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وطننا درة مضيئة وخط دفاعه
التفاف أبنائه حول قيادتهم

 89عامًا

ماض مجيد وحاضر زاهر

هن�أ معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب�����دران ال��ع��م��ر ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة
مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 89م�ؤكداً
�أن ال��وط��ن ال��ي��وم ي�ستعيد ذك��رى
ت�أ�سي�سه ع��ل��ى ي��د ج�لال��ة املغفور
له ب���إذن اهلل ،امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن ،وي�ستنطق ملحمة من
ال��ب��ط��والت قادتها عزمية رج��ال ال
يخ�شون �إال اهلل ،وظللتها عقيدة
�صافية جمللة بكلمة «ال �إله �إال اهلل
حممد ر�سول اهلل» ،امتطوا �صهوات
خيولهم ،وظهور �إبلهم ليوحدوا قارة ممتدة تعي�ش اليوم بتوفيق من
اهلل �أمناً و�سالماً ،ونه�ض ًة م�ستمر ًة ،وم�ستقب ً
ال م�شرقاً ،وحزماً يردع
الأعداء واملناوئني.
و�أ�ضاف معاليه :وهذا النهج الذي �أ�س�سه امل�ؤ�س�س و�سار عليه
من بعده �أبنا�ؤه امللوك رحم اهلل الأموات منهم وحفظ اهلل لنا امللك
�سلمان� ،أتى ليعزز مبد�أ التكاف�ؤ ويزيل دن�س الطائفية والعن�صرية
ويحقق ال�شمولية لوطن مي�ضي بعزمية �أبنائه وه ّمة �شبابه لي�ضاهي
الأمم �شموخاً و�صالب ًة واعتزازاً مبقدراته ومكت�سباته.
و�أكد د .العمر �أن التعليم كان وال يزال و�سيلة هذه الدولة لتحقيق
غاياتها ال�سامية ،فكان على ر�أ�س اهتماماتها؛ �إذ مل تدخر جهداً يف
ن�شر التعليم وتطويره ،ليكون الرافد الأ�سا�س ل�صناعة هذه النه�ضة
وبناء ذلك املجد ،ومع هذه النه�ضة املباركة �شهد التعليم يف عهد
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
الأمري حممد بن �سلمان حفظهما اهلل ،تغرياً نوعياً ،وظهرت مالمح
هذا التغري لتكون مواكبة لر�ؤية اململكة  2030ومتما�شية مع برنامج
التحول الوطني الهادف �إىل تطوير العملية التعليمية والرتبوية.
و�أو�ضح معاليه �أن التعليم العايل ،ويف القلب منه جامعة امللك
�سعود ،ي�أتي على ر�أ�س اهتمامات خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني حفظهما اهلل ،خا�صة �أن اجلامعات تُع ُّد الركيزة الأوىل
يف �سعي الدولة �إىل حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص وتعزيز احلراك ،ومل يُ َ
كتف
بهذا بل جاء برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
مواكباً لتنويع م�صادر املعرفة و�إعداد املوارد الب�شرية ليحدد جمال
االبتعاث للطالب يف �أحد اجلامعات املرموقة ،و�أي�ضاً لي�ضمن للمبتعث
بعد رجوعه فر�صة وظيفية تتواءم مع خرباته العلمية املكت�سبة.
و�أكد العمر �أن هذه اجلهود ت�أتي �إمياناً من والة الأمر حفظهم اهلل
ب�أهمية البحث العلمي لكونه رافداً مهماً للتطور والتقدم ،وخا�صة �أنه
ي�أتي مر�سخاً ملفهوم اقت�صاد املعرفة ومن �أبرز �أمناط هذا التطور ما
ن�شاهده اليوم من دعم ل�شركة وادي الريا�ض للتقنية بجامعة امللك
�سعود الذي �أتى بنتائج �إيجابية متوافقة مع �أمناط الدعم الذي تلقاه
اجلامعات من الدولة للتحفيز على اال�ستثمار ونقل املعرفة.
وختاماً ق��ال معاليه� :إن��ه ي��وم الوطن يحق له �أن يحتفل بنف�سه
ويحتفل �أبنا�ؤه به ،فقد غدا اليوم درة م�ضيئة وقامة متوهجة �شعاعه
العطاء وخط دفاعه الأول التفاف �أبناء هذا الوطن العظيم حول
وطنهم ومليكهم ،حفظ اهلل لنا بالدنا ومليكنا وويل عهدنا من كيد
الأعداء ،و�أرجع اهلل لنا جنودنا �ساملني غامنني منت�صرين ب�إذن اهلل.
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اليوم الوطني

�أنا �أدعو لدين الإ�سالم ،ولن�شره بني الأقـوام ،و�أنا داعية لعقيـدة ال�سلف
ال�صالح ،وعقيدة ال�سلف ال�صالح هي التم�سك بكتاب اهلل ،و�سنة ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم.
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود -رحمه اهلل

هنأوا القيادة الحكيمة والشعب الوفي بهذه المناسبة الغالية ..وكالء ومنسوبو الجامعة:

المملكة في يومها الوطني الـ .. 89أمن واستقرار..
حزم وعزم  ..وهمة حتى القمة
د .السلمان :اليوم الوطني صفحة مضيئة
تضاف إلى سجل حافل باإلنجاز والخير
والسالم
اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية هو منا�سبة
مم �ي��زة حم �ف��ورة يف ال ��ذاك ��رة وال ��وج ��دان ،حت�ق�ق��ت فيه
الوحدة الوطنية ،و�أزيلت به الفرقة والتفكك ،و�شهد له
التاريخ مب��دى التطور واالزده ��ار ا ّل��ذي ح�صل ،والأم��ن
واال�ستقرار واالعتدال والتوازن ،ويف هذا اليوم يرفع كل
ً
�شموخا وفخر ًا مبا حتقق على �أر�ض وطنه
مواطن ر�أ�سه
املعطاء ،لن�سجل فخرنا واعتزازنا باملنجزات احل�ضارية
الفريدة التي حتققت على مدى ثمانية عقود من عمر
الزمن.
والء وفخر
بهذه املنا�سبة رفع وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�سلمان �أ�سمى التهاين و�صادق التربيكات �إىل مقام
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،حفظهم اهلل ،و�إىل كافة
�أف��راد ال�شعب ال�سعودي النبيل ،مبنا�سبة حلول ذكرى
اليوم الوطني التا�سع والثمانني لتوحيد اململكة العربية
ال�سعودية ،داعياً املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يدمي على
وطننا الغايل نعمة الأمن والأمان والرخاء واال�ستقرار
ونحن يف خري و�أم��ان وقوة وجمد وعز و�س�ؤدد وحلمة
وطنية ال مثيل لها ،و�أن يحفظ بالدنا من كل �شر و�سوء.
وقال د .ال�سلمان �إن من ف�ضل اهلل ونعمته على هذا
الوطن امل��ب��ارك� ،أن هي�أ له قيادة حكيمة وخمل�صة،
و�شعبا متما�س ًكا بلحمة وطنية منيعة ملتفة حول قيادتها
الر�شيدة ،وهذا اليوم الوطني ميثل عاماً جديداً ي�ضاف
�إىل التاريخ املجيد للوطن ،و�صفحة م�ضيئة ت�ضاف �إىل
�سجل حافل بالإجناز واخلري وال�سالم ،ويف هذا اليوم
جت�سد نعمة
جندد البيعة والوالء لقيادتنا الر�شيدة ،التي َّ
مل �شمل هذه البالد حتت راية التوحيد يف الأر�ض التي
انبثق منها نور الإ�سالم وحملت ر�سالته اخلالدة �إىل
الب�شرية.
و�أ�ضاف د .ال�سلمان :ن�ستعيد يف هذا اليوم ذكرى
م�سرية الكفاح والنجاح والنماء والعطاء التي �أر�سى
دعائمها امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن عبد الرحمن -
طيب اهلل ثراه  -ووا�صل امل�سرية من بعده �أبنا�ؤه الربرة،
و���ص��والً �إىل العهد ال��زاه��ر وال��ر�ؤي��ة ال�سديدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل عهده الأمني ،حيث تتوا�صل منجزات الوطن
العظيمة وت�ستمر النه�ضة التنموية واالقت�صادية ال�شاملة
من خالل ر�ؤية  2030والتي �ستحقق للمواطن  -ب�إذن
اهلل  -كل �سبل العي�ش الكرمي ،وجتعل من اململكة حمط
�أنظار الآخرين �إعجاباً وتقديراً لها ولقيادتها.
وختم الدكتور ال�سلمان كلمته ب�س�ؤال اهلل العلي
القدير� ،أن يرحم م�ؤ�س�س ه��ذا الوطن العظيم وكل
الرجال املخل�صني الذين كانوا معه وجميع من عمل
لن�صرة دينه و�إع�ل�اء كلمته وحماية وطنه ،و�أن يعني
وي�سدد قائد م�سريتنا وراع��ي نه�ضتنا خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ،و�أن يوفق العاملني
املخل�صني ال�صادقني يف كل جمال وي�سدد على دروب
اخلري ُخطاهم ويحفظ وطننا وين�صر جنودنا البوا�سل
يف كل مكان �إنه ويل ذلك والقادر عليه.
�أمن وا�ستقرار وتطور
�أك��د وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور حممد النمي �أن منا�سبة اليوم الوطني  89ت�أتي
لتذكرنا مب�ؤ�س�س هذا الكيان املبارك وموحد �أرجائه،
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود-رحمه اهلل-
الذي حتققت على يده الوحدة بعد ال�شتات والفرقة،
وقامت دولة التوحيد واملحبة والتعاون والألفة ،وا�ستطاع

د .النمي :يتجدد اليوم فخرنا واحتفالنا
بالمنجزات العظيمة والنجاحات الكبيرة لوطننا
الغالي

د .الصقير :لم تتوقف مسيرة النماء منذ جمع
شمل هذه البالد على يد المؤسس رحمه الله
د .الحميزي :حبانا الله وطنًا مباركًا يحتوي
على أهم عناصر النجاح واالزدهار والمكانة
المرموقة
بتوفيق اهلل وعونه ،مع رجاله املخل�صني� ،أن ي�ضع قواعد
هذا البناء ال�شامخ ،وي�شيد منطلقاته وثوابته ب�صورة
تنري احلا�ضر ،وت�ست�شرف مالح الغد اجلميل ،وت�أخذ
ب�أ�سباب التطور والتقدم يف جميع مناحي احلياة مع
املحافظة على الثوابت والقيم والعي�ش ب�أمن وا�ستقرار.
و�أ���ض��اف :ا�ستمرت جهود �أبنائه ال�بررة من بعده،
والتي ات�سمت باحلكمة والر�ؤية ،والرو ّية وبُعد النظر،
واملحافظة على هيبة الدولة ومتا�سكها ،وقيمة ومكانة
الوطن واملرتكزات الأ�سا�سية لبنائه وا�ستمرار منائه،
وم�ضاعفة اجلهد لتحقيق الآم��ال ورفعة الوطن ،وقد
جتنبت بالدنا الكثري من الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي ع�صفت بدول كثرية من بالد العامل ،لتبقى يف م�أمن
من ال�صراعات بتوفيق اهلل �أوالً ثم ب�سيا�ستها احلكيمة،
التي �ضمنت لأبنائها املواطنني واملواطنات حياة كرمية
ينعمون فيها بالرفاهية وال�سعادة يف وطن �أك�ثر �أمناً
وا�ستقراراً وتطوراً.
وا�ستطرد قائ ً
ال :تتجدد اليوم هذه الذكرى يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
– يحفظه اهلل  -ال���ذي يحفل ب��امل��ن��ج��زات العظيمة
والنجاحات الكبرية لوطننا الغايل؛ فامل�شاعر املقد�سة
تزخر بالأعمال اجلبارة ،واملواقف البطولية ل�سلمان
احل��ك��م��ة واحل����زم ي��ع��لّ��ق عليها �أب��ن��اء �أم��ت��ن��ا العربية
والإ�سالمية �آمالهم بوطن ال�شموخ والعطاء.
ويف اخلتام �س�أل اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�أن يوفقه لكل خري ،و�أن ي�سبغ
عليه نعمة ال�صحة والعافية ،و�أن يحفظ �سمو ويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�أن يجعل بالدنا �آمنة م�ستقرة تنعم
باخلريات والعزة.
م�سرية خري ومناء
وقال وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل بن

حممد ال�صقري :نحتفل يف هذه الأيام بالذكرى التا�سعة
والثمانني لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية على يد
القائد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه ،والذي
متكن بف�ضل من اهلل ثم بحنكته مع رجاله املخل�صني
�أن يوحد هذا الكيان العظيم حتت راية التوحيد وجمع
ال�شمل ومل �شتات هذا الوطن املعطاء ،و�إننا �إذ نحتفل
بذكرى اليوم الوطني يتذكر املواطن ال�سعودي وي�ستح�ضر
معه كل القيم واملفاهيم والت�ضحيات واجلهود امل�ضنية
التي �صاحبت بناء هذا الكيان العمالق ،ليعرب عما تكنه
�صدوره من حمبة وتقدير لهذه الأر�ض املباركة ،وملن كان
لهم الف�ضل بعد اهلل تعاىل فيما تنعم به بالدنا من �أمن
و�أمان ورفاهية وا�ستقرار.
و�أ����ض���اف د .ال�����ص��ق�ير :م���ن ن��ع��م اهلل ع��ل��ى ه��ذه
البالد الطاهرة �أن اخت�صها بقادة يف �سمو مكانتها
وخ�صو�صيتها ،فلم تتوقف م�سرية اخلري والنماء منذ �أن
جمع اهلل �شمل هذه البالد على يد امل�ؤ�س�س رحمه اهلل
و�أبنائه من بعده وحتى العهد الزاهر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود �أيده
اهلل ،حيث �شهدت اململكة يف �سنوات قالئل قفزات
ح�ضارية ال مثيل لها يف جميع املجاالت ف�أ�صبحت اليوم
مثاالً يحتذى به ونربا�ساً يقتدى به يف التقدم والنمو يف
خمتلف امليادين العلمية والعملية واالقت�صادية والثقافية
واحل�ضارية والأمنية.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة تقدم د .ال�صقري ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ول�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود –حفظهما
اهلل –بالتهنئة بذكرى اليوم الوطني  89وللأ�سرة املالكة
ولل�شعب ال�سعودي الويف ،وحمد اهلل على نعمه الكثرية
ويف مقدمتها نعمة الإ���س�لام ،ونعمة الأم���ن والأم���ان
والرخاء واال�ستقرار ،ودعاه جل �ش�أنه �أن يحفظ قادتنا
ووطننا احلبيب من كل مكروه و�أن يرد كيد الكائدين

د .بن سيف :أبهى صور االحتفال باليوم الوطني
تجديد االلتزام بنطاق المسؤولية وتحمل األمانة
د .العيسى :ذكرى اليوم الوطني  89تفردت بمنجزات
طموحة كان للمرأة نصيب وافر منها

يف نحورهم.
ازدهار ورخاء
من جهته رفع وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي� ،أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات بخال�ص الوفاء والوالء ملقام �سيدي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظهم اهلل -
وال�شعب ال�سعودي الأغر ،وكل عام والوطن بخري و�أمن
و�أمان وازدهار ورخاء.
وق��ال :نعي�ش ون�ست�شعر بكل فخر واع��ت��زاز ذكرى
ت�أ�سي�س هذا الوطن الغايل وذكرى توحيد اململكة على
يد امللك عبدالعزيز �آل �سعود  -طيب اهلل ث��راه -وما
بذله من جهود وعطاء هو و�أبنا�ؤه الربرة يف جمع �شتات
الأم��ة وحتقيق الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار ،وال بد من
الوقوف والت�أمل فيما حققته اململكة من �إجنازات تنموية
وتطويرية يف �شتى املجاالت.
و�أ�������ض������اف د .احل����م����ي����زي :ل���ق���د ح���ب���ان���ا اهلل
وطنًا مبار ًكا يحتوي على �أهم عنا�صر النجاح واالزدهار،
و�أن��ع��م علينا ب�ثروات طبيعية وب�شرية هائلة ،وحتتل
اململكة مكانة مرموقة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
فميزها اهلل ب���أن جعلها مهد الإ���س�لام وبلد احلرمني
ال�شريفني� ،أطهر بقاع الأر���ض ،وقبلة امل�سلمني ،وهذا
هو عمقها العربي والإ�سالمي .كما �أن اململكة تتميز
مبوقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي العاملي ،وهي �أهم بوابة
للعامل ب�صفتها مركز ربط للقارات الثالث ،وحتيط بها
�أكرث املعابر املائية �أهمية على امل�ستوى العاملي.
و�أك��د �أن من �أه��م ال��ق��رارات التي انتهجتها اململكة
حديثاً ر�ؤية اململكة  2030التي تهدف لتحقيق الإ�صالح
االقت�صادي بحيث ت�صبح اململكة �ضمن �أف�ضل 15
اقت�صادًا يف العامل ،وذلك باالعتماد على عدة م�صادر
اقت�صادية دون االع��ت��م��اد ب�شكل رئي�س على النفط
كم�صدر وحيد للدخل القومي ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق
التوازن املايل وت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية باململكة،
واال�ستفادة الق�صوى من بعدها احل�ضاري وعمقها
الإ�سالمي وموقعها اجلغرايف.
و�س�أل د .احلميزي امل��وىل عز وج��ل �أن يحفظ لنا
وطننا و�أمننا وا�ستقرارنا ،كما توجه بال�شكر وعظيم
االمتنان �إىل مقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني وويل
عهده الأمني على دعمهما وحر�صهما على قطاع التعليم
العايل الذي ي�صب يف نه�ضة اململكة وازدهارها وخدمة
خططها التنموية وتلبية احتياجات املجتمع واملواطن.
دعم احلراك الوطني
اعترب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف ع�سريي �أنه بف�ضل من اهلل ننعم بالعي�ش يف وطن
يرفع راي��ة التوحيد ،يقوده خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني – وفقهما اهلل  -هذا الوطن يتالحم
فيه قادته مع مواطنيهم تالحماً يع�ضد م�سرية التنمية
امل�ستمرة لتحقيق ر�ؤي���ة اململكة  2030وتوجهاتها
حري بنا
امل�ستقبلية ،ويف اليوم الوطني التا�سع والثمانني
ٌّ
�أن ي�ضع كل منا �أمام �أعينه م�ستقبل هذا الوطن ،ودوره
يف دعم توجهاته امل�ستقبلية ،مبعنى �أكرث و�ضوحاً ي�س�أل
كل منا نف�سه ما هو ال��دور ال��ذي يقوم به لدعم هذا
الوطن؟ فمهما اختلفت بيننا هذه الأدوار فلكل منا دوه
يف ملحمة الطموح التي تعزز خطوات الوطن لتحقيق
اقت�صاد مزدهر.
و�أ�ضاف :ونحن جميعاً من�سوبي جامعة امللك �سعود
مبختلف فئاتنا طالب وباحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س

جاء الإ�سالم فنقلنا من ال�ضعة واملهانة �إىل �أعلى الدرجات فكنا
��أمنع النا�س جانباً ،وكنا القادة ،وكنا الهداة الداعني �إىل اهلل.
امللك �سعود بن عبدالعزيز ��آل �سعود  -رحمه اهلل

د .المعمر :ما تنعم به مملكتنا من موقع
وإمكانات مادية وبشرية جعلت منها ذات
مكانة عالمية
وموظفني ،يجب �أن يدرك ك ٌّل منا دوره يف دعم احلراك
الوطني امل�ستمر ،هذا احلراك الذي يتطلب �أن ي�ؤدي
كل منا دوره مبنتهى اجلودة والإخال�ص ،فكل ما يبذله
الطالب والباحثون و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون
من جهود ال ت�أتي عليهم وحدهم بالنفع ،فاجلودة يف
�أداء كل منا دوره يدعم رقي خمرجات اجلامعة ،ومن
ثم جناح هذه املخرجات يف دعم املجتمع واالقت�صاد
الوطني ،فمخرجات اجلامعة جميعها ت�صب يف نهر
اجلهود التي ي�شاركنا فيها م�ؤ�س�سات وطنية �أخرى كلها
تدعم هذا احلراك الوطني امل�ستمر ،لذا علينا دائماً �أن
ن�سعى �إىل متيز �أدوارنا بحيث يكون لهذه الأدوار ت�أثري
�إيجابي يف م�سرية الوطن.
وختم بالقول :يف اليوم الوطني التا�سع والثمانني
يطيب يل �أن �أهنئ قيادتنا احلكيمة وكافة من�سوبي
اجلامعة ،واملجتمع ،و�أ���س���أل اهلل �أن يحفظ جنودنا
البوا�سل وين�صر وطننا وطن التوحيد حتت قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل
عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان.
يوم ال�شموخ والبناء
�أك���د عميد كلية الآداب ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ب��ن ثنيان
�آل �سعود �أننا ن�ستذكر مبنا�سبة اليوم الوطني الـ89
للمملكة العربية ال�سعودية ،كيف ا�ستطاع امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود  -طيب
اهلل ثراه  -ورجاله الأ�شاو�س الأوفياء؛ بناء هذه الدولة
العظيمة على تقوى ودين وت�أ�سي�س كيانها على �أ�س�س
ثابتة ودعائم قوية وحدت �أفئدة ال�سعوديني وات�سمت
بالتطور والنماء وتعزيز الوحدة الوطنية يف دولة مرتامية
الأطراف توحدت بها القلوب والب�صائر والأفكار على
منهج الكتاب وال�سنة.
و�أو�ضح �أننا يف ظل وطن الأمن والأمان ن�ستذكر هذه
الذكرى العظيمة وما �أجملها و�أحبها من ذكرى نرى فيها
بطولة واعتزازًا نعي�شها بفخر وقوة و�سعادة ونحمد اهلل
ملا حتقق من �إجنازات عظيمة تعد م�صدر فخر واعتزاز
لكل مواطن وحمب لهذه الأر�ض اخلرية يف وطن جعل
الكتاب وال�سنة د�ستو ًرا �أ�س�س لوحدة وطنية متينة مع
قيادة ر�شيدة حتقق من خاللها رخاء وا�ستقرار و�أمن
وتنمية وازدهار يف كافة املجاالت.
و�أ�ضاف د� .آل �سعود :نحن الآن يف عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل و�سمو
ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان يحفظه اهلل ،يف عهد
احلزم والعزم واحلنكة واحلكمة ،مع ر�ؤية طموحة نرى
ب�شائرها وجناحاتها بادية على �أر�ض الواقع.
وق��ال :علينا جمي ًعا �أن نر�سخ الأه���داف العظيمة
لر�ؤية  ،٢٠٣٠فهي تر�سم لنا وللأجيال القادمة م�ستقب ً
ال
زاخراً بالنماء والبناء واحلياة الكرمية ،وما يحظى به
احلرمان ال�شريفان وامل�شاعر املقد�سة من دعم متوا�صل
واهتمام عظيم وت�سهيل وتي�سري للزوار واملعتمرين ما هو
�إال ت�أكيد حلر�ص القيادة واهتمامها ببذل كافة اجلهود
واخلدمات ل�ضيوف الرحمن وتعده ت�شري ًفا ومنة من اهلل
لهذا الوطن املعطاء الغايل ،وما جناح موا�سم احلج يف
كل عام �إال �شاهد كبري على ما بذل من جهود ومتابعة
و�إ�شراف من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأم�ين وكافة القطاعات احلكومية والأهلية العاملة
خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
ون��وه �سموه ب��دور اململكة الإن�ساين والإغ��اث��ي وما
تقدمه من م�ساعدات �إن�سانية وخريية للدول ال�شقيقة
وال�صديقة ودع��م العمل الإغ��اث��ي والإن�����س��اين يف كل
مكان وزمان من مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية وغريه من اجلهات العاملة الأخرى ،وا�ستذكر
مواقف اململكة الثابتة من ق�ضية فل�سطني وحقهم يف
�إقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س والوقوف
مع الأ�شقاء والأ�صدقاء ملواجهة الكائدين واملرتب�صني
بالعامل العربي والإ�سالمي يف كل مكان وزمان.
متيز �إقليمي ودويل
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور
عبدالرحمن املعمر :حتتفل مملكتنا الغالية باليوم
الوطني التا�سع والثمانني ،وهي الذكرى املت�أ�صلة يف
وج���دان �أب��ن��اء وب��ن��ات مملكتنا الغالية ن�ستذكر فيها
امللحمة على يد م�ؤ�س�س هذا الكيان امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه ،التي وحدت
هذه امل�ساحة ال�شا�سعة من �شبه اجلزيرة العربية بعد
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د .عسيري :حري بنا أن نضع نصب أعيننا
مستقبل الوطن ودورنا في دعم توجهاته
المستقبلية

د .آل سعود :نحمد الله لما تحقق من
إنجازات عظيمة تعد مصدر فخر واعتزاز
لكل مواطن
�شتات طويل حتت راية التوحيد اخلالدة وعلى �أ�س�س
متينة قامت عليها ،وهي كتاب اهلل و�سنة نبيه �صلى اهلل
عليه و�سلم.
و�أك���د �أن م��ا تنعم ب��ه مملكتنا م��ن م��وق��ع جغرايف
و�إمكانات مادية وطاقات ب�شرية جعلت منها دولة ذات
مكانة عاملية� ،آخذة على عاتقها ا�ستثمار تلك الإمكانات
من خ�لال �إع��داد الربامج التنموية ال�شاملة وتطوير
برامج التعليم والتدريب وتنفيذ امل�شاريع ال�صحية واملدن
الطبية ،هي ت�أكيد على حر�ص حكومتنا الر�شيدة �أيدها
اهلل لالرتقاء بالوطن و�أبنائه واال�ستثمار فيهم.
و�أك��د �أن كل ذلك يعك�س ر�ؤي��ة اململكة  2030التي
�أعلنها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع لتقدم دعماً �إ�ضافياً لتعزيز الوجود العاملي
للمملكة حيث جعلها من بني �أف�ضل دول العامل يف كافة
املجاالت ومرجعاً على م�ستوى املنطقة يف اخلدمات
ال�صحية والتدريب الطبي والبحث العلمي ،وتقدمي تلك
اخلدمات وفق �أعلى م�ستويات اجلودة العاملية ،لتحقيق
التميز على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،فهذه اجلهود
املباركة وحر�ص القيادة الر�شيدة على �أبناء الوطن وعمق
التالحم بني املواطن وقيادته يعطي ر�سالة وا�ضحة مبا
تنعم به اململكة وهلل احلمد من �أمن وا�ستقرار.
ووجه لرجالنا البوا�سل على حدود مملكتنا الغالية
كل التقدير والثناء ،و�س�أل اهلل �أن يثبتهم ويعيدهم
�ساملني غامنني من�صورين ،كما ���س���أل امل��وىل العلي
القدير �أن يدمي على بالدنا نعمة الأمن والأمان.
�أبهى �صور االحتفال
ب��دوره��ا عربت وكيلة ���ش���ؤون الطالبات الدكتورة
غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف عن فخرها واعتزازها
بهذه املنا�سبة وقالت :يف مثل هذا اليوم من كل عام
ن�ستعيد ذاك��رة ذلك اليوم امل�شرق يف جبني تاريخنا
العريق ،ونحتفل بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية
ال�سعودية ليكون يوماً را�سخاً يف فكر ووجدان املواطن
ال�سعودي ،و�إن �أبهى �صور االحتفال بذكرى هذا اليوم
الوطني الكبري يف تاريخه و�إجنازه ،هو جتديد وت�أكيد
االل��ت��زام بنطاق امل�س�ؤولية ،وحتمل الأم��ان��ة ،والعمل
الد�ؤوب على امل�شاركة يف التنمية ال�شاملة ،وما ذاك �إال
وفا ًء وترجمة وا�ضحة مل�شاعر الوطنية والوالء.
و�أكدت �أن املت�أمل مل�سرية اململكة العربية ال�سعودية
ليجد يف نف�سه حيزاً كبرياً من االعتزاز الوطني والفخر
الذاتي فيما حتقق من رقي اجتماعي واقت�صادي ورفاه
معي�شي ينعم املواطن ال�سعودي بخرياته ،وها نحن
ذا نعي�ش عهد التنمية ال�شاملة والإ�صالح الذي جعل
منها �سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – عهداً لبناء امل�ستقبل
وتوطيد �أركانه واال�ستثمار يف املواطن ال�سعودي وفتح
جماالت علمية عاملية له وتعزيز م�شاركته الفعالة يف
بناء الوطن بقطاعيه العام واخلا�ص ،حيث �شهدت
اململكة يف �سنوات قالئل قفزات ح�ضارية ال مثيل لها
يف جميع املجاالت.
وختاماً ،رفعت الدكتورة غادة �أ�سمى �آيات التهنئة
والتربيكات �إىل مقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�إىل �سمو �سيدي ويل
عهده وال�شعب ال�سعودي الكرمي ،راجية من اهلل تعاىل
�أن يحفظ لنا هذا الوطن املعطاء ،و�أن يدمي جمده وعز
قيادته ورخاء مواطنيه و�أن يعيننا جميعاً على القيام
بواجب املواطنة على وجهها الأكمل ليظل �شاخماً فوق
قمم املجد ب�إذن اهلل.
يد ًا بيد
وقالت عميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل
العي�سى :نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني  89للمملكة
العربية ال�سعودية حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،وويل عهده
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�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان رعاه
اهلل ،و�سط �إجنازات وقفزات تاريخية تخطوها البالد
وتهدف �إىل رفع م�ستوى الكفاءات يف جميع امل�ؤ�س�سات
وت�سهيل طرق التقدم والتنمية التي تطمح لها البالد من
خالل ر�ؤية  2030ا�ستمرا ًرا للحراك النه�ضوي.
ونوهت بالدعم واالهتمام الذي توليه الدولة لقطاع
التعليم حتديدًا عرب توفري الإمكانيات الالزمة لرفع
ج��ودة التعليم وفتح املجاالت والتخ�ص�صات احلديثة
لتهيئة بناتنا و�أبنائنا خلو�ض غمار �سوق العمل وامل�شاركة
يف بناء وطنهم الغايل ،الأم��ر ال��ذي جعل من جامعة
امللك �سعود تتميز ببيئتها الأكادميية اخل�صبة وم�شاريعها
البحثية الرائدة على امل�ستوى املحلي والإقليمي وتناف�س
للو�صول �إىل م�صاف اجلامعات العاملية.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ذكرى اليوم ال��وط��ن��ي التا�سع
والثمانني لهذا العام تعد احتفالية تفردت مبنجزات
طموحة �سجلت يف �سطورها خ��ط��وات ثابتة تبني
امل�ستقبل بكفاءات وطنية كان للمر�أة ن�صيب وافر منها،
ولن�ست�شعر دائ ًما يف �أجواء االحتفال بهذه املنا�سبة كل
معاين االنتماء وال��والء للوطن وبذل اجلهود املخل�صة
للمحافظة على رفعته وازدهاره.
وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا تقدمت د .العي�سى

با�سمها وبا�سم عمادة �أق�سام العلوم الإن�سانية لقيادتنا
احلكيمة و�شعبنا الكرمي بخال�ص التهاين والتربيكات
بذكرى يومه الوطني وكل عام و�أب��ن��ا�ؤك معاً ي��داً بيد
ال�ستكمال م�سرية البناء والعطاء والنماء.
وفاء ووالء
وعدَّت م�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة مي بنت نا�صر املعمر ،هذا اليوم موعدًا يتجدد
كل عام لرتجمة حبنا ووفائنا ووالئنا لوطننا املعطاء
وقيادته احلكيمة ،ورفعت مبنا�سبة اليوم الوطني «»89
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو
ويل عهده الأم�ين والأ���س��رة املالكة الكرمية وجلميع
�أفراد ال�شعب ال�سعودي� ،سائلني اهلل �أن يحفظ بالدنا
ويدمي عليها نعمة الأمن والأمان حتت ظل قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة.
و�أ�ضافت :من هنا نقف وقفة اهتمام ملراجعة ما ن�ؤديه
من �أدوار وما نتحمله من م�س�ؤوليات �ضمن منظومة
الوطن املتكاملة ،فالوطن ال��ذي نن�شده ال يكتمل �إال
بتكامل �أدوارن��ا ،فلدينا جمي ًعا �أدوار ن�ؤديها �سواء كنا
عاملني يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص �أو غري الربحي،
وهناك م�س�ؤوليات عديدة جتاه وطننا وجمتمعنا و�أ�سرنا
وجت��اه �أنف�سنا ك��ذل��ك ،و�سنعمل با�ستمرار م��ن �أج��ل
حتقيق �آمالنا وتطلعاتنا ،ون�سعى �إىل حتقيق املنجزات
واملكت�سبات التي لن ت�أتي �إال بتح ّمل كل منا مل�س�ؤولياته،
فلتهن�أ يا وطني بيومك املجيد ،ولنهن�أ بك� ،سالماً على
�أر�ض الكعبة واحلرم� ،سالماً على منبع الإ�سالم يف كل
الأمم.
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معاذ اهلل �أن يعرت�ض الإ�سالم �سبيل التقدم فهو دين التطور ودين العزة
ودين الكرامة.

اليوم الوطني

امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود -رحمه اهلل -

للتدريب بقطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت

توقيع مذكرة تفاهم بين
الجامعة و«هواوي»
�أ .العي�سى

 �أ���ص��در وك��ي��ل اجلامعة ال��دك��ت��ور عبداهللال�سلمان ق��راراً �إداري���اً بتكليف الأ�ستاذ �أحمد
العي�سى بالعمل ن��ائ��ب�اً مل��دي��ر �إدارة ال��روات��ب
والبدالت بعمادة املوارد الب�شرية.
 �أ�صدر وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتورعبداهلل ال�صقري ق��راراً �إداري �اً بتكليف الأ�ستاذ
حممد ال�سريع بالعمل رئي�ساً لق�سم امل��واد
امل�ستعا�ضة بالإدارة العامة لل�صيانة.

نظم برنامج الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين دورة
يف اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة لطالبات اجلامعة املتفوقات
واملوهوبات والتي ت�أتي �ضمن برنامج الواحة الإثرائية
ال�صيفية لعام  ،2019قدمتها الطالبة املتفوقة ملى
�أب��و را���س من كلية اللغات والرتجمة .هدفت ال��دورة
لتطوير مهارات التحدث والكتابة للطالبات ،حيث
�شملت املحادثات ،والإم�ل�اء ،والأخ��ط��اء ال�شائعة يف
اجلمل ،القواعد الأ�سا�سية يف تركيب و�إن�شاء اجلمل،
و�أزمنة الأفعال ،ورافق ذلك تقييم م�ستمر للطالبات.
نُفذت الدورة عن بعد من خالل تطبيق زوم «»zoom
وبالتعاون مع مركز التحدث «»Speak Up Center
بكلية اللغات والرتجمة ،مت كذلك تقدمي ا�ست�شارات
باللغة الإجنليزية من م�ست�شارات املركز للطالبات.

وقع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ونائب رئي�س �شركة ه��واوي العاملية
م��ارك �شومان م��ذك��رة تفاهم ب�ين اجلامعة
ممثلة بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع و�شركة ه��واوي للتدريب يف جمال
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وت�أتي هذه املذكرة �ضمن جهود اجلامعة
لربط خم��رج��ات اجلامعة مبتطلبات �سوق
العمل ولدفع خطط وبرامج التحول الرقمي
مبا يتفق مع الأه��داف املحددة �ضمن ر�ؤية
اململكة .2030
وتت�ضمن امل��ذك��رة تقدمي ب��رام��ج تدريبية
يف تقنية املعلومات واالت�����ص��االت للطالب
وال��ط��ال��ب��ات و�إك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات ال�لازم��ة
لت�صميم وب��ن��اء و�صيانة �شبكات احلا�سب
والتخزين ال�سحابي ،مما ي�ساعد على حت�سني
الآفاق الوظيفية مع تلبية الزيادة يف الطلب
العاملي على متخ�ص�صي ال�شبكات.

و�ستعمل �شركة هواوي على �إن�شاء معامل
يف الكلية جمهزة لتقدمي ال��دورات التدريبية
بجودة عالية ،و�سيتم توظيف ه��ذه املعامل
واال�ستفادة منها يف تقدمي برامج للخدمة
املجتمعية للطلبة وامل�ستفيدين م��ن داخ��ل
وخ��ارج اجلامعة لتلبية احلاجة املتزايدة يف
متطلبات �سوق العمل يف جمال تقنية املعلومات
واالت�صاالت باململكة العربية ال�سعودية.
ح�ضر ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��دك��ت��ور
حممد النمي وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،والدكتور �أمي��ن بن عبدالعزيز
التميم عميد كلية ال��درا���س��ات التطبيقية
وخدمة املجتمع ،ونائب الرئي�س للخدمات
الإقليمية ،ومديرو االت�صاالت اال�سرتاتيجية
واملوارد الب�شرية والتدريب من �شركة هواوي،
ووك�لاء كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام وم��دي��ر مركز
التدريب.

تكريم رئيس وحدة تقنية المعلومات بـ«إدارة األعمال»

كرم معايل مدير اجلامعة
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر،
الأرب��ع��اء امل��ا���ض��ي ،مبكتبه
باملدينة اجلامعية ،رئي�س
وح��دة تقنية املعلومات يف
كلية �إدارة الأعمال جمدي
عبدالفتاح �سليم ،بعد انتهاء
فرتة عمله التي ق�ضاها يف
خدمة اجلامعة لأك�ثر من
� 37سنة.
وج�������اء ت����ك����رمي م��دي��ر

اجل��ام��ع��ة ن��ظ�ير ج��ه��ود �أ.
جم����دي امل��ت��م��ي��زة وع��م��ل��ه
ال��د�ؤوب يف خدمة الكلية،
وق����دم �أ .جم����دي ���ش��ك��ره
وت���ق���دي���ره مل���ع���ايل م��دي��ر
اجلامعة على هذه املبادرة
املتميزة ،م�ضيفاً ب�أن ذلك
لي�س م�ستغر ًبا على معاليه
يف تكرمي الكفاءات املتميزة
وامل����ث����م����رة خل���دم���ة ه���ذا
ال�صرح العريق.

د .عادل المكينزي

مناقشة إنجازات اعتماد البرامج
األكاديمية

د .الصقير يجتمع مع إدارة مرور الرياض

���ش��ع��ب��ة ال�����س�لام��ة مب����رور منطقة
الريا�ض العقيد �سليم الر�شيدي،
ومدير �شعبة ال�سري مبرور منطقة
الريا�ض العقيد �أحمد التويجري،

كان االلتفاف حول «ابقيق» هو التفاف حول «الوطن» ..والنار التي ت�صاعدت
ً
�شواظا
من معمل ابقيق ..يف حقيقتها نار �أذكت �أوار الوطنية يف النفو�س ،فكانت
على �أعدائها ..ليكون �أكرب لطمة للعدوان اجلبان وداعميه ولي�صدح اجلميع
عال وقاطع� :أن كلنا «ابقيق» وكلنا «خري�ص».
ب�صوت ٍ
ان ا�ستهداف تلك املن�ش�آت ال�صناعية يف حقيقته ا�ستهداف لأبناء الوطن..
فب�سواعدهم ال�سمراء �شيدوا تلك ال�صناعة وبعقولهم الذكية خططوا للو�صول
�إىل املقدمة يف امليدان الدويل لت�صبح اململكة رائدة ال�صناعات البرتوكيماوية
والبرتولية.
ما حدث من اعتداء �أثيم ما هو �إال طعنة غادرة للنيل من مكت�سبات اقت�صادية
و�إجنازات تنموية عرب من�ش�آت �صناعية وم�ؤ�س�سات عمالقة يباهي بها كل �أبناء
هذه البالد املباركة حتقق للمواطن واملقيم اخلري والرفاه.
ونحن �إذ نتذكر «ابقيق» نتذكر باحلب كل مدن ومناطق الوطن التي اجتمعت
كلمتها حتت راية التوحيد على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
طيب اهلل ثراه ،-ي�صحبه رجال بوا�سل قدموا الغايل والرخي�ص يف رحلة بناءهذا الكيان املبارك ،وا�ستكمال م�شروعهم الوطني الذي نتف�أ ظالله ونقطف
ثماره.
�إن مفهوم «الوطنية» العميق الذي حققه الأجداد على �أر�ض الواقع ،يدعونا
�إىل غر�س الوعي بالوطن.
فـ«الوطنية» ال تقت�صر يف متظهرات احتفالية عرب كلمة تلفظ �أو �شعر يلقى
�أو لون ير�سم �أو الفتة تعلق رغم �أهميتها ..بل يتعداه �أن تكون«الوطنية» وعي
حقيقي يدفع حلفظ مكت�سبات الوطن ،و�إ�سهام ن�شط يف عجلة التنمية التي
انطلقت عرب ر�ؤية ال�سعودية ..2030
الوطنية احلقة ..تتجلى مبقايي�س وا�ضحة ..يف كل مهنة وعمل ..للإعالمي
عرب الأداء املهني ال�صادق امللتزم ب�أخالقيات املهنة ..والأ�ستاذ اجلامعي يف جتويد
�أدائه الأكادميي وبناء ذاته وطالبه معرف ًيا ومهار ًيا ..وللطالب من خالل اجلدية
واملثابرة يف التح�صيل العلمي وتطوير املهارات وا�ستثمار ما توفره اجلامعة من
برامج وم�صادر التعلم .وللموظف عرب تعامل ح�ضاري مع اجلمهور ونظافة يد
ونزاهة يف الأداء وحتمل للم�س�ؤولية.
والوطنية –� ً
أي�ضا -تعني تعزيز الو�شائج وزي��ادة اللحمة واالن�سجام بني
�أبناء الوطن..وهذا يقت�ضي البعد عن كل ما يثري النعرات القبلية واملناطقية
والطائفية والت�صنيفات التي ي�ستغلها الأعداء لهز وحدة الوطن الواحد .وقد
حر�ص قادة هذه البالد على تعزيز قيم الوحدة يف كل منا�سبة ،ومن ذلك قول
خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل ..:ون�ؤكد حر�صنا على الت�صدي لأ�سباب
االختالف ودواعي الفرقة ،والق�ضاء على كل ما من �ش�أنه ت�صنيف املجتمع مبا
ي�ضر بالوحدة الوطنية ،ف�أبناء الوطن مت�ساوون يف احلقوق والواجبات.
وم��ا ك��ان لهذا الإجن��از التنموي واحل�ضاري ان يتحقق يف بالدنا املباركة
لوال اهلل �أوالً ثم توفيقه لوالة الأمر-يحفظهم اهلل -الذين ي�سهرون على �أمن
وا�ستقرار هذه البالد املباركة مع العمل والتخطيط لنقلها نحو االزده��ار يف
م�صاف الدول املتقدمة ومبا يحقق الرفاه للمواطن.

makinzyadel@ksu.edu.sa

ناق�شا �إمكانية ا�ستفادة اجلامعة من نظام «با�رش» لر�صد املخالفات

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل بن حممد ال�صقري
يف مكتبه مبقر ال��وك��ال��ة الأرب��ع��اء
امل��ا���ض��ي ك� ً
ل�ا م��ن م�����س��اع��د مدير

آفاق أكاديمية
«ابقيق» ..في قلب الوطن

�أ .ال�سريع

دورة في «اإلنجليزية»
للموهوبات

آفاق أكاديمية

وق��ائ��د ���ش��م��ال ال��ري��ا���ض � -شعبة
ال�سري مبرور منطقة الريا�ض الرائد
نايف بن حمود العتيبي ،بح�ضور
م�ساعد وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل بن حمد ال�سبهان،
ومدير عام الإدارة العامة للم�شاريع
املهند�س ح�سن بن حممد اجلمل،
ومدير عام الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي الأ�ستاذ مو�سى بن
عبداهلل قحل.
جرى خالل اللقاء مناق�شة العديد
من املو�ضوعات ب�ش�أن ت�أثر احلركة
امل��روري��ة داخ���ل امل��دي��ن��ة اجلامعية
وال�شوارع والطرق املحيطة نتيجة
ال��ك��ث��اف��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات ،وم��ا
يتطلبه ذل��ك من تن�سيق مع �إدارة
م���رور ال��ري��ا���ض ل��ل��خ��روج ب�أف�ضل
احللول للحد من م�شكلة االزدح��ام
املروري.

وق����د مت االت���ف���اق ع��ل��ى زي����ادة
الوقت املخ�ص�ص للخروج للإ�شارة
الواقعة على طريق الأم�ي�ر تركي
بن عبدالعزيز الأول «بوابة رقم ،»6
وكذلك الإ�شارة الواقعة على �شارع
الأم�ير عبدالعزيز بن ثنيان «بوابة
رقم  ،»5كما مت االتفاق على قيام
اجلامعة بتنفيذ م�سار خدمة �إ�ضايف
ل��ل��خ��روج م��ن ب��واب��ة رق��م « »6على
طريق الأم�ير تركي بن عبدالعزيز
الأول باجتاه اجلنوب دون االلتقاء
مع عابري الطريق الرئي�سي.
ك��م��ا ج���رى مناق�شة ال��ن��ظ��ر يف
�إمكانية ا�ستفادة اجلامعة من �أنظمة
املرور الإلكرتونية من �أجهزة نظام
«با�شر» لر�صد املخالفات املرورية؛
للحد من املخالفات املرورية داخل
ميادين املدينة اجلامعية.

برئا�سة عميد عمادة التطوير واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
عقدت وحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي بوكالة العمادة ل�ش�ؤون اجلودة
اجتماعاً بقاعة االجتماعات بالعمادة .هدف االجتماع ملناق�شة �إجنازات
كليات اجلامعة يف االعتماد الرباجمي ،و�أوجه الدعم التي تقدمها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة لدعم
اعتماد جميع الربامج الأكادميية باجلامعة .ح�ضر االجتماع كل من
الدكتور عبداهلل احليدري ،والدكتور حممد ح�سن ،والدكتور طه عمر.

ورشة بناء الخطة االستراتيجية
لكلية علوم الرياضة

برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود �أقيمت م�ؤخراً ور�شة عمل
بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية لكلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
1446-1441هـ2025-2020/م،
وذلك بح�ضور وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية ،و�أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س م��ن خمتلف الأق�����س��ام
و�إدارة الكلية وموظفيها وجمموعة
من �أع�ضاء النادي الطالبي.
�أدار الور�شة د .ف��واز احلكمي

رئي�س املكتب التنفيذي للخطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وا���ش��ت��م��ل��ت على
حما�ضرات تعريفية ق�صرية لكل
من د .يا�سر حم��رو���س ،د� .أحمد
ع��ب��دال�����س�لام ،ومب�����ش��ارك��ة فريق
العمل د� .أ�سامة اجلهني ،و�أ .جعفر
�أحمد.
كما ���ش��ارك د� .صالح ه�لاالت
من معهد امللك عبداهلل للبحوث
وال��درا���س��ات اال�ست�شارية بنبذة
حول الدرا�سات الفنية يف اخلطة
اال�سرتاتيجية.

لأن امل�ؤمن القوي خري من امل�ؤمن ال�ضعيف ف�إننا نحر�ص على بناء
قاعدة اقت�صادية قوية �أ�سا�سها وقاعدتها الإن�سان ال�سعودي الذي نبني
فيه القدرة على حتديات التعامل مع منجزات الع�صر.
امللك خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود -رحمه اهلل -
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وكيل الجامعة للمشاريع :قريبًا نظام «ساهر» وكاميرات مراقبة
في اإلسكان

المبنى الجديد لكلية العمارة والتخطيط سيكون
ضمن منطقة السكن وسوف يخصص للبنات

إطالق «خط ساحن» خالل شهر ..ومشكلة «العهد
القديمة» سوف يتم حلها قريبًا

أولوية استالم عضو هيئة التدريس للسكن مبنية
على تاريخ تقديم الطلب وعدد أفراد األسرة

وعرج بعد ذلك على ر�سالة الوكالة
واملتمثلة يف درا�سة وت�صميم وتنفيذ
م�شاريع اجلامعة وت�شغيل و�صيانة
امل��دي��ن��ة اجلامعية و���ض��م��ان �أعلى
متطلبات ال�سالمة والأمن للمرافق
وامل��ن�����ش��آت والأف����راد وت��ق��دمي دعم
فني وتقني لتطوير وحت�سني املرافق
واملن�ش�آت لتوفري �أف�ضل بيئة حمفزة
ملن�سوبي اجل��ام��ع��ة حت��ق��ق م��ب��ادئ
التنمية امل�ستدامة خلدمة البيئة
واملجتمع.
حتت التنفيذ
وع��رج د .ال�صقري حديثه حول
امل�شاريع حتت التنفيذ وهي:
 م�����ش��روع �إن�����ش��اء م�ستودعاتامل�صادر امل�شعة باملدينة اجلامعية.
 م�شروع تو�سعة امل�ستودعاتالطبية و�إن�شاء م�ستودع �إدارة النقل
وم�ستودع كلية طب الأ�سنان.
 م�����ش��روع �إن�����ش��اء ج�سر يربطبني مركز الأم�ير �سلطان الثقايف
واجل�سر الرابط بني كليتي ال�صيدلة
والعلوم الطبية التطبيقية.
 م�شروع �إن�شاء الور�شة املركزيةمب�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د اجلامعي
وامل�ستودعات التابعة له.
 م�شروع �إن�شاء وت�أهيل وتطوير�شبكة الري باملدينة اجلامعية.
وق��ال وكيل اجلامعة للم�شاريع
�أن امل�������س���اح���ة ال��ك��ل��ي��ة مل��ج��م��وع
من�ش�آت املدينة اجلامعية ح��وايل
 2,582,808م�تر م��رب��ع «ب���دون

م�ساكن اجلامعة بالتن�سيق مع �إدارة
ال�سالمة والأم��ن اجلامعي ،القيام
ب�سكرتارية اللجنة الدائمة للإ�سكان
وتنفيذ ق��رارات��ه��ا ،الإ���ش��راف على
�ضيافة اجلامعة.
خط �ساخن
بعد ذلك فتح الباب للمداخالت،
وتطرقت �إح��داه��ا ل�ضرورة توفري
«خ��ط �ساخن» يطلع عليه الوكيل
ب�شكل مبا�شر ل�سرعة �إي�صال البالغ،
وعلق الوكيل بوجود خطة لإطالق
«خط �ساحن» خالل �شهر ب�إذن اهلل.
�أح���د امل�����ش��ارك�ين ط���رح م�شكلة
وج��ود ُعهد قدمية يف ال�سكن غري
ملزمني بها و�أه��م��ي��ة الإ���س��راع يف
حل هذه امل�شكلة ،و�أج��اب الدكتور
ال�صقري ب���أن ه��ذه امل�شكلة �سيتم
حلها بالرتتيب بني �إدارة ال�صيانة
و�إدارة الإ�سكان قريباً.
�أبواب الطوارئ
مداخلة �أخ��رى �أ���ش��ارت ملخالفة
�أبواب الطوارئ يف املباين للأنظمة،
باعتبار �أنها غري مقاومة للدخان،
وقد �شكر الدكتور ال�صقري �صاحب
ه��ذه املداخلة ووع��د بالتن�سيق مع
�إدارة ال�سالمة و�إدارة ال�صيانة
لإج�����راء ال��ت��ع��دي�لات ال��ت��ي حتقق

ال�سكان غ�ير �صالح وه��ن��اك هدر
للأموال يف �صيانته الدائمة� ،أكد �أن
الزمالء يف �إدارة ال�صيانه يوازنون
بني تكلفة قطع ال��غ��ي��ار وتكلفة
الإ�صالح ،وهناك الآن فكرة جديدة
وهي ا�ستبدال املكيفات احلالية.
�آلية ا�ستالم ال�سكن
وت�������س���اءل �أح����د احل�����ض��ور عن
�إم��ك��ان��ي��ة وج���ود ب��واب��ه �إل��ك�ترون��ي��ة
لع�ضو هيئة التدري�س يف الإ�سكان،
وت�����س��اءل �آخ���ر ع��ن ح��ل لكرا�سي
اخلزانات ،وكان اجلواب ب�أنه �سيتم
تركيب اخل��زان��ات ،ويتطلب ذلك
ال داخ��ل �سكن الفرد وتعاوناً
تعدي ً
من ال�سكان.
وحول وجود فلل فارغة ال يوجد
�سكان فيها و�إم��ك��ان��ي��ة اال�ستفادة
منها� ،أكد �أنجميع هذه الفلل حتتاج
�إىلت�أهيل �شامل وترتيب.
ع�ضو هيئة تدري�س جديد �س�أل
ع��ن �آل��ي��ة ا���س��ت�لام ال�����س��ك��ن ،وك��ان
اجل���واب �أو الأول���وي���ة مبنية على
تقدمي الطلب وعدد �أفراد الأ�سرة،
وهناك م�شروع �إ�سكان لكنه يحتاج
�إىل وقت.
ويف نهاية اللقاء مت تكرمي وكيل
اجلامعة للم�شاريع.

ا�� �س� �ت� ��� �ض ��اف «م � �ن�ب��ر اجل ��ام� �ع ��ة»
ال ��دك� �ت ��ور ع� �ب ��داهلل ال �� �ص �ق�ير وك �ي��ل
اجلامعة للم�شاريع يف لقاء مفتوح
م��ع �أع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س لطرح
�أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم املتعلقة
ب��وك��ال��ة امل�شاريع والإدارات التابعة
ل �ه��ا ،و�أدار ال �ل �ق��اء ال��دك �ت��ور ت��رك��ي
ال �ع �ي��ار �أ� �س �ت��اذ الإع �ل��ام ،وذل ��ك ي��وم
االث �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي  ١٧حم ��رم ١٤٤١
امل��واف��ق ٢٠١٩/9/16م م��ن ال�ساعة
ً
�صباحا حتى  ١٢ظهر ًا يف قاعة
١٠
ال��دروازة يف ال��دور الرابع مببنى ١٧
يف ب �ه��و اجل��ام �ع��ة ،ومت ن�ق�ل��ه ل�ف��رع
الطالبات.
ب ��د�أ ال�ل�ق��اء بكلمة ترحيبية من
ال��دك �ت��ور ت��رك��ي ال �ع �ي��ار رح ��ب فيها
بوكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور
ع �ب��داهلل ال���ص�ق�ير وب��احل �� �ض��ور ،ثم
�رح��ا واف� ًي��ا
ق��دم ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ��ش� ً
ع��ن مهام و�إجن ��ازات وك��ال��ة امل�شاريع
والإدارات التابعة لها ،بعدها مت فتح
احل ��وار ل�ط��رح �أ�سئلة وا�ستف�سارات
احل� ��� �ض ��ور ،ويف خ �ت��ام ال �ل �ق��اء ق��دم
الدكتور تركي العيار درعً ��ا تقديريًا
لوكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور
عبداهلل ال�صقري.
الر�ؤية والر�سالة
يف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء ،ا���س��ت��ع��ر���ض
ال���دك���ت���ور ال�����ص��ق�ير ر�ؤي�����ة وك��ال��ة
اجلامعة للم�شاريع وعرفها ب�أنها
«مدينة جامعية منوذجية مبعايري
عاملية داعمة لبناء جمتمع املعرفة»،

م��ب��اين امل��دي��ن��ة الطبية والأوق����اف
ووادي الريا�ض للتقنية».
كامريات �ساهر
و���ش��دد د .ال�صقري �أن تركيب
ك���ام�ي�رات ���س��اه��ر داخ����ل امل��دي��ن��ة
اجل��ام��ع��ي��ة ،ت��ع��د �ضمن امل�شاريع
احلالية التي نعمل عليها يف الوكالة،
حيث قال� :ضمن امل�شاريع احلالية
التي تعمل عليها الإدارة العامة
لل�سالمة والأم��ن اجلامعي ،تركيب
ن��ظ��ام ���س��اه��ر ،وت��رك��ي��ب ك��ام�يرات
امل��راق��ب��ة ب��إ���س��ك��ان �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س واملوظفني.
املرافق الرتويحية
وت��ط��رق يف حديثه مل��ه��ام �إدارة
الإ�سكان واملرافق الرتويحية ،وهي
الإ�شراف على الوحدات ال�سكنية
التابعة للجامعة واقرتاح اال�ستخدام
الأم���ث���ل ل��ت��ل��ك ال���وح���دات ،العمل
على تنفيذ ال�سيا�سة املو�ضوعة
لإ���س��ك��ان �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
واملوظفني وتهيئة �أف�ضل ما ميكن
توفريه لراحتهم واقرتاح التعليمات
اخلا�صة و�إ�سكانهم ح�سب القواعد
املو�ضوعة� ،إعداد وجتهيز الوحدات
ال�سكنية بال�صورة املنا�سبة ،تنظيم
ال�ب�رام���ج والأن�������ش���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة
والعلمية والريا�ضية واالجتماعية
ب��ن��ادي �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س
وامل���وظ���ف�ي�ن ،ت����أم�ي�ن اح��ت��ي��اج��ات
اجلامعة م��ن امل��ب��اين امل�ست�أجرة،
املحافظة على النواحي الأمنية يف

متطلبات ال�سالمة.
كما مت ط��رح ف��ك��رة ت��وف�ير �آلية
لإع���ادة تدوير الأوراق واملخلفات
ومت���ت الإ����ش���ارة ل��وج��ود م�����ش��روع
م��ط��روح ل��ت��دوي��ر ال���ورق يف مدينة
ال���ط�ل�اب وال���ط���ال���ب���ات ،وه��ن��اك
مناق�صة مع اجلامعة يتم مبوجبها
�أخذ املتعهد للورق و امل�شروع.
املباين اجلديدة
ولدى �س�ؤاله عن املباين اجلديدة
لكليات «الرتبية ،ال�سياحة ،علوم
الريا�ضة ،والعمارة و التخطيط»
�أج���اب ب����أن املبنى اجل��دي��د لكلية
العمارة والتخطيط �سيكون �ضمن
ال�����س��ك��ن و���س��ي��خ�����ص�����ص ل��ل��ب��ن��ات،
وبالن�سبة للكليات املتبقية توجد
م�ساحات قريبة من ال�سكن ولكن
الت�صميم واالعتمادات املالية حتتاج
�إىل وقت اطول.
مرافق الأطفال
وح�������ول الأم������اك������ن وامل����راف����ق
املخ�ص�صة للأطفال داخل ال�سكن
ويف احل�ضانة� ،أفاد بوجود م�شروع
لتنفيذ مالعب �أطفال على م�ستوى
عال ،واملفاو�ضات جارية مع املوردين
ٍ
الختيار �أف�ضل الألعاب.
وح��ول ك��ون التكييف يف جممع
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نحن ال ندعي التفوق ولكنني �أ�ؤكد �أن هذا البلد يعتمد بعد اهلل على
عقيدته الإ�سالمية وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �إال �أن يكون ن�صيبه
ريا جدا من الرقي واالندفاع
كب ً
امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل -

سلمان والجامعــــ
بالتزامن مع االحتفال باليوم الوطني التا�سع والثمانني ،ي�سر
�صحيفة «ر�سالة اجلامعة» ،ت�سليط ال�ضوء على نقاط م�ضيئة من

م�سرية الوفاء والدعم والرعاية التي حظيت بها جامعة امللك �سعود
من مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» داخل �إحدى قاعات
الدرا�سة يف كلية الآداب �أثناء جولته التفقدية للجامعة عام
1405هـ

�سعود  -حفظه اهلل  -منذ كان �أمرياً ملنطقة الريا�ض على مدى
�أكرث من ن�صف قرن..

ً
متحدثا ملندوب
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
�صحيفة ر�سالة اجلامعة خالل زيارته ملقر اجلامعة بامللز عام
1395هـ

ً
م�ستمعا ل�شرح عن
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
مكونات خريطة مباين اجلامعة املزمع بنا�ؤها يف طريق الدرعية،
وذلك قبل البدء فيها عام 1398هـ
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حلفل
تخرج الدفعة 16من طالب اجلامعة يف عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء زيارته
للجامعة متفقد ًا معر�ض ر�سالة اجلامعة الذي �أقيم عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�شاهد الأجرام
والكواكب يف املر�صد الفلكي يف حفل افتتاح القبة ال�سماوية
واملر�صد العلمي عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حفل
ت�سمية املكتبة املركزية يف اجلامعة با�سم مكتبة الأمري �سلمان
املركزية (�آنذاك) يف  26رجب 1422هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء زيارته
التفقدية للجامعة عام 1405هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» يف �إحدى زياراته
التفقدية لبداية بناء مباين اجلامعة يف طريق الدرعية عام
11398هـ

التعليم يف اململكة منوذج متميز وركيزة رئي�سية لال�ستثمار والتنمية،
والأجيال القادمة هم الرثوة احلقيقية ،واالهتمام بهم هدف �أ�سا�سي.
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل -

العدد  - 1346الأحد  23حمرم 1441هـ املوافق � 22سبتمرب 2019م

اليوم الوطني

771

ـــــة مسيرة وفاء
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�سلم ابنه الأمري حممد بن �سلمان وثيقة التخرج من
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،وذلك �ضمن الدفعة  46من خريجي اجلامعة يف  6ربيع الثاين
1428هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حلفل تخريج الدفعة 49
من طالب اجلامعة يف  3جماد الآخرة 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�شاهد بع�ض
املج�سمات مل�شاريع �أوقاف اجلامعة خالل االجتماع الثالث للجنة
العليا لأوقاف اجلامعة يف � 15صفر 1432هـ

مفتتحا املعر�ض
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
ً
الدويل الثاين للكتاب الذي نظمته اجلامعة يف  29ربيع الثاين
1399هـ

ً
متجوال يف معر�ض
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
الكتاب الدويل ال�سابع الذي نظمته اجلامعة يف  1رجب 1414هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته اللقاء
ال�سنوي للجمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض الذي �أقيم باجلامعة،
ويرى وهو ي�ستمع �إىل �شرح عن حمتويات املعر�ض امل�صاحب
للمنا�سبة من د .عبدامللك اخليال يف  3جماد الثاين 1417هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء توقيع عقد
�إن�شاء كر�سي �أبحاث الكلى يف  25جماد الأول 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حفل
تخرج دفعتي  30-29من طالب اجلامعة عام 1410هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» راعيًا حفل افتتاح
مباين ال�سنة التح�ضريية باجلامعة يف  23حمرم 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء جتوله يف
املعر�ض امل�صاحب لندوة اجلوانب الإن�سانية واالجتماعية يف تاريخ
امللك عبدالعزيز الذي نظمته اجلامعة يف  12ربيع الأول 1433هـ
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اليوم الوطني
جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

�إدارة الربنامج و�ضمان جودته
ا�ستكماالً ال�ستعرا�ض الن�سخة امل��ط��ورة لوثيقة معايري االعتماد
الرباجمي التي �أ�صدرها املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
نتناول املعيار الثاين وهو �إدارة الربنامج و�ضمان جودته ،وبح�سب هذه
الوثيقة املطورة يجب �أن يكون لدى الربنامج قيادة فعالة تقوم بتطبيق
الأنظمة وال�سيا�سات واللوائح امل�ؤ�س�سية ،وتقوم بالتخطيط والتنفيذ
واملتابعة وتفعيل نظم اجل��ودة التي حتقق التطوير امل�ستمر لأدائ��ه يف
�إطار من النزاهة وال�شفافية والعدالة واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
ويف حديث هذا املعيار عن �إدارة الربنامج ذكرت الوثيقة �أن الربنامج
يدار من قبل جمال�س متخ�ص�صة «جمل�س الكلية ،جمل�س الق�سم» ذات
مهام و�صالحيات حمددة ،ويتوفر يف قيادة الربنامج اخلربة الأكادميية
والإدارية املنا�سبة لتحقيق ر�سالته و�أهدافه ،ويتوفر لدى الربنامج العدد
الكايف من الكوادر امل�ؤهلة للقيام باملهام الإدارية واملهنية والفنية ،ولهم
مهام و�صالحيات حمددة ،ويقيم الربنامج فاعلية ال�شراكات التعليمية
والبحثية ب�شكل منتظم ،ويتخذ القرارات املنا�سبة حيال ذلك ،وتتابع
�إدارة الربنامج التزامه بتنفيذ دوره يف خطة ال�شراكة املجتمعية
للم�ؤ�س�سة يف �ضوء م�ؤ�شرات �أداء حمددة ،ودوره يف خطة البحث العلمي
للم�ؤ�س�سة يف �ضوء م�ؤ�شرات �أداء حمددة ،و�أن يتوفر قدر ٍ
كاف من املرونة
وال�صالحيات ت�سمح للقائمني على الربنامج ب�إحداث التطوير والتغيري
الالزم ،ا�ستجابة للم�ستجدات ولنتائج عمليات التقومي الدوري للربنامج
ومقرراته الدرا�سية ،وتلتزم �إدارة الربنامج بتنمية تطوير املهارات
والقدرات املهنية للكوادر الفنية والإداري��ة امل�ساندة ملواكبة التطورات
احلديثة ،وت�شجع �إدارة الربنامج امل��ب��ادرات واملقرتحات التطويرية،
ويطبق الربنامج نظاماً فعاالً لتقومي �أداء القيادات وهيئة التدري�س
واملوظفني وفق معايري و�آليات وا�ضحة ومعلنة ت�ضمن العدالة وال�شفافية
وامل�ساءلة وي�ستفاد م��ن نتائج التقومي يف تقدمي التغذية الراجعة
والتح�سني والتطوير ،وتلتزم �إدارة الربنامج بتفعيل قيم الأمانة العلمية
وحقوق امللكية الفكرية وقواعد املمار�سات الأخالقية وال�سلوك القومي
يف جميع املجاالت والأن�شطة الأكادميية والبحثية والإدارية واخلدمية،
وتطبق الأنظمة واللوائح والإجراءات املعتمدة من قبل امل�ؤ�س�سة /الكلية،
ويوفر للربنامج التمويل املايل الكايف لتحقيق ر�سالته و�أهدافه مع وجود
�آليات لتحديد �أولويات الإنفاق.
ويف حديث هذا املعيار عن جودة الربنامج فقد ذكرت الوثيقة �أن
�إدارة الربنامج تطبق نظاماً فاع ً
ال ل�ضمان اجلودة و�إدارتها ،يت�سق مع
نظام اجلودة امل�ؤ�س�سي ،وي�شارك هيئة التدري�س واملوظفون الطالب يف
عمليات التخطيط و�ضمان اجلودة و�صنع القرار ،وتعتمد �إدارة الربنامج
م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية تقي�س �أداء الربنامج بدقة وتن�سق لتوفري بيانات
منتظمة عنها ،كما يقوم الربنامج بتحليل بيانات التقومي �سنوياً «مثل:
م��دى تقدم ال��ط�لاب ،وم��ع��دالت �إمت��ام الربنامج ،وتقييمات الطالب
للربنامج واملقررات واخلدمات ،و�آراء اخلريجني وجهات التوظيف»،
وي�ستفاد منها يف عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات� .إ�ضافة
�إىل ذل��ك يجرى الربنامج تقومياً دوري��اً �شام ً
ال «ك��ل ث�لاث  /خم�س
�سنوات» ويعد تقارير حول امل�ستوى العام للجودة ،مع حتديد نقاط القوة
وال�ضعف ،وي�ضع خططاً للتح�سني ،ويتابع تنفيذها.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

معًا نسمو للقمة
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���س��ع
والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية،
�أب��ارك لقادة هذه البالد املباركة ،ولكم
�إخ���وت���ي و�أخ���وات���ي يف ب�ل�اد احل��رم�ين
ال�شريفني ومهبط الوحي وقبلة امل�سلمني
ومبعث ر�سالة ال�سالم ،و�أ�سطر �أ�سمى
عبارات التهنئة والتربيكات.
وب��ه��ذه املنا�سبة الوطنية ال��ت��ي تعد
يوم الفرحة والكرامة ،دعونا ن�شد �أزر
بع�ضنا ونتكاتف ي��داً بيد لن�سمو �إىل
القمة بعلو الهمة ،ف�أوطاننا هي بالدنا،
وق�ضينا فيها �أجمل �أيامنا ،وفيها تتحقق د .عصام ناجح شلقامي
�أحالمنا ،بالدي فيها �أحالمي و�أنفا�سي
ومعا�شي� ،صورة يف �أذه��اين ،ن�سمة يف
�أنفا�سي ،حب يف �أعماقي ،حنني يف بُ َعادي� ،أحلى البالد بالدي.
اللهم يا حفيظ يا قدير يا مدبر الأمر احفظ بالد احلرمني و�سائر
بالد امل�سلمني من �شر كل حاقد ،وقدر لبالدنا اخلري والطم�أنية والتقدم
والرخاء.
ق�سم النبات والأحياء الدقيقة – كلية العلوم

�إن لقب «خادم احلرمني ال�شريفني»� ،شرف لقادة اململكة ،منذ عهد
امللك عبدالعزيز �إىل اليوم.
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -

وطن األصالة والمجد
ت��ط��ل علينا ال���ذك���رى التا�سعة
والثمانون لتوحيد اململكة ،وفيها
ن�ستذكر ملحمة بطولية �أ�س�ست
ل��دول��ة ع�صرية ع��ل��ى ب��ن��ي��ان متني
عنوانها «الأ�صالة واملجد» ،ر�سمت
تاريخاً جديداً بطلها امل�ؤ�س�س امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
 رحمه اهلل  -ال��ذي ق��اد م�سريةتفان و�إخال�ص حتى
التوحيد بكل ٍ
حتقق ما طمح له دولة قوية موحدة
عمادها الإ�سالم ومنهجها القر�آن.
وب��ع��د وف��ات��ه رح��م��ه اهلل� ،أخ��ذ
�أبنا�ؤه ملوك اململكة من بعده زمام
احلكم وم�س�ؤولياته مكملني م�سرية
ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��ور ،ح��ت��ى �أ�صبحت
اململكة اليوم من ال��دول املتقدمة
يف خمتلف امل��ج��االت وخ�صو�صاً

ك��م��ا �أن���ه���ا خ � َّرج��ت
يف جم���ال ال�صحة
م��ع��ظ��م ال���ق���ي���ادات
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي
والكفاءات ال�صحية
والبحث العلمي.
ال����وط����ن����ي����ة ال����ت����ي
ت��ع��د كلية الطب
ت��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار
يف ج���ام���ع���ة امل��ل��ك
على تطوير الربامج
���س��ع��ود م��ن �شواهد
واخلدمات ال�صحية
الإجن����ازات ،وبحكم
والتدريبية والبحثية
ت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ري��ق
على م�ستوى اململكة.
و�صدارتها يف جمال
تتمثل ق��ي��م كلية
التعليم وال��ت��دري��ب
الطب بتحفيز جانب
ال��ط��ب��ي ك�����أول كلية
االب��ت��ك��ار والإب�����داع
م��ت��خ�����ص�����ص��ة ع��ل��ى
أ .د .خالد فودة
لدى طالبها والعمل
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة
ع��ل��ى دع���م التعليم
خ � َّرج��ت �أول دفعة
ع���ام 1396هـ ،ف��ك��ان��ت �سابقة امل�ستمر وغ��ر���س العمل اجلماعي
�ساهمت يف دفع عجلة التطور يف بينهم ،والأخ���ذ ب��زم��ام امل�س�ؤولية
جمال اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة ،وامل�صداقية التي �ستجعلهم ب��إذن

اهلل �أطباء يحملون مهمة عظيمة
ور�سالة �سامية .وهذا الإجناز ي�أتي
بف�ضل من اهلل ثم ب�سواعد �أبناء هذه
البالد التي مل ت�أل قيادتها احلكيمة
جهداً يف دعمها واال�ستثمار فيها،
ومل يكن ذلك ليتحقق �إال بف�ضل من
اهلل ثم بجهود والة �أمر هذه البالد
يف حتقيق اال�ستقرار والرخاء.
وبهذه املنا�سبة التي متتزج فيها
م�شاعر ال��ف��رح وال��ع��ز واالف��ت��خ��ار،
ن�����س��أل امل���وىل ع��ز وج��ل �أن ين�صر
جنودنا البوا�سل حماة الوطن و�أن
ي�سدد رميهم و يكلأهم برعايته،
فهم ال��درع احلامي للوطن  -بعد
اهلل  -ال��ذي يقف بحزم و�شجاعة
�ضد جماعة ال�شر.
عميد كلية الطب

يف يوم الوطن ،ال �أم � َر يعلو على
ت�أكيد الوفاء له والت�ضحية من �أجله؛
فاملواطنة احلقة تقوم على االنتماء
ال�صادق للوطن ،والدفاع عنه.
يُع ُّد الوعي من مفاهيم املواطنة
الرئي�سة التي ت�ؤكدها الأدبيات ذات
العالقة ،فالوعي هو �شعور و�إدراك
وجداين ،يحمل الإن�سان على ال�سلوك
ال�صحيح ،وي�����س��اع��ده ع��ل��ى ات��خ��اذ
القرارات امل�س�ؤولة .ويُع ُّد وعي املواطن
أ�سا�سا مه ًّما يف معرفته و�إدراك���ه
� ً
لواجباته ،وبالتايل �إيفائه حلقوق
وطنه عليه ،والدفاع عنه بوعي ،وعدم
الإ�ضرار مب�صاحله دون ق�صد.
تُ��ع� ُّد مفاهيم ال��وع��ي ال�سيا�سي

والأمني واالقت�صادي
وال�صحي والبيئي،
وم����ؤخ��� ًرا ال��رق��م��ي،
من مفاهيم املواطنة
الرئي�سة التي ت�سعى
الأن��ظ��م��ة التعليمية
لغر�سها يف نفو�س
مواطنيها ،ف����إدراك
ت����ل����ك امل���ف���اه���ي���م
وا�ست�شعار �أهميتها،
والإحاطة مبكوناتها
و�أبعادها وتطبيقاتها؛
م��رح��ل��ة ب��ن��اء مهمة
ت���ؤدي باملواطن �إىل
�سلوك �إيجابي قائم

وي������ق������ود الت����خ����اذ
امل����واط����ن ق������رارات
م�س�ؤول ًة جتاه نف�سه
وجم��ت��م��ع��ه ووط��ن��ه
والعامل ب�شكل عام.
واملت�أمل لر�ؤية اململكة
 ،2030وما ت�ضمنته
من برامج طموحة،
ت�������س���ع���ى ل��ت��ح��ق��ي��ق
�أه��������داف وا���ض��ح��ة
امل��ع��امل وف��ق خطط
متدرجة؛ يجد �أنها
أ .د .فهد الشايع
جميعها ت��ق��وم على
بناء املواطن املتم ِّكن
على املعرفة ،م���ن تخ�ص�صه ،وال���واع���ي ب���دوره

جت��اه جمتمعه ووط��ن��ه ،وه��ذا ي�ؤكد
امل�س�ؤولية ال��ك�برى التي تقع على
عاتق امل�ؤ�س�سات التعليمية مبختلف
م�ستوياتها لتمكني املتعلمني من
حت��ق��ي��ق ال���وع���ي ب��ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م
مبختلف م�ستوياتها؛ ليُ�سهموا يف
بناء جمتمعهم ،والدفاع عن وطنهم،
بل وميتد �أثره على املجتمع الإن�ساين
ب�شكل ع���ام ،في�سهموا يف حتقيق
املواطنة العاملية.
حفظ اهلل وطننا ،وقيادتنا ،ون�صر
جنودنا ،و�أدام علينا الأمن والرخاء.
عميد كلية الرتبية
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

ت�����ش��ك��ل ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
للمملكة العربية ال�سعودية ذكرى
غالية وع��زي��زة على قلوبنا؛ فهي
تعيدنا �إىل �أجماد املا�ضي ،وتذكرنا
ب ��إجن��ازات احل��ا���ض��ر ،وتقربنا من
طموحات امل�ستقبل ،فتاريخ اململكة
امل�����ش��رف ���ض�� ّم م��ل��ح��م��ة ال��وح��دة
والتوحيد ،ملحمة جمعت الأ�شتات
وامل���ن���اط���ق امل��ت��ف��رق��ة ح��ت��ى غ��دت
ن�سيجاً متكاتفاً حتت قيادة موحدة
خمل�صة.
وال زلنا حتى اليوم ن�ستلهم من
ملحمة التوحيد حتمية ال��وح��دة
والتالحم خلف قيادتنا الر�شيدة
التي توا�صل رحلة النماء والتطوير
والبناء على ما حتقق منذ اللحظة
الأوىل لتوحيد هذه البالد املباركة
ع��ل��ى ي���د امل���ل���ك امل���ؤ���س�����س امل��ل��ك
عبدالعزيز طيب اهلل ث���راه ،امللك
الفذ ذو الب�صرية النافذة الذي بنى
بعبقريته وطناً متما�سكاً كالبنيان
املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضاً.
وق��د �أك��م��ل رح��ل��ة ال��ب��ن��اء �أب��ن��ا�ؤه
م��ن بعده م��ن امل��ل��وك ال�ب�ررة ،حتى
ا���س��ت��ن��ارت ب�لادن��ا الغالية بحكمة
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان  -يحفظهما اهلل -
اللذين د�شنا ر�ؤية اململكة 2030التي

امل�����وه�����وب��ي��ن ،ويف
ت��ن��ط��ل��ق مب��م��ل��ك��ت��ن��ا
جم������االت ال��ط��اق��ة
الغالية �صوب التميز
ال زال������ت امل��م��ل��ك��ة
وال����ري����ادة يف ك��اف��ة
ت�ترب��ع ع��ل��ى ع��ر���ش
اجل��وان��ب التنموية
الطاقة على م�ستوى
لتتبو�أ مركزها الذي
العامل وت�شكل القوة
ت�ستحقه يف م�صاف
ال���ع���ق�ل�ان���ي���ة ال��ت��ي
الدول الريادية.
حت���ف���ظ ال�����ت�����وازن
يف ذك����رى ال��ي��وم
يف ����س���وق ال��ط��اق��ة
ال���وط���ن���ي ململكتنا
ال���ع���امل���ي ،ومت��ي��زت
احل���ب���ي���ب���ة؛ ن��ف��خ��ر
هذه املرحلة ب�إطالق
ب�إجنازات احلا�ضر،
ف��ف��ي ���س��ن�ين قليلة أ .د .عبداهلل الزهراني م�شروعات عمالقة،
م���������ش����روع ن����ي����وم،
حت���ق���ق���ت ق���ف���زات
وم�������ش���روع ال��ب��ح��ر
تنموية وا�سعة ،فقد
زادت الإي������رادات غ�ير النفطية ،الأحمر ،وم�شروع القدية ،وغريها
وتنوعت م�صادر الدخل ،وارتفعت من امل�شروعات التي �سترتك �آثاراً
�أ�صول �صندوق اال�ستثمارات العامة ،م�ستدامة على ال�ساحة الثقافية
وانطلقت �صناعات التعدين ،وكذلك واالجتماعية وال�سياحية والرتاثية.
العديد من الإجن���ازات حتققت
ال�����ص��ن��اع��ات الع�سكرية مبفاهيم
وممار�سات ريادية عنوانها «املحتوى ب��ح��ل��ول ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���س��ع
امل��ح��ل��ي» ،ومت ت��ع��زي��ز مم��ار���س��ات والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية
التوطني مبفهومه ال�شامل �سواء وهلل احلمد ،مملكة العز وال�شموخ،
يف جمال توطني التقنية �أو توطني مملكة احل���زم والإن�����س��ان��ي��ة ،لي�س
ال�����ص��ن��اع��ة �أو ت��وط�ين ال��وظ��ائ��ف امل��ج��ال هنا ل�سردها فهي ماثلة
للعيان وال حتتاج ملن ي�برزه��ا ،وال
وغريها من املجاالت.
ويف جمال التعليم حت�سنت البيئة زالت الطموحات كبرية ،فحكومتنا
التعليمية ،ومت تطوير ريا�ض الأطفال ال��ر���ش��ي��دة ت��ب��ذل ال��غ��ايل والنفي�س
وتعزيز التح ّول الرقمي يف التعليم ،لرفعة ال��وط��ن وت��ق��دمي اخل��دم��ات
وزادت فر�ص دمج الأ�شخا�ص ذوي للمواطن يف ك��ل مناطق اململكة،
الإعاقة ،وتعزيز االهتمام بالطلبة ومي��ث��ل ال��ي��وم ال��وط��ن��ي دف��ع��ة لنا

جميعاً للحفاظ على مكت�سبات
وطننا الغايل و�أن ن�صل الليل بالنهار
ك��ل يف م��وق��ع��ه ،مل��وا���ص��ل��ة م�سرية
البناء والت�صدي ملحاوالت الت�شويه
والإ�شاعات.
يف اليوم الوطني نقدم جلنودنا
الأبطال على احلد اجلنوبي �صادق
التهنئة وال��ت��ق��دي��ر وال�����ش��ك��ر على
ج��ه��وده��م يف ال����ذود ع��ن حيا�ض
ال��وط��ن ،فهم ي�سعدون يف ال��ذود
عن بالدهم ،وي�شتاقون �إىل حماية
وطن ت�ضم �أر�ضه الطاهرة احلرمني
ال�شريفني خ�ير بقاع الأر����ض ،هم
�صمام الأمان و�أبنا�ؤنا يف مدار�سهم
وج��ام��ع��ات��ه��م وب��ي��وت��ه��م و�أع��م��ال��ه��م
ي�شعرون ب��الأم��ان ،فالوطن يف �أيد
�أمينة بوجودهم وجهودهم بعد اهلل
عز وجل.
يف ال��ي��وم الوطني ال ي�سعنا �إ ّال
�أن نتقدم ب�صادق التهنئة لوالة �أمر
هذه البالد املباركة على ما حتقق
من �إجن��ازات على كافة الأ�صعدة،
فقد تعلمنا منهم كيف يكون التفاين
وح���ب ال���وط���ن ع��ن��وان��اً ل�ل�إن�����س��ان
ال�سعودي �أينما حل ،فلهم منا �صادق
الدعوات ب��أن ي�سدد اهلل جهودهم
و�أن يحفظهم بحفظه و�أن يدميهم
ذخراً لنا وللوطن.
عميد كلية املجتمع

يعد الوطن ال�شجرة املثمرة التي
تنمو بالت�ضحيات وت�سقى بالعرق
وال��دم ،فالوطن من �أغلى ما ميلك
الإن�سان ،وه��و مهد ال�صبا وملج�أ
الكهولة ومنبع الذكريات وموطن
الآباء .وال يقت�صر حب الأوطان على
جمموعة بعينها �أو زمن حمدد ،وقد
�ضرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،املثل يف حب الأوطان ،حيث

�ودع�اً فقال
خاطب مكة املكرمة م� ً
«ما �أطيبك من بلد و�أح َّبك �إ َّ
يل».
وعندما ا�ستوطن �صلى اهلل عليه
و�سلم ،املدينة� ،ألِفها وك��ان يدعو
فيقول« :اللهم حبب �إلينا املدينة
كحبنا مكة �أو �أ���ش��د» ،وق��د اقتدى
ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ب�أبي
الأن��ب��ي��اء �إب��راه��ي��م عيله ال�سالم
يف ح��ب ال��وط��ن ،ف��ق��ال« :اللهم �إن

�إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك و�إين
عبدك ونبيك و�إنه دعاك ملكة و�أنا
�أدع��وك للمدينة مبثل ما دعا ملكة
ومثله معه».
وم���ن دع����اء �إب���راه���ي���م وحم��م��د
عليهما ال�سالم ملكة واملدينة يكون
حب الوطن من الإميان ،ولهذا جعل
اهلل تعاىل الدفاع عن الوطن واج ًبا
حمتو ًما �ضد �أي اعتداء مهما كان

ريا ،كما يجب ال��وف��اء للوطن
�صغ ً
وعدم خيانته.
كل ه��ذه ر�سائل يف حب الوطن
م��ن ر���س��ول اهلل �صلى اهلل ،وم��ن
قبله �إبراهيم عليه ال�سالم ،فيجب
االقتداء بهما.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم
هري�سة
كلية ال�صيدلة

المواطنة وبناء الوعي

حاضر مشرف ومستقبل مشرق

رسالة في حب األوطان

اململكة العربية ال�سعودية ..عمق عربي �إ�سالمي ..قوة ا�ستثمارية رائدة
 ..وحمور ربط القارات الثالث.
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
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مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

مطابع جامعة امللك �سعود
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

االنضباط الذاتي طريق النجاح

االن�ضباط الذاتي هو ال�سمة الأوىل
التي تقوم عليها حياة الإن�سان العملية,
فبدون هذا االن�ضباط ال ميكن للمرء
�أن يحقق �أي جناح يذكر يف حياته،
واالن�ضباط نعرفه كثريا يف املفهوم
ال�شعبي باعتباره «�ضبط النف�س �أو
ال�سيطرة عليها» كما ج��اء يف الأث��ر
«اجلهاد الأكرب هو جهاد النف�س».
وقمع الذات ميثل اخلطوة الأوىل
والأخ�يرة لتحقيق النجاح يف احلياة,
لأن الرتاجع والتهاون والت�سويف من
�سمات الإن�سان الأ�سا�سية ,فرتك
النف�س على هواها عمل مريح ومربح
على املدى الق�صري.
ف����إذا كنت يف «جل�سة �أو �سهرة»
ممتعة ول��ك��ن عليك �أن ت�ستيقظ
مبكراً يف ال��ي��وم ال��ت��ايل لأم���ر ه��ام؛
ف�أنت �أم��ام خيار ت��رك النف�س على
هواها واال�ستمتاع باملكا�سب الفورية
التي حتققها من هذه ال�سهرة� ,أو �أن
تخالف هوى نف�سك وتفر�ض عليها
االلتزام بالواجب وترك املتعة امل�ؤقتة
�إىل ما هو �أهم منها� ,أي�ضاً الهروب من
مواجهة املواقف ال�صعبة قد يعطينا
راح��ة ف��وري��ة ,ولكننا �سندفع الثمن
ً
باهظا على املدى املتو�سط والبعيد,
لأن امل�شكلة مل حتل.

يف هذا ال�سياق ال ميكن �أن نغفل
دور ال�ضجر وامللل الذي ي�صيب النا�س
من �أداء الأعمال ,حيث ين�سى بع�ض
النا�س �أن امللل هو جزء �أ�سا�سي من
�أي عمل نقوم به ,فكثري من الفا�شلني
يف حياتهم يعود ف�شلهم �إىل عدم
ال��ق��درة على حتمل �أو ع�لاج امللل,
فهذا النوع من النا�س تراه يبد�أ فكرة
م�شروعا ،ولكن بعد فرتة ق�صرية
�أو
ً
يدب ال�ضجر يف روحه فيرتك امل�شروع
وينتقل �إىل م�شروع �آخر� ،أو يرتك ما
بد�أه وي�ستدير باح ًثا عن طريق �آخر
يو�صله �إىل القمة لأنه ال يريد من �أي
م�شروع �إال اجلانب املمتع فيه ,بينما ال
يوجد عمل يف الدنيا ال ينطوي على
جانب ممل فيه .هناك حالة �أخرى
ت�ستحق الت�أمل وهي عملية التربير
وه��ذه توجد بو�ضوح عند «�أن�صاف
املثقفني» ,وحياتنا مليئة ب�أمثلة كثرية
م��ن ه��ذا ال��ن��وع� ,أع���رف زم��ي�ل ً
ا على
�سبيل املثال يحول �أخ��ط��اءه وف�شله
�إىل فل�سفة وموقف ثقايف �أو فكري،
ف�إذا نال �إن��ذا ًرا من مديره على كرثة
ت�أخره يف العمل ي�أخذ يف ترديد مقولة
«�إن العمل بالإنتاج ال باحل�ضور ,من
املفرو�ض �أن يُق َّيم الإن�سان ب�إنتاجه ال
بح�ضوره».

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

 89عامًا من العزة واإلنجاز
وه��و يف واق���ع الأم���ر ال يريد �أن
يح�ضر وال يريد �أن ينتج ,و�إذا عجز
ع��ن �ضبط ابنه ومنعه م��ن الت�أخر
وال�سهر خارج املنزل قال «�إن الرتبية
احلديثة تفر�ض �أال نكبت �أطفالنا بل
علينا �أن نزرع فيهم الثقة ومننحهم
حريتهم» .وهكذا فبدالً من مواجهة
الف�شل والت�صدي ل��ه يتحول هذا
الف�شل �إىل فل�سفة ت�ستحق الدفاع
عنها .ولكن ما الذي يجعل النا�س غري
قادرين على حتقيق االن�ضباط الذاتي
ومواجهة دواعي تدمريه؟ هنالك ثالث
عقبات �أ�سا�سية لذلك وهي:
 تدليل الوالدين :وهو الدلع غرياملربر ,فاملدللون يف حياتهم ال يعرفون
كيف ي��ح��رزون النجاح ع�بر العمل
اجلاد ,فقد كان �آبا�ؤهم يقومون بكل
�شيء نيابة عنهم ،ولكن عندما يدخلون
معرتك احلياة احلقيقية ال يجدون
�آباءهم �إىل جانبهم للقيام بالأعمال
نيابة عنهم كما كان يحدث يف املا�ضي.
 النزعة للكمالية :ف�إذا عجز املرء�أن ينجز عمله ب�صورة مثالية فلن
يعمله �أب��دًا ,فالتفوق الباهر هو كل
�شيء �إما كل �شيء �أو ال �شيء البتة.
 ال�شعور بالنق�ص :حيث �إن كثريا منالنا�س ال يفرق بني ال�شعور بالنق�ص وبني

ناق�صا ,لأنه لي�س هناك �شخ�ص
كونه
ً
ناق�ص و�إمنا هناك فقط �شخ�ص �أدنى
من الآخرين يف مهارة معينة ,ف�إذا كنت
ال �أ�ستطيع �أن �أ�سابقك يف اجلري ف�أنا
�أقل منك يف العدو فقط ,ولكن لي�س
داع �أن �أ�شعر بالنق�ص �أو �أ�شعر
من ٍ
ب�أين �إن�سان ناق�ص ,ال تناف�س الآخرين
فيما هم �أف�ضل منك فيه لأن��ك �أنت
�أف�ضل منهم يف جوانب �أخرى .بع�ض
التقنيات الأ�سا�سية الكفيلة مب�ساعدتنا
على جتاوز �ضعف االن�ضباط الذاتي:
حتديد الهدف ،معرفة الأمل واملتعة،
التعود على مواجهة امل�شاكل ،مراجعة
القيم واملبادئ ،التخل�ص من العادات،
التعرف على نواحي القوة وال�ضعف يف
الذات ،والتعلم من الأخطاء.
املراجع:
 م��ق��ال��ة الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل بنبخيت من كتاب «لكي تنجز �أهدافك»
بت�صرف.
 مقالة «االن�ضباط الذاتي» بقلمتيم كلمري ،من ن�شرة النخبة ،العدد
 ،60بت�صرف.
د .منى عبداهلل ال�سمحان
كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع
ق�سم العلوم الإدارية والإن�سانية

يف ي��وم االث��ن�ين � 23سبتمرب 2019
بلغت ب�لادن��ا ال��ع��زي��زة ع��ام��ه��ا التا�سع
والثمانني من عمرها املديد بف�ضل اهلل،
وال �أعلم كيف قدحت يف ذهني املقارنة
بني احلالة الطبية لإن�سان يف هذا العمر
واحل��ال��ة الطبية لدولتنا العزيزة التي
تعرب عنها احلالة التنموية.
احلالة الطبية للكيانني متباينة �أميا
تباين ،فالكيان الأول يبدو متع ًبا �أنهكت
قواه تعاقب الليل والنهار مبا حتمله من
هموم ومهمات� ،أما الكيان الثاين «بلدنا
العزيز» فيقف �شامخ البنيان يتدثر بقيم د .مفلح الشغيثري
ت�شكل �أ�سا�س بنيانه رغم كيد احلاقدين
ودعوات املبطلني؛ ي�ؤكدها والة الأمر يف
بالدنا يف كل حمفل ومنا�سبة ،ويعرب عنها �شعبها الأب��ي يف مظاهر
حياتهم اليومية.
ومع جتدد هذه املنا�سبة ك ّل عام حتيا النفو�س بحب اجلميع ووفائهم
ل��وط��ن معطاء وق��ي��ادة حكيمة ،وف��اء ال ي��ك��دره حم��دث �أو ح��ادث بل
اجلميع يعرب عنه بوقفة �شاخمة يراجع فيها ما قد �أداه وما حتمله من
م�س�ؤوليات �ضمن منظومة الوطن املتكاملة؛ رد�أ جلميل الوطن وقادته
الذين و�ضعوا خطط التنمية و�أعمال التطوير ،يف خدمته ووف��روا له
�سبل العزة والتمكني والأم��ن واال�ستدامة رغم ال�سري يف حميط جلي
�أمواجه عاتية.
فهن ًئا لنا بت�سعة وثمانني عا ًما من الإجناز و�إىل املزيد منه ب�إذن اهلل.
املدير التنفيذي لدار جامعة امللك �سعود للن�شر

تعقيب على موضوع «قلة حضور الطالب أول أسبوع»
ب���الإ����ش���ارة ال���س��ت��ط�لاع ر���س��ال��ة
اجل���ام���ع���ة ،وامل���ن�������ش���ور يف ع��دد
ال�صحيفة رقم «� »1345صفحة 12
«ا�ستطالع» حتت عنوان« :ر�سالة
اجلامعة ت�سلط ال�ضوء على قلة
ح�ضور الطالب �أول �أ�سبوع» ،والذي
ُذكِ ر فيه بع�ض املالحظات حول �أبرز
�أ�سباب غياب الطالب عن احل�ضور
يف الأ�سبوع الأول للدرا�سة.
ب��داي�� ًة ن�شكر لر�سالة اجلامعة
وال��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه��ا ح��ر���ص��ه��م على
تناول كل ما ي�ساعد على �إي�صال
وج��ه��ه نظر ال��ط�لاب للم�س�ؤولني
يف اجلامعة الأم��ر ال��ذي ي�سهم يف
�إيجاد بيئة حمفزة للتعلم والإبداع،
لذا جندها فر�صة منا�سبة لتو�ضيح
بع�ض الأم��ور التي تتعلق ب�إجراءات
الت�سجيل وتعديل اجلداول للطالب،
لإزالة ما ميكن �أن يقع من لب�س �أو
عدم و�ضوح خللفيات هذا املو�ضوع.
ت�سعى عمادة القبول والت�سجيل
وبتوجيه من �إدارة اجلامعة لإيجاد
بيئة حمفزة للتعلم م��ع التوظيف

الأم��ث��ل للتقنية ،فقد عملت على
ا�ستكمال املنظومة الإل��ك�ترون��ي��ة
و�أمتتة جميع الإجراءات والعمليات
ذات ال��ع�لاق��ة ب����أع���م���ال ال��ق��ب��ول
والت�سجيل والتي �شملت عمليات
ت�����س��ج��ي��ل ال���ط�ل�اب وف����ق �آل���ي���ات
و�إجراءات �إلكرتونية حمددة ت�ضمن
العدالة بني الطالب والإجن���از يف
�أ�سرع وقت ممكن ودون احلاجة �إىل
ح�ضور الطالب �سوا ًء �إىل الكليات
�أو �إىل ع��م��ادة القبول والت�سجيل
ملعاجلة �أو�ضاع ت�سجيلهم.
تبد�أ عملية اال�ستعداد للف�صل
الدرا�سي وجتهيز اجلدول الدرا�سي
قبل ما يقارب � 3أ�شهر من بدايته،
وذلك ب�إمتام عمليات �إعداد اجلداول
الدرا�سية وجمموعات الت�سجيل من
قبل كليات اجلامعة بطرح املقررات
وال�شعب الدرا�سية ،وفق �إح�صائيات
دق��ي��ق��ة لأع�����داد ال��ط�لاب املتوقع
ت�سجيلهم للمقررات وبدعم مبا�شر
من عمادة القبول والت�سجيل وب�إجراء
ع��دة عمليات للت�سجيل التجريبي

للطالب ،ال�ستدراك ومعاجلة �أي
مالحظات وت�ضمن ت�سجيل جميع
الطلبة املنتظمني.
يف الف�صل ال��درا���س��ي احل��ايل،
ق��ام��ت ال��ع��م��ادة ب���إت��اح��ة االط�ل�اع
على اجل��دول الدرا�سي بعد �إجراء
عملية الت�سجيل الآيل جلميع
طلبة اجلامعة املنتظمني وال�سماح
للطالب بالتعديل على جداولهم
الدرا�سية من خالل ح�سابهم على
ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة قبل �أ�سبوع
من بداية الدرا�سة لل�شعب املتاحة
و�إتاحة �صالحية الت�سجيل مل�س�ؤويل
الت�سجيل بالكليات.
ونظراً لوجود بع�ض الإ�شكاليات

التي قد حتد من �إمكانية الطالب
م��ن تعديل ج��دول��ه ال��درا���س��ي من
خالل البوابة الإلكرتونية ك�إغالق
�شعبة �أو وج��ود مقرر يتعار�ض يف
ال��وق��ت �أو يرغب الطالب يف رفع
عبئه ال��درا���س��ي �أو لكونه خريجاً
وي��ح��ت��اج �إىل م��ع��اجل��ة معينة يف
ت�سجيله ،وحر�صاً من عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل على ت�سريع �إجناز
الإج�����راءات ذات العالقة ب�ش�ؤون
الت�سجيل وت���وف�ي�راً جل��ه��د ووق��ت
الطالب وم�س�ؤويل الكليات ،فقد مت
�إتاحة ا�ستخدام نظام تعديل جدول
ال��ط��ال��ب «���س��م��ر» ل��ط�لاب كليات
اجلامعة قبل بداية الدرا�سة لهذا

ت�شكر �صحيفة ر�سالة اجلامعة عمادة القبول والت�سجيل على
اهتمامها وتفاعلها مع املو�ضوع املطروح يف اال�ستطالع ،وتلفت
االن��ت��ب��اه �إىل �أن ك��ل م��ا ط���رح يف ذل���ك اال���س��ت��ط�لاع ال ي�شري �إىل
م�س�ؤولية العمادة �أو تق�صريها يف هذا اجلانب.
املحرر

الف�صل ب�أربعة �أيام ،والذي �ساهم
وبكفاءة يف تنظيم �إجراءات تعديل
اجلدول ويف التخل�ص متاماً من
جتمهر الطالب عند م�سجلي
الأق�سام الأكادميية والكليات
وق�سم الت�سجيل بعمادة القبول
والت�سجيل.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ف�إن غالب
ال��ك��ل��ي��ات ق��ام��ت م�شكورة
ب��ال��ن��ظ��ر يف ط��ل��ب��ات منح
ال��ف��ر���ص و�إع�������ادة القيد
لطالبها م��ب��ك��راً ،وقامت
العمادة بتنفيذ احل��االت
املحققة لل�شروط و�إح��ال��ة باقي
احل���االت للجنة ال��دائ��م��ة ملعاجلة
م�شاكل ال��ط�لاب الأك��ادمي��ي��ة ،ومت
تنفيذ ق����رارات اللجنة وت�سجيل
الطالب الذين ح�صلوا على موافقة
ب�شكل مبكر ،وهذا الأمر ي�ساعد بال
�شك على االنتظام يف الدرا�سة من
اليوم الأول للف�صل الدرا�سي.
خ��ت��ام��اً ،ون��ح��ن �إذ ن��ث��م��ن تلك
امل��ل��اح�����ظ�����ات امل�����ط�����روح�����ة يف

اال�ستطالع،
ن���ح���ر����ص ع���ل���ى ت��ق��ب��ل
�أي م�لاح��ظ��ات �أو اق�تراح��ات �أو
ا�ستف�سارات �أخرى ت�سهم يف حت�سني
�إجراءات �سري العملية التعليمية وكل
م��ا فيه خ��دم��ة ل��ط�لاب وطالبات
اجلامعة.
عمادة القبول والت�سجيل
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�سما�ؤنا وطن
الوقت :من ٤م �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :يو براند
املكان :متحف �صقر اجلزيرة للطريان

 23حمرم

فعالية

العاملية :طريق الهمة
الوقت :من ٩٫٣٠م �إىل ١٠٫٣٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ال�صاالت الريا�ضية اخل�ضراء

 25حمرم

فعالية

الألعاب النارية  -الريا�ض  -طريق تركي الأول
الوقت :من ١٠م �إىل ١٠٫٠٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :طريق الأمري تركي الأول

 26حمرم

معرض

احتفاالت الهمة  -الريا�ض -
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :طريق الأمري تركي الأول

 29حمرم

فعالية

فيوال
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :درة الريا�ض  -الفي�صلية

� 1صفر

مؤتمر

وطن عز وفخر
الوقت :من ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية
املكان :م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية

� 2صفر

معرض

ع�شت يا وطن الثاين
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :معار�ض ال�شرق الأو�سط
املكان :قاعة �أو�شا

م�سرية وطن ملن�سوبات اجلامعة
الوقت :من �٨٫٣٠ص
اجلهة املنظمة :كلية العلوم الطبية التطبيقية
املكان :كلية العلوم الطبية التطبيقية
ال�سعودي للفعاليات
الوقت :من ١م �إىل١٠م
اجلهة املنظمة� :إنفورما ال�سعودية
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

�إندك�س ال�سعودية
الوقت :من �٩ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :دي �إم جي للفعاليات
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

ال�سنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء
الوقت :من �٩ص �إىل١٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للغذاء والدواء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

خطوة للتوظيف
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة قلو ورك
املكان :فندق الفي�صلية  -قاعة الأمري �سلطان الكربى

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

�سنرتال اجلامعة 4670000
مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581
مكتب وكيل اجلامعة 4670109
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 4670527
مكتب وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4670110

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399
عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت 4675723
عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864
عمادة تطوير املهارات 4670693
عمادة اجلودة 4679673
عمادة ال�سنة التح�ضريية 4696238

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني  -وحدة خدمات من�سوبي اجلامعة

عمادة القبول والت�سجيل 4678294
عمادة الدرا�سات العليا 4677609
عمادة البحث العلمي 4673355
عمادة �ش�ؤون الطالب 4677724
عمادة �ش�ؤون املكتبات 4676148
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 4678727
معهد امللك ع��ب��داهلل للبحوث وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�شة 4354400
�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447
الإدارة العامة للإعالم والعالقات اجلامعية 4678159
وكالة اجلامعة للتطوير 4698368 :
ر�سالة اجلامعة 4678781
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي 4670011
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي «ال��ط��وارئ والإ���س��ع��اف»

«الأحوال املدنية»
ـ �إ�صدار �شهادة امليالد.
ـ �إ�ضافة املواليد ل�سجل الأ�سرةـ
ـ تبليغ والدة.

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955
الإدارة العامة لل�صيانة :من داخل اجلامعة 1515
الإدارة العامة لل�صيانة :من خارج اجلامعة 0118061515

«اجلوازات واال�ستقدام»
ـ جتديد جواز �سفر لل�سعوديني.
لعمال
ـ �إ�صدار ت�أ�شريات اال�ستقدام ّ
املنازل وال�سائقني.

ـ �إ�صدار �إقامة وجتديدها.
ـ متديد ت�أ�شرية الزيارة للقادمني لزيارة
من�سوبي اجلامعة املتعاقدين.
ـ ت�أ�شرية خروج وعودة.

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات 8051197
عميدة الكليات الإن�سانية 8053169
عميدة الكليات العلمية 8050063
وك��ي��ل��ة ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة بالكليات الإن�سانية
8052555
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة للكليات الإن�سانية
8051555
وكيلة �ش�ؤون الت�شغيل واخلدمات امل�ساندة 8053100
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات 8051447
ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي 8050913

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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� 4صفر

معرض

� 7صفر

منتدى
� 8صفر

معرض

� 14صفر

مؤتمر

� 22صفر

معرض

� 24صفر

منتدى

رايات
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :راية لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :قاعة اخلزامى للمنا�سبات وامل�ؤمترات

 7ربيع الأول

معرض

ال�سعودي الأردين لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
2019
اجلهة املنظمة :العربية الأوىل
املكان :فندق موفنبيك

 22ربيع الأول

فعالية

19ـ معر�ض الدويل ال�سعودي للنقل واخلدمات
اللوج�ستية 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
�سعودي موبايل �شو
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

البناء ال�سعودي 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

معرض

�سال�سل الإمداد واخلدمات اللوج�ستية 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :مكا�سب ال�شرق
املكان :فندق الفور�سيزنز

ال�سعودي للطباعة والتغليف
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الزراعي ال�سعودي
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي للبال�ستيك وال�صناعات البرتوكيماوية
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الأ�سرة ال�سعودية الثاين
الوقت :من �٩ص �إىل٨م
اجلهة املنظمة :جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة
املكان :جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة  -طريق الدمام

وامل�ؤمتر الدويل لل�سياحة
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 13ربيع الثاين
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ال�سعودي الدويل الثاين لل�صيدلة 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :أول عربية للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
اجلوانب الوراثية واجلزيئية للأداء الريا�ضي
امل�ؤلفClaude Bouchard :
املرتجم :خليفة يحيى فياليل

عنوان الكتاب :التعلم الإلكرتوين :ا�سرتاتيجيات لإي�صال املعرفة يف الع�صر
الرقمي
امل�ؤلفMarc J. Rosenberg :
املرتجم :نورة �سعود الهزاين
ال�سنة1440 :
و�صف الكتاب:
ي�سلط الكتاب ال�ضوء على التعلم الإلكرتوين با�ستخدام تقنية املعلومات،
كما يهدف �إىل الإيفاء بحاجة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التعليمية واحل�صول على
املعلومات وخف�ض التكاليف الإجمالية واجلهود التي تبذل يف العملية الإنتاجية.

ت�ضمن هذا الكتاب الذي �ألفه  Claude Bouchardوترجمه خليفة
يحيى فياليل خم�سة �أج��زاء خمتلفة هي :علم اجلينوم وعلم الوراثة،
�أدل��ة من درا�سات علم الأوبئة الوراثية ،م�ساهمات جينات وعالمات
معينة ،بيولوجيا الأنظمة للجهد البدين والتدريب ،والآث��ار الأخالقية
واملجتمعية .كما يحتوي على العديد من االكت�شافات احلديثة اخلا�صة
بعلم الوراثة املتعلقة بج�سم الريا�ضي.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

حمرم
1441هـ
) �سبتمرب (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
«ديمقراطية السذج»
جريالد برونري
ت��رج��م��ة د .منجي
القرديل
�صدر عن دار جامعة
امل��ل��ك �سعود للن�شر،
مطلع العام اجلامعي
اجل���دي���د ،ال�ترج��م��ة
ال���ع���رب���ي���ة ل��ك��ت��اب
ع������امل االج���ت���م���اع
الفرن�سي جريالد
ب��رون�ير Gerald
Bronner
«دميقراطية ال�سذج»،
وقد ترجم هذا الكتاب الدكتور منجي القرديل،
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الدرا�سات االجتماعية بكلية الآداب،
جامعة امللك �سعود.
وق����ام ���س��م��و الأم��ي��ر ال��دك��ت��ور
نايف بن ثنيان �آل �سعود ،عميد
كلية الآداب بتقدمي هذا الكتاب،
وقال �إنه يعد �إ�ضافة حقيقية لعلم
االجتماع وعلوم الإعالم واالت�صال
يف عاملنا العربي اليوم.
ويتناول ه��ذا الكتاب بالدر�س
م�س�ألة االنت�شار الكبري للإنرتنت
وما يروج من خاللها من معلومات
و�آراء ال ميكن الت�أكد من �صحتها
�أو م�صادرها.
منهجا خمتل ًفا يف نقد الإنرتنت
وميثل الكتاب يف جممله
ً
وحماولة جادة لتفكيك «الأ�سطورة الرقمية» التي يرى برونر
�أنها �أ�صبحت جماالً خ�ص ًبا لن�شر الأكاذيب.
ويرى الكاتب �أن ال�سبب الرئي�سي الذي كان وراء انت�شار
الأكاذيب هو التناف�س املحموم بني و�سائل الإع�لام التقليدية
والو�سائل اجلديدة التي تتميز بال�سرعة والتفاعلية والت�شاركية.
وي�ؤكد مرتجم الكتاب الدكتور منجي القرديل �أن ما ميتاز به
هذا الكتاب هو تقدميه مادة غزيرة ت�ضم ك ًما هائ ً
ال من البيانات
واملعطيات والإح�صاءات التي تفيد الباحثني واملتخ�ص�صني يف
جماالت علم االجتماع وعلوم االت�صال.

االستثمار األجنبي يقفز %600
في قطاعي «التمويل» و«الصحة»
قفز اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة يف قطاعي «التمويل والت�أمني»
و«الرعاية ال�صحية»  600يف املائة خالل الربع الثاين من العام اجلاري
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،ليبلغ عدد الرخ�ص اجلديدة
لال�ستثمار الأجنبي �سبع رخ�ص لكل قطاع مقابل رخ�صة واح��دة يف
.2018
ووف ًقا لقرير اقت�صادي �صادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار ،حققت
م�صر وفرن�سا قفزة كبرية يف اال�ستثمار الأجنبي يف ال�سعودية خالل الربع
الثاين من العام اجلاري مقارنة بالفرتة نف�سها من  ،2018لرتتفع للأوىل
 450يف املائة « 22رخ�صة مقابل  4رخ�ص» ،و 375يف املائة للثانية «19
رخ�صة مقابل  4رخ�ص».
َ
ريا رب ًعا
وي�أتي ذلك مع حتقيق ُرخ�ص اال�ستثمار الأجنبي
ً
ارتفاعا كب ً
تلو الآخر حتى بلغت  291رخ�صة جديدة خالل الربع الثاين من العام
اجلاري مقارنة بـ 143رخ�صة يف الفرتة نف�سها من عام  ،2018بن�سبة
ارتفاع  103.5يف املائة ،وزيادة قدرها  148رخ�صة.
ويتزامن ه��ذا االرت��ف��اع مع �إ�صالحات مهمة يف جم��ال الأع��م��ال يف
ال�سعودية ،منها �إطالق نظام الإقامة املميزة الذي يتيح للأجانب التملك
الكامل لل�شركات والعقارات واال�ستثمار املبا�شر يف الأ�سهم� ،إ�ضافة �إىل
�إلغاء احلد الأعلى لتملك امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني الأجانب يف �سوق
املال ال�سعودية .وبالن�سبة للدول الأكرث ا�ستثما ًرا؛ جاءت �شركات اململكة
املتحدة �أكرث الدول ً
�ضخا لال�ستثمار الأجنبي يف ال�سعودية خالل الربع
الثاين من العام اجلاري بـ 45رخ�صة جديدة ،تلتها الهند بـ 29رخ�صة
جديدة ،ثال ًثا جاءت الواليات املتحدة بـ 23رخ�صة جديدة ،تلتها الأردن
وم�صر وفرن�سا والإمارات وال�صني بـ 22و 22و 19و 17و 9رخ�ص على
التوايل .وقفزت التدفقات الأجنبية املبا�شرة �إىل ال�سعودية يف عام 2018
بن�سبة  126.1يف املائة ،بزيادة  1.79مليار دوالر ،لتبلغ  3.21مليار
دوالر ،مقابل  1.42مليار دوالر يف عام .2017
وت�����ص��درت ال�سعودية دول اخلليج وال���دول العربية يف معدل منو
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة خالل العام املا�ضي ،وكانت ال�سعودية
احتلت املرتبة الثانية بني �أف�ضل الوجهات اال�ستثمارية يف العامل لعام
 ،2019بح�سب تقرير ملوقع «يو �إ�س نيوز» الأمريكي الذي �ضم  80دولة.

العدد  - 1346الأحد  23حمرم 1441هـ املوافق � 22سبتمرب 2019م

«القصيم» تتصدر مناطق المملكة في قرارات التوطين
�أك����د الأم��ي��ر ال���دك���ت���ور في�صل
ب��ن م�شعل �أم�ي�ر الق�صيم رئي�س
اللجنة الإ�شرافية العليا لربنامج
التوطني باملنطقة �أن توجيه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز لإيجاد وتعزيز الفر�ص
الوظيفية لأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن يف
القطاع اخلا�ص �أحد ا�سرتاتيجيات
اململكة و�أولوياتها يف بناء االقت�صاد
الوطني.
وق��ال الأم�ير الدكتور في�صل بن
م�شعل يف ت�صريح مبنا�سبة �إعالن
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
حتقيق منطقة الق�صيم املركز الأول
بن�سبة  %97.69المتثالها بقرارات
التوطني على م�ستوى مناطق اململكة
خ�ل�ال �أغ�����س��ط�����س  ،2019وذل��ك
عرب �إح�صاء �شمل خمتلف مناطق
اململكة:
�إن اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها �إم���ارة
املنطقة بال�شراكة مع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية عرب برنامج
ال��ت��وط�ين وم��ن��ذ ��� 3س��ن��وات �ساهم
ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي
انعك�ست على خدمة �شباب وفتيات
املنطقة وتوفري العديد من الفر�ص
الوظيفية لهم.
و�أعرب �سموه عن فخره واعتزازه
مب��ا حتقق للمنطقة م��ن جناحات
لربنامج التوطني التي انعك�ست من
خالل مباركة الأمري عبدالعزيز بن

�سعود وزير الداخلية وتعميم جتربة
الق�صيم على جميع املناطق.
وث���م���ن �أم��ي��ر ال��ق�����ص��ي��م للجنة
الإ�شرافية العليا لربنامج التوطني
ولوزارة العمل والتنمية االجتماعية
وجميع اجلهات احلكومية ولرجال
الأعمال باملنطقة؛ جهودهم املتتالية
لتحقيق ه��ذا النجاح ،م�شريا �إىل
�أن املنطقة جت���اوزت ال��ع��دي��د من
ال��ت��ح��دي��ات يف م�����س��ارات برنامج
ال��ت��وط�ين ب���روح ال��ت��ك��ات��ف والعمل
امل�ستمر بني اجلهات كافة� .سائ ً
ال
املوىل عز وجل �أن يبارك باجلهود
و�أن يوفق اجلميع دائ ًما لكل خري.
من جانبه �أكد الدكتور عبدالرحمن
الوزان وكيل �إمارة منطقة الق�صيم
رئي�س اللجنة التنفيذية لربنامج

يقع «برج القو�س �أ» ،وهو عبارة
عن منطقة المعة وم�صدر راديوي
ق��وي ج���دًا ،يف م��رك��ز جم��رة درب
التبانة ،وهي جزء من منطقة �أكرب
ت�سمى «القو�س �أ» ،ويحتوي برج
«القو�س �أ*» ،على ثقب �أ�سود فائق
ال�ضخامة.
وت�صنف الثقوب ال�����س��وداء غري
املرئية بالفعل بني الظواهر الأكرث
�ش ًرا يف ال��ك��ون ،لذلك ف ��إن اخلرب
ريا للقلق.
املرفق هنا قد يكون مث ً
فقد ك�شف علماء الفلك ،الذين
يراقبون اجل�سم الهائل يف الف�ضاء،
�أن الثقب الأ���س��ود الهائل املوجود
و���س��ط جم��رة درب التبانة ي��زداد
جوعا و�شراهة يف ال�شهور القليلة
ً
امل��ا���ض��ي��ة ،و�أن����ه ا�ستهلك «م���ادة»
قريبة منه مب��ع��دل غ�ير م�سبوق،
بح�سب ما ذكرت �صحيفة الغارديان
الربيطانية.
وقالت �أ�ستاذة مادة الفيزياء وعلم
الفلك يف جامعة كاليفورنيا يف لو�س
�أجنلو�س �أن��دري��ا غيز ،التي قامت
بت�أليف البحث «مل نر �أي �شيء كهذا
على الإطالق خالل ال�سنوات الأربع
والع�شرين املا�ضية التي در�سنا فيها
الثقب الأ�سود الهائل ..عادة ما يكون
هناك ثقب �أ�سود هادئ ،ولذلك ال
نعرف �سبب �شراهته م�ؤخ ًرا».
ففي �أح��دث درا���س��ة ،ق��ام فريق
العلماء بتحليل �أك�ثر من 13000
ع��م��ل��ي��ة م��راق��ب��ة ل��ل��ث��ق��ب الأ����س���ود
العمالق مت ر�صدها خالل  133ليلة
منذ عام  ،2003من خالل مر�صدي
«كيك» يف ه��اواي ومر�صد «جنوب

�أوروبا» الأوروبي الكبري يف ت�شيلي.
ووف ًقا ملا ذكرته غيز فقد وجد
الفريق �أنه يف  13مايو ،كانت املنطقة
الواقعة خارج نقطة الالعودة للثقب
الأ�سود ت�ساوي �ضعف ال�سطوع �أثناء
عملية الر�صد التالية ،كما الحظوا
تغريات كبرية يف ليلتني �أخريني هذا
العام ،مع الأخذ يف االعتبار �أن هذه
التغيريات الثالثة «مل ي�سبق لها
مثيل».
وا�ستخدم الفريق � ً
أي�ضا تقنية
تدعى «الهولوغرام» لإعادة تن�شيط
عملية الر�صد القدمية املخيفة التي
تعود �إىل  24عا ًما ،والتي خل�صوا
منها �إىل �أن م�ستوى ال�سطوع الذي
�شوهد هذا العام مل ي�سبق له مثيل
يف ربع القرن الأخري.

وت�ساءل �أ�ستاذ الفيزياء وعلم
الفلك يف اجلامعة ذاتها وامل�شارك
يف الدرا�سة ،التي ن�شرت نتائجها
يف جملة «ر�سائل جملة الفيزياء
ال��ف��ل��ك��ي��ة» ،م���ارك م��وري�����س ق��ائ� ً
لا
�إن «ال�����س ��ؤال ال��ك��ب�ير ه��و م��ا �إذا
ك��ان الثقب الأ���س��ود يدخل مرحلة
جديدة ،فقد ازداد معدل انبعاث
ال��غ��از م��ن ال��ث��ق��ب الأ����س���ود لفرتة
طويلة».
�إح��دى النظريات تقول �إن هذا
ال�سطوع الهائل عند الثقب الأ�سود
ً
مرتبطا باقرتاب
العمالق قد يكون
ال��ن��ج��م «�أ�����س  »2-0م��ن الثقب
الأ�سود خالل �صيف العام ،2018
و�أن كميات الغاز ال�ضخمة املنبعثة
من النجم رمب��ا تكون و�صلت �إىل

يفرت�ض �أن يكون عمر الأر���ض
نحو  13.7مليار عام تقري ًبا ،وفق
كثري من الدرا�سات ال�سابقة ،لكن
درا�سة جديدة خل�صت �إىل �أن عمر
الأر�ض �أقل من ذلك.
ووف ًقا لوكالة «�أ�سو�شيتد بر�س»،
فقد اعتمد باحثون �أملان يف معهد
«ماك�س بالنك» ح�سابات خمتلفة،

ات��خ��ذت مقاربات متفاوتة ملعرفة
عمر الكون احلقيقي.
وق���ال ال��ب��اح��ث��ون �إن التقنيات
املختلفة يف ح�ساب عمر الكون
�أدت �إىل تقديرات غري دقيقة يف
ال�سابق.
واعتمد العلماء يف حتديد عمر
الكون على «قانون هابل» ،الذي يعرب

عن معدل تو�سع الكون بال�سرعة.
لكن الباحثني الفلكيني يف معهد
«ماك�س بالنك» يقولون �إن هناك
خط�أ يف ه��ذه احل�سابات ،قائلني
�إن الأم��ر يتطلب معيا ًرا �آخ��ر من
�أجل حتويل امل�سافات الن�سبية �إىل
م�سافات مطلقة.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن عمر

التوطني �أن ح�صول املنطقة على
امل��رك��ز الأول المتثالها ب��ق��رارات
التوطني على م�ستوى اململكة يعك�س
ما يقدمه �أمري الق�صيم ونائبه من
شريا �أن
جهود تكللت بالنجاح .م� ً
�إطالق املنطقة لهذا الربنامج ومنذ
��� 3س��ن��وات بال�شراكة ب�ين الإم���ارة
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
يهدف �إىل تعزيز املبادرات لتوفري
الفر�ص الوظيفية ل�شباب وفتيات
هذه املنطقة و�ساهم بتحقيق العديد
من النجاحات.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ف��ه��د املطلق
مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية �أن ما قدمته املنطقة
وعرب مبادرات �أم�ير الق�صيم عرب
توطني  7م���والت� ،إ�ضافة �إىل ما

ً
الثقب األسود العمالق يزداد «جوعا وشراهة»

بحث فلكي جديد يكشف عمر الكون الحقيقي

�صدر من قبل وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بتوطني ن�شاط ت�أجري
ً
ن�شاطا �آخر �ساهم
ال�سيارات و 12
بتحقيق املنطقة لعدد من املنجزات
التي ا�شتملت على حتقيقها �أق��ل
ن�سبة بطالة للإناث وانخفا�ض ن�سبة
البطالة من � 7.9%إىل  5.1%يف
تقرير الربع الثاين للهيئة العامة
للإح�صاء� ،إ�ضافة �إىل ت�صدرها
مناطق اململكة المتثالها بقرارات
ال��ت��وط�ين .مقد ًما �شكره وتقديره
لأمري الق�صيم ونائبه على دعمهما
الدائم ومتابعتهما لتقدمي كل �إجناز
خدمة لأبناء املنطقة.
من جهته قدم �أمني عام برنامج
التوطني باملنطقة �أحمد امل�شيقح
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لأم��ي�ر منطقة
الق�صيم ونائبه على دعمهما الدائم
شريا على
خلدمة �أبناء املنطقة .م� ً
�أن ح��ر���ص �أم��ي�ر ال��ق�����ص��ي��م على
�إط�لاق م��ب��ادرات التوطني و�إقامة
امل��ل��ت��ق��ي��ات وت��خ�����ص��ي�����ص ج��ائ��زة
للتوطني يف جائزة الق�صيم للتميز
والإب��داع و�إن�شاء مركز متخ�ص�ص
لتدريب وت�أهيل ال�شباب والفتيات
و�إر����ش���اده���م للعمل ع�بر وظ��ائ��ف
القطاع اخلا�ص تابع لإمارة املنطقة
�ساهم بتمكني العديد من �أبنائها
للمواقع التجارية وا�ستفادتهم منها
يف بيئة عمل منا�سبة وم�ستقرة
ومنتجة.

برج القو�س �أ* هذا العام.
�أم���ا النظرية الثانية املحتملة
فتت�ضمن اجل���رم الفلكي الغريب
امل��ع��روف با�سم «ج���اي  ،»2ال��ذي
يعتقد �أنه نظام ثنائي النجوم ،الذي
كان قد اق�ترب من الثقب الأ�سود
عام .2014
وبح�سب غ��ي��ز ف ��إن��ه يعتقد �أن
الثقب الأ���س��ود عمل على جتريد
«جاي  »2من طبقته اخلارجية.
ثم نظرية ثالثة مفادها �أن عددًا
من الكويكبات الكبرية رمبا �سقطت
داخل الثقب الأ�سود.
ي�شار �إىل �أن الثقب الأ�سود و�سط
برج القو�س يبعد عن الأر�ض حوايل
� 26أل��ف �سنة �ضوئية ،وال ت�شكل
تهديدًا مبا�ش ًرا للكوكب الأزرق.

الكون هو  11.4مليار �سنة ،ولي�س
 13.7مليار �سنة كما كان �سائدًا يف
ال�سابق.
وا�ستند الباحثون يف نتائجهم
ه��ذه �إىل �أن �سرعة تو�سع الكون
ت�صل �إىل  82.4كيلومرت يف ثانية
ولي�س  70كيلومرتاً يف الثانية ،كما
كان العلماء يعتقدون يف ال�سابق.
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اليوم الوطني ..همة حتى القمة
اكت�سح ال��ل��ون الأخ�����ض��ر �شبه
اجلزيرة العربية ،احتفاالً باليوم
ال��وط��ن��ي  89للمملكة العربية
ال�سعودية ،و�أقيمت العديد من
الفعاليات الوطنية التي نظمتها
هيئة الرتفيه بالتعاون مع العديد
م���ن اجل���ه���ات يف ك���اف���ة �أرج�����اء
اململكة.
و�شهدت مدن ومناطق مملكتنا
احل��ب��ي��ب��ة اح��ت��ف��االت وف��ع��ال��ي��ات
خمتلفة ع��ل��ى جميع الأ���ص��ع��دة،
الفنية واالج��ت��م��اع��ي��ة والثقافية
والريا�ضة ،حيث تزينت ال�شوارع
واملنازل باللون الأخ�ضر وب�صور
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،

فكر خارج
الصندوق

احتفل بإيجابية

حتتفل بالدنا الغالية حكوم ًة وقياد ًة و�شعباً
بيومها الوطني الـ 89هذا العام ،بهمة عالية
وعزمية �صادقة وقوية للو�صول للقمة ،ويج�سد
اليوم الوطني �أبرز �صور التكاتف والتالحم بني
�شعب خمل�ص وويف وق��ي��ادة حكيمة ور�شيدة
وك��رمي��ة� ،أع��ل��ت م��ن ���ش ��أن ال��وط��ن وامل��واط��ن
و���س��خ��رت ك��ل خططها وم���وارده���ا خلدمته
ورفاهيته.
وق��د �أ�صبح يومنا الوطني منا�سبة ثقافية
واجتماعية ناب�ضة باحلياة وباملحبة ،متتزج فيها
مظاهر االنتماء والوفاء ،والهمة العالية والإرادة
القوية ،بالأمناط التقليدية لتاريخنا وح�ضارتنا
وعاداتنا وتقاليدنا ،ونرى يف هوية اليوم الوطني
 89دعماً لنمو وحداثة بالدنا وجتديداً ع�صرياً
النتمائنا ،وا�ستلهاماً حياً لروح وجوهر ا�ستقرار
الوطن و�سعادة ورفاهية املواطن.
وم��ن ح��ق ك��ل م��واط��ن االب��ت��ه��اج واالحتفال
بهذه املنا�سبة ب�إيجابية  -بعيداً عن املظاهر
ال�سلبية  -وامل�شاركة يف الفعاليات والربامج
املتنوعة؛ ب�أ�سلوب يعرب عن حبه لوطنه وحر�صه
على مكت�سباته وممتلكاته ومنجزاته ،وانتمائه
لهذه الأر�ض الطاهرة واملباركة ،ووالئه ووفائه
للقيادة الر�شيدة ،و�سعيه احلثيث خلدمة وطنه
وجمتمعه وال��رق��ي ب��ه وامل�ساهمة يف حتقيق
جمده ورفعته.

صورة نقدية

شارك في التعبير عن فخرك
وفرحتك بمناسبة اليوم
الوطني ،وأرسل مشاركتك على
إيميل صحيفة رسالة الجامعة،
قبل نهاية دوام يوم األربعاء،
وسوف يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

التفكير النقدي
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قضية طالبية
و�سمو ويل عهده �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان،
ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل ،ف��ي��م��ا ���ش��ارك
ج���ن���ود احل����د اجل��ن��وب��ي وط��ن��ه��م
باالحتفاالت باليوم الوطني يف
جت�سيد للحمة الوطنية وم�شاعر
االنتماء للوطن.
وال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ودي،
مي��ث��ل ذك�����رى ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة،
مب��وج��ب امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي ال��ذي
�أ�صدره امللك الراحل عبدالعزيز
�آل �سعود ،يف ال�سابع ع�شر من
�شهر جمادى الأوىل عام 1351
هـجرية ،بتوحيد كل �أجزاء الدولة
ال�سعودية احل��دي��ث��ة ،حت��ت ا�سم
اململكة العربية ال�سعودية.

يوم الوطن ..والء وانتماء
�شارك طالب وطالبات اجلامعة يف االحتفال مبنا�سبة اليوم
الوطني  89حتت �شعار «همة حتى القمة» ورفعوا بهذه املنا�سبة
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأم�ين �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان حفظهما اهلل ،وع�بروا
عن �صادق وفائهم ووالئهم وانتمائهم ،داعني اهلل �أن يعيد هذه
املنا�سبة ال�سعيدة �أعواماً عديدة و�أزمنة مديدة ،والوطن يرفل بالعز
واال�ستقرار والأمن والأمان ،يف ظل القيادة الر�شيدة..
جتديد العهد
عبدالعزيز حممد من كلية الآداب ق�سم لغة عربية ،عرب عن
�سعادته الغامرة بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة ،وق��ال� :أب��ارك
ل�سيدي خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ين
وخمتلف �شرائح ال�شعب ال�سعودي الكرمي ،و�أجدد العهد والوالء،
و�أدعو نف�سي و�إخواين املواطنني وزمالئي الطالب لتج�سيد هذه
املنا�سبة من خالل معاين احلب واالنتماء لهذه البالد الطاهرة.
�أمن و�أمان
�سعد حمود ،من كلية ال�صيدلة ،هن�أ الوطن واملواطنني بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة ،وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده
الأمني واحلكومة الر�شيدة ،ودعا اهلل �أن ين�صر جنودنا املرابطني يف
احلد اجلنوبي و�أن يرد كيد الأعداء واملعتدين ،و�أن يعيد علينا هذه
املنا�سبة ونحن نرفل بثوب العزة والأمان ورغد العي�ش.
جوهر اال�ستقرار
من جانبه �أك��د ح�سن بن �إبراهيم ،من كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية� ،أن االحتفال باليوم الوطني منا�سبة وطنية متتزج فيها
مظاهر االنتماء والوفاء ،والهمة العالية والإرادة القوية ،بالأمناط
التقليدية لعاداتنا ،ونرى يف هوية اليوم الوطني  89دعماً لنمو
وحداثة بالدنا وجتديداً ع�صرياً النتمائنا ،وا�ستلهاماً حياً لروح
وجوهر ا�ستقرار الوطن و�سعادة ورفاهية املواطن.
وحدة وطنية
حممد الغامدي ،من كلية الرتبية ،دعا بهذه املنا�سبة ال�ستلهام
معاين الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة بني خمتلف �شرائح املجتمع،
وا�ستلهام جهود امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه ،و�أبنائه الربرة من بعده،
وجت�سيد معاين ال�شكر هلل والوالء والوفاء للقيادة الر�شيدة ،على
ما تنعم به بالدنا من �أمن و�أمان وا�ستقرار و�سمعة دولية مميزة،
على ال�صعيد العربي والإقليمي والعاملي.
همة عالية
م�شعل النا�صر عرب عن نظرته لليوم الوطني باعتباره ثقافة
ناب�ضة باحلياة وباملحبة ،متتزج فيها مظاهر االنتماء والوفاء،
والهمة العالية والإرادة القوية ،بالأمناط التقليدية لعاداتنا ،و�أكد
�أن��ه يرى يف هوية اليوم الوطني  89دعماً لنمو وحداثة بالدنا
وجتديداً ع�صرياً النتمائنا ،وا�ستلهاماً حياً لروح وجوهر ا�ستقرار
الوطن و�سعادة ورفاهية املواطن.
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استطالع
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رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة

منسوبو الجامعة يسطرون مشاعر العز والفخر
بمناسبة اليوم الوطني 89

د .المنيع :نستشعر فضل الله
في التوحيد وجمع الشمل ونقف
مع القيادة قلبًا وقالبًا

أ .الحميدين :نستذكر بهذه
المناسبة نعمة الله بوطن قام
على وحدة عظيمة مباركة

ا�ستطالع :نواف حممد اخلمي�س
�سطر ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء هيئة ال�ت��دري����س ومن�سوبي
اجلامعة وطالب الدرا�سات العليا م�شاعر العز والفخر
مبنا�سبة اليوم الوطني  89للمملكة العربية ال�سعودية،
ورف�ع��وا للقيادة الر�شيدة وعلى ر�أ�سها خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ،داع�ين اهلل �أن يعيده
على البالد والعباد �أع��وام� ً�ا عديدة و�أزم�ن��ة مديدة و�أن
يدمي علينا نعمة الأم��ن والأم��ان ويدحر كيد املعتدين
والأ�شرار.

التوحيد وخدمة البالد والعباد حتى �أ�صبحت من �أعظم
الدول و�أرقاها.
و�أ�ضاف :الإن�سان ال�سعودي يف هذا اليوم ي�ست�شعر
ف�ضل اهلل عليه يف التوحيد واجتماع ال�شمل والوقوف
مع القيادة قل ًبا وقال ًبا ،ون�ستذكر هذا اليوم مبزيد من
ال�شرف والفخر وال�شكر هلل عز وج��ل ،وبعد توحيد
اململكة العربية ال�سعودية بكل عام يلحظ املتابع وتربز
هذه املالحظة يف اليوم الوطني التقدم يف �شتى امليادين
من ناحية التعلم والتعليم واجلامعات وال�صحة والتجارة
وال�صناعة ،واجلميع ي�شهد بذلك.

�أعظم الدول و�أكرثها ً
رقيا
يف البداية يقول الدكتور نا�صر املنيع ،رئي�س ق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية :احلقيقة �أن اليوم
الوطني ال��ذي تعي�شه اململكة العربية ال�سعودية بهذا
اليوم ن�ستلهم من خالله ما قام به جاللة املغفور له
امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه يف مل �شمل هذه البالد
و�ضمها حتت راية التوحيد ورجاله املخل�صون ،ومن بعده
�أبنا�ؤه الربرة ،الذين بنوا هذه البالد والديار على �أ�سا�س

بالد مباركة
�أما الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
يف كلية الرتبية الدكتور حممود كابر بن عيد يقول:
ال�شعور باليوم الوطني واخلدمات العظيمة التي قدمتها
هذه البالد املباركة من �إن�شاء ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
امل�شتمل على تعليم ت�لاوة كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل
وتف�سري هذا الكتاب العظيم ون�شر هدايته و�أحكامه
للنا�س عرب ما يقدمه الق�سم من تدري�س مبا�شر للطالب
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محسن :يعتبر اليوم الوطني
المقبل :أفخر بوطني وبوالة
أمري وحفظك الله يا بالدي السعودي يومًا وطنيًا بالنسبة لنا
أيضًا ونشارككم أفراحكم
وحفظ حماة عزك ورعاة مجدك
وك��ذل��ك مناق�شة الر�سائل العلمية بكتابة البحوث
وامل�شاركة يف الندوات العاملية التي �أن�ش�أتها ال�سعودية
�أو تبتعث �إليها املتخ�ص�صني للم�شاركة ومتثيل هذا البلد
العظيم الذي ي�شرفه على بلدان العامل ارتباطه بالقر�آن
الكرمي.
وحدة مباركة
و�أك��د �أ .نايف احلميدين ،ع�ضو هيئة تدري�س يف
اجلامعة �أن هذه املنا�سبة عزيزة على قلب كل مواطن
ن�ستذكر فيها نعمة اهلل علينا بهذا الوطن ال��ذي قام
على وحدة عظيمة مباركة؛ حيث �أراد اهلل �أن جتتمع
هذه البالد حتت راية التوحيد على يد امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه
 ورجاله املخل�صني يف �أر�ض هي مهبط الوحي ومنهامنطلق الر�سالة املحمدية وفيها قبلة امل�سلمني.
عزة ورفعة
و�أ���ض��اف :نحتفل مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني التا�سع
والثمانني ونحن يف ظل قيادة ر�شيدة عقدت العزم
على موا�صلة الطريق نحو العزّة والرفعة لهذا البلد،
ونراها اليوم قد حققت منجزات كبرية على امل�ستويات
االقت�صادية واالجتماعية يف فرتة قيا�سية �أبهرت العامل
وك�أنها ت�سابق الزمن ،وي�أتي دورنا لن�شارك يف االرتقاء
بهذا الوطن ون�سعى لتحقيق طموحنا املاثل يف ر�ؤية
اململكة 2030؛ وه��ذا لن يكون �إال بالتكاتف جمي ًعا
والإخال�ص يف ما �أوكل �إلينا من �أعمال �أ ًيا كانت ،و�أن
ريا.
نبتغي فيها وجه اهلل ليكون لنا معينًا ون�ص ً
دام عزك ياوطن
خالد املحي�شري ،من كلية الآداب ،عرب عن فرحته
ال��غ��ام��رة ،وق���ال :عندما �أخ���رج �إىل ال�شارع يف اليوم
الوطني ال�سعودي و�أرى الطرقات قد تزينت باللون
الأخ�ضر ،والعلم ال�سعودي يعانق ال�سماء يف كل مكان،
واملحالت التجارية تعلق �صور خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأم�ين حفظهما اهلل ،و�أنظر �إىل التقدم

ماجد :يوم تاريخي بالنسبة
للسعوديين والوطن العربي
ونعتبره كوافدين يومًا لنا

العمراين واحل�ضاري والنه�ضة يف جميع املجاالت؛
�أ�شعر �أنني �أريد �أن �أ�صرخ لأقول للعامل �أجمع هذا هو
وطني ،هذا هو �شعوري ،بكل اخت�صار دام عزك يا وطن.

حكومة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،وويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان ،حفظهما اهلل.
وختم بالقول :حفظ اهلل البالد وجعلها يف تقدم ونعيم
وازدهار وكل عام واململكة وقادتها و�شعبها ب�ألف خري.

من جانبه هن�أ خالد املقبل ،القيادة الر�شيدة وال�شعب
ال�سعودي الويف بهذه املنا�سبة الوطنية ،وقال :يف مثل
ً
�شموخا
هذا اليوم يجب على كل مواطن �أن يرفع ر�أ�سه
واعتزازًا لهذا الوطن ،لأنه بهذا اليوم مت توحيد اململكة
وقد حدث هذا عام .1932
و�أ�ضاف بنربة عز وافتخار� :إنني �أفخر بوطني ووالة
�أمري ،وكيف ال �أفخر و�أنا يف �أر�ض وطني معك �أفتخر
يا مملكة العطاء ،يا مملكة العدل حفظك اهلل من كل
مكروه وحفظ لك حماة عزك ورعاة جمدك.
قبلة العامل
حممد ب��اك��رم��ان ،كلية الآداب ق�سم الإع�ل�ام رفع
�أ�سمى عبارات احلب والوالء والتهنئة لقيادة هذه البالد
وللمواطنني واملواطنات بهذه املنا�سبة الغالية ،وقال :من
ال�شرق والغرب ،من اجلنوب وال�شمال ،جميعنا نقف بكل
لوطن جميد �صاحب ر�ؤية حكيمة يقودها خادم
فخر
ٍ
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وينفذها
عراب التغيري �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان ،وحتديداً يف يوم االثنني املوافق  ٢٣من �سبتمرب،
يوم الوطن ،يوم توحيد اململكة العربية ال�سعودية.
و�أ�ضاف :هنيئاً لنا بهذا البلد املعطاء الذي ي�صول
ويجول ويبهر جميع بلدان العامل يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية والريا�ضية واالجتماعية والتنموية ،وهنيئاً
لنا بكوننا مهبط الوحي وحا�ضنة قبلة العامل «مكة
املكرمة» �أكرث املدن �إبداعاً على م�ستوى العامل؛ كونها
�أكرث مدن العامل يف التنوع العرقي ولأنها ا�ستطاعت
�أن تبتكر حلوالً ال�ستقبال الأعداد الهائلة من الب�شر يف
احلج والعمرة ،وهذا كله بقيادة من احلكومة الر�شيدة،

نفخر مبا�ضينا وحا�ضرنا
�أما خالد اخلالدي من كلية الآداب ق�سم الإع�لام،
وحد امللك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه -
فقال :منذ �أن ّ
اململكة العربية ال�سعودية على احلق والدين حتى يومنا
هذا ونحن نفخر مبا�ضينا وجنعل منه قوة حت ّفز �أبناء
البلد لل�صعود نحو قمة ر�ؤية �سيدي ويل العهد �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان.
و�أردف قائ ً
ال :نعم نحن �أبناء ال�صحراء ،نعم نحن �أهل
الإبل و�أهل الثقافة العربية و�سنبقى نفخر برموزنا ما
حيينا ،و�سن�ستمد من هذه الثقافة طابعاً عربياً لر�ؤيتنا،
وبهذه املنا�سبة �أهنئ �سيدي وويل �أمري خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده املُلهم
قائد ث��ورة التط ّور الأم�ير حممد بن �سلمان وال�شعب
ال�سعودي العظيم على حلول ذك��رى توحيد اململكة
العربية ال�سعودية جمددين لوالة �أمرنا بيع ًة يف �أعناقنا.

مملكة العطاء

يوم تاريخي
فيما يقول الطالب ماجد عبدالقا�سممن اليمن وهو
طالب يف ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية :يعد اليوم
الوطني ال�سعودي يوماً تاريخياً بالن�سبة لل�سعوديني
وال��وط��ن العربي ،حيث انتقلت فيه اململكة العربية
ال�سعودية من مرحلة �إىل مرحلة متطورة و�أ�صبحت من
ال��دول املتقدمة يف جميع املجاالت ،حيث جتد البنية
ريا عن ال��دول العربية
التحتية ال�سعودية متقدمة كث ً
وكذلك نتيجة م�ستوى التعليم واجلامعات ،بالإ�ضافة
�إىل املدار�س والدوائر احلكومية وغريها من الأ�شياء
الأخرى التي يطول احلديث عنها.

استطالع
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الخالدي :نفخر بماضينا وحاضرنا
قوة وحافزًا
ونستمد منه ً
لتحقيق رؤية سمو ولي العهد

باكرمان :هنيئًا لنا بهذا البلد المعطاء
الذي يصول ويجول ويبهر العالم
في مختلف المجاالت
و�أ�ضاف :بالن�سبة لنا نعترب اليوم الوطني ال�سعودي
يوماً وطنياً لنا كوافدين يف ال�سعودية ،كما نحتفل مع
عمادة �ش�ؤون الطالب �إدارة املنح بهذا اليوم اجلميل.
ن�شارككم فرحتكم
�أم��ا الطالب حار�س حممد حم�سن من ق�سم علم
النف�س كلية الرتبية ،وهو طالب دكتوراه يقول :ن�شارك
ال�سعوديني �أفراحهم ،حيث يعترب اليوم الوطني ال�سعودي
يوماً وطنياً بالن�سبة لنا ملا �شهدته ال�سعودية من تقدم
يفتخر فيه كل �إن�سان عربي ،حيث �أ�شارك �أنا مع �إدارة
املنح يف هذا اليوم لالحتفال مع ال�سعوديني.

إعالميو المستقبل يزورون المركز اإلعالمي لليوم الوطني 89
متابعة :حممد باكرمان
زار نادي الإعالم يف جامعة امللك
�سعود ،م��ؤخ��راً ،املركز الإعالمي
اخل��ا���ص ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي  89يف
فندق ك��راون ب�لازا والتابع ملركز
التوا�صل احلكومي ،وتخلل الزيارة
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ط��ب��خ ال�صحفي
باملركز والذي يتكون من  12فريقاً
منهم «فريق كتابة املحتوى ،فريق
الت�صميم ،فريق �إدارة امل�شاريع»
وبجهود � 80شاباً و�شابة من �أبناء
الوطن.
وعقب التعرف على مهام املركز
الإعالمي ح�ضر طالب النادي �أوىل جل�سات «ق�صة
همة» بعنوان «مهمة ت�سويق الوطن  ..من يحملها»
�ألقاها الأ�ستاذ الدكتور عبيد العبديل تزامناً مع
فعاليات املركز الإعالمي لليوم الوطني .89

وذكر املتخ�ص�ص يف الت�سويق �أن اليوم الوطني هو
فر�صة جلميع ال�شركات ب ��أن ت�برز حبها للوطن من
خالل الت�سويق له ،و�أردف قائ ً
ال� :أمتنى �أن تكون هناك
هيئة ملكية للت�سويق كباقي الهيئات احلديثة الأخرى
لرفع الوعي ب�أهمية الت�سويق خالل هذه املرحلة التي

تعترب من �أهم مراحل التغيري لر�ؤية اململكة.2030
و�أ�ضاف العبديل :الت�سويق للوطن مهمة اجلميع،
وبخا�صة الطلبة املبتعثون ،حيث �إن كل مبتعث ومبتعثة
يعدان �سفراء للوطن وممثلني لأبنائه ،و�إح��دى طرق
الت�سويق تكون من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي،

ويف ع���امل ال��ت�����س��وي��ق ي��ج��ب �أن
تتحدث مبنطق العميل وطريقة
تفكريه حتى ت�سوق ملنتجك ب�شكل
جيد.
واختتم اجلل�سة ق��ائ� ً
لا :على
وزارة الثقافة �أن ت�سوق لكافة
الفنون الوطنية الرتاثية ولي�س
ف��ن��اً واح������داً ف��ق��ط ،ب��ع��د ذل��ك
ا���س��ت��م��ع ال��ع��ب��ديل �إىل �أ���س��ئ��ل��ة
احل�ضور وتبادل معهم الإجابات
واحلوارات.
ويف اخل��ت��ام ق��ام رئي�س ن��ادي
الإع�ل�ام ماجد الهذيل بت�سليم
����ش���ه���ادة ت���ذك���اري���ة لأخ�����ص��ائ��ي
العالقات العامة مبركز التوا�صل احلكومي عبداهلل
الهويريني �شكر امل��رك��ز م��ن خاللها على اجلهود
امل�ساهمة يف تنمية وتطوير اململكة يف كافة املجاالت.
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تعليم عالي

وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

اجعل هويتك الشخصية مميزة

ت�أتي الهوية ال�شخ�صية على ر�أ�س الأولويات التي يجب على الطالب
االهتمام بها ،والهوية ال�شخ�صية هي تلك ال�صفات وال�سمات واملزايا
ال�شخ�صية التي متيز كل �إن�سان عن غ�يره ،وقد تكون هذه ال�صفات
واملزايا فردية ،وقد تكون جماعية م�شرتكة بني جماعة من النا�س �أو
جماعة من الأعراق كالهويات الوطنية والهويات الثقافية ،وهي من الأمور
التي ال يتحكم فيها الإن�سان وال ميلك قراراً باختيارها.
وقد تنح�صر هذه ال�صفات واملزايا يف واحدة فقط �أو اثنتني لكنهما
تكفيان لأن جتعال الإن�سان مميزاً وفريداً بني �أقرانه وزمالئه ،ك�أن يكون
الإن�سان مميزاً مبظهره اخلارجي وبح�سن اختياراته وتنا�سق �ألوانه ،وقد
يكون مميزاً بلغته وطريقته يف الكالم وقدرته على انتقاء الألفاظ ،وقد
يكون مميزاً بح�سن عالقته مع الآخرين وقدرته على �أ�سر القلوب مبنطقه
و�أفكاره ،وهذه من ال�سمات وال�صفات التي ميكن للإن�سان التحكم فيها
وتعلمها وتنميتها.
بناء الهوية ال�شخ�صية لي�ست عملية هام�شية �أو ثانوية ،بل يجب �أن
تكون من �أولويات الإن�سان التي يحر�ص على تنميتها وتطويرها والعناية
بها ،فالهوية ال�شخ�صية هي جواز املرور للآخرين ،وبنا�ؤها عامل مهم
جداً لتعزيز الثقة بالنف�س ،كما �أنها �أداة الت�سويق الرئي�سية للإن�سان عند
الآخرين ،فهي كالعالمة التجارية التي تخلق �صورة ذهنية �إيجابية عن
�أنف�سنا للآخرين وتبعث طاقة �إيجابية ملن حولنا.
عندما تخرجنا من املرحلة الثانوية وتفرقنا ك�أ�صدقاء وزم�لاء بني
اجلامعات واملعاهد والكليات� ،أذك��ر كيف �أن بع�ض �أ�صدقائنا كانوا
يتحدثون بانبهار �شديد عن البهو الرئي�سي جلامعة امللك �سعود ببواباته
الزجاجية ال�ضخمة ونوافريه العالية وال�صدى ال��ذي يدل على رهبة
املكان ،فعملية انتقال الطالب/الطالبة من الثانوية املكون من مبنى
واحد من ثالثة �أدوار �إىل جامعة مكونة من �سل�سلة من املباين ال�ضخمة
ب�أدوارها وم�صاعدها و�سالملها ومعاملها كفيل بالت�سبب بحالة من القلق
والتوتر والإرتباك عند الطالب.
هذا التوتر والقلق قد ي�ؤثران على الطالب والطالبات وي�صنع حالة
من التيه والرتدد يف البدايات والتي ت�ؤثر ،بالتايل على م�ستوى التح�صيل
العلمي وبناء املعدل الرتاكمي ،ولهذا قد تكون الهوية ال�شخ�صية �ضحية
هذا التوتر والتيه ،وبالتايل مت�ضي ال�سنوات دون �أن يتمكن الطالب �أو
الطالبة من بناء �أبجديات الهوية ال�شخ�صية التي يجب �أن تكون مر�آ ًة
تعك�س جودة �شخ�صية الطالب و�سماتها اخلا�صة و�أدواتها الفعالة.
خالل �سنواتي الطويلة يف الكلية� ،شاهدت طالباً وطالبات كانت لديهم
كاريزما من نوع خا�ص وح�ضور مت�ألق وثقة بالنف�س مده�شة ،وكانوا
على قدر كبري من العفوية اخلالية من التكلف ،وعلى قدر من املهنية
والإن�ضباط؛ �أحد ه�ؤالء الطالب كان قيادياً قادراً على الت�أثري والتغيري،
ويف نف�س الوقت مل يكن �صارماً �أو عاب�ساً ،بل كانت �شخ�صيته املرحة
وابت�سامته الدافئة عنواناً �آخر لهويته ال�شخ�صية والكاريزما التي يتمتع
بها ،طالب �آخر كان ال يتحدث كثرياً ،لكن �إن حتدث ال متلك �إ ّال ال�صمت
والإن�صات ،فهدوءه �أثناء احلديث وانتقاء كلماته وعباراته ف ٌن مل يكن
بو�سع �أحد جماراته �أو حماكاته.
واختم بهذه الكلمات لكل الطالب والطالبات� ،إهتم ببناء هويتك
ال�شخ�صية ،وقم بتنمية اخل�صائ�ص الفريدة التي متلكها ،وابد�أ يف ر�سم
�صورة ذهنية �إيجابية عند الآخرين ترتبط با�سمك ور�سمك وحرفك.
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آل الشيخ يلتقي مدير منظمة التربية والعلوم
ا�ستقبل معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر ال���وزارة ،يوم
الأربعاء  12حمرم ١٤٤١ه��ـ معايل املدير العام
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الدكتور
حممد ولد �أعمر.
وجرى خالل اللقاء مناق�شة �أوجه التعاون بني
الوزارة واملنظمة للرقي بالعمل الرتبوي والعلمي
والثقايف العربي� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض ال��ر�ؤى
التي �ستنتهجها املنظمة لقيادة وتعزيز العمل
العربي امل�شرتك م�ستقب ً
ال ،وك��ذل��ك االط�لاع
على التجارب النوعية التي تفخر بها اململكة يف
املجاالت التعليمية والرتبوية ،والعمل على نقل
هذه التجارب للدول العربية.
ح�ضر اللقاء معايل نائب وزير التعليم الدكتور
عبدالرحمن بن حممد العا�صمي ،ووكيل الوزارة
للتعاون ال���دويل ال��دك��ت��ور �صالح ب��ن �إب��راه��ي��م
الق�سومي ،وامل�شرف العام على اللجنة الوطنية

للرتبية والثقافة والعلوم الدكتور من�صور بن
�ضيف اهلل الع�صيمي ،وامل�����ش��رف ال��ع��ام على

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل
ال�شيخ مع وزير التعليم العايل والبحث العلمي
بجمهورية م�صر العربية الدكتور خالد عبدالغفار،
جماالت التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني
يف املجال العلمي والبحثي.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء �أو���ض��اع الطلبة ال�سعوديني
ال���دار����س�ي�ن يف اجل��ام��ع��ات امل�����ص��ري��ة ،وامل��ن��ح
الدرا�سية املخ�ص�صة للطلبة امل�صريني للدرا�سة
يف اجلامعات ال�سعودية� ،إىل جانب تبادل �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ومناق�شة االتفاقيات ومذكرات
التفاهم والربامج التنفيذية املوقعة بني الطرفني
واجلامعات ال�سعودية وامل�صرية.
كما تناول اللقاء مراحل العمل يف م�شروع
جامعة امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز بجنوب
�سيناء ،وجماالت التعاون بني جامعة امللك �سلمان
واجلامعات ال�سعودية.
ح�����ض��ر اال���س��ت��ق��ب��ال م���ن اجل���ان���ب امل�����ص��ري

امل�ست�شار ب�سفارة جمهورية م�صر العربية يف
اململكة الدكتور �أ�شرف العزازي ،ونائب القن�صل
العام امل�صري يف جدة تامر �شاهني ،كما ح�ضرها
من اجلانب ال�سعودي معايل نائب وزير التعليم
للجامعات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار ال��دك��ت��ور حامت

 ..ويبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري

املرزوقي ،ومعايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،ووكيل وزارة التعليم
للتعاون الدويل الدكتور �صالح الق�سومي ،ووكيل
ال��وزارة للتعليم اجلامعي الدكتور عبدالرحمن
اخلريف.

د�شن لقاء قيادات التعليم اجلامعي يف اجلامعة الإ�سالمية

وزير التعليم يكشف مالمح جامعات المستقبل

رئي�س ق�سم الت�شريح يف كلية الطب
alkhaleel@ksu.edu.sa

جامعات سعودية ضمن
تصنيف التايمز

حققت �سبع جامعات �سعودية ترتيباً متقدماً يف ت�صنيف التاميز
الربيطاين ،حيث جاءت جامعة امللك عبدالعزيز يف املركز الأول عربياً
و�ضمن الرتتيب  201عاملياً ،وجامعة الفي�صل الثانية عربياً و�ضمن 251
عاملياً ،كما احتلت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن الرتتيب التا�سع عربياً
و�ضمن  502عاملياً ،وجامعة امللك �سعود يف الرتتيب العا�شر عربياً و�ضمن
 501عاملياً ،فيما حققت جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية
املرتبة احلادية ع�شر عربياً و�ضمن  501عاملياً ،وجامعة امللك خالد يف
الرتتيب ال�سابع ع�شر عربياً و�ضمن  601عاملياً ،كما احتلت جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل يف الت�صنيف �ضمن  1001عاملياً.

الإع�ل�ام واالت�����ص��ال ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن حممد
اجلميعة.

ّ
د�شن معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد
�آل ال�شيخ ،لقاء قيادات التعليم اجلامعي الذي
�أقيم باجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة،
يومي  15 - 14حمرم احلايل ،بح�ضور نائب
الوزير للجامعات والبحث واالبتكار د .حامت
املرزوقي ،ومديري ووكالء اجلامعات.
و�ألقى مدير اجلامعة الإ�سالمية املكلف د.
رح��ب فيها
ع��ب��داهلل ب��ن حممد العتيبي كلمة ّ
باحل�ضور يف اجلامعة الإ�سالمية التي و�صفها
ب�أنها «جامعة الثقافات املتنوعة» .وق��ال �إنها
هدية اململكة العربية ال�سعودية للعامل �أن�ش�أها
امللك �سعود قبل  60عاماً ،وخرجت حتى اليوم
�أكرث من � 70ألف خريج من  200بلد و�إقليم،
عادوا �إىل بالدهم �سفراء �سالم و�سواعد بناء
وكان منهم العلماء وال�سفراء وال��وزراء يحملون
ر�سالة اخل�ير وال�سالم وال��ن��ور من بلد اخلري
والنور وال�سالم.
وع��ر���ض خ�ل�ال ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ع����دداً من

منجزات اجلامعة التي حتققت بف�ضل دعم
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني للتعليم.
و�ألقى معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل
ال�شيخ كلمة خالل اللقاء �أك��د فيها على دعم
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأمني -حفظهما اهلل -املايل واملعنوي للتعليم
اجل��ام��ع��ي؛ لتحقيق �أه���داف���ه علمياً وبحثياً
وجمتمعياً.
وق��ال �إن ال���وزارة تتجه �إىل دع��م م�ؤ�س�سي
ل��ل��ج��ام��ع��ات وب��ع�����ض امل�����ش��اري��ع امل��وج��ه��ة نحو
احل��اج��ات ال��وط��ن��ي��ة ،مبيناً �أن���ه �سيتم توفري
البيانات والتقارير والتحليالت الالزمة خللق
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات بحثية مت��ك��ن اجل��ام��ع��ات من
التمايز فيما بينها ،ومعرفة حاجاتها وتوجيه
الدعم املنا�سب خللق قيمة حقيقية للبحوث
واالبتكارات .و�أ�ضاف �أن الوزارة بكافة قطاعاتها
تتجه بخطوات مت�سارعة نحو �أمتتة عملياتها،
ومنها بوابة القبول املوحد ومن�صة «م�ؤهل»

ومنظومة «جامعة» ،م��ؤك�دًا على �أن ذل��ك يعد
لحة و�آنية.
حاجة ُم ّ
و�أ����ش���ار �إىل �أه��م��ي��ة ال�تر���ش��ي��د يف بع�ض
التخ�ص�صات التي مل يعد لها حاجة يف �سوق
العمل ،وا�ستبدالها ب�أخرى مطلوبة.
و�أكد وزير التعليم �أن الوزارة ت�سعى �إىل و�ضع
�آل��ي��ات ومن�صات لربط البحوث واالب��ت��ك��ارات
يف اجلامعات بال�شركاء واملمكنني ،والت�أكد من
ارتباط دورة «خلق القيمة» التي متهد لتحول
القيمة الفكرية �إىل قيمة اقت�صادية واجتماعية
و�إن�����س��ان��ي��ة ،الف � ًت��ا �إىل �أن اجل��ام��ع��ة م�ؤ�س�سة
اجتماعية كما ه��ي م�ؤ�س�سة تعليمية ودور
اجلامعات يف اخلدمة املجتمعية �أ�سا�س ويندرج
�ضمن معايري الت�صنيفات العاملية للجامعات،
م��ن��وهً ��ا ب��اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي مل��ع��ت يف ت�صنيف
�شانغهاي للجامعات  ARWUلعام 2019م،
�آم ً
ال �أن يكون العدد �أكرب واملراكز متقدمة �أكرث
يف الت�صنيفات القادمة.
و�شدد �آل ال�شيخ على �أهمية �أن تكون �صناديق
الدعم داخل اجلامعات حموكمة مال ًيا وقانون ًيا،
مو�ضحا �أن من مالمح اجلودة يف العمل امل�ؤ�س�سي
ً
هو ال�سعي الد�ؤوب �إىل التخل�ص من ال�سلبيات
التي تعزز ال�ضعف.
من جانب �آخ��ر قدم وكيل التعليم اجلامعي
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن اخل��ري��ف خ�لال ور�شة
ً
عر�ضا ت�ضمن م��ب��ادرات وكالة التعليم
العمل
العايل والبالغ عددها  27مبادرة ت�شتمل على
برامج منها :تعزيز ال�شخ�صية الوطنية ،وتنفيذ
م�ستهدفات اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة للتوظيف يف
القطاعني العام واخلا�ص وبرامج كليات املجتمع
و�آليات تطويرها مهن ًيا وتطوير كليات الرتبية
وبرنامج �إع��داد املعلم وملفات التحول الرقمي
لدعم �أداء اجلامعات وبرامج التعليم عن بعد
ومواءمة خمرجات التعليم اجلامعي الحتياجات
�سوق العمل.
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تقنية

«أبشر» واجهة رقمية مشرفة للمملكة
ن���ظ���ام « �أب���������ش����ر» ه����و ن��ظ��ام
�إل����ك��ت�روين �أط���ل���ق���ت���ه امل���دي���ري���ة
ال��ع��ام��ة ل���ل���ج���وازات ،للت�سهيل
على املواطنني �إجراء التعامالت
اخلا�صة ب��اجل��وازات وت�أ�شريات
ال��دخ��ول وك��اف��ة امل��ع��ام�لات ذات
ال�صلة با لإدارة عن طريق البوابة
ا لإل��ك�ترون��ي��ة اخل��ا���ص��ة بالنظام
دون احل����اج����ة �إىل ال���ذه���اب
ملراجعة �إدارة اجلوازات ولتوفري
ال���وق���ت وال�������س���رع���ة يف ا لأداء
وت�سهيل ا لإجراءات على املواطن
واملقيم والدقة يف ا لأداء .
ي��ه��دف ال��ن��ظ��ام �إىل التقليل
م���ن �أع�����داد امل���راج���ع�ي�ن لإدارة
اجل���وازات وت��وف�ير اخل��دم��ة لهم

كالهما ي�ضمان  3كامريات متطورة

«آيفون» الجديد و«نوت  10بلس» ..أيهما أفضل؟

ما �إن يجري الإعالن عن هواتف
«�آيفون» اجلديدة ،حتى يبد�أ خرباء
التقنية يف عقد املقارنات بني �أجهزة
«�أبل» ونظريتها «�سام�سونغ».
وبعد الك�شف عن �أحدث �أجهزة
«�آي���ف���ون» ،م���ؤخ�� ًرا ،يف حفل �أقيم
بوالية كاليفورنيا� ،أجريت مقارنات
بهاتف «جاالك�سي نوت  10بال�س»،
الذي ميتاز ب�صمود البطارية لفرتة
طويلة.ويتيح هاتف «غاالك�سي نوت
 10بل�س» ثالث كامريات قوية ،وقلماً
ذك ًيا ،وهذا الأمر لي�س م�ستغر ًبا ،لأن
اجلهاز يو�صف بالهاتف الأقوى يف
تاريخ «�سام�سونغ» ،ويرجح كثريون
�أن��ه �أق��وى بكثري مما ك�شفته «�أب��ل»
م�ؤخ ًرا� ،سواء تعلق الأمر بالربامج
�أو بالتخزين �أو ب�سرعة ال�شحن.

وي��ع��د «�آي��ف��ون  11ب��رو ماك�س»
�أقوى هاتف لأبل ،حتى يومنا هذا،
ويراهن على قوة الكامريا الثالثية،
وب��ط��اري��ة ت���دوم ي��و ًم��ا ك��ام� ً
لا ،لكن
امل�ستخدم مطالب بدفع امل��ال �إذا
�أراد احل�صول على هام�ش �إ�ضايف
من التخزين.
وعلى م�ستوى ال�سعر ،جند �أن
اجل��ه��ازي��ن متقاربني ب�شكل كبري،
فهاتف «�آي��ف��ون  11ب��رو ماك�س»،
�سيباع بـ1099دوال ًرا ،فيما يباع
هاتف «ن��وت  »10بـ 1100دوالر
على موقع «�أمازون».
وينطبق الت�شابه يف الهاتفني على
الكامريا � ً
أي�ضا لأن كالهما ي�ضمان
ثالث كامريات متقدمة ،وهذا الأمر
بات مه ًما جدا يف الوقت احلايل،

لأن امل�ستخدمني يركزون ب�شكل كبري
على م�س�ألة الت�صوير.
ويتفوق هاتف «جاالك�سي نوت
 10ب��ل�����س» يف م�����س��أل��ة ال��ت��خ��زي��ن،
لأن��ه يتيح �إمكانية متديد م�ساحة
ال��ت��خ��زي��ن ال��ت��ي ت�����ص��ل �إىل 256
جيجابايت ،وهو �أمر غري متاح يف
«�أبل» التي ت�شرتط عليك �أن تدفع
ابتدا ًء من �سعة حمدودة ال تتجاوز
 64ج��ي��ج��ا ،وف���ق م���ا ذك���ر م��وق��ع
«�أندرويد �سنرتال».
�أما نقطة القوة لدى «�أبل» ،فهي
�أن هاتف «�آيفون  11برو ماك�س»
مزود بتقنية ال�شريحة الإلكرتونية
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شريحة ات�صال
مثبتة داخ��ل الهاتف ،وه��ذا الأم��ر،
يعفي امل�ستخدم م��ن م�شقة �إزال��ة

ال�شريحة متى ما �أراد تغيري الرقم،
والف�ضل يعود هنا �إىل �إمكانية تعديل
امل��ع��ل��وم��ات امل��خ��زن��ة عليها ،الأم��ر
الذي يعد مفيدًا ملن ي�سافرون بكرثة
وي�ضطرون �إىل تغيري ال�شرائح.
ويف حال كنت مهت ًما بالت�صميم،
ف����إن ه��ات��ف «غ��االك�����س��ي ن���وت 10
ب��ل�����س» ج����اء ب��ل��م�����س��ة ج���دي���دة مع
واجهة خم�ص�صة بالكامل لل�شا�شة،
با�ستثناء ثقب �صغري يف الأع��ل��ى
مت تخ�صي�صه للكامريا� ،أما هاتف
�آيفون اجلديد فيكاد يكون ن�سخة
مطابقة لآيفون «�إك�س �إ�س ماك�س»،
لكن اجل��ه��ة اخللفية مت تعزيزها
ب��ال��زج��اج وال���ك���ام�ي�رات ال��ث�لاث��ي��ة
ال���ب���ارزة .وف��ي��م��ا يت�ضمن هاتف
«جاالك�سي ن��وت  10بل�س» قل ًما،
طرحت �شركة «�أبل» هاتفها اجلديد
بدون هذا «الإك�س�سوار» الذي كان
حمتم ً
ال ،وق��ال خ�براء �إن م�ؤ�س�س
«�أب��ل» �ستيف جوبز ،ك��ان قد وعد
ب��ع��دم �إ���ض��اف��ة القلم �إىل اجل��ه��از،
لأنه يعتقد ب�أن الأ�صبع هو �أف�ضل
قلم ممكن .وميتاز «نوت  10بل�س»،
بتميزه يف م�س�ألة البطارية� ،سواء
م��ن خ�لال ال�شحن ال�سلكي ال��ذي
ت�صل قدرته �إىل  45واط �أو عرب
ال�شحن الال�سلكي ال��ذي يبلغ 15
ريا عن طاقة
واط ،لكنه ال يختلف كث ً
ال�شحن الال�سلكي ل��دى «�آي��ف��ون»
وقدرها 18واط.
امل�صدرskynewsarabia :

ي�ساعد يف التدرب على اجلزء اللفظي الختبار «قيا�س»

روان المعثم تطلق تطبيق «بليغ»
كتبت :ر�ؤى ال�سل ّيم

متكنت الطالبة يف كلية علوم
احل��ا���س��ب وامل���ع���ل���وم���ات ،م��رح��ل��ة
املاج�ستري ،روان املعثم ،من �إن�شاء
وت�أ�سي�س تطبيق ي�ساعد الطلبة
يف التدرب على اجلزء اللفظي يف
اختبار «قيا�س».
و�أك���دت املعثم خ�لال حما�ضرة
قدمتها للتعريف بالتطبيق� ،أن
التطبيق يحتوي على ع��دة �أق�سام
ت�����ش��م��ل :مت���ري���ن ي���وم���ي ،حت��دي
جماعي� ،أل��ع��اب لفظية ،وب�إمكان
الطلبة حتميل التطبيق واال�ستفادة
منه جماناً �أو اال�شرتاك يف الباقات
املتاحة ويف كل باقة مزايا تختلف

عن الأخرى.
و���ش��رح��ت
روان ف��ك��رة
ال���ت���ط���ب���ي���ق
وم�������راح�������ل
ال��ع��م��ل عليه
م������ن ف���ك���رة
وت�������ص���م���ي���م
وت�����ط�����وي�����ر
وت�������س���وي���ق،
ك���م���ا �أث�����رت
امل���ح���ا����ض���رة
بتجربتها يف
الت�سجيل يف
«م�سرعة تقدم» وختمت املحا�ضرة
ب�أبرز و�أهم الدرو�س امل�ستفادة من

جتربتها.
وي��������ع��������د
تطبيق «بليغ»
ل��ع��ب��ة ل��غ��وي��ة
م�سلية تقدم
تدريباً عايل
اجل����������������ودة
الج�����ت�����ي�����از
اجل������������������زء
ال����ل����ف����ظ����ي
م���ن اخ��ت��ب��ار
ق����������������درات
ال�������ط���ل���اب
امل����ق����دم م��ن
مركز قيا�س ،ويوفر «بليغ» متارين
مكثفة لأج���زاء االختبار اخلم�سة

وه��ي «التناظر اللفظي – اخلط�أ
ال�سياقي – املفردة ال�شاذة – �إكمال
اجلمل –ا�ستيعاب امل��ق��روء» وذلك
لتطوير املهارات اللغوية قبل دخول
االختبار.
و�أو�ضحت روان �أن ما يتميز به
تطبيق «بليغ» هو احتوائه على �أكرث
من � 1500س�ؤال موثوق وح�صري
لأجزاء االختبار اخلم�سة ،وتوفري
تغذية راج��ع��ة تو�ضح كيف ميكن
حل ال�س�ؤال «ا�سرتاتيجيات حل»،
�إ���ض��اف��ة ل��ت��دري��ب مكثف وم�سلي
لإتقان مهارات االختبار ،ومتابعة
الأداء والتذكري بالتدرب اليومي،
وتوفري جمموعة من االختبارات
التجريبية.

ع���ن ط��ري��ق ا لإن�ت�رن���ت ب�����س��ه��ول��ة
وب�����س��رع��ة ،ول��ل��رب��ط ب�ين جميع
القطاعات احلكومية �إلكرتون ًيا
لإجن���از امل��ع��ام�لات ب�سهولة ويف
�أي وق��ت ،وللتقليل م��ن ظاهرة
التزوير .يتميز النظام ب�أنه يقدم
لك اخلدمة جما ًنا دون �أن تدفع
�أي ر���س��وم �إ���ض��اف��ي��ة ،ك��م��ا �أن��ك
حت�صل على اخلدمة على مدار
� 24ساعة يف �أي زم��ان ومكان،
وت��وف��ر ل��ك ه���ذه اخل��دم��ة ع��ن��اء
االن��ت��ظ��ار يف ال��ط��واب�ير وال��زح��ام
الذي ت�شهده ا لإدارات يوم ًيا مما
يعيق �سرعة ا لأداء.
ويقدم نظم « �أب�شر» جمموعة
من اخل��دم��ات املتنوعة ،ت�شمل:
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�إ�صدار ت�صريح لل�سفر �أو �إلغائه،
�إ����ص���دار �إق���ام���ة �أو جت��دي��ده��ا،
�إ�صدار ت�أ�شرية خروج وعودة �أو
�إلغاء الت�أ�شرية ،كما ميكنك �إلغاء
ت�أ�شرية الدخول نهائ ًيا ،وميكنك
االطالع على البيانات ال�شخ�صية
وبيانات املتابعني والعاملني ،كما
مي��ك��ن��ك اال���س��ت��ع�لام ع��ن �أح��ق��ي��ة
ال��ق��ي��ام ب��احل��ج ،ومي��ك��ن��ك كذلك
اال�ستعالم عن الت�أمني ال�صحي
و�صالحيته للمقيمني ،وميكنك
اال�ستعالم عن العمالة اجلديدة
وال��زائ��ري��ن� ،إ���ض��اف��ة لال�ستعالم
ع��ن �صالحية ا لإق��ام��ة وو���ص��ول
ال���ع���م���ال���ـ���ة واال�����س����ت����ع��ل�ام ع��ن
ا لب�صمة .

عمليات «تجسس واسعة»
عبر شرائح الهاتف

حر�صا كبريا على �أمان الربامج
يبدي م�ستخدمو الهواتف الذكية،
ً
التي ينزلونها على �أجهزتهم ،لكن غال ًبا ما يغيب عن بالهم� ،أن
�شريحة الهاتف « »Simقد تتحول �إىل «نقطة اخرتاق وجت�س�س»
يف بع�ض الأحيان.
وبح�سب �شركة «�أدابتيف موبايل» املتخ�ص�صة يف الأمن الرقمي،
ف�إن �شريحة الهاتف ت�شكل خط ًرا �أكرب من الربامج التج�س�سية املثبتة
على اجلهاز.
وتتيح ثغرة «�شريحة الهاتف» �أو ما تعرف بـ«�سيم جاكر» ،القيام
بعمليات جت�س�س على اجلهاز من قبل �شركة مل يك�شف عن ا�سمها،
وفق ما نقل موقع «�إنغادجت» التقني.
ويتم هذا االخرتاق من خالل �إر�سال ر�سالة « »SMSق�صرية �إىل
ً
رابطا �إىل مت�صفح تدعمه بع�ض
امل�ستخدم ،حيث يت�ضمن الن�ص
�شرائح الهاتف من خالل تقنية تعرف بـ».»S@T
وجرى �إطالق هذه التقنية يف البداية حتى تقوم بفتح مت�صفح
الإنرتنت �أو ت�شغل ال�صوت وجتري عددًا من العمليات على الهواتف.
لكن ثغرة «ال�شريحة» تعتمد على التقنية لأجل احل�صول على
معلومات متعلقة مبوقع وجود امل�ستخدم « ،»Locationثم حت�صل
على ما يعرف ب�أرقام «الهوية الدولية للأجهزة املتنقلة».
ويف مرحلة الحقة ،يجري �إر�سال تلك الأرق��ام �إىل جهاز �آخر
ي�شارك يف القر�صنة ،من خالل ر�سالة ن�صية ت�سجل كافة البيانات
املطلوبة.
ريا تلك
وتت�ضمن الر�سالة الق�صرية على تعليمات برجمية ت�شبه كث ً
اخلا�صة بربامج التج�س�س التي تر�سل الخرتاق الهواتف ،والتي غال ًبا
ما تعطي تعليمات لبطاقة االت�صال لل�سيطرة على اجلهاز لتنفيذ
�أوامر معينة.
ويو�ضح اخلرباء �أن هذا االخ�تراق يح�صل ب�شكل �صامت وغري
وملحوظ ،رغم �أن العملية تتم من خالل ر�سالة ن�صية.
وعندما يتم هذا االخ�تراق ،ي�صبح بو�سع «جهة القر�صنة» �أن
حت�صل على كافة البيانات ،على نحو متوا�صل ،ودون �أي توقف.
ومل ت�ستهدف هذه العملية بع�ض الهواتف الرخي�صة فقط ،بل
�شملت �أجهزة «�آيفون» ف�ض ً
ال عن هواتف «�أندرويد».
و�أو�ضحت ال�شركة الأمنية� ،أن هذا االخرتاق وقع يف ما يزيد عن
 30بلدًا يف العامل ،وا�ستهدفت العملية بالأ�سا�س منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا و�شرق �أوروب��ا ،خالل مدة ال تقل
عن عامني..
ولفتت «�أدابتيف موبايل»�إىل �أن بع�ض امل�ستخدمني كانوا يتعر�ضون
للتج�س�س خالل مرات معدودة فقط يف اليوم ،لكن �آخرين كانوا
�ضحية ملئات الهجمات يف غ�ضون �أ�سبوع واحد.
امل�صدرskynewsarabia :
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كن مبدعًا في التواصل مع اآلخرين
تعد القدرة على التوا�صل مع الآخرين بفعالية �شك ً
ال من �أ�شكال الفن،
وهناك نوعان �أ�سا�سيان من التوا�صل� ،أو بالأحرى فئتان ،يعتمد النوع
الأول على قنوات خمتلفة والآخر يعتمد على الغر�ض والنمط .ولكن اليوم
�سنبحر يف تق�سيمات �أكرث للتوا�صل.
ينق�سم التوا�صل �إىل :لفظي ،غري لفظي ،ب�صري ،كتابي ،ر�سمي ،غري
ر�سمي.
التوا�صل اللفظي
هو �أب�سط �أن��واع التوا�صل ،ويف�ضل معظم النا�س هذا الطريق لأن
االت�صال اللفظي ي�سمح لك بتو�صيل وجهة نظرك ب�سرعة وب�أقل ن�سبة
من �سوء الفهم.
وبنا ًء على من تتحدث �إليه� ،ستحتاج �إىل �ضبط املفردات اخلا�صة بك،
لأن النا�س يريدون �أن ي�شعروا بالراحة معك� ،إذا كنت ت�شعر ب�أنك تتحدث
�إىل جمموعة �أكرث ثقافة فيمكنك ا�ستخدام مفردات وا�سعة �أكرث� ،أما
�إذا كنت بني جمموعة من الأفراد الأقل ثقافة ،فيجب عليك ا�ستخدام
املفردات الأ�سا�سية ال�سهلة ،عند التحدث ،حاول �أال تتحدث يف رتابة،
معظم النا�س يتبعون ما تقوله ب�شكل �أف�ضل عندما تقوم بتغيري درجة
�صوتك.
التوا�صل غري اللفظي
تعترب �أ�شكال التوا�صل غري اللفظية ذات �صلة بالعالقات ال�شخ�صية،
وتعترب هذه لغة اجل�سد ،يف الأ�سا�س� ،إنها الطريقة التي تظهر بها مث ً
ال
عندما تدخل �إىل الغرفة �أو عند اجللو�س على مقعدك �أثناء االجتماع.
امل�شي ب�شكل م�ستقيم ور�أ�سك عالياً مينحك الثقة �أثناء امل�شي على
عك�س حني اجل�سم الذي يبني ب�أنك غري واثق من نف�سك ،والتوا�صل
بالعينني يبني ال�صدق وي�سمح �أي�ضاً لل�شخ�ص الآخر مبعرفة �أن ما يقوله
مهم.
التوا�صل املرئي
عندما ترغب �شركة يف تو�صيل ر�سالة �سريعة حول بع�ض املنتجات �أو
اخلدمات التي تبيعها ،يكون التوا�صل املرئي �أو الب�صري هو الأف�ضل،
يتم ذلك بدون كلمات �أو ر�سائل يف بع�ض الأحيان ويجلب ر�سالة رائعة
للعمالء ،ميكن � ً
أي�ضا ر�ؤية التوا�صل املرئي يف املواقف غري الر�سمية بني
الأ�صدقاء.
و�أف�ضل طريقة لإتقان التوا�صل املرئي هي �إن�شاء �صورة وا�ضحة
وموجزة لفكرتك� ،سواء كنت حتاول بيع منتج �أو خدمة ،ف�إن لفت االنتباه
ب�صرياً يعد جذاباً للعني ويخلق رغبة يف معرفة املزيد.
التوا�صل الكتابي
هناك نوعان من التوا�صل الكتابي؛ الأول ر�سمي :ويتم عرب ا�ستخدام
ر�سائل الربيد الإلكرتوين واملذكرات والتقارير املهنية ،وميكن الإبداع فيه
من خالل ا�ستخدام مفردات وقواعد نحوية �سليمة ،وجتنب الت�أخر يف
الرد ،واحلر�ص على فهم ال�شخ�ص الذي تتحدث �إليه.
الثاين توا�صل غري ر�سمي :ويعني ذلك �إر�سال الر�سائل عرب من�صات
التوا�صل االجتماعي ،لكن هناك �أي�ضاً قواعد لهذا التوا�صل �أبرزها
احرتام الآخر ،فهم عقلية ال�شخ�ص الذي تتحدث �إليه ،جتنب التمييز
والعن�صرية.
امل�صدر  :تطبيق قريبون – املركز الوطني لل�صحة النف�سية
�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

إهمال صحة الفم يؤثر على الدماغ
ك�شفت درا�ستان طبيتان حديثتان� ،أن �إهمال �صحة الفم قد ي�ؤدي �إىل
تراجع القدرات الإدراكية واملعرفية لدى الإن�سان ،من جراء ت�أثر الدماغ.
ويقول خرباء �إن �صحة الفم تقدم �صورة عن ال�صحة الباطنية للإن�سان،
ويف بع�ض الأحيان ،تكون م�ؤ�ش ًرا عن الإ�صابة با�ضطرابات خطرية.
وبد�أت هذه ال�شكوك ،يف �سنة  ،2010حني ن�شرت ال�صحيفة الهندية
املخت�صة يف �أمرا�ض الأ�سنان بح ًثا يقول �إن �أمرا�ض الفم تزيد عر�ضة
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة  20يف املئة .ويف �أحدث خطوة علمية،
قام فريقان من جامعة «روجترز» الأمريكية ،بدرا�سة العالقة بني �صحة
الفم والقدرات املعرفية .وركزت الدرا�ستان على بالغني �أمريكيني من ذوي
أ�شخا�صا ال تقل �أعمارهم عن �ستني �سنة.
الأ�صول ال�صينية ،و�شملت �
ً
وج��رى اختيار ه��ذه العينة ،لأن الأقليات ال حتظى غال ًبا بالرعاية
ال�صحية الكافية فيما يتعلق بالفم ،ح�سب مدير معهد روجترز لل�صحة يف
اجلامعة الأمريكية� ،شينكي دونغ.
و�أ�ضاف دون��غ �أن املنحدرين من �أقليات ال يلقون رعاية كافية على
م�ستوى �صحة الفم� ،سواء ب�سبب العراقيل اللغوية �أو بالنظر �إىل و�ضعهم
االقت�صادي واالجتماعي .ويف مرحلة �أوىل ،قام الباحثون بطرح �أ�سئلة
على امل�شاركني ،ثم �أجروا اختبارات لقيا�س القدرات املعرفية ،وهنا ظهرت
املفاج�أة .و�أكد ما يقارب ن�صف امل�شاركني ،وعددهم � ،2700أنه �سبق لهم
�أن �شعروا ب�أعرا�ض مرتبطة ب�صحة الأ�سنان ،لكن ربع الذين ا�ستطلعت
�آرا�ؤهم فقط �أبلغوا عن جفاف يف الفم ،ح�سبما ذكر موقع «ميديكال نيوز
توداي» .ووجدت الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص الذين ت�أثرت لديهم �صحة الفم،
عانوا على م�ستوى القدرات املعرفية ،يف وقت الحق.
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الدواء في صيدلية األذكار
تعد �أم��را���ض القلب وال�شرايني
امل�سبب الأول للوفاة على م�ستوى
العامل ،ويرجع ذلك �إىل منط احلياة
غري ال�صحي ،فالقلب كتلة ع�ضلية
ي���زن ح���واىل  300ج���رام وينب�ض
ح��وايل �سبعني نب�ضة يف الدقيقة
في�ضخ خم�سة ل�ت�رات م��ن ال���دم،
ع�بر �شبكة حمكمة م��ن الأوع��ي��ة
ال��دم��وي��ة ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا �100ألف
كيلومرت تقري ًبا ،وبذلك ميد القلب
خاليا اجل�سم بالأوك�سجني والغذاء
لإنتاج الطاقة الالزمة ليقوم اجل�سم
بجميع وظائفه احليوية.
والقلب مبدلوله املعنوي يرتبط
ب���ال���روح وال��ع��واط��ف وه���و حقيقة
الإن�����س��ان وي�صاب ب��أم��را���ض الكرب
والغل واحل�سد واحلقد والبغ�ضاء
وغريها من الأم��را���ض التي ت��ؤدى
�إىل �أم��را���ض ع�ضوية .وق��د قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «�أال
�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت
�صلح اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد
اجل�سد كله �أال وهي القلب» .ف�إذا
�صلح القلب املعنوي �صلح الإن�سان
روحا وج�سدا.
يعد من��ط احل��ي��اة غ�ير ال�صحي

ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي
لأم�����را������ض ال��ق��ل��ب
والأوع��ي��ة الدموية،
وق����ب����ل الإ�����ص����اب����ة
بالأمرا�ض واللجوء
ال������ع���ل��اج
�إىل
الكيميائي ذي الأثر
ال�سلبي ،ت��ذك��ر �أن
ه��ن��اك دوا ًء خالياً
من الآث���ار اجلانبية
موجود يف ال�صيدلية
الربانية.
وم��ن م�سببات �أم��را���ض القلب
البعد عن اهلل واللهو وكرثة الكالم
وك��ث�رة امل���ن���ام وال��غ�����ض��ب وال��ق��ل��ق
واخل����وف واحل����زن ،ف��ق��د �أ���ش��ارت
درا�سات عديدة �أن كل ذلك يحفز
�إف���راز «الأدري��ن��ال�ين والكورتيزون»
وغريها من الهرمونات ذات الأثر
ال�سلبي على الأوعية الدموية.
وع��ل��اج ذل����ك يف ال�����ص��ي��دل��ي��ة
الإميانية ،فالقر�آن �شفاء لأمرا�ض
َّا�س
القلب .قال تعاىل «يا �أَيُّ َها الن ُ
َق��� ْد َج��ا َءتْ � ُك��م َّم � ْو ِع� َ
�ظ � ٌة ِّم��ن َّر ِّب � ُك � ْم
ال�صدُورِ َو ُهدًى َو َر ْح َم ٌة
َو ِ�ش َفا ٌء لمِّ َا فيِ
ُّ
لِّل ْ ُم�ؤْمِ ِننيَ» .وقال « َولَ َق ْد نَ ْعل َ ُم �أَ َّن َك

يَ ِ�ضي ُق � َ��ص� ْد ُر َك بمِ َ ا
يَ��� ُق���ولُ���ونََ ،ف���� َ�س � ِّب � ْح
�ح � ْم��دِ َر ِّب� َ
����ك َو ُك���ن
ِب� َ
��اج��دِ ي��نَ،
ن
ِّم����
ال�����س ِ
َ
َّ
اع���بُ��� ْد َر َّب� َ
���ك حتى
َو ْ
يَ����أْ ِت��� َي� َ
��ك الْ��� َي���قِ �ي�نُ ».
وق��ال «ا َّل��ذِ ي � َن �آ َمنُوا
َوتَ� ْ
�ط � َم � ِئ � ُّن ُق �لُ��وبُ� ُه��م
ِبذِ ْكرِ اللهَّ ِ� ،أَ اَل ِبذِ ْكرِ
وب».
اللهَّ ِ تَ ْط َم ِئ ُّن الْ ُقل ُ ُ
وال �����ش����ك �أن
ال���ه���دوء واط��م��ئ��ن��ان
القلب يحفز اجلهاز الع�صبي لإفراز
«الأن����دروف��ي�ن» امل��ه��دئ الطبيعي
ال���ذى ي��ح��دث �أث���� ًرا �إي��ج��اب� ًي��ا على
القلب وال�شراينيً � ،
أي�ضا املحافظة
على ال�صلوات والأذك��ار يف �أوقاتها
ي�ساعد على احل��ف��اظ على �إيقاع
ال�سعة البيولوجية بال�شكل ال�صحيح،
وهذا يقي من �أمرا�ض جمة.
يقول �أح��د ال�سلف «يغنيك عن
ال��دن��ي��ا م�صحف ���ش��ري��ف ،وبيت
لطيف ،ومتاع خفيف ،وك��وب ماء
ورغيف ،وثوب نظيف».
وال����دواء يف «�صيدلية الأذك���ار
وال��ع��زل��ة مملكة الأف���ك���ار» ،ف����إذا

�أ�صبحت طائعاً لربك ،وغناك يف
قلبك� ،آمن يف �سربك ،فقد ح�صلت
على ال�سعادة ،وبلغت ال�سيادة ،واعلم
�أن الدنيا خ��داع��ة ،ال ت�ساوي هم
�ساعة ،فاجعلها لربك �سع ًياً وطاعة.
�أحت�����زن ل��دن��ي��ا ف��ان��ي��ة ون�سيت
اجلنات الدانية� ،أحتزن واهلل ربك،
�أتخاف واهلل ح�سبك ،احلزن يذهب
ب�سجدة ،والبهجة ت�أتي بدعوة.
كما حتتوى ال�صيدلية الإميانية
على ع�صري التوا�ضع وفيه ال�شفاء
ملر�ض البعد عن اهلل ،فقد ا�شتكى
���ش��اب م��ن م��ر���ض ال��ب��ع��د ع��ن اهلل
ل�سفيان ال��ث��وري ,ف��ق��ال ل��ه عليك
ب��ع��روق الإخ�لا���ص ،وورق ال�صرب،
وع�صري التوا�ضع� ،ضع ذلك يف �إناء
التقوى و�صب عليه م��اء اخل�شية،
و�أوق����د عليه م��اء احل���زن ،و�ص ّفه
مب�صفاة امل��راق��ب��ة ،وت��ن��اول��ه بكف
ال�صدق ،وا�شربه بك�أ�س اال�ستغفار،
ومت�ضم�ض بالورع ،وابعد نف�سك عن
احلر�ص والطمع ،ت�شفى من مر�ضك
ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم
هري�سة
كلية ال�صيدلة

الرياضة المنزلية مفيدة لمرضى باركنسون
مر�ض باركن�سون �أو كما يُعرف
با�سم «ال�شلل الرعا�ش» هو ا�ضطراب
تنك�سي يف اجلهاز الع�صبي املركزي
ي ��ؤث��ر ب�شكل رئ��ي�����س ع��ل��ى اجل��ه��از
احلركي ،وتبد أ� الأعرا�ض ببطء يف
بداية املر�ض ،و�أكرثها و�ضوحاً هي
الرعا�ش ،والتقب�ض ،ونق�ص احلراك
وت�شوه امل�شية ،وقد حتدث م�شاكل يف
التفكري وال�سلوك �أي�ضاً .كما ي�صبح
اخلرف �شائعاً يف املراحل املتقدمة
من املر�ض.
وك�شفت درا�سة هولندية حديثة
�أن ممار�سة التمارين الريا�ضية يف
املنزل لها ت�أثري �إيجابي ،حيث حتد
من الإعاقة احلركية ملر�ضى ال�شلل
الرعا�ش .و�أج��رى الدرا�سة باحثون
ب��امل��رك��ز ال��ط��ب��ي جل��ام��ع��ة رادب����ود
نامييخن الهولندية ،ون�شروا نتائجها
يف العدد الأخ�ير من دوري��ة «The
 »Lancet Neurologyالعلمية.
كما ذكروا �أنه رغم الفوائد ال�صحية
املعروفة للريا�ضة� ،إال �أن العديد
من الأ�شخا�ص يجدون �صعوبة يف
احلفاظ على برنامج متارين لفرتة
�أطول ،م�شريين �إىل �أن هذا ينطبق
�أكرث على الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �أمرا�ض مثل باركن�سون �أو ال�شلل
الرعا�ش ،حيث ت�شكل القيود البدنية
والعقلية عقبات �إ�ضافية لهم.
ال مبتكراً
واخترب فريق البحث ح ً

لهذا التحدي ،حيث مت تق�سيم عدد
م��ن امل�����ش��ارك�ين امل�صابني بال�شلل
الرعا�ش �إىل جمموعتني ،كان لدى
الأوىل تطبيق حتفيزي ومكاف�آت
ملمار�سة الريا�ضة يف املنزل ،فيما
مار�ست املجموعة الثانية متارين
متدد فقط .و�أجرت املجموعة الأوىل
ن�شاطاً ريا�ضياً ملدة ما بني � 30إىل
 45دقيقة على دراجة ثابتة يف املنزل
على الأقل ثالث مرات يف الأ�سبوع.
كذلك مت جتهيز دراج��ات التمارين
الريا�ضية للمجموعة الن�شطة ب�ألعاب
حمفزة ،جتعل الربنامج الريا�ضي
�أكرث متعة للم�شاركني ،حيث ميكنهم
املناف�سة لتخطي املجهود ال�سابق
الذي بذلوه يف التمرين� ،أو مناف�سة

زم�لائ��ه��م يف امل��ج��م��وع��ة .وبف�ضل
العنا�صر املحفزة ،انتظم امل�شاركون
يف ممار�سة الريا�ضة ثالث مرات يف
الأ�سبوع ملدة � 6أ�شهر.
وبعد انتهاء فرتة الدرا�سة ،وجد
الباحثون �أن املجموعة الأوىل التي
مار�ست التمارين الريا�ضية بانتظام
بف�ضل العنا�صر املحفزة ،متتعت
بلياقة بدنية �أف�ضل للقلب والأوعية
ال��دم��وي��ة ،الأم���ر ال��ذي ع��اد بالنفع
واملزايا الوا�ضحة ،لتخفيف الإعاقة
احلركية مقارنة باملجموعة الثانية.
من جهته ،قال نيكولني فان دير
كولك ،قائد فريق البحث« :كانت
م��ف��اج��أة ���س��ارة لنا �أن الأ�شخا�ص
امل�صابني مبر�ض باركن�سون كانوا

قادرين على االلتزام ب�أنظمة متارينهم
الريا�ضية ب�شكل جيد بف�ضل العنا�صر
املحفزة».
وتابع« :ك��ان الت�أثري املفيد على
�إع��اق��ت��ه��م احل��رك��ي��ة ك��ب�يراً بدرجة
كافية ليكون وثيق ال�صلة �إكلينيكياً،
�إنها �إ�ضافة مفيدة للغاية للربنامج
العالجي للحد من تداعيات املر�ض».
ي�شار �إىل �أن باركن�سون �أو ال�شلل
الرعا�ش هو �أحد الأمرا�ض الع�صبية،
التي قد ت�صيب الأ�شخا�ص الذين
تزيد �أعمارهم عن  60عاماً ،وت�ؤدي
�إىل جمموعة من الأعرا�ض �أبرزها
الرعا�ش ،وبطء يف احلركة ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صلب �أو التخ�شب الذي ينتج
عنه فقدان االتزان وال�سقوط.

القيلولة تقي من أمراض القلب
تو�صل باحثون �إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين ي�أخذون قيلولة نهارية مرة �أو
مرتني �أ�سبوع ًيا هم �أقل عر�ضة خلطر
الإ�صابة بالنوبة القلبية �أو ال�سكتة
الدماغية بن�سبة  50%تقري ًبا ،مقارنة
ب�أولئك الذين ال ينامون �أب �دًا خالل
ال��ي��وم .ووف��ق�اً ملوقع �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،وجدت درا�سة �أن
القيلولة �أكرث من مرتني يف الأ�سبوع
مل يكن لها فوائد �أخرى على �صحة
القلب ،و�أك��د الباحثون �أن قلة النوم
تزيد م��ن خطر ت�صلب ال�شرايني،
وهو تراكم للكولي�سرتول يف �شرايني
اجل�سم ما ي�ؤدى �إىل ت�ضييقه وت�صلبه.

الوقت املثايل للنوم
وقال العلماء �إن الوقت املثاىل للنوم
هو ثماين �ساعات يف الليلة ،وميكن �أن
تكون القيلولة �أداة مل�ساعدة الأ�شخا�ص
على الو�صول �إىل هذا الرقم �إذا فاتهم
ذلك فى الليلة ال�سابقة.
و�أج���ري���ت ال��درا���س��ة ع��ل��ى 400
�شخ�ص ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين 35
و� 75سنة مل��دة خم�س �سنوات يف
املتو�سط ،وق���ام ف��ري��ق البحث من
م�ست�شفى لوزان اجلامعي يف �سوي�سرا
مبراقبتهم ،ونظروا يف العالقة بني
وترية القيلولة ومتو�سط مدة الغفوة،
وخطر الإ�صابة بنوبة قلبية �أو �سكتة

دماغية ،وخ�لال ال�سنوات اخلم�س
ك��ان��ت ه��ن��اك  155ن��وب��ة قلبية �أو
�سكتات دماغية ،وارتبطت القيلولة
مرة �إىل مرتني �أ�سبوع ًيا بانخفا�ض
حدوث اخلطر �إىل الن�صف تقري ًبا
« »48%مقارنة ب�أولئك ال��ذي��ن مل
يح�صلوا على قيلولة.
عوامل م�ؤثرة
و�أو����ض���ح���ت م���ع���دة ال���درا����س���ة
الدكتورة ،نادين هاو�سلر� ،أن الرابط
املكت�شف يعتمد على عوامل م�ؤثرة
حمتملة ،مثل العمر وم���دة النوم
لا ،ف�ض ً
ل��ي� ً
ال ع��ن خماطر �أم��را���ض
القلب والأوع��ي��ة الدموية ،وارتفاع

�ضغط الدم والكولي�سرتول .وك�شف
الباحثون �أن الأف����راد ال��ذي��ن تزيد
�أعمارهم عن  65عا ًما ويعانون من
توقف التنف�س ال�شديد �أثناء النوم ،ما
زالوا معر�ضني خلطر الإ�صابة بنوبة
قلبية �أو �سكتة دماغية.
منط حياة �سليم
ويو�صي اخلرباء ،يف الدرا�سة التي
ن�شرت يف املجلة الطبية الربيطانية
« ،»Heartب�ضرورة احل�صول على
ق�سط جيد من النوم لي ً
ال ونها ًرا،
واتباع ن�صائح منط احلياة املتمثل يف
الوجبات الغذائية اجليدة وم�ستويات
الن�شاط الالئق.
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

لوحة بعنوان:

عزة وشموخ
غالية بنت ح�سن فار�سي
جامعة جازان

عمرانيات
حت����اور م��ع��ي ذات ي���وم ط��ال��ب جن��ي��ب..
ف�����س���أ ل��ن��ي :ه��ل ا ح��ت��ي��ا ج��ات املجتمع تتحقق
با لإ�سكان؟ �أم �أن ا لإ�سكان يحقق احتياجات
املجتمع؟ ف���أ ج��ب��ت��ه :و ه��ل ن��ع��رف احتياجات
املجتمع �أوالً ؟ هل ا لإ�سكان بحد ذا ت��ه غاية
�أم و�سيلة لتحقيق غ��ا ي��ات �أ ك�ث�ر �شمولية؟
وهل �سيا�سات ا لإ�سكان تنطلق من رغباتنا
كمخططي م���دن ل��ت��ط��و ي��ر ا مل��ج��ت��م��ع �أم هي
نابعة من احتياج �إن�ساين حم�ض؟ لقد �صنف
�أبراهام ما�سلو االحتياجات ا لإن�سانية وفق
م�ستويات هرمية قاعدتها متثل االحتياجات
الرئي�سية وقمتها ت�شري �إىل االحتياجات
الكمالية ..وبتحليل �سريع لتلك االحتياجات
جند �أن ا لإ�سكان يعد القا�سم امل�شرتك يف
معظم تلك امل�ستويات ،فهو من جهة ي�ساهم
يف حتقيق اال ح��ت��ي��اج ا جل�����س��دي ك��و ن��ه يوفر
ل�ل�إ ن�����س��ان امل��ك��ان امل�لائ��م ل��ل��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد
احلياة و�سالمة ا لأع�ضاء احليوية فيه .وهو
من جهة �أخرى يحقق االحتياج ا لأمني كونه
ميثل البيئة التي حتمي ا لإن�سان من املخاطر

جيولوجيات
يتكون م��ن ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ،ال��ت��ي حتتوي
على ثالث �أو �أربع ذرات من الكربون .املكونات
الطبيعية ل��غ��از ال���ب�ت�رول امل�����س��ال :ال�بروب��ان
« »C3H8والبيوتان « .»C4H10يُخلط الغاز
بن�سبة مئوية ،وفقاً لطبيعة اال�ستخدام وظروف
الأح���وال اجل��وي��ة ،وق��د يحتوي على تركيزات
�صغرية م��ن امل���واد الهيدروكربونية الأخ���رى.
يحرتق غاز البرتول املُ�سال ب�سهولة يف الهواء،
م�ساو لتلك التي
وحمتوى الطاقة احلرارية فيه
ٍ
ت�أتي من البنزين ،و�ضعف الطاقة احلرارية من
الغاز الطبيعي .مما يجعله وقوداً ممتازاً للتدفئة
والطبخ ولال�ستخدام يف ال�سيارات.
ـ غاز الربوبان التجاري
يُعترب من �أك�ثر �أ�شكال الغاز القابلة للنقل
نقا ًء وتنوعاً .وهو �أحد �أن��واع البرتول المُ �سال
الأكرث �شيوعاً يف اال�ستخدام ،ويعترب م�صدراً
مهماً للطاقة البديلة بالن�سبة ملعظم متطلبات
الأعمال والتجارة .ويُ�ستخدم غاز الربوبان على
نطاق �أك�بر يف اال�ستعماالت التجارية كوقود
ل��ل��راف��ع��ات ،ويف�ضل ا�ستخدامه يف امل��خ��ازن
ومواقع البناء ،ب�سبب �سهولة تخزينه يف عبوات
�سهلة النقل.

اإلسكان ..رغبة في التطوير أم حاجة مجتمع؟
اخل���ارج���ي���ة �����س����واء ك��ان��ت
طبيعية �أو ب�شرية .وي�ساهم
ا لإ�سكان يف حتقيق االحتياج
اال ج���ت���م���ا ع���ي ،ف��ه��و امل��ك��ان
ا ل���ذي تعي�ش ف��ي��ه ا لأ���س��رة،
وين�ش�أ فيه ا لأطفال ،وتبنى
ف��ي��ه ا ل���ع�ل�اق���ات ا لأ ����س���ر ي���ة
ال�سوية .كما يحقق ا لإ�سكان
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي ت��د ع��م
حت��ق��ي��ق ال�����ذات وا ل��ت��ق��د ي��ر
وا ل���ق���ي���م ا ل�����ش��خ�����ص��ي��ة م��ن
خ�ل�ال �أ ���س��ا ل��ي��ب الت�صميم
واالعتبارات ال�شكلية واجلمالية.
ل��ق��د ت��ن��اول��ت يف م��ق��ال ���س��اب��ق �أه��م��ي��ة
�إ���ش��راك املجتمع يف العملية التخطيطية،
ف��غ��ي��اب ا مل�����ش��ار ك��ة ت��ب��دو وا���ض��ح��ة ج��ل�� ًي��ا يف
�أحيائنا ال�سكنية التي نعي�ش فيها ،فعندما
ال ي�ستوعب املخطط �أو امل�صمم العمراين �أو
املعماري الواقع االجتماعي لل�سكان لي�صمم
بيئات �سكنية وفق مبادئه ال�شخ�صية وقيمة

ٍ
عندئذ علينا
الثقافية..
�أن ن��ن��ت��ظ��ر احل����ل م��ن
ال�����س��ك��ان �أن��ف�����س��ه��م لكي
يحققوا تلك االحتياجات
ال�����س��ال��ف��ة ع�ب�ر �أمن����اط
وتكوينات ارجت��ال��ي��ة �إن
����ص���ح ال���ت���ع���ب�ي�ر ،ف�ن�رى
انت�شار «ال�����س��ات��ر» على
�أ�سوار املنازل كمحاولة
م��ن الأ����س���ر للمحافظة
ع���ل���ى خ�����ص��و���ص��ي��ات��ه��ا،
ون���رى �أي�����ض��اً الأرا���ض��ي
ال�شاغرة ت�ستغل كمالعب ترابية لعدم توفر
�أن�شطة الرتفيه داخل احلي ،كما نرى بع�ض
طرق امل�شاة وقد ُحولت �إىل �شوارع خم�ص�صة
للمركبات ،كونها مل تدر�س يف �سياق يخدم
حاجة املجتمع.
د .وليد بن �سعد الزامل
رئي�س وحدة �أبحاث الإ�سكان ال�سعودي يف
كلية العمارة والتخطيط
Email: waalzamil@ksu.edu.sa

غاز البترول المسال

غاز البوتان التجاري
البوتان «� »C4H10أحد املنتجات املُ�ستخل�صة
من الغاز الطبيعي اخل��ام ،وهو �شبيه بالبنزين
الذي يحتوي على النفط اخلام ،ك�أحد مكوناته.
يُ�ضاف البوتان غالباً �إىل البنزين العادي ،لتعزيز

الأداء دون �صنع منتج �شديد التقلب .يُ�ستخدم
�أي�����ض��اً يف �أن��ظ��م��ة ال��ت�بري��د وال��ت��دف��ئ��ة ،وتعبئة
قداحات ال�سجائر ،كما ي�شيع ا�ستخدامه يف
ُمعايرة بع�ض املعدات العلمية احل�سا�سة.
نايف عطا اهلل العتيبي  -كلية العلوم
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غرائب حول العالم

اليابانيون يستأجرون السيارات لكنهم
ال يقودونها ..إليك السبب!
ك�شفت �شركات ت�أجري ال�سيارات يف اليابان هذا الأمر ُم�ؤخ ًرا ،بعدما
وجدت �أن العديد من عمالئها ي�ست�أجرون �سيارتهم لكنهم ال يقودونها.
بحيث مت مراجعة �سجالت ع��دد الأم��ي��ال التي تقطعها ال�سيارات
املُ�ست�أجرة ،وعلمت �أن عددًا من �سياراتها �أُعيد دون �أن «يقطع م�سافة».
وملعرفة ما كان يحدث� ،أجرت ال�شركات ا�ستطالعاً للر�أي لعمالئها.
و�أخربتنا �أن الأم��ر ُمتعلق مبفاهيمنا احلديثة عن العمل وامل�ساحة
اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل احتياجنا الدائم ل�شحن �أجهزتنا الإلكرتونية.
�أحد امل�شاركني يف ا�ستطالع الر�أي قال �إنه كان ي�ست�أجر ال�سيارات
ٍ
كم�ساحة للعمل .وكان �شخ�ص
للح�صول على قيلولة فيها �أو ا�ستخدامها
�آخر ي�ستخدم ال�سيارة امل�ست�أجرة لتخزين احلقائب وبع�ض املتعلقات
ال�شخ�صية الأخ��رى عندما تكون اخلزائن امل��ج��اورة مدفوعة الأج��ر
ممتلئة.
ويف �أعقاب الزلزال الكبري الذي هز �شرق اليابان وفي�ضان ت�سونامي
يف  ،2011كانت ال�سيارات امل�ست�أجرة ت�ستخدم �أي�ضاً ل�شحن الهواتف
املحمولة.
وتنت�شر ثقافة ت�أجري ال�سيارات يف اليابان لكنها ال تزال يف بداية
زخمها يف الواليات املتحدة .وي�سهل الو�صول �إىل ال�سيارات وحتديد
موقعها يف اليابان� ،إذ ي�ستطيع العمالء ت�أجري �سيارةٍ لب�ضع �ساعات �أو
ليوم كامل با�ستخدام هواتفهم الذكية .ويتكلف ت�أجري ال�سيارة حوايل
 400ين «�أق��ل من  4دوالرات» ال�ستخدامها مل��دة  30دقيقة وميكن
احل�صول على ال�سيارة من �أي موقف انتظار �سيارات تابع لل�شركة.
ويعد ا�ستخدام ال�سيارة كحجرةٍ للح�صول على قيلولة بها� ،أو كحجرة
للتحدث عرب الهاتف بها� ،أو حتى ك�أ�ستوديو خا�ص لت�سجيل مقاطع
فيديو لغناء الراب وعر�ضها على موقع يوتيوب ،فكر ًة رائعة ويو�ضح
كيف �أن اال�ستخدام الرئي�سي لأي خدمة يخ�ضع دائماً لت�أويل امل�ستخدم.
وال�����س���ؤال امل��ط��روح ه��و :كيف �سيكون رد فعل ال�شركات امل���ؤج��رة
ٍ
كو�سيلة رخي�صة و�سهلة للح�صول
لل�سيارات؟ هل �سرت ّوج ل�سياراتها
على ق�سط من النوم؟ ويعد هذا �أمراً بعيد االحتمال نظراً لأن معظم
ال�شركات جتني �أرباحها بنا ًء على امل�سافات التي تقطعها �سياراتها.
�إذاً ،هل يتقا�ضون ر�سوماً �إ�ضافية مقابل ت�أجري ال�سيارة دون قيادتها
للت�صدي لهذا التوجه؟

الهيدروجين ..وقود المستقبل
يعاين العامل من �أزمة الثلوث
البيئية التي تنتج من اح�تراق
ال��وق��ود يف ع���وادم ال�سيارات
وغريها ،ويف زحمة �أزمة الوقود
وال��ط��اق��ة ي���دور ه��ن��اك نقا�ش
حول �إمكانية وفر�ص ا�ستخدام
غ��از الهيدروجني كوقود بديل
يحل ازم��ة التلوث والأحتبا�س
احلراري Global warming
ويحل �أزم��ة االقت�صاد العاملي
وامل��رت��ب��ط ع�����ض��و ًي��ا ب��ال��ط��اق��ة
ومب���ادة النفط اخل��ام حتديدًا
خالل الفرتة احلالية من الزمن.
�إن فكرة ا�ستعمال الهيدروجني كوقود بدل الوقود الأحفوري يعود ذلك
لتميز غاز الهيدروجني بعدد من اخل�صائ�ص الهامة التي ت�ؤهله لأن يكون
«وقود امل�ستقبل» ،فهو وقود نظيف و�آمن بيئ ًيا وال يطلق غازات �ضارة عند
حرقه ،وميتلك طاقة عالية ،لذلك يعد من امل�صادر املميزة للطاقة كوقود
�أو كناقل للطاقة يف خاليا الوقود ،حيث ميكن ا�ستخدامه �سواء ب�شكل
مبا�شر �أو عند خلطه بالغاز الطبيعي بن�سب حمددة.
يقول تيج�س لو�ست�سن جن�سن ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الهيدروجني
يف الدمنارك ».بدالً من البطارية توجد خلية تتفاعل مع الهيدروجني
فتولد الكهرباء واملاء� .أنه تفاعل كيميائي ،يخرج املاء من نظام العادم،
�إنها االنبعاثات الوحيدة.
وهناك خطوات مت�سارعة ال�ستخدام الهيدروجني كوقود لل�سيارات،
فمث ً
ال يف الواليات املتحدة الأمريكية عملت «SARTA «Stark Area
 Regional Transit Authorityعلى ا�ستخدام الهيدروجني يف
با�صات النقل والتي تدعى « »blue busكبديل ال�ستخدام الديزل.
�أحد التحديات هو �إنتاج الهيدروجني «النظيف» ،من م�صادر متجددة.
هذه التقنية موجودة فع ً
ال .يف �شيفيلد يف �إنكلرتا ،مت جتهيز املحطات
بتوربينات الرياح التي تولد الطاقة لإنتاج الهيدروجني يف املوقع من
التحليل الكهربائي للماء.
معظم الطاقة التي ي�ستخدمها العامل اليوم ت�أتي من الوقود الأحفوري،
فقط  %7منها ي�أتي من م�صادر الطاقة املتجددة ،غري �أن العامل الآن
يحاول زيادة ا�ستخدام الطاقات املتجددة فهي نظيفة ال تلوث البيئة ،كما
�أنها ال تن َفد ،لكن مثل هذه الطاقات كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
تواجه م�شكلة عدم التواجد الدائم وعدم القدرة على التخزين لفرتات
طويلة ،وهنا ي�أتي الهيدروجني؛ ليحل تلك امل�شكلة ،فيمكننا �أن نخزن تلك
الطاقة �إىل متى نريد وحيث نريد.
املهند�س حممد بن �سامل باهديله
ماج�ستري الهند�سة الكيميائية
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

سباق التقدم الحضاري

بدء العمل يف «جادة اجلامعة» والذي يعد �أحد امل�شاريع التجارية الواعدة

إلزام طلبة الجامعات بالزي الرسمي
�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر التعليم،
ت��ع��م��ي��م��اً ي��ق�����ض��ي ب�����إل����زام طلبة
اجلامعات احلكومية والأهلية بالزي
ال�سعودي الوطني ،وذل��ك تنفيذاً
للأمر ال�سامي الكرمي رقم «»2913

بتاريخ  16حمرم 1440هـ والقا�ضي
بالت�أكيد على �ضرورة االهتمام بقيم
التعليم وتعزيز االنتماء الوطني لدى
ال��ط�لاب والطالبات ،وب��ن��ا ًء عليه،
مت توجيه وكالء ووكيالت اجلامعة

ي��رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر «امل���ؤمت��ر
ال���دويل الأول للخدمات الطبية
الطارئة» الذي تنظمه كلية الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية ال��ط��ارئ��ة ،مب�شاركة وزارة
ال�����ص��ح��ة وه��ي��ئ��ة ال��ه�لال الأح��م��ر
ال�سعودي ،وذلك خالل الفرتة 27
 � 29سبتمرب اجل����اري ،بفندقاملوفنبيك يف الريا�ض.
وي���ه���دف امل����ؤمت���ر �إىل م��واك��ب��ة
امل�ستجدات العلمية احلديثة يف
املجاالت املختلفة للخدمات الطبية

ال��ط��ارئ��ة على امل�ستوى الإقليمي
والعاملي.
ودعا عميد الكلية ورئي�س اللجنة
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م���ؤمت��ر ال��دك��ت��ور ها�شم
حممد بن �صليح جميع املخت�صني
يف اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة
واملجاالت ذات ال�صلة بامل�شاركة يف
امل�ؤمتر باحل�ضور ،والتقدم لعر�ض
الأبحاث العلمية خالل فرتة امل�ؤمتر
عرب املوقع الإل��ك�تروين املخ�ص�ص
للم�ؤمتر على ال��راب��ط http://
. www.emstomorrow.org
ي��ذك��ر �أن امل���ؤمت��ر ي�شتمل على

ب�����ض��رورة االل���ت���زام ب��ه��ذا ال��ق��رار
وتعميمه على الطالب والطالبات،
وتنبيههم للعواقب امل�ترت��ب��ة على
خمالفته.

د .العمر يرعى مؤتمر الخدمات
الطبية الطارئة ..الجمعة
برنامج علمي مكثف خ�لال يومي
 28و� 29سبتمرب اجلاري ،ي�سبقهما
ور�ش عمل متعددة يف � 27سبتمرب،
يف الإن���ق���اذ والإ����س���ع���اف امل��ائ��ي،
وا�ستخدام التمويه ملحاكاة الرعاية
الطبية ،وق���راءة وحتليل تخطيط
القلب ،واخلدمات الطبية الطارئة
للم�سنني ،ومل��زي��د م��ن التفا�صيل
مي��ك��ن زي�����ارة امل���وق���ع الإل���ك�ت�روين
لكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة.

حتت �شعار «همة حتى القمة»

«شؤون المكتبات» تحتفل باليوم الوطني89

تقيم ع��م��ادة ����ش����ؤون املكتبات
بجامعة امللك �سعود فعالية اليوم
الوطني ،مبنا�سبة االحتفال باليوم
التا�سع والثمانني للمملكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،حت���ت ���ش��ع��ار «ه��م��ة
حتى ال��ق��م��ة» ،وي���أت��ي ذل��ك �ضمن
اهتمام اجلامعة بتفعيل املنا�سبات
الوطنية وتفعيل دور من�سوبيها
وت��ع��زي��زاً للقيم ال��وط��ن��ي��ة ،وذل��ك
يوم الثالثاء املوافق  25من �شهر
حمرم 1441هـ ،ال�ساعة التا�سعة
��اح��ا يف مكتبة امل��ل��ك �سلمان
���ص��ب ً

املركزية واملكتبة املركزية باملدينة
اجلامعية للطالبات.
ت�شتمل الفعالية على معر�ض
لل�صور النادرة ،وبع�ض من الإنتاج
الفكري الذي تقتنيه العمادة �ضمن
مكتباتها ،كما �سيتم عر�ض �أفالم
وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن امل��م��ل��ك��ة وال��ف��ل��ك��ل��ور
احل��ج��ازي ال�شعبي� ،إ���ض��اف��ة �إىل
لوحة ر�سالة �إىل وطننا الغايل التي
ي�سطر فيها من�سوبو اجلامعة �أجمل
الر�سائل.
وقد دعا عميد �ش�ؤون املكتبات

د .الزامل
الدكتور من�صور بن عبداهلل الزامل
كافة من�سوبي اجلامعة �إىل احل�ضور
وامل�شاركة يف هذا احلفل.

ميثل �شعار يومنا الوطني « 89همة حتى القمة» حتد ًيا
وخ�صو�صا ط�لاب وطالبات اجلامعات.
حقيق ًيا للمواطنني،
ً
فالتحدي هنا «ا�صنع املجد لنف�سك ت�صنعه لوطنك» ،و«حافظ
على ممتلكات ا ل��و ط��ن حتفظها لأ ب��ن��ا ئ��ك» ،وناف�س على قمة
املجد مع �شعوب ا لأر�ض املحبة لل�سالم ،وانظر ملن حولك وهو
يتناف�س على الفو�ضى واخلراب والتخلف والدمار.
ف��ا ل��ع��امل يف ���س��ب��اق يف م��ي��دان التقنية وا ل��ع��ل��وم وا لأ ب��ح��اث
وا ل��ت��ط��و ي��ر و ح��ت��ى يف م��ي��دان خ��د م��ة ا مل��ج��ت��م��ع .و ن��ح��ن ه��ن��ا يف
جامعاتنا ال�سعودية ،وحتدي ًد ا يف جامعة امللك �سعود ن�شعر
بالفخر عند دخول جامعاتنا يف الت�صنيف املميز للجامعات
ال�سعودية ،ونفخر �أكرث عندما حتقق املراكز ا لأوىل يف عاملنا
العربي.
فمن حقق ه��ذا ا لإجن��از؟ و م��ن �سيحافظ عليه؟ من حققه
نعي�ش معهم ا لآن و ن��ف��خ��ر ب��ه��م .وم��ن �سيحافظ عليه �أ ن��ت��م
و�سنعول عليكم .فحافظوا على مكت�سباتنا الوطنية حتى ال
نلتف للوراء ونحن يف �سباق التقدم احل�ضاري .ودو ًما وطني
يف «همة حتى القمة»
altayash@ksu.edu.sa

