اء  منها:  متعددة 

التخطيط  جم���االت  يف  العاملة  الب�شرية 

اخلربات،  وتبادل  ونقل  واجلودة،  والتطوير 

عمادة  بني  امل�شتمر  التوا�شل  ج�شور  وم��د 

امل�شتفيدة  اجلهات  وكافة  واجلودة  التطوير 

من اخلدمات التي تقدمها العمادة، و�شوالً 

املهام  كافة  اأداء  يف  التطوير  عمادة  لتميز 

خالل  م��ن  يتحقق  اأم��ر  وه��و  بها،  املنوطة 

امل�شتمر  والتوا�شل  والتعاون  واملثارة  اجلد 

العالقة،  ذات  اجلهات  وكافة  العمادة  بني 

وعلى  العمادة  جلهود  الداعمة  واجل��ه��ات 

راأ�شها معايل مدير اجلامعة، ووكيل اجلامعة 

ال�شكر  كل  منا  فلهما  والتطوير  للتخطيط 

والتقدير.

م�سوؤولية م�سرتكة 

وذكر الدكتور الق�شومي اأن حر�ص جامعة 

على  ي��وم  بعد  ي��وًم��ا  ي��ت��زاي��د  �شعود  امل��ل��ك 

خطتها  وفق  والتميز«  »الريادة  روؤيتها  بلوغ 

اال�شرتاتيجية KSU2030، ومن ثم تتزايد 

لبلوغ  اجلامعة  من�شوبي  كافة  م�شوؤوليات 

عن  وم�شوؤولني  �شركاء  كونهم  الروؤية  هذه 

كُل  للجامعة،  اال�شرتاتيجية  اخلطة  حتقيق 

بح�شب الدور املخطط له، ومن خالل حتري 

وهو  باجلامعة،  العمليات  كافة  يف  اجل��ودة 

لروؤيتها  اجلامعة  بلوغ  يف  اإيجاباً  موؤثر  اأمر 

اال�شرتاتيجية، لذا حر�شت اجلامعة اأن ت�شع 

اال�شرتاتيجية،  اأهدافها  مقدمة  يف  اجلودة 

بها  تلتزم  التي  القيم  مقدمة  يف  وك��ذل��ك 

اجلامعة.

ت�سنيف اجلامعات 

واجلودة  التطوير  عمادة  عميد  واأ�شاف 

ن��ح��و حتقيق  ق���دًم���ا  ت��خ��ط��و  ال��ع��م��ادة  اأن 

اخلطة  من  املنبثقة  اال�شرتاتيجية  اأهدافها 

اال�شرتاتيجية للجامعة، وت�شع ن�شب اأعينها 

 2030 اململكة  روؤي���ة  دع��م  على  احل��ر���ص 

ت�شنيف  فرفع  اال�شرتاتيجية،  وتوجهاتها 

خم�ص جامعات �شعودية -على االأقل -على 

الت�شنيفات العاملية لتكون بني اأف�شل مائتي 

م�شتمراً  عماًل  يتطلب  اأم��ر  عاملياً  جامعة 

بكل  واال�شتمرار  باجلودة،  كاماًل  والتزاماً 

جد واجتهاد يف تقدمي الدعم لكافة كليات 

-مب�شيئة  ي�شمن  مبا  وبراجمها  اجلامعة 

اهلل -ج���ودة ه��ذه ال��ربام��ج وم��ن ث��م ج��ودة 

خمرجاتها التي ت�شب يف م�شلحة خريجي 

يف  املقدمة  تبوء  على  وقدراتهم  اجلامعة 

�شوق العمل لدعم االقت�شاد الوطني.

دعم اجلودة 

عقب ذلك األقى وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطويرد. يو�شف ع�شريي كلمة ذكر فيها 

اجلامعة  ح��ر���ص  ت��وؤك��د  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  اأن 

جماالت  يف  متتالية  جناحات  حتقيق  على 

واأن اجلامعة  التخطيط والتطوير واجلودة، 

تعّول كثرياً على جهود املراجعني املعتمدين 

ك��ل��ي��ات اجلامعة  ك��اف��ة  ل��دع��م اجل����ودة يف 

به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  يف  وتثق  وبراجمها، 

م�شوؤولية  يتحملون  من  خا�شة  من�شوبوها 

اجل����ودة ب��اجل��ام��ع��ة، ف��ج��ه��وده��م م��ق��درة، 

لبلوغ  اجلامعة  م�شرية  دع��م  يف  ودوره���م 

روؤيتها وا�شح للجميع وي�شار اإليه بالبنان.

الور�سة ال�سابعة 

واأ�شاف الدكتور ع�شريي اأن الدور الكبري 

لدعم  املعتمدون  املراجعون  به  يقوم  ال��ذي 

ور�ص  عقد  جعل  باجلامعة  اجل��ودة  م�شرية 

املعتمدين  للمراجعني  التن�شيطية  العمل 

عليه  حتر�ص  اأم��راً  �شنوياً؛  بهم  واالجتماع 

لذا  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

التي  ال�شابعة  هي  احلالية  العمل  فور�شة 

التطوير  عمادة  يف  ممثلة  الوكالة  تعقدها 

واجلودة، حيث انطلقت ور�ص العمل االأوىل 

يف العام اجلامعي 1433ه�.

روؤية 2030 

وذكر الدكتور ع�شريي اأن جهودنا جميعاً 

تدعم تنفيذ اخلطة اال�شرتاتيجية للجامعة 

اململكة  ل��روؤي��ة   - اهلل  مب�شيئة   - الداعمة 

خ��ادم  اأطلقها  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة  تلك   ،2030
مب�شيئة  البالد  لتقود  ال�شريفني  احلرمني 

اهلل مل�شتقبل واعد، كما اأننا ن�شت�شعر جميعاً 

اأه��داف��اً  حتمل  التي  الور�شة  ه��ذه  اأهمية 

الذي  العلمي  االإط��ار  منها حتديث  متعددة 

باجلامعة،  املعتمدين  املراجعني  يحكم عمل 

من  التي  التحديثات  كافة  على  واإطالعهم 

�شاأنها اأن تدعم قيامهم باملهام املنوطة بهم، 

االآراء  وتبادل  املناق�شة  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 

املراجعني  ب��دور  ال�شلة  ذات  اجلهات  بني 

اجلامعة  وك��ال��ة  ك��ان��ت  ���ش��واء  املعتمدين، 

التطوير  ع��م��ادة  اأو  والتطوير  للتخطيط 

واجلودة خا�شة.

جهود مقدرة 

واختتم وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

املعتمدين،  للمراجعني  ال�شكر  كلمته موجًها 

ولعمادة التطوير واجلودة بقيادة اأ.د. �شالح 

التنظيم،  هذا  على  الق�شومي  اإبراهيم  بن 

ال���ذي ي���دل ع��ل��ى احل��ر���ص ع��ل��ى االرت��ق��اء 

باجلامعة،  املعتمدين  املراجعني  ب��ق��درات 

على  اجلامعة  مدير  ملعايل  ال�شكر  وجزيل 

اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  جل��ه��ود  امل�شتمر  دع��م��ه 

للتخطيط والتطوير.

اإجناز جديد 

من جانبه ذكر الدكتور عبداهلل بن حممد 

واجل��ودة  التطوير  ع��م��ادة  وكيل  احل��ي��دري 

ل�شوؤون اجلودة  اأن هذه الور�شة حتمل بني 

التطوير  لعمادة  جديدة  اإجن���ازات  ثناياها 

بدعم  التي حتظى  الور�شة  فهذه  واجل��ودة، 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، ورع��اي��ة وح�شور 

تهدف  والتطوير   للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

املعتمدين  باملراجعني  امل�شتمر  االرتقاء  اإىل 

املناق�شة  واأب����واب  ن��واف��ذ  وف��ت��ح  باجلامعة 

وتبادل اخلربات معهم حتتفي اليوم بتكرمي 

ع���دد م��ن اأع�����ش��اء وع�����ش��وات ال��ت��دري�����ص 

لتاأهيل  تدريبي  برنامج  على  ح�شلوا  الذين 

املراجعني املعتمدين باجلامعة، وعددهم 21 

م�شرية  يدعم  اإجناز  وهو  معتمداً،  مراجعاً 

االعتماد  جتديد  ويعزز  باجلامعة،  اجل��ودة 

االأكادميي املوؤ�ش�شي للجامعة عام 2024م.

ح�رضها اأكرث من 70 م�شاركًا و�شهدت تكرمي 21 مراجعًا جديدًا

»التطوير والجودة« تقيم ورشة العمل 
التنشيطية السابعة للمراجعين المعتمدين

د. الق�شومي: جميعنا م�شوؤولون عن حتقيق اخلطة اال�شرتاتيجية للجامعة كل ح�شب دوره وموقعه

د. ع�شريي: نعّول كثريًا على جهود املراجعني املعتمدين لدعم اجلودة يف كافة الكليات والربامج

د. احليدري: هذا االإجناز يعزز جتديد االعتماد االأكادميي املوؤ�ش�شي للجامعة عام 2024م

وجودة استطالع 
عمليات  ج��ودة  ل�سمان  امل�ساركن  اآراء  ا�ستطاع  الور�سة  ت�سمنت 

املكان  ومنا�سبة  التوا�سل  عمليات  بينها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة،  تنظيم 

بن  م�سفر  الدكتور  وع��ر  الرئي�سة،  البنود  من  وغريها  العمل  واأوراق 

عن  التطوير  ل�سوؤون  واجل���ودة  التطوير  عمادة  وكيل  ال�سلويل  �سعود 

مدى اأهمية هذه الور�سة لدعم تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة، 

خا�سة ما يتعلق بالهدف ال�سرتاتيجي الأول، ويوؤكد التزام اجلامعة 

التطويرية  اجل��ه��ود  اأن  م���وؤك���دًا  وال��ت��م��ي��ز،  اجل����ودة  وب��خ��ا���س��ة  بقيمها 

تدعم  اأن  �ساأنها  من  واجل���ودة  التطوير  عمادة  تبذلها  التي  امل�ستمرة 

.KSU2030حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للجامعة وفق اخلطة
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د. آل سعود: فرصة للتعرف على منهجيات بحثية جديدة وعقد شراكات بين التخصصات المختلفة

برعاية عميد كلية الآداب

انطالق ملتقى »المستجدات البحثية في تخصصات 
اآلداب« في دورته الثالثة

م���ت���اب���ع���ة: ���ش��م��ا امل���ن���ي���ع – وج����ود 

القحطاين- ح�شة اليو�شف

ال���درا����ش���ات العليا  ن��ظ��م��ت وك��ال��ة 

الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  ال���ع���ل���م���ي  وال���ب���ح���ث 

امل���ل���ت���ق���ى ال����ث����ال����ث ل��ل��م�����ش��ت��ج��دات 

ك��ل��ي��ة  ت���خ�������ش�������ش���ات  ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 

 30 ال���ث���اث���اء  ي����وم  وذل�����ك  الآداب، 

يناير 2019 مبدرج 4 بكلية الآداب 

نايف  الدكتور  الكلية  برعاية عميد 

وباإ�شراف وكيل  اآل �شعود،  بن ثنيان 

والبحث  العليا  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ك��ل��ّي��ة 

العلمي د. فار�س بن �شالح الذكري، 

للدرا�شات  الكلية  وكيلة  وم�شاعدة 

العليا والبحث العلمي د. �شناء بنت 

وكيلة  وب��ح�����ش��ور  العتيبي،  حم�شن 

الرا�شد  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  الآداب  كلية 

وروؤ���ش��اء الأق�����ش��ام ووك��ي��ات الأق�شام 

واأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وط��ل��ب��ة 

الدرا�شات العليا.

كلمة عميد الكلية

ا�ستهل امللتقى بكلمة من الدكتور 

نايف بن ثنيان اآل �سعود، حتدث فيها 

وعلى  العلمي،  البحث  اأهمية  عن 

الأخ�ص مبادرة امل�ستجدات البحثية 

منهجيات  على  للتعرف  كفر�سة 

وعقد  العلمي  البحث  يف  حديثة 

التخ�س�سات  بني  بحثية  �سراكات 

الن�سر  اأهمية  على  واأك��د  املختلفة، 

العلمي يف املجالت العاملية.

اجلل�شة الأوىل

امللتقى،  اأعمال  ب��داأت  ذل��ك  بعد 

الدكتور  الأوىل  اجلل�سة  راأ�ص  حيث 

ف��ار���ص ال��ذك��ري ال��ذي ق��دم �سكره 

امل�ساركني  وللزمالء  الكلية  لعميد 

»امل�ستجدات  ملتقى  فكرة  وط��رح 

كلية  ت��خ�����س�����س��ات  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

لعر�ص  ي��ه��دف  وال����ذي  الآداب«، 

اأع�����س��اء هيئة  واأب���ح���اث  جت����ارب 

الأكادميية  الأق�سام  يف  التدري�ص 

على  الوقوف  بهدف  وذلك  للكلية، 

البحوث  ونتائج  امل�ستجدات  اآخ��ر 

يف  العلمية  امل��ج��الت  يف  املن�سورة 

العلمي  املحتوى  واإث���راء  جمالهم، 

يف  والإ�سهام  الآداب  كلية  لأن�سطة 

بناء جمتمع معريف ي�سهم يف تعزيز 

اخل��رات  وتطوير  العلمي  البحث 

الدرا�سات  وط��الب  الباحثني  ب��ني 

العليا، وي�سكل فر�سة لالطالع على 

جتاربهم وبناء �سراكات بحثية فيما 

بينهم لدرا�سات بينية م�ستقبلية.

املدونات املحو�شبة

وع����ّرف ال��دك��ت��ور ال��ذك��ري بعد 

ذل��ك ب��ال��زم��الء امل�����س��ارك��ني، حيث 

اإ�سماعيل  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  ق��دم 

�سالح الورقة البحثية الأوىل بعنوان 

ال��ل��غ��وي«،  البحث  يف  »احل��ا���س��وب 

املدونة  تعريف  اإىل   تطرق خاللها 

مب�سط،  ب�سكل  واأن��واع��ه��ا  اللغوية 

اإىل مرجعتيها التاريخية يف  م�سرياً 

تعتمد  كانت  التي  الأوىل  الع�سور 

على املدونة اللغوية، وم�سيفاً مزايا 

الل�سانيات للمدونات املحو�سبة.

احلكومة املتكاملة

بورقة  الأوىل  اجلل�سة  وا�ستاأنفت 

فهد  الدكتور  لالأ�ستاذ  ثانية  بحثية 

بعنوان  درا�سة  يف  العبود  نا�سر  بن 

فيها  تطرق  املتكاملة«،  »احلكومة 

والذكية  الإلكرتونية  احلكومة  اإىل 

واأنواعها، كما حتدث عن مميزاتها، 

واملال  واجلهد  الوقت  توفري  ومنها 

القطاعني  ب��ني  التعامل  وت�سهيل 

احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص، واأ���س��ار اإىل 

�سرورة تنمية الوعي املجتمعي مبثل 

�ساأنها  من  والتي  اخل��دم��ات،  ه��ذه 

الوظيفية  الفر�ص  من  مزيد  خلق 

ورفع كفاءة العمل.

دور ال�شحف الإلكرتونية

اأخرية  بورقة  اجلل�سة  واختتمت 

»دور  عن  الرويلي  اأ�سماء  للدكتورة 

حل  الإل���ك���رتون���ي���ة يف  ال�����س��ح��ف 

ب��ع�����ص امل�����س��ك��الت الج��ت��م��اع��ي��ة«، 

وال���ت���ي حت���دث���ت ف��ي��ه��ا م���ن واق���ع 

تاأثري  مدى  عن  لدرا�سة  مطالعتها 

امل�سكالت  حل  يف  »�سبق«  �سحيفة 

جمملة  فائقة،  ب�سرعة  الجتماعية 

اأه����م ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت لها 

اأن  منها  نقاط،  ع��دة  يف  الدرا�سة 

الذكور هم الأكرث عر�ًسا مل�سكالتهم، 

والتي ت�سدرتها امل�سكالت ال�سحية 

امل�سكالت  يليها   ،33% بن�سبة 

القت�سادية والجتماعية والتعليمية 

على التوايل.

اجلل�شة الثانية

اأع���ق���ب ذل���ك اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة 

والتي  العتيبي،  �سناء  د.  برئا�سة 

ال�سكر  بتقدمي  ب��دوره��ا  تف�سلت 

لعميد كلية الآداب لرعايته الكرمية 

ل��ه��ذا امل��ل��ت��ق��ى وع��ل��ى دع��م��ه لهذا 

كلية  يف  والثقايف  العلمي  احل��راك 

للدرا�سات  الكلية  ولوكيل  الآداب، 

دعمه  على  العلمي  والبحث  العليا 

املتوا�سل واإ�سرافه املبا�سر على كل 

ولوكيلة  الوكالة  وفعاليات  اأن�سطة 

كلية الآداب على م�ساندتها الكاملة 

ودع��م��ه��ا وحت��ف��ي��زه��ا ل��ك��ل جن��اح، 

ولل�سادة احل�سور لتفاعلهم واإثرائهم 

للملتقى مبداخالتهم واأفكارهم.

درا�شات بينية

وانق�سمت هذه اجلل�سة اإىل اأربع 

م�ساركات بحثية، كانت الأوىل منها 

عبدالكرمي  خالد  الدكتور  لالأ�ستاذ 

ب��ال��ت��اري��خ  متخ�س�ص  وه���و  ال��ب��ك��ر 

الأندل�سي وتاريخ املغرب الإ�سالمي، 

ب��ع��ن��وان  بحثية  ورق����ة  ق���دم  ح��ي��ث 

والتي  ب��الأن��دل�����ص«  عربية  »اأم��ث��ال 

البينية،  الدرا�سات  حول  متحورت 

وق�سة وتاريخ الأندل�ص، م�سرياً اإىل 

كتاب  منها  الأندل�سية  الكتب  بع�ص 

الأمثال.

معوقات البحث

البحثية  ال��ورق��ة  دارت  ح��ني  يف 

ال��ث��ان��ي��ة يف ه����ذه اجل��ل�����س��ة ح��ول 

»م��ع��وق��ات ال��ب��ح��ث يف اجل��ام��ع��ات 

عبد  د.  تف�سل  والتي  ال�سعودية«، 

الأ�ستاذ  ال�سلهوب  عبدالعزيز  امللك 

�سمن  من  بتقدميها  الإعالم  بق�سم 

بحثاً   16 ت��ف��وق  بحثية  اإن��ت��اج��ات 

فوائد  فيها  م�ستعر�ساً  من�سوراً، 

وم�سرياً  العلمي،  البحث  ومعوقات 

ركناً  يعتر  العلمي  البحث  اأن  اإىل 

كما  والتنمية،  للنه�سة  اأ�سا�سياً 

يف  الأ�سا�سية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  يعد 

اجلامعات.

جدلية الإلغاء

ت��ال ذل���ك ع��ر���ص ورق����ة بحثية 

عبدالرحمن  بنت  اأمينة  للدكتورة 

اجل��ري��ن ب��ع��ن��وان »ج��دل��ي��ة الإل��غ��اء 

الذكوري للوجود الأنثوي يف احلكاية 

دارت  والتي  احليوان«،  ل�سان  على 

حول الق�سائد ال�سعرية التي تختلف 

عن املغزى التقليدي، وقدمت خالل 

من  ك�سفت  �سعرية  ق�سائد  ذل��ك 

خاللها ع��ن امل��غ��زى اجل��دي��د ال��ذي 

ير�سد املحاولت �سد املراأة.

اأثر املحميات

واختتمت اجلل�سة اأ. طرفة �ساير 

اجلغرافيا  بق�سم  املعيدة  البقمي 

بورقة بعنوان »اأثر املحميات الطبيعية 

يف  العربي  املها  تاأهيل  اإع��ادة  على 

بني  ال�سيد وع��روق  كل من حم��ازة 

اإىل  1980م  ال��ف��رتة  م��ن  م��ع��ار���ص 

املناخية«،  التغريات  ظل  يف   2011
حيث ا�ستعر�ست معلومات عن املها 

بالنقرا�ص  مهدد  اأنه  منها  العربي، 

الع�سرين،  ال��ق��رن  �سبعينيات  منذ 

العربية  اململكة  مبادرة  اإىل  م�سرية 

ال�����س��ع��ودي��ة ب��اإن�����س��اء جم��م��وع��ة من 

ال�سيد«  »م��ع��ازة  منها  امل��ح��م��ي��ات 

للمحافظة على املها العربي.

ويف نهاية امللتقى، مت فتح النقا�ص 

على  الأ�سئلة  وط��رح  احل�سور  م��ع 

وتكرمي  البحثية  ب��الأوراق  القائمني 

امل�ساركني.
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»طب كاليفورنيا« ينجح في  فريق بـ
استعادة البصر للفئران

بعد  ن��ه  �أ كاليفورنيا  جامعة  يف  �لطب  كلية  من  باحثون  �كت�شف 

عمياء،  فئر�ٍن  �أدمغة  يف  جنينية  �شبكية  خلاليا  زرٍع  عمليات  �إجر�ء 

تعمل  دماغها  يف  �لر�ؤية  مر�كز  يف  �ملوجودة  �لع�شبية  �خلاليا  �أخذت 

�لعملية  بعد  �لر�ؤية  ��شتعادة  يف  �لنجاح  �إىل  ي�شري  طبيعي، مما  ب�شكل 

�جلر�حية.

عمليات  �أن  �ملعر�ف  »من  �لبحث،  فريق  قائد  ليون،  ديفيد  �قال 

�ت�شمح  �ملنطفئة  �لعيون  يف  تندمج  �أن  ميكن  �ل�شبكية  �ل�شفائح  زرع 

�شابقاً  ت��ت��ج��ا�ز  مل  معرفتنا  �ل��ك��ن  �ل�����ش��وء.  باكت�شاف  للحيو�نات 

نظام  يعمل  كيف  معر�فاً  يكن  مل  �إذ  لل�شوء.  �لبد�ئي  �ال�شتبيان 

هذه  �يف  حديثاً.  �ملدجمة  �ل�شبكية  زرع  عملية  مع  �لدماغ  يف  �لر�ؤية 

�لب�شرية  �ملعاجلة  مركز  يف  �لع�شبية  �خلاليا  �أن  �جدنا  �لدر��شة، 

�خلاليا  مثل  مت��ام��اً  تعمل  �ملري�شة،  �ل��ف��ئ��ر�ن  دم��اغ  يف  �الأ�شا�شية 

�لنتائج  هذه  �تظهر  �لطبيعية.  �ل�شبكية  ذ�ت  �حليو�نات  يف  �لع�شبية 

لدى  �ملري�شة  �لعيون  لعالج  �ل�شبكية  زرع  لعمليات  �لكبرية  �الإمكانات 

�لنا�س«.

�ملرتبطان  �ل�شباغي  �ل�شبكية  ��لتهاب  �لبقعي  �ل�شمور  �أن  ��حلال 

�لر�ؤية  يف  كبري  �شعف  �إىل  يوؤديان  �لب�شر،  عند  �ل�شن  يف  م  بالتقُدّ

�أمر��س  �أي  �أ�  �الأمر��س  هذه  �لعامل.  حول  �الأ�شخا�س  ماليني  عند 

�ل�شر�رية  �ل�شوء  ك�شف  خاليا  تدّمر  �ل�شن،  كبار  ت�شيب  تدريجية 

ت�شاعد  �أن  ميكن  �ملتوفرة  �حلالية  �لعالجات  لكن  �لدقيقة.  للر�ؤية 

غري  �ه��ي  �لتلف.  من  مزيد  من  �مل��وج��ودة  �خلاليا  حماية  يف  فقط 

ال�ة خالل �ملر�حل �ملتاأخرة من �ملر�س مبجرد �ختفاء هذه �خلاليا. فَعّ

زرع  عمليات  �أن  �جدنا  ننا  �أ للنظر،  �لالفت  »من  ليون:  ��أ�شاف 

�لق�شرة  يف  ب�����ش��ري��ًة  ����ش��ت��ج��اب��اٍت  �لَّ���دت  جنينية،  �شبكية  �شفائح 

حافظت  كما  �لطبيعية.  �لفئر�ن  ��شتجابات  بجودة  �شبيهًة  �لدماغية 

�إمكان�ات  يدع�م  �ل��ذي  �لدماغ  د�خ��ل  �لرت�بط  على  �ل��زرع  عمليات 

�لعني«. �شبكية  �مل�شاحب النحالل  �لر�ؤية  فقد�ن  �لنهج يف عالج  هذ� 

ت��ع��اين من  �ل��ت��ي  �أن �جل����رذ�ن  ه ك��ي��ف  ل��ي��ون �زم����ال�ؤ �أظ��ه��ر  �ق���د 

�أ�شبحت  �ملانحة،  �خلاليا  تلقت  ��لتي  �ل�شبكية،  يف  �شديد  �نحطاط 

يف  مبا  �لب�شرية،  �ملنبهات  من  عة  متنِوّ خ�شائ�س  متييز  يف  ح�شا�شة 

من  �أ�شهر  ثالثة  بعد  ر  مبِكّ �قت  يف  ��لتباين  ��لوجهة  �حلجم  ذلك 

مكافحة  يف  �الأمام  �إىل  مهمة  خطوة  �لدر��شة  هذه  �متثل  �جلر�حة، 

�لب�شر. من  �لبالغني  لدى  ��ملر�س  بالعمر  �ملرتبط  �لب�شر  فقد�ن 

بجامعة  ف��ل��ك  �ع��ل��م��اء  ب��اح��ث��ون  �ك��ت�����ش��ف 

»�أدنربه« كتلة من �حلديد يف �لف�شاء �خلارجي 

�الأر���س،  كتلة  �أ�شعاف  بع�شرة  حجمها  يقدر 

ناجتة عن ��شد�م كوكبني يف �لف�شاء �ل�شحيق، 

يتم  �ل��ذي  �الأ�ل  �لكوين  �النهيار  هذ�  �يعترب 

�شبيه  �هو  �ل�شم�شية،  �ملجرة  خارج  �كت�شافه 

بالت�شادم  �ل�شادر عن �جلمعة  �لتقرير  ح�شب 

�الأر�س  بني  �شنة  مليار   4.5 قبل  حدث  �لذي 

�فق  �لقمر،  لت�شكل  �أدى  �ملريخ  بحجم  �ج�شم 

ما يعتقد �لعديد من �خلرب�ء.

بو��شطة  ر�شده  هذ� مت  �جلديد  �الكت�شاف 

��أحد  �لكناري،  للجامعة يف جزر  تابع  مر�شد 

�كتلته   ،Kepler-107c ي�شمى  �لكوكبني 

حجمه،  مع  مقارنة  ع��ادي  غري  ب�شكل  عالية 

مل�شافات  يتمدد  �أن  ميكن  �أن���ه  يعني  �ه���ذ� 

من  ج��رده  �لت�شادم  �أن  غري  تفكك،  لو  كبرية 

غالفه �خلارجي �تبقى �لقلب �حلديدي �لذي 

ي�شكل 70 باملئة من كتلته، ��لكوكب �ملجا�ر له 

�شوءه  لكن  نف�شه،  باحلجم   Kepler-107b
 30 يبد� م�شاعًفا ��شكل فيه �حلديد حو�يل 

باملئة.

�ملت�شادمني،  �لكوكبني  فاإن  �لعلماء  �ح�شب 

يجب �أن يكونا منطلقني ب�شرعة تزيد عن 60 

كيلومرت�ً »37 مياًل« يف �لثانية يف �قت حد�ث 

�ال�شطد�م �لقوي.

جامعة  من  ر�ي�س،  كني  �لرب�في�شور  �ق��ال 

تنوع  »�إن  �لدر��شة:  يف  �شارك  �ل��ذي  �أدن��ربه، 

�لكو�كب يف نظامنا �ل�شم�شي �أمر ر�ئع، �ميكن 

�لكو�كب  ن�شوء  لفهم  �لتنوع  ه��ذ�  ��شتخد�م 

�تطورها من �أجل فهم �أف�شل لت�شكلها«. ��أ�شار 

�الأخرية  �لنتائج  يت�شمن  �لذي  �لبحث  �أن  �إىل 

 Nature �الإيطالية  �ملجلة  يف  ين�شر  �شوف 

.Astronomy

كتلة حديد في الفضاء السحيق نتجت عن 
تصادم كوكبين!

اكت�ضفها باحثون بجامعة »اأدنربه« وحجمها 10 اأ�ضعاف حجم الأر�ض
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6 نصائح من قوقل لتصفح أكثر أمانًا

ن�سرت �سركة قوقل مبنا�سبة اليوم 

من  ع��دداً  الآم��ن  للإنرتنت  العاملي 

ب�سكل  الإن��رتن��ت  لت�سفح  الن�سائح 

اأكرث اأماناً لك ولعائلتك، ودعت اإىل 

ت�سفح  عند  الأم���ان  م�ستوى  تعزيز 

الإنرتنت من خلل تطبيق الن�سائح 

ال�سريعة التالية وتوجيه امل�ستخدمني 

ال�سغار لتباع اخلطوات ذاتها.

ب�سكل  ال��رجم��ي��ات  حت��دي��ث   -

دوري

ن�ساطك  حماية  يف  للم�ساعدة 

ع��ل��ى الإن����رتن����ت، ا���س��ت��خ��دم دوم���اً 

اإ���س��دارات الرجميات عر  اأح��دث 

واأن��ظ��م��ة  الإن���رتن���ت،  مت�سفحات 

جميع  على  والتطبيقات  الت�سغيل، 

اأجهزتك. كما تتوفر بع�ض اخلدمات، 

تقوم  ال��ت��ي  ك�����روم،  مت�سفح  م��ث��ل 

وخدمات  تلقائياً،  نف�سها  بتحديث 

اأخرى تر�سل بع�ض الإ�سعارات عندما 

يحني وقت التحديثات.

- كلمة مرور فريدة لكل ح�ساب

يزيد ا�ستخدام كلمة املرور نف�سها 

لت�سجيل الدخول اإىل ح�سابات متعددة 

من خماطر الأمان، فاإذا متكن �سخ�ض 

فقد  اأح��ده��ا،  اإىل  الو�سول  م��ن  م��ا 

يخرتقها كافة، لذا، فاإنه من املفرت�ض 

لكل  م��رور فريدة  كلمة  اأن تخ�س�ض 

ح�ساب لإزال��ة هذه املخاطر وتعزيز 

من  اأي�ساً  وت��اأك��د  ح�ساباتك،  اأم���ان 

واأن  منها،  كلمة  كل  تخمني  �سعوبة 

تتكون من ثمانية اأحرف على الأقل.

- اإجراء فح�ض اأمان غوغل

مينحك »فح�ض الأمان« تو�سيات 

للتنفيذ  وق��اب��ل��ة  خم�س�سة  اأم����ان 

ح�سابك  اأم��ان  تعزيز  يف  ت�ساعدك 

ن�سائح  يت�سمن  كما  ق��وق��ل.  على 

مفيدة تبقيك اأكرث اأماناً عند ت�سفح 

الإنرتنت، مثل تذكريك باإ�سافة قفل 

و�سول  ومراجعة  هاتفك،  ل�سا�سة 

طرف ثالث اإىل بيانات ح�سابك يف 

والتطبيقات  املواقع  واإظهار  قوقل، 

التي قد تكون �سجلت الدخول اإليها 

ل�ستخدام ح�ساب قوقل اخلا�ض بك.

- ح���دد رق���م ه��ات��ف ل���س��رتداد 

املعلومات

مي���ك���ن لإ�����س����اف����ة م��ع��ل��وم��ات 

رقم  مثل  ح�سابك،  اإىل  ال���س��رتداد 

ه��ات��ف اأو ع��ن��وان ب��ري��د اإل��ك��رتوين 

على  ت�����س��اع��دك  اأن  اح��ت��ي��اط��ي، 

اأ���س��رع  ب�سكل  ح�سابك  ا����س���رتداد 

اأو  ال��و���س��ول  ت��ع��ذر عليك  يف ح��ال 

اأن  وينبغي  اإليه،  الدخول  ت�سجيل 

قمت  اإذا  املعلومات  بتحديث  تقوم 

بتغيري رقم الهاتف اأو عنوان الريد 

الإلكرتوين، وميكنك ا�ستخدام رقم 

الإلكرتوين  الريد  عنوان  اأو  هاتف 

الح��ت��ي��اط��ي لإخ���ط���ارك يف ح��ال 

وجود ن�ساط مريب يف ح�سابك، اأو 

مل�ساعدتك يف حظر اأي �سخ�ض من 

ا�ستخدام ح�سابك بدون اإذن.

- تفعيل ميزة التحقق بخطوتني

عزز م�ستوى اأمان ح�ساباتك عر 

بخطوتني«،  »التحقق  ميزة  تفعيل 

بخطوة  القيام  منك  تتطلب  والتي 

اإىل  ال���دخ���ول  لت�سجيل  اإ���س��اف��ي��ة 

ا�سم  اإدخ���ال  جانب  اإىل  ح�سابك، 

امل�����س��ت��خ��دم وك��ل��م��ة امل�����رور، وه��ي 

اإدخال رمز مكون من 6 اأرقام تقوم 

 Google تطبيق  ع��ر  ب��اإن�����س��ائ��ه 

ميزة  وت�ساعد   ،Authenticator
تقليل  ب��خ��ط��وت��ني« ع��ل��ى  »ال��ت��ح��ق��ق 

فر�سة دخول �سخ�ض ما ب�سكل غري 

م�سرح به اإىل ح�سابك.

ومب���ج���رد ت��ف��ع��ي��ل امل���ي���زة لأح���د 

بخطوة  القيام  تذكر  احل�سابات، 

التحقق الإ�سافية يف كل مرة ت�سجل 

فيها الدخول اإليه.

اأ���س��ا���س��ي��ة  - حت���دي���د ق���واع���د 

للأطفال

يف  الأط��ف��ال  مع  التحدث  ينبغي 

على  ال�سلمة  ع��ن  مبكرة  مرحلة 

الإنرتنت مع حتديد قواعد اأ�سا�سية 

اأ�سا�سيات  وتعليمهم  ل�ستخدامها، 

ال�����س��لم��ة وا���س��ت��خ��دام الإن��رتن��ت 

اإل��ك��رتوين،  جهاز  اأي  منحهم  قبل 

»اأبطال  وميكن الطلع على منهاج 

وال��ذي  ح��ال��ي��اً،  املتوفر  الإن��رتن��ت« 

كيفية  الأط��ف��ال  تعليم  اإىل  يهدف 

البقاء باأمان وي�سم موا�سيع خمتلفة 

مثل كيفية اإعداد كلمات مرور قوية، 

وحتديد الأ�سياء املنا�سبة مل�ساركتها 

تعزيز  ميكنهم  كما  الإن��رتن��ت،  عر 

ج��م��ي��ع ه���ذه اجل���وان���ب م��ن خ��لل 

امل�ساركة بلعبة »عامل الإنرتنت«.

alarabiya :امل�سدر

مبنا�سبة اليوم العاملي للإنرتنت الآمن

باجليل  تتعلق  الثقيل،  العيار  من  ملفاجاأة  الأمريكية  اأبل  �سركة  ت�ستعد 

القادم من هواتف »اآيفون«، التي �ستاأتي بتغيري ثوري يف جمال الكامريات 

لطرح  اأبل تخطط  فاإن  »بلومبريغ«،  وكالة  ن�سرته  لتقرير  ووفقا  وال�سحن. 

ت�سكيلة هواتف تخلف »اآيفون XS ماك�ض«، و�ستدعم ثلث كامريات خلفية. 

كذلك �ست�ستبدل ال�سركة منفذ ال�سحن ال�سريع لنظام �سحن اآخر يعتمد على 

كابلت مبنفذ USB-C، ح�سب ما نقلت �سحيفة »ديلي ميل« الريطانية. 

مبقدورهم  �سيكون  الذين  للم�ستخدمني  جيًدا  خًرا  الأول  التغيري  وميثل 

التقاط ال�سور �سمن جمال اأكر للعر�ض، ف�سًل عن نطاق اأو�سع للتقريب. 

اأكرث، وهو ما ي�ساعد من يقوم  التقاط »بك�سلت«  اأي�سا  ومن الإيجابيات 

بدقة  الإ�سافات  من  املزيد  لإجراء  الفيديوهات  اأو  ال�سور  بعملية حترير 

الأبعاد«،  »ال�سور ثلثية  الت�سوير  التقرير، �سيدعم نظام  عالية. وبح�سب 

مما �سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع املعزز. 

و�ستدمج الكامريات ما�سًحا ليزرًيا بدل النظام القدمي القائم على امل�سح 

بالإ�سقاط، بحيث ميكن التقاط الأج�سام والأ�سياء من م�سافات بعيدة. واإىل 

بكابل  ال�سحن  على  اجلديدة  الهواتف  �ستعتمد  الثلث،  الكامريات  جانب 

ال�سواحن  ذات  ا�ستعمال  من  امل�ستخدمني  �سيمّكن  USB-C، مما  مبنفذ 

مع اأجهزة �سركات اأخرى مثل �سام�سونغ وهواوي، ولكنها �ست�سبح »عدمية 

النفع« مع اأجهزة ال�سركة الأمريكية الأقدم.

ويف م�سعى ملواجهة الرتاجع املقلق ملبيعاتها خلل الربع الأخري من العام 

هواتف  اأ�سعار  خف�ض  اإىل  تتجه  اأبل  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت  املا�سي، 

اآيفون قريًبا.

skynewsarabia :امل�سدر

»اآيفون« بثلث كامريات و�ساحن »مثري للجدل«

»آبل« تحضر لمفاجأة من 
العيار الثقيل
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دراسة مثيرة تفند فكرة أن »اإلفطار أهم وجبة في اليوم«!

تحذير صحي للموظفين بشأن »طعام العمل«
على  ي��ع��ت��م��دون  مم��ن  ك��ن��ت  اإذا 

ال�شركات  تتيحها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة 

مبقابل،  اأو  جماًنا  �شواء  ملوظفيها، 

فعليك اأن تراجع �شلوكك فوًرا.

اأم��رك��ي��ة  درا����ش���ة  ك�شفت  ف��ق��د 

يتناولها  التي  الأطعمة  اأن  حديثة، 

املوظفون يف اأماكن عملهم تكون غر 

�شحية يف الغالب، �شواء تعلق الأمر 

جماًنا  املوؤ�ش�شات  تقدمها  باأطعمة 

مقا�شف  م��ن  م�����ش��راة  ب��اأخ��رى  اأو 

ال�شركات، اأو يف املنا�شبات.

واأظ���ه���ر ب��ح��ث ح���ول م��ا ت��ن��اول��ه 

اأ�شخا�ص بالغون يف عملهم على مدى 

اأن �شخ�ًشا من كل 4 تناول  اأ�شبوع، 

الطعام يف العمل مرة اأو اأكرث، وكان 

ب�شكل عام مليًئا بال�شعرات احلرارية 

والدهون  والأم���اح  الفائدة  عدمية 

وال�شكر.

املن�شورة  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 

وعلم  التغذية  »اأك��ادمي��ي��ة  جملة  يف 

الأطعمة  تلك  اأن  الغذائية«،  النظم 

الغازية  وامل�شروبات  البيتزا  ت�شمل 

مما  واحللوى،  والكعك  والب�شكويت 

�شعر   1300 من  يقرب  ما  اأ���ش��اف 

حراري لغذائهم يف الأ�شبوع.

وقال كبر الباحثني يف الدرا�شة، 

ب��اح��ث يف  اأون��ي��ف��رك، وه��و  �شتيفن 

مراكز التحكم يف الأمرا�ص ومكافحة 

جورجيا:  بولية  اأتانتا  يف  البدانة 

»اأغ��ل��ب تلك الأط��ع��م��ة ل ي��اأت��ي من 

مق�شف اأو اآلت بيع، لكنه معرو�ص 

اجتماعية  م��ن��ا���ش��ب��ات  يف  جم��اًن��ا 

واج��ت��م��اع��ات، وه���ذا الأم����ر �شكل 

مفاجاأة بالن�شبة اإلينا«.

واعتمد الباحثون على عينة ممثلة 

ال��ولي��ات  م�شتوى  على  للموظفني 

م��وظ��ف،   5200 �شملت  امل��ت��ح��دة 

وزارة  اأج��رت��ه  ا�شتبيان  يف  �شاركوا 

الزراعة بني عامي 2012 و2013، 

 7 م��دى  على  تناولوه  عما  و�شاألهم 

اأيام. ووجد الباحثون اأن 23 يف املئة 

من املوظفني ح�شلوا على طعام يف 

العمل، خال الأ�شبوع، من بينهم 17 

باملئة ح�شلوا على طعام جماين و9 

يف املئة ا�شروا ذلك الطعام. 

وي��و���ش��ح ف��ري��ق ال���درا����ش���ة اأن 

العمل  مكان  يف  املتاحة  الأط��ع��م��ة 

مقيا�ص  على  نقطة   48.6 �شجلت 

موؤ�شر الطعام ال�شحي لعام 2010، 

ت�شجله  ال���ذي  امل��ع��دل  نف�ص  وه���و 

مطاعم  يف  الطعام  قائمة  مكونات 

الوجبات ال�شريعة.

من  ملجموعة  مراجعة  اأظ��ه��رت 

عن  ال�شائعة  الفكرة  اأن  الدرا�شات 

اأن عدم تناول وجبة الإفطار ي�شهم 

يف اكت�شاب الوزن ل تعني اأن تناول 

يف  ي�شاعد  قد  ال�شباحية  الوجبة 

فقدان الوزن.

وف��ح�����ص ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات 

جت����ارب  ���ش��م��ل��ت  درا������ش�����ة   13
ال��ولي��ات  يف  معظمها  ���ش��ري��ري��ة 

 30 امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا خ���ال 

امل�شاركني  بع�ص  وت��ن��اول  ع��اًم��ا، 

يتناوله  مل  بينما  الإف��ط��ار  فيها 

اإىل  املراجعة  وتو�شلت  الباقون. 

ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  اأن 

الإف���ط���ار اك��ت�����ش��ب��وا م���زي���ًدا من 

اأكرث  وال��وزن  احلرارية  ال�شعرات 

الوجبة. هذه  ممن جتاهلوا 

مفاجئة  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ك��ون  ورمب���ا 

اإذ  غذائية،  حمية  يتبعون  للذين 

تناول  على  واظ��ب��وا  من  ب��اأن  تفيد 

وج��ب��ة الإف���ط���ار اك��ت�����ش��ب��وا 260 

يومًيا  املتو�شط  يف  ح��رارًي��ا  �شعًرا 

الوجبة،  ه��ذه  جتنبوا  مم��ن  اأك���رث 

 0.44 مبقدار  اأوزان��ه��م  زادت  كما 

ك��ي��ل��وغ��رام يف امل��ت��و���ش��ط. وق��ال��ت 

الباحثني  كبرة  �شيكوتيني  فافيا 

يف ال��درا���ش��ة اجل��دي��دة، وه��ي من 

جامعة مونا�ص يف ملبورن باأ�شراليا 

»هناك اعتقاد باأن الإفطار هو اأهم 

لي�ص  الو�شع  لكن  اليوم،  يف  وجبة 

هي  احل��راري��ة  فال�شعرات  كذلك، 

وقت  ك��ان  اأًي��ا  احل��راري��ة  ال�شعرات 

اإذا  ياأكلوا  األ  النا�ص  تناولها، وعلى 

مل ي�شعروا باجلوع«.

وكتب الباحثون يف الدورية الطبية 

ال��درا���ش��ات  بع�ص  اإن  الربيطانية 

ك��ان  اإذا  ف��ي��م��ا  دق��ق��ت  ال�����ش��اب��ق��ة 

الأي�ص،  عملية  على  تاأثر  لاإفطار 

يحرقها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��رات  ع��دد  اأو 

يجدوا  مل  الباحثني  لكن  اجل�شم، 

اختافات مهمة يف هذا ال�شدد بني 

تناول الإفطار من عدمه.

يف  الباحث  �شبيكتور،  تيم  لكن 

الذي  لندن،  كوليدج  كينجز  جامعة 

م�شاحًبا  اف��ت��ت��اح��ًي��ا  م��ق��الً  ك��ت��ب 

اإن ال�شتهاك الأقل  للدرا�شة، قال 

لعدم  امل�شاحب  احلرارية  لل�شعرات 

هذا  اأن  اإىل  ي�شر  الإف��ط��ار  تناول 

بالن�شبة  ن��اج��ًح��ا  ي��ك��ون  ق��د  النهج 

لبع�ص الذين يتبعون حمية غذائية.

واأ���ش��اف: »ك��ل واح��د منا متفرد 

وبالتايل قد تختلف ال�شتفادة التي 

الكربوهيدرات  من  عليها  يح�شل 

وال���ده���ون ع��ل��ى ح�����ش��ب اجل��ي��ن��ات 

الدقيقة باجل�شم ومعدل  والكائنات 

الأي�ص«.

انخفاض معدالت
الوفاة بالسرطان في أميركا

انخف�شت معدلت الوفاة بال�شرطان با�شتمرار يف ال�شنوات الأخرة يف 

 WHO العاملية  ال�شحة  منظمة  د�شنتها  التي  العاملية  العمل  خطة  اإطار 

ب�شاأن الوقاية من الأمرا�ص غر ال�شارية ومكافحتها للفرة 2020-2013، 

الرامية اإىل خف�ص الوفيات املبكرة ب�شبب ال�شرطان، وفقاً لتقرير جديدة 

.»Live Science« ن�شرها موقع

معدل النخفا�ص

ووفقاً للتقرير ال�شادر عن جمعية ال�شرطان الأمركية ACS، انخف�ص 

معدل الوفيات يف الفرة من 1991 اإىل 2016، ب�شبب اأمرا�ص ال�شرطان 

يف الوليات املتحدة الأمريكية ب�شكل مطرد بنحو %1.5 �شنوياً، ما اأدى اإىل 

انخفا�ص عام بن�شبة %27 خال فرة 25 عاماً، وهو ما يعد تطوراً بارزاً 

يف املعركة �شد مر�ص ال�شرطان، وقال اخلرباء اإن هذه الن�شبة ترجم اإىل 

انخفا�ص عدد الوفيات مبا ل يقل عن 2.6 مليون حالة ب�شبب بال�شرطان 

عما كان متوقعاً اإذا ظلت معدلت الوفاة عند ذروتها.

احلالة الجتماعية والقت�شادية

لكن رغم هذا التقدم الطبي، ما زالت هناك حالة من التباين يف الن�شب 

ب�شكل متزايد يف الوفيات الناجمة عن ال�شرطان وفقاً للحالة الجتماعية 

يعي�شون يف جمتمعات فقرة  الذين  الأ�شخا�ص  والقت�شادية، حيث يعاين 

من عبء متزايد من ال�شرطانات، التي ميكن الوقاية منها، بح�شب تقرير 

.ACS الدرا�شة التي اأجرتها

يقول دكتور داريل غراي، نائب مدير مركز الإن�شاف ال�شحي لل�شرطان 

يف مركز ال�شرطان ال�شامل التابع جلامعة ولية اأوهايو، والذي مل ي�شارك يف 

الدرا�شة: على الرغم من اأن الراجع امل�شتمر يف معدلت الوفيات الإجمالية 

لل�شرطان هو خرب �شار، اإل اأن »الأنباء ال�شيئة التي اأبرزها هذا التقرير هي 

اأن التفاوتات تت�شع، ل �شيما بني الدول ذات الو�شع الجتماعي والقت�شادي 

والباحثون  ال�شحية،  الرعاية  مقدمو  يقوم  »اأن  اأهمية  موؤكداً  املنخف�ص«، 

واأع�شاء املجتمعات الطبية مبوا�شلة الدفع نحو العدالة ال�شحية«.

حول  للبيانات  اأحدث حتليل  نتائج   ACS�ل ال�شنوي  التقرير  ن�شر  وقد 

حالت ال�شرطان والوفيات ومعدلت البقاء يف الوليات املتحدة، واأظهر اأنه 

يف عام 2016، كان هناك 156 وفاة بال�شرطان لكل 100.000 �شخ�ص، 

وذلك بانخفا�ص عن معدل 215 وفاة بال�شرطان لكل 100000 �شخ�ص يف 

عام 1991.

معدلت التدخني

يرجح التقرير اأن اأ�شباب انخفا�ص معدلت الوفاة بال�شرطان يف اأمركا، 

الذي حدث خال 25 عاماً، يف الغالب تعود اإىل انخفا�ص معدلت التدخني 

»الأمر الذي يزيد من خطر الإ�شابة بعدد من اأنواع ال�شرطان، ل �شيما �شرطان 

الرئة«، ف�شًا عن التقدم يف جمال الك�شف املبكر والعاج من ال�شرطان.



بدء استقبال طلبات مكافأة التميز

»التصنيع المتقدم« يطلق 
مسابقة »الروبوتات الذكية«

اأعلنت اأمانة املجل�س العلمي بوكالة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

طلبات  ا�ستقبال  ب���دء  ع��ن  العلمي 

مكافاأة التميز لأع�ساء هيئة التدري�س 

ال�����س��ع��ودي��ن وم���ن يف ح��ك��م��ه��م، عن 

الإلكرتونية«  اخلدمات  »بوابة  طريق 

ht tps : / / e .ksu . edu . sa/

اأ�سهر   3 Account/Login وملدة  
2019م   1 مار�س  تاريخ  اعتباًرا  من 

ح�سب  2019م،  مايو   31 تاريخ  اإىل 

ال�سوابط املُعلن عنها والتي مت تعميمها على جميع الكليات واملو�سحة 

على بوابة املجل�س العلمي.

اأع���ل���ن امل�����س��رف 

ع�����ل�����ى م���ع���ه���د 

ال���ت�������س���ن���ي���ع 

امل�������ت�������ق�������دم 

ال������دك������ت������ور 

اخلليفة  ه�سام 

ع��ن ب���دء ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات ال��ف��رق 

الأوىل  »امل�سابقة  يف  للم�ساركة 

 2019 الذكية  الروبوتات  لت�سميم 

يوم  حتى  املتقدم،  الت�سنيع  معهد  ينظمها  والتي   »)RAMI2019(

جامعة  ط��اب  ت�سجيع  اأج��ل  من  وذل��ك   ،2019 فرباير   21 اخلمي�س 

امللك �سعود على الت�سميم والبتكار ودعم نقل تقنية الروبوتات الذكية 

وا�ستخدامها يف امل�سانع الذكية.

واأكد اأنه �سيتم تدريب طاب اجلامعة على اأ�سا�سيات الربجمة وعمليات 

الراجعه  التغذية  طرق  من  وال�ستفادة  احل�سا�سات  وا�ستخدام  التحكم 

ومكوناتها، وكذلك اإقامة ور�س عمل للفرق امل�ساركة بهدف التعرف على 

اآلية ت�سميم الروبوتات الذكية ودرا�سة التو�سيات الكهربائية والأوامر 

الربجمية.

الفرق  بن  امل�سابقة  اإج���راء  موعد  ب��اأن  املعهد  على  امل�سرف  واأف���اد 

واأن   2019 مار�س   12 الثاثاء  يوم  �سيكون  الفائزين  واإع��ان  امل�ساركة 

اجلوائز املقدمة من املعهد ت�سمل جوائز مالية للمراكز الثاثة الأوىل، 

بالإ�سافة ل�سهادات تقدير للفرق امل�ساركة.

وميكن التقدم للم�ساركة من خال موقع املعهد على �سبكة الإنرتنت 

AMI.KSU.EDU.SA

أسبوع حافل باألنشطة والفعاليات في »التربية«
نظمت كلية الرتبية الأ�سبوع املا�سي عدًدا من 

الأن�سطة والفعاليات بلغت 12 فعالية ما بن ور�س 

عمل وحلقات نقا�س ودورات تدريبية ولقاءات.

ال�سايع  فهد  الدكتور  الكلية  عميد  رعى  حيث 

ال�سنوي  اللقاء  مثل  الفعاليات،  هذه   من  ع��دًدا 

الطابية،  الأن�سطة  وحدة  نظمته  الذي  املفتوح 

يف  البحوث  »اأولوية  بعنوان  نقا�س  حلقة  وكذلك 

التي  الرتبوية«  القيادة  جمال  يف  التعليم  وزارة 

نظمها ق�سم الإدارة الرتبوية.

ومن الفعاليات البارزة املقامة يف كلية الرتبية 

لق�سم  امليدانية  الرتبية  لطاب  ال��ث��اين  اللقاء 

الدر�س«  »بحث  بعنوان  التدري�س  وطرق  املناهج 

الأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  وكالة  نظمته  ال��ذي 

العلوم  تعليم  يف  التميز  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ت��دري��ب��ي��ة  تخ�س  دورة  وك��ذل��ك  وال��ري��ا���س��ي��ات، 

طالبات الدرا�سات العليا يف الكلية نظمتها وكالة 

الكلية للجودة والتطوير.

وكان هناك عدد من املحا�سرات التي اأقامتها 

»كيفية  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة  مثل  الكلية  اأق�����س��ام 

حتليل  يف  اإنتاجية  اأك��ر  ب�سكل  الوقت  ا�ستثمار 

علم  ق�سم  نظمها  املخطوطات«  وكتابة  البيانات 

النف�س بالتعاون مع وحدة الدرا�سات العليا، ولقاء 

با  »التدري�س  بعنوان  امليدانية  الرتبية  لطاب 

اإجهاد« نظمه ق�سم املناهج وطرق التدري�س.

الفعاليات  ه���ذه  اإق���ام���ة  م��ن  ال��ه��دف  وك���ان 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مواكبة تطور واحتياجات 

الرقي  وكذلك  الأكادميية،  باجلودة  والهتمام 

بالوعي واحل�س الرتبوي لدى من�سوبي ومن�سوبات 

وطاب وطالبات كلية الرتبية.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

جامعتنا وإدارة تعليم الرياض 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

والت�سجيل م�سكورة يف معر�س »جامعتي  القبول  �ساركت عمادة 

بوابة م�ستقبلي«، والذي اأقامته مدار�س اململكة بح�سور مدير تعليم 

عموًما  الريا�س  مدار�س  تقيمها  التي  املنا�سبات  فهذه  الريا�س، 

بوابة  تفتح  اأنها  يفرت�س  اململكة  واخلا�سة يف  واملدار�س احلكومية 

باجلامعات  لالتحاق  املميزين  الطاب  ا�ستقطاب  على  التناف�س 

ال�سعودية.

التناف�س الإيجابي بن اجلامعات ويعزز ال�سورة   وهذا �سيخلق 

الذهنية الإيجابية لدى الطاب حول الربامج الأكادميية، فالطالب 

تاأثري  والتاأثري، ولعل  العمرية مير بحرية الختيار  املرحلة  يف هذه 

الأ�سدقاء ثم الأهل يتقدمان على املعارف التي يفرت�س اأن تقدمها 

اجلامعات.

 وهنا ل بد من بناء �سراكة مع اإدارة تعليم الريا�س بقيادة الأخ 

الدكتور حمد الوهيبي لتبني م�سروع »جامعتي بوابة م�ستقبلي« مع 

جامعتنا الأم »امللك �سعود«، وذلك على غرار اأ�سبوع املهنة.

املنا�سبة  نبادر يف �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« برعاية  اأن  وي�سرنا 

والت�سجيل،  القبول  عمادة  اإ���س��راف  حتت  تنظيمها  على  والعمل 

وجامعتنا دائًما يف م�ساف الداعمن لاأفكار واملبادرات الريادية، 

ومب�ساركة  الثانوية  املدار�س  طاب  و�ستخدم  منها  واح��دة  وه��ذه 

جامعاتنا ال�سعودية، والتناف�س على املتميزين اأ�سبح �سمة اجلامعات 

فهل  ذل��ك..  غري  نقبل  ل  هنا  ونحن  ال�سدارة،  مراكز  التي حتتل 

تنجح املبادرة؟  
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الجامعة في المركز الثاني سلة 
الجامعات ببطولة 

بطولة  طيبة  جامعة  فريق  حقق 

كرة ال�سلة للجامعات بعد تغلبه على 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  ف��ري��ق  ن��ظ��ريه 

 3 اجل��م��ع��ة  ي���وم   85-90 بنتيجة 

املباراة  1440ه� يف  الآخ��رة  جمادى 

النهائية للبطولة التي نظمها الحتاد 

مو�سمه  �سمن  للجامعات  الريا�سي 

التا�سع وا�ست�سافت مرحلتها النهائية 

جامعة امللك �سعود على �سالة الهيئة 

العامة للريا�سة بالريا�س.

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  وت���وج 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

للجامعات  الريا�سي  الحتاد  ورئي�س 

البقمي  عبداهلل  الدكتور  ال�سعودية 

الدكتور  ال�سلة  ك��رة  بطولة  وم��دي��ر 

حممد ن�سيم جان الفائزين بالكوؤو�س 

نالت  حيث  واجل��وائ��ز،  وامليداليات 

الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  طيبة  جامعة 

جامعة  وح�����س��دت  البطولة  وك��اأ���س 

الف�سية  امل��ي��دال��ي��ات  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

فيما  الثاين،  املركز  على  بح�سولها 

املركز  الإ�سامية  اجلامعة  اأح��رزت 

امليداليات  على  وح�سلت  ال��ث��ال��ث 

الربونزية.

تكرمي  التتويج  حفل  خ��ال  ومت 

تبادل  اإىل  بالإ�سافة  البطولة،  حكام 

امللك  جامعة  بن  التقديرية  ال��دروع 

امل�ست�سيفة والحتاد  �سعود اجلامعة 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية منظم 

البطولة.

حزمة دورات جديدة بمركز الحاسب
اململكة  روؤي����ة  م��ع  مت��ا���س��ي��اً 

ال��ت��ح��ول  وب���رن���ام���ج   2030
و���س��م��ن   ،2020 ال���وط���ن���ي 

والتطويرية  التنفيذية  خطواته 

تتما�سى  تعليمية  بيئة  لتحقيق 

احلا�سر،  الوقت  متطلبات  مع 

وتنمية  احلا�سب  مركز  اأطلق 

دورات  عدة  للتدريب  املهارات 

ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت���ق���دمي م���ه���ارات 

يف  للمتدرب  جديدة  ومعارف 

ال����ذات ونظم  ت��ط��وي��ر  جم���ال 

املعلومات.

ت�����س��م��ل ت���ل���ك امل����ه����ارات 

واأ�سا�سيات  القانونية،  الثقافة 

الأم����ن ال�����س��رباين، وم��ه��ارات 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي، 

والذكاء ال�سطناعي، واإنرتنت 

املعلومات،  وحوكمة  الأ�سياء، 

والبينات ال�سخمة.

ودع�������ا امل����رك����ز ال���ط���اب 

ل��ل��م�����س��ارك��ة وال���س��ت��ف��ادة من 

خ���دم���ات امل���رك���ز وال������دورات 

ال��ع��دي��د  ي��ق��دم��ه��ا يف  ال���ت���ي 

م��ن امل���ج���الت، ول��ل��م��زي��د من 

امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ف�����س��ل ب��زي��ارة 

الطاب:  �سوؤون  عمادة  موقع 

www.sa.ksa.edu.sa


