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معامل جديدة لكلية 
الرياضة

بدء تقييم األداء 
الوظيفي

صرف مكافآت الطلبة

كتب: مو�سى حدادي

م�ؤخراً  باجلامعة  الب�شرية  امل���ارد  عمادة  اأ�شدرت 

تعميماً جلميع  العمادات والكليات والإدارات باجلامعة 

مت�شمناً البدء يف تنفيذ اإجراءات تقييم الأداء ال�ظيفي 

لعام  1440ه�.

باجلامعة جميع  الب�شرية  امل�ارد  ودعا عميد عمادة 

يتعلق  م��ا  جميع  اإدخ���ال  يف  بالبدء  اجلامعة  قياديي 

مبن�ش�بيهم حيال تقييم الأداء ال�ظيفي والطالع على 

التفا�شيل اخلا�شة بالتظلم والرتقية لل�ظائف الإدارية 

وللكادر ال�شحي والتعليمي، م�ؤكداً على اللتزام بتنفيذ 

العمادة  م���ق��ع  ال��دخ���ل على  م��ن خ��الل  الإج�����راءات 

وتعبئة   /https://dfpa.ksu.edu.sa الإلكرتوين 

ميثاق وتقييم الأداء واعتماده اإلكرتونياً من قبل الرئي�س 

املبا�شر وامل�ظف ومعتمد التقييم؛  م�شدداً على التاأكد 

من �شحة البيانات واعتمادها من قبل امل�شادق »مدير 

الإدارة اأو من يق�م بعمله« واعتماده من قبل وحدة اإدارة 

اأو  ا�شتف�شار  لديه  من  اأن  اإىل  م�شرياً  بالعمادة؛  الأداء 

مالحظة الت�ا�شل مع وحدة الأداء بالعمادة على الربيد 

.DFPAPM@KSU.EDU.SA اإلكرتوين

�شرف  والت�شجيل  القب�ل  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 

املنتظمني  والطالبات  للطالب  الإعاقة  وبدل  املكافاآت 

بالف�شل الدرا�شي الأول للعام اجلامعي 1441ه� ابتداًء 

لعام  اأكت�بر   �شهر  عن  وذلك  املقبل،  الثالثاء  ي�م  من 

2019م، وقد جتاوز مبلغ املكافاآت 43 ملي�ن ريال.

البدين  والن�شاط  الريا�شة  ع��ل���م  كلية  ي���زور 

الهيئة  رئي�س  املقبل  الثالثاء 

�شاحب  للريا�شة  ال��ع��ام��ة 

ال�����ش��م��� امل��ل��ك��ي الأم����ري 

تركي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

مدير  ومعايل  الفي�شل 

د.  �شع�د  امللك  جامعة 

ب����دران ال��ع��م��ر، حيث 

معامل  �شم�ه  �شيفتتح 

الطلبة  ويلتقي  الكلية 

والطالبات.

14 05 0220 عين على الداخل مقومات القوة الناعمة تجارب اإلعاقة البصرية للمنسوباتلقاء مفتوح في التربية

»القبول والتسجيل« 
تبحث تطوير 

اتها اإللكترونية إجراء

ع��ق��د ع��م��ي��د �����ش�����ؤون ال��ق��ب���ل 

والت�شجيل الدكت�ر �شعد بن عمران 

مبقر العمادة الأحد املا�شي، اللقاء 

لل�ش�ؤون  الكليات  ل���ك��الء  ال�شن�ي 

ح�شر  اجلامعي،  للعام  الأكادميية 

اللقاء وكالء كليات اجلامعة لل�ش�ؤون 

الأكادميية ووكالء العمادة وعدد من 

روؤ�شاء الأق�شام بها.

واأثنى د. العمران على امل�شاهمة 

الفاعلة لإجناح العملية التعليمية يف 

اجلامعة والرتقاء بها؛ والتاأكيد على 

اأهمية تط�ير الإجراءات واخلدمات 

ب�ش�ؤون  العالقة  الإلكرتونية ذات 

على  وال��ع��م��ل  والت�شجيل  ال��ق��ب���ل 

تط�يرها.

فرتات  على  ال�ش�ء  ت�شليط  ومت 

الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ق��ررات 

الدرا�شي  للف�شل  ال��ع��ام  الإع����داد 

الثاين للعام 1441ه� نظراً لتزامنها 

و�شرورة  املبارك  رم�شان  �شهر  مع 

مت  الفرتات. كما  اختيار  م��راع��اة 

احلرمان  ر�شد  خدمة  اآلية  عر�س 

اإلكرتونياً من خالل اأ�شتاذ املقرر.

وتعاون.. توأمة 

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة د. ب����دران 

م��دي��ر جامعة  م��ع��ايل  ال��ع��م��ر،  ب��ن عبدالرحمن 

الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ال���دك���ت���ور حممد 

عبداهلل البيلي والوفد املرافق، وت�سمنت الزيارة 

املدينة الطبية وم�ست�سفى طب الأ�سنان واإ�ستاد 

الزيارة  وت��اأت��ي ه��ذه  واأوق���اف اجلامعة،  اجلامعة 

�سمن برنامج التواأمة وتعزيز التعاون امل�سرتك 

بني اجلامعتني.

يف حملة نظمتها اجلامعة للتوعية ب�رسطان الثدي..

بح�ضور رئي�س الهيئة..

كشف مبكر.. وماراثون وردي
باأهمية  الت�ع�ية  احلملة  باجلامعة  التمري�س  كلية  نظمت 

امللكي  ال�شم�  �شاحبة  بح�ش�ر  الثدي  ل�شرطان  املبكر  الك�شف 

الأمرية هيفاء بنت في�شل بن عبدالعزيز اآل �شع�د، ومعايل مدير 

اجلامعة الدكت�ر بدران العمر، ووكيل اجلامعة للم�شاريع الدكت�ر 

الدكت�ر  والتط�ير  للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  ال�شقري،  عبداهلل 

الرا�شد،  التمري�س الدكت�رة مي  ي��شف ع�شريي، وعميدة كلية 

وم�شاعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكت�رة مي املعمر، 

وذلك تزامناً مع ال�شهر العاملي للت�عية ب�شرطان الثدي. 

وا�شتهلت احلملة بج�لة تعريفية ل�شم� الأمرية هيفاء الفي�شل 

اجلامعة  كليات  مب�شاركة  املقام  باملعر�س  امل�شاركة  لالأعمال 

وبتنظيم من كلية التمري�س، اإ�شافة اإىل املدينة الطبية اجلامعية 

ووزارة ال�شحة واملركز ال�طني لتقنية امل�رثات ومركز الإر�شاد 

والت�جيه الطالبي ودار الن�شر والإعالم.

واأعربت �شم�ها عن فخرها باإجنازات املعر�س، م�شريًة اإىل 

املبكر،  الفح�س  ثقافة  ح�ل  ين�شرها  التي  الت�ع�ية  الر�شالة 

جمعية  مع  ال�شرتاتيجية  وم�شاركتها  اجلامعة  بتعاون  واأ�شادت 

زيادة  على  اجلمعية  م�ؤكدًة حر�س  امل�شتمرة،  وم�شاندتها  زهرة 

ال�عي املجتمعي ح�ل �شرطان الثدي.

الأمرية هيفاء الفي�سل تدون كلمتها يف �سجل الزوارتفا�سيل �ص3
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كرمت امل�رشف ال�سابق على وحدة الدرا�سات العليا

لطالب المفتوح  اللقاء  تنظم  »التربية« 
العليا الدراسات 

والتطوير  التخطيط  وكيل 
العالقات  اجتماع  يترأس 

لمجتمعية ا

العليا  ال��درا���س��ات  وح��دة  نظمت 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  الكلية  ووك��ال��ة 

والبحث العلمي بكلية الرتبية اللقاء 

املفتوح لطالب وطالبات الدرا�سات 

الدكتور  الكلية  عميد  م��ع  العليا 

املا�سي  االث��ن��ن  ي��وم  ال�سايع،  فهد 

وكيل  بح�سور  ١٤٤١ه����،  �سفر   ٢٢

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

العلمي الدكتور حممد العمر، ووكيل 

الدكتور  واجل���ودة  للتطوير  الكلية 

فايز الفايز، وم�ساعدة وكيلة الكلية 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

وروؤ�ساء  العتيبي،  البندري  الدكتورة 

االأق�سام وجمموعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س بالكلية.

ن�صاأة الكلية و�صدارتها

ب����داأ ال��ل��ق��اء ب��ت��الوة ع��ط��رة من 

القراآن الكرمي، ثم قدم امل�سرف على 

وحدة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية 

الدكتور عبداهلل بن اأحمد الغامدي 

عر�ساً موجزاً عن ن�ساأة كلية الرتبية 

ومت��ي��زه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي 

اأف�سل ٢٠٠  بكونها �سمن  والعاملي، 

جامعة على م�ستوى العامل يف جمال 

�سانغهاي  ت�سنيف  ح�سب  الرتبية 

املرتبة  ت�سدرها يف  واأي�ساً  العاملي، 

العربي  الوطن  م�ستوى  على  االأوىل 

وفق  ال��ت��وايل  على  الثانية  لل�سنة 

 »2019-QS« ا���س  كيو  ت�سنيف 

للجامعات العربية.

م�صدر قوة

اأع���داد  ال��غ��ام��دي  ا�ستعر�س  ث��م 

العليا  الدرا�سات  لربامج  املتقدمن 

ميثل  كان  حيث  املن�سرم،  العام  يف 

ما يقارب %38 من ن�سبة املتقدمن 

العليا  الدرا�سات  برامج  جميع  يف 

عر�س  ومت  اجلامعة،  م�ستوى  على 

مايقارب  واأن  النهائي  القبول  ن�سب 

املنح  لطالب  كانت  منها   18% من 

م��ن غ��ر ال�����س��ع��ودي��ن »م���ا ي��ق��ارب 

يعطي  وه��ذا  خمتلفة«،  جن�سية   ٥٠

لكلية  وف��خ��ًرا  وتنوًعا  ق��وة  م�سدر 

�سعود  امللك  جامعة  ول��دور  الرتبية 

الوطني  امل�ستوى  على  املجتمعي 

ا�ستعر�س  ثم  والعاملي،  واالإقليمي 

واأه���داف  ال��غ��ام��دي مهام  ال��دك��ت��ور 

وحدة الدرا�سات العليا بالكلية.

�صركاء النجاح

الكلية  وك��ي��ل  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي د. 

حممد العمر، اأهمية م�ساركة طالب 

اخلطة  ر�سم  يف  العليا  الدرا�سات 

العليا  الدرا�سات  لربامج  التطويرية 

اأفكارهم  باإي�سال  ووع���د  بالكلية 

عميد  ق��دم  ث��م  للكلية،  واأ�سواتهم 

كلية الرتبية كلمته لطالب وطالبات 

فيها  اأك��د  والتي  العليا  ال��درا���س��ات 

النجاح يف تطوير  اأنهم �سركاء  على 

برامج الدرا�سات العليا وعلى اأهمية 

ومقرتحاتهم،  اأف��ك��اره��م  اإي�����س��ال 

اأو  �سعوبات  من  يواجهونه  قد  وما 

حتديات.

ا�صتثمار البيئة اجلامعية

البيئة  ا�ستثمار  اأهمية  على  واأكد 

العلمي  التح�سيل  يف  اجل��ام��ع��ي��ة 

املهارات  بناء  يف  والبحثي  واملعريف 

خ��الل  م��ن  والتخ�س�سية  ال��ع��ام��ة 

اأن�سطة  م��ن  اجل��ام��ع��ة  ت��وف��ره  م��ا 

تخ�س�سية،  ودورات  عمل  وور����س 

ب��ع��د ذل���ك اأك����دت م�����س��اع��دة وكيلة 

الدكتورة  العليا  للدرا�سات  الكلية 

ال���ب���ن���دري ال��ع��ت��ي��ب��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ملثل  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  ح�سور 

العلمية  وال���ور����س  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 

لتطوير قدراتهم ومعارفهم، ثم اأتيح 

لديهم  ما  طرح  والطالبات  للطالب 

م��ن م��ق��رتح��ات ت��ط��وي��ري��ة واأف��ك��ار 

حت�سيلهم  زي��ادة  يف  ت�ساعد  عملية 

��ا ال�����س��ع��وب��ات  وم��ع��ارف��ه��م، واأي�����سً

والتحديات التي قد تواجههم.

ويف نهاية اللقاء مت تكرمي الدكتور 

حمود بن عبداهلل املغرة بعد انتهاء 

وح��دة  على  م�سرفاً  تكليفه  ف��رتة 

الدرا�سات العليا بالكلية.

برئا�سة وكيل اجلامعة للتخطيط 

ع�سري  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

املجتمعية  العالقات  مكتب  عقد 

الثالث  اجتماعه  موؤخًرا  بالوكالة 

1441ه�،  احل��ايل  اجلامعي  للعام 

مناق�سة  اإىل  االج��ت��م��اع  ه���دف 

تو�سيات ور�سة العمل التي عقدها 

مكتب العالقات املجتمعية، و�سارك 

اجلامعة  من�سوبي  من  نخبة  فيها 

واملجتمع، كما هدف االجتماع اإىل 

مراجعة منوذج موؤ�سرات العالقات 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اخل���ا����س ب��ال��ك��ل��ي��ات 

واع���ت���م���اده، وم��ن��اق�����س��ة ع���دد من 

املقرتحات ذات ال�سلة.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأك��د 

ال��ع��الق��ات  مكتب  اأن  وال��ت��ط��وي��ر 

يف  م��ه��م  ب����دور  ي��ق��وم  املجتمعية 

حتقيق املحور الثالث لعمل اجلامعة 

وهو  العلمي  والبحث  التعليم  بعد 

»خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع«، م�����س��راً اإىل 

دعم  على  حري�سة  اجل��ام��ع��ة  اأن 

مع  وال�سراكة  التوا�سل  عمليات 

من  ان��ط��الًق��ا  املجتمع  موؤ�س�سات 

خطتها  وتوافق  املوؤ�س�سي،  دوره��ا 

مع   KSU2030 اال�سرتاتيجية 

وتوجهاتها   2030 اململكة  روؤي���ة 

بور�سة  اأ�ساد  كما  اال�سرتاتيجية، 

العمل التي اأقامها مكتب العالقات 

تو�سل  التي  والتو�سيات  املجتمعية 

اإليها كما وجه ال�سكر لفريق عمل 

ال��دك��ت��ور  مقدمتهم  ويف  امل��ك��ت��ب 

خالد ال�سريف امل�سرف على مكتب 

العالقات املجتمعية.

عمادة  عميد  االجتماع  ح�سر 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة وع�����دد من 

املن�سوبن.

امل�صرف على اإدارة وحترير �صحيفة ر�صالة اجلامعة
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بح�صور الأمرية هيفاء الفي�صل..

المبكر  الكشف  بأهمية  التوعية  حملة  تنظم  الجامعة 
الثدي لسرطان 

التوعوية  احلملة  باجلامعة  التمري�ض  كلية  نظمت 

باأهمية الك�صف املبكر ل�صرطان الثدي بح�صور �صاحبة 

ال�صمو امللكي الأمرية هيفاء بنت في�صل بن عبدالعزيز 

اآل �صعود، ومعايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

ال�صقري،  عبداهلل  الدكتور  للم�صاريع  اجلامعة  ووكيل 

يو�صف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  ووكيل 

ع�صريي، وعميدة كلية التمري�ض الدكتورة مي الرا�صد، 

وم�صاعدة وكيلة اجلامعة ل�صوؤون الطالبات الدكتورة مي 

املعمر، وذلك تزامناً مع ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان 

الثدي. 

وا�صتهلت احلملة بجولة تعريفية ل�صمو الأمرية هيفاء 

مب�صاركة  املقام  باملعر�ض  امل�صاركة  للأعمال  الفي�صل 

اإ�صافة  التمري�ض،  كلية  من  وبتنظيم  اجلامعة  كليات 

ال�صحة  ووزارة  اجلامعية  الطبية  املدينة  من  كل  اإىل 

واملركز الوطني لتقنية املورثات ومركز الإر�صاد والتوجيه 

الطلبي ودار الن�صر والإعلم.

املعر�ض،  ب��اإجن��ازات  فخرها  ع��ن  �صموها  واأع��رب��ت 

م�صريًة اإىل الر�صالة التوعوية التي ين�صرها حول ثقافة 

وم�صاركتها  اجلامعة  بتعاون  واأ�صادت  املبكر،  الفح�ض 

امل�صتمرة،  وم�صاندتها  زهرة  جمعية  مع  ال�صرتاتيجية 

موؤكدًة حر�ض اجلمعية على زيادة الوعي املجتمعي حول 

العام حتت  هذا  حملتها  اأطلقت  حيث  الثدي،  �صرطان 

�صعار #اأكرث_من_90 %.

طلب  باأدائها  قام  م�صرحية  على  املعر�ض  وا�صتمل 

نظرة  وتغيري  التوعية  اإىل  ه��دف��ت  التمري�ض  كلية 

الثدي هو  باأن �صرطان  ال�صائع  العتقاد  حول  املجتمع 

مر�ض ي�صيب الن�صاء فقط بل قد ي�صيب الرجال اأي�ًصا.

الدكتورة  التمري�ض  كلية  عميدة  اأب��دت  جانبها  من 

على  والطلع  املعر�ض  بفعاليات  اإعجابها  الرا�صد  مي 

برفع  وم�صاهمته  واأهميته  املبكر  الفح�ض  م�صتجدات 

م�صاركة  اأن  مبينة  الثدي،  �صرطان  من  ال�صفاء  ن�صبة 

اجلامعة يف هذه احلملة تاأتي كجزء من التحرك العاملي 

ملواجهة هذا املر�ض و�صمن م�صوؤولياتها لتحقيق ر�صالتها 

اأح��دث  تقدمي  خ��لل  م��ن  وذل��ك  واملجتمعية،  العلمية 

التثقيفية  احلملت  وتنفيذ  املجال  ه��ذا  يف  الأب��ح��اث 

التثقيف  ح��م��لت  نظريات  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  للمجتمع 

ال�صحي.

يذكر اأن اجلامعة تهدف من خلل هذه احلملة لرفع 

الوعي الذاتي ملن�صوباتها، وتبادل اخلربات مع اجلمعيات 

منه،  والوقاية  ال�صرطان  مكافحة  جمال  يف  املخت�صة 

بجامعة  للطالبات  اجلامعية  املدينة  لهتمام  وامتداًدا 

وتقدمي  املجتمع  خدمة  على  وحر�صها  �صعود  امللك 

الرعاية والتثقيف ال�صحي.

كما �صرفت الأمرية هيفاء بنت في�صل بن عبدالعزيز 

الطالبات  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة  ورع��اي��ة  �صعود،  اآل 

الدكتورة غادة بن �صيف، وح�صور عميدة كلية التمري�ض 

الدكتورة مي الرا�صد، وم�صاعدة وكيلة اجلامعة ل�صوؤون 

الطالبات الدكتورة مي املعمر، ووكيلت اجلامعة، وذلك 

يف املدينة اجلامعية للطالبات.

ا�صتهلت احلملة بجولة تعريفية ل�صمو الأمرية هيفاء 

الفي�صل للأعمال امل�صاركة باملعر�ض، حيث اأكدت �صموها 

اإىل الر�صالة  م�صرية  املعر�ض،  باإجنازات  فخورة  اأنها 

التوعوية التي ين�صرها حول ثقافة الفح�ض املبكر. كما 

املتميز  لتعاونها  �صعود  امللك  جلامعة  بال�صكر  تقدمت 

وذلك  »زه��رة«،  جمعية  مع  ال�صرتاتيجية  وم�صاركتها 

عرب م�صاندتها امل�صتمرة للجمعية، موؤكدة �صموها على 

حر�ض اجلمعية لزيادة الوعي املجتمعي حول �صرطان 

�صعار  حتت  العام  هذا  حملتها  اأطلقت  حيث  الثدي، 

#اأكرث_من_90 %.
وياأتي هذا املعر�ض مب�صاركة جميع الكليات وبتنظيم 

الطبية  املدينة  من  كل  وا�صرتاك  التمري�ض،  كلية  من 

لتقنية  الوطني  وامل��رك��ز  ال�صحة،  ووزارة  اجلامعية، 

ودار  الطلبي،  الإر�صاد والتوجيه  ومركز  امل��ورث��ات، 

الن�صر والإعلم.

املن�صة  وزينت  ال��وردي��ة  املعر�ض  �صرائط  وتفرعت 

احلوارية و�صط املعر�ض الذي ت�صمن برناجًما ق�صرًيا 

متعافية،  جتربة مري�صة  وعر�ض  زه��رة،  جمعية  عن 

ومتحدثات من كلية العلوم وال�صيدلة، حتدثن عن اآلية 

وغر�ض  الوقائي  اجلانب  وتعزيز  املر�ض  مع  التعامل 

الثقافة ال�صحية لدى �صيدات املجتمع وت�صليط ال�صوء 

اإ�صابتهن باملر�ض  على �صيدات و�صلن لرب الأمان بعد 

ومعرفة كيفية  اخل��وف  حاجز  لك�صر  �صعيا  للتوعية 

الك�صف  واأن��واع  به  الإ�صابة  واأعرا�ض  الذاتي  الفح�ض 

املبكر املنا�صب لكل �صيدة.

كما كان هناك ولأول مرة ركن خا�ض للتربع بال�صعر 

ثقتهن  تعزيز  بهدف  الثدي  �صرطان  مر�صى  ل�صالح 

باأنف�صهن.

و���ص��اح��ب امل��ع��ر���ض ع��دد م��ن الأن�����ص��ط��ة احلركية 

ال��ري��ا���ص��ي  ال���ن���ادي  م�����ص��ارك��ة  خ���لل  م��ن  التفاعلية 

الريا�صية  التمارين  من  عدد  يف  الطالبات  وم�صاركة 

مل�صافة  الوردي  املارثون  فعالية  اأقيمت  ال�صحية، حيث 

5 كيلو م�صي/جري، وفقرة ريا�صة البوك�صينق وريا�صة 
اليوغا.

الرا�صد،  مي  د.  التمري�ض  كلية  عميدة  اأب��دت  وقد 

اإعجابها بفعاليات املعر�ض والهتمام الكبري بالطلع 

ت�صاهم  التي  واأهميته  املبكر  الفح�ض  على م�صتجدات 

الثدي، واأكدت  �صرطان  من  ال�صفاء  ن�صبة  من  بالرفع 

من  كجزء  تاأتي  احلملة  هذه  يف  اجلامعة  م�صاركة  اأن 

التحرك العاملي ملواجهة هذا املر�ض و�صمن م�صوؤولياتها 

العلمية واملجتمعية، وذلك من خلل  لتحقيق ر�صالتها 

تقدمي اأحدث الأبحاث يف هذا املجال وتنفيذ احلملت 

حملت  نظريات  مع  تتفق  والتي  للمجتمع  التثقيفية 

اجلهود  هذه  يبارك  اأن  اهلل  ال�صحي، �صائلة  التثقيف 

وينفع بها.

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  ب��ت��ك��رمي  امل��ع��ر���ض  واخ��ت��ت��م 

للمعر�ض  الكرمية  لرعايتها  الفي�صل  هيفاء  الأم���رية 

درع  الطالبات  ل�����ص��وؤون  اجلامعة  قدمت وكيلة  حيث 

التكرمي  ل�صمو الأمرية.
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بمختبرات  المخاطر  وإدارة  للسالمة  كتيب  أول 
األغذية« »علوم 

بفعاليات  تشارك  »تعزيز« 
النفسية للصحة  العالمي  اليوم 

التمريض كلية  نظمته 

أكبر شريط بشري رجالي 
الثدي بسرطان  للتوعية 

النظرية  باستخدام  »التحليل 
غدًا الحديثة«.. 

ينظم مركز �لتميز �لبحثي يف تطوير تعليم �لعلوم و�لريا�ضيات »�أفكر« 

�لنقا�ش  �ضل�ضلة حلقات  �ملائة، �ضمن  بعد  و�ل�ضتني  �لتا�ضعة  �لنقا�ش  حلقة 

�لتي يعقدها �ملركز �أ�ضبوعياً بعنو�ن: »تطبيق عملي على �لتحليل با�ضتخد�م 

�إ�ضماعيل  �لدكتور  وتقدمي  �إع��د�د  من  �الختبار�ت«  يف  �حلديثة  �لنظرية 

�لنف�ش  علم  ق�ضم  �مل�ضارك؛  و�لتقومي  �لقيا�ش  �أ�ضتاذ  �لرب�ضان  �ضالمة  بن 

بكلية �لرتبية، جامعة �مللك �ضعود، وذلك يوم غد �الثنني 1441/02/29ه� 

�ملو�فق 2019/10/28م. يف متام �ل�ضاعة �لثانية ع�ضرة و�لن�ضف للرجال 

قاعة رقم »1�أ33« يف كلية �لرتبية، ولل�ضيد�ت يف �ملدينة �جلامعية للطالبات 

كلية �لرتبية  مبنى رقم »2« معمل »72« �لدور �الأول.

ح�ضور  »تعزيز« يف  �لنف�ضية  �ل�ضحة  لتعزيز  �لد�ئمة  �للجنة  �ضاركت 

فعاليتني عن طريق �مل�ضاركة بركنني يف معر�ضي وز�رة �لتعليم وم�ضت�ضفى 

�لعاملي  باليوم  �الحتفاء  فعاليات  �إحياء  مبنا�ضبة  �حلامعي  خالد  �مللك 

لل�ضحة �لنف�ضية.

كما نظمت �للجنة عدة قعاليات بهذه �ملنا�ضبة، �ضملت ندوة »�ضحتك 

غالية« وناق�ضن خاللها مو�ضوع �النتحار وكيفية �لوقاية منه وهو �ضعار 

�أ�ضتاذ  �لرميح  �ضالح  �لدكتور  �لندوة  يف  وحا�ضر  ٢٠١٩م،  �لعام  هذ� 

�لدر��ضات �الجتماعية بكلية �الآد�ب، و�لدكتور فهد �ملن�ضور �الأ�ضتاذ بق�ضم 

�لطب �لنف�ضي بكلية �لطب و�ملدير �لطبي ملجمع �الأمل و�ل�ضحة �لنف�ضية، 

�لندوة ح�ضوًر� وتفاعاًل كبريين.  �لدليم، و�ضهدت  �لندوة د. فهد  و�أد�ر 

كما مت تنظيم جل�ضة حو�رية يف مركز �لطالبات بعنو�ن »حياتك غالية« 

مب�ضاركة كل من د. فوز �لعنزي، د. حنان �لفائز، د. جوز�ء �ل�ضبهان، د. 

غادة �ل�ضعد، د. رجاء حممود، �أ. نو�ل �ملو�ضى، �أ. �ضارة �ل�ضبيعي، و�أد�رت 

�جلل�ضة د. جميدة �لناجم، د. عفاف �ملحمدي، و�ضهدت �جلل�ضة م�ضاركة 

وتفاعل عدد كبري من ع�ضو�ت هيئة �لتدري�ش و�لطالبات و�الإد�ريات.

�ل�ضحة  لتعزيز  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�ش  �لدليم،  فهد  د.  بذلك  �ضرح 

�لنف�ضية باجلامعة »تعزيز«.

إيداع كتاب »روائع التراث« 
والتخطيط« »العمارة  بمكتبة 

»الصيدلة« إنجازات  تناقش  والجودة«  »التطوير 
�ل��زي��ار�ت  برنامج  يف  ��ضتمر�ر�ً 

وكالة  بها  تقوم  �لتي  �لتخ�ض�ضية 

باملدينة  و�جل���ودة  �لتطوير  ع��م��ادة 

�جل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، ت��ر�أ���ض��ت 

�لوكالة  وفد  �لدي�ضي  د�رة  �لدكتورة 

�لوكالة  و�إد�ر�ت  �ملكون من وحد�ت 

يوم  �ل�ضيدلة  كلية  زي��ارة  مت  حيث 

وح�ضر  1441/2/15ه�،  �الثنني 

�للقاء وكيلة كلية �ل�ضيدلة وم�ضاعدة 

ووكيالت  و�جل��ودة  للتطوير  �لكلية 

�الأق�ضام و�لعاملون فيها.

�أهم  ��ضتعر��ش  �لزيارة  ت�ضمنت 

�إجناز�ت �لكلية يف جماالت �لتطوير 

و�جل����ودة م��ن ح��ي��ث ح�����ض��ول ع��دد 

تدريبية  دور�ت  على  �ملن�ضوبات  من 

�جل��ودة  �إد�رة  نظام  يف  تخ�ض�ضية 

ISO 9001:2015، و�ضرعة تعاون 
�أع�ضاء �لكلية، ومتيز �للقاء بالتفاعل 

�حللول  وو�ضع  �لتحديات  ومناق�ضة 

و�لتو�ضيات، و�ختتمت �لزيارة بالرد 

ع��ل��ى ت�����ض��اوؤالت �حل��ا���ض��ر�ت من 

من�ضوبات كلية �ل�ضيدلة.

�الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  �أ����ض���درت 

�لكلية  وك��ال��ة  يف  ممثلة  و�ل��زر�ع��ة 

�ملعامل  ووح��دة  و�جل���ودة  للتطوير 

�أول  �ملخاطر،  و�إد�رة  و�ملخترب�ت 

�ملخاطر  و�إد�رة  لل�ضالمة  كتيب 

مب��خ��ت��رب�ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم �الأغ��ذي��ة 

و�إد�رة  »�ل�ضالمة  بعنو�ن  و�لزر�عة 

ك��ل��ي��ة علوم  �مل��خ��اط��ر مب��خ��ت��رب�ت 

�لكتاب  وي�ضم  و�لزر�عة«،  �الأغذية 

و�لتعليمات  �الح��ت��ي��اط��ات  جميع 

�ملخاطر  و�إد�رة  بال�ضالمة  �خلا�ضة 

و�إىل  �لكلية  خم��ت��رب�ت  مبختلف 

�ملعامل  يف  بالعمل  يهتم  من  جميع 

و�لباحثني  �لطالب  من  و�ملخترب�ت 

وفنيي وم�ضريف �ملعامل و�ملخترب�ت.

وت�ضمن �لكتيب جميع ��ضرت�طات 

�الأمن و�ل�ضالمة باملخترب�ت وجميع 

بجامعة  �ملخاطر  �إد�رة  �ضيا�ضات 

�مل���ل���ك ���ض��ع��ود وم���ع���رف���ة م��دل��ول 

وكيفية  �ل��ت��ح��ذي��ري��ة  �الإ�����ض����ار�ت 

�لكيمائية  �مل��و�د  مع  بثقة  �لتعامل 

�ملو�د  خطورة  و�إ�ضار�ت  و�خلطرة، 

�جلهات  مع  و�لتو��ضل  �لكيميائية، 

�ملعنية ومعلومات �الت�ضال يف حالة 

�لطو�رئ يف حاالت حدوث حو�دث 

ال قدر �هلل.

�الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  �أن  ي��ذك��ر 

و�ل���زر�ع���ة ت�����ض��م �أك����ر م��ن 110 

�أك��ر من  منها  معامل وخم��ت��رب�ت، 

85 خمترًب� بحثًيا و�الآخر تدري�ضًيا، 
بتطوير  �جل��ام��ع��ة  ق��ام��ت  وح��دي��ًث��ا 

�لوحد�ت  من  �لعديد  و��ضتحد�ث 

و�ل��زر�ع��ة،  �الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  بكلية 

و�مل��خ��ت��رب�ت  �مل��ع��ام��ل  وح���دة  منها 

مهامها  من  و�لتي  �ملخاطر  و�إد�رة 

عمل حتديث لقاعدة بيانات �لكلية 

و�إن�ضاء موقع للوحدة مبوقع �لكلية، 

وتقييم �ملعامل و�ملخترب�ت من حيث 

ب�ضورة  �ملخاطر  و�إد�رة  �ل�ضالمة 

�مل��رك��زي  �ملخترب  فيها  مب��ا  دوري���ة 

وو���ض��ع م��ع��اي��ري �ل��ت��ق��ي��ي��م، �أي�����ض��ا 

�ل��ر�ه��ن  �ل��و���ض��ع  تقييم  ����ض��ت��م��ر�ر 

�ملخلفات  م��ن  �لتخل�ش  ومتابعة 

خمترب�ت  م��ن  و�ل�ضلبة  �ل�ضائلة 

هذه  جلمع  حاويات  وتاأمني  �لكلية 

�ملخلفات متهيد� جلمعها يف غرفة 

خا�ضة جمهزة لهذ� �لغر�ش.

�أي�ًضا  �لوحدة  مهام  �ضملت  كما 

�الأمن و�ل�ضالمة  �إد�رة  �لتن�ضيق مع 

الإقامة  باجلامعة  �مل��دين  و�ل��دف��اع 

ور�ش عمل ومتارين �إطفاء �حلر�ئق 

�لكلية،  ملر�فق  �لوهمي  و�الإخ���الء 

باملخترب�ت  �لعمل  تنظيم  وكذلك 

لتفي باالأغر��ش �لتعليمية و�لبحثية 

و�لتدريبية و�ال�ضتثمارية مع �قرت�ح 

�ملتخ�ض�ضة  �لعمل  بور�ش  و�لقيام 

وح��دة  م��ع  بالتن�ضيق  و�ل��ت��وع��وي��ة 

�لتدريب وخدمة �ملجتمع بالكلية.

�ل�ضحيباين  نا�ضر  �لدكتور  وقام 

عميد �لكلية و�لدكتور فهد �جلهيمي 

وكيل �لكلية للتطوير و�جلودة بتكرمي 

رئي�ش و�أع�ضاء �لوحدة، بح�ضور كل 

�لورثان  عبد�لرحمن  �لدكتور  من 

�لتلوث  م��ن  �ل��وق��اي��ة  جلنة  رئي�ش 

�لعنزي  نا�ضر  و�لدكتور  �لكيميائي 

و�الأ�ضتاذ  �ملخاطر  �إد�رة  عام  مدير 

�ل�ضالمة  �إد�رة  مدير  �لعنزي  �ضند 

و�الأم��ن  لل�ضالمة  �لعامة  ب����االإد�رة 

�جلامعي.

�ل�ضعيد  حممد  �لدكتور  و�أو�ضح 

و�ملخترب�ت  �ملعامل  وح��دة  رئي�ش 

خطة  ب��ال��ك��ل��ي��ة  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة 

و�ملتمثلة  للوحدة  �مل�ضتقبلية  �لعمل 

وتقييم  زي���ار�ت  برنامج  تنفيذ  يف 

�لعلمية  �مل��ادة  و�إع���د�د  �ملخترب�ت 

ملحا�ضر�ت �ل�ضالمة و�إد�رة �ملخاطر 

�لدور�ت  برنامج  و�إعد�د  �إلكرتونيا 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف جم����ال �ل�����ض��الم��ة 

و�الإ�ضعافات �الولية.

ق��دم �ل��دك��ت��ور ب��در ب��ن ع��ادل 

حديثاً  �ل�����ض��ادر  ك��ت��اب��ه  �ل��ف��ق��ري 

»رو�ئع �لرت�ث �لطبيعي يف �ضمال 

�ل�ضعودية«  �لعربية  �ململكة  غرب 

�ل��ع��م��ارة  كلية  لعميد  ك���اإه���د�ء 

و�لتخطيط د. عبد�هلل بن �أحمد 

�لثابت  �لدكتور  ورح��ب  �لثابت، 

�ضكره  م��ق��دم��اً  �الإه������د�ء  ب��ه��ذ� 

على  �لفقري  للدكتور  وت��ق��دي��ره 

خلدمة  �لهادفة  �لبحثية  جهوده 

و�إثر�ء �جلانب �لرت�ثي و�ل�ضياحي 

�لكتاب  �إي��د�ع  وق��رر  �ململكة،  يف 

بالكلية  �لتعلم  م�ضادر  وحدة  يف 

وطني،  وث��ائ��ق��ي  علمي  ك��اإجن��از 

لتعم �لفائدة جميع �أع�ضاء هيئة 

�لتدري�ش و�لباحثني و�لطالب.

�ل��ث��اب��ت  م���ب���ادرة د.  وت���ط���رح 

�لبينية  �لدر��ضات  دعم  �ضرورة 

�لتي تتوخى �لتحول من �لتنظيم 

�ل�ضبكي  �لتنظيم  �إىل  �لهرمي 

ومكامن  م��ن��اط��ق  ع��ن  للك�ضف 

�لعلوم،  بني  �لبينية  �ل��در����ض��ات 

بينها،  �مل��ع��ريف  �لتكامل  وتعزيز 

و��ضتحد�ث �أ�ضاليب بحثية عابرة 

للتخ�ض�ضات.

»ر���ض��ال��ة  �ضحيفة  �أن  ي��ذك��ر 

�جلامعة« كانت قد قدمت عر�ًضا 

و�فياً للكتاب يف عدد �ضابق.

النانو تقنية  يزور معهد  الحميزي  د. 
على  �ل��ع��ام  �مل�����ض��رف  ��ضتقبل 

�لنانو  لتقنية  عبد�هلل  �مللك  معهد 

�ل��ربي��ث��ن مبكتبه  ح��م��د  �ل��دك��ت��ور 

للدر��ضات  �جلامعة  وكيل  موؤخر�ً، 

�لدكتور  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا 

�للقاء  بد�ية  ويف  �حلميزي،  خالد 

بهذه  �لربيثن  حمد  �لدكتور  رحب 

ح�ضره  �جتماعاً  عقد  ثم  �ل��زي��ارة 

�لبحثية  ل��ل�����ض��وؤون  �مل��ع��ه��د  وك��ي��ل 

�لدكتو علي �لدلبحي، ووكيل �ملعهد 

�لدكتور عبد�لعزيز  �لفنية  لل�ضوؤون 

�لهز�ع، و�لدكتور من�ضور �حلو�ضان، 

و�ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل �ل��ع�����ض��ي��ب، 

�ملعهد  �إجن��از�ت  خالله  ��ضتعر�ش 

وتطلعاته  �ال�ضرت�تيجية  وخططه 

�لبحثية  �مل��ج��االت  يف  �مل�ضتقبلية 

و�لعلمية.

�جلامعة  وكيل  �أج��رى  ذلك  بعد 

�لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��ضات 

�لعليا  �ل��در����ض��ات  طلبة  م��ع  لقاء 

�لنانو،  تقنية  مبجال  �ملتخ�ض�ضني 

تقديره  �ل��زي��ارة  نهاية  يف  و�أب���دى 

و�لتقدم  �إجن���ازه  مل��ا مت  و�إع��ج��اب��ه 

للمعهد  مت��ن��ى  ك��م��ا  �مل���ل���ح���وظ، 

و�لقائمني عليه دو�م �لتوفيق.

األفكار« و»مقبرة  الشمس«  »ناصية  يناقش  الطالبات«  »مجلس 
كتبت: �سارة ال�سويداء 

�ملتفوقني  �لطلبة  برنامج  نظم 

�جلامعية،  �ملدينة  يف  و�ملوهوبني، 

�مل��ج��ل�����ش �حل�������و�ري �ل�����ض��اد���ش 

للطالبات، قدمته �لطالبة �ملتفوقة 

لولوة �ل�ضحيم من كلية طب �الأ�ضنان 

�ل�ضم�ش  نا�ضية  »�ب��ت��غ��و�  بعنو�ن 

جتربتها  عن  فيه  حتدثت  مكاناً«، 

�جلل�ضة  ب��د�أت  حيث  �ل�ضخ�ضية، 

�لتعليمية  حياتها  ع��ن  باحلديث 

و�ملرحلة �جلامعية باالأخ�ش و�لتي 

�لطلبة  ب��ربن��ام��ج  فيها  �لتحقت 

مبر�حله  و�مل��وه��وب��ني  �مل��ت��ف��وق��ني 

�لتي  �لفعاليات  و�أب���رز  �ملختلفة، 

ح�ضرتها يف كل مرحلة، وبعد ذلك 

حتدثت عن نظرية �ضبط �الأهد�ف 

وكيف يزيد ذلك من �الأد�ء، وكيف 

كان  وكلما  �لفعل،  تنتج  �لغاية  �أن 

�لهدف حمدد�ً و�أكر و�ضوحاً كلما 

وحتدثت  حتقيقه،  فر�ضة  ز�دت 

و�أهميته،  �لتخطيط  ع��ن  �أي�����ض��اً 

�لربنامج  يف  لتجربتها  وتطرقت 

�الإثر�ئي �خلارجي.

�ملجل�ش  �ل��ربن��ام��ج  ن��ظ��م  ك��م��ا 

�حلو�ري �ل�ضابع للطالبات، قدمته 

�لطالبة �ضوق �لغنام من كلية �لعلوم 

وب��د�أت  �الأف��ك��ار«،  »مقربة  بعنو�ن 

عن  �الأف���ك���ار  مبناق�ضة  �جلل�ضة 

مفهوم �لطالبات لعنو�ن �ملحا�ضرة 

»مقربة �الأفكار«، ثم و�ضحت فكرة 

من  جت��ع��ل��و�  »ال  بجملة  �ل��ع��ن��و�ن 

وبعد  الأف��ك��ارك��م«،  مقابر  عقولكم 

�الأفكار:  �أق�ضام  عن  حتدثت  ذلك 

�أفكار مهملة �أو غري مطبقة، و�أفكار 

تطبيقها،  على  �أ�ضحابها  يعمل 

�أ�ضخا�ش  على  �أمثلة حّية  و�أعطت 

جيديا  فكرة  مثل  �أفكارهم  طبقو� 

حل���ل���ول �ل���دف���ع �الإل����ك����رتوين يف 

�ملحالت و�ضاحبها �ضاب �ضعودي، 

�لو�ت�ش  تطبيق  ف��ك��رة  و���ض��اح��ب 

باالأفكار  �الإمي���ان  نتاج  و�أن  �أب، 

�إي��ج��اب��ي��اً،  �ضيئاً  ي��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 

كتاب  م��ن  مقتطفات  وع��ر���ض��ت 

»The Power of Now« وق�ضة 

�لكتاب، ثم ختمت �جلل�ضة مبقولة 

»على قدر �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم« 

و�لتعليق عليها.

ي��ذك��ر ب���اأن �مل��ج��ل�����ش �حل���و�ري 

للطالبات هو �أحد فعاليات برنامج 

�لطلبة �ملتفوقني و�ملوهوبني و�لذي 

ط��ال��ب��ات  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي�ضت�ضيف 

و�مل��وه��وب��ات  �ملتفوقات  �جلامعة 

�ل�ضخ�ضية  جت��ارب��ه��ن  ل��ع��ر���ش 

و�لعملية ليكن قدوة وم�ضدر �إلهام 

لزميالتهن �لطالبات.

للتوعية  �جل��ام��ع��ة  حملة  �إط���ار  يف 

�ضرطان  ع��ن  �ملبكر  �لك�ضف  باأهمية 

�ل�ضهر  فعاليات  مع  بالتز�من  �لثدي 

�لعاملي للتوعية ب�ضرطان �لثدي »�ل�ضهر 

�أكرب  �لتمري�ش  كلية  نظمت  �ل��وردي«، 

�ضريط ب�ضري رجايل للتوعية ب�ضرطان 

وموظفون  �ضارك طالب  حيث  �لثدي، 

يف  و�جل��ام��ع��ة  �ل��ك��ل��ي��ة  من�ضوبي  م��ن 

ت�ضكيل �ل�ضريط �لرمزي حلملة �لتوعية 

ب�ضرطان �لثدي، وذلك يوم �لثالثاء 15 

�أكتوبر 2019م ببهو �جلامعة �لرئي�ضي. 

و�أ�ضادت عميد كلية �لتمري�ش �لدكتورة 

بتفاعل  �ل���ر�����ض���د  ب��ن��ت حم��م��د  م���ي 

وح�ضور �مل�ضاركني وخ�ضو�ًضا �لطالب.
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يف رابع فعالياته للعام احلايل

د. الغامدي: لدينا مقومات عديدة 

للقوة الناعمة يت�صدرها الإعالم والأمن 

واملوروث الثقايف

د. ال�صهيل: كيف ن�صتطيع اأن نوؤثر 

بهويتنا ال�صعودية على العالقات 

الدولية؟

د. بلقي�س: اأدعو لإ�صافة »قوة القيم 

يف اململكة« كركن رابع ملثلث القوة 

لي�صبح مربعًا ولي�س مثلثًا

القوة  »مقومات  يناقش  اإلعالمي  الملتقى 
للمملكة« الناعمة 

�شوق  الع�شيمي-  ره��ف  تغطية: 

العنزي- نورة املنيف- نورة احل�شيني 

ن���ظ���م ق�����س��م الإع��������ام ن���دوت���ه 

الإع��ام��ي  للملتقى  الأ���س��ب��وع��ي��ة 

ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  بال�سراكة 

ل��اإع��ام والت�����س��ال حت��ت ع��ن��وان 

للمملكة  الناعمة  القوة  »مقومات 

ا�سرتاتيجية  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وطنية للقوة الناعمة« قّدمها الدكتور 

�سعيد بن �سالح الغامدي، وذلك يوم 

الأربعاء 17 �سفر 1441ه� ال�ساعة 

الآداب  كلية  مب��درج  ع�سرة  الثانية 

للرجال، مدرج رقم 3 مبدرج الن�ساء، 

بح�سور الدكتور على العنزي رئي�س 

ال��دك��ت��ورة عهود  ق�����س��م الإع������ام، 

وجمموعة  الق�سم،  وكيلة  ال�سهيل 

من اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س 

الطاب والطالبات.

تعريف القوة الناعمة

الغامدي ندوته بجملة  ا�ستهل د. 

احلرمني  خادم  �سمو  عن  اقتبا�سية 

تكون  اأن  الأول  »الهدف  ال�سريفني: 

بادنا منوذًجا رائًدا يف العامل على 

و�ساأعمل معكم على  الأ�سعدة  كاّفة 

حتقيق ذلك«، ثم اأتبعه باقتبا�س اآخر 

عن �سمو ويل العهد »نريد اأن نحجز 

مكاًنا يف م�ستقبل العامل«.

تعريف  اإىل  ذل��ك  بعد  انطلق  ثم 

»اأ�سلوب  اأنها  على  الناعمة  القوة 

للو�سول  ال��دول  عليه  تعتمد  جديد 

اأف��ك��اره��ا،  با�ستخدام  ال��ع��امل  اإىل 

اإياها  وا�سفاً  اإجن��ازات��ه��ا،  �سبابها، 

روحية  ق��وة  اأنها  تعبريه،  حد  على 

والقوة  العنف  ا�ستخدام  عن  تبتعد 

»القوة  عليه  نطلق  ما  اأو  الع�سكرية 

اأن  م�����س��رياً  ال�سلبة«  اأو  اخل�سنة 

عرفها  من  اأول  هو  ن��اي«  »جوزيف 

ب�سكل دقيق.

مكونات القوى الناعمة

يف ذات ال�سياق، حدد د. الغامدي 

وهي  الناعمة،  للقوى  مكونات  �ستة 

التطور  ال�سيا�سي،  التطور  ال�سكان، 

الق��ت�����س��ادي، وامل���ع���اين ال��وط��ن��ي��ة، 

والنمو  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  م�سيفاً 

�سكاين كما يرى البع�س؛ ممثًا على 

الوليات  ومنها  ال��دول  ببع�س  ذلك 

على  وقدرتها  الأمريكية،  املتحدة 

وتفوقها  القت�سادي،  النمو  توظيف 

الدولية  اجلوائز  على  احل�سول  يف 

الدميقراطية  »ن��وب��ل«،  جائزة  مثل 

وح���ق���وق الإن�������س���ان، امل�����س��اع��دات 

املنظمات،  والتنموية،  الإن�سانية 

للحدود  العابرة  التطوعية  والهيئات 

مثل: اأطباء با حدود، �سحفيون با 

حدود، وما اإىل ذلك.

موؤ�شراتها ومركز الأداء

عر�ساً  ذل��ك  بعد  �سعادته  ق��دم 

ال��ق��وى  ح���ول  »ب��ورت��ان��د«  لتقرير 

 ،2017 ل��ل��ع��ام  ال��ن��اع��م��ة  ال��ث��اث��ني 

الذي يعتمد على عدد من املوؤ�سرات 

مقايي�س  منها  والذاتية،  املو�سوعية 

الب�سرية،  والتنمية  الفردية،  احلرية 

والعنف يف املجتمع، وتاأثري احلكومة، 

التعرف  وي�سمل  الثقافة،  وموؤ�سر 

�سنوًيا،  الوافدين  ال�سياح  عدد  على 

ومدى جناح �سناعة املو�سيقى وعدد 

ال��ب��ط��ولت ال��ري��ا���س��ي��ة، وغ��ريه��ا، 

التعليم الذي يهتم بالتعرف  وموؤ�سر 

التعليم،  يف  ال��دول��ة  م�ساركة  على 

وي�سمل مثًا عدد الطاب الأجانب 

يف الدولة، وجودة التعليم اجلامعي، 

والناجت الأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم 

العايل وغريها.

يف ح��ني اأ���س��ار اإىل ع��دم دخ��ول 

هذه  �سمن  العربية  ال���دول  اأغ��ل��ب 

اأ�ساد يف هذا  املوؤ�سرات  ، يف حني 

املركز  يبذلها  التي  باجلهود  الإط��ار 

الوطني لقيا�س اأداء الأجهزة العامة 

موؤ�سرات اأداء الأجهزة  قيا�س  يف 

العامة وقيا�س ر�سا امل�ستفيدين عن 

�ساهم  والذي  احلكومية،  اخلدمات 

يف  ملحوظ  ب�سكل  اململكة  رف��ع  يف 

الأونة الأخرية.

مقوماتها يف اململكة

مقومات  اإىل  �سعادته  دل��ف  ث��م 

العربية  اململكة  الناعمة لدى  القوى 

اململكة  »لدينا يف  موؤكداً  ال�سعودية، 

مقومات  م��ن  مقوماً   25 م��ن  اأك��ر 

ال��ق��وى ال��ن��اع��م��ة«، اأه��م��ه��ا وج��ود 

اأرا�سيها،  على  ال�سريفني  احلرمني 

اململكة من م�سروعات  به  تقوم  وما 

اأث��ن��اء  ال��ع��امل  يف  امل�سلمني  خل��دم��ة 

ف����رتات احل���ج وال��ع��م��رة، اإ���س��اف��ة 

جعلتها  التي  البرتولية  ال��روة  اإىل 

وع�سوية  للنفط،  رئي�سياً  م�سدراً 

على  �ساعدت  التي  »اأوب��ك«  منظمة 

النفط،  اأ���س��ع��ار  وت����وازن  ا���س��ت��ق��رار 

واملكانة ال�سيا�سية املرموقة للمملكة 

لزيارة  اأهلتها  التي  العامل  دول  بني 

الرئي�س الأمريكي العام قبل املا�سي.

ثقل اقت�شادي

التي  اجلهود  اإىل  كذلك  واأ���س��ار 

املن�ساآت  دع��م  يف  اململكة  بها  تقوم 

التحالف  ومنها  الدولية  واملنظمات 

الإ����س���ام���ي ال��ع�����س��ك��ري مل��ح��ارب��ة 

الإره������اب، م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل، 

واخل��ريي  الإن�����س��اين  العمل  ودع���م 

لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  ومنها 

والأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة، ه���ذا اإىل 

والعاملية  الإقليمية  املكانة  جانب 

والثقل القت�سادي للمملكة، والكنوز 

واملكت�سبات احل�سارية يف كل منطقة 

العربية،  اجلزيرة  �سبه  مناطق  من 

ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���روؤي���ة  اإىل  و����س���ولً 

.2030

موروث ثقايف و�شعبي

اإىل  ثم ا�ستطرد �سعادته متطرقاً 

باعتباره  وال�سعبي  الثقايف  امل��وروث 

مثل  الناعمة،  القوة  مقومات  اأح��د 

واخلطوة  واملزمار  والدحة  العر�سة 

الفنون  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�����س��ام��ري، 

من  اململكة  به  تزخر  وما  ال�سعبية، 

اإنتاج اأدبي يعرب عن ثقافتها والقيم 

الكرم وال�سجاعة  بها، مثل  ال�سائدة 

املظلوم  ون�سرة  املحتاج  وم�ساعدة 

واإحقاق احلق وحب اخلري.

منتجات �شعودية 

وا�ستعر�س د. الغامدي بعد ذلك 

بع�س املنتجات ال�سعودية من خال 

اأن  تعرفون  هل  اأ�سئلة:  ع��دة  ط��رح 

املنطقة  يف  الأحمر  البحر  �سواطئ 

الغربية واخلليج العربي يف املنطقة 

والروبيان،  الكافيار،  تنتج  ال�سرقية 

العامل؟  اأنحاء  اإىل جميع  وت�سدرها 

ال��ورد  تُنتج  تبوك  اأن  تعرفون  ه��ل 

تعترب  ال��ت��ي  هولندا  اإىل  وت�����س��دره 

ال��ع��امل؟ بعدها  ل��ل��ورد يف  م�����س��دراً 

يتمتع  التي  الإمكانيات  اإىل  اأ���س��ار 

بها املطبخ ال�سعودي يف مقابل مثيله 

الإجنليزي.

الإعالم الف�شائي 

ثم رد د. الغامدي على التهامات 

ب��اأن��ُه  ال�سعودي  ل��اإع��ام  امل��وج��ه��ة 

اإعام �سعيف، مفنداً ذلك وم�سرياً 

 »mbc«و »ال��ع��رب��ي��ة«  ق��ن��وات  اإىل 

ثم  ك��ل بيت ع��رب��ي،  ووج��وده��ا يف 

تكثيف  اإىل  »نحتاج  قائًا:  ا�ستطرد 

اإىل  اململكة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الر�سائل 

ال�سعوب والعامل«.

جوائز دولية

ثم تطرق د. الغامدي اإىل اجلوائز 

الدولية التي تقدمها اململكة، ممثًا 

امل��ل��ك في�سل  ب��ج��ائ��زة  ع��ل��ى ذل���ك 

عبدالعزيز  امللك  وجائزة  العاملية، 

من  وغريها  الكرمي،  القراآن  حلفظ 

اململكة يف  ا�سم  ترفع  التي  اجلوائز 

وحت�سن  والعاملية  الإقليمية  املحافل 

ال�سورة الذهنية عنها.

م�شتوى تعليمي متقدم

روؤية  ذلك  بعد  الغامدي  د.  قدم 

باململكة  التعليمي  للم�ستوى  مقارنة 

لدينا  »ك��ان  ق��ائ��ًا:  وحديثاً  قدمياً 

���س��ب��ع ج��ام��ع��ات ف��ق��ط م��ن��ذ ع�سر 

�سنوات بينما الآن اأ�سبح لدينا اأكر 

م��ن ٣٥ ج��ام��ع��ة يف امل��م��ل��ك��ة، وه��و 

التعليم،  م�ستوى  ارتفاع  على  دليل 

اإىل  لت�سل  الأمية  ن�سبة  وانخفا�س 

اإىل  م�سرياً  باملئة«  �ستة  اأو  خم�سة 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج 

ي�ستفيد  الذي  اخلارجي،  لابتعاث 

منه ما يقرب من ربع مليون طالب 

يدر�سون خارج اململكة.

روح ال�شباب

اإىل  ال��غ��ام��دي  �سعيد  د.  انتقل 

الب�سرية  الروة  ا�ستعرا�س مقومات 

ن�سبة  ت���ع���دت  ال���ت���ي  امل��م��ل��ك��ة  يف 

 ٪٦٠ ن�سبة  فيها  وال�سابات  ال�سباب 

لديهم  مبا  ال�سعودي،  املجتمع  من 

م�سيداً  ع��ال��ي��ة،  وك���ف���اءات  ط��م��وح 

بربنامج »�سام للتوا�سل احل�ساري« 

الإع��ام  ال��ذي ت�سرف عليه وزارت��ا 

ق��ادة  �سباب  باختيار  واخل��ارج��ي��ة 

احل��ي��اة،  جم���الت  بكل  للم�ستقبل 

وم���ب���ادرة »م�����س��ك اخل���ريي���ة« التي 

والطالبات  للطاب  الفر�س  تتيح 

املتميزين لابتعاث ب�سورة �سنوية.

م�شتوى الأمن 

باحلديث  ال��غ��ام��دي  د.  اخ��ت��ت��م 

ال��ب��اد،  داخ���ل  الأم���ن  ع��ن م�ستوى 

الأمن  وقوى  اأجهزة  بجهود  م�سيداً 

اأي  على  القب�س  يف  ال�سعودية  يف 

�سخ�س خمالف للقوانني يف اأي وقت 

ممكن، وهو ما ين�سره املقيمون عن 

اململكة مبجرد عودتهم اإىل بادهم.

قوة القيم

يف ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة مت ف��ت��ح ب��اب 

التي  وال�ستف�سارات،  امل��داخ��ات 

عن  معلقة  علوان  بلقي�س  د.  بداأتها 

الذي  القوة  مثلث  عن  فكرتها  تغري 

وقوة  بالإكراه،  القوة  اأ�ساعه  ميثل 

الإلهام، وقوة املكافاأة، وذلك باإ�سافة 

ركن رابع متثله قوة القيم يف اململكة؛ 

لي�سبح مربعاً ولي�س مثلثاً.

مفهوم غربي

ال�سهيل  عهود  د.  مداخلة  تلتها 

الغربي  الأ���س��ل  ح��ول  دارت  ال��ت��ي 

جميع  واأن  الناعمة  ال��ق��وة  ملفهوم 

غربية،  ثقافة  على  مبنية  مقوماتها 

موجهة ت�ساوؤلً مفاده »كيف ن�ستطيع 

على  ال�سعودية  بهويتنا  ن��وؤث��ر  اأن 

العاقات الدولية؟«.

قائًا:  ب���دوره  ال��غ��ام��دي  د.  ورد 

حديثاً  غربياً  امل�سمى  ه��ذا  »ك���ون 

ناي«  »جوزيف  يد  على  اإطاقه  مت 

ومقومات  مفهوم  اأن  ذل��ك  ينفي  ل 

القوة الناعمة قدمي قدم املجتمعات 

على  تطبيقه  ميكن  لذا  الإن�سانية، 

كل املجتمعات �سواء كانت عربية اأم 

غربية«.



اليون�سكو يف  التنفيذي ملنظمة  اعتمد املجل�س 

جل�سته اخلمي�س املا�سي، بالإجماع، اإن�ساء املركز 

يف  الثانية  الفئة  من  وال�سالم  للحوار  الإقليمي 

للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  باإ�سراف  اململكة 

الوطني.

امللك  مل��رك��ز  الأم���ن���اء  رئ��ي�����س جمل�س  وق����ّدم 

عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالعزيز ال�سبّيل 

�سكره وتقديره ملعايل وزير التعليم رئي�س اللجنة 

حمد  الدكتور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية 

ال�سيخ على جهوده ودعمه لإن�ساء  اآل  بن حممد 

املركز، م�سرياً اإىل اأن لقاء معاليه بوفد اليون�سكو 

دعم  يف  الكبري  الأث���ر  ل��ه  ك��ان  املا�سي  مايو  يف 

اإن�ساء املركز، وما ت�سمنه التقرير املقدم للمجل�س 

باإن�ساء  توج  الذي  اللقاء  تو�سيات  من  التنفيذي 

اململكة،  يف  وال�سالم  للحوار  الإقليمي  امل��رك��ز 

اململكة  مندوبية  بذلتها  التي  باجلهود  م�سيداً 

يعك�س  الذي  الإجن��از  لتحقيق هذا  اليون�سكو  يف 

م�ستوى التن�سيق والتكامل بني موؤ�س�سات الدولة.

منظمة  ل��دى  ال��دائ��م  اململكة  م��ن��دوب  وع���ّ� 

�سكره  عن  البلوي  اإبراهيم  الدكتور  اليون�سكو 

وتقديره جلهود معايل وزير التعليم رئي�س اللجنة 

يف  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  الوطنية 

دعم ملف اململكة لإن�ساء املركز، وتوجيهه ملندوبية 

واإبراز  الدعم،  لتوفري �سبل  اليون�سكو  اململكة يف 

2030م  روؤي��ة  ع�  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود 

التعاي�س  وتعزيز  وال�سالم  يف جمال دعم احلوار 

ال�سلمي مع خمتلف ال�سعوب.

وقال البلوي اإن الإجماع الذي ح�سل عليه ملف 

اململكة باإن�ساء املركز يظهر التقدير الدويل ملكانة 

اململكة يف رعاية احلوار وال�سالم، ويعك�س الدور 

الكبري الذي حققته من منجزات حملية واإقليمية 

ودولية جتاه تعزيز احلوار وال�سالم العامليني.

الوطنية  اللجنة  زار  قد  اليون�سكو  وفد  وك��ان 

للرتبية والثقافة والعلوم التي يراأ�سها معايل وزير 

التعليم خالل �سهر مايو املا�سي، كما اطلع على 

الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  جهود 

املحلية والإقليمية يف جمال احلوار وال�سالم.
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جهود كبرية بذلها وزير التعليم لتحقيق هذا الإجناز العاملي

ا�ضت�ضافتها جامعة الأمرية نورة يف دورتها الأوىل

مبادرة  تدشين 
الشركات 
لناشئة  ا

لجامعية ا

تدريبية على  ورش 
»جامعة« منظومة 

انطلقت يف مقر وزارة التعليم باملعذر يوم الثنني 22-2-1441ه� اأعمال 

اخلدمات  منظومة  مع  التعامل  يف  اجلامعات  ملن�سوبي  التدريبية  الور�س 

الإلكرتونية »جامعة«، والتي نظمتها وكالة التعليم اجلامعي بح�سور ممثلي 

اجلامعات ال�سعودية من خمتلف مناطق اململكة.

وتطرقت الور�س لعدد من اخلدمات التي �ستقدم ع� منظومة »جامعة« 

تزكية« والتي خ�س�ست لأع�ساء هيئة التدري�س  كخدمة »تعاقد- حتقق – 

من غري ال�سعوديني، بهدف ا�ستقطاب املتميزين للجامعات من دول العامل، 

موؤمتر-  م�ساركة   – »م�ست�سار  ك�  خدمات  التدريبية  الور�سة  ناق�ست  كما 

ا�ست�سافة اأ�ستاذ زائر« والتي خ�س�ست لأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني، 

التحويل  يف  الراغبني  اجلامعة  بطالب  اخلا�سة  »حتويل«  خدمة  وكذلك 

جلامعة اأخرى.

بن  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعي  للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  واأك��د 

اأن منظومة »جامعة« للخدمات الإلكرتونية، ت�سعى لربط  نا�سر اخلريف، 

اجلامعات بالوزارة يف من�سة واحدة، واأن البناء التحليلي للعمليات املقدمة 

يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطالب،  وكذلك  والعام  اخلا�س  للقطاعني 

اجلامعات، ا�ستغرق ما يقارب العامني.

واأ�ساف اأن الوكالة عقدت العديد من الور�س لتحليل الحتياج وخل�ست 

ال��وزارة  داخ��ل  للم�ستفيدين  تقدم  اإلكرتونية  خدمات  وج��ود  �سرورة  اإىل 

وخارجها، ع� 32 خدمة اإلكرتونية �ستطلق تباعاً لتكون جميع اخلدمات 

متاحة اأمام عموم امل�ستفيدين.

واأ�سار اخلريف، اإىل اأن منظومة اخلدمات الإلكرتونية »جامعة« �ستدعم 

البيانات  من  لال�ستفادة  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  القرار  اأ�سحاب 

املتاحة، وتوظيفها ل�سناعة قرارات تنه�س مب�ستوى التعليم.

تقدم  وهي  التعليم  وزارة  باأن  ت�سريحه  اجلامعي  التعليم  وكيل  واختتم 

واخلا�س  العام  القطاعني  مع  فيها  تت�سارك  الإلكرتونية،  اخلدمات  هذه 

واجلامعات يف تقييم م�ستوى اخلدمات املقدمة، ع� مركز الت�سال املوحد 

اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  ع�  وكذلك  التعليم،  وزارة  بوابة  ع�  املتاحة 

مبنظومة »جامعة« وهو ما �سيح�سن من م�ستوى وجودة اخلدمات املقدمة 

م�ستقباًل ع� ن�سخ من الإ�سدارات املحدثة واملح�سنة.

للمن�ساآت  العامة  الهيئة  د�ّسنت 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة »م��ن�����س��اآت« 

بالتعاون مع وزارة التعليم يف مقرها 

املا�سي،  الأ�سبوع  بالريا�س  الرئي�س 

مبادرة ال�سركات النا�سئة اجلامعية.

النا�سئة  ال�سركات  مبادرة  وتهدف 

نا�سئة  �سركات  خلق  اإىل  اجلامعية 

يف  املنت�سرة  اجل��ام��ع��ات  م�سدرها 

طريق  ع��ن  اململكة  م��ن��اط��ق  جميع 

توفري فر�س للتطبيق العملي الريادي 

وتوفري  ال��ت��خ��رج،  م�ساريع  وجت��ي��ري 

فر�س متويلية واإتاحة فر�س للطالب 

اجل��ام��ع��ات  ومن�سوبي  وال��ط��ال��ب��ات 

اإىل  وم�ساريعهم  اأف��ك��اره��م  بتحويل 

بني  التعاون  ومتكني  نا�سئة،  �سركات 

من�سوبي اجلامعات من التخ�س�سات 

املختلفة لتطوير حلول ريادية، اإ�سافة 

التبادل  ت�سجع  ريادية  بيئة  خلق  اإىل 

النجاح  ق�س�س  وم�ساركة  امل��ع��ريف 

نا�سئة  م��ن�����س��اآت  خ��ل��ق  يف  وت�����س��ه��م 

كن للراغبني بالت�سجيل  م�ستقباًل. ويمُ

يف املبادرة التقدم عن طريق الرابط:

https://www.monshaat.
.gov.sa/unisa

والبحث  للجامعات  التعليم  وزير  نائب  رعى 

عن  نيابة  امل��رزوق��ي،  ح��امت  الدكتور  والبتكار 

ال�سيخ،  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل 

ح��ف��ل ج���ائ���زة روؤ����س���اء وم���دي���ري اجل��ام��ع��ات 

جمل�س  دول  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�س�سات 

دورتها  يف  وتنمية«  »انتماء  اخلليجي  التعاون 

نورة  الأم��رية  جامعة  ا�ست�سافتها  التي  الأوىل 

بنت عبدالرحمن، بهدف تعزيز الروح التناف�سية 

بني من�سوبي جامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل 

والبحث  التعليم،  جم��الت  يف  املجل�س  ل��دول 

ال��ك��وادر  وحتفيز  املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي، 

الوطنية املبدعة لتقدمي اأعمال ت�سهم يف تطوير 

يف  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  كفاءة 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وقد �سلم نائب وزير التعليم الفائزين يف فروع 

وموؤ�س�سات   اجلامعات  ومديري  روؤ�ساء  جائزة 

التعليم العايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

باملركز  فاز  حيث  التذكارية،  وال��دروع  اجلوائز 

احلو�سني  نعيمة  الدكتورة  التعليم  ف��رع  الأول 

اأ�ستاذ اجلغرافيا وال�ستدامة احل�سرية امل�سارك 

احل�سرية  وال�ستدامة  اجلغرافيا  ق�سم  ورئي�س 

بجامعة الإمارات العربية املتحدة، عن م�سروعها 

مناهج  يف  الذكية  التقنيات  »ا�ستخدام  البحثي 

التعليم اجلامعي املدمج ع� الإنرتنت«، ويف فرع 

الرئي�س  نائب  الأول  باملركز  فاز  العلمي  البحث 

والتكنولوجيا  البرتوكيماويات  لأبحاث  احلايل 

والبتكار الدكتور �سليمان اخلطاف عن م�سروعه 

»درا�سة تفاعالت حتويل التلوين وامليثانول اإىل 

الدكتور  الثاين  باملركز  ف��از  فيما  ب��ارازي��ل��ني«، 

طب  ا�ست�ساري  مدين  عبدالقادر  اأحمد  طارق 

الباطني والأمرا�س املعدية بق�سم الباطنة بكلية 

م�سروعه  عن  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  الطب 

امل�سبب  الكورونا  فريو�س  انتقال  »دليل  البحثي 

لالإن�سان«،  الإبل  من  التنف�سية  ال�سرق  ملتالزمة 

علي  بن  مروان  الدكتور  فاز  الثالث  املركز  ويف 

احلربي اأ�ستاذ ق�سم علم النف�س الرتبوي يف كلية 

الرتبية بجامعة جدة عن م�سروعه اخل�سائ�س 

النف�سية واملعرفية املميزة ل�سعف رغبة املبتكرين 

واملخرتعني ورواد الأعمال عن تطوير اأفكارهم 

�سمن حا�سنات الأعمال واأودية التقنية.

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  اأ����س���در 

الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ  

قرارات تعيني، وجتديد تعيني عدد 

بناًء  وذلك  اجلامعات،  عمداء  من 

التعليم  جمل�س  نظام  اأحكام  على 

العايل واجلامعات يف اململكة.

وا�ستملت القرارات على:

بن  حممد  ال��دك��ت��ور/  تعيني   -

لكلية  عميداً  ذي��خ��ان،  اآل  �سعيد 

القت�ساد والعلوم الإدارية بجامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.

بن  مقبل  ال��دك��ت��ور/  تعيني   -

عايد بن خليف الدهم�سي العنزي، 

يف  والآداب  العلوم  لكلية  عميداً 

طريف.

بن  ال��دك��ت��ور/ع��م��ر  ت��ع��ي��ني   -

عبداهلل بن ح�سني الهزازي، عميداً 

للكلية اجلامعية بالقنفذة.

- تعيني الدكتور/ فهد بن �سهيل 

ال�سنة  ل��ع��م��ادة  ع��م��ي��داً  ال��ع��ل��وي، 

�سطام  الأمري  بجامعة  التح�سريية 

بن عبدالعزيز.

بن  ط���الل  ال��دك��ت��ور/  تعيني   -

ن��ور،  عبا�س  ب��ن  حمزه  ب��ن  ها�سم 

مبحافظة  املجتمع  لكلية  عميداً 

بدر.

بن  م�سلح  ال��دك��ت��ور/  تعيني   -

مغايظ عميداً  اأبو  بن علي  حممد 

التطبيقية  الطبية  العلوم  لكلية 

بجامعة بي�سة.

- جتديد تعيني الدكتور/ موفق 

بن حممد بن اأحمد عريجة، عميداً 

الأع��م��ال  وري����ادة  الإب�����داع  ملعهد 

بجامعة اأم القرى.

ال���دك���ت���ور/  ت��ع��ي��ني  - جت���دي���د 

ب��ن معجون  ب��ن ف��ي��ا���س  م�����س��رف 

الدرا�سات  لعمادة  الرويلي، عميداً 

العليا بجامعة اجلوف.

ال���دك���ت���ور/  ت��ع��ي��ني  - جت���دي���د 

�سعيد بن حممد بن علي البهلوان 

العلوم  لكلية  ع��م��ي��داً  ال��غ��ام��دي، 

والآداب ببلجر�سي.

ال���دك���ت���ور/  ت��ع��ي��ني  - جت���دي���د 

اإبراهيم  بن  عبدالعزيز  بن  خالد 

ال�سريعة  لكلية  عميداً  اخليل،  اأبا 

بجامعة  الإ�سالمية  وال��درا���س��ات 

الق�سيم.

- جتديد تعيني الدكتور/ حممد 

بن اإبراهيم بن �سليمان الدغريري، 

العليا  ال��درا���س��ات  لعمادة  عميداً 

بجامعة الق�سيم.

المركز  إنشاء  تعتمد  »اليونسكو« 
المملكة في  والسالم  للحوار  اإلقليمي 

الخليجية الجامعات  المرزوقي يرعى حفل جائزة رؤساء ومديري  د. 

العمداء من  تعيين« عدد  و»تجديد  تعيين 

اإ�سافة تعليم عايل 1351

*******************
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امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  د���س��ن 

الفي�سل  خ��ال��د  ب��ن  �سعود  الأم���ر 

 7 املنورة  املدينة  اأمر منطقة  نائب 

م�ساريع من م�ساريع التحول الرقمي 

جلامعة طيبة، والتي يبلغ جمموعها 

من  اأك��ر  تد�سني  مت  م�سروًعا   45
تقنياً منها حتى الآن،  30 م�سروعاً 
ل�س�ركة  �سموه  زي���ارة  خ��ال  وذل��ك 

معامل  على  واطاعه  طيبة،  وداي 

التقنيات  يف  املتخ�س�سة  ال�س�ركة 

احلديثة واآخر امل�ستجدات فيها.

»را���س��د«  م�سروع  �سموه  ود���س��ن 

كامرات  توفر  اإىل  يهدف  ال��ذي 

تقنيات  وذات  قيا�سية  مبوا�سفات 

م��ت��ق��دم��ة ودق�����ة ع��ال��ي��ة مل��راق��ب��ة 

وحميطها  اجلامعة  مباين  ور���س��د 

نظام  د�سن  كما  من�ساآتها.  لتاأمني 

للتحكم  امل���رك���زي   »s-print«
 »IOT« بالطابعات با�ستخدام تقنية

داخل املباين ويعد من اأقوى اأنظمة 

اإدارة الطابعات ويتم ا�ستخدامه من 

وال�سركات  اجلامعات  معظم  قبل 

 »S-Access« العاملية، واأي�ًسا نظام

اأج��ه��زة  ت��وف��ر  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي 

القطاعات  ملباين  بالدخول  للتحكم 

عن طريق التحكم بالأبواب وحتديد 

باملبنى،  امل��ت��واج��دي��ن  امل��ن�����س��وب��ني 

 »Wifi« بالإ�سافة اإىل تد�سني نظام

ملباين  تغطية  بتوفر  ي��ق��وم  ال���ذي 

اجلامعة ب�سطر الطالبات والطاب 

ب�سبكة ات�سال ل �سلكي لاإنرتنت.

ك��م��ا د���س��ن ���س��م��و ن��ائ��ب اأم���ر 

 »lrb« املنورة من�سة منطقة املدينة 

ال��رام��ج  ت��وف��ر  يف  واملتخ�س�سة 

التعليمية برخ�ص اأ�سلية للقطاعات 

العديد  توفر  مت  حيث  التعليمية، 

م��ن ال���رام���ج مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 

تدري�ص  هيئة  واأع�ساء  ط��اب  من 

وم��وظ��ف��ني، ومي��ك��ن ال��دخ��ول على 

بالإ�سافة  م��ك��ان،  اأي  م��ن  املكتبة 

املخت�ص   »S-Room« م�سروع  اإىل 

بالغرف الذكية، وت�سمل غرفاً ذكية 

التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  م�سرتكة 

م�سرتكة  ذك��ي��ة  وغ��رًف��ا  بالكليات، 

للطلبة، وغرف »�سمنار« ونقًا ذكًيا 

وهو   »S-Show« ونظام  باملباين، 

نظام لإدارة اأجهزة العر�ص باجلامعة 

باجلامعة  بها  للتحكم  يهدف  الذي 

عمل  ا�ستمرارية  ل�سمان  وفروعها 

وت�سخي�ص  ف��ع��ال  ب�سكل  الأج��ه��زة 

قطع  وا�ستبدال  بعد  ع��ن  امل�ساكل 

الغيار وتوفرها قبل تعطلها ل�سمان 

ا�ستمرارية عمل الأجهزة.

مدير  م��ع��ايل  �سكر  ج��ان��ب��ه  م��ن 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  طيبة  جامعة 

�سركة وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�����س��راين 

الأمر �سعود بن خالد الفي�سل نائب 

اأمر املنطقة على تد�سينه للم�ساريع 

وزيارته الكرمية ل�سركة وادي طيبة، 

واطاعه على اآخر امل�ستجدات التي 

تقدمها ال�سركة، والدعم الاحمدود 

الذي تتلقاه اجلامعة.

امل�����س��اري��ع  اأن  ال�����س��راين  واأك�����د 

وادي  �سركة  مع  بامل�ساركة  املد�سنة 

ط��ي��ب��ة ت��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل ك��ب��ر على 

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وال��ت��ي تعمل 

عليها ال�سركة، كالذكاء ال�سطناعي 

واإنرتنت الأ�سياء والبلوكت�سني.

�سعياً  امل�����س��اري��ع  ه���ذه  وت���اأت���ي 

ذكية،  جامعة  اإىل  اجلامعة  لتحويل 

بكافة  الت�سغيلية  الكفاءة  وحت�سني 

ق��ط��اع��ات��ه��ا، وت���وف���ر اخل���دم���ات 

وحت�سني  للم�ستفيدين،  الرقمية 

جودة الإجراءات والعمليات.

�سلطان،  الأم���ر  جامعة  نظمت 

الأح����د امل��ا���س��ي »م��وؤمت��ر حم��اك��اة 

الأول،  امل���ت���ح���دة«  الأمم  من����وذج 

مب�ساركة 10 جامعات و17 مدر�سة 

ثانوية من خمتلف مناطق اململكة.

ال���ذي نظمته  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 

تعليمية  توفر جتربة  اإىل  اجلامعة 

املتحدة،  الأمم  عمل  عن  تفاعلية 

كيفية  فهم  للم�ساركني  تتيح  بحيث 

اإىل  للو�سول  والتفاو�ص  النقا�ص 

مذكرة عمل حلل امل�سكات، اإ�سافة 

لدى طاب  القيادة  روح  تنمية  اإىل 

جتربة  توفر  خال  من  اجلامعات 

تعليمية تطبيقية عر حماكاة الأمم 

املتحدة.

ويتيح املوؤمتر للم�ساركني التدريب 

الق�سايا  خمتلف  ح��ل  كيفية  على 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

والإن�سانية والتنموية، التي تهتم بها 

الأمم املتحدة، كما يهدف اإىل تعلم 

ومعرفة  والإل��ق��اء  البحث  م��ه��ارات 

التفكر  واأ�ساليب  الكتابة  مهارات 

املنطقي والعمل اجلماعي ومهارات 

املحاورة والقيادة.

الطاب من خال هذه  ويتعرف 

ال��دول  �سفراء  دور  على  التجربة 

الأع�����س��اء ب���الأمم امل��ت��ح��دة وط��رق 

مناق�سة الق�سايا الراهنة املطروحة 

اأعمال  ج��دول  وعلى  ال�ساحة  على 

املنظمة، واإعداد م�ساريع القرارات، 

وط�����رق ال��ت��ف��او���ص م���ع احل��ل��ف��اء 

احللول  على  والط��اع  واخل�سوم، 

التي قد تقدم خال النزاعات.

خالد  امللك  جامعة  وكيل  اطلع 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال��ع��م��ري، الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، على 

جر�ص  م��وق��ع  يف  التنقيب  اأع��م��ال 

الأث������ري مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ال���ذي 

ي�سارك فيه عدد من طاب اجلامعة 

لل�سياحة  العامة  الهيئة  فريق  م��ع 

اأ�ستاذ  باإ�سراف  الوطني،  وال��رتاث 

خالد  امللك  بجامعة  امل�ساعد  الآثار 

الدكتور علي بن عبداهلل مرزوق.

م�ساركة  اأن  م����رزوق  واأو����س���ح 

بنود  تفعيل  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ط��اب 

مذكرة التعاون التي وقعتها اجلامعة 

تهدف  وال��ت��ي  ال�سياحة  هيئة  م��ع 

ال�سرتاتيجية  توجهات  حتقيق  اإىل 

الوطنية،  ال�سياحة  لتنمية  العامة 

وحتقيق اأهداف اجلامعة يف القيام 

ب�����دور ف���اع���ل يف دع����م امل���ج���الت 

وت�سخر  ال�����س��ي��اح��ة،  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

مبا  من�سوبيها  وج��ه��ود  اإمكانياتها 

يخدم املحافظة على الآثار والرتاث 

وحمايتها وتطويرها.

واأكد مرزوق »امل�سرف على فريق 

ال���ط���اب« ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة على 

التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  م�ساركة 

وال��ط��اب يف م��ث��ل ه���ذه الأع��م��ال 

امل���ي���دان���ي���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ط��رق 

امل�ساحي  والرفع  التنقيب،  وكيفيات 

املعثورات  ت�سجيل  وط��رق  الأث���ري، 

وال��ل��ق��ى ال�����س��ط��ح��ي��ة يف امل���واق���ع 

اأن  اإىل  م�سًرا  والأثرية،  التاريخية 

اخلام�سة، حيث  تعد  امل�ساركة  هذه 

التنقيب  اأعمال  يف  الفريق  �سارك 

ال�سابع  املو�سم  من  اب��ت��داًء  الأث���ري 

احلايل  ع�سر  الثاين  املو�سم  وحتى 

ال����ذي ك�����س��ف ال��ن��ق��اب ع��ن بع�ص 

املعثورات املهمة.

ي��ذك��ر اأن م��وق��ع ج��ر���ص الأث���ري 

ي�سم اآثاًرا تاريخية تعود اإىل فرتات 

فيما  متعاقبة،  واإ�سامية  قدمية 

اكت�ساف  على  التنقيب  فريق  يعمل 

لنقلها  عليها  واحل�سول  الآثار  هذه 

بعد  الأث�����ري  ع�����س��ر  م��ت��ح��ف  اإىل 

بذلك  لي�سكل  جتهيزه  من  النتهاء 

عامل جذب �سياحي.

�سطام  الأمر  جامعة  ا�ست�سافت 

ب��اخل��رج اجلمعة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

ال�ساحية  اخ��رتاق  بطولة  املا�سية، 

العا�سرة للجامعات ال�سعودية، وذلك 

رئي�ص  التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية 

الريا�سي  الحت����اد  اإدارة  جمل�ص 

حمد  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات 

بن حممد اآل ال�سيخ.

الطاب  ���س��وؤون  عميد  واأو���س��ح 

بجامعة الأمر �سطام بن عبدالعزيز 

ال�سكرة،  عبداهلل  بن  ثاب  الدكتور 

اأكملت  العاملة باجلامعة  اللجان  اأن 

البطولة،  ل�ست�سافة  ا�ستعداداتها 

الحتاد  تنظيمها  على  ي�سرف  التي 

ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي 

 30 ميثلون  طالباً   160 مب�ساركة 

مناف�ساتها  وتقام  �سعودية،  جامعة 

يف مقر اجلامعة مبدينة ال�سيح.

تدشين 7 مشاريع رقمية جديدة بجامعة طيبة

»محاكاة نموذج األمم المتحدة« بجامعة »سلطان«

موسم جديد للتنقيب األثري في »جرش«

جامعة »سطام« تستضيف »بطولة اختراق الضاحية«

ا�ستحدثت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة جازان ثاثة م�سارات 

جديدة لطاب وطالبات ق�سم ال�سحافة والإعام، هي: ال�سحافة والن�سر 

الإلكرتوين، الإذاعة والتلفزيون، والعاقات العامة والإعان.

واأو�سح عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة جازان الدكتور 

ح�سن خرمي، اأن القرار حظي مبوافقة جمل�ص اجلامعة وموافقة وزارة 

التعليم باعتماد ت�سعيب ق�سم ال�سحافة والإعام بكلية الآداب والعلوم 

التخ�س�ص  يبداأ  اأن  الإعام  باإمكان طالب  اأ�سبح  اأنه  موؤكًدا  الإن�سانية، 

يف اأي من امل�سارات الثاثة، ابتداًء من امل�ستوى الثالث بعد انتهائه من 

املتطلبات العامة.

اأحمد العقيلي،  اأو�سح رئي�ص ق�سم ال�سحافة والإعام الدكتور  فيما 

اأن الثورة التي ي�سهدها العامل يف جمال تكنولوجيا الت�سال واملعلومات 

يجعل احلاجة متزايدة؛ لتاأهيل كوادر اإعامية متميزة ت�سد حاجة ال�سوق 

الوطنية من الكوادر الإعامية، م�سيًفا اأن ازدياد عدد ال�سحف الورقية 

العمل  �سوق  جعل  اململكة  يف  والإذاع��ة  التلفزة  وحمطات  والإلكرتونية 

متوافرة ول�سنوات مقبلة ملخرجات الق�سم.

العاقات  به تخ�س�ص  الذي يحظى  الكبر  ب�»الهتمام  العقيلي  ونوه 

العامة باململكة من اهتمام متزايد«، موؤكًدا اأن الق�سم يعمل على حتقيق 

اجلودة والتناف�سية مع كليات الإعام يف كل اجلامعات ال�سعودية باإجناز 

الكلية لتطوير وحتديث اخلطة الدرا�سية للق�سم.

ويف ذات ال�سياق، تعكف جامعة جازان على تطوير وحتديث اخلطط 

الدرا�سية ملرحلتي البكالوريو�ص واملاج�ستر للرامج املختلفة يف اأق�سام 

خطط  على  للح�سول  جديدة،  تخ�س�سات  وا�ستحداث  كافة  اجلامعة 

وبرامج تتما�سى مع روؤية اململكة 2030.

ووافق جمل�ص اجلامعة، برئا�سة مدير جامعة جازان مرعي بن ح�سني 

القحطاين، يف عدة جل�سات على تطوير اخلطط الدرا�سية، وقد �سملت 

التخ�س�سات الهند�سية وال�سحية، كما ا�ستحدثت 3 م�سارات جديدة يف 

تخ�س�ص الإعام.

»ال�سحافة«،  م�سار  �سنوات   ٩ قبل  افتتحت  ج��ازان  جامعة  وكانت 

اأ�سابيع،  ع��دة  قبل  اجلامعة  جمل�ص  م��ن  ق��رار  ���س��دور  حتى  وا�ستمر 

با�ستحداث م�سارات جديدة لطاب وطالبات »الإعام«، متا�سيًّا مع روؤية 

اململكة٢٠٣٠ ومتطلبات �سوق العمل.

3 مسارات جديدة لطالب اإلعالم بجامعة 
جازان



ر�سالة  يف  ن�سر  م��ا  �إىل  �إ���س��ارةً 

يوم   »1350« �ل��ع��دد  يف  �جل��ام��ع��ة 

مبقال  1441ه�  �سفر   21 �لأح���د 

حمل ع��ن��و�ن »�ل��ع��م��ادة و�ل��ن��ادي«، 

ز�ويته  ع��ر  م�سكور�ً  كتبه  و�ل���ذي 

�لكرمي  �أ�ستاذي  »نافذة«  �لأ�سبوعية 

د. فهد بن عبد�هلل �لطيا�ش �مل�سرف 

تطرق  وم��ا  �جلامعة،  ر�سالة  على 

وفو�ت  �لعمادة  على  عتب  من  �إليه 

منها  �لإن�سانية  و�للم�سة  �لفر�سة 

جت��اه �أع�����س��اء هيئة �ل��ت��دري�����ش يف 

منا�سبة غالية على قلوبنا وهي »يوم 

�ملعلم �لعاملي«.

���س��ك ف��ي��ه ف����اإن �ملعلم  ومم���ا ل 

يف  و�لإ���س��ادة  �ملكانة  ه��ذه  ي�ستحق 

هذ� �ليوم، وبالأم�ش و�لغد و�حتفاء 

هذ�  يف  باملعلم  و�ل��وط��ن  �جلامعة 

من  و�إمياناً  مثالياً  وعياً  يعد  �ليوم 

�ملجتمع بالدور �لأ�سا�سي له يف بناء 

�مل�ستقبل.

للدكتور  و�أق�����ول 

فهد »�لعتب على قدر 

حملّه،  ويف  �ملحبة« 

ع��ل��ى  ي���خ���ف���ى  ول 

عمادة  �أن  �جلميع 

�مل�������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة 

�إىل  ج��اه��دة  تعمل 

�لت�سال  دور  تعزيز 

�لد�خلي  �ملوؤ�س�سي 

�لأدو�ت  خ��ال  م��ن 

وتقدمي  لها  �ملتاحة 

�لنوعية  �خل��دم��ات 

�مل�ستفيدين  جلميع 

�جلامعة  ومن�سوبات  من�سوبي  من 

وذويهم  منهم  �ملتقاعدين  �ساملًة 

من�سوبي  خدمات  وح��دة  من خال 

�جلامعة و�ملتقاعدين ممثلًة يف تقدمي 

وتوفري  لهم  �حلكومية  �خل��دم��ات 

لهذه  �ملر�جعة  عناء 

و�لتو��سل  �جل��ه��ات 

�لد�ئم مع �ملتقاعدين 

ما  كل  يف  �مل�سجلني 

من  باجلامعة  يتعلق 

ومنا�سبات،  �أخ��ب��ار 

وك������ذل������ك �ل�������دور 

�مل���ع���ن���وي  مل�����س��روع 

برنامج »نافع« �لذي 

يوفر �أف�سل �لعرو�ش 

و�ل���ت���خ���ف���ي�������س���ات 

�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة 

�جلامعة  ملن�سوبي 

م��ن خ���ال �ل��ت��ع��اون 

�خلا�ش  �لقطاع  �سركات  كرى  مع 

د�خل �ململكة وخارجها؛ �إ�سافًة �إىل 

من  �لتدري�ش  هيئة  �أع�ساء  تهنئة 

مبنا�سبة  �سخ�سي  ب�سكل  �أ�ساتذة 

ترقياتهم. و�أتفق مع �أ�ستاذي �لعزيز 

�لت�سال  دور  بتفعيل  ذكر  ما  حيال 

ج�سور  وم���د  للمن�ساأة  �مل��وؤ���س�����س��ي 

�لتو��سل و�لتعاون بني �إد�رة �جلامعة 

ونو�ديها ومن�سوبيها كافة من كو�در 

�أك���ادمي���ي���ة وط��اب��ي��ة وم��وظ��ف��ني، 

ت�ستت  فرمبا  توجهاتهم،  ومام�سة 

�جلهود يف عملية �لت�سال �ملوؤ�س�سي 

�لد�خلي خا�سة يف جامعتنا �لعريقة 

نقف عندها  يجعلنا  �لأدو�ر  وتبادل 

جلهتها  ون�سلّمها  وجنمعها  مبثالية 

�ل�سحيحة، و�ملعنّية لهذ� �لدور.

وتقديري  �سكري  �أق��دم  وختاماً 

ولر�سالة  �لطيا�ش  فهد  للدكتور 

�جلامعة على �هتمامها ون�سرها �آر�ء 

فيما يخدم  من�سوبي �جلامعة  كافة 

�ل�سالح �لعام.

رئي�ش وحدة �لإعام

بعمادة �ملو�رد �لب�سرية

الطاقة المتجددة وفق رؤية 2030
ت�سعي �ململكة �لعربية �ل�سعودية ل�ستغال مو�ردها �لطبيعية مبا ميكنها 

من �لوفاء باحتياجات �جليل �حلا�سر وتطلعاته، وكذلك حفظ حق �لأجيال 

�لقادمة من �لرثو�ت و�ملو�رد �لطبيعية، وهذ� ما تتبناه »روؤية 2030« ويعد 

�إنتاج �لطاقة �لكربائية  �إيجاد م�سدر طاقة م�ستد�مة يتم ��ستخد�مها يف 

وحتلية �ملياه �ملاحلة، �أحد �أبرز �أهد�ف وحماور �لروؤية.

�لطاقة �ملتجددة هي �لتي ت�ستخدم �ملو�رد �لطبيعية �لتي ل ميكن �أن تنفد، 

ولو تناولنا بع�ش فو�ئد هذ� �لنوع من م�سادر �لطاقة لوجدنا �أنه م�ستد�م، 

�أي �أنه يتجدد من تلقاء نف�سه وينتج نف�ش كمية �لطاقة �لتي تنتجها �مل�ستقات 

�لنفطية. وت�سكل �لطاقة �ملتجددة �أحد و�سائل حماية �لبيئة، لذلك جند دولً 

عديدة تهتم بتطوير هذ� �مل�سدر من �لطاقة وت�سعه هدًفا ت�سعى لتحقيقه، 

ومنها �أملانيا �لتي تعد من �لدول �لر�ئدة يف جمال �لطاقة �ملتجددة. ومن �أنو�ع 

�لطاقة �ملتجددة »�لطاقة �ل�سم�سية« وتقوم على حتويل �سوء �ل�سم�ش �إىل 

طاقة حر�رية �أو كهربائية بو��سطة تقنيات خا�سة توؤدي فيها �ملو�د �ملو�سلة 

مثل مادة �ل�سليكون �ملتوفر يف �لرمال دور�ً خا�ساً، ومن �جلدير بالذكر �أن كًا 

من �لطاقة �ل�سم�سية ومادة �ل�سليكون من �أكرث �لأ�سياء تو�فر�ً يف �ململكة وهلل 

�حلمد. وعلى �أي حال تعد �لطاقة �ل�سم�سية �أ�سل �لطاقات �ملختلفة �ملتو�فرة 

على �سطح �لأر�ش، فجميع �أنو�ع �لطاقات مبا فيها �لبرتول و�لغاز و�لفحم 

تكونت ب�سبب �أ�سعة �ل�سم�ش، وما تا ذلك من حر�رة و�سغط عر �لأحقاب 

�لزمنية. وهناك طاقة »�لرياح«، وهي طاقة م�ستخرجة من �لطاقة �حلركية 

للرياح بو��سطة ��ستخد�م عنفات �لرياح لإنتاج �لطاقة �لكهربائية، وهي تعتر 

من �أنو�ع �لطاقة �لكهروميكانيكية، وهي طاقة وفرية وقابلة للتجدد وتوجد 

بعموم �ملناطق، �إل �أن وفرتها تختلف من موقع لآخر.

فر�ش  وتوفري  لا�ستثمار  ثمينة  فر�سة  �ملتجددة  �لطاقة  ت�سكل  ختاًما 

عمل و�عدة لل�سباب �ل�سعودي، وناأمل �أن يتم �لعمل عليها لنجاح روؤية �ململكة 

ولت�سبح بيئتنا نظيفة خالية من �نبعاثات �لكربون.

�أحمد م�ساعد �حلارثي - طالب بكلية �لعلوم

خالها  م��ن  �لتي  �ل��ط��رق  تتعدد 

�لدر��سات  نتائج  تاأكيد موثوقية  يتم 

�ل��ب��ح��ث��ي��ة، و�إح������دى ه����ذه �ل��ط��رق 

�ملختلط،  �مل��ن��ه��ج  ����س��ت��خ��د�م  ه���ي 

�ملنهجني  ��ستخد�م  فيه  يتم  �ل��ذي 

و�لكمي   qualitative �ل��ن��وع��ي 

quantitative مًعا بغر�ش حت�سني 
ويف  �لبحثية.  �ل��در����س��ة  خم��رج��ات 

�للغة  ��ستخد�م  يتم  �لإط����ار،  ه��ذ� 

�لإح�سائية يف فهم م�سكلة �لدر��سة 

وحتليلها يف �إطار �ملنهج �لكمي، ويف 

كلمات  ��ستخد�م  يتم  �ل��وق��ت  ذ�ت 

�سياق  يف   - نف�سها  �لعربية  �للغة 

و�جتماعات  �ل�سخ�سية  �ملقابات 

 focus groups ملجموعات �لبوؤرية�

وذلك  �لدر��سة-  نتائج  فهم  لزيادة 

يعني  مبا  �لنوعي،  �ملنهج  �إط��ار  يف 

�لأهمية  نف�ش  تكت�سب  �لكلمات  �أن 

�لتي لاأرقام �لإح�سائية عند حتليل 

�لنتائج وعر�ش �ل�ستنتاجات وتقدمي 

�إىل  �لتوجه  ويوؤدي هذ�  �لتو�سيات. 

تناول م�سكلة �لدر��سة من منظور�ت 

�أف�سل  فهًما  يحقق  مم��ا  خمتلفة، 

لأبعادها.  بالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن 

�ل�ساحية �لإجمالية لت�سميم �لبحث 

��ستخد�م  خ��ال  م��ن  تاأكيدها  يتم 

�أك������رث م����ن ط��ري��ق��ة 

عن  �لبيانات  جلمع 

مثل  �ملو�سوع،  نف�ش 

�ل�ستبانة  ��ستخد�م 

و�ملجموعات �لبوؤرية، 

حيث  م��ًع��ا،  كاهما 

�أح���د  ه���و  ذل����ك  �إن 

طرق تاأكيد �ملوثوقية. 

ف���امل���زج ب���ني �أن�����و�ع 

و�ملعروف  �لبيانات، 

با�سم تثليث �لبيانات، 

لتاأكيد  �أد�ة  يعتر 

���س��ح��ة �لدع������اء�ت 

عن  تن�ساأ  ق��د  �ل��ت��ي 

در��سة جتريبية و�حدة. 

�ل��ك��م��ي��ة، ف��اإن  �ل���در�����س���ات  ويف 

�ملوثوقية هي موؤ�سر مل�ستوى �لت�ساق 

يف �أد�ة جمع �لبيانات، وهي �ل�ستبانة، 

و�لذي يدل على قدرتها على قيا�ش 

�ملتغري�ت قيد �لبحث ب�سكل �سحيح. 

�إذ�  موثوقية  ذ�ت  �لقيا�سات  وتعتر 

مت �حل�سول على نف�ش �لنتائج عند 

�إجر�ء نف�ش �لقيا�سات �أكرث من مرة 

على نف�ش عينة �ل��در����س��ة.    ومن 

�إىل  �إ�سافة  �لدر��سة  متثل  �أن  �أجل 

مبو�سوعها،  تتعلق  �ل��ت��ي  �مل��ع��رف��ة 

مهم  �عتبار  فهناك 

وه��و �ساحية  �آخ��ر 

فلكي  �ل�ستنتاجات. 

�ل�ستنتاجات  تكون 

�أن  ينبغي  ���س��احل��ة، 

يتم �سياغة �ملتغري�ت 

�مل��ق��ا���س��ة ب��ط��ري��ق��ة 

ت�������س���م���ح ب��ت��ع��م��ي��م 

مو�قف  يف  نتائجها 

و���س��ي��اق��ات  خمتلفة 

�أخرى غري تلك �لتي 

متت فيها �لدر��سة. 

ل������ذ�، ف��ل��ت��اأك��ي��د 

�ل�ساحية �لظاهرية 

لأد�ة جمع �لبيانات- وهي ل�ستبانة، 

فاإنه يتم عر�سها على جمموعة من 

�ملحكمني و�خلر�ء من ذوي �خلرة 

و�لخت�سا�ش لإبد�ء �لر�أي فيها من 

»و��سحة،  �ل��ع��ب��ار�ت  و���س��وح  حيث 

»منتمية،  و�لنتماء  و��سحة«،  غري 

غري منتمية«، و�لأهمية »مهمة، غري 

للمحاور،  وماءمتها  ومدى  مهمة«، 

�سوء  يف  وتعديلها  �سبطها  وي��ت��م 

تعليقاتهم. �أما يف �لدر��سات �لنوعية، 

فل�سمان موثوقية و�ساحية �لبيانات 

يتم  فاإنه  عليها،  �حل�سول  يتم  �لتي 

�لتي   - �لإر���س��ادي��ة  �لأ�سئلة  ط��رح 

يف  �لنقا�ش  لتوجيه  ��ستخد�مها  يتم 

�ملقابات-   �أو  �لبوؤرية  �ملجموعات 

للتحقق  على جمموعة من �خل��ر�ء 

من و�سوحها، وللتاأكد من �أنها تقي�ش 

ا ما يق�سد قيا�سه.   حًقً

�إ�سافًة �إىل ذلك، فاإن �ملو�سوعات 

تلك  �إط���ار  يف  مناق�ستها  يتم  �لتي 

�لبوؤرية  �ملجموعات  �أو  �مل��ق��اب��ات 

�أي  تلقائية،  ب�سورة  تتم  �أن  ينبغي 

�لباحثني  من  م�سبق  تخطيط  دون 

�أن  بالدر��سة، مبعنى  يقومون  �لذين 

تكون �لنتائج �لتي يتم �لو�سول �إليها 

يتم طرحها  �لتي  بالأمور  ذ�ت �سلة 

�سابقة  ولي�ست  �لنقا�ش  �ساحة  يف 

�لإعد�د، وهو ما يزيد من موثوقيتها. 

�لت�سجيل  ف���اإن  ذل���ك،  ع��ن  ف�����س��ًا 

�لجتماعات،  يف  ي��دور  ملا  �ل�سوتي 

ثم تفريغ �لت�سجيات، وقر�ءة �لنتائج 

ع��دم وجود  للتاأكد من  م��ر�ت  ع��دة 

�سوء فهم �أو �سوء تف�سري ملا طرح من 

توؤكد على  �إج��ر�ء�ت  كلها  �آر�ء، هي 

�حل�سول  يتم  �لتي  �لنتائج  موثوقية 

عليها يف هذ� �لنوع من �لدر��سات.

عميد عمادة �لتطوير و�جلودة 

ع�سو جمل�ش �ل�سورى �ل�سابق

�إنه �ليوم �خلام�ش من �سهر �أكتوبر 

و�ل��ذي و�ف��ق هذه �ل�سنة 2019 يوم 

�ل�سبت، و�لوقت هو �لثامنة �سباًحا، 

�سطر  �سعود  �مللك  جامعة  و�مل��ك��ان 

�لطالبات فرع »علي�سة«.

بنتي   - ل�سغريتي  ح��ج��زت  لقد 

قيا�ش  �ختبار  من  مقعدها   - �لبكر 

ملرحلة �لثانوية �لعامة يف جامعة �مللك 

�لتحديد  وجه  على  »علي�سة«  �سعود 

لنية يف نف�ش يعقوب ق�ساها.

ككل  �ليوم  ذل��ك  �سبيحة  تكن  مل 

�لأيام، فلقد �سرنا يف طريق �نقطعت 

عنه منذ �سنو�ت ولكني �عتدت �سلوكه 

�سنو�ت عدة، غري �أنه ل�سغريتي طريق 

بعيد ممتد �إىل مال نهاية تر�ه لأول 

مرة فبادرتني بر�ءتها �ملعهودة: »ماما 

�سغلي -قوقل ماب-«، فقلت لها يوجد 

نوع  م��ن  م��اب -  ق��وق��ل  قلبي -  يف 

�آخر، �إنه يعرف هذ� �لطريق جيًد� يا 

�سغريتي ول يكاد ين�ساها.

زح��ام  يف  دخلنا  علي�سة  و�سلنا 

���س��ي��ار�ت �إن���ه �ل��زح��ام �ل���ذي �أعهده 

عند بو�بتها �ملكتظة بالطالبات، لقد 

هي  للدخول  �مل��ذك��ورة  �لبو�بة  كانت 

بد�أنا  ما  بطريقة  ولكن  رقم2،  بو�بة 

م��ن ب��و�ب��ات ع��دة يف ك��ل نظرة لكل 

بو�بة ت�سرق عيني على كم هائل من 

رقم1،  �لبو�بة  �إنها  نعم  �لذكريات، 

بو�بة »�لذكري �ملقد�سة« تلك �لبو�بة 

ملف  �أحمل  من خالها  دخلت  �لتي 

�لثانوية  �إن��ه ملف  �أخ�سر-  –عاقي 
�سعود  �مللك  بجامعة  لأ�سجل  �لعامة 

ملرحلة �لبكالوري�ش؛ فاأخرج من هذه 

�لبو�بة �أبحث عن و�لدي - �أطال �هلل 

و�لعافية  �ل�سحة  ومنحه  عمره  يف 

و�سيار�ت ع��دة ل  - بني رج��ال كرث 

يكون؟  �أي��ن  معرفة  �أدين  لدي  يوجد 

غري �لوقوف عند �لنقطة �لتي نزلت 

بو�لدي  و�إذ  وقفت  �سيارته،  من  بها 

متاًما  عمودية  و�ل�سم�ش  ينتظرين، 

�أحمل  و�أن��ا  �إليه  هرولت  ر�أ�سه،  فوق 

مو�فقته على  توقيع  بها خانة  ورق��ة 

�لتحاقي بهذه �جلامعة؛ لعام 1415ه� 

وقع يف �خلانة �ملحددة ثم عدت مرة 

�أخرى بني �لزحام يف عز �حلر، بني 

و�لأروق���ة  �ملمتدة  �ل�ساهقة  �مل��ب��اين 

�ملتد�خلة لأعود متوجة بورقة �لقبول 

حتمل رقًما جامعًيا حفظته عن ظهر 

�ملدين  �سجلي  �أحفظ  �أن  قبل  قلب 

ذ�ته، �بت�سمت لتلك �لبو�بة بو�بة �لأمل 

بورقة  منها  خرجت  �لتي  و�لطموح 

د�همت  جديد  مياد  ب�سجل  �سهادة 

تلك �لذكري عبار�ت �سغريتي: ماما 

زحمة وقرب وقت �لختبار!

نحن مل نقف يا �سغريتي ولكنها 

زمًنا  ��ستوقفنا  م��ن  �لأم��اك��ن  ذك��رى 

خلف  �سرنا  ب��ره��ة،  ولي�ش  روح��ًي��ا، 

�ل�سيار�ت حتى �إذ� ما و�سلنا بو�بة2، 

دخلنا �سالة �لدخول و�إذ� ب�سيل عرم 

من �ل�سغري�ت ومر�فقاتهن.

و�ل�سامة  �لأم���ن  ق��ائ��دة  �سمحت 

�حلرم  �إىل  فقط  �لطالبات  بدخول 

�جلامعي و�ملبنى �ملخ�س�ش لاختبار 

وبقيت �لأمهات و�ملر�فقات يف �سالة 

�لبو�بة، و�أن��ا منهن نظرت من خال 

�ملطلة  لل�سالة  �ل��زج��اج��ي  �ل�سباك 

على �ساحة �حلرم �لد�خلية �إنه مبنى 

على  تقافزت  كلمات  حب�ست   »24«

ل�ساين عبار�ت: �أريد �أن �أقول لقائدة 

�لأمن و�ل�سامة: �أرجوك ��سمحي يل 

بالدخول ل�ساحة �حلرم �جلامعي �إنني 

على »موعد مع �لذكريات« فخ�سيت 

�أن تتهمني باجلنون. ��ستجمعت كلي 

وخرجت خارج �ل�سالة من جهة �ساحة 

�لرئي�سي  �لطريق  قبل  �ل�����س��ي��ار�ت 

�ل�سبح  لي�ش كهو�ء  ��ستن�سقت ه��و�ًء 

بالذكريات  ه��و�ء حممل  �إن��ه  �ملعتاد، 

��ستن�سقته بعمق �سعوري موؤرخ بتاريخ 

معنون   1431 ت��اري��خ  �إىل   1415
ب�»بكالوريو�ش - ماج�ستري - دكتور�ه«، 

�ملعطرة  بيده  ي�سافحني  ه��و�ء  �إن��ه 

بعطر �لذكريات �لعطرة، نظرت �إىل 

�ل�سماء و�إذ� بخيوط �ل�سم�ش �ل�ساطعة 

حتت�سنني بكل �لدفء.

�إن �سروقها يبت�سم لذكريات �لنور 

ظل  تعك�ش  �إنها  و�لذهبية،  �ملذهبة، 

قامة مباين �ساخمة وكاأين �أر�ها ترفع 

�أن  �أب�سرتني ويخيل يل  ر�أ�سها حني 

�سبابيكها عيون ي�سدها نظر �ملرتقب 

حلبيب غائب.

يا �إلهي، عميق هو �سعور �لذكريات، 

�ل��وق��وف على  وك��م ه��و ملهم حنني 

�أطالها، وحني يكون موعد �للقاء بهذه 

�لذكريات يف يوم »5�أكتوبر �ليوم �لعاملي 

للمعلم«، هذ� �ملعلم �لذي در�سني بهذه 

وحتى  �لبكالوريو�ش  منذ  �جلامعة 

�لدكتور�ه، وعلى �أطال ذكرى �ملكان 

�لذي جمعني مبعلمي ومعلماتي على 

مقاعد �لدر��سة.

�أق���ول لهم ���س��ك��ًر� م��ن �لأع��م��اق، 

ب�سماتكم تر�فقني، يف كل ثنايا، حياتي 

�لذين  وملعلميَّ  و�لعملية،  �لفكرية 

لي�ساركو�  �ملجاورة  �لباد  وف��دو� من 

�أ�ساتذتي يف بنائي �لفكري، �أقول لهم 

�إن هذ� �لوطن �ملبارك مل يعلم �أنباءه 

غري �لوفاء و�ل�سكر ملن ياأتون �سيوفاً 

على �أر�سه، ف�سكًر� لكم، دعو�تنا مل 

تنقطع �لبتة. ولهذه �ملباين �لتي كرت 

�جلامعة  هذه  �أق��ول: حب  و�ساخت، 

يف قلبي، نعم يكر، نعم ي�سيخ، ولكنه 

ق�سيته  �ل��ذي  �لعمر  لأن  مي��وت،  ل 

ب�»جامعة �مللك �سعود« هو »عمر من 

�لعمر« و�أجمل �سنو�ت �لعمر.

د. ف�سة بنت �سامل �لعنزي 

خريجة كلية �لرتبية ق�سم 

�لدر��سات �لإ�سامية
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

العتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي 2024 م

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�لأكادميي  �لعتماد  جتديد  �سهادة  على  �سعود  �مللك  جامعة  ح�سلت 

�لوطني  �ملركز  يف  ممثلة  و�لتدريب،  �لتعليم  تقومي  هيئة  من  �ملوؤ�س�سي 

للتقومي و�لعتماد �لأكادميي للفرتة من مايو 2017م �إىل �أبريل 2024م، 

ومنذ ت�سلم هذه �ل�سهادة و�جلامعة تتابع �لعمل يف حماور عديدة �سماًنا 

ل�ستمر�ر متيزها، و��ستيفائها �لد�ئم ملعايري �لهيئة، بحيث تو�كب �جلامعة 

كافة �أوجه �لتغيري و�لتطوير �لتي تتطلبها �لهيئة، وبالفعل فتنفيًذ� لعملية 

تطوير يف �ملعايري �خلا�سة بالعتماد �لأكادميي �ملوؤ�س�سي قام �ملركز �لوطني 

�لعتماد  ملعايري  �ملطورة  �لن�سخة  باإ�سد�ر  �لأكادميي  و�لعتماد  للتقومي 

معايري  ثمانية  على  �لن�سخة  هذه  و��ستملت  1439-2018م،  �ملوؤ�س�سي 

لاعتماد �ملوؤ�س�سي تغطي جميع �أن�سطة �ملوؤ�س�سة �لتعليمية، وهذه �ملعايري 

هي: �لر�سالة و�لروؤية و�لتخطيط �ل�سرت�تيجي، و�حلوكمة و�لقيادة و�لإد�رة، 

و�لتعليم و�لتعلم و�لطاب، وهيئة �لتدري�ش و�ملوظفون، �ملو�رد �ملوؤ�س�سية، 

و�لبحث �لعلمي و�لبتكار، و�ل�سر�كة �ملجتمعية، وهو ما �سوف ن�ستعر�سه يف 

عدة مقالت متتالية بد�ية من هذ� �ملقالة. وبح�سب هذه �لن�سخة �ملطورة 

يندرج حتت كل معيار من هذه �ملعايري عدد من �ملحكات �لتي تعك�ش م�ستوى 

و�لتخطيط  و�لروؤية  بالر�سالة  يتعلق  �لذي  �لأول  �ملعيار  �جلودة فيه. ويف 

�ل�سرت�تيجي تذكر �لن�سخة �ملطورة �أنه يجب �أن يكون لدى �ملوؤ�س�سة ر�سالة 

و�أهد�ف و��سحة ومنا�سبة، حتدد �لغر�ش من �إن�سائها، وتوجه �لتخطيط 

وترتبط  و�لإد�ري���ة،  �لأكادميية  �لوحد�ت  و�لعمل يف جميع  �لقر�ر  و�سنع 

خطتها �ل�سرت�تيجية بروؤية و��سحة تتو�ءم مع �لتوجهات �لوطنية و�لعاملية، 

ويتم متابعة وتقييم �لأد�ء �ملوؤ�س�سي بناًء على موؤ�سر�ت رئي�سة لاأد�ء.

وعن �لر�سالة و�لأهد�ف �ملوؤ�س�سية تذكر �لن�سخة �ملطورة ملعايري �لعتماد 

�ملوؤ�س�سي �أنها تت�سمن ما يلي: تو�سح ر�سالة �ملوؤ�س�سة �لغر�ش من �إن�سائها، 

وتر�جع  �لوطنية،  و�لتوجهات  �ملجتمع  و�حتياجات  وتتنا�سب مع طبيعتها 

دورًيا، كما ترتبط �لر�سالة و�لأهد�ف �ملوؤ�س�سية بر�سالتها، وتتميز بالو�سوح 

و�لو�قعية، وتُعتمد ر�سالة �ملوؤ�س�سة و�أهد�فها من قبل �ملجل�ش �لإد�ري �لأعلى 

للموؤ�س�سة، ويتم �إعانها على نطاق و��سع، وتوجه �لر�سالة جميع عمليات 

وتطوير  �مل��و�رد  وتخ�سي�ش  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  »�لتخطيط،  مثل  �ملوؤ�س�سة 

�لر�مج �لأكادميية«، ويوجد لدى �ملوؤ�س�سة قيم توجه �سلوك �لعاملني فيها.

�ملطورة  �لن�سخة  تذكر  �ل�سرت�تيجي  و�لتخطيط  بالروؤية  يتعلق  وفيما 

ملعايري �لعتماد �ملوؤ�س�سي �أنه يوجد لدى �ملوؤ�س�سة روؤية و��سحة وطموحة 

ومعلنة، وت�سع �ملوؤ�س�سة خطة ��سرت�تيجية �ساملة وحمددة تت�سق مع روؤيتها، 

وتتو�ءم مع خطط �لتنمية �لوطنية وبر�جمها »مثل: روؤية �ململكة 2030م، 

وبرنامج �لتحول �لوطني«، وت�سمل هذه �خلطة �أهد�ًفا ��سرت�تيجية و��سحة، 

مرتبطة مبوؤ�سر�ت �أد�ء حمددة لقيا�ش مدى حتققها بدقة ح�سب م�ستويات 

�لأد�ء �مل�ستهدفة، وتت�سمن تقديًر� للمخاطر �ملحتملة و�آليات �لتعامل معها، 

وتعتمد �ملوؤ�س�سة على �خلطط �لت�سغيلية و�لتنفيذية �لأزمة جلميع وحد�تها، 

ومتثل �خلطة �ل�سرت�تيجية �إطاًر� مرجعًيا لتلك �خلطط، كما تتابع �ملوؤ�س�سة 

مدى تنفيذ �خلطة �ل�سرت�تيجية من خال �آليات حمددة، وتُعد تقارير 

دوري��ة حول ذلك، وتًطور وتُعدل ح�سبما يتطلب �لأم��ر؛ ��ستجابة لنتائج 

�ملر�جعة و�لتقومي و�لظروف �ملتغرية.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

موثوقية نتائج الدراسات البحثية 

جامعة الملك سعود »عمر من العمر«

يوسف األحمري

تعقيب على مقال »العمادة والنادي«



ن قبل التبيين التبيُّ
�إن �ملتاأمل فيما يدور يف جمال�س �لنا�س من �أحاديث وما تعج به و�سائل 

�أخبار وق�س�س وما فيها من  �الإعالم وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي من 

�إذ  �لكثريين جتاهها؛  غث و�سمني و�سحيح و�سقيم، ليعجب من �سلوك 

يتناقل �لنا�س يف �لغالب هذه �الأخبار و�لرو�يات دون متحي�س وال تدقيق.

ولو نظر كل و�حد منا �إىل ما يَرده من خالل �الآخرين بعني فاح�سة 

وتتبع �أقا�سيها وبحث عن خو�فيها لوجد �أن كثري�ً منها غري دقيق �إن مل 

يكن غري �سحيح بالكلية؛ من هنا تاأتي �أهمية �لتبني.

ملعرفة  من خالل متحي�سها  �الأنباء  من  و�لتثبت  �لتحقق  هو  و�لتبني 

وهو  لالآخرين،  تبيينها  �أو  نقلها  �أو  ن�سرها  قبل  �سقيمها  من  �سحيحها 

�أهميته  وتوؤكد  �ل�سريعة  عليه  وحتث  و�ملجتمع  �لفرد  يحتاجه  مطلب 

�لوقائع و�الأحد�ث. هذ� �لعمل �ملهم هو من �أهم �أعمال �لعقل �لذي ُكّرم 

من  وهو  و�لباطل،  �حلق  وبني  و�خلطاأ  �ل�سو�ب  بني  ليميز  �الإن�سان  به 

�سمات �حلكماء و�لعقالء �ملرتيثني �لذين يت�سرفون د�ئًما باحللم و�الأناة.

وعلى �لنقي�س من ذلك فاإن يف ت�سديق ما ال يُعقل ونقل ما مل يثبت؛ 

�الأحيان  من  كثري  يف  عليها  يرتتب  و�لتي  �ملذمومة  �جلهالة  من  �سيء 

عو�قب غري حممودة، وقد قيل: »حدث �لعاقل مبا ال يعقل فاإن �سدق 

�أهميته  فاإن  �لتبني مطلوباً يف كل زمان ومكان  و�إن كان  له«.  فال عقل 

تزد�د يف �أوقات �الزمات، عندما تتو�ىل �الأخبار وتكرث ويختلط �ل�سو�ب 

�أ�سحاب  ذلك  وي�ستغل  �ل�سائعات،  فتنت�سر  �لتوقعات  وت�سيطر  و�خلطاأ 

�الأهو�ء من �الأعد�ء ب�سناعة �الأكاذيب �لتي رمبا يكفون عناء ن�سرها من 

قبل �ملت�سرعني و�ل�سذج.

�إليه  ورد  يحدث مبا  ال  �أن  عليه  يجب  رمبا  �أو  باالإن�سان  يجدر  �إمنا 

من �أنباء حتى يتاأكد من �سحتها قدر ما ي�ستطيع، ثم ينظر بعد ذلك يف 

�أو مل  �أو ذ�ك؛ فاإن وجد م�سلحة  �مل�سلحة �لعامة من نقله هذ� �خلرب 

يجد �سرر�ً فال باأ�س، و�إن وجد خالف ذلك فليم�سك عن �لنقل.

�إليه من  تو�سل  للنا�س ما  يبني  باأن  تبينه  نتيجة  يتوج  �أن  �أنفع  ثم ما 

خطاأ ما �ساع خربه من �الأكاذيب ذ�ت �لتاأثري �ملتعدي، ليحق �حلق ومينع 

�ل�سرر على �الأفر�د وعلى �ملجتمع ب�سكل عام.

نايف بن حمود �لعتيبي

كلية �لعلوم

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مي��ك��ن ت��ع��ري��ف ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�لتقنية  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��دري�����س 

�الأدو�ت  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�الأ���س��ال��ي��ب �ل��ت��ي ت�����س��اع��د على 

ت�����س��ه��ي��ل ت��ع��ل��م �ل���ط���الب وزي�����ادة 

جتعل  و�لتقنية  �الإنتاجية،  قدر�تهم 

�سهاًل  �أم����ر�ً  �ل��ت��دري�����س  مهنة  م��ن 

�لعرو�س  �أن  جن��د  ل���ذ�،  ومم��ت��ع��اً، 

و�لب�سرية  �ل�سمعية  �لتقدميية 

ت�ساعد �لطالب كثري�ً على �كت�ساب 

�ملعرفة، و�لتقنية عندما يتم دجمها 

ثورة  حُتدث  �لدر��سية،  �ملناهج  يف 

من  �ملزيد  تُ�سري  �لتعلم.  عملية  يف 

�لتقنية يف  دمج  �أن  �إىل  �لدر��سات 

�ملناهج يُح�ِسن عمليات ونتائج تعلم 

�لتقنية  تطبيق  �إن  كذلك  �لطالب، 

على  �ملحافظة  يف  ه��ام  �لتعليمية 

�ل��ب��ي��ئ��ة، ومي��ك��ن ت��وج��ي��ه �ل��ط��الب 

�الإنرتنت  عرب  �ختبار�تهم  الإج��ر�ء 

�أور�ق���ه���م  ت��ق��دمي  ط��ري��ق  ع���ن  �أو 

وو�ج��ب��ات��ه��م ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��ربي��د 

�الإلكرتوين.

�لطالب  ت�سجيع  ميكن  ك��ذل��ك، 

�لكتب  قر�ءة  �أجهزة  ��ستخد�م  على 

�أو  ���س��ر�ء  ع��ن  عو�ساً  �الإل��ك��رتون��ي��ة 

وبف�سل  �ل��ورق��ي��ة،  �لكتب  طباعة 

بالتعلم  �لطالب  ي�ستمتع  �لتقنية، 

وذلك عن طريق نقا�ساتهم با�ستخد�م 

يف  ل��ذل��ك.  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �لتطبيقات 

عن  �لتعليم  يُعد  �حلا�سر،  �لوقت 

�الأ�ساليب  �أح��د  بُعد 

و�لدرو�س  �حلديثة، 

�الف������رت��������س������ي������ة 

مكان  ب��ب��طء  ت��اأخ��ذ 

�مل������ح������ا�������س������ر�ت 

ميكن  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

ل���ل���ط���الب ت��ن��ظ��ي��م 

�أوقاتهم بالطرق �لتي 

وميكنهم  تنا�سبهم، 

ب�����س��ه��ول��ة �ك��ت�����س��اب 

�ملعرفة �لتي يهتمون 

بها.

�أم��ر  �أ���س��ب��ح  لقد 

معلومة،  عن  �لبحث 

�أو  �مل��ج��الت  �أو  �ل��ك��ت��ب  ���س��و�ًء يف 

عن  �لعلمية،  �الأبحاث  �أو  �ملقاالت 

ط��ري��ق ����س��ت��خ��د�م �الإن���رتن���ت �أك��رث 

�أ�سبح  ل��ذ�  ق��ب��ل،  ذي  م��ن  ب�ساطًة 

�لتقنية  و�الأدو�ت  �الأ�ساليب  معرفة 

يف عامل �ليوم �أمر�ً ال مفر منه.

على �سبيل �ملثال، �إن �ال�ستخد�م 

ي�ساعد  �لذكية  ل��الأج��ه��زة  �الأم��ث��ل 

�خل��وف  على  �لتغلب  يف  �ل��ط��الب 

وذلك  زمالئهم،  �أم��ام  �لتحدث  من 

م���ن خ���الل ت�����س��ج��ي��ع �ل��درد���س��ات 

�لذين  �أولئك  وبخا�سة  �جلماعية، 

ي���ت���ذم���رون م���ن ف���ك���رة �ل��ع��رو���س 

�لتقليدية  و�ملناق�سات  �لتقدميية 

د�خل �لقاعة. 

عرب  �لتعليم  يف  �لتقنية  دمج  �إن 

�مل��ن��اه��ج �ل��در����س��ي��ة 

فّعاالً  تكاماًل  يُحدث 

على  ت�ساعد  بطرق 

�لتعلم  عملية  تعميق 

وتاأثريها  وتعزيزها 

�إي��ج��اب��ًي��ا ع��ل��ى رف��ع 

�أد�ء �لطالب.

�إىل  �لنظر  ينبغي 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �الأدو�ت 

و�سيلة  �أن���ه���ا  ع��ل��ى 

ل��ت��ح�����س��ني ع��م��ل��ي��ة 

حتديد  �إن  �لتعلم، 

�لتقنية  �الأدو�ت 

ب�سكل  تتنا�سب  �لتي 

�أف�سل مع �الأهد�ف �ملرجوة وكيفية 

بالغ  �أم��ٌر  هو  فعال،  ب�سكل  دجمها 

�الأهمية.

��ستخد�م  يجب  ذل���ك،  لتطبيق 

�أف�سل �ملمار�سات �لتعليمية الإ�سر�ك 

وه��ذ�  تعلمهم،  وت��ع��زي��ز  �ل��ط��الب 

�لتفاعل معهم  تو�سيع نطاق  يتطلب 

�لتعلم  من  �ملزيد  على  وت�سجيعهم 

�لطالب  ف�سول  �إث��ارة  �إن  �مل�ستقل، 

خمتلفة  حم��ت��وي��ات  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 

و�لتعاون فيما بينهم، من خالل دمج 

�لتطبيقات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

�مل�سكالت  ح��ل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي 

هو  بينهم،  فيما  �لتعاوين  و�لتعلم 

من �أحد �الأ�ساليب �حلديثة �لفعالة 

جد�ً.

ل���ذل���ك، ي��ج��ب دم����ج جم��م��وع��ة 

متنوعة من �الأدو�ت �لرقمية بطريقة 

�لتعلم  �أ�ساليب  مرنة لال�ستفادة من 

على  �ل��ط��الب  وم�ساعدة  �ل��ف��ردي��ة 

�أكرث  ب�سكل  متعلمني  ي�سبحو�  �أن 

يحتاج  ذل���ك،  �إىل  �إ���س��اف��ة  ت��ن��وع��اً، 

حتول  �إح��د�ث  �إىل  �لتاأ�سي�س  ه��ذ� 

�ملتمحور  �لتعلم  م��ن  �ل��ن��م��وذج  يف 

�ملتمحور  �لتعلم  �إىل  �ملعلم  ح��ول 

�لتعلم  دعم  وبالتايل  �لطالب،  حول 

و�ال�ستقاللية،  ل��ل��ط��الب،  �لن�سط 

و�لتفكري.

�لتعلم  �أن  ن��ت��ق��ب��ل  �أن  ن��ح��ت��اج 

بالتقنية يختلف عن �لتعلم بالطريق 

�لتقليدية، فهو �أكرث نفعاً، وميكن �أن 

�لطالب  �إ�سر�ك  يف  �لتقنية  تدعم 

وحتفيزهم على �إد�رة �لتعلم �خلا�س 

تلبية  �مل��ح��ت��وى،  تعلم  تعزيز  ب��ه��م، 

�أمناط تعلم �لطالب �ملختلفة.

ختاماً، �إن �حلل �الأمثل يكمن يف 

�لتقنية  �إمكانات  وتطبيق  ��ستغالل 

تعلم  على  �لطالب  لدعم  �ملتجددة 

ملو�جهة  �لالزمة  �مل��ه��ار�ت  وتطوير 

جمال  يف  �ل��ت��ف��وق  »�إن  تغيري،  �أي 

��ستخد�م �لتقنية يعزز من �لتميز يف 

�ستى جماالت �لتعليم«.

�أ�ستاذ �جليوفيزياء �مل�سارك

ق�سم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

تعرف عملية �إعادة �لتدوير باأنها 

بحيث  �مل�ستهلكة  �مل����و�د  م��ع��اجل��ة 

�ملادة  لهذه  �خلام  �ل�سكل  �إىل  تُعاد 

لُت�سنع من جديد فيُعاد ��ستخد�مها 

كما  �أخ���رى،  م��رة  منها  و�ال�ستفادة 

ميكن تعريفها باأنها عملية ��ستخد�م 

�ملورد �لطبيعي من جديد بعد �إعادة 

باأنها  تعريفها  ومي��ك��ن  ت�سنيعه، 

�ملخلفات  و��ستعادة  معاجلة  عملية 

�سكل  على  �أخرى  مرة  ال�ستخد�مها 

من  و�سيلة  وه��ي  جديدة،  منتجات 

�ملحافظة  يف  تُ�ساهم  �لتي  �لو�سائل 

على �لبيئة.

بفرز  �لتدوير  �إع��ادة  عملية  تبد�أ 

عدة  �إىل  �مل�����س��در  م��ن  �لف�سالت 

�أ�سناف: زجاجية، معدنية، خ�سبية، 

وغري  ع�سوية،  بال�ستيكية،  ورقية، 

م��ن خ��الل  ي��ت��م جمعها  ث��م  ذل����ك، 

�لتدوير  الإعادة  متخ�س�سة  �سركات 

وتُوؤخذ مل�سانع خا�سة ليتم �النتفاع 

ب��ه��ا م��ن ج��دي��د م��ن خ���الل �إع���ادة 

ت�سنيعها، وعلى هذ� �الأ�سا�س �أ�سبح 

�أن  بعد  قيمة  و�ملخلفات  للنفايات 

�سناعات  يف  ��ستخد�مها  �أم��ك��ن 

كثرية.

�لوطن  دول  معظم  يف  يوجد  ال 

�سيا�سة  �حلا�سر  �لوقت  يف  �لعربي 

و�إع��ادة  �لفرز  فكرة  ح��ول  و��سحة 

�لنفايات،  من  و�ال�ستفادة  �لتدوير 

�ل���دول  م��ن  ك��ث��ري  �ن��ت��ه��ج��ت  بينما 

حول  و��سحة  �سيا�سات  �ملتقدمة 

�إعادة �لتدوير للتخل�س من �لنفايات، 

حيث يتم فرز مكونات �لنفايات مثل 

�ملعدنية  و�لقطع  و�ل��زج��اج  �ل���ورق 

و�لنفايات  �الإلكرتونية  و�ملخلفات 

�لع�سوية و�لنفايات �خل�سبية و�إعادة 

ت�سنيعها مرة �أخرى، وهذه �ملكونات 

يتم فرزها من �مل�سدر، كما تقوم به 

بع�س �لدول �ملتقدمة ب�سكل �إلز�مي 

مع �سعبها، وهو قانون يجب �الإلتز�م 

عن  �ملكونات  ه��ذه  ف��رز  وميكن  ب��ه 

وه��ذه  مركزياً  �مل���و�د  ف�سل  طريق 

�ل���ط���ري���ق���ة ت��ت��ط��ل��ب 

جهد�ً �أكرب.

ينبغي رفع م�ستوى 

لدى  �لبيئي  �ل��وع��ي 

�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف 

وطننا �لغايل باأهمية 

�إع����������ادة �ل���ت���دوي���ر 

وج��ود  م��ع  للنفايات 

حم����ف����ز�ت الأف������ر�د 

للم�ساركة  �ملجتمع 

عملية  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 

كدفع  �لتدوير  �إعادة 

مقابل  معينة  قيمة 

الإعادة  �لقابلة  �ملو�د 

�لتدوير �لتي يوؤتى بها ملر�كز �إعادة 

�الألومنيوم  وعلب  كالورق  �لتدوير 

و�لزجاج.

وت��ع��د �مل���و�د �ل��ت��ي ميكن �إع���ادة 

ت��دوي��ره��ا م��ن �مل��خ��ل��ف��ات و�إع����ادة 

����س��ت��خ��د�م��ه��ا م���ن ج��دي��د ك��ث��رية، 

ي�سمل  �ل��ت��دوي��ر  �إع�����ادة  ف��م��ف��ه��وم 

�ل��ورق،  �لبال�ستيك، 

�مل���ع���ادن ك��احل��دي��د 

و�الأل�����وم�����ن�����ي�����وم، 

�خل�سب،  �ل���زج���اج، 

خم��ل��ف��ات �الإن�����س��اء 

و�ل�������ه�������دم، م�����و�د 

ك��اإط��ار�ت  مطاطية 

�ل�سيار�ت، �الأقم�سة، 

خم����ل����ف����ات ب��ع�����س 

�الإل����ك����رتون����ي����ات، 

�إىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

�لزر�عية  �ملخلفات 

و�ملياه.

ومي���ك���ن �ل��ق��ي��ام 

فردي  ب�سكل  �لتدوير  �إعادة  بعملية 

من خالل حماولة �النتفاع من بع�س 

مثل  �لفرد،  يحتاجها  ال  �لتي  �ملو�د 

و�الأقم�سة  �ملالب�س،  قطع  ��ستخد�م 

منا�سف،  �إىل  وحتويلها  �لقدمية، 

ملن  �إعطائها  ذلك  وقبل  �أو مما�سح 

�حليو�نات  و�إط��ع��ام  بحاجتها،  هو 

ف�سالت  م��ن  يتبقى  م��ا  �ل��د�ج��ن��ة 

و�الأبقار  و�لدجاج  كالقطط  �لطعام 

�أكيا�س  ��ستخد�م  وميكن  و�لغنم، 

�لت�سوق �لبال�ستيكية يف حفظ بع�س 

يف  ��ستخد�مها  ميكن  كما  �الأ�سياء 

�سناديق �لنفايات.

وه��ن��اك ت��دوي��ر ُم��ن��ّظ��م ت��ق��وم به 

�سركات متخ�س�سة وجهات حكومّية 

�لر�ئدة يف عملية  �لدول  خا�سة يف 

ت��ق��وم ه��ذه  �إذ  �ل���ت���دوي���ر،  �إع������ادة 

�سناديق خم�س�سة  بن�سر  �ل�سركات 

و�الأحياء  �مل��دن  يف  �لتدوير  الإع��ادة 

�ل�سكنية، ثّم تقوم بتفريغ حمتويات 

على  تعمل  حتى  �ل�سناديق،  ه��ذه 

�لتابعة  �مل�سانع  يف  تدويرها  �إع��ادة 

�لعديد  �لتدوير  �إع��ادة  لعملية  لها. 

�لطلب  تقليل  �أب��رزه��ا  �لفو�ئد  من 

على  و�ملحافظ  �خل��ام  �مل���و�د  على 

�مل�ساهمة  وبالتايل  �لطبيعية  �ملو�رد 

يف حت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة، 

تقليل �ل�سغط على مَكاب �لنفايات 

و�ملحافظة على نظافة �لبيئة، توفري 

�لطاقة �مل�ستخدمة يف �حل�سول على 

وبالتايل  ت�سنيعها  ثم  �خل��ام  �مل��و�د 

تُ�ستهلك �لطاقة ب�سكل �أقل، �لتقليل 

من تلوث مياه �ملو�رد �ملائ، وكذلك 

�لتقليل من تلوث �لرب�ري باالإ�سافة 

جر�ء  �ملنبعثة  �ل��غ��از�ت  تقليل  �إىل 

طريق  عن  �لنفايات  من  �لتخل�س 

�حلرق.

والأج�������ل �حل�����د م����ن �ل��ع��ق��ب��ات 

�إعادة  عملية  تو�جه  �لتي  �لرئي�سية 

�الأم����ور  م���ر�ع���اة  ينبغي  �ل��ت��دوي��ر 

�مل�ستطاع  قدر  �حلد  يجب  �لتالية: 

م���ن ت��ن��وع م���دخ���الت وخم��رج��ات 

ق��در  وينبغي  �الإن��ت��اج��ي��ة  �لعملية 

بحيث  �ملنتجات  تطور  �أن  �الإمكان 

مادة  من  م�سنوعة  منتجات  ت�سبح 

جميع  م�ساركة  ينبغي  كما  و�ح��دة. 

�أفر�د �ملجتمع مع �جلهات �لر�سمية 

�مل�سوؤولة عن حماية �لبيئة.

ماج�ستري �لعلوم يف �لعلوم �لبيئية

االستخدام األمثل للتقنية في مجال التعليم

أهمية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة

د. سطام المدني

أ. نسيم آل أيوب
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فعاليةفعالية

ورشةفعاليات

دورةدورة

مهرجانفعالية

دورةفعالية

فعاليةورشة

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

نايت قاردن »احلدائق الليلية«

الوقت:  من ٥ م اإىل ١�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان:املربع الريا�ص

ريا�ص ونرت وندرالند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: اأر�ص الغدير - مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

مو�سم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�سم ال�سعودية

املكان: الريا�ص

اإدارة الفعاليات للطالبات

الوقت:  من ٨٫٣٠�ص اإىل ١٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٤

مهارات البحث يف قواعد البيانات للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

اإعداد اال�ستمارات االإلكرتونية للطالبات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٣

م�سرحية اأوز العجيب

الوقت: من ٦ م اإىل ٨٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: جامعة االأمرية نورة

 الريا�ص للألعاب

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص, الريا�ص

ليايل الريا�ص الكوميدية

الوقت: من ٨٫٣٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

التدوين الب�سري يف التدري�ص والتعلم لع�سوات هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٥

مهارات تفوي�ص املهام وال�سلحيات  للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

نب�ص الريا�ص

الوقت: من ٤م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ق�سر امل�سمك
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22 ربيع �لأول29 �صفر

13 ربيع �لثاين2 ربيع �لأول

18 جمادى �لأوىل7 ربيع �لأول

5 ربيع �لثاين1 ربيع �لأول

18 جمادى �لوىل6 ربيع �لأول

18 جمادى �لأوىل10 ربيع �لأول

فعاليةفعالية

معرضورشة

معرضمعرض

منتدىمبادرة

معرضمؤتمر

معرضبرنامج

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: ال�ضيا�ضة والتفاوت يف التعليم

Stephen Parker :امل�ؤلف

املرتجم: عبدالعزيز بن �ضامل الدو�ضري

ال�ضنة: 1441

و�ضف الكتاب:

 

التعليمية  ال�سيا�سة  العالقات بني  الكتاب  درا�سات نظرية عن  يتناول هذا 

ال�سيا�سات  يُبني  كما  التعليم،  �سيا�سات  طريق  عن  الجتماعي  والتفاوت 

التح�يلية، وفر�س اأبعاد جديدة لفهم دور �سيا�سة التعليم فيما يتعلق بامل�ساكل 

الجتماعية املتكررة وامل�ساواة الجتماعية.

التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية

Michael Reed :امل�ؤلف

املرتجم: �ضفر ح�ضني القحطاين

ي�سم هذا الكتاب خم�سة ع�سر ف�ساًل، حيث تتناول الف�س�ل الع�سرة 

الدولية  التجارة  مقرر  فهم  يف  املطل�بة  الأ�سا�سية  الأوىلامل���ا���س��ي��ع 

للمنتجات الزراعية التي ت�سمل اجلانب النظري والتطبيقي، اأما الف�س�ل 

الأ�س�اق  يف  وجناحها  ال�سركات  ق�سايا  فت�ستعر�س  الأخ��رية  اخلم�سة 

الرغبة  عند  ال�سركات  تتخذها  اأن  يجب  التي  الطرق  وحتليل  العاملية، 

ح�ل  مفاهيم  يقدم  كذلك  العاملية،  الأ�س�ق  يف  الت��سع  اأو  الدخ�ل  يف 

الق�سايا التي اأ�سبحت مهمة يف التجارة الزراعية مثل: البيئة، واتفاقيات 

التجارة التف�سيلية، واحل�اجز التقنية، و�سعر ال�سرف املرن، واملفاو�سات 

التجارية متعددة الأطراف، وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر واملناف�سة. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

النافورة الراق�سة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

�سعودي موبايل �سو

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

تقييم خمرجات التعليم لع�سوات هيئة التدري�ص 

اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢١ الدور االأر�سي قاعة ملتقى ٨٦

 ال�سعودي الدويل الثاين لل�سيدلة ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

١7ـ معر�ص الدويل ال�سعودي للنقل واخلدمات 

اللوج�ستية ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 ال�سعودي للبل�ستيك وال�سناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 اال�ستثمار يف امل�ستقبل

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: �سندوق اال�ستثمارات العامة

املكان: فندق الريتز كارلتون

 االإعلم ال�سعودي

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني

املكان: فندق هيلتون الريا�ص

ال�سعودي للقانون الثاين

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: برهان املعرفة ولك�سي�ص نك�س�ص

املكان: قاعة امللك في�سل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

 ال�سعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

التدري�ص امل�سغر وا�ست�سارة النظراء لع�سوات هيئة 

التدري�ص اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢١ الدور االأر�سي قاعة ملتقى ٨٦

 واملوؤمتر الدويل لل�سياحة

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�سفر

1441ه�

( اأكت�بر )

2019م
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نتائج  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

جتربة  ل��ق��ي��ا���س  م�صحية  درا����ص���ة 

امل��ر���ص��ى وم�����ص��ت��وى ر���ص��اه��م عن 

لهم،  املقدمة  العالجية  اخل��دم��ات 

املري�س عن  ن�صبة ر�صا  بلغت  حيث 

وذلك   ،%72.75 ال�صحة  خدمات 

خالل فرتة الن�صف الأول من العام 

ارتفاًعا عن فرتة  م�صجلة  2019م، 
التي  2018م  لعام  الثاين  الن�صف 

بلغت ن�صبتها %70.23 .

خالل  مت  اأن��ه  »ال�صحة«  واأب��ان��ت 

 138000 اإج������راء  ال���ف���رتة  ه����ذه 

مناطق  جميع  لتغطية  ا���ص��ت��ب��ي��ان 

رح��ل��ة   18 خ�����الل  م����ن  امل��م��ل��ك��ة 

ع���الج���ي���ة ت���ق���دم���ه���ا ال����������وزارة، 

»ال��ع��ي��ادات  امل�صت�صفيات  ت�صمل 

ج��راح��ات   - التنومي   - اخل��ارج��ي��ة 

ال��ي��وم ال���واح���د«، م��راك��ز ال��رع��اي��ة 

الإق��الع  م��راك��ز  الأول��ي��ة،  ال�صحية 

املتخ�ص�صة  امل��راك��ز  التدخني،  عن 

للكلى،  املتخ�ص�صة  املراكز  للقلب، 

مراكز  ل��الأورام،  املتخ�ص�صة  املراكز 

ال�����ص��ك��ر ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، ال��رع��اي��ة 

الأ�صنان  مراكز  املنزلية،  ال�صحية 

التخ�ص�صية، مراكز التاأهيل الطبي، 

مراكز فح�س ما قبل الزواج، وبنوك 

الدم.

اأطلقت  ق��د  »ال�����ص��ح��ة«  وك��ان��ت 

املري�س«،  جت��رب��ة  »قيا�س  برنامج 

وذلك بهدف متكني امل�صتفيدين من 

يف  امل�صاركة  م��ن  وذوي��ه��م  املر�صى 

بعد  لهم  املقدمة  اخل��دم��ات  تقييم 

مبينة  ال�صحية،  للمن�صاآت  زيارة  كل 

اأن فكرة الربنامج تقوم على القيام 

با�صتبيانات م�صممة لكل رحلة على 

بهدف  ال�صحية،  املن�صاأة  يف  ح��دة 

ر�صد تقييم املري�س لزيارته وقيا�س 

املقدمة  الر�صا عن اخلدمات  مدى 

له.

ويعمل الربنامج وفق اآليات علمية 

ر�صا  قيا�س  منهجيات  يف  عاملية 

امل�صتفيدين عن اخلدمات ال�صحية، 

ي�صمن  مبا  ثالث  ط��رف  طريق  عن 

ويتم  وم�صداقيتها،  النتائج  حيادية 

اإقليمًيا  مبثيالتها  نتائجها  مقارنة 

اأك��رب  ب�صكل  �صيتيح  مم��ا  وع��امل��ًي��ا، 

مواكبة التقدم يف اخلدمات ال�صحية 

واحتياجاته،  املري�س  على  املرتكزة 

على  ح�صولهم  على  ينعك�س  مب��ا 

اأف�صل اخلدمات ال�صحية وفق اأرقى 

املعايري.

هذا  دع��م  يتم  الوقت  نف�س  ويف 

يف  املخت�صني  خ��الل  من  الربنامج 

اأ�صحاب  م��ع  بالتعاون  »ال�صحة« 

ال��ع��الق��ة مل��ع��رف��ة وك�����ص��ف ج��وان��ب 

ال�صحية  اخل���دم���ات  يف  ال�����ص��ع��ف 

امل��ن�����ص��اآت  امل���ق���دم���ة يف خم��ت��ل��ف 

درا�صتها  على  وال��ع��م��ل  ال�صحية، 

وو�صع الآليات لتح�صينها وتطويرها 

ب�صكل م�صتمر.

�صت�صتمر  اأنها  »ال�صحة«  واأك��دت 

ب�صفافية  الربنامج  نتائج  ن�صر  يف 

التوا�صل  و�صائل  على  دوري  ب�صكل 

املختلفة.

الملعقة المختفية
تاأليف: �صام كني

ترجمة: بندر احلربي

�����ص����در ع�����ن ال������دار 

العربية للعلوم »نا�صرون« 

املختفية،  »امللعقة  كتاب 

وق���������ص���������س اأخ��������رى 

اجل��ن��ون،  يف  حقيقية 

واحل����������ب، وت�����اري�����خ 

ال���ع���امل م���ن اجل���دول 

للعنا�صر  ال������دوري 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة«، وه��و 

يف جم��ال الأدب��ي��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة، وي��ق��ع يف 

���ص��ف��ح��ة،   »416«

موزعة على خم�صة 

اأب���������واب وت�����ص��ع��ة 

لدور  بانوراما حية  ف�صاًل، متثل  ع�صر 

من  حياتنا،  يف  الكبري  وتاأثريها  الب�صري  التاريخ  يف  الكيمياء 

من  يعترب  ال��ذي  الكيميائية  للعنا�صر  ال��دوري  اجل��دول  خالل 

اأعظم الإجنازات الب�صرية الفكرية؛ فما بني عن�صر الهيدروجني 

يف اأعلى الي�صار، والعنا�صر الكامنة يف ال�صِفّ الأ�صفل، هناك 

واجلرمية،  وامل���ال،  وال��ت��اري��خ،  والفنون،  الأدب،  عن  ق�ص�س 

واجلنون، واحلب، وال�صيا�صية، وعلم ال�صرف، وعلم النف�س.

�أ�شلوب �شيق

م  قَدّ باحلياة،  ناب�صة  وعبارات  ب�صيط،  �صيق  اأ�صلوب  ويف 

القارئ  تعني  للكتاب،  راقية  ترجمة  احل��رب��ي،  بندر  املرتجم 

العربي على �صرب اأغوار هذا العامَل املفعم بالأ�صرار واحلكايات، 

الن�س  العربي  للقارئ  يعر�َس  اأْن  على  املرتجم  حر�س  وق��د 

وبني  الو�صفي  ال�صرد  بني  ط، جمع  ُمب�َصّ اأدب��ٍيّ  علمٍيّ  باأ�صلوب 

احلقائق التاريخية.

ح�صل الكتاب على املركز الثاين يف م�صابقة اجلمعية الوطنية 

قائمة  يف  وال��راب��ع   ،2009 ع��ام  العلميني  للكّتاب  الأمريكية 

�صحيفة النيويورك تاميز عن اأف�صل الكتب مبيًعا عام 2010، 

كما و�صل اإىل القائمة الق�صرية يف امل�صابقة العريقة للجمعية 

امللكية الربيطانية للكتب العلمية عام 2011، كما حافظ على 

املراتب الأوىل يف قائمة اأف�صل الكتب مبيًعا يف الكيمياء.

ق�ش�ص عميقة

يتناول كتاب »امللعقة املختفية.. وق�ص�س اأخرى حقيقية يف 

للعنا�صر  ال��دوري  اجل��دول  من  العامل  وتاريخ  واحل��ب  اجلنون 

الكيميائية« يف اأ�صلوب �صل�س وعبارات ر�صيقة، خوا�س العنا�صر 

الكيميائية للجدول الدوري وتاريخها، وكيف اكت�صفت وتاأثريها 

الكبري يف حياتنا.

الي�صار،  اأع��ل��ى  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  عن�صر  ب��ني  اأن  ويو�صح 

�صتجد  اجل��دول،  من  الأ�صفل  ال�صف  يف  الكامنة  والعنا�صر 

�صخ�صيات لمعة ومغمورة، وق�ص�صاً عن »عمق الفيزياء، دقة 

الأحياء، التاريخ، الأدب، املال، اجلرمية، اجلنون، احلب، علم 

ال�صرف، الفنون، وعلم النف�س«.

عنا�شر غام�شة

ويوؤكد اأن اختفاء امللعقة مل يكن ال�صيء الوحيد الذي اأده�س 

العنا�صر  اأحد  من  �ُصنعت  املختفية  فامللعقة  واأخافه،  الإن�صان 

الكيميائية البالغ عددها مائة، التي ل تفتاأ تفاجئنا بخ�صائ�صها 

يف كل ما نراه اأو نلم�صه يف الكون ال�صا�صع.

اأعماق  ل�صرب  م�صنية  ج��ه��وداً  م�صى  ما  يف  العلماء  وب��ذل 

توج  اإذ  مت�صق،  دوري  ج��دول  يف  وترتيبها  الغام�صة  العنا�صر 

اإجنازاً من اأعظم الأعمال الفكرية للب�صرية، وكان مبثابة معجزة 

اجلميلة  الب�صرية  ال�صمات  جميع  يحاكي  وفناً  اأنرثوبولوجية، 

منها والقبيحة.

�أفكار ر�ئعة

العنا�صر  ملعرفة  و�صيلة  لنا  الكتاب  ه��ذا  ق�ص�س  قدمت 

اأدل��ة  اأو  املدر�صية  الكتب  اإليها  تفتقر  ُق��رب،  عن  الكيميائية 

دليل مكتوب  بكثري من جمرد  اأكرث  الكتاب هو  املعامل، وهذا 

، لقد قدم اأفكاراً رائعة وحديثة عن  برباعة عن اجلدول الدوريِّ

العنا�صر؛ من املجّرات املتباعدة يف علم الكون، اإىل اجل�صيمات 

دون الذرية يف ميكانيكا الكم.

يبقى اأن ن�صري اأن املوؤلف »�صام كني« متخ�ص�س يف الفيزياء، 

املركز  على   2009 عام  العلمي، ح�صل  املجال  يف  كاتباً  يعمل 

الثاين يف م�صابقة اجلمعية الوطنية للكتاب العلميني، كاأف�صل 

كاتب دون �صن الثالثني. كما و�صل كتابه »امللعقة املختفية« اإىل 

القائمة الق�صرية يف م�صابقة الكتب العلمية من اجلمعية امللكية 

الربيطانية عام 2011.

قــــــــــــــــرأت لك..

والزراعة  الأغذية  منظمة  حثت 

»ال��ف��او« امل��زارع��ني ال��ف��ق��راء على 

معّدلة  زراع��ي��ة  مم��ار���ص��ات  تنفيذ 

مهمة  اقت�صادية  مكا�صب  لتحقيق 

على  ق��درت��ه��م  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 

وال�صدمات  ال��ك��وارث  مع  التكيف 

الطبيعية.

»للفاو«  جديدة  درا�صة  واأ�صارت 

الب���ت���ك���ارات  م���ن  ع�����دًدا  اأن  اإىل 

قامت  للكوارث،  املقاومة  الزراعية 

ال��ت��ج��ارب  خ���الل  بتقييمها  ال��ف��او 

يف  مزرعة   900 على  اأجرتها  التي 

اأع��وام  م��دى  10 دول خمتلفة على 
عدة، تعّد الآن يف متناول املزارعني 

ا�صتثمارات  تتطلب  ول  ال��ف��ق��راء 

كبرية.

واأو����ص���ح���ت امل��ن��ظ��م��ة يف ب��ي��ان 

اأ�صدرته موؤخراً، اأنه اإ�صافة اإىل اأن 

تلك البتكارات �صّكلت ح�صًنا منيًعا 

�صد الأ�صرار الناجمة عن الكوارث، 

احل���الت  معظم  يف  ح�ّصنت  ف��ق��د 

املالية  واملكا�صب  املزارعني  غ��اّلت 

حتى يف غياب اأي كوارث طبيعية.

ال��ط��وارئ  �صعبة  رئ��ي�����س  وق����ال 

والتاأهيل يف الفاو دومينيك بريجون: 

»اإن الدرا�صة تو�صح اأن جهود احلد 

من خماطر الكوارث يف املزارع، يف 

الناحية  معظم احل��الت، جيدة من 

القت�صادية، اأي اأن ال�صتثمار املبكر 

يف احلد من خماطر الكوارث ميكن 

التي  ال��دولرات  اأن يوفر عدًدا من 

يتم اإنفاقها على اإعادة التاأهيل بعد 

الكوارث«.

اجليدة  املمار�صات  اأن  واأو���ص��ح 

م�صتوى  على  ال��ك��وارث  م��ن  للحد 

املزارع غالًبا ما تنطوي على تدابري 

اأثبتت  اإذ  ح���ال،  اأي���ة  على  مفيدة 

اإ�صافية  فوائد  توفري  يف  فاعليتها 

حتى يف حالة عدم وجود اأخطار.

توجيه  اإىل  الفاو  درا�صة  وتهدف 

قرارات  اتخاذ  عملية  يف  املزارعني 

اإب��الغ  ج��ان��ب  اإىل  امل��خ��اط��ر  اإدارة 

�صّناع ال�صيا�صات، وتك�صف الدرا�صة 

على وجه اخل�صو�س اأن املمار�صات 

على  تنطوي  ٌقيمت  ال��ت��ي  اجل��ي��دة 

الأ�صرار  من  للحد  كبرية  اإمكانات 

النامية  ال��دول  بزراعة  التي حلقت 

نطاًقا  الأ���ص��غ��ر  ال��ك��وارث  ب�صبب 

والأقل كثافة.

اأجراها  بريطانية  درا�صة  ك�صفت 

جينات  اأن  غال�صكو  يف  ب��اح��ث��ون 

ذك��اء  م��ق��دار  التي حت��دد  ه��ي  الأم 

الطفل ولي�س الأب. ويقول العلماء: 

الذكاء  جينات  ينقلن  الأم��ه��ات  اإن 

من  اثنني  يحملن  لأنهن  لأطفالهن 

كرومو�صوم »X«، يف حني اأن الرجال 

لديهم واحد فقط.

اجل��ي��ن��ات  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 

اخل���ا����ص���ة ب��ال��وظ��ائ��ف امل��ع��رف��ي��ة 

قد  الأب  من  ت��ورث  التي  املتقدمة 

اأن  اإىل  م�صريين  تلقائًيا،  تعطل 

با�صم  امل��ع��روف��ة  اجلينات  م��ن  فئة 

فقط  تن�صط  امل��ه��ي��اأة«  »اجل��ي��ن��ات 

تلقائًيا  وتعطل  الأم،  من  اأت��ت  اإذا 

اأو�صحت  كما  الأب.  من  نقلت  اإذا 

ال��درا���ص��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا جمموعة 

كوليدج«  »كينغز  جامعة  يف  باحثني 

اأن  ل��ن��دن،  الربيطانية  بالعا�صمة 

الوراثة لي�صت العامل الوحيد املحدد 

للذكاء، حيث اإن ما بني 40 و60 يف 

املائة فقط من الذكاء ميكن اأن يكون 

وراثًيا، فيما ترتبط العوامل الأخرى 

اأي�ًصا  تبني  فقد  ذلك،  ومع  بالبيئة، 

اأن الأمهات يلعنب دوًرا مهًما للغاية 

يف هذا اجلزء غري الوراثي للذكاء.

ن�صرت  التي  الدرا�صة،  واأظهرت 

نتائجها،  الأم��ريك��ي��ة  »ت���امي«  جملة 

وج�����ود ���ص��ل��ة وث��ي��ق��ة ب���ني ر���ص��وم 

ذك��ائ��ه��م،  م�صتوى  وب���ني  الأط���ف���ال 

طفل  ر�صم  طريقة  اأن  اإىل  م�صريًة 

على  ت��دل  ل  عمره  من  الرابعة  يف 

م�صتوى ذكائه يف هذه ال�صن فح�صب 

واإمنا على ما �صي�صل اإليه ذكاوؤه بعد 

الدرا�صة  واأج��ري��ت  �صنوات.  ع�صر 

على اأكرث من 7 اآلف تواأم يف �صن 

الرابعة، حيث طلب من كافة التوائم 

هذه  تقييم  ومت  اأ���ص��خ��ا���س،  ر���ص��م 

الر�صوم على مقيا�س من �صفر لثني 

من  احتوته  م��ا  مل��ق��دار  وف��ًق��ا  ع�صر 

تفا�صيل كالأذرع وال�صيقان وغريها 

ع�صر  وب��ع��د  اجل�صد.  اأع�����ص��اء  م��ن 

التجربة  الباحثون  اأع���اد  �صنوات، 

مع التوائم الذين اأ�صبحوا يف ال�14 

اأن  النتيجة  واأظهرت  عمرهم،  من 

الر�صوم ذات التقييم املرتفع مرتبطة 

ب�صكل مبا�صر مب�صتوى ذكاء الطفل 

�صن  يف  �صواء  بر�صمها،  ق��ام  ال��ذي 

الرابعة اأو الرابعة ع�صرة.

ده�صتهم  ع��ن  العلماء  واأع����رب 

مدى  على  ال�صلة  ه��ذه  ل�صتمرار 

ع�صر �صنوات كاملة، ووجد الباحثون 

»املتطابقة«  التوائم  ر�صوم  اأن  اأي�ًصا 

لبع�صها  م�صابهة  جاءت  ال�صكل  يف 

البع�س اأكرث من ر�صوم التوائم غري 

اأن  ذلك  من  وا�صتنتجوا  املتطابقة، 

اجلينات الوراثية تلعب دوًرا يف هذا 

الأمر.

جينات األم تحدد مقدار ذكاء الطفل

72% نسبة رضا المرضى عن الخدمات العالجية

»الفاو«: تعديل ممارسات زراعية لتحقيق مكاسب اقتصادية
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ي��وج��د ن���وع���ان م���ن ال��ن��ا���س يف 

العامل: الأول اأولئك الذين ميتلكون 

اأه���داًف���ا وي��ع��رف��ون م���اذا ي��ري��دون 

ت�����ص��ور فعلي  ول��دي��ه��م  يف احل��ي��اة 

مل�صتقبلهم، الذين يعملون ويقطعون 

بالثقة؛  مفعمون  وهم  احلياة  درب 

لديهم  لي�صت  الذين  اأولئك  والثاين 

اأي���ة اأه����داف حم���ددة يف احل��ي��اة، 

ب�صكل  احل��ي��اة  يخو�صون  وال��ذي��ن 

فلي�س  خ��ط��ة،  اأي���ة  دون  ف��و���ص��وي 

م��اذا  يعلمون  ول  اأح����ام،  لديهم 

يريدون، وهوؤلء الأ�صخا�س عادة ما 

ويبعدون  احلياة،  دروب  يف  يتيهون 

كل البعد عن م�صتقبل م�صرق.

اإن للثقة بالنف�س عاقة مبا�صرة 

ب��ام��ت��اك ه����دف وخ���ط���ة ح��ي��اة، 

ما  دائًما  الطموحون  فالأ�صخا�س 

بينما الأ�صخا�س  باأنف�صهم،  يوؤمنون 

الذين لي�صت لديهم اأية اأهداف اأقل 

اإمياًنا وثقة باأنف�صهم.

اأي ن��وع م��ن الأ���ص��خ��ا���س اأن��ت؟ 

ه��ل ل��دي��ك ه��دف يف احل��ي��اة؟ هل 

مل�صتقبلك؟  مائمة  خطة  �صممت 

ه��ل ت�����ص��ورت خ��ط��ة ح��ي��ات��ك؟ هل 

لديك اأية اأحام للم�صتقبل؟

هي  ال��ن��ه��اي��ة  يف  الأه�����داف  اإن 

الذي  والطريق  النتائج  يحدد  ما 

اأن  كما  احل��ي��اة،  يف  عليه  �صت�صري 

الأه��داف هي ما مينح امل��رء الثقة 

لتحقيق جناحات  واحلافر  بالنف�س 

اأكرب، حدد هدًفا لنف�صك يف احلياة، 

ول تنتظر الآخرين ليحققوه لك!

ميتلكون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  اإن 

بالنف�س  ال��ث��ق��ة  م��ن  ك��ب��رياً  ق����دراً 

من خال  ذل��ك  يظهرون  ما  ع��ادة 

مظهرهم اخلارجي، ومتيزهم عمن 

حولهم؛ فهم يتحدثون بح�صم وثقة، 

اأن  كما  لأعلى،  روؤو�صهم  ويرفعون 

خطاهم واثقة، واإيقاع حركتهم اأكرث 

ولغة  ال�صخ�س  ف��اإمي��اءات  ر�صاقة، 

ج�صده لهما عاقة مبا�صرة مبقدار 

الثقة الذي يظهره.

ه���ل ت��اح��ظ اإمي����اءات����ك ول��غ��ة 

ج�صدك؟ كيف جتل�س؟ كيف مت�صى؟ 

الآخ���ري���ن،  اإىل  ت��ت��ح��دث  ع��ن��دم��ا 

عيني  يف  مبا�صرة  تنظر؟  اأي��ن  اإىل 

ال�صخ�س الآخر؟

اأن تعك�س ثقتك من خال  تذكر 

مظهرك اخلارجي واأن ت�صتخدم لغة 

اجل�صد التي جتعلك تبدو واثًقا من 

واحر�س  بعينيك،  توا�صل  نف�صك، 

على اأن تقف م�صتقيًما حتى تُ�صلط 

بثقتك  مدعوًما  عليك!  العيون  كل 

تقدم  وعزميتك،  وقدرتك  بنف�صك 

حياة  باجتاه  قدًما  وام�س  لاأمام 

التي  اجلديدة  بثقتك  مليئة  رائعة 

ولدتها يف نف�صك!

من العوامل الأ�صا�صية التي توؤثر بال�صلب على 

ثقتك بنف�صك القيام مبقارنة نف�صك بالآخرين، 

فالأ�صخا�س الذين ينظرون دائًما اإىل اإجنازات 

اإىل  اأب��ًدا  ينظرون  ول  بها  وينبهرون  الآخرين، 

اإجنازاتهم ال�صخ�صية وقدراتهم، فاإنهم يدمرون 

ثقتهم باأنف�صهم دون اأن يدركوا ذلك.

اإن الأ�صخا�س الذين يوؤمنون باأنف�صهم ويثقون 

بقدراتهم، دائًما ما يكون لديهم قدر كبري من 

اجلانب  وعلى  لأنف�صهم،  والح���رام  التقدير 

الآخر، عندما يقارن النا�س اأنف�صهم بالآخرين، 

ويقولون: »كم اأن ذلك ال�صخ�س حمظوظ! مَل ل 

العقل  يتاأثر  مثله؟«  اأكون حمظوًظا  اأن  ميكنني 

»�صيء«  احلقيقة  يف  اأنهم  ويتخيل  ال��اواع��ي 

وغري قادرين على حتقيق ما يحققه الآخرون، 

ومن ثم ينهار اأ�صا�س الثقة بالنف�س.

من  وب��دًل  اآخ��ر،  ب�صخ�س  نف�صك  تقارن  ل 

املثمر  امل�صتقبل  على  انتباهك  كل  �صب  ذلك، 

دائًما:  لنف�صك  وق��ل  لنف�صك،  �صممته  ال��ذي 

»�صاأ�صبح حمظوًظا خال �صتة �صهور اأو خال 

عام!«، وعندما تنال مرادك ويف نهاية املطاف، 

حمظوًظا  �صخ�ًصا  اأ�صبحُت  »كم  لنف�صك:  قل 

حققت  لأنني  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خال 

كل اأهداف حياتي، اأنا الآن �صخ�س �صعيد، اإنني 

اأثبت وجودي يف هذا العامل دائًما واأ�صتمتع به«.

احلالية  نف�صك  تقارن  اأن  ذلك  من  الأف�صل 

عقلك  يخلق  ذل��ك  عند  امل�صتقبلية،  بنف�صك 

اإيجابية جتاه ذاتك، مما يعزز  الاواعي نظرة 

منجزات  لتحقيق  ويحفزك  بنف�صك،  ثقتك 

عظيمة مل تكن تتخيل اأن با�صتطاعتك حتقيقها.

ق��ادر على فعل ما يفعله  اأن��ك غري  ل تفكر 

الآخرون، بدلً من ذلك فكر يف اأنك قادر على 

حتقيق النجاح يف كل مناحي حياتك، فقط من 

وت�صميم  والتخطيط  والعزمية  الإرادة  خال 

م�صتقبل جميل، اآمن بنف�صك حتى يوؤمن العامل 

به هو ما �صراه على  توؤمن  ما  اأن  واعلم  بك، 

اأر�س الواقع.

حدد أهدافك وامتلك أدواتك

فكر خارج 
ال تقارن نفسك باآلخرينالصندوق

صورة نقدية

قضية طالبية

المكافأة الجامعية

كتب: حممد �صام

فبع�صهم  املكافاآت،  اجلامعات حول  بني طاب  يحتدم اجلدل 

يرى اأنها كافية، وبع�صهم يرى اأنها بالكاد تغطي تكاليف الدرا�صة 

اأو  الأخرى  املعي�صة  لأمور  �صيء  منها  يبقى  يكاد  ول  واملوا�صات 

وتغطي  املعي�صي  الغاء  لتواكب  زيادتها  يتمنى  وبع�صهم  الرفيه، 

طرحنا  عام،  ب�صكل  اجلامعي  للطالب  واحلياة  الدرا�صة  تكاليف 

باحل�صيلة  ورجعنا  اجلامعة  طاب  من  عدد  على  الق�صية  هذه 

التالية..

الرتفيه ت�شمل  ال 

تخ�ص�س  ال�صيا�صية،  والعلوم  احلقوق  كلية  الغامدي،  حممد 

قانون، يرى اأن املكافاأة اجلامعية كافية وتغطي احتياجات الطالب 

والأكادميية  اجلامعية  لاأمور  خم�ص�صة  بالأ�صا�س  لأنها  وزي��ادة، 

وامل�صتلزمات  الكتب  ل�صراء  تكفي  فهي  للرفيه،  وغري خم�ص�صة 

الدرا�صية، واقرح اأن يتم تخ�صي�س املكافاأة للطاب املتفوقني لأن 

بل  الدرا�صة  لغر�س  لي�س  باجلامعة  يلتحقون  الطاب  من  كثرياً 

للح�صول على املكافاأة وتلبية الحتياجات ال�صخ�صية اإل يف حالت 

ا�صتثنائية، لذلك اأقرح اأن تكون اأولوية �صرف املكافاآت ل�صريحة 

الطاب املتفوقني والطاب املحتاجني فقط.

التخ�ش�شات ح�شب 

يرى  داخلية،  منحة  طالب  حت�صريية،  �صنة  ر���ص��وان،  ع�صام 

املنتظم  الطالب  احتياجات  تلبي  احلايل  و�صعها  يف  املكافاأة  اأن 

ل��اأم��ور  النظر  مت  اإذا  تكفي  ل  ع��ام  ب�صكل  ول��ك��ن  الأ�صا�صية، 

ال�صخ�صية، ويرى »ر�صوان« اأن يتم �صرف املكافاآت ح�صب الكليات 

م�صتلزماتها  تكون  والتخ�ص�صات  الكليات  فبع�س  والتخ�ص�صات، 

يتم  اأن  الأخ��رى، كما اقرح  الكليات  اأكرث من بع�س  واحتياجاتها 

لأنها  ال�صعوديني«  »غري  الداخلية  املنح  لطاب  مكافاآت  �صرف 

�صتكون عوناً كبرياً لهم، داعياً اهلل اأن يحفظ هذه الباد الكرمية 

وقيادتها الر�صيدة.

زيادتها اأمتنى 

اأن  اأك��د  حيوان،  علم  تخ�ص�س  العلوم،  كلية  اجلريد،  عبداهلل 

املكافاأة تكفي الطالب اجلامعي من ناحية الأمور الدرا�صية ب�صكل 

عام. وقال: بالن�صبة يل تكفيني واأ�صتطيع خالها تزويد �صيارتي 

بالوقود وتناول

اجلامعة  لأن  اجلامعة،  مطاعم  يف  والغداء  الإفطار  وجبتي   

وفرت لنا خ�صومات لاإفطار والغداء وجعلتها باأ�صعار يف متناول 

كافية من وجهة  املكافاأة  اأن  بالقول: رغم  طاب اجلامعة. وختم 

نظري اإل اأنني اأمتنى واأقرح زيادتها.

تكفيني ال 

منري ال�صيباين، كلية الهند�صة، تخ�ص�س هند�صة برول، متنى 

بالن�صبة يل املكافاأة  زيادة املكافاأة وتوفري بدل موا�صات، وقال: 

لل�صرف  واأ�صطر  املوا�صات  يف  �صعوبة  اأج��د  لأين  تكفيني،  ل 

من املكافاأة على التنقل بني املنزل واجلامعة، وبالتايل ل تكفيني 

حتى يف الأمور اجلامعية لأين اأجد �صعوبة يف موازنة املكافاأة بني 

من  واأمتنى  تكفيني،  ل  لأنها  اجلامعية  وامل�صتلزمات  املوا�صات 

اجلامعة توفري بدل موا�صات.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA
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األمل  الحياة بعين  العطيوي« رأت  »أسماء 
وأصدرت رواية »صوت من الحريق«

المكفوفين لفئة  ودعمها  تمكينها  على  الجامعة  شكرت 

لم أجد رفضًا من دور النشر بل من وزارة اإلعالم حيث ُرفضت 3 مرات وتمت الموافقة في الرابعة

حوار: حممد باكرمان

م��ن��ذ ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م���ن ع��م��ره��ا ك���ان���ت ت��ك��ت��ب دون 

تخطيط م�شبق، ومل تتوقع اأن ع�شاها ال�شاحرة ورغبتها 

اجلاحمة �شتكون يف يوم من الأيام، خلف اإ�شدار روايتها 

ترددها، خماوفها،  واجهت  »�شوت من احلريق«،  الأوىل 

ب��ل ح��ت��ى م��ن ق���ام ب��رف�����ض كتابها لأك���ر م��ن م���رة، رمب��ا 

ك���ان ي���راوده���ا ح��ل��م ال��و���ش��ول اإىل الإجن�����از ح��ت��ى قامت 

بتحقيقه، هذه هي اأ�شماء اإبراهيم العطيوي.

- من هي اأ�شماء العطيوي؟

خريجة معهد النور للكفيفات يف حي امللز، التحقت 

ق�سم  الرتبية  كلية  يف  وتخرجت  �سعود  امللك  بجامعة 

الرتبية اخلا�سة بتخ�س�ص »الإعاقة الفكرية«، ثم قررت 

تغيري املجال بعد انعطافات ُمتعددة اأو�سلتني اليوم باأن 

الإعللام ويف خ�سم  ق�سم  الآداب  كلية  اأكللون طالبة يف 

العاقات  جمال  يف  املاج�ستري  ر�سالة  مب�سروع  البدء 

العامة.

اأمر  باأن  التقليدية،  العبور  لفكرة  اأرحت  البدء مل  منذ 

اأ�سبح  الثانوية ثم  واأتخرج ِمن  اأكرب،  بطور الطفولة ثم 

اأ�ساأل  دائًما  ُكنت  فقد  احلياة،  مع  ُمت�ساحلاً  �سخ�ساً 

نف�سي »من اأنا وملاذا هنا؟«، هذه الأ�سئلة �سغرية عندما 

موقوتة  ُقنبلة  اإىل  حتولك  لكنها  الللورق،  على  تقراأها 

كيف  عرفت  اإذا  خ�سو�ساً  قدمني  على  ت�سري  حقيقية 

تُعرب عن ُكل ما يدور عن هذين ال�سوؤالني، وكان احلل 

بالكتابة.

 

- متى بداأت رحلة الكتابة ومن كان وراء ذلك؟

وجدت نف�سي اأكتب دون وعي اأنني اأكتُب، جمرد فعل 

دون اأي تخطيط، فعلتها 

اأعللود  وعندما  كطق�ص، 

بللالللذاكللرة لأحلللاول فهم 

دوافعي فاإين ل 

اأجد جواًبا وا�سحاً، 

وللللكلللن كللنللت ملللا بني 

الثالثة ع�سرة والرابعة 

ع�سرة من عمري.

كللان وراء  اأمللا من 

ذلللللك فللللاإن اأ�للسللئلللللة 

وحلللوارات اأمللي كان 

لها دور كبري موؤثر، 

عندما  واأتللذكللرهللا 

كانت ت�ساألني »و�ص ت�سوين؟« واأنا 

اأماأ الورق بالأحرف البارزة بطريقة برايل، وبكل تاأكيد 

ل اأن�سى ح�سة التعبري التي كان لها دور اأي�ساً.

- كم كانت املدة امل�شتغرقة لإ�شدار كتيبك الأول؟

بداأت يف نهايات عام 2016 حتى قبيل �سنة تقريًبا 

اإنهاء الن�ص ب�سكله النهائي، لكن الن�ص مر باأطوار  من 

يف  ف�سحه  تعذر  عند  خ�سو�ًسا  يل  بالن�سبة  متعددة 

التغيري  مع  املتكررة  وحماولتي   2017 العام  نهايات 

 2018 العام  نهايات  يف  اأخللرياً  ُف�سح  حتى  والتعديل 

اإجلللراءت الإعلللداد والن�سر مع الللدار واأخللذت  وبلللداأت 

العملية عموًما قرابة ال�سنتني ون�سف.

- ماذا يعني عنوان الكتاب »�شوت من احلريق«؟

حقيقًة العنوان مل ياأت �سوى يف اآخر حلظة، وقد �سبق 

يل تغيري عنوان الرواية »مرتني« ملحاولتي يف احل�سول 

واأخللرياً  ت�سريح  على 

فكرت بعنوان »�سوت 

مللن احلللريللق« والللذي 

بالن�سبة  الكثري  يحمل 

يل بل يكفي اأنه يحمل 

ا�سم اإحدى حمافظات 

اململكة، وهي »حمافظة 

احلريق«.

ع����ن  ح�������دث�������ي�������ن�������ا   -

ال����ب����داي����ات وال�����ش��ع��وب��ات 

حتديدًا.

اأتلللت على  الللبللدايللة  يف 

ُمللقللدمللات  دون  ال�سجية 

حتى  حمورية،  فكرة  ودون 

�سعور  �سغطني  البكالوريو�ص  بدرجة  تخرجت  بعدما 

البطالة، و�سعرت بالوحدة رغم وجود الكثري من حويل، 

وقد  اإليه،  الو�سول  اأ�ستطع  مل  �سيء  هناك  كان  ولكن 

يف  جللدوى  دون  منطقي  ب�سكل  امل�سكلة  حللل  حللاولللت 

البداية، اإىل اأن قفزت لذكرياتي القدمية »اآلة بريكنز« 

اخلا�سة بالكتابة للمكفوفني، عندها اأدركت اأنني بحاجة 

اإىل اأن اأكتُب واأكتب واأكتب.

ح��ول��ك بخ�شو�ض  املحيطني  فعل  ردة  ك��ان��ت  م���اذا   -

فكرة اإ�شدار كتاب؟

البداية مل تكن جادة بالن�سبة لُهم خ�سو�ساً من جهة 

عائلتي وهم الأهم، ولكن عندما لحظوا �سيئاً ملمو�ساً 

على الأر�ص حدث العك�ص 

منهم وقاموا بدعمي وم�ساندتي، ولكني دائًما بحاجة 

هذه  الللروايللة  خلف  الللذي  ال�سخ�ص  اأن  التو�سيح  اإىل 

»كفيف« ول اأعتقد اأن الفكرة هذه جديدة، لكن بالن�سبة 

اأنا مل يتم رف�سي من قبل دور الن�سر بل على  للرف�ص 

ن�سر،  داَري  من  واإعجاباً  قبولً  تلقيت  متاماً  العك�ص 

الرف�ص واجهتُه من وزارة الإعام يف عدم ح�سويل على 

الت�سريح للن�سر لثاث مرات ومتت املوافقة وهلل احلمد 

يف الرابعة.

اإي�شالها من خ��ال هذا  تريدين  التي  الر�شاله  ما   -

الكتاب؟

اأن اململكة العربية ال�سعودية �سباّقة يف  ر�سالتي هي 

يف  ومتكينُهم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  رعاية  جمال 

املجتمع وبرنامج الدمج من اأكرب الدلئل على ذلك. كما 

اأن اململكة من الدول الأبرز يف التوقيع على املعاهدات 

اخلا�سة بتمكني فئات ذوي الحتياجات اخلا�سة، بقي 

نحاول  اأن  والبقية  واأنللت  اأنللا  دوري  املجتمع،  دور  الآن 

لُكل  العاملني  رب  وهبها  التي  القدرات  اختاف  تفُهم 

فرد تتفاوت، وبالتايل طريقة التعامل �ستختلف، ما اأريد 

وخ�سو�ًسا  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  ق�سية  اأن  قوله 

تواجه عوائق  تُعد  الوقت احلايل مل  املكفوفني يف  فئة 

كما كانت يف ال�سابق.

- من اأبرز الداعمني وامل�شاعدين لك ب�شكل عام؟

يل  قدمت  حيث  �سعود،  امللك  جامعة  الرائد  امِلثال 

اأقل  بيئة  لتهيئة  املُ�ستدام  ب�سعيها  الر�سمي  التمكني 

تعقيداً لفئة املكفوفني، والعمل اجلبار الذي يقومون به 

بنف�سي  اأنا  والذي  يف مركز ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يجب علينا  ُم�سرقاً  يُعترب منوذجاً  والذي  �ساهدة عليه 

جميعاً تقديره و�سكره.

»عين على الداخل« تسلط الضوء على األمراض النفسية وسبل التعايش معها
اإلكلينيكية التغذية  نادي  مع  بالتعاون  الصيدلة  بكلية  الثقافي  النادي  نظمها 

تقرير: حممد �شام

نظم النادي الثقايف التابع لكلية ال�شيدلة بالتزامن مع اليوم العاملي 

لل�شحة النف�شية، وبالتعاون مع نادي التغذية الإكلينيكية التابع لكلية 

النف�شية  الأم���را����ض  ح���ول  ت��وع��وي��ة  فعالية  التطبيقية،  الطبية  ال��ع��ل��وم 

الداخل«  »عني على  بعنوان  التعاي�ض معها،  اأو  و�شبل عاجها  واأعرا�شها 

وذلك يومي اجلمعة وال�شبت ١٨-١٩ اأكتوبر يف جممع روبني بازا.

اأمرا�ض اأم اأعرا�ض

ال�سلهوب  عبدالعزيز  الدكتور  ال�سيدلة  بكلية  الثقايف  النادي  رئي�ص 

اأو�سح اأن هذه الفعالية تهدف ملناق�سة الأمرا�ص النف�سية و�سرح اأعرا�سها 

وطرق عاجها واإمكانية التعاي�ص معها، مو�سحاً اأن الفعالية مت تنظيمها 

بالتعاون مع نادي التغذية الإكلينيكية باعتبار اأن الأمرا�ص النف�سية ميكن 

الوقاية منها اأو التعاي�ص معها من ناحية التغذية.

واأكد الدكتور ال�سلهوب دور النادي يف الفعالية، م�سرياً اإىل اأن النادي 

اجتماعي ثقايف ويهمه تثقيف املجتمع بدرجة كبرية ومن نواٍح كثرية لي�ص 

فقط النواحي ال�سحية، ولكن اليوم نتكلم عن الأمرا�ص النف�سية تزامًنا 

مع اليوم العاملي لل�سحة النف�سية.

�شعار الفعالية

وحول �سعار الفعالية وم�سماها »عني على الداخل« اأكد اأنها كانت بالتعاون 

مع اأع�ساء النادي والفكرة والهدف منها هو اأن كل اإن�سان ل يعلم كل �سيء 

اأو  اأنه يرى �سيًئا يف نف�سه ول يعلم ما هو �سواء كان مر�ًسا  اأو  عن نف�سه 

لديه هو  ما  باأن  واإطاعه  بتوجيهه  دورنا  يكون  اأعرا�ساً، ويف هذه احلالة 

عر�ص ولي�ص مبر�ص واأن يكت�سف حالته النف�سية ب�سكل وا�سح وخا�ص.

متيز واإبداع

ال�سيدلة،  كلية  العقاقري  بق�سم  اأ�ستاذ م�ساعد  اإبراهيم،  الدكتور عمر 

ح�سر الفعالية واأبدى اإعجابه باملبادرة، وقال اإن الطاب اأبدعوا واجتهدوا 

وراأينا اإبداعاً مميزاً منهم واملخرجات من هذه املبادرة التطوعية وا�سحة 

جًدا للزوار وردة الفعل منهم اإيجابية، ول �سك اأن اجلميع ي�سيد باإجنازات 

التغذية  ق�سم  الطبية  العلوم  وكلية  ال�سيدلة  كلية  يف  والطالبات  الطلبة 

الإكلينيكية، ويف النهاية هذا جهد طابي بحت وكل ما يجب اأن نفعله هو 

دعمهم وت�سجيعهم واأ�سكر جميع احل�سور وعلى راأ�سهم الطلبة والطالبات 

الذين قدموا هذا اجلهد اجلبار واملميز، ولك اأن تتخيل اأن هوؤلء الطلبة 

وبذلوا  وقتهم  من  جللزءاً  اأنفقوا  ذلك  ومع  اختبارات،  لديهم  والطالبات 

جهوداً جبارة لإجناح هذه الفعالية.

م�شارات تفاعلية

الطاب،  �سوؤون  وكيل عمادة  ال�سالح  الدكتور حممد  �سكر  من جانبه 

التابع  الإكلينيكية  التغذية  ونللادي  ال�سيدلة  بكلية  الجتماعي  الثقايف 

لكلية العلوم الطبية التطبيقية، وا�سفاً الفعالية باأنها »جميلة جداً«، ومن 

مميزاتها اإقامتها يف مكان مفتوح، وكانت املراحل وا�سحة للزوار ومميزة 

الطاب  واأ�سكر  التفاعلية،  بامل�سارات  واختتمت  رائعاً،  احل�سور  وكان 

والطالبات على جهودهم التي تعد بداية قوية لل�سنة اجلديدة.

دعم اإداري ومادي

واختتم الدكتور ال�سالح ت�سريحه بكلمة ن�سح بها روؤ�ساء الأق�سام تتمثل 

والربامج  والفعاليات  بالأن�سطة  للقيام  والطالبات  الطاب  ت�سجيع  يف 

هذا  مل�ست  الطاب  �سوؤون  عمادة  اأن  موؤكداً  الإبداعية،  الأفكار  وكذلك 

احلما�ص والتفاعل وم�ستعدون لتقدمي كل اأنواع الدعم اللوج�ستي والإداري 

واملادي، م�سرياً اإىل اأن عمادة �سوؤن الطاب ممثلة ب�سندوق الطاب تدعم 

باأن تكون كافية  اأمله  كل ناٍد بل ٢٥٠٠٠ ريال �سنوًيا كميزانية، وعرّب عن 

لتغطية الفعاليات التي ينظمها الطلبة.
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تغطية: حممد باكرمان - نواف اخلمي�س

تلقى مركز التميز يف التعلم والتعليم التابع لـوكالة 

اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية دعوة من  وكالة 

ندوة  لإقامة  الرتبية،  بكلية  الأكادميية  لل�شوؤون  الكلية 

بح�شور  الرتبية،  كلية  يف  املركز  وم�شاريع  اأن�شطة  عن 

عميد الكلية د. فهد ال�شايع، ومدير املركز د. �شعود بن 

بن حممد  د. عمر  املركز  مدير  ونائب  الكثريي،  نا�شر 

واأدار  ال�شعدون  عبدالكرمي  بنت  اإلــهــام  ود.  التويجري، 

الندوة وكيل كلية الرتبية لل�شوؤون الأكادميية د. �شعيد 

بن حممد ال�شمراين، ومت خالل الندوة ت�شليط ال�شوء 

على اأبرز الربامج واملبادرات التي يقدمها املركز لأع�شاء 

هيئة التدري�س والباحثني والطلبة. 

�سعود  د.  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  مدير 

الندوة  هذه  من  الهدف  اأن  اأو�سح  الكثريي،  نا�سر  بن 

اجلامعة  وكالة  تتبناها  التي  امل�ساريع  ببع�ض  التعريف 

يتبناها  التي  وامل�ساريع  والأكادميية  العلمية  لل�سوؤون 

مركز التميز للتعلم والتعليم، واأكد �سعادته اأنه من املهم 

التفريق بني امل�ساريع.

امل�ساريع  من  عدد  لديها  اجلامعة  وكالة  اأن  واأو�سح 

يف اجلانب التعليمي من اأبرزها: م�سروع تطوير العملية 

من  ويعترب  الثالثة  دورت��ه  يف  امل�سروع  وهذا  التعليمية، 

اأكرب امل�سروعات التي تدعمها الوكالة.

واأ�ساف: من امل�سروعات التي تتبناها الوكالة: جائزة 

الختبارات  م�سروع  بعد،  عن  التعليم  م�سروع  التميز، 

املحو�سبة.

لرفع  تهدف  امل�ساريع  ه��ذه  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 

تطلعات  وفق  العمل  �سوق  مهارات  يف  الطالب  كفاءة 

الدكتور  باختيار من  �ستكون  والتي  اململكة ٢٠٣٠  روؤية 

من خالل مقررات ت�ستهدف طالب درجة البكالوريو�ض 

يحدد  اأن  الطالب  من  واملطلوب  اخل�سو�ض  وجه  على 

هذه املهارة بنف�سه.

التويجري  بن حممد  عمر  الدكتور  اأ�سار  جانبه  من 

نائب مدير املركز اإىل جمموعة من الربامج التي اأطلقها 

 ،clickers ال�سخ�سية  ال�ستجابة  املركز، ومنها: نظام 

اأثناء  وهو النظام الذي يجعل جميع الطالب ي�ساركون 

بطرح  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ي��ق��وم  حيث  املحا�سرة 

الأ�سئلة ويجيب عليها الطالب عن طريق الأجهزة التي 

اأي  يوجد  ل  امل�سروع  هذا  ومن خالل  النظام،  يوفرها 

وهذا  املحا�سرة،  يف  الطالب  ي�سارك  ل  اأن  يف  جمال 

امل�سروع م�ستمر يف حال رغب ع�سو هيئة التدري�ض يف 

احل�سول على هذه اخلدمة �سوف يرحب املركز بتزويده 

بكافة املتطلبات.

التدري�ض  يف  الواعدين  برنامج  على  ال�سوء  و�سلط 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ي�ستهدف  وال���ذي  اجلامعي، 

يف  ل��ل��ري��ادة  تاأهيلهم  على  ويعمل  ع��ام  ك��ل  يف  اجل��دد 

التدري�ض اجلامعي، كما �سلط ال�سوء اأي�ساً على برنامج 

منح التميز والذي يتوقف فيه ا�ستقبال الطلبات بعد 1 

داخل  التدري�سية  العملية  تطوير  اإىل  ويهدف  نوفمرب، 

القاعة الدرا�سية.

والذي  امل�ساعد  الطالب  برنامج  اإىل  بالإ�سارة  وختم 

التعلم  اإدارة  نظام  برنامج  ا�ستخدام  تعزيز  اإىل  يهدف 

>>بالك بورد«  بجامعة امللك �سعود وفكرته اأن الطالب 
ا�ستخدام  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سو  م�ساعدة  ي�ستطيع 

ت�سميمه  مت  جاهز  بقالب  تزويده  طريق  عن  النظام 

ا�ستخدامه،  على  الطلبة  تدريب  ومت  املركز  قبل  من 

واأ�سار اإىل اأنه قد مت  اجراء هذا الربنامج  يف كليات 

الرتبية و العلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض يف العام 

التجربة  تو�سيع  فتقرر  م�سجعاً،  املا�سي، وجنح جناحا 

على جميع كليات اجلامعة، ونحن الآن يف مرحلة جمع 

وتدريب الطلبة بالإ�سافة اإىل جمع املن�سقني يف الكليات 

لالإ�سراف على الطلبة.

عن  ال�سعدون   اإل��ه��ام  الدكتورة  حتدثت   ذل��ك  بعد 

متطلبات التقدمي على منح التميز يف التعلم والتعليم يف 

دورتها الرابعة  ويف ختام اجلل�سة  اأكد د. التويجري اأن 

املركز يتبنى اأي مبادرة يرى اأنها مفيدة �سواء يف املنح اأو 

الربامج التطويرية

تغطية: ابت�شام �شامل القحطاين

حتت رعاية واإ�شراف عميد معهد اللغويات العربية 

املعهد  ووكيلة  القحطاين،  حممد  بن  �شعد  الدكتور 

معهد  نظم  الع�شفور،  �شلمان  بنت  هاجر  الــدكــتــورة 

الــلــغــويــات الــعــربــيــة فــعــالــيــة طــالبــيــة حتـــت م�شمى 

بهو  يف  العربية«  اللغويات  تعريفية مبعهد  »وم�شات 

الثالثاء  يــوم  وذلــك  بعلي�شة،  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة 

لتعريف طالبات  الفعالية  وهدفت  1441/2/16هـ، 
امل�شرية  الــريــادي يف  ودوره  اللغويات  اجلامعة مبعهد 

لغري  تعليمية  خــدمــات  مــن  يقدمه  ومــا  التعليمية، 

الناطقني بالعربية، والتعريف باملواد الدرا�شية التي 

املعهد لعامني �شابقني  واأعــداد خريجات  تدر�س فيه، 

من جن�شيات خمتلفة.

10 اأجنحة
اأع�ساء  مت ت�سكيل فريق عمل مكون من عدد من 

هيئة التدري�ض وبع�ض املوظفات وبع�ض طالبات املعهد 

لإقامة تلك الفعالية، وا�ستملت الفعالية على »ع�سرة 

اأجنحة« جاءت على النحو التايل:

تعريف باملعهد

مت يف هذا اجلناح تقدمي عر�ض مرئي »بوربوينت« 

الكتب  ع��ر���ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  باملعهد،  للتعريف 

التعريف  ت�سمنت  ومطويات  وبرو�سورات  الدرا�سية، 

باملعهد واأق�سامه �سملت »مركز ل�سان، املجل�ض الثقايف، 

برنامج املاج�ستري، برنامج الدكتوراه، النادي اللغوي، 

من  و�سور  والأع��الم  املعهد،  طالبات  لدول  وخارطة 

الرحالت والزيارات«، ومت تكليف موظفتني وعدد من 

الطالبات يف هذا اجلناح.

مركز ل�شان

يقدمه  وم��ا  باملركز  التعريف  اجلناح  ه��ذا  يف  مت 

وا�ست�سارية يف جمال  وتدريبية  تعليمية  من خدمات 

اللغويات التطبيقية واللغة العربية للجهات امل�ستفيدة 

خالل  من  املعريف  القت�ساد  وحتقيق  ودولياً،  حملياً 

واخلربات  العلمية  واملنتجات  الربامج  يف  ال�ستثمار 

خارجية  دورات  خ��الل  م��ن  والتدريبية  الأك��ادمي��ي��ة 

بغريها  للناطقني  العربية  باللغة  م�سائية  وداخلية 

وعدد  موظفتني  تكليف  ومت  مادي،  مبقابل  بالعربية 

من الطالبات للتعريف باملركز.

املجل�س الثقايف

تنظمه طالبات امل�ستوى الرابع باملعهد يف نهائيات 

الف�سل الدرا�سي، حيث تكون الطالبة قد اأنهت اأغلب 

ال�سفهي،  التعبري  ومهارات  التقنية  العرو�ض  مهارات 

العر�ض  جهاز  طريق  عن  طالبة  كل  تعر�ض  بحيث 

الأخ��رى  واللغات  الأم  ولغتها  بلدها  عن  مو�سوعاً 

املتداولة يف بلدها وبع�ض العادات والأمناط الثقافية، 

ويكون هذا العر�ض اأمام طالبات ق�سم اللغة والثقافة 

مما  املعهد  اأ�ستاذات  وكذلك  امل�ستويات،  جميع  من 

ي�سكل امتزاجاً ثقافياً يف ق�سم واحد لثقافات متعددة.

التبادل اللغوي

ا�ستهدف هذا اجلناح دمج طالبات املعهد بطالبات 

اجلامعة وال�ستفادة من اختالف اللغات فيما بينهن 

بع�ض، وقد مت حتقيق  لغات  بع�سهن  تعليم  واإمكانية 

هذا الهدف من خالل التعارف واأخذ اأرقام التوا�سل 

املعهد  طالبات  على  اإيجابياً  اأث��ر  وقد  بينهن،  فيما 

تكليف  مت  وق��د  �سواء،  حد  على  اجلامعة  وطالبات 

موظفتني وعدد من الطالبات بهذه املهمة.

م�شابقات لغوية »من 5 - 9«:

متقاطعة،  »ك��ل��م��ات  اللغوية  امل�سابقات  �سملت 

واملت�ساد،  امل���رتادف  ومعرفة  الكلمة،  عن  والبحث 

وتركيب اجلمل والكلمات«، وقد لقت هذه امل�سابقات 

ا�ستح�ساناً كبرياً من طالبات ال�سنة الأوىل امل�سرتكة مت 

خاللها توزيع هدايا عينية على الطالبات امل�ساركات.

ال�شيافة

وتقدمي �سيافة خا�سة  اإع��داد  مت يف هذا اجلناح 

»ال�ساي  �سملت  الفعالية  يف  وامل�ساركات  لل�سيوف 

وال�سكولته  والع�سريات  وامل��ي��اه  والتمور  والقهوة 

واملعجنات«، وقد اأ�سرفت على هذا اجلناح موظفتان 

وعدد من طالبات املعهد.

اإعجاب احل�شور

التا�سعة  ال�ساعة  من  الفعالية  هذه  ا�ستمرت  وقد 

ا�ستح�ساناً  ولقت  ظهراً،  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اإىل 

اأو  الطالبات  من  �سواء  احل�سور  من  كبرياً  واإعجاباً 

اإقامتها وهو  الأ�ستاذات، وحتقق الهدف الرئي�ض من 

جامعة  لطالبات  العربية  اللغويات  مبعهد  التعريف 

امللك �سعود، واإلقاء ال�سوء على املواد الدرا�سية التي 

املعهد  يقدمها  التي  الأدبية  والن�ساطات  فيه  تدر�ض 

التدريبية اخلا�سة بهن واإظهاره  للطالبات والدورات 

بامل�ستوى املطلوب.

�شكر وتقدير

وامل�ستفيدات  الفعالية  هذه  يف  امل�ساركات  قدمت 

بنت  هاجر  الدكتورة  ل�سعادة  والتقدير  ال�سكر  منها، 

�سلمان الع�سفور، وكيلة معهد اللغويات العربية، على 

ال�سديدة  وتوجيهاتها  واملتابعة  بالإ�سراف  تف�سلها 

الفعالية،  هذه  اإجن��اح  يف  الفعال  وتعاونها  واملوفقة 

واملوظفات  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  مو�سول  وال�سكر 

لإظهار  املبذولة  واجلهود  �ساركن  الالتي  والطالبات 

الفعالية  لق��ت  حيث  املطلوب،  امل�ستوى  يف  املعهد 

قدمن  كما  احل�����س��ور.  جميع  واإع��ج��اب  ا�ستح�سان 

الأوىل  ال�سنة  ع��م��ادة  لكلية  وت��ق��دي��ره��ن  �سكرهن 

امل�سرتكة لإتاحة الفر�سة للمعهد باإقامة هذه الفعالية 

والتعاون منذ بداية الفعالية وحتى نهايتها.

مركز التميز يعر�ض اأن�شطته يف »الرتبية«

نظمتها طالبات ومن�شوبات املعهد يف بهو »الأوىل امل�شرتكة« بعلي�شة

د. التويجري: المركز يتبنى أي مبادرة يرى أنها مفيدة سواء في المنح أو البرامج التطويرية

اشتملت الفعالية على »عشرة أجنحة« ومسابقات لغوية ولقيت استحسان وإعجاب الحضور

د. الكثيري: المشاريع تهدف لرفع كفاءة الطالب في 
مهارات سوق العمل وفق رؤية ٢٠٣٠

فعالية »ومضات تعريفية بمعهد اللغويات العربية«



يف  بوليتكنيك  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ط��ور 

فرن�سا،  يف  �ساباتري  ب��ول  وجامعة  �إ�سبانيا، 

بهدف  �مل��دن  يف  �مل��رور  حركة  لإد�رة  نظاًما 

تخفيف �لزدحام �ملروري، وتقليل زمن قيادة 

�لتلوث. م�ستويات  وخف�ض  �ملركبات، 

ذ�تية  للمركبات  �سابًقا  �ل��ن��ظ��ام  ��م  ��مِّ و���سُ

�لكثافة  تتوقع  خ��دم��ة  ت�سمنه  م��ع  �ل��ق��ي��ادة 

�ملدينة،  �ملرور يف  و�مل�ستقبلية حلركة  �حلالية 

�حل�سبان  يف  �لبيانات  ه��ذه  �لنظام  وي��اأخ��ذ 

عند �ختيار طرقات جديدة.

�إليكرتونيك�ض  جملة  يف  �لباحثون،  ونُ�سر 

�جل��دي��د،  �ل��ن��ظ��ام  ع��م��ل  �آل��ي��ة  �ل�سوي�سرية، 

وق���������درت���������ه ع���ل���ى 

�ك��ت�����س��اف �ل��ك��ث��اف��ة 

و�مل�ستقبلية  �حلالية 

حل���رك���ة �مل������رور يف 

م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة مع 

�ل���ت���ح���ك���م ب��ح��رك��ة 

بهدف  كاملة  �مل��رور 

ت��ق��ل��ي��ل �لزدح�������ام 

�لتخل�ض  �أو  �ملروري 

و�إتاحة  نهائًيا،  منه 

ت�������س���م���ن م���ع���اي���ري 

خم���ت���ل���ف���ة ل��ت��ق��دمي 

ذلك  وي�سمل  عملًيا،  �لطرقات  عن  �مل�سورة 

�ملعايري �لبيئية و�حلالت �لطارئة و�حلو�دث، 

�إىل  ح��ال��ًي��ا  �مل��ت��وف��رة  �لنظم  ت�سري  ح��ن  يف 

يف  �لزدحام  على  �عتماًد�  �لبديلة  �لطرقات 

وقت معن.

من�سق  كالفات،  تافاري�ض  كارلو�ض  وق��ال 

�أبحاث  �لنظام �جلديد و�لباحث يف جمموعة 

�لبوليتكنيك  جامعة  من  دي�سكا،  �ل�سبكات 

�ل�سلطات  على  مقرتحنا  »يُ�سهِّل  فالن�سيا  يف 

�أو  معينة  منطقة  يف  �مل���رور  ح��رك��ة  ح�سر 

�ملنا�سبة،  �لزمنية  �لفرتة  �لتخل�ض منها خالل 

بجو�ر  �مل���رور  ح��رك��ة  تقليل  م��ث��اًل  ميكن  �إذ 

�ملد�ر�ض خالل �ساعات دخول وخروج �لطلبة، 

�لإ�سعاف  �سيار�ت  فيها  تنت�سر  مناطق  يف  �أو 

�أو عند ح�سول حادث معن«.

جديًد�  من��وذًج��ا  �جل��دي��د  �لنظام  وي�سكل 

�ملدينة،  م���رور  حل��رك��ة  �مل�ستقبلية  ل����الإد�رة 

�حل�سرية  �ملنطقة  �إىل  �لو�سول  يتطلب  �لتي 

�لكربى فيها تن�سيًقا بن �ملركبات و�ل�سلطات، 

عن  »م�سوؤولة  لكالفت  وفًقا  �ل�سلطات  �إن  �إذ 

�ل�سيارة  تتبعه  �أن  يجب  �لذي  �مل�سار  حتديد 

وجهتها«. �إىل  للو�سول 

و�أ����س���اف: »ت��ط��ب��ي��ق ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام ممكن 

للتطبيق  قابل  لأن��ه  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف 

ع��دة؛  م��ز�ي��ا  وي��وف��ر  ك��ب��رية.  مدينة  �أي  على 

�لطرقات،  على  �لقيادة  وقت  من  �حلد  منها 

يف  و�ل��ت��ل��وث  �ل��وق��ود  ����س��ت��ه��الك  وتخفي�ض 

حل��رك��ة  م��رك��زي��ة  �إد�رة  ت��وف��ري  م���ع  �مل����دن، 

�ملركبات  �أنو�ع  حتديد  يف  و�مل�ساعدة  �ملرور، 

�ملناطق  يف  بوجودها  �مل�سموح  وغري  �مل�سموح 

عن  ف�ساًل  عليها،  و�ل�سيطرة  �لتلوث  �سديدة 

�أماكن  يف  �مل��رور  حركة  �إيقاف  يف  �مل�ساهمة 

�أوقات خروج  �أوقات حرجة؛ مثل  �أو  ح�سا�سة 

ودخول �لطلبة �إىل �ملد�ر�ض«.
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م�ستوحاة من فن »الكريجامي«

الصقة كتف تسرع الشفاء 
وتحسن أداء الرياضيين

تعر�ض ماك�ض �ستاين، �أ�ستاذ علم �ملو�د و�لهند�سة يف جامعة مي�سيجان، 

�إىل حادث خالل قيادته لدر�جته �لهو�ئية، فا�ستلهم من هذه �لإ�سابة 

خالل فرتة تعافيه فكرة مبتكرة لال�سقة تعالج �إ�سابات �ملفا�سل.

�حلركة  م��دى  لتحديد  �إلكرتونية  ح�سا�سات  �لال�سقة  وت�ستخدم 

�لوظيفي بدًل من �لقيا�سات �لتقليدية �لثابتة، و��ستوحى �ستاين فكرة 

�ملف�سل  ل�سكل  وفًقا  �سكلها  تغري  �إذ  �لكريجامي،  فن  من  �حل�سا�سات 

من  �لأبعاد  ثالثية  هياكل  ي�سمم  ياباين  فن  و�لكريجامي  و�نحناء�ته، 

�لورق.

�أف�سل  �أح��د  فهو  ج��ًد�،  معقدة  �لكتف  مف�سل  »حركة  �ستاين  وق��ال 

طالبه  مع  ماك�ض  وتعاون  �لت�سريحية«  �لناحية  من  �جل�سم  مفا�سل 

لتطوير �لال�سقة.

يو�كب  لالرتد�ء  قاباًل  جهاًز�  يطور  �أن  �أح��د  ي�ستطع  »مل  و�أ�ساف: 

�ليومية  �لأن�سطة  �لعديد من  �أ�سا�سًيا  يلعب دوًر�  �لذي  �ملف�سل،  حركة 

و�لريا�سات، ب�سورة �سحيحة«.

عندما تعر�ض �ستاين �إىل �حلادث و�أ�سيب بك�سر يف عظمة �لرتقوة، 

�سعر بالقلق عندما وجد �خت�سا�سي �لعالج �لطبيعي يقي�ض مدى حركة 

كتفه با�ستخد�م منقلة تقليدية لأن �حتمالت �خلطاأ يف هذه �لطريقة 

كبرية، ولذ� ��سطر �إىل �إعادة �لقيا�سات يف �ملنزل.

و�أدرك �حلاجة �إىل تطوير ح�سا�ض قابل لالرتد�ء يحدد مدى �حلركة 

�أجهزة  تطوير  تكاليف  �أن  �مل�سكلة  لكن  �لريا�سية،  متارينه  وير�قب 

�إنتاج  هو  فاحلل  ول��ذ�  باهظة،  منحنية  �أج�سام  على  تعمل  �إلكرتونية 

ح�سا�ض م�سطح ولديه �لقدرة يف �لوقت ذ�ته على تعديل �سكله لينا�سب 

�نحناء �لكتف.

تو�ّسل �ستاين و�إرين �إيفك، طالبة �لدكتور�ه يف علم �ملو�د و�لهند�سة، 

من  �سريحة  �إيفك  قطعت  �إذ  �لكريجامي.  فن  من  م�ستوحى  حل  �إىل 

�لبال�ستيك با�ستخد�م �لليزر �إىل عدة طبقات بي�ساوية نحيفة متحدة 

�ملركز، ُتذب من طرفيها مثل لعبة �سلينكي. وعندما تو�سع على �لكتف 

تنا�سب �نحناء�ته.

وتتحول هذه �لال�سقة من �ل�سكل �مل�سطح �إىل هيكل ثالثي �لأبعاد، 

ولذ� ي�سهل �إنتاجها با�ستخد�م تقنيات متوفرة ورخي�سة. ويقدر �ستاين 

دولر�ت،   10 من  باأقل  �لتجاري  �مل�ستوى  على  �حل�سا�ض  �إنتاج  تكلفة 

�أي �أقل من تكلفة جل�سة عالج طبيعي و�حدة. ومتثل �لال�سقة و�سيلة 

رخي�سة لتعزيز فر�ض �سفاء �ملر�سى.

للمر�سى  �لرخي�سة  �حل�سا�سات  هذه  ��ستخد�م  �أن  �لفريق  وي��رى 

ي�ساعدهم على �أد�ء �لتمارين ومتابعة تقدم حالتهم عن طريق تطبيق 

للمعالج  ويقدم  لل�سفاء  متاثلهم  من  في�سرع  �لذكية،  �لهو�تف  على 

معلومات دقيقة عن تطور حالة كل مري�ض.

ن�سرت �لدر��سة يف دورية �أدفان�سد ماتريالز تكنولوجيز.

طوره مهند�سون بجامعة »تورنتو«

ن يزحف كالدودة روبوت ليِّ
كالدودة،  يزحف  م�سغًر�  روبوًتا  تورنتو  جامعة  من  مهند�سون  طور 

وميكن ��ستخد�مه يف تعزيز �سناعات �ستى من �لطري�ن حتى �لتقنيات 

�مل�سغالت  �لبحثية  �لروبوت  م�سار�ت  وتتناول  لالرتد�ء،  �لقابلة  �لذكية 

�مليكانيكية �لكهروحر�رية؛ وهي �أجهزة م�سنوعة من بوليمر�ت خا�سة 

تربمج لال�ستجابة حركًيا للتغري�ت �حلر�رية �أو �لكهربائية.

فمثاًل، قد يربمج �لباحثون م�سغاًل ميكانيًكا كهروحر�رًيا لتقليد ردود 

�أفعال �لع�سالت، فينكم�ض عندما يكون �لطق�ض بارًد� وي�سرتخي عندما 

�لروبوتات  علوم  يف  �لتقنية  هذه  �لباحثن  فريق  ويطبق  ح��اًر�،  يكون 

وياأملون  و�لل��ت��ف��اف،  �ل��زح��ف  على  ق���ادرة  »ل��ّي��ن��ة«  روب��وت��ات  لتطوير 

قطاع  يف  حالًيا  و�مل�ستخدمة  �ل�سخمة  �ملعدنية  بالروبوتات  ��ستبد�لها 

ثم  لأع��و�م،  �ملتجاوبة«  »�مل��و�د  �لباحثون  در���ض  �لتحويلية.  �ل�سناعات 

�كت�سفو� نهًجا جديًد� لربجمتها، ما �أنتج حركة �لدودة،  ون�سرت ورقة 

عنها يف جملة �ساينتفك ريبورت�ض. و�سرح مدير �لفريق �لبحثي: »عندما 

تطر�أ حالت فيها تهديد للب�سر -كت�سرب غازي �أو حريق- جنهز روبوًتا 

ز�حًفا بح�سا�ض لقيا�ض مدى خطورة �حلالة، ويف قطاع �لطري�ن، رمبا 

ت�سبح �ملو�د �لذكية �ملفتاح لطائر�ت �جليل �ملقبل �ملجهزة باأجنحة قابلة 

�لبحث جهودهم  �ملقبل، �سريكز فريق  �لعام  و�أ�ساف: خالل  للت�سكل«. 

نحو ت�سريع حركة �لزحف ودر��سة ت�سكيالت �أخرى، ويف حالتنا �لر�هنة، 

دربنا �لروبوت ليتحرك كالدودة، لكن نهجنا �لبتكاري يتيح لنا تدريب 

�لروبوتات لتقليد حركات خمتلفة، كرفرفة �أجنحة �لفر��سة.

على ذمة باحثني بجامعة هارفارد

طوره فريق بحثي م�سرتك

العمر تقصر  التفكير  كثرة 

تقنية »كريسبر« للقضاء على فيروسات اإليبوال واإلنفلونزا

نظام مروري يقلل االزدحام وتلوث المدن

كلية  عن  �سادرة  حديثة  طبية  در��سة  ك�سفت 

�لطب بجامعة هارفارد، �أن �ملبالغة يف �لتفكري من 

�ساأنه �أن يق�ّسر �لعمر.

�أن�سجة  بتحليل  �لباحثون  قام  �لدر��سة،  ويف 

�ل��دم��اغ �خل��ا���س��ة ب��اأ���س��خ��ا���ض م��ات��و� ت��ر�وح��ت 

بتلك  وقارنوها  ع��ام��اً،  و70   60 بن  �أعمارهم 

�خلا�سة باأ�سخا�ض عا�سو� ملا يقارب �ملائة عام.

وتو�سل �لباحثون �إىل �أن �أولئك �لذين توفو� يف 

�سن مبكرة كانت لديهم م�ستويات �أقل من بروتن 

»REST«، و�لذي يعمل على تهدئة ن�ساط �لدماغ 

وفق ما ذكر موقع »ما�سابل«.

�أن  �لدر��سة  يف  �مل�ساركون  �لأخ�سائيون  وذكر 

�ملبالغة و�لإكثار من �لتفكري يجهد �لدماغ، ويقود 

�إىل ت�ساوؤل م�ستوى �لربوتن �ملذكور.

ن�سرت يف جملة  �لتي  �لدر��سة  لنتائج  وطبًقا 

قد   »REST« �لربوتن  ف��اإن  �لعلمية،  »نيت�سر« 

�لإ�سابة  من  �حلماية  يف  م�ساعًد�  عاماًل  يكون 

مبر�ض �لزهامير.

م�ساهمة  كيفية  يدر�سون  �لباحثون  ي��ز�ل  ول 

�ملذكور، ل�ستخد�مه  �لربوتن  �لأدوية يف حتفيز 

يف عالج �أمر��ض �لذ�كرة ويف مقدمتها �لزهامير.

�أو  ل��الإي��ب��ول  �مل�سببة  �ل��ف��ريو���س��ات  ت��ب��دو  ل 

�لإ�سابة  ت��وؤدي  �إذ  ظاهرًيا،  مت�سابهة  �لإنفلونز� 

و�مل��وت،  �حليوية  �لأع�����س��اء  ف�سل  �إىل  ب���الأوىل 

بالوهن  �ل�سعور  �إىل  �ملقابل  يف  �لثانية  وت��وؤدي 

باأنها حتتوي  مت�سابهة  �لو�قع  يف  لكنها  و�لتعب، 

�لنوع  هذ�  ويعد  �لريبي،  �لنووي  �حلم�ض  على 

من �لفريو�سات �مل�سبب �لرئي�ض لأكرث �لأمر��ض 

��ستطاع  وقد  فتًكا،  و�أكرثها  �لعامل  يف  �سيوًعا 

باحثون من جامعة هارفرد ومعهد ما�سات�سو�ست�ض 

للتقنية �كت�ساف طريقة ل�ستخد�م تقنية كري�سرب 

لتحرير �جلينات من �أجل �لق�ساء عليها.

هارفرد  جامعة  من  �لباحثن  من  فريق  ن�سر 

جملة  يف  در��سة  للتقنية  ما�سات�سو�ست�ض  ومعهد 

موليكولر �سل تو�سح طريقة تطوير تقنية كارفري 

�لتي تعتمد على ��ستخد�م �لأنزمي كا�ض 13 �لذي 

�لفريو�سي  �لريبي  �ل��ن��ووي  �حلم�ض  ي�ستهدف 

لتقييد قر�ءتها  يوؤدي   �لبكتريية، ما  يف �خلاليا 

�لفريو�سات  �لبد�ية  يف  �لفريق  حلل  ون�سخها. 

�لتي تت�سمن �حلم�ض �لنووي �لريبي للبحث عن 

ت�سل�سل منا�سب للنكليوتيد�ت من �أجل ��ستخد�م 

�حلم�ض  يف  �ملناطق  لقطع   13 ك��ا���ض  �لأن���زمي 

�لنووي �لتي ل ت�سبب حدوث طفر�ت فيه لكنها 

قد تلعب دوًر� يف تعطيل فعالية �لفريو�ض.

وق���ال �ل��ب��اح��ث ك��ام��ريون م��ريف��ول��د يف بيان 

�سحايف »ن�ستطيع نظرًيا برجمة �لأنزمي كا�ض 13 

ملهاجمة �أي جزء من �لفريو�ض، �إل �أن �لفريو�سات 

�لور�ثية  مادتها  �أن  �إىل  بالإ�سافة  جًد�،  متنوعة 

تتغري ب�سرعة، لذلك �إن مل نكن دقيقن يف �ختيار 

�جلزء �مل�ستهدف، فرمبا ن�ستهدف جزًء� غري مهم 

�جلديد  �لنظام  �لباحثون  �خترب  �لفريو�ض«.  من 

على خاليا ب�سرية م�سابة بفريو�سات حتتوي على 

حايا  حم�ض نووي ريبي؛ مثل فريو�ُض �لِْتهاُب �ل�َسّ

�أ  �لأنفلونز�  وف��ريو���ض  �ل��ِلّ��ْم��ف��اِوّي  و�ملَ�سيِمَيّاِت 

و��ستطاع  �حلوي�سلي،  �لفم  �لتهاب  وف��ريو���ض 

خف�ض  ���س��اع��ة   24 خ���الل   13 ك��ا���ض  �لأن�����زمي 

�لفريو�سي  �لريبي  �ل��ن��ووي  �حلم�ض  م�ستويات 

مبعدل ي�سل �إىل 40 مرة، ثم دجمو� نظام كا�ض 

13 مع �أد�ة �سريلوك �لت�سخي�سية ملنحها �لقدرة 
�لريبي  �لنووي  �حلم�ض  م�ستويات  قيا�ض  على 

�لفريو�سي يف �لعينة، و�أطلقو� على �لنظام �لذي 

يجمع �لأنزمي و�لأد�ة �لت�سخي�سية ��سم كارفري.

�لباحثات  �إح����دى  ف��ري��ج��ي  ك��اث��ري��ن  وق��ال��ت 

�سحايف  ب��ي��ان  يف  �ل���در�����س���ة  يف  �مل�����س��ارك��ات 

بحثية  ك�����اأد�ة   13 ك��ا���ض  �أن����زمي  »����س��ت��خ��دم��ن��ا 

�لبيولوجيا  م��ن  ج��دي��دة  ج��و�ن��ب  ل�ستك�ساف 

�أن  �ملمكن  �لب�سرية، ومن  �لفريو�سية يف �خلاليا 

ت�سبح �أد�ة �سريرية لفح�ض عينات ب�سرية ولعالج 

عالج  فعالية  لفيا�ض  �أو  �لفريو�سية  �لإ�سابات 

معن، وخا�سة مع قدرة نظام كارفري على �لتكيف 

�لفريو�سات  �أو  �لفريو�سات �جلديدة  مع  ب�سرعة 

�ملقاومة للعقاقري«.

ا�ستخدمها باحثون بهارفارد وما�سات�سو�ست�س



نقلت وكالة بلومبريغ للأنباء عن 

تطوير  عملية  يف  ت�شارك  م�شادر 

اآل��ي��ة ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي ل��دى 

حاالت  بني  للتمييز  والهادفة  »اأبل« 

اقتحام  م��ث��ل  احلقيقية  ال��ت��ه��دي��د 

بالكامريا،  املراقب  للمكان  ل�شو�ص 

اأو ح��وادث عادية مثل حترك قطة 

»اأب���ل«  ع��ام��ل��ني يف  اأن  امل��ك��ان،  يف 

لقطات  �شاهدوا  ورومانيا  بالهند 

لبع�ص  ال�شخ�شية  للحياة  فيديو 

 Cloud م�شتخدمي كامريا املراقبة

ت�شل  ال�شركة،  تنتجها  التي   Cam
م��دة  ت�����راوح  م��ق��ط��ع��اً   150 اإىل 

 30  - 20 ب��ني  ال���واح���د  ال��ف��ي��دي��و 

لبع�ص  اليومية  احلياة  ت�شجل  ثانية 

م�شتخدمي تلك الكامريات.

اآلية الذكاء  واأو�شحت الوكالة اأن 

من  تقدمه  م��ا  رغ��م  اال�شطناعي 

زالت  ما  فاإنها  للإن�شان  ت�شهيلت 

ثم  وم��ن  ب�شرية،  اإدارة  اإىل  حتتاج 

جل����اأت »اأب�����ل« مل��وظ��ف��ني م��ن اأج��ل 

م�شاهدة تلك الفيديوهات من اأجل 

حتليلها، ومن ثم برجمة اآلية الذكاء 

نوعية  حت��دي��د  على  اال�شطناعي 

احلركة التي حتدث يف االأماكن التي 

تراقبها الكامريات، من اأجل اإ�شدار 

اإنذار منا�شب يف حالة تعر�ص املكان 

لل�شرقة.

كما قالت متحدثة با�شم ال�شركة 

خ�شو�شية  ت��راع��ي  اإن��ه��ا  ل��ل��وك��ال��ة 

يكونوا  اأن  حري�شة  واإنها  العملء، 

ي�شاهد  م���ن  ف��ق��ط  وح���ده���م  ه���م 

يتم  املقاطع  تلك  واأن  املقاطع،  تلك 

العملء  قبل  م��ن  عليها  احل�شول 

رغبتهم  حالة  يف  يقدمونها،  الذين 

الكامريا،  التقاط  جودة  اإ�شلح  يف 

وتتم درا�شتها بعد اعتمادها من قبل 

مراجعني يف ال�شركة.

اإال اأن بلومبريغ قالت اإن ال�شركة 

ال تو�شح للعملء ب�شكل �شريح اأنها 

الفيديوهات اخلا�شة بهم  �شتعر�ص 

على موظفني لديها، خا�شة اأن بع�ص 

تلك املقاطع ت�شجل حلظات �شديدة 

اخل�شو�شية، رغم تاأكيد امل�شادر اأنه 

يتم ا�شتبعادها من عملية التحليل.

اأن بع�ص  وذك���رت وك��ال��ة االأن��ب��اء 

امل�شادر اأكدت اأنه على الرغم من اأن 

»اأبل« تفر�ص قيوداً على العاملني يف 

حتليل الفيديوهات، مثل منعهم من 

حمل هواتفهم اخللوية خلل العمل، 

فاإن بع�ص تلك املقاطع �ُشربت.

alarabiya :امل�شدر

اأو����ش���ح���ت ���ش��ب��ك��ة ال��ت��وا���ش��ل 

علمة  اأن  »في�شبوك«  االجتماعي 

و�شولها  امل��زم��ع  االأخ���ب���ار  ت��ب��وي��ب 

 2019 عام  خريف  يف  املن�شة  اإىل 

من �شحيفة  عناوين  على  �شتحتوي 

وبع�ص  ج���ورن���ال«  ���ش��ري��ت  »وول 

نيوز  �شركات  من  االأخ��رى  العناوين 

وغريها   ،»News Corp« ك��ورب 

ل��داو  التابعة  االإع���لم  و�شائل  م��ن 

وكذلك   ،»Dow Jones« ج��ون��ز 

»نيويورك بو�شت«.

جورنال«،  �شريت  »وول  وذك��رت 

التي ن�شرت تقارير عن ال�شفقة الأول 

مرة اأن املنافذ االإخبارية، الوا�شنطن 

 ،»BuzzFeed« واأخ��ب��ار  بو�شت، 

قد   »Business Insider»و
اإىل اتفاق مماثل مع  اأي�ًشا  تو�شلت 

»في�شبوك«.

ومن املفر�ص اأن تدفع »في�شبوك« 

ر�شوم ترخي�ص للمنظمات االإخبارية 

التبويب  لعلمة  تزويدها  �شبيل  يف 

الرئي�شية،  ب��ال��ع��ن��اوي��ن  اجل���دي���دة 

هذه  الرخي�ص  ر�شوم  ت��راوح  وقد 

ومليني  �شنوًيا  االآالف  مئات  بني 

ال�������دوالرات ل��ل��م��ن��اف��ذ االإخ��ب��اري��ة 

�شحيفة  ذك��رت  ما  ح�شب  الكربى، 

»وول �شريت جورنال«.

 Rupert ودع��ا روب���رت م���ردوخ

نيوز  �شركة  موؤ�ش�ص   ،Murdoch
العام  يف   »News Corp« ك��ورب 

نقل  ر�شوم  لدفع  في�شبوك  املا�شي، 

غرار  على  بهم،  املوثوق  للنا�شرين 

�شركات  ت�شتخدمه  ال��ذي  النموذج 

الكابلت.

و���ش��ي��ت��م االإ����ش���راف ع��ل��ى بع�ص 

ق�شم  ت��ظ��ه��ر يف  ال��ت��ي  ال��ع��ن��اوي��ن 

االأخبار يف »في�شبوك« من قبل فريق 

اختيار  �شيتم  بينما  املحررين،  من 

خوارزمية  بوا�شطة  اأخ��رى  عناوين 

ال�شركة، وفًقا لتقرير �شحيفة »وول 

�شريت جورنال«.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 

ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي، م���ارك 

 ،Mark Zuckerberg زوكربريغ 

يف اأع��ق��اب ان��ت��ق��ادات م��ف��اده��ا اأن 

منهًجا  يتبع   »Facebook« موقع 

االإخ��ب��اري��ة  التقارير  يف  مت�شاهًل 

املزيفة وحملت الت�شليل املدعومة 

من الدولة: »اإن ال�شبكة االجتماعية 

اجلديرة  للأخبار  االأولوية  �شتعطي 

ب��ال��ث��ق��ة يف خ��ل���ش��ت��ه��ا م��ن خ��لل 

عالية  اإخ���ب���اري���ة  م��ن��اف��ذ  حت��دي��د 

اجلودة«.
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ي��خ��ط��ط رج���ل اأع���م���ال اأم��ريك��ي 

»اإي���ل���ون ما�شك«  ي��دع��ى  م��ل��ي��اردي��ر 

الذكاء  م��ع  الب�شرية  العقول  لدمج 

اال�شطناعي عرب زرع رقاقات حا�شب 

يف اأدمغة النا�ص، واأ�ش�ص لهذا الغر�ص 

حالياً  تخطط  »نيورولينك«  �شركة 

الدماغ  واجهة  تقنية  اختبارات  لبدء 

يف  الب�شر  على   »BCI« واحلا�شوب 

حتقيقها  بعد  وذل���ك  املقبل،  ال��ع��ام 

تقدًما ملحوًظا يف عملية اإن�شاء جهاز 

نظرًيا،  ميكنه،  للزرع  قابل  ال�شلكي 

اأن  ال�شركة  واأك����دت  عقلك،  ق���راءة 

ت�شهم يف  اأن  التقنية اجلديدة ميكن 

حتويل عدة تطبيقات جتريبية تو�شل 

اإليها الباحثون حتى االآن اإىل واقعية، 

وهي:

- جتاوز اإ�شابات احلبل ال�شوكي:

االآن  ميكنهم  بال�شلل  امل�شابون 

واحلا�شوب  ال��دم��اغ  واج��ه��ة  بف�شل 

خمتلفة   ح���رك���ات  اأداء   »BCI«
االأق��ط��اب  م��ن  جمموعة  با�شتخدام 

الق�شرة  يف  امل���زروع���ة  الكهربائية 

الدماغية، مع غلف منف�شل ميكنه 

نقل االإ�شارات الع�شبية اإىل الذراعني 

ليخربهما اأن يتحركا، وبداأت �شركة 

النظام  ه��ذا  بتطوير  »نيورولينك« 

بالتعاون مع �شركة »Batelle« للتغلب 

على اإ�شابات العمود الفقري وتطوير 

تقنية ع�شبية قادرة على ربط الدماغ 

ال��ذي تتحكم فيه  بالطرف  اأو  باليد 

لتجاوز اإ�شابة احلبل ال�شوكي.

- الكتابة عن طريق التفكري:

تزدهر مواقع التوا�شل االجتماعي 

الب�شري  الدماغ  وي�شكل  بالبيانات، 

اأف�شل م�شدر للبيانات، وهو ما دفع 

تكنولوجيا  لتطوير  في�شبوك  �شركة 

طريق  ع��ن  بالكتابة  للنا�ص  ت�شمح 

جوانب  هناك  يكون  وق��د  التفكري، 

اإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م�����ش��روع ب��ال��رغ��م من 

الوا�شحة  التجارية  اال�شتخدامات 

باحثون  وي��ه��دف  في�شبوك،  ل�شركة 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف �شان  م���ن ج��ام��ع��ة 

موظفي  ج��ان��ب  اإىل  فران�شي�شكو، 

التكنولوجيا  ا�شتخدام  اإىل  في�شبوك 

مل�شاعدة االأ�شخا�ص الذين يعانون من 

تلف يف الدماغ على ا�شتعادة قدرتهم 

على التحدث.

- العلج باملو�شيقى:

يبحث فريق من علماء االأع�شاب 

وامل��ه��ن��د���ش��ني ال��ط��ب��ي��ني احل��ي��وي��ني 

واملو�شيقيني اإمكانية ا�شتخدام واجهة 

مع   »BCI« واحل���ا����ش���وب  ال���دم���اغ 

املو�شيقى، حيث يطور الباحثون نظاًما 

العاطفية  احلالة  على حتليل  ق��ادًرا 

لل�شخ�ص با�شتخدام اإ�شاراته الع�شبية، 

تلقائي  ب�شكل  النظام  يطور  اأن  على 

قطعة مو�شيقية منا�شبة، وقد يخ�شع 

باملو�شيقى  ع��لج  جلل�شة  ال�شخ�ص 

الأنه يواجه �شعوبة يف فهم عواطفه 

وبالتايل  م�شاعره،  ع��ن  التعبري  اأو 

فاإن الفكرة هي ا�شتخدام املو�شيقى 

هذا  يكون  ورمب��ا  املعالج،  وم��ه��ارات 

على  م�شاعدتهم  يف  اأف�شل  اجلهاز 

فهم م�شاعرهم.

- قيا�ص العاطفة:

من  املطورة  التكنولوجيا  �شممت 

لقيا�ص   Neurable ���ش��رك��ة  ق��ب��ل 

وال�شماح  النية  وتف�شري  العاطفة 

للنا�ص بالتحكم يف بيئتهم با�شتخدام 

اأفكارهم، وتركز هذه التكنولوجيا على 

الواقع االفرا�شي يف اال�شتخدامات، 

مبا يف ذلك تدريب املوظفني، وميكن 

تدريب  خ��لل  من  العمل،  الأ�شحاب 

وقيا�ص  حم��اك��اة  بيئة  يف  ال��ع��م��ال 

اأدائهم  قيا�ص  العاطفية،  ا�شتجابتهم 

وتكييف  العاطفية،  وا�شتجابتهم 

التدريب ح�شب ال�شرورة.

- التغلب على االإجهاد:

ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ع��ظ��م ال��ع��ام��ل��ني يف 

تعني  املكتبية  الوظيفة  فاإن  املكاتب، 

طويلة  ل�شاعات  احلا�شب  ا�شتخدام 

باالإجهاد  االإ�شابة  يعني  مما  يومًيا، 

 CTRL-labs املتكرر، وتاأمل �شركة

في�شبوك  عليها  ا�شتحوذت  التي   –
م��وؤخ��راً، يف ح��ل ه��ذه امل�شكلة عرب 

التي  اال�شت�شعار  اأ���ش��اور  ا�شتخدام 

تكت�شف ن�شاط »EMG« التخطيط 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي  الل��ت��ق��اط احل��رك��ات 

اإىل  ونقلها  ال��ي��دي��ن،  يف  املق�شودة 

ال�شوار  ويلتقط  اخلارجية،  االأنظمة 

االإ�شارة الع�شبية املر�شلة من الدماغ، 

ثم ي�شتخدم تلك االإ�شارة للتحكم يف 

االفرا�شي  الواقع  وي�شكل  اجلهاز، 

والغامر اأحد املجاالت التي ميكن اأن 

تكون هذه التكنولوجيا مفيدة فيها.

- علج متلزمة املنحب�ص:

ي��ع��اين االأ���ش��خ��ا���ص امل�����ش��اب��ون 

مبتلزمة املنحب�ص من عدم قدرتهم 

على التوا�شل ال�شفهي مع االآخرين اأو 

الكتابة اأو حتريك اأي من ع�شلتهم، 

حالة  يف  كونهم  م��ن  بالرغم  وذل���ك 

اإدراك��ه��م  وبكامل  ووع���ي  ا�شتيقاظ 

العقلي، وتقت�شر قدرتهم على التوا�شل 

مع العامل اخلارجي على حتريك جفن 

���ش��وؤال،  ط��رح  عند  واح��د  اإ�شبع  اأو 

ال��دم��اغ واحل��ا���ش��وب  وتفتح واج��ه��ة 

»BCI« خيارات جديدة الأولئك الذين 
يعانون من متلزمة املنحب�ص من اأجل 

على  والقدرة  اأك��رب،  ب�شكل  التوا�شل 

الختيار  عقولهم  اإ���ش��ارات  ا�شتخدام 

احلروف من اأجل كتابة الر�شائل، اأو 

اإر�شال ر�شائل الربيد االإلكروين، اأو 

الرد على االأ�شئلة.
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الصين رائدة عالميًا في 
براءات االختراع لعام 2018

حقق مكتب امللكية الفكرية يف ال�شني رقماً قيا�شياً قدره 

1.54 مليون طلب براءة اخراع يف عام 2018، مما يجعل 
املكتب م�شوؤواًل عن ن�شبة 46.4 يف املئة من اإجمايل طلبات 

براءات االخراع على امل�شتوى العاملي، وذلك �شمن خطة 

ال�شني للعتماد على الذات يف التكنولوجيا االأ�شا�شية.

ال�شني  االخ��راع يف  ب��راءات  طلبات  تقدمي  ن�شاط  منا 

بن�شبة 11.6 يف املئة العام املا�شي، وكان عدد االإيداعات 

املرتبة  من  امل�شنفة  للدول  الكلي  للمجموع  تقريًبا  م�شاوياً 

الثانية اإىل احلادية ع�شرة، حيث ت�شعى البلد اإىل تخفيف 

ال�شغط االأمريكي على التجارة والتكنولوجيا.

الثانية بح�شولها على  املرتبة  املتحدة  الواليات  واحتلت 

كوريا  ثم   ،313.567 بعدد  اليابان  تليها  ملًفا،   597.141
اجلنوبية بعدد 209.992، واملكتب االأوروبي للرباءات بعدد 

العاملية  املنظمة  ن�شرته  لتقرير  وفًقا  وذل��ك   ،174.397
.WIPO للملكية الفكرية ويبو

وقالت املنظمة: ال�شني هي املحرك الرئي�ص للنمو العاملي 

و�شكلت  االأخ��رية،  ال�شنوات  يف  الفكرية  امللكية  الإيداعات 

العاملية  االإي��داع��ات  يف  للنمو  الرئي�شي  امل�شدر  ال�شني 

للملكية الفكرية يف عام 2018.

و�شلطت املنظمة ال�شوء على اأن الواليات املتحدة ما تزال 

البلد الذي ي�شعى اإىل احل�شول على اأكرب قدر من احلماية 

وال�شركات  االأفراد  طورها  التي  الفكرية  للملكية  االأجنبية 

األف   230 زهاء  االأمريكيون  املودعون  قدم  اإذ  االأمريكية، 

طلب براءة اخراع يف اخلارج، اأي اأكرث من ثلثة اأ�شعاف 

عدد طلبات ال�شني.

وح�شلت �شركات التقنيات على معظم براءات االخراع 

الوطنية  االإدارة  تقرير  على  بناًء  املا�شي،  العام  املمنوحة 

.CNIPA للملكية الفكرية يف ال�شني

جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�شينية  ال�شركة  ه��واوي،  و�شنفت 

خلل  من  االأوىل  املرتبة  يف  االت�����ش��االت،  معدات  توفري 

ح�شولها وحدها على 3.369 براءة اخراع.

وت�شمنت قائمة اأف�شل 10 �شركات العديد من �شركات 

لت�شنيع   BOEو الذكية،  للهواتف  اأوبو  مثل  التكنولوجيا، 

�شا�شات الكري�شتال ال�شائل، وGree للأجهزة الكهربائية، 

.ZTE ولينوفو للحوا�شيب، وتين�شنت، وزد تي اإي

ورغم اأن اأرقام الطلبات ال تتطابق بال�شرورة مع التقدم 

الهائل يف جمال االبتكار، فاإن العدد االإجمايل ي�شري اإىل اأن 

ال�شني حتاول ب�شكل جدي حتقيق مزيد من االكتفاء الذاتي 

يف التكنولوجيا االأ�شا�شية.
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بدء اختبار تقنية »BCI« على البشر العالم المقبل
تقوم فكرتها على زرع رقاقات حا�سوبية يف الدماغ

فيديوهات �سخ�سية ت�رسبت

»أبل« تراقب حياة »زبائنها« الخاصة

»فيسبوك« قد تصبح منصة إخبارية »جديرة بالثقة«
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اإلدمان الخفي واألمراض العصرية

5 أخطاء شائعة عن الشاي

الكشف عن »المهدور« من الطعام حول العالم
20٪ حلوم و30٪ حبوب و45٪ خ�رضوات وفواكه

امل�سبب  اخل��ف��ي  الإدم�����ان  ي��ع��د 

التي  الع�سرية  للأمرا�ض  الرئي�سي 

تهدد �سحة الإن�سان، فه� ي�ؤدي اإىل 

�ستى  لأمرا�ض  والتعر�ض  ال�سمنة 

ويعرف  الإي�����ض«،  »م��ت��لزم��ة  مثل 

الكيميائية  للم�اد  الإن�سان  تعاطي 

مثل »التبغ والقنب والقات وامل�رفني 

واخلم�ر«  والكبتاج�ن  والك�كايني 

دث  تحُ حيث  الكيميائي،  بالإدمان 

بي�كيميائًيا  خلًل  العقاقري  ه��ذه 

»الدوبامني  الع�سبية  امل��سلت  يف 

التي  والأن��دورف��ني«  وال�سريوت�نني 

في�ؤدي  اجل�سم،  كيمياء  يف  تتحكم 

ال�سل�ك  يف  ا���س��ط��راب  اإىل  ذل��ك 

وعدم ال�سيطرة على النف�ض.

على  الإن�����س��ان  تع�د  ي����ؤدي  كما 

عنها  التخلي  ي�ستطيع  ل  ع��ادات 

اخلفي«،  »بالإدمان  ي�سمى  ما  اإىل 

معينة  اأن����اع   اإدم���ان  اأمثلته  وم��ن 

الن�م  وكرثة  وال�سراب  الطعام  من 

احلديثة،  والتكن�ل�جيا  والت�س�ق 

والنجاح  العمل  اإدم����ان  يعد  كما 

وال��غ��ل��� يف ال��ع��ب��ادات م��ن اأم��ث��ل��ة 

الإدمان اخلفي.

عن  يقل خطراً  ل  الإدم��ان  هذا 

اأف��ادت  فقد  الكيميائي،  الإدم���ان 

درا�سات حديثة اأن الإدمان اخلفي 

ي�ؤدي اإىل ا�سطراب 

»ال�����دوب�����ام�����ني  يف 

وال���������س����ريوت�����ن����ني  

والإن��دورف��ني«، مما 

الإف���راط  عنه  ينتج 

ال��ع��ادات  يف  ه���ذه 

وعدم التخلي عنها.

وي����ع����د اإدم��������ان 

ال����ن���������س�����ي����ات يف 

م���ق���دم���ة اأ����س���ك���ال 

»الإدم����ان اخل��ف��ي«، 

اإدم������ان  اإن  ح���ي���ث 

م�ست�ى  يرفع  وال�سك�لتة  احل��ل 

اإح�سا�ساً  تعطي  التي  الهرم�نات 

يقل الإح�سا�ض  ال�قت  ومع  باملتعة، 

ب��ال��ط��ع��م احل��ل��� مم���ا ي������ؤدي اإىل 

ال�سكريات  تعاطي  يف   الإف����راط 

املطل�بة،  اجلرعة  على  للح�س�ل 

مدمن  اإىل  ال�سخ�ض  يتح�ل  وبهذا 

التخلي  مي��ك��ن��ه  ول  ل��ل�����س��ك��ري��ات 

الإدم���ان  م��ع  ي��ح��دث  مثلما  عنها، 

الكيميائي.

التقنيات  اإدم�����ان  ي��ع��د  ��ا  اأي�����سً

احل��دي��ث��ة م��ن »الإدم�����ان اخل��ف��ي«، 

ف��ه��ن��اك م��ن ي��دم��ن ال���دخ����ل اإىل 

ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب���ت��ي��ة وو���س��ائ��ل 

ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وامل���اق��ع 

الإب��اح��ي��ة والأل��ع��اب 

الإل��ك��رون��ي��ة، وق��د 

الدرا�سات  اأ���س��ارت 

هذه  م�ستخدمي  اأن 

ال��������س���ائ���ل ب��ك��رثة 

ي�����س��اب���ن ب��ال��ق��ل��ق 

ينام�ن  ول  والت�تر 

ج����ي����ًدا وي���دم���ن����ن 

ول  الكيمائية  امل�اد 

الريا�سة  ميار�س�ن 

ول�����دي�����ه�����م ع���زل���ة 

يف  وخلل  اجتماعية 

املناعية. املنظ�مة 

اأي�ًسا  اأمثلة الإدمان اخلفي  ومن 

اإدمان ال�جبات ال�سريعة وم�ساهدة 

وامل�سرحيات  وامل�سل�سلت  الأفلم 

ومتابعة املباريات والك�سل والنميمة 

واملماطلة  وال�سهرة  الظه�ر  وحب 

وت��اأج��ي��ل امل��ه��ام واإ���س��اع��ة ال���ق��ت 

واإدمان العمل والنجاح من الإدمان 

من  اخلفي  الإدم��ان  ويعد  اخلفي. 

احلركة،  وقلة  الكتئاب  م�سببات 

�ستى  لأم���را����ض  ع��ر���س��ة  في�سبح 

الأي�ض« وخ�س��ًسا  »متلزمة  مثل  

يف ال�����س��ت��اء، ح��ي��ث ت���زداد ل��زوج��ة 

الأط���راف  اإىل  تدفقه  فيقل  ال��دم 

تقل  وبذلك  املخاطية،  والأغ�سية 

في�ساب  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ك��ف��اءة 

الإن�سان باكتئاب ال�ستاء والأنفل�نزا 

واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي واأمرا�ض 

ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني وغ��ريه��ا من 

الأمرا�ض.

اخلفي  الإدم���ان  م��ن  وللتخل�ض 

نف�سه  ي���اج��ه  اأن  الإن�����س��ان  ع��ل��ى 

ت�سطري  التي  العادات  عن  ويتخلى 

ع��ل��ي��ه ب��ع��زمي��ة واإ�����س����رار وب���دون 

واإيجاد  التدرج  يعد  كما  ت�س�يف، 

الطرق  اأه���م  م��ن  البديلة  احل��ل���ل 

كما  اخلفي.  الإدم��ان  من  للتخل�ض 

اأن الت��سط والعتدال يف كل الأم�ر 

الغذاء  وتناول  الريا�سة  وممار�سة 

ال�����س��ح��ي م��ث��ل امل����ز وامل��ك�����س��رات 

والأرز  الأل��ب��ان  ومنتجات  والفطر 

ال��ب��ن��ى وال�������س����ف���ان وامل����اأك�����لت 

ال��ب��ح��ري��ة وال��ت���اب��ل احل��ري��ف��ة من 

حم�سنات احلالة املزاجية.

اإيجابية  طاقة  يعطى  ذل��ك  ك��ل 

ويحفز اجل�سم على اإنتاج هرم�نات 

ال�����س��ع��ادة ال���ت���ي ت��ع��ط��ى ���س��ع���ًرا 

كعلج  وتعمل  واحلي�ية  بالن�ساط 

طبيعي للإدمان اخلفي.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم 

هري�سة

كلية ال�سيدلة

ميكن  ل  اأم���راً  ال�سع�ب  تتداول 

امل�سروب  ال�ساي،  ب�ساأن  ت�سديقها 

يبتكر  فيما  بالعامل،  �سعبية  الأك��رث 

ما  اإذا  اأفكاًرا غري منطقية  اآخ��رون 

متت اإ�سافة م�سروبات اأخرى اإليه.

�سائعة  اأخ��ط��اء   5 اأب����رز  اإل��ي��ك��م 

يتداولها كثري من النا�ض عن ال�ساي، 

اأث��ب��ت ال��ع��ل��م واخل����راء اأن��ه��ا غري 

�سحيحة على الإطلق:

الأ�س�د:  من  اأف�سل  الأخ�سر   -

اإذا كان  قد يت�سارع اثنان ب�ساأن ما 

الأ�س�د  من  اأف�سل  الأخ�سر  ال�ساي 

اأو العك�ض، لكن يف احلقيقة، فاإن كل 

الن�عني ياأتي من نبات واحد ي�سمى 

ويحت�ي  �سينين�سي�ض«،  »كاميليا 

من  مت�ساوية  كميات  على  كلهما 

م�سادات الأك�سدة واملعادن.

���س��اي:  ع�����س��ب��ي  ن���ب���ات  اأي   -

فامل�سروبات  �سحيًحا،  لي�ض  ه��ذا 

والت�ابل  الأع�ساب  من  امل�سن�عة 

تتم  النباتية،  امل���اد  من  غريها  اأو 

معاجلتها مباء �ساخن قبل اأن ت�سل 

لهذه  يخ�سع  فل  ال�ساي  اأما  اإليك، 

العملية، وبينما يحت�ي ال�ساي على 

ل  الأع�����س��اب  ف��اإن  الكافيني،  م��ادة 

التي متيز  امل��ادة  ه��ذه  على  تت�ي 

ال�ساي.

اأكيا�ض  اخرع�ا  الريطاني�ن   -

ال�����س��اي: مل ي��ف��ع��ل ال��ري��ط��ان��ي���ن 

اأكيا�ض  اخ���رع  م��ن  اإن  ب��ل  ذل���ك، 

بالقه�ة،  ارتباًطا  اأكرث  اأمة  ال�ساي 

اإنهم الأمريكي�ن، وت�سري املعل�مات 

ابتكره  ���س��اي  كي�ض  اأول  اأن  اإىل 

ت�ما�ض  الأم��ريك��ي  ال�����س��اي  ت��اج��ر 

�س�ليفان.

تقلل  لل�ساي  احلليب  اإ�سافة   -

اإ�سافة  اأن  كثريون  يعتقد  فاعليته: 

احلليب اإىل ال�ساي تقلل من فاعلية 

ال�ساي باعتباره منبًها، لكن درا�سات 

الإن�سان  اأن ج�سم  اإىل  اأ�سارت  عدة 

مي��ت�����ض ن��ف�����ض ال��ك��م��ي��ة م���ن م���ادة 

اأو  ال�ساي نقًيا  الكافيني، �س�اء كان 

خمل�ًطا مب�سروب اآخر.

ط�يلة  لفرة  ال�ساي  تخزين   -

ي��ف�����س��ده: ل��ي�����ض ل��ل�����س��اي ت��اري��خ 

مكان  يف  حفظه  مت  طاملا  انتهاء، 

اإن  البع�ض  يق�ل  قد  وبارد،  مظلم 

الطازجة  ال�سغرية  الأوراق  تلك 

تفقد  اأو  اأ���س��ه��ر،   6 ب��ع��د  تف�سد 

التخزين،  م��ن  ع��ام  ب��ع��د  نكهتها 

اأح�سنت  اإن  لكن هذا غري �سحيح 

ال�ساي. تخزين 

العامل  ح�ل  الكثريون  يحر�ض 

على �سراء اخل�سراوات والف�اكه، 

لكن مع الأ�سف، فاإن ق�سًما كبرًيا 

دون  يف�سد  امل�سريات  ه��ذه  م��ن 

�سلة  م�سريه  وي��ك���ن  ا�ستهلكه، 

املهملت.

املتحدة  الأمم  منظمة  وت��ق���ل 

للأغذية والزراعة »فاو« اإن ح�اىل 

ن�����س��ف اخل�������س���روات وال��ف��اك��ه��ة 

ومعه  يجري هدره،  عاملًيا  املنتجة 

اإنتاجه،  امل�ارد امل�ستخدمة يف  كل 

املليني  ع�سرات  منه  ي�ستفيد  ول 

من اجل�عى ح�ل العامل.

معدل  اأن  اإىل  الفاو  واأ���س��ارت 

ال��ل��ح���م يبلغ  ال��ه��در ال��ع��امل��ي م��ن 

20 ب��امل��ئ��ة م��ن الإن��ت��اج،  ���س��ن���ًي��ا 

وامل��اأك���لت  الأ�سماك  معدل  اأم��ا 

باملئة،   35 نح�  فيبلغ  البحرية 

 30 نح�  العامل  �سكان  يهدر  كما 

اإنتاج احلب�ب. باملئة من 

يقع  الأكر  الهدر  م�ست�ى  لكن 

والفاكهة،  اخل�����س��روات  حقل  يف 

م��ن  امل���ئ���ة  يف   45 ن��ح���  وي��ب��ل��غ 

املنتجة. املحا�سيل  اإجمايل 

ويف عام 2011، قدمت املنظمة 

الأغذية  ثلث  ح�اىل  باأن  تقديًرا 

يهدر كل عام،  اأو  يفقد  العامل  يف 

الكثري يف  تغري  احلني  ذلك  ومنذ 

بح�سب  للم�سكلة،  العاملية  النظرة 

»فاو«.

للأمم  التابعة  املنظمة  وتعرف 

النخفا�ض  ب��اأن��ه  ال��ه��در  املتحدة 

الناجتة  اأو ج�دة الطعام  يف كمية 

التي  والإج���راءات  ال��ق��رارات  عن 

يتخذها م�ردو الأغذية على ط�ل 

التجزئة  جتار  با�ستثناء  ال�سل�سلة، 

وم���ق���دم���ي خ����دم����ات الأغ����ذي����ة 

وامل�ستهلكني.

وت��ق���ل اإن����ه غ��ال��ًب��ا م��ا ت��رك 

ك���م���ي���ات ك���ب���رية م����ن الأغ����ذي����ة 

�سمنها  وم��ن  للتناول،  ال�ساحلة 

دون  وال����ف�����اك����ه  اخل���������س����روات 

منها  التخل�ض  يتم  اأو  ا�ستخدام، 

واملطاعم. املنزلية  املطابخ  من 

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ض 

متاح  ال��غ��ذاء  الك�كب  ه��ذا  على 

لأك��رث  بالن�سبة  ل��ك��ن  ب�����س��ه���ل��ة، 

يعان�ن  �سخ�ض  ملي�ن   820 من 

على  احل�س�ل  يعتر  ل  اجل����ع، 

به. اأمراً م�سلماً  الطعام 

اإىل  تهدف  اإن��ه��ا  ال��ف��او  وت��ق���ل 

زي����ادة اح����رام ال���غ���ذاء، وك��ذل��ك 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���م���زارع���ني ال��ذي��ن 

التي  الطبيعية  وامل�ارد  ينتج�نه، 

ت��دخ��ل يف اإن��ت��اج��ه والأ���س��خ��ا���ض 

وت�سري  ب��دون��ه،  يعي�س�ن  ال��ذي��ن 

الأغذية  فقد  من  التقليل  اأن  اإىل 

ا�ستخدام  اإىل  �سي�ؤدي  وه��دره��ا 

واإدارة  ل��لأرا���س��ي،  ك��ف��اءة  اأك���رث 

اأف�������س���ل ل���ل���م����ارد امل���ائ���ي���ة، مع 

املناخ  تغري  على  اإيجابية  تاأثريات 

العي�ض. و�سبل 

كل  ب��سع  اأنه  املنظمة  وت��سح 

اإن�سان اأن ي�ساهم يف الأمر، وذلك 

ب�سكل �سحيح  الغذاء  عر تخزين 

يف امل��ن��زل، و���س��راء اخل�����س��روات 

تفي  ال��ت��ي  بالكميات  وال��ف���اك��ه 

فقط. حاجته 

حقيقة »مثيرة وصادمة« حول 
استخدام سماعات األذن

ك�سفت خبرية يف جمال �سحة الأذنني اأن ارتداء �سماعات الأذن ميكن 

اأن يت�سبب يف تراكم الأو�ساخ والعرق والزيت واجللد امليت وحتى ال�سعر، 

وا�ستقرار كل هذه الأ�سياء داخل الأذن.

وقالت اخلبرية واملديرة الإكلينيكية يف م�ؤ�س�سة »اإيرويرك�ض« ليزا هيل�يغ: 

»ما يدع� للقلق اأنه مبرور ال�قت، ميكن اأن ي�ؤدي هذا بالفعل اإىل الإ�سابة 

بالتهابات الأذنني«.

اأي �سيء  اأن  اأ�سراليا«،  ني�ز  »ياه�  واأ�سافت هيل�يغ، يف ت�سريح مل�قع 

اإىل  ي�ؤدي  اأن  الأذنني »ميكن  »ال�سملخ« يف  لل�سمع  الطبيعي  امل�سار  يعيق 

ال�سمع، ت�ستقر  ال�سمع، وكما ه� احلال مع �سدادات الأذن واأجهزة  تراكم 

ال�سمع،  اإنتاج  يتم  حيث  ال�سمعية،  القناة  من  اجلزء  ذلك  يف  ال�سماعات 

وميكن اأن تفز على اإنتاج املزيد منه اأثناء ا�ستخدامها«.

ومن املعروف اإن الآذان لديها اآلية فعالة للتنظيف الذاتي، حيث تعتني 

املهمة  ال�ظائف  من  العديد  الأذنني  ل�سمع  اأن  كما  الأو�ساخ،  تراكم  باإزالة 

الأخرى، مبا فيها حماية قناة الأذن وترطيبها.

وكما اأو�سحت هيل�يغ، فاإن هذا الأمر ي�سكل م�سكلة ملن يرتدون �سماعات 

ب�ض« خلف  الأذنني، خ�س��ًسا يف البلدان الرطبة، م�سرية اإىل اأن املياه »تحُ

ال�سمع، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل التهاب الأذن، اإىل جانب اأعرا�ض اأخرى مثل 

الأمل والرائحة الكريهة والإفرازات واحلكة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، تنتقل الأو�ساخ و�سمع الأذنني اإىل ال�سماعات التي 

تتح�ل اإىل بيئة مل�ثة بالكامل، ت�ساهم بدورها يف اإ�سابة الأذن بالتهابات 

ت�ستدعي طلب امل�ساعدة الطبية.

وقالت هيل�يغ اإنه اإذا حدث هذا، اأي اللتهاب يف الأذن، فاإنه يجب على 

الإن�سان احلفاظ على اأذنيه جافتني.

منا�سبة  بفر�سة  لآذانهم  الأ�سخا�ض  ي�سمح  اأن  املهم  من  اإنه  واأ�سافت 

املنا�سبة  ب�»املعدات«  الع�س� جمهز متاًما  هذا  لأن  نظًرا  نف�سها،  لتنظيف 

للقيام بذلك.

واأو�سحت اأن طبقة اجللد امليت ت�سق طريقها من و�سط طبلة الأذن اإىل 

و�سدادات  ال�سماعات  لكن  الأذن��ني،  من  ال�سمع  ويحملها  اخلارجية  الأذن 

الأذن »قد ت�سعف اآلية التنظيف الذاتي«.

حيث  نظيفة،  حالة  يف  الأذن  ب�سماعات  الحتفاظ  اإىل  هيل�يغ  ودعت 

اأو�ست برك �سمع الأذن على ال�سماعات حتى يجف عليها ط�ال الليل، ثم 

الي�م  الطبي يف �سباح  الكح�ل  ب�ا�سطة  اإزالتها بفر�ساة �سغرية وم�سحها 

التايل.

بعد قراءة هذا اخلر، رمبا ي�ستغني اأولئك الذين ي�ستخدم�ن �سماعات 

بطق�ض رطب، عن هذه  تتمتع  التي  الدول  بانتظام، خ�س��ًسا يف  الأذن��ني 

العادة، وللأبد.

وداًعا للحقن

حبوب ذكية إليصال األدوية 
للعضو المستهدف

للتقنية، حب�ًبا ذكية، قد تنهي  ط�ر باحث�ن يف معهد »ما�سات�س��ست�ض« 

ع�سر احلقن الدوائية، وخ�س��ًسا بالن�سبة ملر�سى ال�سكري.

ويعتمد مر�سى ال�سكري على حقن الأن�س�لني عند ارتفاع معدل اجلل�ك�ز، 

وذلك لأن احلب�ب التي تت�ي على الأن�س�لني غري قابلة لل�ستخدام عملًيا 

لأن اجلهاز اله�سمي يحطم الهرم�ن عند مروره فيه، وبالتايل ل ي�ستفيد 

املري�ض منه عند تناوله فم�يا.

ووفق درا�سة ن�سرت مبجلة »نيت�سر ميدي�سني«، فاإن الكب�س�لت الذكية 

اأذرع متناهية ال�سغر، تعمل على  التي تاأتي بط�ل 30 ميليمًرا، تدمج 3 

حقن الأن�س�لني جمهرًيا.

و�سمم الباحث�ن الكب�س�لة بحيث تك�ن مقاومة لل��سط احلم�سي للمعدة، 

فل تتحلل اإل عند و�س�لها الأمعاء الدقيقة الأكرث حم�سية.

من  ال�سطحية  الطبقة  املجهرّية  احلقن  تخرق  الكب�س�لة  تلل  وبعد 

الأمعاء الدقيقة وتفرز الأن�س�لني.

الدقيقة  الأم��ع��اء  لفتقار  ن��ظ��ًرا  اأمل  اأي  املجهري  احلقن  ي�سبب  ول 

ت�ساهم هذه احلب�ب يف  اأن  العلماء  ياأمل  كما  الع�سبية،  الأمل  مل�ستقبلت 

ت�فري طرق بديلة لإي�سال الهرم�نات وامل�سادات احلي�ية والعقارات التي 

ت�سم احلم�ض الن�وي للمكان امل�ستهدف.



�أول ما يتبادر �إىل ذهنك عند �لتفكري يف �آالت �لبيع، هي �آالت بيع 

�مل�شروبات �لغازية و�لوجبات �خلفيفة، لكن يف �لعامل، تُوجد �لعديد من 

ماكينات �لبيع �لغريبة �لتي مل تخطر على بالك من قبل!

وكان موقع Insider قد ��شتعر�ض عدًد� من �أغرب �آالت �لبيع على 

�الإطالق �لتي ُيكن �أن جتدها يف �لعامل:

- �آلة بيع �شبائك �لذهب: يبدو �أن باإمكانك �شر�ء �شبائك ذهب من �آلة 

بيع تتو�جد يف ق�شر �الإمار�ت يف �أبو ظبي باالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

 Ex« �الأملانية  �ل�شركة  ومتتلكها   »Gold to go« ��شم  حتمل  �الآل��ة 

�آالت �لبيع �الأخ��رى، تُخرج هذه �الآلة �شبائك  Oriente Lux«، وكما 
وتبيع  كما  جر�مات،  وع�شرة  خم�شة،  و�ح��د،  بني  وزنها  ي��ر�وح  ذهبية 

عمالت ذهبية من �أ�شر�ليا وكند� وجنوب �أفريقيا.

- �آلة بيع �لبطاط�ض �ملقلية: لي�شت فريدة من نوعها الأنها تتو�جد يف 

بلد�ن عديدة منها �أ�شر�ليا وهولند�، لكنها من �أحب �الآالت على قلوب 

�لزبائن الأنها تُخرج لهم بطاط�ض مقلية �شاخنة ومقرم�شة، وكانت هذه 

�ل�شينية  �ل�شركة  قبل  من   2013 �شنة  مرة  الأول  �شدرت 
ُ
�أ قد  �الآالت 

Beyondte Technology، ثم قامت باإ�شد�ر �لعديد منها وتوزيعها 
على بلد�ن خمتلفة كبلجيكا وت�شيلي، ثم �أطلقت �شركات �أخرى �إ�شد�ر�ت 

 Caenator و�شركة  �الأ�شر�لية،   Hot Chips �شركة  مثل  م�شابهة 

�لهولندية.

ف�شيكون  �لعمر�ن   تاريخ  �إىل  نظرنا  �إذ� 

ت�شكيل  تاأثري  مدى  بو�شوح  نرى  �أن  مبقدورنا 

�ملدن. ووظائف  �الإن�شاين  �ل�شلوك  على  �ملدن 

مدنها  خططت  �لرومانية  �الإم��ر�ط��وري��ة 

ل��ت��ع��زي��ز �ل���دور �ل��ع�����ش��ك��ري ل��ل��م��دي��ن��ة، وذل��ك 

�لعامة  و�ملباين  و�مليادين  �لطرقات  بتنظيم 

و�لثكنات.

فقد  �لو�شطى  �لع�شور  م��دن  ع��م��ارة  �أم��ا 

و�حلرف  للتجارة  كمر�كز  وظيفتها  يدعم  كان 

ذ�ت  و�لكثيفة  �ملر��شة  �لركيبة  خالل  من 

�لت�شوق.   و�أماكن  و�مليادين  �لق�شرية  �مل�شافات 

وباملقابل فاإن �إ�شر�تيجية »هاو�ض مان« يف 

عري�شة  �شو�رع  عمل  يف  تتجلى  كانت  باري�ض 

�الأر�شفة  ثقافة  ممار�شة  لدعم  كال�شانزليزيه 

�ملقاهي  وحياة  للتنزه  �الأ�شجار  تكتنفها  �لتي 

ويف  للمدينة،  �لو��شعة  �ل�شو�رع  �متد�د  على 

يف  �ل��ف��ر�غ��ات  ف��ك��ل  �لع�شرين  �ل��ق��رن  م��دن 

باملركبات   ممتلئة  بب�شاطة  �أ�شبحت  �ملدينة 

�لو�قفة.  �أو  �ملتحركة 

ح��ي��ث جت��ل��ب ك��ل م��دي��ن��ة �أك���ر ق��در ممكن 

ت�شمح  م���ا  ب��ح�����ش��ب  �مل���روري���ة  �حل���رك���ة  م���ن 

مزيًد�  نتج  و�لذي  فر�غاتها، 

�ملزيد  ملو�جهة  �ل�شو�رع  من 

م��ن �ل�����ش��ي��ار�ت و�مل��زي��د من 

و�ملزيد  �ملرورية  �الختناقات 

م���ن �ل���ت���ل���وث و�مل����زي����د م��ن 

�لع�شر. و�أمر��ض  �لبد�نة 

�ل�شوؤ�ل  لنا  يتبادر  من هنا 

زي���ادة  ك��ان��ت  �إذ�  �ل���ت���ايل: 

�ل���ط���رق���ات ت���وح���ي ب���زي���ادة 

�حل���رك���ة �مل����روري����ة؛ ف��م��اذ� 

�لعك�ض؟ مت  �إذ�  �شيحدث 

���ش��رب  1989م  ع���ام  يف 

ت�شبب  مما  فر�ن�شي�شكو،  �شان  مدينة  زلز�ل 

يف �ل��ك��ث��ري م��ن �الأ����ش���ر�ر الأح���د �ل�����ش��ر�ي��ني 

�إغ��الق��ه،  ��شتلزم  مم��ا  �مل��دي��ن��ة،  يف  �حليوية 

وب��ال��ت��ايل �إز�ل���ة �إح���دى �مل�����ش��ار�ت �مل��روري��ة 

خطط  و�شع  وقبل  �ملدينة،  مركز  �إىل  �لهامة 

�إعادة �ل�شارع كان جلياً �أن �ملدينة كانت تعمل 

�عتاد  فقد  �مل�����ش��ار،  ذل��ك  دون  جيد  ب�شكل 

�لنا�ض �مل�شي و�حلركة يف �ل�شارع �لذي �أ�شبح 

مما  �لو��شعة،  و�الأر���ش��ف��ة  �الأ�شجار  تكتنفه 

مبو��شلة  �ملدينة  �شجع 

�لطرق  لتحويل  جهودها 

���ش��و�رع  �إىل  �ل�����ش��ري��ع��ة 

ه���ادئ���ة حل��رك��ة �ل��ن��ا���ض 

�ل�شيارة. حركة  من  بدالً 

وي�����ك�����ن م���الح���ظ���ة 

كثري  يف  م�شابهة  �أمثلة 

�ل��ت��ي حتولت  �مل���دن  م��ن 

�����ش����و�رع����ه����ا �مل��ك��ت��ظ��ة 

�شو�رع  �إىل  بال�شيار�ت 

�الإن�����ش��ان،  وت��ن��زه  حلركة 

ك���وري���ا  يف  و����ش���ي���ئ���ول 

منها. و�حدة  �جلنوبية 

للنا�ض  �ملدينة  ت�شكيل  مت  �إذ�  �خلال�شة 

لل�شيار�ت  ت�شكيلها  مت  و�إذ�  �لنا�ض،  ف�شياأتيك 

�ملدينة  ن�شكل  فكما  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ف�شتاأتيك 

ت�شكيلنا. �ملدينة  تعيد 

�أ. د. عبد�هلل حممد �لعابد

�أ�شتاذ �لت�شميم �لعمر�ين و�الإ�شكان

كلية �لعمارة و�لتخطيط 

ذوي  �لطلبة  حق  من  �أن  على  �لتاأكيد  يجب 

من  لال�شتفادة  �لفر�ض  لهم  تتوفر  �أن  �الإعاقة 

بر�مج �لتعليم �لعايل، وهو حق يكفله لهم نظام 

�مللكي  �ملر�شوم  �ل�شادر مبوجب  �ملعوقني  رعاية 

1421/9/23ه�،  وتاريخ  »م/37«  رقم  �لكرمي 

�ل��وزر�ء  جمل�ض  ق��ر�ر  على  باملو�فقة  �لقا�شي 

رقم »224« وتاريخ 1421/9/15ه� و�لذي جاء 

�لر�ئدة ف�ي جمال رعاية  لكافة �جلهود  تتويجاً 

�ململكة  قبل حكومة  وتاأهيلهم من  �الإعاقة  ذوي 

�لعربية �ل�شعودية.

رعاية  »نظام  من  �لثانية  �مل��ادة  ن�شت  فقد 

�مل���ع���وق���ني« ع��ل��ى �ل���ت���ايل: 

»ت��ك��ف��ل �ل���دول���ة ح���ق ذوي 

�الإع�����اق�����ة ف�������ي خ���دم���ات 

�لوقاية، و�لرعاية، و�لتاأهيل، 

و�الأفر�د  �ملوؤ�ش�شات  وت�شجع 

�الأعمال  ف�ي  �الإ�شهام  على 

�خلريية ف�ي جمال �الإعاقة، 

لهذه  �خلدمات  هذه  وتُقدم 

�ل��ف��ئ��ة ع��ن ط��ري��ق �جل��ه��ات 

�ملخت�شة«. 

باخلدمات  يتعلق  وف�يما 

فقد  و�ل��رب��وي��ة،  �لتعليمية 

ن�����ش��ت �مل�����ادة �أي�����ش��ا على 

»وجوب تقدمي �خلدمات �لتعليمية و�لربوية ف�ي 

جميع �ملر�حل: ما قبل �ملدر�شة، و�لتعليم �لعام، 

و�لتعليم �لفني، و�لتعليم �لعايل، مبا يتنا�شب مع 

قدر�ت �ملعوقني و�حتياجاتهم، وت�شهيل �لتحاقهم 

و�خلدمات  للمناهج  �مل�شتمر  �لتقومي  مع  بها، 

�ملقدمة ف�ي هذ� �ملجال«.

للطالب  �ل��رب��وي  �لرنامج  �إع���د�د  ويعتر 

مكتوبة  و�إد�ري��ة  �أكاديية  وثيقة  �الإعاقة  ذوي 

تَُعّد لكل طالب حمتاج خلدمة تكون ف�يها جميع 

�ملعلومات �ملتعلقة بالطالب و�خلدمات �لربوية 

�حتياجات  تقت�شيها  �لتي  �مل�شاندة  و�خلدمات 

�ملو�ءمات من قبل  �إعد�د خطة  ويتم  كل منهم، 

�ملوؤهل  �لطالب  مع  بالتعاون  موؤهلني  �أ�شخا�ض 

للخدمة، لتدون ف�يها جميع �خلدمات �لربوية 

�ملنا�شبة  �لتعليمية  و�الأن�����ش��ط��ُة  و�مل�����ش��ان��دة، 

�خلدمات  وكذلك  وم�شتو�ها،  �الإعاقة  لطبيعة 

يكن  �لتي  و�ملطلوبة  �ل�شرورية  و�لت�شهيالت 

من خاللها م�شاعدة �لطالب للو�شول �إىل جميع 

�أو  باجلامعة  �ملختلفة  و�الأن�����ش��ط��ة  �خل��دم��ات 

�لوحدة �الأكاديية �لتي يدر�ض ف�يها و�ال�شتفادة 

من جميع �لفعاليات �ملطروحة.

�لفردي  �ل��رب��وي  �لرنامج  توظيف  ويكن 

خالل  م��ن  �الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  �جلامعة  لطالب 

ملف �لطالب �الإلكروين، وذلك بتحديد �إعاقته 

من  �خلا�شة  �لربية  خ��دم��ات  لتلقي  و�أهليته 

�لقوة و�ل�شعف لديه من  جهة، وحتديد جو�نب 

جهة، باالإ�شافة �إىل حتديد �خلدمات �مل�شاعدة 

�ملنا�شبة  �لتدري�ض  وطرق  �لتعليمية  و�لتكييفات 

�لهيئة  رجوع ع�شو  بحيث يكن  �لطالب  حلالة 

�لتدري�ض للعمل مب�شمونها خالل وجود �لطالب 

يف �جلامعة.

برنامج �لو�شول �ل�شامل

نشكل المدن أم تشكلنا؟

برنامج تربوي فردي للطالب ذوي اإلعاقة

عمرانيات

همم أكاديمية

أغرب آالت البيع وأكثرها روعة 
على اإلطالق!

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

مسيرة وطن

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

في�صل بن عبدالوهاب الزهراين

جامعة امللك �صعود
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القفز على الحصان الخشبي

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تباينت امل��واق��ف يف امل��ي��دان ال��رب��وي ح��ول اجل��دل ال��دائ��ر بني 

التعليم يف تكرار مل�شهد قدمي ومتجدد.  التعليم وهيئة تقومي  وزارة 

وهذا التباين الثالثي يك�شف عن حيوية قطاع التعليم وبيئة احلوار 

احل�شاري بني قطاعاته واإن اأراد البع�ض اال�شطياد يف املاء العكر. 

فاأنا اأعرف القطاعني عن قرب وال يخالج املنتمني واملتابعني للميدان 

ولكن  االأولويات،  راأ�ض  دوًما على  التعليم  اأن هاج�ض جودة  الربوي 

نختلف على منهجية الو�شول اإىل االأهداف. 

ومهما حاولنا اأن نحقق امل�شتويات العاملية يف اختبارات التناف�ض 

الدولية فلن ن�شل اإىل امل�شتوى املاأمول، الأن �شاحة التناف�ض ال تتوقف 

عند حدود بالدنا، ويف راأي الكثري اأن ا�شتمرار الدخول يف معرك 

التناف�ض الدويل يجعل من التناف�ض ثقافة موؤ�ش�شية. 

الفلك  يف  ت��دور  كانت  وعندما  ال�شرقية  اأوروب��ا  دول  بع�ض  ففي 

التعليمية على متيز  ال�شوفييتي �شابًقا كان تركيز بع�ض موؤ�ش�شاتها 

طالبها وخا�شة طالباتها يف م�شابقات اجلمباز العاملية وغاب موؤ�شر 

جودة تعليم الفتيات عن �شاحة اجلدل االإعالمي، وكاأن جودة التعليم 

تقل�شت يف قفزة على ظهر ح�شان خ�شبي.

التخ�ش�ض  ميدان  التعليم يف  جودة  من  نريد  ماذا  اأ�شاأل:  وهنا   

واالإبداع على امل�شتوى اجلامعي؟ ولعل اجلواب ي�شاعدنا على اإعادة 

حديث جودة التعليم داخل موؤ�ش�شات التعليم العايل ومتكني اأق�شامه 

و�شوء يف  امليزانيات  يف  زي��ادة  من  بدالً  الرقمي  الع�شر  اأدوات  من 

التوزيع. و�شينف�ض اجلمع ويبقى احل�شان اخل�شبي يف امللعب حلني 

عودة القفز اجلديل لتعريفنا من هو على �شواب يف م�شرية جودة 

التعليم.

الأنانية حترم الآخرين حقهم يف مواقف ال�سيارات

ال�شاعة  من  1441ه�  �شفر   28 االأح��د  اليوم  الربية  كلية  تعقد 

يف  ظ��ه��ًرا،  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  اإىل  �شباحاً  والن�شف  العا�شرة 

مرحلة  يف  املنح  طالب  مع  الكلية  لعميد  مفتوحاً  لقاًء  الكلية،  مقر 

البكالوريو�ض.

لل�شوؤون  الكلية  وكيل  ال�شمراين  حممد  بن  �شعيد  الدكتور  واأك��د 

االأكادميية اأن هذا اللقاء ياأتي امتداداً حلر�ض اجلامعة والكلية على 

على  والوقوف  اجلامعة،  طالب  من  املهمة  الفئة  هذه  مع  التوا�شل 

الربامج  من  تنفذ جمموعة  الكلية  اأن  مو�شحاً  وتطلعاتهم،  همومهم 

املوجهة لطالب املنح من خالل ق�شمي الدرا�شات االإ�شالمية والقراآنية.

للمو�سم الثاين..

بتنظيم ق�سم الإعالم وبالتزامن مع اليوم العاملي للع�سا البي�ساء..

والتخطيط العمارة  بكلية  متخصص  كتاب  معرض 
مع  التربية  لعميد  مفتوح  لقاء 

اليوم المنح..  طالب 

أبحاث  لكرسي  حوارية  جلسات 
المعدية األمراض  لقاحات 

الجامعة لمنسوبات  البصرية  اإلعاقة  عالم  في  تجارب حية 

كتب: ماجد الربيع

العمارة  كلية  عميد  رعاية  حتت 

والتخطيط الدكتور عبداهلل الثابت، 

نظمت وحدة تطوير االأعمال برئا�شة 

الدكتور فهد اللهيم، معر�شاً بعنوان 

»الكتاب املتخ�ش�ض« ملدة اأربعة اأيام 

 /18-15 الفرة  وذلك يف  متتالية، 

1441/2ه� وذلك مب�شاركة كل من 
باجلامعة،  املكتبات  �شوؤون  عمادة 

وجملة  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  امل��ل��ك  ودارة 

دكة،  ودار  ع��م��ران،  وجملة  البناء، 

و�شركة  اخلريية،  الراث  وموؤ�ش�شة 

تارا الدولية. 

ثقافياً  ن�شاطاً   املعر�ض  وي��ع��د 

واالأ���ش��ات��ذة  الكلية  ل��ط��الب  م��ه��م��اً 

واملهتمني يف املجتمع املحلي، وخالل 

اأن  الثابت  ال��دك��ت��ور  اأك���د  االف��ت��ت��اح 

املعر�ض يعزز ر�شالة وروؤية اجلامعة 

العملية  دع��م  �شاأنه  ما  كل  لتوفري 

التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع، 

وال��ق��راءة  االط��الع  على  والت�شجيع 

امل�شتمرة يف املجاالت التخ�ش�شية.

املعار�ض  ه��ذه  مثل  اأن  واأ���ش��اف 

حت��ظ��ى ب��ك��ام��ل ال��دع��م وااله��ت��م��ام 

�شعادته  عن  معرباً  الكلية،  قبل  من 

مب�شاركة هذا العدد من دور الن�شر 

واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ريي��ة 

يرثي  مبا  اأي�شاً،  اخلا�ض  والقطاع 

املعر�ض ويحقق النتائج يف اال�شتزادة 

من املعرفة والثقافة املتخ�ش�شة يف 

جماالت العمارة والتخطيط.

ال��دك��ت��ور فهد  اأو���ش��ح  م��ن جهته 

اللهيم اأن املعر�ض يعد فر�شة مهمة 

على  االطالع  من  ليتمكنوا  للطالب 

الكتب واملراجع، الفًتاً اإىل اأن الكلية 

املعر�ض  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 

امل��راج��ع  واأح����دث  الأه���م  مت�شمًنا 

العمارة  مبجايل  املتعلقة  والكتب 

والتخطيط وما يت�شل بهما من علوم 

ومعارف.

ك���رم عميد  امل��ع��ر���ض  خ��ت��ام  ويف 

الكلية امل�شاركني يف املعر�ض، مثمناً 

وجهودهم  للدعوة  ا�شتجابتهم  لهم 

املعر�ض،  ف��رة  خ��الل  بذلوها  التي 

متمنياً لهم التوفيق وللطالب حتقيق 

الفائدة املرجوة. 

كتبت: ر�ؤى ال�سلّيم

العاملي  االأ���ش��ب��وع  م��ع  ت��زام��ن��اً 

كر�شي  نظم  ال��ع��دوى،  ملكافحة 

اأبحاث لقاحات االأمرا�ض املعدية 

العليان  ابت�شام  الدكتورة  برئا�شة 

اللقاحات  »دور  بعنوان  فعالية 

ال����ع����دوى«، حتت  م��ك��اف��ح��ة  يف 

ل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  وكيلة  رع��اي��ة 

ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة غ����ادة بن 

الفعالية  ت�شمنت  وق��د  �شيف، 

اجلامعية  املدينة  بهو  يف  معر�شاً 

من اجلهات  للطالبات �شم عدداً 

الطالبية،  واالأن���دي���ة  وال��ك��ل��ي��ات 

وجل�شات  حم��ا���ش��رات  وك��ذل��ك 

على  للفعالية  م�شاحبة  ح��واري��ة 

م��دى ي��وم��ي ال��ث��الث��اء واالأرب��ع��اء 

وق�شمت  ٢٣-١٤٤١/٢/٢٤ه���������، 

واملحا�شرات  احلوارية  اجلل�شات 

على حماور تراأ�شها وحتدث فيها 

والدكتورات  االأ�شتاذات  من  نخبة 

يف هذا املجال.

ك���ت���ب���ت: �����س����ارة احل�����ارث�����ي - رن���ا 

الر�ي�س - �سيخة العتيق

بالتعاون  االإع����الم  ق�شم  ن��ظ��م 

ذوات  ال���ط���ال���ب���ات  م���رك���ز  م����ع 

»جت��ارب  بعنوان  فعالية  االإع��اق��ة 

الب�شرية«  االإع��اق��ة  ع��امل  يف  حية 

ي���وم ال��ث��الث��اء 17 ���ش��ف��ر مب��درج 

�شاركت   ،31 امل�شركة  القاعات 

زميالتهن  من�شوبات اجلامعة  فيها 

االأوىل  تعترب  بتجربة  الكفيفات 

على  ت�شجيعهن  بهدف  نوعها،  من 

كو�شيلة  البي�شاء  الع�شا  ا�شتخدام 

للتحرك، ون�شر الوعي بحقوقهن.

باب  فتح  مع  الفعالية  انطلقت 

قبل  اجلامعة  ملن�شوبات  الت�شجيل 

لال�شراك  اأي��ام  بخم�شة  موعدها 

معنا  »عي�شي  جت��رب��ة  خ��و���ض  يف 

العينني،  مع�شوبة  ك��ام��اًل  ي��وم��اً 

وا�شتخدمي الع�شا البي�شاء كو�شيلة 

ثم  اجل��ام��ع��ة،  م��راف��ق  ب��ني  للتنقل 

احكي لنا جتربتك«، وذلك من اأجل 

اأر���ض  على  ال��دم��ج  معنى  تر�شيخ 

وامل�شاركة  امل�شاواة  بتحقيق  الواقع 

واإتاحة الفر�ض لذوي االحتياجات 

اخل��ا���ش��ة اأ����ش���وة ب���اأق���ران���ه���م يف 

من  مظهر  اأي  واإزال�����ة  امل��ج��ت��م��ع، 

مظاهر التمييز جتاههم.

بداأت الفعالية مببادرة الدكتورة 

نوف احلزامي م�شاعدة وكيلة كلية 

االآداب مبعاي�شة هذه التجربة ملدة 

ي��وم ك��ام��ل يف اجل��ام��ع��ة، ث��م روت 

اأن  مو�شحة  للطالبات  جتربتها 

الهدف منها ا�شت�شعار نعمة الب�شر، 

ذوي  وتاأهيل  تدريب  برامج  ودعم 

العمل،  ل�شوق  الب�شرية  االإع��اق��ة 

ذوي  حل��ي��اة  ال��دم��ج  ثقافة  ون�شر 

املجتمع  وتوعية  الب�شرية  االإعاقة 

بهم.

عن  متحدثة  احل��زام��ي  وق��ال��ت 

التجربة، اأنها �شتغري فكرة االنطباع 

املرئي و�شتعيد النظر باالنطباعات 

واحل���وا����ض االأخ������رى، واأ���ش��اف��ت 

ملدة  حياتية  جت��رب��ة  عا�شت  اأن��ه��ا 

�شعور  ومتلكها  ال��ظ��الم،  يف  ي��وم 

اخلروج  ملجرد  وال�شعف  باخلوف 

واالإج��ب��ار على  االآم��ن  املحيط  من 

االع��ت��م��اد على احل��وا���ض االأخ��رى 

بها،  املحيط  ال��واق��ع  تخيل  ملجرد 

ودعت الطالبات مل�شاركة زميالتهن 

يف  م�شكلة  اأي  لتجاوز  الكفيفات 

اجلامعة.

نان�شي  ال���دك���ت���ورة  و����ش���ارك���ت 

عبدالعزيز االأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم 

مع  بتجربتها  احل�����ش��ور  االإع����الم 

احلا�شب  تطبيقات  مقرر  طالبات 

بجهود  م�شيدة  االإع��الم،  االآيل يف 

فيما  واأخ�شائياته،  االإعاقة  مركز 

مع  املهني  التعامل  باأ�شلوب  يتعلق 

امل�شتخدمة  االأدوات  اأو  الفئة  هذه 

لت�شهيل الر�شالة التعليمية.

ث���م ت���وال���ت ب��ع��د ذل���ك جت���ارب 

مدى  على  امل�شاركات  الطالبات 

ال�شعوبات  خاللها  روين  �شاعتني 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ن، 

توفر  عدم  حول  اأغلبها  دار  والتي 

تطبيقات على هواتف ال�شام�شوجن 

ت��دع��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ووج���ود 

منزلقات يف الطرق املوؤدية للكليات 

دون  التحرك  يعوق  والبوابات مما 

م��راف��ق، اإ���ش��اف��ة اإىل ع��دم وج��ود 

لوحات اإر�شادية تفيد هذه الفئة.


