
قرر جمل�س الوزراء يف جل�ضته التي عقدها الثالثاء املا�ضي يف 

ق�ضر اليمامة برئا�ضة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود ـ حفظه اهلل- املوافقة  على نظام اجلامعات 

اجلديد، وقيام جامعة امللك �ضعود بالتوقيع على م�ضروعي مذكرتي 

تفاهم للتعاون الأكادميي بني جامعة امللك �ضعود يف اململكة العربية 

والرفع  املتحدة،  اململكة  وليفربول يف  اأدنربة  وجامعتي  ال�ضعودية 

مبا يتم التو�ضل اإليه، ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.

وبهذه املنا�ضبة رفع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

اأ�ضمى  وعدد من وكالء ووكيالت اجلامعة وعمدائها ومن�ضوبيها، 

عبارات ال�ضكر والتقدير والعرفان، ملقام خادم احلرمني ال�ضريفني 

الأمني  عهده  ويل  و�ضمو  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 

عبدالعزيز،  بن  �ضلمان  بن  الأمــر حممد  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

اإقرار واعتماد نظام اجلامعات اجلديد،  حفظهما اهلل، مبنا�ضبة 

وال�ضكر مو�ضول ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�ضيخ، الذي 

مل ياأُل جهًدا يف متابعة �ضدور قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على 

نظام اجلامعات اجلديد ليظهر مكتماًل يف اأبهى حلة.           

تفا�صيل �ص3-2

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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20 02 05حقيقة إلغاء مكافآت الطالب أوقاف الجامعة أنموذجًا استضافة اجتماع عمداء شؤون الطالب في المملكة

د. العمر: تحول نوعي 
للجامعات السعودية

عرب معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر اأن نظام 

اجلامعات ال�ضادر يف حلته اجلديدة �ضيحقق  للجامعات 

ال�ضتقاللية؛ مبا يتيح لها بناء لوائحها الأكادميية واملالية 

�ضراكة  تاأ�ضي�س  يف  النــطــالق  اآفـــاق  ويفتح  والإداريـــــة، 

ال�ضتثمار  قواعد  على  تقوم  جمتمعية 

والــعــمــل  ــة،  ــي ــال امل مـــواردهـــا  لتنمية 

اإ�ضافية  متويل  فر�س  توفر  على 

لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام 

وت�ضغيل  اإدارة  يف  اخل�ضخ�ضة 

اجلامعي  التعليم  مــوؤ�ــضــ�ــضــات 

مــــوؤكــــداً بـــاأنـــه حتــــول نــوعــي 

للجامعات ال�ضعودية.

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء وافق على نظام الجامعات الجديد..

منضبطة واستقاللية  خصخصة.. 



مجلس الوزراء يعتمد نظام الجامعات الجديد
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د. النمي: يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية الموارد المالية والقدرات البشرية

د. آل الشيخ: النظام الجديد يحقق نقلة نوعية للجامعات على أسس التمكين والتميز والجودة

رف����ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر ووكيل اجلامعة 

الدكتور عبداهلل ال�سلمان وعدد من 

وعمدائها  اجلامعة  ووكيالت  وكالء 

ال�سكر  عبارات  اأ�سمى  ومن�سوبيها، 

وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان، مل��ق��ام خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  ويل 

بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

عبدالعزيز، حفظهما اهلل، مبنا�سبة 

اجلامعات  ن��ظ��ام  واع��ت��م��اد  اإق����رار 

ملعايل  مو�سول  وال�سكر  اجل��دي��د، 

اآل  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر 

ال�سيخ، الذي مل ياأُل جهًدا يف متابعة 

�سدور قرار جمل�س الوزراء باملوافقة 

على نظام اجلامعات اجلديد ليظهر 

مكتماًل يف اأبهى حلة. 

قرار جمل�س الوزراء

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  وك��ان 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

� حفظه اهلل � قد راأ�س اجلل�سة التي 

الثالثاء  ال����وزراء،  جمل�س  عقدها 

وق��رر  اليمامة،  ق�سر  يف  املا�سي 

قيام  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س 

على  بالتوقيع  �سعود  امللك  جامعة 

للتعاون  تفاهم  مذكرتي  م�سروعي 

الأكادميي بني جامعة امللك �سعود يف 

وجامعتي  ال�سعودية  العربية  اململكة 

اأدنربة وليفربول يف اململكة املتحدة، 

وال���رف���ع مب��ا ي��ت��م ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه، 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

بعد الطالع على ما رفعه معايل 

على  الط��الع  وبعد  التعليم،  وزي��ر 

ال�سوؤون  يف جمل�س  املعدة  التو�سية 

القت�سادية والتنمية رقم »11 � 1/ 

1441/1ه�،   /6 وت��اري��خ  د«   /41
ق�����راري جمل�س  ال��ن��ظ��ر يف  وب��ع��د 

وتاريخ   »61  /  239« رقم  ال�سورى 

 /224« ورق��م  1440/2ه�،   /28
قرر  1441/1/19ه�،  وتاريخ   »56
نظام  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س 

اجلامعات.

مرحلة اأوىل

وبهذه املنا�سبة اأعرب معايل وزير 

اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم 

ال�سيخ عن بالغ �سكره وعظيم عرفانه 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

�ساحب  الأم���ني  عهده  ويل  و�سمو 

بن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 

–حفظهما  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ن��ظ��ام  اع���ت���م���اد  مب��ن��ا���س��ب��ة  اهلل- 

اجلامعات اجلديد.

وقال معاليه: »اإن النظام اجلديد 

ي��ح��ق��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����س��رية 

اأ�س�س  على  ال�سعودية  اجلامعات 

م��ن ال��ت��م��ك��ني وال��ت��م��ّي��ز واجل����ودة، 

العملية  ت��ط��وي��ر  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

كفاءة  ورف��ع  والبحثية،  التعليمية 

املالية  امل�����وارد  وت��ن��م��ي��ة  الإن���ف���اق، 

للجامعات، والقدرات الب�سرية، مبا 

 .»2030 اململكة  روؤي��ة  مع  ين�سجم 

�سيبداأ  النظام  تطبيق  اأن  مو�سحاً 

ب�سكل تدريجي على ثالث جامعات 

كمرحلة اأوىل، ومنحها مدة انتقالية 

نفاذ  تاريخ  من  اب��ت��داًء  »�سنة«  مل��دة 

م�سروع النظام.

ا�ضتقاللية من�ضبطة

واأ�ساف اأن النظام اجلديد ميتاز 

املن�سبطة  ال�ستقاللية  بتحقيق 

العامة  ال�سيا�سة  وف��ق  للجامعات 

واإن�ساء جمل�س  الدولة،  تقرها  التي 

عدد  بع�سوية  اجلامعات  ل�سوؤون 

من اجلهات احلكومية وممثلني عن 

لالأمناء  وجمل�س  اخلا�س،  القطاع 

يف كل جامعة مبا ي�سهم يف حتقيق 

ا�ست�سارية  وجم��ال�����س  احل��وك��م��ة، 

امل�ساركة  ق��اع��دة  لتو�سيع  دول��ي��ة 

اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف 

للجامعات  يتيح  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 

تفعيل مواردها الذاتية، وي�سمح لها 

باإن�ساء الأوقاف وتاأ�سي�س ال�سركات، 

تخ�س�ساتها  اإق���رار  م��ن  ومتكينها 

وب���راجم���ه���ا، واخ���ت���ي���ار ق��ي��ادات��ه��ا 

وجتويد  الكفاءة،  من  اأ�سا�س  على 

خمرجاتها مبا ي�ستجيب لحتياجات 

�سوق العمل، اإىل جانب خلق فر�س 

وظيفية لأبناء الوطن يف اجلامعات 

على اأ�سا�س من التناف�سية.

فروع للجامعات الأجنبية

اإىل  التعليم  وزي��ر  معايل  واأ���س��ار 

بافتتاح  ي�سمح  اجلديد  النظام  اأن 

داخ��ل  الأجنبية  للجامعات  ف���روع 

اململكة وفق �سوابط حمددة؛ لزيادة 

منظومة  كفاءة  رف��ع  يف  التناف�سية 

التعليم اجلامعي، موؤكداً عزم وزارة 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  التعليم 

امل�ستمر للتعليم اجلامعي يف حتقيق 

على  م�سبوقة  غري  نوعية  مكا�سب 

وبحثية،  تعليمية  م�ستويات  ع��دة 

خدمة  يف  اجلامعات  دور  وتفعيل 

معايل  اأن  وتنميته.يذكر  املجتمع 

الأ�سبوع  يف  عقد  قد  التعليم  وزي��ر 

الأول  ال��ل��ق��اء  تعيينه  م��ن  الأول 

مب��دي��ري اجل��ام��ع��ات ب��ت��اري��خ 30/ 

1440/4ه�، مبدينة الريا�س، ووجه 
بت�سكيل جلنة من عدد من مديري 

�سياغة  واإع��ادة  ملراجعة  اجلامعات 

م�����س��روع ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات، حيث 

اجتماعات،  ع��دة  اللجنة  ع��ق��دت 

وم��واده  النظام  مراجعة  فيها  ومت 

ت�سوراً  اللجنة  وقدمت  واأحكامه، 

متكاماًل عن م�سروع النظام، ثم مت 

وزير  معايل  بني  الثاين  اللقاء  عقد 

ي��وم  اجل��ام��ع��ات  وم��دي��ري  التعليم 

مدينة  يف  1440/7/16ه�  ال�سبت 

اإع��داد  الجتماع  خ��الل  ومت  ج��دة، 

والرفع  النهائية،  �سيغته  يف  النظام 

به للجهات املخت�سة.

مكافاآت الطالب لن مت�س

اأكد نائب وزير التعليم للجامعات 

نظام  اأن  امل��رزوق��ي،  ح��امت  الدكتور 

ِقر اأخرًيا 
ُ
اجلامعات اجلديد الذي اأ

باٍق  الو�سع  واأن  املكافاآت،  لن مي�ّس 

على ما هو عليه؛ مو�سًحا اأن النظام 

مل يتطرق لذلك.

الدولة  تكفله  التعليم  اإن  وق��ال«: 

جلميع املواطنني بجميع اجلامعات، 

يبدأ تطبيقه على ثالث جامعات كمرحلة أولى ومدة انتقالية »سنة«

د. املرزوقي د. اآل ال�ضيخ

حوكمة متكاملة
النظام اجلديد ي�سهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويرفع جودة 

الكفاءة  رفع جودة  الأثر يف  اأعظم  له  �سيكون  كما  اجلامعات،  خمرجات 

ا�ستقاللية  للجامعات  ويتيح  للجامعات،  املالية  امل��وارد  وتعزيز  الب�سرية 

من�سبطة مبا ي�سمح لها بتطبيق نظام حوكمة متكامل يف كامل مفا�سلها 

مبا ي�سمن ماأ�س�سة العمل احلكومي ورفع اإنتاجية كافة قطاعات اجلامعة.

د. عادل بن عبدالكرمي العبدالكرمي

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

االتجاه الصحيح
من اأبرز ما ت�سمن م�سروع النظام اجلديد رفع كفاءة الكواد الأكادميية 

والإدارية وتطبيق مبادئ ال�ستقاللية اخلا�سة يف اإدارة وت�سغيل موؤ�س�سات 

التعليم اجلامعي وا�ستخدام مواردها الب�سرية ال�ستخدام الأمثل لتحقيق 

جودة الأداء والتمّيز الإداري ب�سكل خا�س؛ كما ي�ساعد يف رفع موؤ�سرات 

الأداء لدى اجلامعة والنفتاح على اجلامعات العاملية.

د. �ضامل بن �ضالح الرجيعي

عميد عمادة املوارد الب�ضرية

رواد التحول
امل�سوؤولية يف  �ستكون على قدر  ال�سعودية  باأن جامعاتنا  يقني  اأنا على 

حتمل م�سوؤلياتها جتاه املليك وال�سعب والوطن لتحقيق الأهداف املرجوة 

يف  الدخول  خالل  من  التحول  رواد  من  �ستكون  اجلامعة  اأن  كما  منها، 

النظام اجلديد ح�سب اجلدول الزمني الذي تعمل عليه اجلامعة بالتن�سيق 

مع وزارة التعليم واحلهات ذات العالقة.

د. ها�ضم حممد بن �ضليح

عميد كلية اخلدمات الطبية الطارئة

يتيح لها بناء لوائحها واملالية والإدارية

رفع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر اأ�سمى 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل عهده 

الأم��ني الأم��ري حممد بن �سلمان حفظهما اهلل، وملعايل 

وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ، الذي مل ياأُل جهًدا 

يف متابعة �سدور قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على نظام 

اجلامعات اجلديد ليظهر مكتماًل يف اأبهى حلة.  و�سرح 

الذي  اجلديد  اجلامعات  نظام  �سدور  باأهمية  معاليه 

تتحول  بحيث  الأم��ر«،  ولة  طموحات  مع  متوافًقا  ياأتي 

اجلامعات ال�سعودية اإىل جامعات نوعية متميزة يف ميدان 

التناف�سية العاملي، وحتقيق اجلودة والريادة وتطوير الأداء 

وعرب  والبحثية.  العلمية  املجالت  يف  العاملية  واملناف�سة 

اجلديدة  حلته  يف  ال�سادر  اجلامعات  نظام  باأن  معاليه 

�سيحقق  للجامعات ال�ستقاللية؛ مبا يتيح لها بناء لوائحها 

النطالق يف  اآف��اق  ويفتح  والإداري���ة،  واملالية  الأكادميية 

ال�ستثمار  قواعد  على  تقوم  جمتمعية  �سراكة  تاأ�سي�س 

لتنمية مواردها املالية، والعمل على توفري فر�س متويل 

اإ�سافية لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام اخل�سخ�سة 

يف اإدارة وت�سغيل موؤ�س�سات التعليم اجلامعي، وال�ستخدام 

الأمثل للموارد الب�سرية والأكادميية والإدارية، .

د. العمر
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د. السلمان: نظام الجامعات الجديد يتكون من 14 فصال تحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
د. عسيري: يتيح للجامعات أن تنشئ الشركات أو تساهم في إنشائها والبحث عن مصادر تمويل

واأنه للجميع  اأب��ًدا،  ولن يتغري �سيء 

وفًقا ملا ن�س عليه النظام.

وح��ول ت���داول اأخ��ب��ار ع��ن توقف 

املكافاآت؛ اأ�سار »املرزوقي«، يف رده، 

اإىل اأن الو�سع باٍق على ما هو عليه 

ومل يتطرق النظام لذلك.

14 ف�ضاًل
اجلامعة  وك��ي��ل  رف���ع  جهته  م��ن 

الدكتور عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان 

اأ���س��م��ى اآي����ات ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان 

والم��ت��ن��ان مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ع��ه��ده  ويل  ول�����س��م��و  ال�����س��ري��ف��ني 

مبنا�سبة  اهلل،  يحفظهما  الأم���ني 

اجلديد،  اجلامعات  نظام  ���س��دور 

والتقدير  ال�سكر  واأعرب عن جزيل 

ملعايل وزير التعليم ملتابعته احلثيثة 

���س��درت  ح��ت��ى  ال��ن��ظ��ام  لتفا�سيل 

عليه،  الكرمية  ال�سامية  امل��واف��ق��ة 

موؤكداً اأن �سدور النظام يعد امتداداً 

للتعليم  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م 

والذي  من�سوبيه،  وجلميع  اجلامعي 

يعترب نقلة نوعية للجامعات وخطوة 

م�ستهدفات  حتقيق  ن��ح��و  حثيثة 

اإن نظام  روؤية الوطن 2030، حيث 

ع�سر  اأرب��ع��ة  من  يتكون  اجلامعات 

من  ع��دداً  يتناول  جوهرياً،  ف�ساًل 

للجامعات،  الأهمية  ذات  اجلوانب 

ال�ستقاللية  حت��ق��ي��ق  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الأكادميية واملالية والإدارية، وخطوة 

اأهداف  نحو حتقيق  ومميزة  فاعلة 

ر�سمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

عالوة  احلكيمة،  القيادة  تطلعات 

الذاتية  املوارد  ا�ستثمار  تفعيل  على 

واإي���ج���اد م�����س��ادر مت��وي��ل ج��دي��دة، 

بتاأ�سي�س  ل��ل��ج��ام��ع��ات  وال�����س��م��اح 

والأوق��اف،  ال�ستثمارية  ال�سركات 

للجمعيات  املنظمة  اللوائح  واإق��رار 

البحث  ومراكز  البحثية  والكرا�سي 

والب���ت���ك���ار وري������ادة الأع����م����ال يف 

اجلامعات.

مرونة وحوكمة

اأن  اإىل  ال�سلمان  الدكتور  واأ�سار 

هذا النظام يتميز باملرونة واحلوكمة 

اجلامعات  و�ستتمكن  اأك��رب،  ب�سكل 

فّعال  ب�سكل  العمل  من  خالله  من 

يف  العاملية  واملناف�سة  التميز  نحو 

والبحث  التعليم  ون��واجت  خمرجات 

والإنتاجية  الكفاءة  ورف��ع  العلمي 

باإذن اهلل، موؤكداً على اأهمية النظام 

بافتتاح  �سي�سمح  ال���ذي  اجل��دي��د 

داخ��ل  الأجنبية  للجامعات  ف���روع 

اململكة وفق �سوابط حمددة؛ لزيادة 

منظومة  كفاءة  رف��ع  يف  التناف�سية 

التعليم اجلامعي مما ميهد الطريق 

يف  العايل  للتعليم  نوعية  نقلة  نحو 

مزايا  من  عليه  ي�ستمل  ملا  اململكة 

يف  مبا�سر  ب�سكل  تن�سب  ومنافع 

وحتقيقاً  واملواطن  الوطن  م�سلحة 

للريادة والتميُّز والإبداع.

كلمته  ال�سلمان  الدكتور  واختتم 

اأن يحفظ  الدعوات  بتقدمي خال�س 

الر�سيدة  وقيادتنا  الغايل  وطننا  لنا 

ملزيد  وال�سداد  بالتوفيق  وميدهم 

بهذا  والرقي  والرخاء  النه�سة  من 

الوطن احلبيب.

حتقيق ال�ضتقاللية

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

رف���ع ���س��ك��ره اجل��زي��ل مل��ق��ام خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

العهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن 

الأم�����ري حم��م��د بن 

�سلمان على املوافقة 

الكرمية على النظام 

للجامعات،  اجلديد 

وال����������ذي ي��ع��ك�����س 

ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 

ال����ر�����س����ي����دة ن��ح��و 

مت��ك��ني اجل��ام��ع��ات 

التميز  حتقيق  م��ن 

واجل������ودة وي�����س��ه��م 

العملية  تطوير  يف 

والبحثية،  التعليمية 

وتنمية املوارد املالية 

الب�سرية،  والقدرات 

وحتقيق روؤية اململكة 2030.

النظام  ه��ذا  اأن  النمي  د.  واأك��د 

ال�ستفادة  من  اجلامعات  �سيمكن 

الب�سرية  م��وارده��ا  م��ن  الق�سوى 

التعليمية  ر�سالتها  لتحقيق  واملالية 

وف��ق  املجتمع  وخ��دم��ة  وال��ب��ح��ث��ي��ة 

حفظها  للدولة  العامة  التوجهات 

يف  اأرح���ب  جم���الً  يتيح  كما  اهلل، 

التعليم  موؤ�س�سات  القرار يف  اتخاذ 

اجلامعي، عن طريق اإن�ساء املجال�س 

ال�ست�سارية الطالبية واأع�ساء هيئة 

من  النظام  ت�سمنه  وم��ا  التدري�س 

اأدوت احلوكمة.

هّمة حتى القّمة

ب�����دوره ت��ق��دم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

يو�سف  د.  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

ال�سكر  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  ع�����س��ريي، 

وال��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني، و�سمو ويل العهد الأمني، 

واأكد على الدور التنموي للجامعات 

الوطن  طموح  دع��م  يف  ال�سعودية 

والرتقاء مبوؤ�س�ساته.

الدكتور  معايل  توىل  منذ  وق��ال: 

التعليم،  وزارة  ال�سيخ  اآل  ح��م��د 

نظام  و�سع  على  متوا�سل  والعمل 

ير�سم خارطة طريق تتيح للجامعات 

ال�ستقاللية  من  مزيًدا  ال�سعودية 

يف ر�سم خطواتها التنفيذية لرتتقي 

والبحثية  التعليمية  عملياتها  بكافة 

هذه  احتياجات  ويلبي  واملجتمعية، 

اجل��ام��ع��ات وم���ن ث��م ال��ط��م��وح��ات 

املرجوة منها.

مقام  موافقة  ج��اءت  واأ���س��اف: 

ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 

و�سمو وىل العهد الأمني على النظام 

بداية  ليعلن  للجامعات  اجل��دي��د 

ا�ستناداً  العمل  من  جديدة  مرحلة 

يقدمها  ع��دي��دة  مكت�سبات  ع��ل��ى 

مكت�سبات  النظام، حيث مينح  هذا 

�سبيل  على  منها  للجامعات  عديدة 

املثال ل احل�سر اإقرار اللوائح املالية 

والإداري����������ة، ورب���ط 

اجل���ام���ع���ات ب�����س��وق 

يجعلها  مم��ا  ال��ع��م��ل 

توفري  على  حري�سة 

الكفاءات التي تدعم 

التنموية  اجل���وان���ب 

والق����ت���������س����ادي����ة، 

الفر�سة  يتيح  ك��م��ا 

ل���ل���ج���ام���ع���ات ب�����اأن 

اأو  ال�سركات  تن�سئ 

اإن�سائها،  يف  ت�ساهم 

م�سادر  عن  والبحث 

اأن  �ساأنها  من  متويل 

ال�ستقاللية  حتقق 

فر�سة  للجامعات  ويتيح  املن�سبطة 

واملالية  الأك��ادمي��ي��ة  لوائحها  بناء 

والإدارية، واختيار الأكفاء للم�ساركة 

والأق�������س���ام  ال��ك��ل��ي��ات  اإدارة  يف 

الأكادميية، و�سمان اجلودة وح�سول 

املوؤ�س�سي  العتماد  على  اجلامعات 

وال����رباجم����ي، وحت��ق��ي��ق احل��وك��م��ة 

ال���الزم���ة، ك��م��ا ي��ت�����س��م��ن ال��ن��ظ��ام 

ومتابعة  دعماً  للجامعات  اجلديد 

م�ستمرة من الدولة - وفقها اهلل -، 

وذلك من خالل اأمرين الأول اإقرار 

ميزانية كل جامعة من خالل نظام 

متويل مبتكر يعر�س 

الوزراء  جمل�س  على 

يف  ال��دول��ة  وت�ساهم 

ج���زء م��ن��ه��ا، ال��ث��اين 

موؤ�سرات  ا�ستخدام 

تقييم  ع��ن��د  الأداء 

اجل���ام���ع���ات.  اأداء 

وخ����ت����م ب����ال����ق����ول: 

النظام  و���س��ع  ل��ق��د 

للجامعات  اجل��دي��د 

ب������داي������ة ج����دي����دة 

ل��ع��م��ل اجل���ام���ع���ات 

�سعارها  ال�سعودية، 

ه��ّم��ة ح��ت��ى ال��ق��ّم��ة، 

اجلامعات  تبذل  لأن  فر�سة  وه��ي 

الفر�س  وتتيح  جهد،  كل  ال�سعودية 

ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار، وت�����س��اه��م يف 

 2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق 

وتوجهاتها امل�ستقبلية.

انعكا�س حقيقي للروؤية

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����س��اري��ع د. 

من�سوبي  اأن  اأك��د  ال�سقري  عبداهلل 

الفرح  ببالغ  تلقوا  اجلامعي  التعليم 

جمل�س  موافقة  �سدور  وال�����س��رور، 

ال�������وزراء ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د 

تطبيقه  �سيتم  وال��ذي  للجامعات، 

جامعات  ثالث  على 

ومن  اأوىل  كمرحلة 

على  ���س��ي��ط��ب��ق  ث���م 

اجل��ام��ع��ات الأخ��رى 

ت��دري��ج��ي��اً وف���ق ما 

�سوؤون  جمل�س  ي��راه 

ويعترب  اجل��ام��ع��ات، 

ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ن��ق��ل��ة 

م�سرية  يف  ن��وع��ي��ة 

مُيَِكن  بحيث  التعليم 

اجل�����ام�����ع�����ات م��ن 

ال�ستقاللية  حتقيق 

امل���ن�������س���ب���ط���ة م��ن 

وفق  واأنظمتها  لوائحها  بناء  حيث 

الأم��ر  للدولة،  العامة  ال�سيا�سات 

اجل��ام��ع��ات  ي�ساعد  ���س��وف  ال���ذي 

مبا  واإج��راءات��ه��ا  قراراتها  �سنع  يف 

ين�سجم مع اأهدافها وقدراتها.

اجلديد  النظام  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ي��ح��ق��ق ال��ع��دي��د من 

املكا�سب، والتي من اأهمها اأنه يعترب 

روؤي���ة  مل�سامني  حقيقي  ان��ع��ك��ا���س 

اململكة 2030م يف التنظيم الإداري 

للجامعات  و�سيتيح  ل��ل��ج��ام��ع��ات، 

وفق  وبراجمها  تخ�س�ساتها  اإق��رار 

�سوق  وفر�س  التنموية  الحتياجات 

العمل، وي�ساهم يف تخفي�س التكلفة 

على  وي�سجعها  للجامعة  الت�سغيلية 

ويقلل  اإيجاد م�سادر متويل جديدة 

الدولة،  اعتمادها على ميزانية  من 

ي��رب��ط  ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د  اأن  ك��م��ا 

خالل  من  العمل  ب�سوق  اجلامعات 

وجود متثيل من خارج اجلامعات يف 

املجال�س املختلفة، وتو�سيع امل�ساركة 

موؤ�س�سات  يف  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  يف 

اإن�ساء  خالل  من  اجلامعي  التعليم 

الطالبية  ال���س��ت�����س��اري��ة  امل��ج��ال�����س 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

تنويع املوارد

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ورف��ع 

خالد  د.  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

والمتنان  ال�سكر  جزيل  احلميزي، 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام 

و�سمو ويل عهده الأمني على دعمهم 

امل�ستمر ملنظومة التعليم واهتمامهم 

اأف�سل  باأبناء �سعبهم للح�سول على 

ت�سمن  التي  وامل���وارد  الإمكانيات 

ل�سبابنا حياة م�ستقرة ي�ساهمون من 

خاللها يف بناء هذا الوطن العظيم. 

على  التعليم  وزير  معايل  �سكر  كما 

الوا�سح  وحر�سه  احلثيثة  جهوده 

بال�سكل  النظام  ه��ذا  �سدور  على 

تنفيذه  �سهولة  ي�سمن  مبا  الأم��ث��ل 

وحتقيقه لأهدافه.

اجلامعات  نظام  �سدور  اأن  واأكد 

التعليم  اجلديد يعد نقلة نوعية يف 

من  مبزيد  تتميز  باململكة  ال��ع��ايل 

واحلوكمة  وال�ستقاللية  امل��رون��ة 

التطورات  مع  وتتما�سى  املن�سبظة 

احل��دي��ث��ة يف اجل���ام���ع���ات وال��ت��ي 

اقت�ساد  بناء  ع��ززت من دوره��ا يف 

النظام  ه��ذا  مييز  ومم��ا  بلدانها، 

متكني اجلامعات من تنويع مواردها 

اإمكانياتها  وا�ستغالل جميع  الذاتية 

له  �سيكون  وه��ذا  املجتمع،  خلدمة 

خمرجاتها  تطوير  يف  مبا�سر  اأث��ر 

الأك��ادمي��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة م��ن خ��الل 

الب�سرية  الكوادر  اأف�سل  ا�ستقطاب 

وحت�سني البنى التحتية.

نقلة نوعية

اجلامعة  وكيلة  رفعت  جهتها  من 

ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت 

اأ�سمى اآيات  �سيف،  بن  عبدالعزيز 

ال�سكر والعرفان ملقام خادم احلرمي

ن ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمي

روؤيتهم للجيل  ن لدعمهم وو�سوح 

القادم حتى يكون التعليم والبتكار ف

ي اململكة يف م�ساّف دول العامل ال

متميزة، وال�سكر مو�سول ملعايل وز

ير التعليم معايل د. حمد اآل ال�سي

خ على وقته وجهده وحر�سه على 

متابعة اإجراءات اإقرار هذا النظام ب

ما ي�سمن تطوير املوؤ�س�سات التعلي

مية وخمرجاتها املاأمولة.

وقالت: حراك دائم، وتطوير م�س

يخطوها التع متر، وخطوة تاريخية 

ليم اجلامعي يف منظومة متكاملة 

من القفزات املتتالية لوطن طموح 

بقيادة �سابة ل تاألو جهداً اأن تقدم ل

مواطنيها كل ما من �ساأنه الرتقاء ب

م�سرية التعليم ودعم طلبته والنهو

�س بقدراتهم وم�ستواهم العلمي، و

خلق بيئة تناف�سية ملخرجات م�سرف

ة تبني م�ستقبل الوطن مبا يتوافق 

مع روؤية قيادتنا الر�سيدة.

�سيكون لنظام اجلامع واأ�سافت: 

ات اجلديد- بعون اهلل - دور كبري 

لالإ�سهام يف تطوير العملية التعليمي

ة والبحثية، وتنمية املوارد املالية و

يف اجلامعات، واإ القدرات الب�سرية 

حداث نقلة نوعية وانطالقة عاملية ل

موؤ�س�ساتنا التعليمية مبا يعزز التنمي

ة الوطنية ويدعم القت�ساد الوطني

التعليم مع �سائر  ، لن�سري يف قطاع 

قطاعات الدولة الأخرى.

د. الحميزي: 
جامعتنا سباقة 
في العديد من 
المبادرات التي 

تتناغم مع نظام 
الجامعات الجديد

د. غادة: حراك 
دائم وتطوير 
مستمر وخطوة 

تاريخية في 
منظومة متكاملة 

لوطن طموح

د. ال�ضقري د. احلميزيد. ع�ضريي د. النمي د. ال�ضلمان

نقلة متميزة
النظام اجلديد �سيغري هوية اجلامعات من موؤ�س�سات عامة حكومية اإىل 

موؤ�س�سة غري ربحية مع مرونة كبرية للجامعات يف اإدارة �سوؤونها وتطوير 

التقدم  وم�سايرة  العمل  و�سوق  التنمية  احتياجات  يواكب  مبا  براجمها 

العلمي والإن�ساين. كما اأنه يوفر اآليات متعددة للتمويل من خالل الإعانات 

احلكومية والأوقاف واخلدمات والتربعات.

د. من�ضور بن عبدالعزيز الزعري

عميد كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

تحوالت نوعية
داخ��ل  احل���راك  نوعية يف  ع��رب حت��ولت  ال��ق��رار  ه��ذا  ثمار  �سنجني 

لتعزيز  املن�سبطة«  »ال�ستقاللية  من  به  تتمتع  وما  ال�سعودية  اجلامعات 

الرتقاء بعمليتها على كافة الأ�سعدة، مع النفتاح على املجتمع والهتمام 

بدور البحث العلمي للو�سول اإىل مبادرات ا�ستثمارية تدر على اجلامعات 

دخال كافيا لت�سيري بع�س منا�سطها.

د. اإبراهيم بن رافع القرين

عميد كلية اللغات والرتجمة

حدث تاريخي
م�سروع النظام اجلديد يتكون من 14 ف�ساًل، وي�ستمل على 58 مادة، 

واإج��راءات  العمل  وور�س  والجتماعات  الدرا�سات  من  العديد  بعد  وجاء 

واملتطلبات  دقيقة  موؤ�سرات  على  مبنية  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التدقيق 

من  العديد  ال�سعودية  اجلامعات  واأعطت  الأكادميي  التعليم  يف  احلديثة 

كمة، �ستنعك�س على موؤ�سرات الأداء. املكت�سبات وفق اإجراءات نظامية حُمْ

د. مي بنت حممد الرا�ضد

عميد كلية التمري�س
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الرياضة كلية علوم  »اصنع وظيفتك« في 
احتفت باليوم العالمي للسمنة

نظام  بإقرار  يشيدون  الجامعة  عمداء 
الجديد  الجامعات 

والتقدير الشكر  عبارات  أسمى  رفعوا 

نظم معهد ريادة الأعمال بالتعاون 

والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية  مع 

وظيفتك«،  »ا���ش��ن��ع  حملة  ال��ب��دين 

وذلك يوم الثنني 22/ 2/ 1441ه� 

مبقر الكلية »مبنى69«، وقد حظيت 

احل��م��ل��ة مب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ر من 

 - �ص    8.30 ال�شاعة  من  الطالب 

اأقيمت  الظهر  �شالة  وعقب  12م، 
»ري��ادة  بعنوان  تدريبية  حما�شرة 

 12.15 ال�����ش��اع��ة  م��ن  الأع���م���ال« 

التعلم  م�شادر  قاعة  يف  12.45م، 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ب��ح�����ش��ور جم��م��وع��ة من 

كبر  وعدد  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 

من الطالب.

الريا�شة  علوم  كلية  نظمت  وقد 

وكالة  يف  ممثلة  البدين  والن�شاط 

العالقات  ووحدة  واجل��ودة  التطوير 

علوم  كلية  مع  بالتعاون  املجتمعية 

وجمعية  ال�شيدلة  وكلية  التغذية 

فعالية مبنا�شبة  والتغذية؛  الغذاء 

ال�شمنة،  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 

اخلارجية  العيادات  بهو  يف  وذل��ك 

اجلامعي،  خالد  امللك  مب�شت�شفى 

و�شاركت الكلية يف الفعالية مبعر�ص 

تثقيفي ا�شتمل على برنات توعوية، 

تعريفية  وم��ط��وي��ات  وب��رو���ش��ورات، 

بع�ص  واأي�شاً  وخماطرها،  بال�شمنة 

اأجهزة القيا�شات املختلفة.

ريادة وتميز
جميع مواد القانون اجلديد جاءت من�شجمة مع روؤية اململكة 2030 

اأف�شل  �شمن  اململكة،  جامعات  من  خم�ص  ت�شبح  اأن  �شمنها  وم��ن 

التخ�ش�شات  اإق��رار  للجامعات  يتيح  اأن��ه  كما  العامل،  جامعة يف   200
اإىل  يدفعها  التنمية، مبا  وبرامج  العمل  �شوق  التي يحتاجها  والربامج 

كما  الدولة،  ميزانية  على  العتماد  وتقليل  جديدة،  برامج  ا�شتحداث 

�شيتيح للجامعات اإن�شاء فروع لها خارج البالد، وال�شماح بافتتاح فروع 

للجامعات الأجنبية داخل البالد.

عميد البحث العلمي - د. حممد الوابل

نهضة تعليمية
يف  مقننة  ا�شتقاللية  حتقيق  من  اجلامعات  كن  يمُ اجلديد  النظام 

بالبحث  النهو�ص  وتعزيز  وتنميتها،  الذاتية  اإيراداتها  وتنويع  اإدارتها، 

فيما  التعليمية  املخرجات  وتوجيه  الأعمال،  وري��ادة  والبتكار  العلمي 

يخدم ويلبي احتياجات �شوق العمل والروؤية امل�شتقبلية للنه�شة التنموية 

للمملكة. كما اأنه �شيوجد تكامال بني املوؤ�ش�شات التعليمية فيما يحقق 

نه�شة تنموية �شاملة.

عميد كلية الهند�سة - د. وليد بن حممد زاهد

آفاق جديدة
 2030 اململكة  روؤي��ة  م�شامني  حتقيق  يف  ي�شهم  اجلديد  النظام 

الطموحة ويدفع اجلامعات اإىل اآفاق جديدة من التميز والريادة، ويعد 

مك�شباً للجامعات مبا ت�شمنه من مواد واأحكام، ويرتكز يف بنيته على 

تطوير اجلوانب التعليمية والأكاديية والبحثية واملجتمعية، ويرفع كفاءة 

تنمية املوارد املالية الذاتية والقدرات الب�شرية وجتويد املخرجات مما 

�شي�شهم باإذن اهلل يف اإحداث نقلة نوعية متميزة يف التعليم اجلامعي.

عميد كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع - 

د. اأمين بن عبدالعزيز التميم

جاهزون للمنافسة
القادمة،  للمرحلة  املالئمة  ال�شتقاللية  من  مزيداً  اجلامعات  ينح 

العاملية  املناف�شة  على  تعتمد  التي  الروؤية  اأه��داف  يف حتقيق  لتنطلق 

مبا يرقى مبكانة اململكة جللب موارد التنمية، م�شتفيدًة من مرتكزاتها 

الأ�شا�شية كمجتمع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن طموح. كما اأنه يتيح 

لنقول  اململكة،  لها يف  فروع  لفتح  العاملية  اجلامعات  طلبات  ا�شتقبال 

اإننا جاهزون للمناف�شة بكافة م�شتوياتها، متطلعني ملرحة متجددة من 

العطاء العلمي والبحثي.

عميد كلية العمارة التخطيط - د. عبداهلل بن اأحمد الثابت

نحو الهدف 
لقد اأ�شعل �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل العهد الأمني 

احلما�ص، وقدموا فر�شة عظيمة للجامعات ال�شعودية اأن ترتقي بكافة 

يوفق جامعاتنا  اأن  واأ�شاأل اهلل  والتقدير  ال�شكر  كل  فلهما  خمرجاتها، 

للم�شاهمة يف حتقيق طموح الوطن وازدهاره، وي�شهم النظام اجلديد يف 

الذاتية  ال�شعودية، وتنمية املوارد  الرتقاء بجودة خمرجات اجلامعات 

والقدرات الب�شرية، كما يذكي روح املناف�شة الإيجابية لتحقيق تطلعات 

الوطن باأن تكون خم�شة جامعات �شعودية على الأقل �شمن اأف�شل 200 

جامعة عاملًيا.

عميد عمادة التطوير واجلودة - د. جربيل بن ح�سن العري�سي

دفع المسيرة
م�شروع نظام اجلامعات اجلديد يتكون من 14 ف�شاًل ت�شتمل على 

58 مادة ت�شعى لتحقيق ال�شتقاللية املن�شبطة للجامعات بحيث يكنها 
العامة  ال�شيا�شات  وفق  والإداري��ة  واملالية  الأكاديية  لوائحها  بناء  من 

التي تقرها الدولة من خالل جمل�ص �شوؤون اجلامعات، وي�شعدنا جميعا 

اأن نهنئ معايل وزير التعليم ومديري اجلامعات ومن�شوبيها ب�شدور هذا 

النظام، ون�شاأل اهلل اأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان يف ظل قياداتنا 

الوطنية الر�شيدة.

عميد كلية الآداب - د. نايف بن ثنيان اآل �سعود

نقطة انطالق
من  لعل  م�شهودة،  مميزات  ت�شمن  اجلديد  اجلامعات  قرار نظام 

يف  يدها  اإط��الق  خالل  من  املجتمع  يف  اجلامعات  دور  تفعيل  اأهمها 

�شك  ول  اخلا�شة،  �شوؤونها  واإدارة  املجتمع،  بناء  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

اأن هذا النظام الذي تطلع اإليه طويال من�شوبو اجلامعات يكون نقطة 

انطالق لها وملن�شوبيها لي�ص فقط ملجاراة اجلامعات الدولية بل ولتحقيق 

اأهدافها احلقيقية املتمثلة يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

عميد كلية ال�سياحة والآثار - د. عبداهلل بن حممد املنيف

»العال  في معرض  الجامعة  تمثل  »السياحة« 
بباريس العجائب«  واحة 

مثلت كلية ال�شياحة والآثار ممثلة بق�شم 

معر�ص  يف  �شعود  امل��ل��ك  جامعة  الآث����ار، 

»العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية«، 

يف  العربي  العامل  معهد  يف  اأقيم  وال��ذي 

باري�ص، حيث �شارك عدد من اأع�شاء هيئة 

للمعر�ص  العلمية  اجلل�شات  يف  التدري�ص 

�شعيد  د.  ال��ذي��ي��ب،  �شليمان  د.  وه���م: 

م�شلح  د.  ال��ع��ب��ودي،  اأح��م��د  د.  ال�شعيد، 

ال�شحيباين،  عبدالرحمن  د.  امل��ري��خ��ي، 

واحتوى املعر�ص على عدد ٦٢ قطعة اأثرية 

متثل نتاج عمل البعثات الأثرية للكلية على 

امتداد ١٧ عاماً يف موقعي دادان وقرح.

ع��ب��دال��رح��م��ن  د.  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

بق�شم  التدري�ص  هيئة  ع�شو  ال�شحيباين 

اإىل  الكلية من منظمي املعر�ص  الآث��ار يف 

جانب عاملة الآثار الفرن�شية د. ليلى نعمه.

»التربية« في  التدريس  هيئة  لتقييم عضو  موحد  نموذج 

األغذية علوم  في  والمختبرات«  بالمعامل  المخاطر  »إدارة 

اإلنجليزية اللغة  بقسم  الدكتوراه  لنيل  رحلتها  تستعرض  البديوي  د. 

ت���راأ����ص ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة، 

ال��دك��ت��ور  ال��ك��ل��ي��ة،  رئ��ي�����ص جمل�ص 

ف���ه���د ب����ن ���ش��ل��ي��م��ان ال�����ش��اي��ع، 

الكلية  جمل�ص  جل�شات  خام�ص 

�شباح  ��ق��دت  عمُ التي  ال��ع��ام،  لهذا 

بقاعة  1441/2/29ه�،  الثنني 

مببنى  الكلية  جمل�ص  اجتماعات 

الكلية بح�شور اأع�شاء املجل�ص.

افتتح د. ال�شايع اجلل�شة بحمد 

اهلل والثناء عليه وال�شالة وال�شالم 

على ر�شوله الكرمي، و�شرع املجل�ص 

املوا�شيع  مناق�شة  يف  ذل��ك  بعد 

امل���درج���ة يف ج����دول الأع���م���ال، 

لتفعيل  منها: خطة مقرحة  وكان 

وت�����ش��م��ني الإط�������ار امل��ف��اه��ي��م��ي 

وتفعيل اخلطة  ن�شر  للكلية، خطة 

حتديد  للكلية،  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

نظام  للقبول يف  املقرحة  املقاعد 

اجلامعي  للعام  امل�شتمر  التعليم 

1441ه�.
للدرا�شات  الكلية  وكيل  واأ�شار 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

واف��ق  املجل�ص  اأن  العمر  حممد 

الأق�������ش���ام فيما  ت��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى 

والتفرغ  العليا  بالدرا�شات  يتعلق 

التقاعد،  ف��رة  ومت��دي��د  العلمي 

ع��ل��ى حما�شر  امل�����ش��ادق��ة  ومت���ت 

جلنة اخلطط البحثية واملناق�شات 

الأك��ادي��ي��ة،  واحل��رك��ات  العلمية 

واملوافقة على اإقرار منوذج موحد 

التدري�ص  هيئة  ع�شو  اأداء  لتقييم 

بجميع اأق�شام الكلية.

املخاطر  اإدارة  ع��ام  مدير  ق��دم 

بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

العنزي  م�شارع  بن  نا�شر  الدكتور 

واإدارة  »ال�شالمة  بعنوان  حما�شرة 

وامل��خ��ت��ربات«  املعامل  يف  املخاطر 

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

وياأتي ذلك انطالًقا من حر�ص اإدارة 

للتخطيط  اجلامعة  بوكالة  املخاطر 

باأهمية  الوعي  ن�شر  على  والتطوير 

على  واحل���ف���اظ  امل��خ��اط��ر  اإدارة 

املكت�شبات الب�شرية واملادية جلامعة 

وغر  املادية  واأ�شولها  �شعود  امللك 

املادية، وا�شتمراًرا يف تطبيق �شيا�شة 

مبعامل  وال�شالمة  املخاطر  اإدارة 

وخمتربات اجلامعة.

ت�شمنت املحا�شرة �شرحاً لأ�ش�ص 

ومفاهيم ومنهجيات اإدارة املخاطر، 

باجلامعة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  وخ��ط��ة 

لن�شر  وذل��ك  مواجهتها،  واإج���راءات 

بيئة  يف  املخاطر  من  الوقاية  ثقافة 

اجلامعة  من�شوبي  وتعريف  العمل 

وكيفية  املحيطة  املخاطر  باأهمية 

معها  التعامل  واإج��راءات  حتديدها 

خا�شة يف احلالت الطارئة.

و�شهدت املحا�شرة ح�شوًرا كبًرا 

الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  من�شوبي  م��ن 

نا�شر  الدكتور  برئا�شة  وال��زراع��ة 

والدكتور  الكلية،  عميد  ال�شحيباين 

فهد اجلهيمي وكيل الكلية للتطوير 

هيئة  اأع�شاء  من  ونخبة  واجل���ودة 

ال��ت��دري�����ص وال��ب��اح��ث��ني وال��ف��ن��ي��ني 

وطالب الدرا�شات العليا بالكلية.

قد يوم الأحد 2019/10/20م  عمُ

وباإ�شراف  الإجنليزية  اللغة  بق�شم 

جل��ن��ة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادي���ي، ن��دوة 

بعنوان  ال��ب��دي��وي  ح��ي��اة  ل��ل��دك��ت��ورة 

من  الدكتوراه  درج��ة  لنيل  »رحلتي 

والثقافة  الق�ش�شي  الأدب  خ��الل 

واملجتمع العربي الأمريكي« يف قاعة 

الإجنليزية  اللغة  ق�شم  اجتماعات 

رقم »9« الدور الثالث.

الندوة  خ��الل  ال��دك��ت��ورة  حتدثت 

 2014 عام  بداأت  التي  رحلتها  عن 

والقلق  ب���الإث���ارة  م�شاعرها  وع��ن 

عر�شاً  وق��دم��ت  نف�شه،  ال��وق��ت  يف 

مو�شحة  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  رح��ل��ت��ه��ا  ع��ن 

التي  والف�شل  النجاح  فيها حلظات 

خا�شتها �شخ�شًيا وبحثًيا يف جمال 

الدرا�شات العرقية الأمريكية.

على  ال�شوء  ر�شالتها  و�شلطت 

ي�شتخدمها  التي  ال�شراتيجيات 

املوؤلفون الأمريكيون من اأ�شل عربي 

من خالل �شخ�شية احلكواتي الذي 

ليتعدى جمال  ال��زم��ن  ع��رب  ت��ط��ور 

ال��رواي��ات  اإىل  ال�شفهية  ال���رواي���ة 

احلديثة وامل�شورة وامل�شرح.

ه���وؤلء  ق�ش�ص  اأن  واأو���ش��ح��ت 

التي  ال�شعوبات  حتكي  امل��وؤل��ف��ني 

واج���ه���ه���ا الأم���ري���ك���ي م���ن اأ���ش��ل 

�شبتمرب   11 اأح����داث  ب��ع��د  ع��رب��ي 

و���ش��راع��ات��ه��م وجن��اح��ات��ه��م وط��رق 

العن�شرية  لالنتقادات  مواجهتهم 

والفكرية.
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تراأ�شها وكيل اجلامعة للم�شاريع

عشر  الخامس  االجتماع  تستضيف  الجامعة 
الطالب للجنة عمداء شؤون 

المنتظم األسي« لندلي  ندوة حول »توزيع 

�سعود  امللك  جامعة  ا�ست�سافت 

للجنة  ع�سر  اخل��ام�����س  االج��ت��م��اع 

عمداء �سوؤون الطالب يف اجلامعات 

االأربعاء  يومي  واملنعقد  ال�سعودية، 

1441/2ه�،   /25-24 واخلمي�س 

يوم  اأعمالها  اللجنة  ب���داأت  حيث 

بزيارة  1441/2/24ه�  االأرب��ع��اء 

ثم  اجلامعة،  يف  الريا�سي  االأ�ستاذ 

اللجنة  اأع�ساء  بجميع  تعاريف  لقاء 

يوم اخلمي�س  يف مقر اجلوالة، ويف 

اللجنة  ب���داأت  1441ه�،   /2  /25
الت�سريفات  ق��اع��ة  يف  اجتماعها 

وكيل  برئا�سة  اجلامعة  اإدارة  مبنى 

الدكتور عبداهلل  اجلامعة للم�ساريع 

بح�سور  وذلك  ال�سقري،  حممد  بن 

ك���ل م���ن ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب 

بن  الدكتور عم�ر  القرى  اأم  بجامعة 

�س�راج �سنبل، عميد �سوؤون الطالب 

باجلامعة االإ�سالمية الدكتور �سامي 

بن عبدالرحم��ن احلي�سون�ي، عميد 

����س���وؤون ال��ط��الب ب��ج��ام��ع��ة االإم����ام 

حممد بن �سعود االإ�سالمي��ة الدكتور 

عميد  االأح��م�����د،   �سعد  ب��ن  اأحم�د 

�سوؤون الطالب بجامعة امللك �سعود 

ورئي�س اللجنة الدكتور فهد بن حمد 

ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد  ال��ق��ري��ن��ي، 

الدكتور  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

م�سعود بن حممد القحطاين، عميد 

فهد  امللك  بجامعة  الطالب  �سوؤون 

ال��دك��ت��ور اأحمد  ل��ل��ب��رول وامل��ع��ادن 

�سوؤون  عميد  العجريي،  �سالح  بن 

في�سل  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ط���الب 

يو�سف  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور 

ال���رك���ي، ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب 

بجامعة امللك خالد الدكتور عبداهلل 

بن من�سور اآل ع�سيد، عميد �سوؤون 

الدكتور  الق�سيم  بجامعة  الطالب 

العقال، عميد �سوؤون  علي بن فريح 

ال��دك��ت��ور  طيبة  بجامعة  ال��ط��الب 

عبدالرحمن بن عبدالغني احلربي، 

بجامعة  الطالبية  اخل��دم��ات  وكيل 

ال��ط��ائ��ف ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ع��ب��داهلل 

الطالب  ���س��وؤون  عميد  جم��ر���س��ي، 

بن  عثمان  الدكتور  ج��ازان  بجامعة 

مو�سى حكمي، عميد �سوؤون الطالب 

بن  ه��زاع  الدكتور  اجل��وف  بجامعة 

�سوؤون  عميد  الفويهي،  عبدالكرمي 

الدكتور  الباحة  بجامعة  ال��ط��الب 

فهد بن �سامل الغامدي، عميد �سوؤون 

ال��دك��ت��ور  ت��ب��وك  بجامعة  ال��ط��الب 

ماجد بن �سالح بلعال، عميد �سوؤون 

الدكتور  جن���ران  بجامعة  ال��ط��الب 

ي��و���س��ف ب���ن ع���ب���داهلل احل���ازم���ي، 

بجامعة  ال���ط���الب  ����س���وؤون  ع��م��ي��د 

حممد  الدكتور  ال�سمالية  احل��دود 

�سوؤون  عميد  ال�سلعان،  �سالل  بن 

بنت  نورة  االأم��رية  بجامعة  الطالب 

بنت  منرية  ال��دك��ت��ورة  عبدالرحمن 

�سوؤون  عميد  املقرن،  عبدالرحمن 

بن  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��الب 

الدكتور  ال�سحية  للعلوم  عبدالعزيز 

القويفلي،  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان 

عميد �سوؤون الطالب بجامعة االإمام 

عبدالرحمن بن في�سل الدكتور علي 

�سوؤون  عميد  الدو�سري،  ط��ارد  بن 

بن  �سطام  االأم��ري  بجامعة  الطالب 

عبدالعزيز الدكتور ثالب بن عبداهلل 

ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد  ال�����س��ك��ره، 

بن  حممد  الدكتور  �سقراء  بجامعة 

علي املر�سدي، عميد �سوؤون الطالب 

بن  خالد  الدكتور  املجمعة  بجامعة 

عمادة  وكيل  العفي�سان،  ابراهيم 

���س��وؤون ال��ق��ب��ول و����س���وؤون ال��ط��الب 

االإلكرونية  ال�سعودية  باجلامعة 

عقيل،  نا�سر  ب��ن  يو�سف  الدكتور 

بجامعة جدة  الطالب  �سوؤون  عميد 

الدكتور �سالح بن حممد القحطاين، 

عميد �سوؤون الطالب بجامعة بي�سة 

احلازمي،  حمدان  بن  رائد  الدكتور 

بجامعة  ال���ط���الب  ����س���وؤون  ع��م��ي��د 

بن  ح��م��دان  الدكتور  الباطن  حفر 

�سوؤون  عميد  ال�سليماين،  الرقعي 

بنت  نورة  االأم��رية  بجامعة  الطالب 

ليلى  الدكتورة  �سابقاً  عبدالرحمن 

م�ست�سار  املطبقاين،  اأح��م��د  بنت 

عبداهلل  بن  علي  الدكتور  اللجنة 

الطالب  �سوؤون  عميد  ال��زه��راين، 

والتكنولوجيا  االأع��م��ال  بجامعة 

الدكتور لوؤي بن بكر الطيار، مدير 

االأ�ستاذ خ�سر  اللجنة  اأمانة  مكتب 

بن اأبحمد الزهراين، عميد �سوؤون 

�سابقاً  ال��ب��اح��ة  بجامعة  ال��ط��الب 

الغامدي،  �سعد  بن  ح��زام  الدكتور 

عميد �سوؤون الطالب بجامعة طيبة 

معتق  ب��ن  معتاد  ال��دك��ت��ور  �سابقاً 

الطالب  ���س��وؤون  عميد  احل��رب��ي، 

الدكتور فهد  �سابقاً  �سقراء  جامعة 

بن عبداهلل ال �سبعان، وكيلة عمادة 

الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون 

روؤى  الدكتورة  �سعود  امللك  بجامعة 

عام  مدير  القفيدي،  حممد  بنت 

الزيارات  ومن�سق  الطالب  اإ�سكان 

الدولية بجامعة امللك فهد للبرول 

ب��ن عمر  االأ���س��ت��اذ علي  وامل��ع��ادن 

الغ�سريي.

مناذج ناجحة

بكلمة  برناجمها  اللجنة  افتتحت 

ترحيبية األقاها عميد �سوؤون الطالب 

مت  بعدها  القريني،  فهد  الدكتور 

ا���س��ت��ع��را���س من���اذج م��ن ال��ت��ج��ارب 

فهد  امللك  جامعة  كتجربة  الناجحة 

للبرول واملعادن والتي قدمها عميد 

�سوؤون الطالب يف جامعة امللك فهد 

للبرول واملعادن، ثم طرح مقرحات 

من  الطالب  �سوؤون  عمادة  لتطوير 

قبل عميد �سوؤون الطالب يف جامعة 

القريني،  فهد  الدكتور  �سعود  امللك 

عن  تقريراً  اللجنة  ا�ستعر�ست  كما 

قدمه  �سنغافورة  اإىل  الطالب  رحلة 

جامعة  يف  ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد 

امللك خالد، وتقريراً اآخراً عن رحلة 

عميد  قدمه  ماليزيا  اإىل  الطالبات 

االأم��رية  جامعة  يف  الطالب  �سوؤون 

يف  امل�ساركة  ذلك  اإىل  اأ�سف  ن��ورة، 

قدم  ال�سابة؛  القيادة  اإدارة  موؤمتر 

هذا املحور عميد �سوؤون الطالب يف 

جامعة جازان.

ح�صر املقرتحات

بح�سر  اخل���ا����س  امل���ح���ور  اأم�����ا 

الطالب  �سندوق  ب��اإدارة  املقرحات 

يف  ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد  فقدمه 

وا�ستعر�س  خ��ال��د،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

اأم�����ن ع����ام اجل���ام���ع���ة االج��ت��م��اع 

الطالب  عمادات  بوكيالت  اخلا�س 

م�ساركة  مناق�سة  اأم���ا  لالأن�سطة، 

طالب اجلوالة يف مع�سكرات احلج 

���س��وؤون  عميد  ف��ت��ن��اول��ه��ا  وال��ع��م��رة 

الطالب يف جامعة الطائف، ومقرح 

مهرجان امل�سرح اجلامعي ال�سعودي 

االأول للديودراما قدمه عميد �سوؤون 

الطالب يف جامعة جازان، ويف ختام 

عام  اأمن  ا�ستعر�س  اللجنة  اجتماع 

اللجنة اأهم تو�سيات اجتماع اللجنة 

ال�سابقن،  اللجنة  اأع�ساء  وتكرمي 

وذلك تقديراً جلهودهم التي بذلوها 

خالل فره عملهم باللجنة.

البحث  ن���دوات  �سل�سلة  �سمن 

مت  االأع��م��ال،  اإدارة  بكلية  العلمي 

لنديل  »ت��وزي��ع  ح��ول  ن���دوة  تنظيم 

لتحليل  ج��دي��د  ت���وزي���ع  االأ�����س����ي: 

�سعيد  ال��دك��ت��ور  قدمها  االأع��م��ال« 

حوفان القرين ع�سو هيئة التدري�س 

بق�سم التحليل الكمي بالكلية، 

القرين  الدكتور  وا�ستعر�س 

واملالحظات  التطبيقات  اأهم 

اجلديد  ال��ت��وزي��ع  ه��ذا  على 

وا�ستمع لت�ساوؤالت ومدخالت 

اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

التوزيع  ه��ذا  عن  والباحثن 

اجلديد.

ت��اأت��ي ه��ذه ال��ن��دوة �سمن 

���س��ل�����س��ل��ة ن�������دوات ال��ب��ح��ث 

االأعمال  اإدارة  بكلية  العلمي 

الكلية  وك��ال��ة  تنظمها  ال��ت��ي 

بالتعاون  واجل���ودة  للتطوير 

للدرا�سات  الكلية  وكالة  مع 

العليا والبحث العلمي وتقدم 

يف  الكلية  مب��ق��ر  اأ���س��ب��وع��ي��اً 

يوم خمي�س  كل  »G39« يف  القاعة 

من كل اأ�سبوع.
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مت حتديد 6 �ساعات اأ�سبوعيًا ال�ستقبال املراجعني

العدوى لمكافحة  توعوي  معرض 

طالبة دراسات عليا تشارك في مؤتمر الجمعية 
األمريكية للغدد بمسقط

عميد التربية يلتقي طالب المنح

كتب: م�ساعد الغنيم

ت�سوير: توفيق الغامدي

العدوى،  ملكافحة  العاملي  الأ�سبوع  مبنا�سبة 

الطبية  املدينة  يف  العدوى  مكافحة  ق�سم  نظم 

اجلامعية بجامعة امللك �سعود، املعر�ض التوعوي 

التنفيذي  املديرالعام  بح�سور  العدوى  ملكافحة 

عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

املعمر، واملديرالتنفيذي لل�سوؤون ال�سحية باملدينة 

الطبية اجلامعية الدكتور اأحمد الهر�سي، واملدير 

الدكتور  اجلامعي  خالد  امللك  مل�ست�سفى  الطبي 

عبدالرحمن اجلربين.

يف اإطار حتفيز طالبات الدرا�سات العليا على 

العليا  طالبة  الدرا�سات  �ساركت  العلمي،  الن�سر 

بق�سم الكيمياء احليوية بكلية العلوم بورقة علمية 

يف املوؤمتر  الطبي ال�سابع للجمعية الأمريكية للغدد 

ُعمان«  » ب�سلطنة  اخلليج  فرع  وال�سكري  ال�سماء 

خالل الفرتة من 11-13 �سفر 1441هـ املوافق 

م�ساركة  حيث  جاءت   ،2019 اأكتوبر   12-10
بعنوان »م�ستوى  ببحث  ال�سويعي  البتول  الطالبة 

امل�سابني  الأ�ــســخــا�ــض  الــرتيــ�ــســرتابــرولــني  يف 

وعالقته  بها  امل�سابني  غري  اأو  الأي�ض  مبتالزمة 

مبوؤ�سر  مقاومة الأن�سولني والأديبونكتني«.

وتاأتي هذه امل�ساركة من منطلق ت�سجيع طالب 

وطالبات الدرا�سات العليا على امل�ساركة  مب�ساريع 

وهي  الــدولــيــة،  العلمية  املـــوؤمتـــرات  يف  بحثية 

اإحدى املبادرات التي  تقدمها كلية العلوم لطالب 

وطالبات الدرا�سات العليا. 

ا�ستمراراً للقاءات املفتوحة التي 

خطتها  وفق  الرتبية  كلية  تعقدها 

ومن�سوبي  الــطــالب  مــع  ال�سنوية 

اللقاء  عقد  مــوؤخــراً  مت  الكلية، 

املفتوح الثالث لعميد الكلية خالل 

وا�ستهدف  الدرا�سي،  الف�سل  هذا 

مرحلة  يف  ــح  ــن امل طـــالب  ــقــاء  ــل ال

اللقاء  يف  و�سارك  البكالوريو�ض، 

الأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية  وكيل 

الطالبية  الأن�سطة  على  وامل�سرف 

اللقاء  يف  �سارك  كما  الكلية،  يف 

الأ�ستاذ  املنح  اإدارة  مدير  م�ساعد 

وع�سو  الق�سيبي،  �سعد  بن  حمد 

اخلريي  ال�سندوق  اأمــنــاء  جمل�ض 

الدكتور  باجلامعة  املنح  لطالب 

عبداهلل بن دجني ال�سهلي، وروؤ�ساء 

من  وجمــمــوعــة  املعنية  الأقــ�ــســام 

اأع�ساء هيئة التدري�ض فيها.

وطرح طالب املنح جمموعة من 

العالقة  ذات  واملقرتحات  الأ�سئلة 

الطالب،  �سوؤون  وبعمادة  بالكلية 

الــكــلــيــة وممثلو  و�ـــســـارك ممــثــلــو 

التعليق  يف  الطالب  �سوؤون  عمادة 

عليها.

بن  �سعيد  الــدكــتــور  اأكـــد  وقـــد 

الكلية  وكــيــل  الــ�ــســمــراين  حمــمــد 

اللقاء  اأن هذا  الأكادميية  لل�سوؤون 

امــتــداداً حلــر�ــض اجلامعة  يــاأتــي 

والكلية على التوا�سل مع هذه الفئة 

املهمة من طالب اجلامعة، جدير 

يف  املنح  طــالب  عــدد  اأن  بالذكر 

مرحلة البكالوريو�ض بكلية الرتبية 

ع�سرين  مــن  طــالــبــاً  �ستني  يــفــوق 

بــرامــج ق�سم  يــدر�ــســون يف  ـــة  دول

والدرا�سات  الإ�سالمية  الدرا�سات 

والرتبية  النف�ض  وعلم  القراآنية 

وتقدم  الفنية،  والرتبية  اخلا�سة 

الكلية جمموعة من الأن�سطة التي 

الأقــ�ــســام  خــالل  مــن  ت�ستهدفهم 

ــا، ومـــن خــالل  ــه ــي يــنــتــمــون ل ــت ال

النادي الثقايف الجتماعي بالكلية، 

لهم  املقدمة  لالأن�سطة  بالإ�سافة 

مــن عــمــادة �ــســوؤون الــطــالب. كما 

م�ساركات مميزة  املنح  اأن لطالب 

تقيمها  التي  الفعاليات  كافة  يف 

الكلية.

املــ�ــســرف على وحــدة  واأو�ــســح 

بكلية  والإعـــالم  العامة  العالقات 

الرتبية الدكتور حممد بن عبداهلل 

لعقد  تخطط  الكلية  اأن  ال�سهري 

اللقاءات املفتوحة لعميد  عدد من 

ــا مـــع كـــل مــن:  ــه ــادات ــي الــكــلــيــة وق

واملعيدين  التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء 

وطالب  واملوظفني،  واملحا�سرين، 

العليا  الدرا�سات  مرحلة  يف  املنح 

ــاجــات اخلــا�ــســة  ــي وطــــالب الحــت

بــاإذن  الــعــام اجلامعي  خــالل هــذا 

الــدوري  للقاء  اإ�سافة  تعاىل،  اهلل 

املفتوح لطالب البكالوريو�ض بداية 

كل ف�سل درا�سي.

هذه  اأن  ال�سهري  الدكتور  واأكد 

الكلية  من  حر�ساً  تاأتي  اللقاءات 

جميع  مع  لقياداتها  املبا�سر  للقاء 

اإىل  م�سرياً  العالقة،  ذات  الفئات 

�ساعات  �ست  حـــددت  الكلية  اأن 

قيادتها  جلميع  مفتوحة  اأ�سبوعية 

من عميد ووكالء وروؤ�ساء ووكيالت 

ــطــالب  ــقــبــال ال ــت ـــام ل�ــس الأقـــ�ـــس

ات�سالتهم  وا�ستقبال  واملراجعني 

بغر�ض  ــــك  وذل مــبــا�ــســر،  بــ�ــســكــل 

امل�ستفيد  مــع  ــوؤول  ــس ــ� امل تــوا�ــســل 

ب�سكل مبا�سر.

نظام  بإقرار  يشيدون  الجامعة  عمداء 
الجديد  الجامعات 

والتقدير الشكر  عبارات  أسمى  رفعوا 

تحول إيجابي كبير
من املتوقع اأن يحدث النظام اجلديد حتولً اإيجابياً كبرياً يف م�سرية 

التعليم اجلامعي يف اململكة ليكون متوائماً مع ما ورد يف روؤية اململكة 

2030، حيث �سيمنح ال�ستقاللية للجامعات ويتيح لها فر�سة التو�سع 
للجامعات  اململكة  يف  فروع  وافتتاح  ذاتية،  م�سادر متويل  اإيجاد  يف 

كله  ذلك  اأن  �سك  املناف�سة بني اجلامعات، ول  العاملية، مما �سريفع 

�سيوؤدي اإىل جودة املخرجات اجلامعية ومن ثم ي�سهم يف انتقال التعليم 

اجلامعي نقلة نوعية هائلة.

عميد معهد اللغويات العربية - د. �سعد بن حممد القحطاين

اقتصاد معرفي رصين
يف  للم�ساركة  للجامعات  فر�سة  يوفر  اجلديد  اجلامعي  النظام 

على  وال�سرف  مــواردهــا  يف  الت�سرف  خــالل  من  الوطنية  التنمية 

يحتاجها  التي  والتطويرية  التعليمية  والــربامــج  العلمية  الأبــحــاث 

م�ستقبل الوطن، واأمامنا نحن الأكادمييون م�سوؤولية حقيقية لإجناح 

هذه التجربة الرائعة من العمل اجلدي احلثيث يف املجالت املختلفة، 

والنتيجة باإذن اهلل تعاىل هو اقت�ساد معريف ر�سني.

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - د. يزيد بن عبدامللك اآل 

ال�سيخ

تنمية مستدامة
القرار ال�سامي يحمل يف طياته معاين كثرية فهو يعمل على حت�سني 

روؤية  ويحقق  امل�ستدامة  التنمية  يحقق  مبا  التعليم  خمرجات  جودة 

اململكة »2030« كما اأن القرار يتما�سى مع متطلبات الع�سر احلديث 

وم�سايرة العلوم املختلفة والتقنية والقت�ساد احلديث.

عميد كلية اإدارة الأعمال - د. �سعد بن عبداهلل الغامن

أمل يتحقق
هذا النظام يوؤمل منه اأن يحدث نقلة نوعية يف اأداء اجلامعات نحو 

الأمر،  ولة  تطلعات  ويحقق  والتناف�سية،  والتميز  التطور  من   مزيد 

ويحقق روؤية اململكة 2030 الرامية اإىل حتقيق  الرفاهية لأبناء الوطن، 

وحتقيق اقت�ساد مذهر، وتخدم خريجي اجلامعات  لتحقيق التناف�سية 

يف �سوق العمل، والريادة يف جميع املجالت. 

عميد كلية العلوم - د. نا�سر بن حممد الداغري  

سقف أعلى للطموح
م�سمونه  يف  يواكب  للطموح؛  اأعلى  �سقفاً  اجلديد  النظام  ميثل 

الطموح الذي �سنعته روؤية اململكة 2030، فاملرونة من�سبطة والإجناز 

ويف  اجلامعات،  تقارير  يف  تظهر  اأداء  مبوؤ�سرات  وحمكوم  متوا�سل 

نحو  لالنطالق  اجلامعات  اأمــام  عديدة  فر�ض  توفري  الوقت  نف�ض 

وتنويع  والإبــداع،  والبتكار  التقنية،  وتوطني  املعرفة،  من  اأو�سع  اأفق 

املالية،  ال�ستدامة  وحتقيق  الذاتية،  املــوارد  وتنمية  الدخل،  م�سادر 

وا�ستقطاب  احلاليني،  اجلامعات  من�سوبي  كفاءة  مب�ستوى  والرتقاء 

ظل  يف  اجلامعات  �ستطلقها  التي  النوعية  الربامج  لتنفيذ  الأف�سل 

النظام اجلديد.

عميد كلية املجتمع - د. عبداهلل بن عطية الزهراين

تمكين وتميز وجودة
النظام اجلديد للجامعات يتكون من 14 ف�ساًل وي�ستمل على 58 

مادة حتقق التمكني للقطاع اجلامعي وتعزز البحث والبتكار، وميثل 

حتولً كبرياً يف م�سرية التعليم اجلامعي يف اململكة ليتما�سى مع روؤية 

اجلامعات  م�سرية  نوعية يف  نقلة  يحقق  اأن  ونتطلع   ،2030 اململكة 

يف  وامل�ساهمة  واجلــودة،  والتميز  التمكني  من  اأ�س�ض  على  ال�سعودية 

تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية املوارد 

املالية للجامعات، والقدرات الب�سرية. 

عميد �سوؤون الطالب - د. حمد بن فهد القريني

بيئة محفزة
جمال  يف  اجلامعات  دور  ليعزز  اجلــديــد  اجلامعات  نظام  جــاء 

وتنمية  القطاعات  ملختلف  احللول  وتقدمي  امل�سكالت،  وحل  البتكار 

موؤ�س�سات  تكون  اأن  من  تتمكن  يجعلها  للجامعات مبا  املالية  املــوارد 

خالل  من  جديدة  متويل  م�سادر  واإيجاد  ذاتية  مــوارد  وذات  منتجة 

يف  �ست�ساهم  والتي  الرقمي  التحول  وتعزيز  التقنية  يف  ال�ستثمار 

واملمار�سات  التنظيمية  بالهياكل  والعناية  الت�سغيلية  التكلفة  خف�ض 

الإدارية ويعطي دفعة نوعية لتنفيذ م�ساريع وا�ستثمارات يف جمالت 

التكنولوجيا الرقمية، ويخلق بيئة حمفزة لالبتكارات.

عميد عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت - د. ها�سم بن 

علي العايد



حممد  م�ؤ�س�سة  يف  امل���ب���ادرات  م��رك��ز  عقد 

ممثاًل   - اخلريية«  »م�سك  اخلريية  �سلمان  بن 

العا�سمة  يف   - والتدريب  الزمالة  م��ب��ادرة  يف 

لربنامج  حت�سريًيا  ملتقى  وا�سنطن،  الأمريكية 

يقدم  الذي  اجلامعية«،  للمرحلة  م�سك  »زمالة 

الأكادميي  والإ�سناد  الدعم  اأدوات  من  حزمة 

للطلبة والطالبات ال�سع�ديني املقب�لني يف نخبة 

العاملية. اجلامعات 

ا�ستمرت اأعمال امللتقى ملدة 4 اأيام واختتمت 

للمرحلة  م�����س��ك  »زم���ال���ة  ب��رن��ام��ج  ب��ت��د���س��ني 

الثقايف  امللحق  بح�س�ر   ،2019 لعام  اجلامعية« 

ال�سع�دي يف ال�ليات املتحدة الأمريكية الدكت�ر 

�سل�سلة  امللتقى  اأعمال  و�سهدت  العي�سى.  حممد 

من برامج التدريب وجل�سات احل�ار املفت�ح مع 

واحدة  قب�ل يف  على  احلا�سلني  م�سك«  »زمالء 

ب��ال��ع��امل يف جمالتهم  ج��ام��ع��ة   15 اأق�����ى  م��ن 

جامعية  رحلة  لبدء  الالزم  الدعم  تقدمي  بهدف 

الفّعال والندماج  ناجحة متكنهم من النخراط 

الإيجابي يف املجتمع الأكادميي العاملي.

للمرحلة  م�����س��ك  »زم���ال���ة  ب��رن��ام��ج  م  وي���ق���ِدّ

منحة  التعليم  وزارة  م��ع  بالتعاون  اجلامعية« 

درا���س��ي��ة ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ال�����س��ع���دي��ني 

احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ق��ب���ل يف اإح���دى اجل��ام��ع��ات 

امل�سنفة يف املراتب ال� 15 الأوىل عاملًيا، اإ�سافة 

�سن�ات  خ��الل  ال�سامل  الأك��ادمي��ي  الدعم  اإىل 

الن�سح  يت�سمن  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي��ة؛  ال��درا���س��ة 

والإر���س��اد  والجتماعي،  الأك��ادمي��ي  والإر���س��اد 

ال���ظ��ي��ف��ي، وال��ت��دري��ب ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي، 

التخرج.  بعد  ال�ظيفية  الفر�ص  على  والعث�ر 

كما ينتظر »زمالء م�سك« فر�سة الن�سمام اإىل 

�سبكة خريجي »زمالة م�سك« بعد اإنهاء �سن�اتهم 

الدرا�سية ليحظ�ا با�ستمرارية الدعم من مبادرة 

»م�سك للزمالة والتدريب«.

»زمالة  برنامج  يف  املقب�لني  ع��دد  اأن  يذكر 

بلغ نح�   2019 لعام  للمرحلة اجلامعية«  م�سك 

نخبة  يف  ي��در���س���ن  منهم   50% زم��ي��ل،   100
ال�ليات  م�ست�ى  على  املرم�قة  اجلامعات  من 

وك�ل�مبيا،  �ستانف�رد  مثل  وال��ع��امل،  املتحدة 

ما�سات�س��ست�ص  وم��ع��ه��د  ه���ب��ك��ي��ن��ز،  وج���ن��ز 

للتكن�ل�جيا.

للمرحلة  م�����س��ك  »زم���ال���ة  ب��رن��ام��ج  ويُ���َع���د 

»م�سك  م��ب��ادرة  ب��رام��ج  م��ن  واح���ًدا  اجلامعية« 

للزمالة والتدريب« التي اأطلقها مركز »مبادرات 

للم�ستقبل،  والطالبات  الطالب  لتهيئة  م�سك« 

التنمية  برنامج  يف  الن��خ��راط  م��ن  ومتكينهم 

عرب  ال�����س��ع���دي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  ال�ساملة 

�س�ء  وعلى  واملهارات  املعارف  اأحدث  اإك�سابهم 

اأهداف روؤية اململكة 2030.

والتدريب«  للزمالة  »م�سك  م��ب��ادرة  وتتمتع 

ومنظمات  وم��ع��اه��د  ج��ام��ع��ات  م��ع  ب�����س��راك��ات 

�ستى  يف  تاأهيلية  برامج  لتقدمي  وحملية،  دولية 

عن  يزيد  ما  الآن  حتى  منها  ا�ستفاد  املجالت، 

عام  نهاية  اململكة حتى  وفتاة يف  �ساب  اآلف   9
2018. وتندرج »م�سك للزمالة والتدريب« �سمن 
الذي  اخلريية«،  م�سك  »مبادرات  مركز  باك�رة 

ورعاية  القدرات  لبناء  الهادفة  باملبادرات  يُعنى 

ال�سباب  ومتكني  ال�سع�دية،  وامل�اهب  الطاقات 

مبا  والبتكار،  للتط�ر  اأمامهم  الفر�ص  وتهيئة 

مل�ستقبل  م�سافة  قيمة  ويحقق  املجتمع  يخدم 

اململكة.

انطالق أعمال لجنة وكالء الشؤون 
التعليمية واألكاديمية

عقدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�سل، ور�سة عمل بح�س�ر وكالء 

متهيًدا  اململكة  يف  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�س�ؤون  اجلامعات  ووكيالت 

لنطالق اأعمال الجتماع ال� 13 للجنة وكالء اجلامعات ال�سع�دية لل�س�ؤون 

التعليمية والأكادميية يف مبنى عمادة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 

باملدينة اجلامعية بالدمام.

واأكد معايل مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�سل، الدكت�ر عبداهلل 

بن حممد الربي�ص، اأن مثل هذه الجتماعات وور�ص العمل تهدف اإىل تط�ير 

العملية التعليمية التي من �ساأنها اإحداث نقالت ن�عية يف م�سرية التعليم 

العايل، مبيًنا اأن ا�ست�سافة اجلامعة لهذا الجتماع وور�سة العمل ما هي اإل 

امتداد لجتماعات �سابقة حتظى باهتمام ومتابعة من اللجنة ومن�سقيها، 

م�سرًيا اإىل اأن ت�اجد ال�كالء يف اجلامعة ه� ا�ستمرار للت�ا�سل املعه�د بني 

م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتبادل اخلربات ومناق�سة امل�ستجدات يف ال�س�ؤون 

التعليمية والأكادميية على امل�ست�يات كافة.

بن  غازي  الدكت�ر  الأكادميية  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيل  اأو�سح  جهته  من 

عبدالرحمن العتيبي، اأن ال�ر�سة ركزت على اأهم اجل�انب والفقرات التي 

ومناق�سة  العايل،  التعليم  م�ؤ�س�سات  والأكادميي يف  التعليمي  اجلانب  تهم 

وكالء  جلنة  اجتماع  اأن  اإىل  م�سرًيا  العلمي،  التخ�س�ص  يف  هامة  ج�انب 

الجتماع  ت��سيات  متابعة  اإىل  التطرق  �سيتم خالله  ال�سع�دية  اجلامعات 

ال�سابق وما مت فيه.

حتتاجها  التي  »املمكنات  بعن�ان  عمل  ور�سة  يتخلله  الجتماع  اأن  وبني 

وكالت اجلامعات لل�س�ؤون التعليمية والأكادميية لتحقيق تطلعات ال�زارة« 

وور�سة عمل بعن�ان »ال�س�ابط والق�اعد التنفيذية املنظمة لعمل اللجنة«، 

ال�ساملة  التعليمية  املنظ�مة  مثل  الناجحة  التجارب  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

الأول  العلمي  امل���ؤمت��ر  وحت��دي��ات«  »اإجن���ازات  بعن�ان  القرى  اأم  بجامعة 

الأق�سام  وم�سرفات  روؤ�ساء  ودليل  العلمية،  الأق�سام  وم�سرفات  لروؤ�ساء 

العلمية، و�سرح لنظام الجتماعات الإلكرتوين اخلا�ص باللجنة، ومقرتحات 

ملعاجلة  املبكر  التخرج  دبل�مات  برامج  م�سروع  و  التعليم  وزارة  وت��سيات 

ظاهرة الطالب املتعرثين.

فريق سعودي يشارك في بطولة 
»فيرست جلوبال« بدبي

ال�سطناعي  والذكاء  للروب�تات  العامل  بط�لة  �سع�دي يف  فريق  �سارك 

»فري�ست جل�بال« التي نظمتها »م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل« خالل الفرتة »25 

- 27« اأكت�بر 2019م، مب�ساركة 1500 مت�سابق من الفئة العمرية 14 اإىل 

18 عاماً، من 191 دولة.
الفني  امل�سرف  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  يف  الأ�ستاذ  وع��رّب 

بال�سباب  وفخره  التجربة  بهذه  اعتزازه  عن  �سناوة  كمال  الدكت�ر  للفريق 

ال�اعد الذي �سارك يف البط�لة، مثمناً دور قيادة اململكة يف دعم ال�سباب 

ب�سفته ركيزة لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

وقالت قائدة الفريق مي�س�ن حميدان من جهتها اإن زمالءها امل�ساركني 

يف  الأم��ل  وميثل�ن  واملعرفة،  للعلم  املتحم�ص  ال�سباب  من  هم  البط�لة  يف 

امل�ستقبل للمملكة والعامل.

واأو�سحت اأن التحديات التي واجهت الطلبة امل�ساركني كبرية خ�س��ساً 

الق�سرية  الفرتة  ه�  الأك��رب  التحدي  وكان  مثلهم،  �سغار  ل�سباب  بالن�سبة 

الدرا�سة  الت�ازن بني وقت  الطلبة يف حتقيق  امل�سروع، ودور  لإنهاء  ن�سبياً 

ومتطلباتها وبني العمل على امل�سروع.

�سافت حميدان اأن م�ؤ�س�سة »برايت اآب« اجلهة الراعية للفريق، التي 
َ
واأ

تعد من�سة متميزة ت�ستهدف فئة ال�سباب يف اململكة لن�سر ثقافة الت�سنيع 

والربجمة والإبداع الرقمي بينهم، كان لها دور مهم يف دفع ال�سباب ل�ستكمال 

م�سروعهم وامل�ساركة يف بط�لة العامل للروب�تات والذكاء ال�سطناعي.

واأكدت حميدان اأن روح ال�سباب امل�ساركني تعك�ص ت�جهات اململكة العربية 

ال�سع�دية واخلط�ات احلثيثة التي اتخذتها يف تفعيل دور ال�سباب يف تط�ير 

قطاع التكن�ل�جيا وتطبيقها يف كافة جمالت احلياة، حيث اأعلنت اململكة 

م�ؤخراً عن ت�ظيف الذكاء ال�سطناعي والروب�تات يف وزارة التعليم، لرفع 

م�ست�ى خدمة املتعاملني وتعزيز م�ست�يات �سعادتهم، كما اأعلنت قبل عامني 

عن منح اجلن�سية ال�سع�دية للروب�ت »�س�فيا«، رمز م�سروع »مدينة ني�م« 

الذي يعد مدينة امل�ستقبل ويعك�ص اهتمام اململكة باملدن امل�ستدامة والذكية.

ي�دون  ال��ذي  الأك��رب  حلمهم  اأن  امل�سروع  يف  امل�سارك�ن  الطلبة  ويجمع 

حتقيقه عرب م�ساركتهم يف امل�سابقة، ه� حتفيز ال�سباب ال�سع�دي للدخ�ل 

اإيجاد  يف  لدورها  والتكن�ل�جيا  والريا�سيات  والتقنية  العل�م  جمالت  يف 

حل�ل للتحديات التي ت�اجه الإن�سانية، ومنها التحدي البيئي.

جل�بال«  »فري�ست  ال�سطناعي  والذكاء  للروب�تات  العامل  بط�لة  وتاأتي 

يف  ال�سطناعي  والذكاء  الروب�تات  تكن�ل�جيا  تطبيقات  من  لال�ستفادة 

لالإن�سان،  اأف�سل  امللّحة و�سناعة م�ستقبل  للتحديات  تط�ير حل�ل مبتكرة 

وترّكز هذا العام على اإيجاد حل�ل حلماية البيئة واملحيطات.

املجمعة  ج��ام��ع��ة  ا���س��ت�����س��اف��ت 

اأع�����م�����ال الج����ت����م����اع ال���ث���ال���ث 

ومديري  روؤ�ساء  للجنة  والع�سرين 

التعليم  وم���ؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات 

ال���ع���ايل ب����دول جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون 

بح�س�ر  العربية،  اخلليج  ل��دول 

عدد من اأ�سحاب املعايل ومديري 

جم��ل�����ص  دول  م����ن  اجل���ام���ع���ات 

العربية. اخلليج  لدول  التعاون 

ب���داأ الج��ت��م��اع ب��ك��ل��م��ة مل��ع��ايل 

ال��دك��ت���ر  املجمعة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

فيها  املقرن، رحب  �سعد  بن  خالد 

ب�����س��ي���ف اجل��ام��ع��ة، م��ع��رب��اً عن 

للجامعة  الفر�سة  لإتاحة  �سروره 

والفاعل،  املهم  اللقاء  هذا  بعقد 

اأمانة  تنظيمه  يف  �سارك  وال��ذي 

ب��ال��دور  من�هاً  ال��ت��ع��اون،  جمل�ص 

قبل  من  الكبري  والتعاون  الفاعل 

اإىل  معاليه  واأ�سار  املجل�ص.  اأمانة 

عالية  منارات  تعد  اجلامعات  اأن 

تخ�س�سات  يف  ك��ف��اءات  ي��ق���ده��ا 

اأه��م  ع��ل��ى  ت��رك��ز  خمتلفة  وع��ل���م 

وه�  امل�ستدامة  التنمية  يف  عن�سر 

ب��اأن  متمنياً  ال��ب�����س��ري،  العن�سر 

الجتماع  ه��ذا  خ��الل  من  تتحقق 

يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��رج���ة  النتائج 

جمل�ص  دول  قادة  تطلعات  حتقيق 

اخلليجية. التعاون 

قطاع  رئي�ص  األقى  ذل��ك  عقب 

اأمانة  يف  والبيئة  الإن�سان  �س�ؤون 

الدكت�ر  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

خاللها  نقل  كلمة  الزياين  ع��ادل 

حتيات معايل الأمني العام ملجل�ص 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

ال��زي��اين،  عبداللطيف  ال��دك��ت���ر 

ك��م��ا ت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر ل��ل��ج��ام��ع��ة 

املهم. الجتماع  هذا  لحت�سانها 

ا�ستعرا�ص  الجتماع  خالل  ومت 

امل��درج��ة  امل������س���ع��ات  ومناق�سة 

نهاية  ويف  الأع��م��ال،  ج��دول  على 

الجتماع مت عر�ص البيان اخلتامي 

الت��سيات،  من  عدداً  و�سمل  له، 

ع��ق��ب ذل���ك ق���ام ال�����س��ي���ف من 

املعر�ص  بزيارة  املعايل  اأ�سحاب 

اأق�سام  على  واطلع�ا  امل�ساحب، 

عر�ص  على  ا�ستمل  الذي  املعر�ص 

التي  الأكادميية  العتمادات  اأهم 

املنجزات  واأهم  اجلامعة،  حققتها 

الأك����ادمي����ي����ة والإداري�����������ة، ك��م��ا 

البتكارات  من  عدد  على  اطلع�ا 

والخ�����رتاع�����ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 

اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا ���س��م��ل امل��ع��ر���ص 

املراكز  اأهم  عن  تعريفية  اأجنحة 

بالإ�سافة  اجلامعة،  يف  امل�ج�دة 

خدمة  مبادرات  اأهم  ل�ستعرا�ص 

املجتمع.

اختتام ملتقى »زمالة مسك للمرحلة الجامعية« بواشنطن

جامعة المجمعة تستضيف اجتماع مديري الجامعات بمجلس التعاون

17 7التعليم العالي  العدد 1352 - الأحد 6 ربيع الأول 1441هـ املوافق 3 نوفمرب 2019م



الأ�شخا�ص  من  جمموعة  قامت 

التعليم  معهد  اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن 

يف  ت��ون��غ«  »ج��ي��او  بجامعة  ال��ع��ايل 

للت�شنيف  ن��ظ��ام  بن�شر  �شنغهاي، 

الأك����ادمي����ي جل��ام��ع��ات ال���ع���امل – 

�شنغهاي-  ت�شنيف  با�شم  ي��ع��رف 

وذلك  الإنرتنت،  على  موقعهم  على 

هذا  ت�شمن  حيث  2003؛  عام  يف 

الت�شنيف قائمة ت�شم 500 جامعة 

على م�شتوى العامل مت ترتيبها وفًقا 

ه��ذا  ب��ه��ا  اخ��ت�����ص  معينة  ملنهجية 

الت�شنيف.

هو  لهم  املعلن  الهدف  ك��ان  وق��د 

اجلامعات  بني  للمقارنة  اأداة  و�شع 

اجلامعات  بني  الفجوة  بفهم  ت�شمح 

و»اجل��ام��ع��ات  جانب  م��ن  ال�شينية 

جانب  م��ن  ال��ع��امل��ي«  امل�شتوى  ذات 

الأداء  م��ن��ظ��ور  م���ن  وذل����ك  اآخ�����ر، 

العمل  ثم  ومن  والبحثي،  الأكادميي 

ذلك  ومنذ  ال��ف��ج��وة،  ت�شييق  على 

احلني تقوم هذه املجموعة كل عام 

بن�شر ن�شخة حمدثة منه.

ب��ال��رغ��م مم���ا ت��ع��ر���ص ل���ه ه��ذا 

اأن��ه  اإل  ح���اد،  نقد  م��ن  الت�شنيف 

كبرية  اإع��ام��ي��ة  تغطية  على  ح��از 

ال�شنوية  نتائجه  اأ�شبحت  بحيث 

القرار  متخذي  بوا�شطة  ت�شتخدم 

على م�شتوى العامل لت�شجيع اإ�شاح 

اأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

بادهم،  يف  ال��ع��ايل 

العديد  ب����داأت  ك��م��ا 

م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ات 

الأك������ادمي������ي������ة يف 

ترتيبها  ا���ش��ت��خ��دام 

طبًقا لهذا الت�شنيف 

ت����وا�����ش����ل����ه����ا  يف 

ويف  امل����وؤ�����ش���������ش����ي 

ال������رتوي������ج جل�����ودة 

التعليمية  اخل��دم��ة 

التي تقدمها.

ل�����ذا، اأ���ش��ب��ح��ن��ا 

نرى جامعات العامل 

مبا  البحثية  �شيا�شتها  م��ن  ت��ع��دل 

يتوافق مع متطلبات هذا الت�شنيف، 

اأكرب عدد  للتعاون مع  اآليات  فت�شع 

يف  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ن  ممكن 

اإنتاج اأبحاث م�شرتكة من اأجل زيادة 

لأن  من�شوبيها  من  الباحثني  فر�شة 

ال�شت�شهادات  ذوي  �شمن  يكونوا 

الأع���ل���ى يف ت�����ش��ن��ي��ف ���ش��ن��غ��ه��اي، 

ق��واع��د هذا  ح�شب   – لأن��ه  وذل��ك 

الت�شنيف- اإذا ح�شلت ورقة بحثية 

 10 على  املوؤلفني  متعددة  واح���دة 

ا�شت�شهادات على �شبيل املثال، فاإن 

كل واحد من امل�شاركني فيها يح�شل 

التي  ال�شت�شهادات  وزن  نف�ص  على 

يح�شل عليها املوؤلف 

الوحيد.

و����ش���ع  مت  ك���م���ا 

اآليات حلث الباحثني 

وحت���ف���ي���زه���م ع��ل��ى 

ا���ش��ت��خ��دام اأ���ش��ل��وب 

ال���ن�������ش���ر امل���ف���ت���وح 

البحثي،  لإن��ت��اج��ه��م 

من  ذلك  يزيد  حيث 

ال�شت�شهادات  عدد 

ال����ت����ي ي��ح�����ش��ل��ون 

ع���ل���ي���ه���ا، وم�����ن ث��م 

ي���زي���د م���ن ف��ر���ش��ة 

يف  اأ�شمائهم  ظهور 

ال�شت�شهادات  ذوي  الباحثني  قائمة 

الأعلى.

وت���ق���وم اجل���ام���ع���ات اجل���دي���دة 

ذوي  ال���ب���اح���ث���ني  ب���ا����ش���ت���ق���ط���اب 

لان�شمام  العالية  ال�شت�شهادات 

اإن  حيث  بها،  التدري�ص  هيئة  اإىل 

ر�شيدهم من ال�شت�شهادات العلمية 

�شينتقل معهم اإىل اجلامعة اجلديدة 

اإذا قاموا بن�شر اأبحاث جديدة بعد 

النتماء  اأن  ذلك  اإليها،  ان�شمامهم 

قواعد  ح�شب   - للباحث  املوؤ�ش�شي 

العنوان  يعك�شه   - الت�شنيف  ه��ذا 

ا�شم  يت�شمن  وال����ذي  ل��ه  احل���ايل 

النظر  ب�شرف  اجلديدة،  اجلامعة 

ع��ن ع��ن��اوي��ن اجل��ام��ع��ات الأخ���رى 

املدرجة يف الأوراق البحثية ال�شابقة 

لنف�ص الباحث.

ك��م��ا ي��ت��م و���ش��ع اآل���ي���ات لإن��ت��اج 

امل���ق���الت ال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����ش��رتك��ة يف 

ذات  وال��ع��ل��وم،  الطبيعة  جم���الت 

ت�����ش��ن��ي��ف  ال���ك���ب���ري يف  الع���ت���ب���ار 

�شنغهاي، ذلك اأنه عند تعدد موؤلفي 

املوؤ�ش�شة  متنح  البحثية،  ال��ورق��ة 

الرئي�ص  الباحث  اإليها  ينتمي  التي 

 corresponding author
من   %50 اإع��ط��اء  وي��ت��م   ،100%
درج����ة امل��ع��ي��ار ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي 

و%25  الأول،  الباحث  اإليها  ينتمي 

للموؤ�ش�شة التي ينتمي اإليها الباحث 

امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل  و%10  ال��ث��اين، 

الباحثون  اإليها  ينتمي  التي  الأخرى 

الآخرون. 

ال��ق��درات  اأن  �شبق  مم��ا  يت�شح 

هي  التعليمية  للموؤ�ش�شة  البحثية 

ت�شنيف  عليه  يبنى  ال��ذي  الأ�شا�ص 

���ش��ن��غ��ه��اي، وه���و م��ا مي��ث��ل حت��دًي��ا 

ت�شعى  التي  ال�شعودية  للجامعات 

ل��ك��ي ت��ك��ون يف م��وق��ع م��ت��ق��دم بني 

روؤي��ة  يحقق  مب��ا  ال��ع��امل،  جامعات 

اململكة 2030 يف هذا ال�شاأن.

عميد عمادة التطوير واجلودة 

ع�شو جمل�ص ال�شورى ال�شابق

ال�شديد  الإن�����ش��ان  يُ��ع��رف خ��وف 

من �شيء ما ب�»الفوبيا« اأو »الرُّهاب 

املر�شي« الذي يوؤثر �شلًبا على حياة 

من  يحمي  ل  ف��اخل��وف  الإن�����ش��ان، 

واخلوف  احلياة،  مينع  ولكنه  املوت 

من الإخفاق يجعل احللم م�شتحيًا.

الفوبيا  من  متعددة  اأن��واع  توجد 

وهى  الجتماعية«،  »الفوبيا  منها 

خ���وف م��ب��ال��غ ف��ي��ه ع��ن��د م��واج��ه��ة 

»فوبيا  ومنها  اآخ��ري��ن،  اأ���ش��خ��ا���ص 

والهامات«  واحل�شرات  احليوانات 

و»ق����ي����ادة ال�������ش���ي���ارات« و»ف��وب��ي��ا 

امل��رت��ف��ع��ات والأن����ف����اق واجل�����ش��ور 

وال���ع���وا����ش���ف وال����ط����ريان وال����دم 

وغريها  وامل�شتقبل،  واملاء  والظام 

من اأنواع الفوبيا«.

يف ك���ل احل������الت ي��ت��ول��د ل��دى 

�شلبًيا  اأم����ًرا  ب����اأّن  ف��ك��ر  الإن�����ش��ان 

اخل��وف  ي��ك��ون  وق��د  ل��ه،  �شيحدث 

ن����اجًت����ا ع����ن ا�����ش����ط����راب ب��ع�����ص 

ت�شارع  عنه  ينتج  مما  الهرمونات، 

و�شعور  وقلق  وتوتر  القلب  نب�شات 

بالغثيان و�شحوب الب�شرة والقرتاب 

من املوت.

والبيئية  ال��وراث��ي��ة  العوامل  تعد 

واإ�شابات الدماغ وتعاطي املخدرات 

م����ن م�����ش��ب��ب��ات اخ����ت����ال ت�����وازن 

»الأدرينالني  مثل  الع�شبية  النواقل 

وال��دوب��ام��ني وال�����ش��ريوت��ون��ني« مما 

ب��ال��ره��اب  الإ����ش���اب���ة  اإىل  ي�����وؤدى 

امل���ر����ش���ى، وي���وج���د ارت����ب����اط بني 

الهلع  ونوبات  خا�شة  ال�شريوتونني 

والفوبيا املر�شية.

دوًرا  ال�����ش��ريوت��ون��ني  يلعب  ك��م��ا 

و�شحة  واله�شم  ال�شهية  يف  مهًما 

وال�شعادة  والنوم  واجلن�ص  العظام 

بينما  اجل�شم،  وظائف  من  وغريها 

ال�شريوتونني  اإف����راز  زي����ادة  مت��ث��ل 

»مب��ت��ازم��ة  ي�شمى  ك��ب��رياً  خ��ط��راً 

ال�����ش��ريوت��ون��ني« ي��ن��ت��ج ع��ن��ه زي���ادة 

�شغط  وارت��ف��اع  والتنف�ص  النب�ص 

الدم والتعرق والربودة وجفاف الفم 

وعدم الإدراك والهلو�شة والإح�شا�ص 

نوبات  اأعرا�ص  نف�ص  وهى  باملوت، 

اأع��را���ص  م��ع  ت��ت��داخ��ل  ال��ت��ي  الهلع 

الدرقية  وال��غ��دة  ال�شكر  انخفا�ص 

واأمرا�ص القلب.

ورغ���م ال��ت��ق��دم ال��ط��ب��ي، اإل اأن��ه 

موؤ�شر  اإي��ج��اد  الآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  مل 

ول  ال��ف��وب��ي��ا،  لت�شخي�ص  خم��ت��ربي 

على  يعتمد  احلالة  ت�شخي�ص  ي��زال 

النف�شية  وال�شطرابات  الأعرا�ص 

مل�����ش��ادات  وال���ش��ت��ج��اب��ة  للمري�ص 

ال�شريوتونني.

خطر  ع��وام��ل  م��ن  الفوبيا  وتعد 

وارتفاع  القلب  باأمرا�ص  لاإ�شابة 

الدم  �شغط  وارت��ف��اع  الكول�شرتول 

والك���ت���ئ���اب والن���ت���ح���ار وت��ع��اط��ي 

الكحول والتبغ واملواد املخدرة، وهذا 

ال�شطرابات  من  املزيد  عنه  ينتج 

البيولوجية التي تهدد احلياة.

ال�شم�ص  ل�شوء  التعر�ص  ويعد 

العوامل  من  الكربوهيدرات  وتناول 

ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����وازن اإف����راز 

ال�����ش��ريوت��ون��ني وع�����اج ال���ره���اب 

املر�شي، كما يُن�شح مبراقبة �شحة 

الأطعمة  وتناول  اله�شمي  اجلهاز 

ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال��رتي��ب��ت��وف��ان 

ال�����ش��ريوت��ون��ني،  بتكوين  لرت��ب��اط��ه 

البي�ص  الأط��ع��م��ة  ه���ذه  وت�����ش��م��ل 

الديك  وحلم  واحلبوب  واملك�شرات 

وبع�ص  والأجبان  والدواجن  الرومي 

تناول  يعد  كما  البحرية،  الطحالب 

واملعادن  املركب«  »ب  الفيتامينات 

واإكليل  والليمون  البابوجن  وزه���رة 

وج���وزة  اخل��زام��ى  وع�شبة  اجل��ب��ل 

الطيب وال�شمر واللوز من حمفزات 

اإفراز ال�شريوتونني.

والأدوي��ة  ال�شلوكية  املعاجلة  تعد 

ال�شريوتونني  ل����ش���رتداد  املثبطة 

وب��ع�����ص امل��ه��دئ��ات م��ن ال��ع��اج��ات 

تعد  كما  املر�شى،  للرهاب  الفعالة 

ال�شلوات  واأداء  ال�شرعية  الرقية 

بخ�شوع  وال��ع��ب��ادات  وال�����ش��دق��ات 

وطماأنينة من الطرق الفعالة للتغلب 

على اخلوف املر�شي.

راأ�ص  اخلوف  يف  العتدال  ويعد 

احلكمة خا�شة اخلوف من اهلل فمن 

خاف اهلل اأخاف اهلل منه كل �شيء. 

والأفكار  والتفاوؤل  التاأمل  يعد  كما 

من  الهمة  وعلو  والر�شا  الإيجابية 

ال�شريوتونني  اإف��راز  اتزان  م�شببات 

والتغلب على الرهاب املر�شي.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم 

هري�شة

كلية ال�شيدلة

ال��ع��رب��ي��ة ل  ���ش��ب��ه اجل���زي���رة  اإن 

منذ  املبدعني،  ال�شعراء  من  تن�شب 

بالع�شور  م���روراً  اجلاهلي  الع�شر 

اإىل  و���ش��ولً  امل��ت��ع��ددة،  الإ�شامية 

عن  اأحتدث  وهنا  احلديث،  الع�شر 

الق�شيدة  يف  اجل��دي��دة  »امل��واه��ب 

النبطية«.

ول��ع��ل��ي ل���و ذك��رت��ه��م ع�����دًدا مل 

اأن  ف�شلت  ولكنني  ب��دًدا،  اأح�شهم 

اث��ن��ني منهم،  اأرك����ز احل��دي��ث ع��ن 

وهما مدر�شتان تتلمذ عليهما جمع 

املدر�شة  هما:  ال�شعراء،  من  غفري 

اجلدلنية، ن�شبة ل�شعد ابن جدلن 

ن�شبة  الزلمية  واملدر�شة  الأكلبي، 

رحمهم  العتيبي،  الزلمي  لر�شيد 

داع  ه��ن��ال��ك  ول��ي�����ص  اهلل ج��م��ي��ًع��ا، 

بارزان  علمان  فهما  بهما  للتعريف 

يف ال�شاحة ال�شعرية.

تعددت اأغرا�ص ال�شعر وطروقه، 

اأب��واب��اً  ال�شعراء  يطرق  ما  وك��ث��رًيا 

ع����دة، ل��ع��ل م��ن اأ���ش��ه��ره��ا امل���دح، 

ال��ع��ت��اب، وغريها  ال��رث��اء،  ال��غ��زل، 

كثري، ويقول »طال القحطاين« يف 

ذلك:

ولل�شعر  »ن«  اأغ���را����ص  لل�شعر 

حاجات

وكل »ن« يخلد حاجة »ن« ت�شتثريه

فيما  متيز  �شاعر  لكل  اأن  اأي 

ي�شتثريه من املوا�شيع، ولكن ل�شعار 

خا�ص،  وقانون  قاعدة  املقالة  هذه 

كل  يف  بذاتها  مدر�شة  منهم  فكل 

ل  ولعلي  وط��روق��ة،  ال�شعر  اأب���واب 

من  ال�شعور  ذل��ك  و�شف  اأ�شتطيع 

اأبيات  اأ�شمع  حينما  اهلل،  خ�شية 

ج��دلن  ب��ن  �شعد  ال��راح��ل  ال�شاعر 

رحمه اهلل حينما قال:

اللي عرو�شك فوق  ي��اذا اجل��ال 

واماكك حدر

وم��ه��م��اً ت�����ش��ام��ت ب���ه ع��رو���ش��ه 

م�شتحيل يطولها

ي��ا ح��ي ي��ا قيوم ي��ا ذات الأن��اف��ه 

والكرب

ن��اف�����ش��ك يف ع��ظ��م��ت��ك مكر  م���ا 

العباد وهولها

بيوته على  ناف�شك من عمر  وما 

�شطح القمر

املياه  اأقاليم  ف��وق  تر�شي  واللي 

اأ�شطولها

م��ا ان��ت��ه ب��ح��اج��ة م��ن َع��َب��د ول 

بحاجة من كفر

ال��دن��ي��ا ول  ث��اب��ت  ب��ح��اج��ة  ول 

منقولها

القلب  ي��ج��ع��ل  م���ا  ذل���ك  يف  اإن 

يخ�شع والعني تدمع، وهنا تكمن قوة 

اإىل  الو�شول  على  وقدرته  ال�شاعر 

وحتريك  امل�شتمعني  قلوب  اأع��م��اق 

م�شاعرهم وا�شتفا�شتها. 

وقد قال الر�شول �شلى اهلل عليه 

واإذا  ال�شعر حلكمة«  من  »اإن  و�شلم 

ذكرت احلكمة فا م�شد من �شاعر 

ال��زلم��ي  ر�شيد  ال�شاعر  احلكمة 

القائل  وه��و  ل،  كيف  اهلل،  رحمه 

والتي  اخلال�ص،  كالذهب  اأبيات  يف 

ت��وع��وي  دع���وي  ق��ال��ب  يف  �شمنها 

رهيب واأ�شلوب �شل�ص للغاية:

اليا جهلت ان�شد ترى ما بها عيب

ل تنخدع للجهل واأنت ال�شبايب

عيب الفتى ما فيه �شك ولريب

ت����رك ال���ف���رو����ص وق��ط��ع و���ش��ل 

القرايب

والعيب ترك مازمات املواجيب

وتبع الردى وجمال�شة كل خايب

فالتجربة برهان ما فيه تكذيب

ال��ق��وم  م��ن  ان�����ش��د  وال��ي��ا جهلت 

�شايب

ول قول يوجد �شايٍب يعلم الغيب

الغيب يعلم به مدير الهبايب

ويف اخل��ت��ام، اأمت��ن��ى اأن ن��رى يف 

�شعراء  ال�شعر  ميدان  يف  امل�شتقبل 

من  �شلفهم  من  اأجم��اد  لنا  يعيدون 

تظل  واأن  العمالقة،  اجليل  �شعراء 

بالن�شو�ص  دفاقة  ال�شعرية  ال�شاحة 

واملتذوق  القارئ  بها  ي�شتمتع  التي 

والناقد واملهتم.

طال حممد القحطاين 

م�شوؤول املجال الأدبي يف م�شار 

املوهوبني
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

احل�كمة والقيادة واالإدارة يف االعتماد امل�ؤ�س�سي

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

الأك��ادمي��ي  العتماد  معايري  رحلة  ال��ق��ارئ  عزيز  ن�شتكمل 

تقومي  هيئة  اأ�شدرتها  التي  املطورة  الن�شخة  وفق  املوؤ�ش�شي، 

والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  يف  ممثلة  والتدريب  التعليم 

»احلوكمة  معيار  ي��ذك��ر  الن�شخة  ه��ذه  وبح�شب  الأك��ادمي��ي، 

نظم  املوؤ�ش�شة  ل��دى  يكون  اأن  يجب  اأن��ه  والإدارة«  وال��ق��ي��ادة 

للحوكمة ت�شمن فاعليتها وكفاءتها، واأن تطبق �شيا�شات ولوائح 

ال�شرتاتيجية  وخططها  واأهدافها  ر�شالتها  تدعم  واإج��راءات 

وحتدد  ومطبق،  وا�شح  تنظيمي  هيكل  ولديها  والت�شغيلية، 

الوظائف. لكافة  وال�شاحيات  املهام 

اإداري  ونظام  قيادي  منط  املوؤ�ش�شة  يف  ي�شود  اأن  يجب  كما 

تفعيل   على  ويعمل  والتنفيذ،  واملتابعة  التخطيط  على  يعتمد 

من  اإطار  يف  لاأداء  امل�شتمر  التطوير  التي حتقق  اجلودة  نظم 

تنظيمي  مناخ  ويف ظل  والعدالة،  وامل�شاواة  وال�شفافية  النزاهة 

بهذا  املتعلق  املوؤ�ش�شي  الأداء  يقيم  اأن  يجب  كما  للعمل،  داعم 

الأمر بناًءً على موؤ�شرات رئي�شة لاأداء.

كل  ويت�شمن  الرئي�شة،  البنود  من  املعيار عدداً  وت�شمن هذا 

منها عدًدا من املحكات، نقدمها »بت�شرف« على النحو الآتي:

البند الأول: املجال�ص واللجان العليا، يذكر اأن املوؤ�ش�شة تدار 

جمل�ص  مثل  حمددة،  و�شاحيات  مهام  ذات  جمال�ص  قبل  من 

الأمناء، وجمل�ص اجلامعة، وجمال�ص الكليات، واملجل�ص العلمي، 

وتتفق هذه املجال�ص مع اأنظمة التعليم العايل يف اململكة العربية 

وفق  املوؤ�ش�شة  يف  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  وت�شكل  ال�شعودية، 

�شوابط حمددة ومعلنة وفق مهام و�شاحيات حمددة ل�شطري 

رفع  على  املجال�ص  هذه  وتعمل  والفروع،  والطالبات  الطاب 

لتقييم  نظاًما  املوؤ�ش�شة  وتطبق  الت�شغيلية،  والكفاءة  الفاعلية 

اأدائها. وتطوير  واللجان  املجال�ص  كفاءة 

تطبق  املوؤ�ش�شة  اأن  يذكر  والإدارة،  القيادة  الثاين:  البند 

الأكادميية  القيادات  ا�شتقطاب  يت�شمن  و�شفاًفا  معلًنا  نظاًما 

واإع��داد  قدراتهم  وتنمية  املنا�شبة  الكفاءات  ذات  والإداري���ة 

وتقييم  للم�شاءلة  اآليات  املوؤ�ش�شة  وتطبق  م�شتقبلية،  قيادات 

القرار،  امل�شاركة يف �شنع  القيادات من  القيادات، ومتكن  اأداء 

املوؤ�ش�شية  والبيانات  واملعلومات  الدرا�شات  على  والعتماد 

للتن�شيق  املنا�شبة  الإجراءات  القيادة  وتتخذ  القرارات،  لتخاذ 

على  وتعمل  والأك��ادمي��ي��ة،  الإداري���ة  ال��وح��دات  ب��ني  والتكامل 

القيادات،  وحتيط  اإيجابية،  عمل  وبيئة  تنظيمي  مناخ  توفري 

املوؤ�ش�شة و�شورتها  لتح�شني �شمعة  اآليات فاعلة  القيادة  وتتبنى 

الذهنية.

اأن  يذكر  والإج��راءات،  وال�شيا�شات  الأنظمة  الثالث:  البند 

املوؤ�ش�شة يوجد لديها �شيا�شات �شاملة ومعتمدة ومعلنة لأن�شطة 

الوطنية وت�شهم يف حتقيقها، وتطبق  التوجهات  املوؤ�ش�شة تدعم 

تراجع  كما  �شيا�شاتها،  حتقيق  تكفل  واإجراءات  ولوائح  اأنظمة 

لتفوي�ص  وا�شح  نظام  ويوجد  والإج���راءات  ال�شيا�شات  ه��ذه 

ال�شاحيات.

الهيكل  تنا�شب  اأهمية  يذكر  التنظيمي،  الهيكل  الرابع:  البند 

ن�شاطها  وطبيعة  واأهدافها  ر�شالتها  مع  للموؤ�ش�شة  التنظيمي 

وتلتزم  والتبعية،  ال�شلطة  عاقات  الهيكل  ويحدد  وحجمها، 

التوظيف  وتعتمد عليه يف عمليات  التنظيمي  بالهيكل  املوؤ�ش�شة 

ومعلًنا. �شامًا  وظيًفا  تو�شيًفا  املوؤ�ش�شة  وت�شع  والرتقية، 

يتوفر  اأن��ه  وي��ذك��ر  اجل���ودة،  �شمان  اإدارة  اخلام�ص:  البند 

بالإدارة  يرتبط  اإدارتها،  جودة  ل�شمان  فعال  نظام  باملوؤ�ش�شة 

العليا، وتقدم املوؤ�ش�شة الدعم املادي واملايل والب�شري، وي�شارك 

وت�شتخدم  اجل���ودة،  �شمان  عمليات  يف  امل�شتفيدين  جميع 

معدلت  وقيا�ص  الأداء  ملتابعة  متنوعة  واأدوات  اآليات  املوؤ�ش�شة 

نتائج  من  وت�شتفيد  مرجعية،  مقارنات  باإجراء  وتقوم  التقدم، 

التطويرية. البحوث  الر�شا، وجتري  قيا�ص معدلت 

يذكر  والأخ��اق��ي��ات،  وال�شفافية  النزاهة  ال�شاد�ص:  البند 

العامة  القيم  لدعم  واإج���راءات  �شيا�شات  تطبق  املوؤ�ش�شة  اأن 

وامل�شاواة  العدالة  ت�شمن  اآليات  وتطبق  واملهنية،  واملوؤ�ش�شية 

وقيم  والن�شر  الفكرية،  امللكية  بحقوق  والل��ت��زام  والنزاهة، 

العلمية. الأمانة 

والتطوير للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

منهجية تصنيف شنغهاي ورؤية المملكة 2030 

عالقة هرمون السيروتونين بالرهاب المرضي

مواهب جديدة في القصيدة النبطية



اإلقناع بين العلم والمهارة
»ينبغي �أن نحذر كثرًي� من �أولئك �لذين يحاولون �إقناعنا بطريق غري 

طريق �لعقل... برميو«.

قد ي�صعب على �لكثريين �إقناع من حولهم، ولكن فى �حلقيقة �لأمر 

�أب�صط مما هو متعارف عليه، كن �صادقاً معهم فقط ت�صل �إىل درجة ل 

باأ�س بها من درجات �لإقناع �ملطلوبة فى تلك �ملرحلة.

�لإقناع هو عملية حتويل وحتوير �آر�ء �لآخرين، و�لإقناع يهدف ب�صكل 

�صلوك حمدد،  �أو  و�لع��ت��ق��اد�ت،  �لجت��اه��ات  على  �لتاأثري  �إىل  حم��دد 

وحتتاج عملية �لإقناع لي�س �إىل مهارة �حلديث �ملنمق فقط، ولكن �أي�ًصا 

�إىل وجود بع�س �ل�صتعد�د لدى �مل�صتهدف، �أو م�صاعدته على خلق هذ� 

�ل�صتعد�د لدية لقبول مو�صوع �حلو�ر.

تعد �لثقة بالنف�س من �أهم �ملهار�ت �لو�جب �متالكها لتحقيق �لإقناع، 

�تخاذ  ناحية  من  �صو�ء  �ل�صخ�صية  تكوين  علي  و�أثرها  قوتها  لها  حيث 

�لقر�ر�ت �أو حتديد �لأهد�ف للو�صول �إىل �إقناع �لآخرين بقر�ر�تك.

�لآخر  �لطرف  و�أن  بالكامل  موقفك  �صحة  على  تربهن  �أن  لحتاول 

�لنقاط  بع�س  يف  مو�فقته  ح��اول  بل  يقول،  ما  كل  يف  متاًما  خمطئ 

و�لإ�صادة ببع�س �لأفكار.

ودون �خلو�س  ومتنا�صقة  و��صحة  �صل�صة  بطريقة  �عر�س مو�صوعك 

�أفكاره،  قيمة  من  تقلل  ول  �لآخ��ر  �لطرف  ل��دى  �ملت�صنجة  باجلو�نب 

�صعوره  لزيادة  �ملتلقي  حديث  بنهاية  حديثك  بد�ية  ربط  على  و�حر�س 

بالهتمام و�جلدية.

ختاماً، ل تقع يف متاهة �جلد�ل �لعقيم، و�نتبه �إىل لغة ج�صدك �أثناء 

�لآخرين عن  ع��زوف  �أ�صباب  �أك��ر  �أن  وتذكر  و�لإق��ن��اع،  �حل��و�ر  عملية 

�أنت دون ق�صد  �أو مو�صوعك، ر�صائل خاطئة تر�صلها  �لقتناع بفكرتك 

نتيجة لغة ج�صد غري متو�فقه مع �قو�لك، ودمتم مقنعني دوًما.

�أ. د. عالء ح�صني �ل�صر�بي 

دكتور�ه ت�صويق 

قررت أن أترك عملي!
يف حماولة لإثبات �لذ�ت، ي�صطر �ملوظف لل�صغط على نف�صه يف �أد�ء 

�أكرب قدر من �جلهد و�لوقت، مما قد  �ملهام وحتقيق �لإجن��از�ت وبذل 

ينتج عنه �لبتعاد عن �لأ�صرة و�لأ�صدقاء و�إهمال و�جباته �لجتماعية، 

لأنه وجد نف�صه حمل ثقة �لرئي�س وعليه �أن يثبت �أنه ي�صتحق هذه �لثقة.

�ل�صركات  باإحدى  �لعمل  بيئة  �لو�قعية من  �لأمثلة  �أحد  تقدم هو  ما 

�لكربى، و�لتي عملت فيها �صابقاً، وهو مثال ي�صري �إىل �أن ذلك �ملوظف 

قدر�ت  من  �ل�صتفادة  عدم  �إىل  ي�صري  كما  �ل�صغط  يكون حتت  �صوف 

�لآخرين حيث �أ�صبح دورهم �نتظار توجيهات قائد �لفريق.

�أن  �أن فريق �لعمل يحتاج �إىل قيادة، لكن �لقائد ل يفرت�س  �صحيح 

�لقدر�ت  �كت�صاف  �لناجح  �لقائد  �صفات  �أه��م  ومن  �صيء،  بكل  يقوم 

�لقيادية لدى فريق �لعمل وتوزيع �ملهام و�إعد�د قادة للم�صتقبل، وهذ� ل 

يتاأتى �إل بامل�صاركة.

على �ل�صعيد �لجتماعي �صوف ينقطع - �صاحبنا - قائد �لفريق �لذي 

يكلف مب�صوؤوليات متعددة عن �أ�صرته وعالقاته �لجتماعية، و�صوف يوؤثر 

هذه �لنقطاع �صلباً يف �لأد�ء و�لإنتاجية ولي�س �لعك�س كما هو �لنطباع 

مع  �لإيجابي  �لتعامل  على  ت�صاعد  عو�مل  هناك  عام  ب�صكل  �ل�صائد. 

�صغوط �لعمل منها �لتفوي�س، وعدم �ملبالغة يف نقد �لذ�ت، و�لو�صوح يف 

�إر�صاء �جلميع، وحتقيق �لتو�زن  �مل�صوؤوليات و�لأهد�ف، وعدم حماولة 

بني م�صوؤوليات �لعمل وم�صوؤوليات �لأ�صرة، و�ل�صرتخاء وحتديد �أوقات 

للر�حة.

�أور�قها  كل  �ملوؤ�ص�صية  �جلهة  ت�صع  �أن  هو  للمو�صوع  �لآخ��ر  �جلانب 

كمية  ي�صبب  تنظيمي  وهذ� خطاأ  و�حد،  �صخ�س  وثقتها يف  ومفاتيحها 

هائلة من �ل�صغط على هذ� �ل�صخ�س ويعطل قدر�ت �لآخرين، بل قد 

يحولهم �إىل �أد�ء �أدو�ر �صلبية ل تخدم �جلهة.

عبد�هلل بن حممد �ل�صمر�ين

مكتبة �مللك �صلمان �ملركزية

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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�أنه مهمة  مفهوم �لعمل �جلماعي 

من  جمموعة  فيه  يتعاون  عمل  �أو 

نتيجة  �أو  لتحقيق هدف  �لأ�صخا�س 

م�صرتكة، وهي بب�صاطة تاأكيد ملقولة: 

»ميكننا �لقيام و�إجناز ذلك معاً«.

�لناجح  �لفريق  �أ�صا�صيات  وم��ن 

����ص��ت��خ��د�م �مل���ه���ار�ت ون��ق��اط �لقوة 

لتحقيق هدف م�صرتك باأكر �لطرق 

فعالية.

�جلماعي  �لعمل  مهار�ت  بناء  �إن 

�لثقة  تعزيز  على  ت�صاعد  �ل��ف��ع��ال 

بالنف�س، خلق طاقة �إيجابية، �لت�صجيع 

على حتمل �مل�صوؤولية، حت�صني مهار�ت 

�لتو��صل مع �لآخرين، م�صاركة وتبادل 

�مل��رج��وة  �لنتائج  حتقيق  �لأف���ك���ار، 

بطريقة �صريعة و�إيجابية.

من �لأهمية مبكان �طالع �لفريق 

على �لأم��ور �لتالية: ما يجب �لقيام 

به  �لقيام  كيفية  �مل��ه��ام«،  »قائمة  به 

»خ��ط��ة �ل��ع��م��ل«، م��ت��ى ي��ت��م �إجن����ازه 

يكون  �أن  ويجب  �لزمني«،  »�جل��دول 

تامة  �لفريق على در�ي��ة  كل فرد يف 

�ملجموعة،  د�خل  وم�صوؤولياته  ب��دوره 

من  �حل��د  يف  كثري�ً  ذل��ك  �صي�صاعد 

�للتبا�س. من �ملهم �أن يعمل خمتلف 

على  �لفريق  �أع�صاء 

لكن  خمتلفة،  م��ه��ام 

�لأهم من ذلك �لتاأكد 

م��ن ت��وزي��ع �لأع��ب��اء 

ب�صكل عادل، ل ينبغي 

ي��ك��ون ه��ن��اك من  �أن 

�لأكرب  �لعبء  يتحمل 

�جلميع،  �لعمل،  من 

ب��ال ����ص��ت��ث��ن��اء، يريد 

�ل��ع��م��ل م���ع �أول���ئ���ك 

عقلية  لديهم  �لذين 

�إيجابية.

ح�������اول ت��رغ��ي��ب 

�لآخرين للعمل معك، 

عندما يتعلق �لأمر بالعمل �جلماعي، 

�لبناّء  بالنقد  �لرتحيب  د�ئماً  ينبغي 

و�لآر�ء �ملفيدة �لتي من �صاأنها �مل�صاعدة 

و�لأ�صخا�س  �ملطلوب،  �إجن���از  على 

�أولئك  �لفريق، هم  �لأكر فعالية يف 

�لذين ميكنهم معرفة �ملهار�ت �ملتاحة 

د�خل �ملجموعة، و��صتخد�م مهار�تهم 

�خلا�صة ل�صّد �أي ثغر�ت.

�أمٌر  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لقدرة 

�لكثري  �إجن���از  يف  ومطلوب  حا�صم 

�تخاذ  يتطلب  ما  غالباً  �لأم���ور،  من 

�جلماعية  �ل��ق��ر�ر�ت 

و�أحياناً  و�صطاً،  حاًل 

��صتعد�د�ً للتخلي عن 

وجهة نظر �صخ�صية 

ل�������ص���ال���ح �ل����ق����ر�ر 

�مل�صرتك للمجموعة.

م�������ص���ارك���ة  �إن 

و�لأف��ك��ار  �ملعلومات 

ل����ه �ل�����ق�����درة ع��ل��ى 

�لتاأثري على �لآخرين، 

�إيجاباً �أو �صلباً، حاول 

م�����ص��ارك��ة �لآخ���ري���ن 

�إيجابي  ه��و  م��ا  بكل 

وم���ف���ي���د. ���ص��ي��ك��ون 

�أع�صاء �لفريق �أكر ��صتعد�د�ً لت�صخري 

كل �إمكاناتهم �لكاملة للتاأثري على �أي 

م�صكلة يتم مو�جهتها �إذ� كنت هناك 

�لثقة،  على  مبنية  ج��ي��دة  ع��الق��ات 

عند  �لآخ��ري��ن.  يقود  بنف�صه  �لو�ثق 

وجود �ختالف يف وجهات �لنظر، من 

�ل�صروري �ل�صتماع �إىل وجهات نظر 

�ملو�قف  لتغيري  �لآخرين و�ل�صتعد�د 

عندما يتم تو�صيح ذلك.

من   90٪ ح����و�يل  �أن  ع��ج��ب  ل 

�ل�صركات �لناجحة عاملياً تعتمد على 

�لعمل �جلماعي لإجناز �أ�صعب �ملهام 

لديها، بدلً من جتاهل �لنقد، حاول 

�لتعلّم منه. بدلً من �ل�صعور بالتهديد 

م�صدر  كن  �لآخ��ري��ن،  جناحات  من 

�إلهام لهم.

قبل �لبحث عن و�صع حلول، يف�صل 

�لتاأكد من روؤية ومعرفة �مل�صكلة من 

جميع �لزو�يا، خالل �جتماع �أع�صاء 

عدم  �صيا�صة  تطبيق  يجب  �لفريق، 

�أح��د حتى ي�صبح �لجتماع  مقاطعة 

�صخ�س  لكل  وي�صمن  �صموًل  �أك��ر 

فر�صة �مل�صاهمة و�مل�صاركة.

مهار�ت  �أ�صر�ر  تتعلق  عام،  ب�صكل 

�لعمل �جلماعي �لفعال بُح�صن �ختيار 

�لأع�����ص��اء، حت��دي��د وت��وزي��ع �مل��ه��ام، 

و�صع  زمني حم��دد،  بوقت  �لل��ت��ز�م 

ب�صكل  �صريها  ومتابعة  عمل  خطة 

دوري.

ختاماً، �إن �لعمل �صمن فريق عمل 

و�حد، يجزئ �ملهمة وي�صاعف �لنجاح، 

»�أف�صل �لفرق هي تلك �لتي ت�صل �إىل 

�أف�صل �لنتائج«.

�أ�صتاذ �جليوفيزياء �مل�صارك

ق�صم �جليولوجيا و�جليوفيزياء- 

كلية �لعلوم

�لبخاري  »�صحيح  ن��دوة  ح�صرت 

�أحدثكم  ول��ن  �ملعا�صرة«  و�ل��ق��ر�ء�ت 

�لعمل  �أور�ق  عن  �لأ�صطر  ه��ذه  يف 

و�لأب����ح����اث �مل��ق��دم��ة و�مل�����ص��ارك��ني 

يف  �صيخرج  ه��ذ�  فكل  و�لتو�صيات، 

مطبوع يف جملة �لدر��صات و�لبحوث 

�خلا�صة بق�صم �لدر��صات �لإ�صالمية، 

�أن  ح�صر  مل��ن  �أ�صت�صرف  كنت  و�إن 

يكون قد خرج على �أقل تقدير بفائدة 

�ل�صالة و�ل�صالم على خري �لب�صر كلما 

ذكر ��صمه �أو حديث من �صنته.

لكني �صوف �أنقل لكم قر�ءتي مل�صهد 

�لندوة من خلف كو�لي�س �لندوة ذ�تها، 

منذ دلفت من بو�بة مبنى �ملوؤمتر�ت 

�ل��زو�ر  قائمة  يف  ح�صوري  لأ�صجل 

فت�صاألني �ملوظفة عن وجهة �لدخول، 

�لبخاري،  �صحيح  ن��دوة  �إىل  فاأجيب 

فرتد قائلة: »�هلل ينفع بها«.

بطالبة  و�إذ�  �ل��ب��ي��ان��ات  �صجلت 

تبادرين:  على منكبيها  ت�صع و�صاحاً 

»�إىل �لندوة؟ �إذ� تف�صلي من هنا �أنا 

�لطريق  م�صافة  �نتهزت  �أو���ص��ل��ك«. 

لأحتدث معها عن ق�صمها وتخ�ص�صها 

�لإ�صالمية  �لدر��صات  ق�صم  فتقول 

�ملقبل  �لف�صل  �خل��ام�����س  �مل�صتوى 

وما  ف�صاألتها  �هلل،  ب��اإذن  �أتخ�ص�س 

»باإذن  فقالت:  ترغبني؟  �لذي  �مل�صار 

�هلل �صنة وحديث« لأين لالأمانة من 

�ل��دخ��ول يف �لتنظيم وم��ا ر�أي��ت��ه يف 

�ملعر�س ��صت�صعرت �أهمية �لدفاع عن 

�صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.

و�صلنا بهو مبنى �ملوؤمتر�ت فتودعني 

قائلة و�لآن تكمل معك باقي زميالتي، 

دخ��ل��ت ول��ف��ت �ن��ت��ب��اه��ي �مل��ع��ر���س 

�مل�صاحب و�أميز ما فيه »بو�صتار�ت« 

كتاب  لوثائق من خمطوطات  برن�ت 

�صحيح �لبخاري، فتوجهت �إىل �إحدى 

مات �لندوة من �أ�صتاذ�ت �لق�صم  منظِّ

�لفكرة  بهذه  ���ص��روري  لأخ��ربه��ا عن 

و�أوك����د عليها  بها  �إع��ج��اب��ي  و���ص��دة 

يف  وو�صعها  بها  �لحتفاظ  باأهمية 

ق�صم �لثقافة، فبادرتني مبت�صمة وهي 

تقول: �إن وكيلة كلية �لرتبية �أعجبت 

بها وطلبت هذه �لبنار�ت لت�صعها يف 

ممر�ت كلية �لرتبية، من باب م�صاهمة 

�لكلية يف حفظ �إرث �أحاديث ر�صول 

�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وتبني ثقافة 

بو�صائلها  ون�صرها  �لإ�صالمية  �لهوية 

�حلديثة.

�أكملت �خلطو�ت �إىل مدرج �لندوة 

ل��ي��ب��د�أ �ل��ت��ع��ارف وت��الق��ح �لأف��ك��ار، 

هم�س  �صدين  �ملقاعد  �صفوف  وبني 

وهي  لها جم���اورة  لزميلة  �إح��د�ه��ن 

�إعالمية  �أكون  �أن  �أرغب  تقول »فعاًل 

ر�صول  �صنة  خل��دم��ة  نف�صي  �أج��ن��د 

�أرغب مبثل هذ� يف �لدر��صات  �هلل، 

وهن  �لكلمات  تلك  ج���اءت  �لعليا« 

ي�صغني بلهفة حلديث �صفري �ليابان 

�ملتقاعد عن ورقته عن �أهمية �لإعالم 

�لتفكري  يكون  وكيف  �ل�صنة  ن�صر  يف 

مو�جهة  �صبيل  من  �ل�صندوق  خ��ارج 

�لتحديات �لتي تو�جه �ل�صحيح وغريه 

يف زمن �لعوملة وت�صارع و�صهولة نقل 

�ملعلومات عن غري م�صادرها �لأ�صيلة 

�ل��ن��دوة  ب��ه��ا. �نتهت  �ل��ت��اأث��ر  وع��م��ق 

دعوتنا  ومت  �مل�صاركني  ت��ك��رمي  ومت 

�صمعي  في�صغي  �لإفطار  ماأدبة  �إىل 

حلديث ثلة من �أ�صتاذ�ت �لخت�صا�س 

يف �ل�صنة حول مو�صوع من مو��صيع 

�لتخ�ص�س �لدقيق فيها، ولكن ما لفت 

�ملتحدثات،  �ح��دى  عبار�ت  م�صمعي 

وهذ�  �لطب  »عندنا يف  ت��ردد:  وهي 

من  �ل�صت�صاريون  ي�صنعه  ملا  مقارب 

�لأطباء«، وتذكر بع�س �لكلمات باللغة 

�لإجنليزية، وهي مبحرة يف �حلديث 

بكلي  �أخذ  �ل�صنة وعلومها، مما  عن 

لأقتحم خلوتهن و�أن�صت حتى �نتهى 

�حلديث فاألقي عليهن �لتحية و�أبادر 

هذه �ملتحدثة عما د�ر يف خلجي من 

ت�صاوؤلت من �أبرزها طب و�صنة كيف 

هذ�! لتو�صح يل �أنها يف �لأ�صل طبيبة، 

�أكملت در��صتها يف �ل�صنة، وعلومها، 

فقلت: »ياهلل طبيب يف ن�صرة �ل�صنة«!

ل��ق��د �أي��ق��ن��ت مت���ام���اً خ��ل��ف تلك 

�لكو�لي�س �أن �هلل حافظ �صنة ر�صوله 

�صلى �هلل عليه و�صلم، وما نحن جميعاً 

�إل �أ�صباب م�صخرون لنكون يف خدمة 

�لدفاع عنها.

تيقنت �أننا يف جامعة ما ز�لت لها 

�لأيادي �لبي�صاء يف رفعة �صنة حممد 

�صلى �هلل عليه و�صلم و�لقائمني عليها 

من موظف �لأمن وحتى �لعمادة مرور� 

بكل �لكادر �لتعليمي و�لإد�ري، فيهم 

ما من  بكل  ويرحبون  �لكثري،  �خلري 

�صاأنه �لدفاع عن �صنة ر�صولهم، على 

�لرغم مما يعي�صه �ملجتمع 

من �نفتاح، غري �أنهم يدركون متاًما 

هي  �ل�صحيحة  ر�صولهم  �أحاديث  �أن 

�أنف�صهم  �أن يجندو�  �أحمر لبد  خط 

تخ�ص�صاتهم؛  كافة  يف  عنها  للدفاع 

تلمع عقول  �لكوكبة  ه��ذه  ب��ني  وم��ن 

�أبنائنا �ل�صغار من �لطالب وهي �أمانة 

ت�صتحق منا جميًعا �أن نحميها وننقيها 

من كل لوثة �أو �صائبة �أو �صك.

د. ف�صة بنت �صامل �لعنزي

�أ�صتاذ م�صاعد بجامعة �مللك �صعود 

للعلوم �ل�صحية

وز�رة �حلر�س �لوطني

أهمية العمل الجماعي الفعال

من خلف كواليس ندوة »صحيح البخاري«

د. سطام المدني
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معرضمهرجان

�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

نب�ص الريا�ص

الوقت: من ٤م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ق�صر امل�صمك

مو�صم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان: الريا�ص

ال�صعودي للقانون الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: برهان املعرفة ولك�صي�ص نك�ص�ص

املكان : قاعة امللك في�صل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

ريا�ص ونرت وندرالند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

ا�صرتاتيجيات التعلم الن�صط الأع�صاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦قاعة ٤

م�صرحية اأوز العجيب

الوقت: من ٦ م اإىل ٨٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: جامعة االأمرية نورة

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

ليايل الريا�ص الكوميدية

الوقت: من ٨٫٣٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

التعلم القائم على املجموعات الأع�صاء هيئة التدري�ص

الوقت:  من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦قاعة ٣

 الريا�ص للألعاب

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص, الريا�ص

الدويل ال�صعودي للنقل واخلدمات اللوج�صتية ٢٠١٩

التاريخ والوقت: ١٤٤١/٣/7هـ من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص
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دورةبرنامج

معرضبرنامج

معرضفعالية

منتدىورشة

معرضورشة

معرضدورة

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/

التاريخ الطبيعي لل�ضيخ�خة ومر�س الزهامير

Jay Ingram :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد ح�ضني جمممي

ال�ضنة: 1440

و�سف الكتاب:

ي��سح  حيث  ال��زه��امي��ر،  مر�س  ت��اري��خ  ال��ذاك��رة«  »نهاية  كتاب  ي�ستعر�س 

اخللفية العلمية للمر�س، واجله�د املبذولة ملكافحته، واآخر ما مت الت��سل اإليه 

ب�ساأن معاجلته، وت�عية وتثقيف املجتمع ل�سيما الذين يرغب�ن يف فهم معنى 

ال�سيخ�خة، واملهتمني بكيفية عمل الدماغ.

 فقدان ال�ضعر وا�ضتعادته

Jerry Shapiro :امل�ؤلف

املرتجم: غادة عبدالعزيز بن �ضيف

ال�سحيح  الفح�س  لكيفية  عملية  و�سائل  ال�سعر«  »فقدان  كتاب  يقدم 

للمري�س امل�ساب بفقدان ال�سعر؛ كما يف الثعلبة ذكرية ال�سكل، التي تعدُّ 

من اأكرث امل�سببات �سي�ًعا لفقدان ال�سعر. بالإ�سافة اإىل بحث داء املناعة 

التفريقي،  والت�سخي�س  ال�سريرية،  و�سماتها  البقعية،  للثعلبة  الذاتية 

كما  املر�س.  ومعاجلة  ت�سخي�س  يف  اجلديدة  والتط�ُّرات  ومعاجلتها، 

ا�ستعر�س فقدان ال�سعر الناجت عن الأدوية والإ�سعاع، اإىل جانب م�ا�سيع 

اأخرى، مثل: ت�ساقط ال�سعر الكربي، والثعلبة اجلبهية املليفة، والتي تعدُّ 

م�سدر قلق متزايًدا لفقدان ال�سعر التندبي.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

التدري�ص امل�صغر وا�صت�صارة النظراء لع�صوات هيئة 

التدري�ص اجلدد

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢١ الدور االأر�صي قاعة ملتقى ٨٦

حت�صني االأداء املهني للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

التغذية الراجعة اأداة لتعلم اأف�صل الأع�صاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦قاعة ٤

 ال�صعودي الدويل الثاين لل�صيدلة ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�صعودي موبايل �صو

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�صدمي املا�صي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 ال�صعودي للبل�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

تو�صيف وتقرير الربنامج االأكادميي الأع�صاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦قاعة ٤

 االإعلم ال�صعودي

الوقت: من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�صحفيني ال�صعوديني

املكان: فندق هيلتون الريا�ص

اأمتتة املكاتب للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

مهارات الكتابة املهنية واإعداد التقارير للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ربيع الأول

1441ه�

( ن�فمرب )

2019م
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اأجراها  طبية  درا���س��ة  دح�ست 

امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��ط��ب واأب��ح��اث 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال��ن��وم 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود االع��ت��ق��اد 

اأعرا�ض  ال�سائد يف املجتمعات باأن 

م��ر���ض ال��ن��وم ال��ق��ه��ري م��ن ال��ن��وع 

اليقظة«  ب�سلل  »امل�سحوب  االأول 

دائمة وال تتغري مع الوقت.

واأو�����س����ح اأ����س���ت���اذ االأم����را�����ض 

بكلية  ال���ن���وم   وط���ب  ال�����س��دري��ة 

اجلامعية  الطبية  واملدينة  الطب 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور 

النوم  اأن  باهمام  �سامل  بن  اأحمد 

القهري مر�ض مناعي من اأعرا�سه 

ن��وب��ات ال��ن��وم ال��ف��ج��ائ��ي��ة ال��ت��ي ال 

اليقظة  و�سلل  مقاومتها،  ميكن 

ع�سالت  بع�ض  اأو  جميع  »���س��ل��ل 

العاطفية«،  املواقف  عند  اجل�سم 

اأو  ب���داي���ة  واجل����اث����وم، وه��ل��و���س��ة 

الليل،  النوم  وتقطع  النوم،  نهاية 

وال��ق��اب��ل��ي��ة ل��زي��ادة ال����وزن؛ وك��ان 

و�سعه  يتغري  ال  اأن��ه  �سابًقا  يعتقد 

مع مرور الزمن.

نتائج  اأن  باهمام  الدكتور  وبني 

بعد  اإليها  التو�سل  مت  ال��درا���س��ة 

بالنوم  م�ساًبا  مري�ساً   38 متابعة 

مل��دة  االأول  ال���ن���وع  م���ن  ال��ق��ه��ري 

نتائجها  ون�����س��رت  ���س��ن��وات،   10
يف   Nat Sci Sleep دوري���ة  يف 

واأو���س��ح  2019م.  اأك��ت��وب��ر  �سهر 

من   42% اأن  بينت  ال��درا���س��ة  اأن 

عالج  اإيقاف  ا�ستطاعوا  املر�سى 

اأعرا�ض  ظهور  بدون  اليقظة  �سلل 

وانخف�ض  الدرا�سة،  بنهاية  ال�سلل 

اإح�سائي  ب�سكل  النعا�ض  م��ع��دل 

زيادة  ولكن  الدرا�سة  بنهاية  مهم 

وزادت  متاما،  تختف  مل  النعا�ض 

نوم  على  يح�سلون  ال��ذي��ن  ن�سبة 

من  ال��درا���س��ة  بنهاية  ج��ي��د  ليلي 

ارتفع وزن  بينما   40% اإىل   16%

ب�سكل  الدرا�سة  نهاية  يف  امل�سابني 

مهم. اإح�سائي 

باهمام  اأحمد  الدكتور  واأ���س��ار 

اأن  اإىل  تو�سلت  الدرا�سة  اأن  اإىل 

م�ستقر،  غري  القهري  النوم  م�سار 

بع�ض  ت��ت��ح�����س��ن  اأن  مي��ك��ن  واأن�����ه 

االأعرا�ض مع مرور الوقت.

الفكرة حول الحظ

�سينثيا كيدوهاتا

حمكمي  اختيار  وق��ع 

الوطني  الكتاب  جائزة 

االأمريكي الأدب النا�سئة 

ع��ل��ى ق�����س��ة »ال��ف��ك��رة 

للكاتبة  احل��ظ«  ح��ول 

اأ�سول  من  االأمريكية 

ي���اب���ان���ي���ة ���س��ي��ن��ث��ي��ا 

ك���ي���دوه���ات���ا، ال��ت��ي 

جائزة  على  ح�سلْت 

العام 2013م، وهي 

واح�������دة م����ن اأمل����ع 

ُكّتاب اأدب النا�سئة، 

ول���ه���ا ال��ع��دي��د من 

االأعمال يف هذا املجال؛ فقد ن�سرت اأول ق�سة 

ق�سرية لها يف جملة نيويوركر عام 1986م، كما ح�سلت على 

جائزة نيوبري يف عام 2005م عن ق�سة »التاألق«.

مقدمة الف�صل الأول

تقول املوؤلفة: يف �ستة اأ�سابيع ثقب اإطار ال�سيارة �سبع مرات، 

فقط  ُم�ساب  خم�سمائة  من  واح��دة  فكنت  باملالريا،  �سبت 
ُ
واأ

يف الواليات املتحدة ذلك العام! كما بداأت جدتي تعاين اآالما 

انت�سرت  فقد  ذلك،  من  واالأك��ر  الفقري،  مربحة يف عمودها 

بالبيت روائح كريهة جمهولة امل�سدر من حيث ال ندري، واأخي 

نحن،  اإاّل  ي��راه  ك��ان  اأح��د  فال  االختفاء،  لعنة  اأ�سابته  »ج��از« 

وهجره �سديقه املقرب، ومل يكن يعرف �سبًيّا اآخر ليلعب معه، 

حتى اأبناء اأقاربنا جتاهلوه عندما التقوا به يف عيد امليالد، وال 

ع؛ اإنهم فقط مل يروه! اأظن اأنَّهم فعلوا هذا عن غطر�سة اأو ترُفّ

مالريا املطار

اليابان،  والداي مكاملة من  ا�ستقبل  املا�سي  اأبريل  اأوائل  يف 

حتمل اأخباًرا اأَنّ ثالثة م�سنني من اأقاربنا كانوا على فرا�ض املوت 

اأ�سهرهم  اأو  اأيامهم  برعايتهم يف  يقوما  اأن  وال��دَيّ  وطلبوا من 

االأخ��رية، مل يكن هناك �سيء يثري الده�سة يف هذا املو�سوع، 

ويف اخلام�ض والع�سرين من �سهر اأبريل ا�سطحب جدي وجدتي 

وجاز والدَيّ اإىل املطار لي�ستقال طائرتهما املتجهة اإىل اليابان. 

�سبُت بها 
ُ
اأما اأنا فقد مكثُت يف املنزل ب�سبب نوع املالريا التي اأ

يف وقت �سابق، وكانت ت�سمى »مالريا املطار«.

فوبيا البعو�ض

اأعي�ض  بينما  املا�سي،  ال�سيف  وت�سيف: لُدغت يف فلوريدا 

بع�ض  ويف  البعو�ض،  من  ن�ساأت يف خوف  ولقد  كان�سا�ض،  يف 

ب�سع خطوات،  من  اأكر  املنزل  خارج  اأخطو  اأكن  مل  االأحيان 

ولقد  باأكمله!  اخلارجي  العامل  من  خائفة  االآن  حتى  والاأزال 

املتحدة خالل  الواليات  باملالريا يف  االإ�سابة  جتاوزت حاالت 

االأربعينيات اآالف احلاالت، ثم جاء عقد اخلم�سينيات واعتقد 

بني  لكن  البلد،  هذا  املالريا يف  على  الق�ساء  اأنه مت  االأطباء 

احلني واالآخر يُ�ساب بع�ض به االأ�سخا�ض، ويف بع�ض االأحيان 

ظهرت  فقد  اأنا  اأما  املحلية،  ال�سحيفة  يف  �سورتهم  تُعر�ض 

�سورتي يف جملة تامي!

دفع الرهن

من  وجدي  جدتي  هما  و»جي�سان«  »اأوي�سن«  وا�ستطردت: 

جهة والدتي، كالهما يف ال�سبعني، يعي�سان معنا يف كن�سا�ض. 

عندما حَلّ مو�سم احل�ساد يف �سهر مايو من عامنا امل�سوؤوم، 

وااللتحاق مبهنة  العمل،  من  التقاعد  قد عزم  »جي�سان«  كان 

�سائق للح�سادة يف �سركة ت�سمى »باركر« اأما جدتي فقد كانت 

تعمل طاهية بال�سركة نف�سها، معي ومع م�ساعدها، وكنا نعمل 

جميًعا لدى باركر يف املا�سي، لكنها كانت املرة االأوىل التي مل 

الرهن خالل  �سيدفعان  َيّ  اأَنّ جَدّ يعني  والداي معنا؛ ما  يكن 

مو�سم احل�ساد هذا العام، مل اأكن اأفهم متاًما ماذا يعني »دفع 

الرهن«؟

راأ�ض املال

وقالت: كنت كثرياً ما اأ�سمع عبارة »دفع راأ�ض املال«، وكنت 

ناظر  اإعطاء  يريدون  اأنهم  يعني  امل��ال«  »راأ���ض  دفع  اأن  اأعتقد 

مدر�ستي بع�ض املال، ثم يف يوم من االأيام ي�سمح يل بالقفز اإىل 

املدر�سة الثانوية رغم درجاتي ال�سعيفة، على اأِيّة حال، عندما 

كانت  التغيريات،  بداأت  املطار،  من  للبيت  وجدتي  جدي  عاد 

والدتي قد قالْت جلاز : »ال تقلق، �سيكون لديك اأ�سدقاء عندما 

ال تتوقع ذلك«، كانت جدتي اأكر فعالية.. يبدو اأَنّ لدى جدي 

وجدتي فكرًة مثريًة اأخفياها عنا.

قــــــــــــــــرأت لك..

ن��ظ��م م��ع��ه��د خ�����ادم احل��رم��ني 

والعمرة  احل��ج  الأب��ح��اث  ال�سريفني 

»احل�ساد  حفل  القرى  اأم  بجامعة 

يف  1440ه�،  ح��ج  ملو�سم  امل��ع��ريف« 

التاريخية،  عبدالعزيز  امللك  قاعة 

ب�سطر  التلفزيونية  ال�سبكة  وع��رب 

الطالبات يف الزاهر، بح�سور معايل 

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

اجلهات  ممثلي  م��ن  وع��دد  بافيل، 

غري  والقطاع  واالأهلية  احلكومية 

الربحي.

البحوث  ق�سم  رئ��ي�����ض  واأو����س���ح 

الدكتور  باملعهد  وال�سحية  البيئية 

تد�سني  خ��الل  ال�سباعي،  عبداهلل 

للبحوث  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

والتقنية واالبتكار يف خدمة احلرمني 

اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  ال�����س��ري��ف��ني، 

ت�سمنت نحو 12 دورة خمت�سة بنقل 

للو�سول  املبادرات،  وتطوير  املعرفة 

اإىل املخرجات العلمية من اخلطط 

املجاالت  كافة  خدمة  وتوظيفها يف 

املتعلقة ب�سوؤون احلرمني، من خالل 

اجلهات  مع  عمل  ور�سة   21 عقد 

ذات العالقة.

اأك����د ع��م��ي��د املعهد  م��ن ج��ه��ت��ه، 

دور  على  قا�سي،  با�سم  ال��دك��ت��ور 

م�ساعدة  يف  البحثية  ال��درا���س��ات 

متخذي القرار يف خمتلف املجاالت، 

وفق ت�سل�سل علمي دقيق ي�ستند على 

البيانات واملعارف الداعمة للخطط، 

واملوؤ�سرات  االأرق��ام  باأهمية  منوًها 

يف ت��ق��ي��ي��م امل�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة 

واالأبحاث اخلا�سة  الربامج  ال�سيما 

مبو�سمي احلج والعمرة.

وك�����ان ل��ل��م��ع��ه��د خ����الل م��و���س��م 

يف  واأب���ح���اث  درا����س���ات  1440ه� 
امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة واالإع���الم���ي���ة 

درا���س��ة   45 ق��دم  حيث  املختلفة، 

تت�سمن ا�ستبانات بحثية، قدمها 66 

باحثاً، و15 باحثاً، م�ساعداً، اإ�سافة 

اإىل 500 جامع بيانات، كما �سارك 

 21 وعقد  اإعالمية،  معار�ض   4 يف 

واإذاعياً، و�ساهم من  تلفزيونياً  لقاًء 

خالل 19 م�سوراً يف توثيق 15600 

�سورة فوتوغرافية.

ك���رم معايل  احل��ف��ل،  خ��ت��ام  ويف 

احلكومية  اجلهات  اجلامعة،  مدير 

واالأه���ل���ي���ة ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع غري 

خدمة  يف  جهودهم  نظري  الربحي، 

املعهد  ق��دم  كما  الرحمن،  �سيوف 

امللتقطة  ال�سور  من  تذكارية  هدايا 

خالل املو�سم.

حديثة  بريطانية  درا�سة  اأظهرت 

باأمرا�ض  االإ���س��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��اع 

ن�سبة  ارتفاع  اأثناء  والرئتني  القلب 

تلوث الهواء داخل املدن الكبرية.

التي  ال��درا���س��ة  نتائج  واأ���س��ارت 

اللندنية  كوليج  كنج  جامعة  اأعدتها 

بالنوبات  االإ�سابة  ح��االت  اأن  اإىل 

القلبية وال�سكتات الدماغية ونوبات 

امل��رات  مئات  زادت  احل���ادة  ال��رب��و 

الهواء  فيها  يكون  التي  االأي��ام  عن 

االإجنليزية  املدن  اأكر نظافة داخل 

الكبرية. ووثق الباحثون 124 حالة 

الواحد  ال��ي��وم  يف  اإ�سافية  اإ�سابة 

ارتفاع  اأثناء  القلبية  ال�سكتة  مبر�ض 

اإىل  م�سريين  ال��ه��واء،  تلوث  موؤ�سر 

املرتبطة  ال�سنوية  الوفيات  عدد  اأن 

األف   36 اأكر من  بتلوث الهواء بلغ 

حالة �سنوًيا.

اأن  ��ا  اأي�����سً ال��ب��اح��ث��ون  كما وج��د 

امل�ست�سفيات ا�ستقبلت لذات ال�سبب 

بجلطة  اإ�سافية  اإ�سابة  حالة   231
بالربو  اإ�سابة  حالة  و193  دماغية 

لالأطفال والبالغني.

وحذرت الدرا�سة من اأن املخاطر 

تعد  ال��ه��واء  تلوث  ب�سبب  ال�سحية 

تليها  ل��ن��دن  العا�سمة  يف  االأك����رب 

مدينة بريمنجهام ثم مدن بري�ستول، 

نتينقهام،  مان�س�سر،  ل��ي��ف��رب��ول، 

اإك�سفورد و�ساوث هامبتون.

تلوث الهواء يفاقم اإلصابة بأمراض القلب والرئتين

أعراض النوم القهري »نوبات النوم« تتحسن مع الوقت

معهد أبحاث الحج والعمرة يقدم 45 دراسة علمية وإعالمية
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ملتقى  هو  عكاظ،  �سوق  ملتقى 

يقدم جوائز مناف�سة على م�ستوى 

م�ساحة  تغطي  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 

ابتداًء  الفني  الإب��داع  من  وا�سعة 

الت�سكيلي  بالفن  مروراً  ال�سعر  من 

بالفلكلور،  وانتهاء  العربي  واخلط 

و���س��وق ع��ك��اظ، ه��و اأه���م اأ���س��واق 

�سمال  يف  يقع  واأ�سهرها،  العرب 

���س��رق��ي م��دي��ن��ة ال��ط��ائ��ف، وه��و 

ت��اري��خ��ي��ة، حيث  اأه��م��ي��ة  ي��ح��م��ل 

للبيع  فيه  يجتمعون  ال��ع��رب  ك��ان 

ال�سعراء  اإىل  وي�ستمعون  وال�سراء، 

ال��ت��اري��خ  �سجل  وق��د  واخل��ط��ب��اء، 

يف  بارزاً  اأدبياً  دوراً  عكاظ  ل�سوق 

وع�سر  الإ�سالم  و�سدر  اجلاهلية 

اإىل  ال�سوق  وا�ستمر  اأم��ي��ة،  بني 

129ه�. عام 

وقد اأعيد اإحياء هذا ال�سوق يف 

العهد ال�سعودي الزاهر بعد انقطاع 

12 قرنا، واندثاره وغيابه عن  دام 

ال��وج��ود وال��ت��اأث��ر ال��ث��ق��ايف، وذل��ك 

على  افتتح  ح��ن  1428ه�،  ع��ام 

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ي��د 

مكة  منطقة  اأم��ر  الفي�سل  خالد 

عبداهلل  امللك  عن  نيابة  املكرمة، 

ليكون  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  بن 

ال�سرتاتيجية  خمرجات  اأهم  اأحد 

اأول  واأنطلقت  للمنطقة،  التنموية 

 - »1428ه�  ع��ام  يف  لل�سوق  دورة 

2007م«.
والفعاليات  الربامج  يف  ي�سارك 

جمموعة من املفكرين وال�سعراء من 

عدد من الدول العربية، ومت تو�سيع 

الن�سطة وامل�ساركات وامل�سابقات يف 

الأعوام التالية، حتى اأ�سبح امللتقى 

ذات  كربى  عربية  ثقافية  تظاهرة 

�سخ�سية فريدة ومميزة، واأ�سبحت 

ج���وائ���زه حم��ط اأن���ظ���ار واه��ت��م��ام 

امل��ب��دع��ن وامل��ث��ق��ف��ن م��ن خمتلف 

اأرجاء الوطن العربي.

يقدم ملتقى �سوق عكاظ العديد 

من الفعاليات واملناف�سات واجلوائز 

على م�ستوى الوطن العربي، ويغطي 

الفني،  الإب��داع  وا�سعة من  م�ساحة 

بالفن  م����روراً  ال�سعر  م��ن  اب��ت��داًء 

ال�سوئي،  والت�سوير  الت�سكيلي 

بالفلكلور  وانتهاء  العربي  واخل��ط 

املناف�سات  هذه  وتتمثل  واحل��رف، 

جائزة  ع��ك��اظ،  �ساعر  ج��ائ��زة  يف: 

�ساعر �سباب عكاظ، وجائزة عكاظ 

الق�سة  يف  العربي  لل�سرد  الدولية 

وق�سيدة،  لوحة  جائزة  الق�سرة، 

ج���ائ���زة اخل����ط ال���ع���رب���ي، ج��ائ��زة 

احلرف  جائزة  ال�سوئي،  الت�سوير 

ال�سعبي،  الفلكلور  جائزة  اليدوية، 

العلمي،  والتميز  الإب���داع  وج��ائ��زة 

وجائزة البتكار.

قيل اإن الثقة بالنف�س هي اأ�سا�س النجاح، وقيل 

وقد  التخطيط،  وح�سن  واملثابرة  الإرادة  اإنها 

اأما  الأف��راد،  على م�ستوى  يكون هذا �سحيحاً 

على م�ستوى املوؤ�س�سات فالن�سباط والحرتاف 

هو املفتاح نحو النجاح؛ فكل موؤ�س�سة اأو منظمة 

اأو جمتمع يريد النجاح والتطور عليه اأن يبحث 

عن اأدوات الحرتاف التي ت�ساعده يف �سناعة 

�سخ�س حمرتف  وكل  له،  ي�سعى  الذي  النجاح 

هو معيار ومفتاح للنجاح، فقد يكون هناك َمن 

يحمل درجة الدكتوراه ولكنه ل ميلك الحرتاف 

الكامل يف هذا ال�ساأن اأو يف تلك الأعمال؛ فال 

ينجح لأنه مل يحرتف، ولكنه تعلَّم.

اأدوات  من  للكثر  نفتقر  نحن  الريا�سة  يف 

اأ�سبح  فقد  الإع���الم،  يف  وكذلك  الح���رتاف، 

الأخ��رة كل من ميلك ح�ساًبا يف  ال�سنوات  يف 

وجنماً  اإعالمياً  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 

واألب�س  متابعون،  ولديه  »يهرج«  اأن  له  و�ُسمح 

ي�سنع  ل  الأ�سا�س  يف  وه��و  الإع��الم��ي،  �سفة 

يعرف  ول  حمرتًفا،  عماًل  يقدم  ول  اإع��الًم��ا، 

اأ�سبح  لذا  الإع��الم؛  �سناعة  ومفاهيم  اأدوات 

ويقدم  احرتافية،  واأق��ل  ت��اأث��ًرا،  اأق��ل  اإعالمنا 

اأعمالً ل تلقى الكثر من القبول واإدارة الراأي 

العام لها فل�سفتها الإعالمية، ومعيارها الثقايف 

والأخالقي، ول يجيدها اإل املحرتفون.

اأي�ًسا يف جمال الإدارة ل ميكن اأن يكون رجل 

اأعمال جنح يف جتارته اإدارًيّا ناجًحا، اأو لعب 

كرة قدم، اأو غرهما من ال�سخ�سيات.

الكفاءة املهنية هي الأ�سا�س، يدعمها الكفاءة 

امليدانية، وجتملها  التجارب  العلمية، وت�سقلها 

يف  مهمة  ق��واع��د،  اأرب���ع  ال�سخ�سية؛  الثقافة 

عملية الختيار لأي عمل.. عندها �سنجد املنتج 

الذي نبحث عنه.

سوق عكاظ ملتقى الحياة

فكر خارج 
االنضباط واالحتراف أساس النجاحالصندوق

صورة نقدية

قضية طالبية

مواد اإلعداد العام بين 
الفائدة واالهتمام

الكليات  ال��ع��ام يف خم��ت��ل��ف  الإع�����داد  م����واد  ت��ت��ع��دد 

ويجد  و»ترخ«  و»�سلم«  »عرب«  بن  وتتنوع  والتخ�س�سات 

يجد  بينما  اهتماماً  ويولونها  فائدة  فيها  الطالب  بع�س 

فيها البع�س الآخر عبئاً اإ�سافياً ل فائدة علميًة اأو درا�سية 

من ورائه..

�أكرث خيار�ت 

الرتبية، تخ�س�س درا�سات  كلية  ال�سويلم،  عبدالرحمن 

ويف  ال��ع��ام  الإع���داد  م��واد  م��ن  ا�ستفدت  نعم  اإ�سالمية: 

ال�سهولة وخالية  واأنها يف غاية  اأنها مفيدة  اأرى  احلقيقة 

على  توؤثر  ول  كثرة  لي�ست  و�ساعاتها  الزائد  احل�سو  من 

عليه،  هي  ما  على  تبقى  اأن  ويجب  كبر،  ب�سكل  املعدل 

كانت  اإذا  واحلذف  الزيادة  خيار  اإعطاء  يجب  اأنه  واأظن 

هناك مواد اإجبارية �سعبة ومتعبة، واأقرتح على اجلامعة 

اأن ل تزيد عدد ال�ساعات لكي ل تكرث ال�سغوطات على 

الطالب.

�ملعلومات �كت�ساب 

اأود  البداية  يف  تاريخ:  تخ�س�س  الآداب،  كلية  هوبن، 

اأن اأ�سكر اجلامعة لإعطائي الفر�سة لاللتحاق والدرا�سة 

العام بحكم  الإعداد  لتوفرها مواد  واأنا ممنت جًدا  بها، 

واأعرف  اأتعلم  اأن  اأريد  الوافدين، ولأين  الطالب  اأين من 

مفيدة  اأنها  واأرى  وال�سعرية  والإ�سالمية  العربية  الثقافة 

جدا بحيث اأنها متكن الطالب من اكت�ساب املعلومات وتعلم 

العلوم الأخرى يف غر تخ�س�سه ومن اجليد اأنها اختيارية 

لأنها جتعل الطالب يختار ما يريد ان يتعلمه.

�ملعدل رفع 

عبدالعزيز املطرب، �سنة حت�سرية: ما دام اأن اجلامعة 

للطالب،  الدرا�سية  للخطة  العام  الإع��داد  مواد  اأ�سافت 

فهي بالتاأكيد مفيدة وذات فائدة كبرة، واأعتقد اأنها تفيد 

رفع  على  ت�ساعد  فهي  الأخ��رى  العلوم  لكت�ساب  الطالب 

واأنا  التخ�س�س  نطاق  املواد يف خارج  كانت  مهما  املعدل 

بنك  لديه  ي�سبح  ف�سوف  بها  اهتم  لو  الطالب  اأن  اأج��زم 

معلومات يفيده يف حياته امل�ستقبلية ويف تخ�س�سه، ومن 

ما  الطالب  ليختار  اإجبارية  ولي�ست  اختيارية  اأنها  اجليد 

يريد اأن يتعلمه.

مو�د �إ�سافة 

ال�سيا�سية،  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  كلية  امل��ط��ري،  خ��ال��د 

العداد  مواد  نظري  وجهة  من  �سيا�سية:  علوم  تخ�س�س 

العام مفيدة جدا، فهي تدعم معلومات الطالب وتن�سطها 

اإىل  حتتاج  التي  التخ�س�سات  تفيد  اأنها  واأرى  وتطورها 

العام وفائدتها كبرة �سواء كانت يف علوم  الإع��داد  مواد 

اجلانبية  واملواد  ال�سلم  مواد  اأو غرها من  العربية  اللغة 

الأخرى، واأقرتح اأن تبقى كما هي واأن ت�ساف مواد اأخرى 

لي�سهل ويتوفر اختيارات للطالب فيما يريد اأن يتعلمه.

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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الملك سعود داعمة  بيئة جامعة  د. متولي: 
المجتمع وخدمة  والبحثية  التعليمية   للعملية 

و»التخصص« و»القوانين«  »األنظمة«  يحترم  بلد  المملكة  أن  أكد 

كم�شت�شار  ل��ل��ع��م��ل  ال�����ش��ع��ودي��ة  اإىل  ق����دم 

ق���ان���وين ل���دى وك��ي��ل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م لكليات 

ال��ب��ن��ات ���ش��اب��ق��ًا، اإ����ش���اف���ة ل��ع��م��ل��ه يف جم��ال 

جامعة  افتتاح  وب��ع��د  الأك���ادمي���ي،  التدري�س 

التابعة  البنات  كليات  واإل��غ��اء  ن��ورة  الأم���رة 

ل���رئ���ا����ش���ة ت��ع��ل��ي��م ال���ب���ن���ات، ����ش���اب���ق���ًا، ان��ت��ق��ل 

ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  كلية  للعمل يف 

اإن���ه ال��دك��ت��ور متويل  بجامعة امل��ل��ك ���ش��ع��ود، 

ال��ل��ق��اء، واحلا�شل  ه��ذا  ع��ب��دامل��وؤم��ن، �شيف 

جامعة  من  واملاج�شتر  البكالوريو�س  على 

امل��ن�����ش��ورة مب�����ش��ر، وال���دك���ت���وراه م���ن جامعة 

ب�����وردو ب��ف��رن�����ش��ا، ي����رى اأن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ويحرتم  ومتح�شر  متطور  بلد  ال�شعودية 

الأنظمة والقوانني كما يحرتم التخ�ش�س، 

وحتدث عن حماور اأخرى عديدة..

- حدثنا ب��داي��ًة ع��ن حكاية ق��دوم��ك اإىل 

اململكة؟

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  اأتيت   لقد 

عام 1426هـ،  ومت التعاقد معي يف البداية 

كم�ست�سار قانوين لوكيل وزير التعليم لكليات 

الدكتور عبداهلل احل�سني، والبداية  البنات 

عبدالرحمن  الــدكــتــور  مــن  بات�سال  كانت 

الرتبية  وزارة  يف  يعمل  وهـــو  الــ�ــســا�ــش، 

مقابلتي وعر�ش على  والتعليم، حيث طلب 

العمل يف ال�سعودية يف جماليَ اال�ست�سارات 

اإنهاء  ومت  اجلامعي،  والتدري�ش  القانونية 

االإجـــــــراءات يف املــلــحــقــيــة الــ�ــســعــوديــة يف 

كم�ست�سار  هنا  عملي  وبا�سرت  الــقــاهــرة، 

التدري�ش  يف  عملي  اإىل  باالإ�سافة  قانوين، 

بكليات البنات التابعة للرئا�سة العامة لتعليم 

العامة  الرئا�سة  اإلغاء  وبعد  �سابقاً،  البنات 

نورة،  االأمرية  وافتتاح جامعة  البنات  لتعليم 

امللك �سعود  اإما يف جامعة  بالعمل  خريوين 

فاخرتت  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  يف  واإما 

كلية احلقوق  �سعود  امللك  العمل يف جامعة 

والعلوم ال�سيا�سية.

- وك���ي���ف وج�����دت ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

جامعة امللك �شعود؟

 وجدت نقلة ح�سارية يف تكولوجيا التعليم 

التدري�سية  داعمة  للعملية  تعليمية  وبيئة 

ا�ستفدنا  حيث  املجتمع،  وخدمة  والبحثية 

الكتب  وتــاألــيــف  املــراجــع  ناحية  مــن  منها 

واالأبحاث،  حيث تعد جامعة امللك �سعود بيئة 

وخدمة  والبحث  التعليمية  للعملية  داعمة 

وظائفها  احلديثة  اجلامعات  الأن  املجتمع، 

تعتمد على ثاثة اأ�سا�سيات: التعليم والبحث 

اأن  واحلقيقة  اجلــامــعــة،  وخــدمــة  العلمي 

امللك  جامعة  يف  متوفرة  اأ�سا�سيات  الثاثة 

�سعود، وتعد هذه ثاثة متطلبات ال بد الأي 

جامعة من توفريها.

ال��ق��ان��ون«  - ح��دث��ن��ا ع��ن م��ف��ه��وم »فل�شفة 

ماذا تعني؟

القانونية،  الــقــاعــدة  مــن  احلكمة   تعني 

ــدار الــقــانــون الــفــاين اأو  والــغــايــة مــن اإ�ــس

بالغر�ش  �سيفي  وهــل  الــفــاين،  الت�سريع 

يحتاج  اأنــه  اأجله  اأو  من  اإ�ــســداره  الــذي مت 

التخ�س�ش  هــذا  يبحث  اأي�ًسا  تعديل،  اإىل 

للبيئة  والت�سريعات  القوانني  ماءمة  مدى 

من  االأهــــداف  حتقيق  ومـــدى  امل�ستهدفة 

القوانني واالأنظمة والت�سريعات.

-  يعترب ق�شم القانون جديدًا يف ال�شعودية 

كيف جتد درا�شة هذا التخ�ش�س؟

ق�سم  يعد  ال  اإذ  ــك،  ذل يف  معك  اأختلف 

ال�سعودية،  يف  »بــكــراً«  اأو  جــديــداً  القانون 

اإدارة  كلية  يف  بذاته  قائماً  ق�سماً  كان  فقد 

االأنظمة  كلية  اإىل  حتول  ثم  ومن  االأعمال، 

اإىل  ذلك  بعد  ال�سيا�سية،  ثم حتول  والعلوم 

كلية  احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

خلريجي  ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق  تقييمك  م���ا   -

القانون واملحاماة؟

من  املــزيــد  يتطلب  العمل  �سوق  اليـــزال 

اخلريجني واملتخ�س�سني، لكن يجب الرتكيز 

اخلطط  ربــط  يجب  ــا  اأيــ�ــسً اجلـــودة،  على 

�سوق  ومتطلبات  باحتياجات  الــدرا�ــســيــة 

متطلبات  اأن  االعتبار  االأخذ يف  مع  العمل، 

�سوق العمل حالياً مل تعد تركز على التنظري 

على  بــل  وح�سب،  النظرية  الــدرا�ــســات  اأو 

اخلربات والتاأهيل امليداين و�سقل املهارات، 

مراكز  خــال  من  الكلية  به  تقوم  ما  وهــذا 

والــدورات  اال�ست�سارات  ومكاتب  البحوث 

التدريبية واالأن�سطة الا�سفية.

- وه���ل تنح�شر وظ���ائ���ف اخل��ري��ج��ني يف 

جهات حمددة؟

بل هناك  تنح�سر يف جهات حمــددة،   ال 

خريجي  وتــطــلــب  ت�ستوعب  جــهــات  عـــدة 

راأ�سها  وعلى  ال�سيا�سية،  والعلوم  القانون 

وزارات الدولة وقطاع املحاماة واال�ست�سارات 

وال�سوؤون القانونية وقطاع املوارد الب�سرية.

2030 يف اخل��ط��ة  - وه���ل واك��ب��ت��م روؤي�����ة 

الدرا�شية؟ 

طــبــًعــا بــكــل تــاأكــيــد، متــت مــواكــبــة روؤيـــة 

لتحديث  كــمــحــور  اتــخــاذهــا  ومت   ،2030
خطة  ا�ستحداث  ومت  الدرا�سية  اخلطط 

مادة  ا�ستحداث  ذلك  ومن  للروؤية،  مواكبة 

»التحكيم« والتي تهتم بالف�سل يف املنازعات 

ولي�ش عن طريق  التحكيم  عن طريق جلان 

حل  �سرعة  يف  وت�سهم  ــادي،  ــع ال الق�ساء 

النزاعات واإجناز اال�ستثمار.

اأو ال�شفر اإليها  -  عند عودتك اإىل بلدك 

العربية  اململكة  ع��ن  �شتقول  م���اذا  ل��ل��زي��ارة، 

ال�شعودية؟

متطور  بــلــد  الــ�ــســعــوديــة  اإن  لــهــم   اأقــــول 

والــقــوانــني  ــظــمــة  االأن ــحــرتم  وي ومتح�سر 

والتخ�س�ش، وقد تكون بع�ش و�سائل االإعام 

عن  املعربة  اأو  ال�سحيحة  ال�سورة  تنقل  مل 

ال�سعودية.

- هل زرت مدنًا غر الريا�س؟

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  زرت  نعم 

واملنطقة الغربية ب�سكل عام، وكذلك املنطقة 

ال�سرقية.

يسعى ليصبح معلم لغة عربية ودراسات إسالمية في أوزباكستان

فاروق: جذبني تعامل الشعب السعودي الراقي واإليجابي
واألكثر من رائع

حوار: خالد النفاح

ف���اروق، ط��ال��ب م��ن ط��اب امل��ن��ح، ان�شم 

التعليمية  �شمعتها  ب�شبب  اجلامعة  اإىل 

ال��ع��امل��ي��ة، وق����وة م��راك��زه��ا وت��رت��ي��ب��ه��ا على 

اأ�شباب  اأك��رب  اإن م��ن  ال��ع��امل، ق��ال  م�شتوى 

هيئة  اأع�شاء  هو  اجلامعة  اإىل  ان�شمامه 

التدري�س و�شمعتهم اجليدة واأ�شاليبهم يف 

جميًعا  اأنهم  واأ���ش��اف  احلديثة  التدري�س 

من  اأك��ر  وتعاملهم  الطاب  مع  خلوقون 

رائع.

- ك��ي��ف ان�����ش��م��م��ت اإىل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

�شعود؟ 

مركز  مــن  مــتــخــرج  �ــســديــق  ن�سحني 

الــلــغــويــات الــعــربــيــة وقــ�ــســم مــن اأقــ�ــســام 

امللك  جامعة  اإىل  باالن�سمام  اجلامعة 

اأتردد  مل  وبالفعل  فيها،  والدرا�سة  �سعود 

اجلامعة  على  التقدمي  قـــرار  اتــخــاذ  يف 

واالن�سمام اإليها.

- م��اذا كنت تعرف عن اململكة العربية 

قبل  �شعود  امللك  جامعة  وع��ن  ال�شعودية 

الدرا�شة؟ 

كنت اأقراأ يف ويكبيديا املو�سوعة احلرة 

عن اململكة العربية ال�سعودية يف عديد من 

املوا�سيع املختلفة قبل ان�سمامي، وحينما 

�سعود  امللك  اإىل جامعة  االن�سمام  قررت 

اجلامعة،  موقع  يف  الكثري  عنها  قـــراأت 

اأف�سل  �سمن  وترتيبها  موقعها  واأبهرين 

اجلامعات العاملية.

- مل������اذا اخ������رتت ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود 

بالتحديد؟ 

ب�سبب  �سعود  املــلــك  جامعة  اخـــرتت 

ومراكزها  العاملية،  التعليمية  �سمعتها 

العامل،  م�ستوى  على  املتقدم  وترتيبها 

لهذه  ان�سمامي  اأ�سباب  اأكرب  من  واأي�ًسا 

هيئة  اأعــ�ــســاء  وجـــود  العريقة  اجلامعة 

جيدة  �سمعة  وذوي  متميزين  تــدريــ�ــش 

واأي�ًسا  احلديثة،  التدري�ش  يف  واأ�ساليبهم 

يتميزون باأنهم جميًعا خلوقون مع الطاب 

وتعاملهم اأكرث من رائع.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

اللغة  عــن  ب�سيطة  خلفية  لــدي  كانت 

وقد  للجامعة،  ان�سمامي  قبل  العربية 

اللغويات  معهد  اإىل  بان�سمامي  تطورت 

العربية يف جامعة امللك �سعود.

- ه����ل ي����وج����د اه���ت���م���ام ب��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 

العربية يف بادك؟

ال �سك هناك اهتمام كبري فال�سكان يف 

اأوزباك�ستان فوق 30 مليون �سخ�ش يوجد 

منهم ن�سبة كبرية تتحدث اللغة العربية.

عربية  لغة  تعليم  معاهد  يوجد  هل   -

يف بادك؟

تعليم  معاهد  من  العديد  يوجد  نعم، 

اللغة العربية، كما يوجد يف جامعة االإمام 

البخاري االإ�سامية ق�سم لغة عربية.

- ما طموحك بعد التخرج؟

عربية  لغة  معلم  اأ�سبح  اأن  طموحي 

ودرا�سات اإ�سامية يف اأوزباك�ستان.

- ما اأكر �شيء لفت انتباهك يف اململكة 

العربية ال�شعودية؟  

العربية  اململكة  يف  جذبني  �سيء  اأكرث 

الــراقــي  ال�سعب  تعامل  هــو  ال�سعودية 

واالإيجابي واالأكرث من رائع معي.

ال�شم: فاروق

اجلن�شية: اأوزباك�شتاين 

الكلية: الرتبية

الق�شم: الدرا�شات الإ�شامية 

امل�شتوى: الرابع
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فازت جامعة امللك في�صل بجائزة 

يف  اإب����داًع����ا«،  الأك����ر  »الت�صميم 

التي   »Chem-E-Car« م�صابقة 

اأجراها املعهد الأمريكي للمهند�صني 

خالل   ،»AIChE« الكيميائيني 

ال�صرق  ومعر�ض  م���ؤمت��ر  فعاليات 

الأو�����ص����ط ل��ه��ن��د���ص��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

عقد  ال��ذي   ،»MEPEC 2019«

اإىل   14 م��ن  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  يف 

16 اأكت�بر 2019، وذلك من خالل 

تعمل  للبيئة  �صيارة �صديقة  ت�صميم 

بالطاقة الكيميائية »هجر«.

اإ���ص��راك  ع��ل��ى  امل�صابقة  وت��ق���م 

ال�����ص��رق  ط�����الب اجل���ام���ع���ات يف 

�صيارة  وبناء  ت�صميم  يف  الأو���ص��ط، 

طاقة  م�صدر  م��ن  بالطاقة،  تعمل 

على  حمددة  بحم�لة  اآمن  كيميائي 

م�صافة معينة وت�قف معني.

الهند�صة  ق�صم  رئي�ض  واأو���ص��ح 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة 

بجامعة امللك في�صل الدكت�ر حممد 

لطالب  امل�صاركة  هذه  اأن  اليعري، 

الهند�صة الكيميائية، وهذا الإجناز 

حيث  ال��ب��داي��ة،  نقطة  ه��ي  املتميز 

ال�صيارة  بتط�ير  الق�صم  �صيق�م 

وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ة م�����ص��اب��ه��ة على 

باجلامعة  الهند�صة  كلية  م�صت�ى 

جانبه،  من  القريب.  امل�صتقبل  يف 

باجلامعة  الهند�صة  كلية  هناأ عميد 

الدكت�ر عبداهلل اجلعفري، اأع�صاء 

ال��ف��ري��ق ب��ه��ذا امل��ن��ج��ز، م�����ص��ي��ًدا 

بتحقيق  اأث��م��رت  ال��ت��ي  بجه�دهم 

ا�صتعداده  م���ؤك��ًدا  الإجن����از،  ه��ذا 

يحتاج�نه  ما  بكل  لدعمهم  التام 

املحافل  يف  للم�صاركة  م�صتقباًل 

املحلية والإقليمية والدولية.

وّقعت جامعة امللك فهد للبرتول 

للتعاون  اإط��اري��ة  اتفاقية  وامل��ع��ادن، 

�صركة  مع  التقنية  وتط�ير  البحثي 

»ه��ال��ي��رت���ن« - اأح����د ال�����ص��رك��اء 

ممثلة   – للجامعة  الإ�صرتاتيجيني 

ب���ادي  ال�اقع  البحثي  مركزها  يف 

الظهران للتقنية التابع للجامعة.

اجلامعة  وك��ي��ل  الت��ف��اق��ي��ة  وّق���ع 

م�صفر  الدكت�ر  الأكادميية  لل�ص�ؤون 

الزهراين بالنيابة عن وكيل اجلامعة 

�صركة  رئ��ي�����ض  ون���ائ���ب  ل��ل��ب��ح���ث، 

�صريرام  للتكن�ل�جيا  هاليرت�ن 

ح�ص�ر  �صمن  وذلك  �صرين�صيافان، 

متّثل  هاليرت�ن  من  امل�صت�ى  عايل 

املدير  ون��ائ��ب  الإقليمي  امل��دي��ر  يف 

ل�ص�ؤون ت�طني التقنية وكبري مدراء 

العاملية،  الأبحاث  ومراكز  البتكار 

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ع��دد م��ن اخل��راء 

ال�صت�صاريني يف هاليرت�ن لت�صهيل 

عملية تنفيذ امل�صاريع امل�صرتكة.

للتعاون  مظلة  التفاقية  ومتثل 

جمالت  يف  وال�صركة  اجلامعة  بني 

ال��ب��ح���ث والب���ت���ك���ار، ح��ي��ث متهد 

الطريق لعدد من امل�صاريع امل�صرتكة 

واملتعلقة  م�صبقا  عليها  امل��ت��ف��ق 

مبجالت البحث والتط�ير وت�ص�يق 

تعزز  اأن  املت�قع  من  والتي  التقنية، 

البحثية  ال��ق��درات  م��ن  ال�صتفادة 

للجامعة يف ت�ص�يق وت�طني التقنية، 

التقنية  التحديات  اإط��ار  يف  وذل��ك 

ال�صركة  تركز عليها  التي  الرئي�صية 

وتقنيات  وال��غ��از  النفط  جم��ال  يف 

الث�رة ال�صناعية الرابعة التي تخدم 

القت�صاد ال�طني.

خ��الل  الت��ف��اق��ي��ة  ت���ق��ي��ع  ومت 

ور�صة العمل امل�صرتكة بني اجلامعة 

ع��دداً  ناق�صت  ال��ت��ي  وه��ال��ي��رت���ن 

املختارة  امل�صرتكة  امل�����ص��اري��ع  م��ن 

التحديات  م��ن  كبري  ع��دد  �صمن 

والغاز،  النفط  جم��ال  يف  احلقلية 

متنا�صقة  الختيار  معايري  وكانت 

البحثية للجامعة بحيث  مع اخلطة 

العلمي  للمحت�ى  اإ���ص��اف��ة  ت�صكل 

بني  التعاون  يدعم  ال��ذي  والبحثي 

املختلفة،  اجلامعة  ومراكز  اأق�صام 

بناء  الختيار  معايري  �صملت  كما 

���ص��راك��ة ط���ي��ل��ة الأج����ل م��ع مركز 

وادي  يف  للتكن�ل�جيا  هاليرت�ن 

الظهران للتقنية يف تط�ير وت�طني 

التقنية.

وقع معايل مدير جامعة اأم القرى 

الدكت�ر عبداهلل بن عمر بافيل عقًدا 

عبداللطيف  ال�صيخ  »كر�صي  لإن�صاء 

العي�صى لأبحاث الأيتام«، مع ال�صيخ 

عبداللطيف العي�صى ممثل م�ؤ�ص�صة 

علمي  كر�صي  كاأول  وذلك  العي�صى، 

من ن�عه، خم�ص�ض لأبحاث الأيتام، 

بهدف النه��ض برعايتهم وفق اأ�ص�ض 

علمية.

الدكت�ر  الكر�صي  اأ�صتاذ  واأو�صح 

خالد برقاوي اأن الكر�صي وللنه��ض 

برعاية الأيتام يف اململكة وفق اأ�ص�ض 

الأب��ح��اث  �صيجري  فاعلة،  علمية 

وال���درا����ص���ات، وي���ق���دم اخل��دم��ات 

العلمية املتن�عة يف خمتلف جمالت 

الرعاية  باأ�صاليب  للنه��ض  الأيتام، 

اأ���ص�����ض ع��ل��م��ي��ة، مب���ا يحقق  ع��ل��ى 

لالأيتام التن�صئة الجتماعية ال�صليمة 

والعتماد على النف�ض.

الرئي�ض  ال��ع��ام  ال��ه��دف  اأن  وب��ني 

للكر�صي ه� النه��ض مبجال رعاية 

الأي���ت���ام م��ن خ���الل اإج����راء بح�ث 

علمية وتدريب عملي وو�صع وتنفيذ 

الرامج الفعالة يف خمتلف جمالت 

واهتمامات رعاية الأيتام.

م���ن ج��ه��ت��ه ن�����ه م���ع���ايل م��دي��ر 

ال��ذي  الكر�صي  باإن�صاء  اجل��ام��ع��ة 

�صيع�د نفعه على اجلامعة واملجتمع، 

العلمية  للكرا�صي  ام��ت��دادا  وي��اأت��ي 

وحققت  اجلامعة،  اأن�صاأتها  التي 

العديد من املنجزات.

ح�صلت  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ع��ي��د  ويف 

عمادة  يف  ممثلة  القرى  اأم  جامعة 

التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد 

ج�دة  »ختم  ال��دويل  العتماد  على 

املنظمة  من  الإلكرتونية«  املقررات 

 -  .Quality Matters العاملية 

ل�صمان  اجل�دة  مبعايري  تعنى  التي 

عاملياً  الإلكرتونية  املقررات  ج���دة 

- من خالل مقرر »الكيمياء العامة 
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تط�يره عن طريق العمادة يف اإطار 

امل��ق��ررات  »تط�ير  م�صروع  تنفيذ 

الدرا�صية اإلكرتونًيا«.

وح�����ص��ل امل���ق���رر الإل����ك����رتوين 

انتهاء  بعد  الكاملة  ال��درج��ة  على 

التي متت  الداخلي،  التقييم  عملية 

الإن��ت��اج  ق�صم  من�ص�بي  ب���ا���ص��ط��ة 

الرقمي بالعمادة كمحكمني داخليني 

مروراً   ،QM معتمدين من منظمة 

للمنظمة  الر�صمي  التقييم  مبرحلة 

التي متت ب�ا�صطة حمكمني دوليني 

وفقاً  الإل��ك��رتوين  امل��ق��رر  ملراجعة 

.QM ملعايري املقيا�ض

جامعة الملك فيصل تحصد جائزة »التصميم األكثر إبداًعا«

اتفاقية تعاون بين جامعة »البترول« وشركة هاليبرتون

كرسي علمي ألبحاث األيتام بجامعة أم القرى
»Quality Matter« ح�صلت على اعتماد دويل من منظمة

تدشين المقر الجديد لمكتبة جامعة تبوك

ب��ن مفرح  ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل  ت��ب���ك  م��دي��ر جامعة  م��ع��ايل  د���ص��ن 

يف  ال�صحية  الكليات  ومكتبة  اجلامعة،  يف  املركزية  املكتبة  الذيابي، 

الدكت�ر  واجل�دة  للتط�ير  اجلامعة  وكيل  بح�ص�ر  اجلديد،  مقرهما 

خالد  الدكت�ر  املكتبات  �ص�ؤون  وعميد  ال�صريف،  م�صلط  بن  را�صد 

التدري�ض وامل�ظفني. اأع�صاء هيئة  ال�صريف، وعدد من 

اجلديد  مقرها  يف  املركزية  املكتبة  افتتاح  �صريط  معاليه  وق�ض 

و�صه�لة  بقربها  تت�صم  والتي  التطبيقية،  الطبية  العل�م  كلية  يف 

ال��ص�ل لها وذلك لتي�صري وت�فري جهد ووقت طالب اجلامعة. كما 

الطب،  كلية  يف  ال�صحية  الكليات  ملكتبة  اجلديد  املقر  معاليه  افتتح 

والتي حتت�ي على عدد كبري من الكتب واملراجع الطبية العاملية يف 

خمتلف التخ�ص�صات الطبية، وتعد هذه املكتبة متاحة لكافة الطلبة 

والطالبات يف الكليات ال�صحية لال�صتفادة منها ومن اخلدمات التي 

تقدمها.

جامعة جازان تحقق بطولة اختراق الضاحية
للجامعات  ال�صاحية  اخ���رتاق  بط�لة  ج���ازان  جامعة  حققت 

مبدينة  1441ه�  �صفر   26 اجلمعة  ي�م  اختتمت  التي  ال�صع�دية 

�صمن  ال�صع�دية  للجامعات  الريا�صي  الحتاد  من  بتنظيم  ال�صيح، 

عبدالعزيز  بن  �صطام  الأمري  جامعة  وا�صت�صافتها  العا�صر،  م��صمه 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  التعليم  وزي��ر  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  ب��اخل��رج، 

حممد  بن  حمد  الدكت�ر  ال�صع�دية  للجامعات  الريا�صي  الحت��اد 

ال�صيخ. اآل 

ال�صبيعي«  ع��ب��داهلل  »ف��اي��ز  ال��ع��داء  ن���ال  ال��ف��ردي  ن��ت��ائ��ج  ويف 

امللك  جامعة  ع��داء  ثانياً  وح��ل  الأول،  املركز  ج��ازان  جامعة  من 

عداء  الثالث  املركز  ويف  مدخلي«،  اأحمد  بجدة »حممد  عبدالعزيز 

حكمي«. »اإبراهيم حممد  جازان  جامعة 

الدكت�ر  ال�صع�دية  للجامعات  الريا�صي  الحت��اد  رئي�ض  وت���ج 

لل�ص�ؤون  عبدالعزيز  بن  �صطام  الأمري  جامعة  ووكيل  املزيني،  خالد 

عام  واأم��ني  الع�صيمي،  م�صاري  الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

بجامعة  الطالب  �ص�ؤون  وعميد  ال�صقاء،  �صالح  الدكت�ر  الحت��اد 

الأوىل  باملراكز  الفائزين  ال�صكره؛  ثالب  الدكت�ر  �صطام  الأم��ري 

الذهبية  وامليداليات  الدروع  وتقدمي  والفردي  الفرق  مناف�صات  يف 

البط�لة. حكام  تكرمي  وكذلك  واجل�ائز  والرونزية  والف�صية 

ال�صع�دية  للجامعات  الريا�صي  اأمني عام الحتاد  من جانبه قدم 

بن  �صطام  الأم��ري  جلامعة  وتقديره  �صكره  ال�صقا  �صالح  الدكت�ر 

وعميد  ووك��الوؤه  اجلامعة  مدير  معايل  راأ�صها  وعلى  عبدالعزيز 

من  البط�لة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  على  ال��ط��الب  ���ص���ؤون 

بذلتها  التي  الكبرية  باجله�د  م�صيداً  والتنظيمية،  الفنية  الناحيتني 

ال�صبل  ال�صباق والتت�يج، وتهيئة جميع  اإدارة اجلامعة لتجهيز مكان 

من  للفائزين  التهنئة  مقدماً  املميز،  بال�صكل  ال�صباق  هذا  ليخرج 

الت�فيق. يحالفه  مل  ملن  اأوفر  حظاً  ومتمنياً  واجلامعات،  الالعبني 

»تعزيز دور اإلعالم الجامعي« بجامعة شقراء
ملتقى  1441ه�،  الأول  ربيع  من  الثامن  يف  �صقراء  جامعة  تقيم 

املحاور  من  عدد  ملناق�صة  وامل�اكبة«  التعزيز  اجلامعي..  »الإع��الم 

من  نخبة  بح�ص�ر  اجلامعي،  الإع��الم  دور  تعزيز  يف  تٌ�صهم  التي 

به. واملهتمني  الإعالمي  باملجال  املتخ�ص�صني 

اجلامعي  والإعالم  العامة  العالقات  على  العام  امل�صرف  واأو�صح 

الذي  امللتقى  اأن  الروقي،  مقعد  بن  مطلق  الدكت�ر  �صقراء  بجامعة 

�صمن  يقام  بالإعالم،  واملهتمني  املتخ�ص�صني  من  نخبة  فيه  ي�صارك 

التي  اجلامعي  والإع��الم  العامة  العالقات  اإدارة  وبرامج  مبادرات 

ب��دور  التعريف  بهدف  للجامعة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  ت�صمنتها 

مهام  عن  وملتقيات  عمل  ور�ض  اإقامة  خالل  من  اجلامعي  الإعالم 

التعليمية  واأدواره  والإعالم اجلامعي  العامة  العالقات  م�ص�ؤوليات  و 

واملجتمعية. والبحثية 

اجلل�صة  خ�ص�صت  جل�صات  ثالث  يت�صمن  امللتقى  اأن  اإىل  واأ�صار 

العملية  م�صاندة  يف  اجلامعي  الإع���الم  دور  ع��ن  للحديث  الأوىل 

الأكادميية، ويتطرق املح�ر الثاين لدور الإعالم اجلامعي يف تفعيل 

الإعالم اجلامعي  فيتناول  الثالث  املح�ر  اأما  الجتماعية،  امل�ص�ؤولية 

ومهارات. م�ص�ؤولية 



ذكر بحث جديد اأن تربتي املريخ والقمر خ�سبتان، واأن �سكان امل�ستعمرات 

. القمرية واملريخية ي�ستطيعون زراعة املحا�سيل فيهما م�ستقبلاً

عندما حاول علماء جامعة فاخينينجن الهولندية، زراعة ع�سرة حما�سيل 

منها  ت�سعة  منت  والقمر،  املريخ  تربة  حتاكي  كي  نا�سا  طورتها  تربة  يف 

ا لبحث ن�سر يف دورية »اأوبن  واأنتجت ثماراًا �ساحلة للأكل وبذوراًا حية، وفقاً

اأجريكالت�سر« موؤخرااً.

وعلى الرغم من اأن الب�سر �سيواجهون م�سكلت اأخرى عديدة على القمر 

واملريخ، مثل عدم وجود غلف جوي اإال اأن وجود تربة خ�سبة ميثل علمة 

جيدة.

واملريخ  القمر  تربة  حتاكي  التي  الرتبة  يف  املزروعة  النباتات  تنُم  مل 

بالكفاءة ذاتها التي منت بها النباتات املزروعة يف ظروف االأر�ض الطبيعية، 

لكن النباتات املزروعة يف الرتبة التي ت�سبه تربة املريخ منت ب�سورة اأف�سل 

من تلك املزروعة يف الرتبة التي ت�سبه تربة القمر، ومنت اخل�سروات مثل 

الطماطم والفجل واجلاودار والكينوا يف الرتبة التي حتاكي تربتي القمر 

واملريخ لكن ال�سبانخ مل تنُم.

وقال فيجر فاميلينك، قائد امل�سروع: »�سعرنا ب�سعادة غامرة عندما راأينا 

اأوىل ثمار الطماطم تنمو وتن�سج يف الرتبة التي ت�سبه تربة املريخ، الأن ذلك 

يعني اأن االقرتاب من تطوير نظام زراعي مغلق وم�ستدام«.

ليكون  تر�سحه  التي  اخل�سائ�ض  من  بالعديد  التيتانيوم  عن�سر  يتمتع 

اخليار االأن�سب يف عمليات الزرع، اإذ ت�ساهم عدة عوامل يف زيادة طرائق 

ا�ستخدامه يف عمليات زراعة االأ�سنان وحتى عمليات زراعة املفا�سل، لكن 

�سطحه  اأن  ال��زرع  عمليات  بعد  اجلراحني  تواجه  التي  الرئي�سة  امل�سكلة 

مزمنة  ع��دوى  ي�سبب  ما  اجلراثيم،  لتجمع  مثالياًا  مكاناًا  ي�سبح  املعدين 

والتهابات يف االأن�سجة املحيطة بالزرعة، وت�سري االإح�ساءات اإىل ف�سل ما 

يعادل -5 %10 من الزرعات ال�سنية  التي يجب اإزالتها خلل -10 15 

ا ملنع انتقال العدوى اإىل الدم واالأع�ساء االأخرى. عاماً

الهند�سة  ق�سم  يف  امل�ساعد  االأ�ستاذ  نيبا«  »تاغبو  بقيادة  باحثون  وجد 

بوالية  »بيت�سربج«  جلامعة  التابعة  للهند�سة  �سوان�سون  كلية  يف  احليوية 

الكهروكيميائي  العلج  با�ستخدام  امل�سكلة  لهذه  ثورياًا  ا  علجاً بن�سلفانيا، 

لتعزيز قدرة امل�سادات احليوية على الق�ساء على اجلراثيم.

للم�سادات احليوية، ما  املفرط  اأزمة اال�ستخدام  »نعي�ض يف  نيبا:  وقال 

ا يف حاالت  لها خ�سو�ساً ب�سبب مقاومة اجلراثيم  اإىل ف�سل معظمها  اأدى 

االنتانات املتكررة، وتقدم الطريقة اجلديدة حلاً لهذه امل�سكلة عن طريق 

ا�ستخدام العلج الكهروكيميائي، اإذ يوؤدي التيار الكهربائي اإىل زيادة نفوذية 

وي�سعف  احليوية  امل�سادات  فعالية  يزيد  ما  للجراثيم،  اخللوي  الغ�ساء 

اجلراثيم املقاومة للم�سادات احليوية ويق�سي عليها«.

تقوم الطريقة اجلديدة على تطبيق تيار كهربائي �سعيف على الزرعة، ما 

يوؤدي اإىل اإتلف الغ�ساء اخللوي للجراثيم دون اإحلاق اأي اأذى يف االأن�سجة 

ال�سليمة املحيطة، ويوؤدي اإىل زيادة نفوذية الغ�ساء ورفع ح�سا�سية اجلراثيم 

للم�سادات احليوية.

عك�ض  –على  اجلرثومية  اخلليا  جميع  على  اجلديدة  الطريقة  وتوؤثر 

اخلليا  دون  فقط  املتكاثرة  اخلليا  على  توؤثر  التي  احليوية  امل�سادات 

امل�سادات احليوية على كل  تاأثري  ويزيد  العدوى  تكرار  اخلاملة- ما مينع 

اخلليا اجلرثومية.

االإنتانات، وركز  الطريقة اجلديدة كيفية علج  اأن تغري  الباحثون  ياأمل 

الباحثون اأبحاثهم على علج املبي�سات، وهي اأكرث اأنواع العدوى الفطرية 

ا للزرعات ال�سنية، وعلى الرغم من اأن زرعات االأ�سنان  ا واأكرثها �سرراً �سيوعاً

متثل اإحدى التطبيقات املحتملة لهذه الطريقة، اإال اأن »نيبا«، يرى اإمكانية 

ا�ستخدامها يف علجات اأخرى مثل �سمادات اجلروح.

باحثو »بيتسبرج« يدرسون زيادة 
تأثير المضادات الحيوية

جامعة هولندية تبحث إمكانية 
زراعة المحاصيل في المريخ
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يزداد عدد برامج التحكم االآيل يف قطاعات 

هذه  املركبات يف  وتتحول  واجلوي  الربي  النقل 

ما  التحكم،  ذات��ي��ة  لت�سبح  ا  �سريعاً القطاعات 

يزيد احلاجة اإىل م�ساعدة النا�ض يف تعلم كيفية 

ا�ستخدامها.

وقد طور فريق من الباحثني خوارزميات تتيح 

كيفية  يعلم  املركبة  �سائق  كان  اإن  للنظام معرفة 

هذا  مهارات  م�ستوى  مع  ذات��ه  ويكّيف  قيادتها 

ال�سائق، ويرى الباحثون اأن هذه االأنظمة �ستدرب 

ال�سائقني ب�سكل اأ�سرع و�ستزيد م�ستوى االأمان.

امل�ساعدة يف ق�سم  االأ�ستاذة  وقالت نريا جني 

»نطالب  ب��وردو:  جامعة  يف  امليكانيكية  الهند�سة 

الب�سر منذ زمن طويل بالتعامل مع االآالت الذكية 

لتطوير  نحتاج  لكننا  امل�ستقلة،  القيادة  واأنظمة 

طريقة التعامل ب�سكل اأف�سل بكثري من الطريقة 

احلالية«.

يُ���ج���ري ف��ري��ق ب��اح��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ة ب���وردو 

مع  الب�سر  تفاعل  كيفية  على  جتارب  الفرن�سية 

دون  والطائرات  الطائرات  مثل  املعقدة  االآالت 

مدى  و�سيدر�ض  القيادة،  ذاتية  وال�سيارات  طيار 

كفاءة امل�ساركني يف التعامل مع هذه االأنظمة عرب 

قيا�ض التغريات يف معدل �سربات القلب و�سغط 

ال��ع��ني وغ��ريه��ا م��ن العلمات  ال���دم وح��رك��ات 

ريد  وتاهريا  الفيزيولوجية، وطور جني  النف�سية 

الهند�سة  اأ�ساتذة م�ساعدون يف ق�سم  –وكلهما 
امليكانيكية يف جامعة بوردو- مناذج تعتمد على 

معرفة  على  االأنظمة  مل�ساعدة  العلمات  ه��ذه 

درجة كفاءة �سائق املركبات ذاتية القيادة.

اأثناء  التجربة  يف  امل�ساركني  �سلوك  �سيُدر�ض 

يف  طائرة  لقيادة  حماكاة  عمليات  مع  تفاعلهم 

م�ساعد يف  اأ�ستاذ  –وهو  بيت�ض  براندون  خمترب 

ق�سم الهند�سة ال�سناعية يف اجلامعة-، باالإ�سافة 

اإىل اختبارات القيادة يف بيئات الواقع االفرتا�سي 

اأو املعزز، وتطور اجلامعة من�ساأة الختبار اأنظمة 

ا  جوية غري ماأهولة، وتبلغ م�ساحتها 1858 مرتاً

ف�سل  خ��لل  التطوير  اأع��م��ال  و�ستنتهي  ا  مربعاً

الربيع املقبل.

الطريان  علوم  اأ�ستاذ  ه��واجن  اإن�سيوك  وق��ال 

التجربة  ه��ذه  يف  الرئي�ض  والباحث  والف�ساء 

حتديد  ي�ستطيع  اآيل  طيار  نظام  وج��ود  »تخيل 

ا لذلك، ثم  م�ستوى خربتك ويتحكم بالطائرة وفقاً

يتخلى تدريجياًا عن قيادتها مع تطور قدراتك، ما 

�سيقلل مدة تدريب الطيارين ب�سكل كبري«.

اأبحاثاًا  ه��واجن  خمترب  يجري  اأن  املقرر  وم��ن 

طيار  دون  الطائرات  مع  الب�سري  التفاعل  عن 

اأال ي�سهم  ومع الطائرات االأخرى، وياأمل الفريق 

عمله يف تطوير طريقة ا�ستجابة االآالت ل�سلوك 

ا ملنع  الب�سر فح�سب، بل يف فتح اآفاق جديدة اأي�ساً

الب�سر  ا�ستخدام  عن  الناجتة  املتزايدة  املخاطر 

الأنظمة القيادة الذاتية.

طورها فريق باحثني من جامعة »بوردو« الفرن�سية

طريقة جديدة لتفاعل البشر مع اآلالت

فهم  املحرتفني،  القدم  كرة  العبي  اإىل  احل�سد  بعني  الكثريون  ينظر 

هوؤالء  يغري  رمبا  لكن  املال،  من  الكثري  ويجمعون  يحبونها  مهنة  ي��وؤدون 

وجهات نظرهم بعد درا�سة حديثة اأجريت يف اأ�سكتلندا.

فقد ك�سفت درا�سة اأجرتها جامعة غل�سكو، اأن العبي كرة القدم اأكرث 

عر�سة للوفاة باالأمرا�ض الع�سبية التي ت�سيب الراأ�ض مبقدار 3 اأ�سعاف 

ون�سف من بقية النا�ض.

ورابطة  القدم  لكرة  االإجنليزي  االحت��اد  من  بتكليف  التقرير  و�سدر 

العباًا  ل�7676  الطبية  ال�سجلت  لتقييم  املحرتفني،  القدم  كرة  العبي 

�ساركوا احرتافياًا يف اأ�سكتلندا بني عامي 1900 و1976.

من  �سخ�ض  األف   23 من  اأكرث  مع  اللعبني  �سجلت  مطابقة  ومتت 

الع�سبية  االأمرا�ض  ا�ست�ساري  تراأ�سها  التي  الدرا�سة  ال�سكان، يف  عموم 

الدكتور ويلي �ستيوارت من جامعة غل�سكو.

واأ�سارت النتائج التي تو�سل اإليها �ستيوارت اإىل اأن »خماطر االإ�سابة 

اخلليا  مر�ض  يف  اأ�سعاف  و4  اأ�سعاف،   5 ازدادت  األزهامير  مبر�ض 

الرعا�ض لدى العبي كرة  ال�سلل  الع�سبية احلركية، و�سعفني يف مر�ض 

القدم املحرتفني ال�سابقني«.

واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة اأن��ه »رغ��م 

اأكرث  كانوا  القدم  كرة  العبي  اأن 

االأم��را���ض  ب�سبب  للوفاة  عر�سة 

عر�سة  اأق���ل  ف��اإن��ه��م  الع�سبية، 

�سائعة  اأم��را���ض  ب�سبب  للموت 

اأخرى، مثل اأمرا�ض القلب وبع�ض 

اأن����واع ال�����س��رط��ان، مب��ا يف ذل��ك 

�سرطان الرئة«.

حتمل  التي  الدرا�سة  ووج��دت 

ع��ن��وان »ت��اأث��ري ك��رة ال��ق��دم على 

وخماطر  امل���دى  طويلة  ال�سحة 

الوفيات بني  اأن معدل  اخل��رف«، 

العبي كرة القدم ال�سابقني كانت 

 ،70 �سن  حتى  املتوقع  م��ن  اأق��ل 

تلك  يف  ا  متوقعاً ك��ان  مما  واأعلى 

ال�سن.

وقال �ستيوارت يف بيان: »اأحد 

العمل  ه��ذا  يف  املهمة  اجل��وان��ب 

ه��و ال��ق��درة ع��ل��ى االط����لع على 

جمموعة من النتائج ال�سحية لدى العبي كرة القدم املحرتفني ال�سابقني، 

من  الفئة  هذه  لدى  لل�سحة  اكتماالاً  اأكرث  �سورة  ببناء  لنا  ي�سمح  وهذا 

ال�سكان«.

القدم  لكرة  االأوروب���ي  االحت��اد  طلب  العام،  هذا  من  �سابق  وقت  يف 

»يويفا« تغيري قوانني اللعبة لتقليل ال�سغط على الطاقم الطبي، واإعطاء 

ا من الوقت لتقييم اإ�سابات الراأ�ض خارج امللعب، بحيث ال  االأطباء مزيداً

يعود اأي العب م�ساب باالرجتاج اإىل اللعب.

القدم  ك��رة  العبي  لرابطة  ال�سابق  التنفيذي  الرئي�ض  تعر�ض  وق��د 

ال  املو�سوع،  هذا  الإهماله  الذعة  النتقادات  تايلور،  غ��وردون  املحرتفني 

�سيما من قبل عائلة مهاجم و�ست بروميت�ض األبيون ال�سابق جيف اأ�ستل 

اأنه  املزمن، مبا مت ربطه  الدماغ  ب�سبب اعتلل   2002 الذي تويف عام 

�سدد كرات راأ�سية بكرثة.

وقال تايلور اإنه »يتعني اأن تتحد اجلهود ملعاجلة هذه الق�سية بطريقة 

اأكرث  اإجابات  عن  البحث  ي�ستمر  اأن  »يجب  م�سيفا:  وموحدة«،  �ساملة 

ا حول ما يجب القيام به لتحديد عوامل اخلطر واحلد منها«. حتديداً

العبو كرة القدم أكثر عرضة للوفاة 
باألمراض العصبية

على ذمة باحثني بجامعة جال�سكو



�شبيهة  �أج�����رة  م��رك��ب��ة  ح��ل��ق��ت 

�لو�جهة  ف��وق  �مل�شرية  بالطائر�ت 

�شنغافورة،  مدينة  قلب  يف  �لبحرية 

يف �أول جتربة من نوعها.

وتاأمل �شركة »فولوكبرت« �لأملانية 

�مل�شّنعة لها باأن حتدث هذه �لو�شيلة 

�لنقل يف  قطاع  ث��ورة يف  �جل��دي��دة 

ب��الزدح��ام��ات  تختنق  �ل��ت��ي  �مل���دن 

�ملرورية.

و�أقلعت هذه �ملركبة، �لعاملة ب�18 

مروحة، بقيادة طيار للقيام برحلتها 

ملدة  وحلقت  مرتفع،  من  �لتجريبية 

حول  ثانية  و30  دقيقتني  ح���و�يل 

منطقة خليج »مارينا باي«، بح�شب 

ما ورد يف وكالة �لأنباء �لفرن�شية »�أ. 

ف. ب«.

وح��ل��ق��ت م��رك��ب��ة �لأج�����رة ه��ذه، 

تت�شع  و�ل��ت��ي  بالبطاريات  �لعاملة 

ناطحات  ع��ر  ب��ه��دوء  ل�شخ�شني، 

�ل�شحاب.

�ملروحية  ت�شبه  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة 

بتكنولوجيا  تعمل  و�لتي  �ل�شغرية 

ميكنها  �مل�شرية،  للطائر�ت  مماثلة 

وجود  لكن  م�شتقل،  ب�شكل  �لتحليق 

كان  �لخ��ت��ب��ار  �أث��ن��اء  فيها  �ل��ط��ي��ار 

لأ�شباب تتعلق بال�شالمة.

�ختبار�ت  �ل�شركة  �أج���رت  وق��د 

لهذه �لطائرة يف مدن �أخرى وبلد�ن 

منها هل�شنكي و�أملانيا ول�س فيغا�س، 

�لأوىل  هي  �شنغافورة  جتربة  لكن 

�لتي جترى يف قلب مدينة.

ويتوقع �أن تكون �شنغافورة من بني 

�ملدن �لأوىل �لتي حت�شل على هذه 

�خلدمة مع توقع توفريها جتارًيا يف 

غ�شون عامني �إىل 4 �أعو�م. وتاأمل 

�ملركبات  بعد ذلك، تقدمي  �ل�شركة، 

من  تعاين  �أخ��رى  �آ�شيوية  م��دن  يف 

م�شكلة �لختناق �ملروري.

لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقال 

�آ�شيا عموًما  فلوريان رويرت: »نعتر 

هذه  من  لال�شتفادة  هائلة  فر�شة 

لها  يكون  �أن  ونعتزم  �لتكنولوجيا، 

هنا يف  من  يبد�أ  فيها  قوي  ح�شور 

�شنغافورة«.

تقدمي  تريد  �ل�شركة  �أن  و�أو�شح 

ومانيال  جاكرتا  مثل  ملدن  �خلدمة 

وب��ان��ك��وك، وك��ذل��ك يف �أج����ز�ء من 

�لهند و�ل�شني.

وتعاين �لكثري من �ملدن �لآ�شيوية 

�ل��ك��رى م��ن �لخ��ت��ن��اق��ات �مل��روري��ة 

يف  �مل�شافرين  ماليني  ت�شع  �لتي 

مو�جهة رحالت طويلة، وقد تت�شبب 

يف تاأخري �ملديرين �لتنفيذيني �لذين 

�أو  �ملطار�ت  �إىل  �لو�شول  يحاولون 

�لوقت  يف  مهمة  �ج��ت��م��اع��ات  �إىل 

�ملحدد.

�أن��ه يف �ل�شني،  و�أ���ش��اف روي��رت 

تعتزم »فولوكوبرت« �إقامة �شر�كة مع 

�ل�شيار�ت  ل�شناعة  »جيلي«  �شركة 

�لتي متلك ح�شة يف �ل�شركة �لأملانية 

لإنتاج مركبات تاك�شي طائر لل�شوق 

�ل�شينية.

يف  �مل��رك��ب��ات  ه��ذه  و�شت�شتخدم 

على  �شريع  �شفر  لتوفري  �شنغافورة 

طرق معينة مثل طريق خليج »مارينا 

�لتي  »�شنتو�شا«،  جزيرة  �إىل  ب��اي« 

�جل��ذب  مناطق  م��ن  �لكثري  ت�شم 

�ل�شياحي و�لفنادق �لفاخرة، �أو لنقل 

قبالة  �لر��شية  �ل�شفن  من  �لنا�س 

�ل�شاطئ �إىل �مليناء.

مناف�شة  »ف��ول��وك��وب��رت«  وت��و�ج��ه 

»�أوبر«  �أبرزها  �ل�شركات  بع�س  من 

�شركة ممولة  وهي  ه��وك«،  و»كيتي 

لري  »غ��وغ��ل«  موؤ�ش�شي  �أح��د  م��ن 

بايدج.

ب��اأن��ن��ا يف  »ن�شعر  روي���رت:  وت��اب��ع 

نقل  لو�شيلة  م��ت��و����ش��ع��ة  ب���د�ي���ات 

نرى  �لتي  �لطريقة  �شتبدل  جديدة 

فيها �لتنقل يف �ملدن«.

و�أ���ش��اف: »ق��د يبدو ه��ذ� �لأم��ر 

ك���اأن���ه خ���ي���ال ع��ل��م��ي ل��ك��ث��ري من 

�لأ�شخا�س، لكنني �أعتقد �أننا بد�أنا 

�أن  ميكن  �لتي  �لتاأثري�ت  مل�س  �لآن 

توؤدي �إليها هذه �لتكنولوجيا«.
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�أفاد م�شوؤول ب�»مايكرو�شوفت« �أن 

هاتف �ل�شركة �جلديد �لقابل للطي 

عنه  ك�شف  و�ل��ذي  دو«،  »�شريف�س 

مطلع �أكتوبر، �شيوفر جتربة ت�شوير 

خا�س  م��وؤمت��ر  وخ��الل  ��شتثنائية. 

»مايكرو�شوفت  عقدته  باملطورين 

يف  �ملنتجات  رئي�س  �أ�شار  �أملانيا«، 

باناي،  بانو�س  �لأمريكية،  �ل�شركة 

كامري�  على  �لعمل  يجري  �أن��ه  �إىل 

للطي،  �لقابل  للهاتف  »��شتثنائية« 

دون ذكر مزيد من �لتفا�شيل، وفق 

�أرينا«  �إم  �إ���س  »ج��ي  موقع  ذك��ر  ما 

�ملتخ�ش�س بالأخبار �لتقنية.

للهاتف  �لأويل  �ل��ن��م��وذج  ووف���ق 

فاإنه  �أك��ت��وب��ر،   2 �ل���ذي ع��ر���س يف 

باأعلى  فقط  و�ح��دة  كامري�  يدعم 

م�شاحة  وج����ود  م���ع  �ل�����ش��ا���ش��ت��ني، 

تخ�ش�شها  ق��د  �خل��ل��ف  ف��ارغ��ة يف 

»م����اي����ك����رو�����ش����وف����ت« ل��ل��ك��ام��ري� 

»�ل�شتثنائية«.

جدير بالذكر �أن »مايكرو�شوفت« 

ع��ب��ارة عن  �خ����رت�ع  ب����ر�ءة  متتلك 

منف�شلة،  ع��د���ش��ات  جم��م��وع��ات 

وح�شا�س للتقاط �ل�شور ي�شمح لها 

قوية،  مبو��شفات  كامري�ت  بتقدمي 

ح�شاب  على  ذل��ك  ي��ك��ون  �أن  دون 

ثخانة �لهاتف.
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�ل��ت��ع��رف على  ت��ق��ن��ي��ة  ت���ط���ورت 

�ل�شنو�ت  خالل  كبري  ب�شكل  �لوجه 

�لقليلة �ملا�شية، حيث تُ�شتخدم �لآن 

�ملطار�ت،  من  �بتد�ًء  مكان  كل  يف 

وحم���ط���ات �ل�����ش��ك��ك �حل��دي��دي��ة، 

ومر�كز �لت�شوق، و�خلدمات �ملالية، 

وحتى جهات تنفيذ �لقانون.

ب�شكل  �لتقنية  ه��ذه  �شوق  ينمو 

ت�شل  �أن  �ملتوقع  م��ن  حيث  كبري، 

لتقنية  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��وق  ع��ائ��د�ت 

مليار   7 �إىل  �لوجه  على  �لتعرف 

مقارنة   2024 ع��ام  خ��الل  دولِرِ 

يف  دولر  م��ل��ي��ار   3.2 ب��ع��ائ��د�ت 

�لنمو  معدل  �أن  �أي   ،2019 ع��ام 

 16% �إىل  ���ش��ي�����ش��ل  �ل�������ش���ن���وي 

�إىل   2019 ب��ني  �ل��ف��رتة م��ا  خ��الل 

موؤ�ش�شة  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ًق��ا   ،2024
 m a r k e t s a n d m a r k e t s

لأبحاث �ل�شوق.

�لرئي�شية  �لنمو  حمركات  ت�شمل 

ع��دد  زي����ادة  �لآن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ه��ذه 

قبل  م��ن  �لبيانات  �أم���ن  م��ب��ادر�ت 

�ملتز�يد  و�ل�شتخد�م  �حلكومات، 

تطوير  وزي��ادة  �ملحمولة،  لالأجهزة 

لأنظمة  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  ق��ط��اع 

قوية للك�شف عن �لحتيال و�لوقاية 

منه.

بع�س  ه��ن��اك  �أن  م��ن  وب��ال��رغ��م 

ل�شتخد�مها  �ملحتملة  �ل��ف��و�ئ��د 

وحلها  �جل��ر�ئ��م  ح���دوث  م��ن��ع  يف 

�أن �لنمو �ل�شريع لهذه  �إل  ب�شرعة، 

و�لكثري  و��شًعا،  جدًل  �أثار  �لتقنية 

�خل�شو�شية،  ب�شاأن  �ملخاوف  من 

�ملتعلقة  و�لت�شريعات  و�ل�شالمة، 

بال�شتخد�م.

�لقلق  تثري  �أ�شباب   5 يلي  فيما 

من تقنية �لتعرف على �لوجه:

- م�شتويات جديدة من �ملر�قبة: 

�مل��ر�ق��ب��ة  �أن��ظ��م��ة  �لآن  ت��ن��ت�����ش��ر 

»CCTV« بالفعل يف جميع �أنحاء 

�حل��ك��وم��ات  بع�س  ول��ك��ن  �ل��ع��امل، 

�ملر�قبة  كامري�ت  تطوير  يف  بد�أت 

�لتي  �ل�شني  م��ث��ل:  ك��ب��رية  ب��درج��ة 

�إىل  دق��ت��ه��ا  ت�شل  ك��ام��ري�  ط���ورت 

�لتقاط  وميكنها  ميجابك�شل،   500
�شور مف�شلة للغاية، وحتديد هوية 

�لأفر�د من بني ع�شر�ت �لآلف يف 

�لريا�شية.  �ملالعب  �أو يف  �ل�شو�رع 

�أن �ل�����ش��ني ح��ال��ًي��ا ل��دي��ه��ا ما  ك��م��ا 

ك��ام��ري�  م��ل��ي��ون   200 بنحو  ي��ق��در 

»CCTV« تر�قب مو�طنيها، وبناًء 

�لتعرف  تقنية  ق��ام��ت  فقد  عليه 

م�شتويات جديدة  بفتح  �لوجه  على 

�ملر�قبة  تتيح  �إنها  حيث  للمر�قبة، 

لالأ�شخا�س  و�لع�شو�ئية  �ملبا�شرة، 

�ليومية،  باأعمالهم  قيامهم  �أث��ن��اء 

كل  بتعقب  لل�شلطات  ي�شمح  مم��ا 

خطوة يقومون بها.

- ع��دم وج��ود �إط���ار ق��ان��وين �أو 

ل��دى  ي��وج��د  ل  و�����ش���ح:  تنظيمي 

حم��ددة  ت�شريعات  �ل����دول  معظم 

�لتعرف على  ��شتخد�م تقنية  تنظم 

بع�س  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لوجه، 

�إل  ذلك،  تغيري  يحاولون  �مل�شرعني 

تفتح  �لت�شريعية  �لفجوة  ه��ذه  �أن 

�لباب �أمام �إ�شاءة �ل�شتخد�م، مثل: 

علمنا،  دون  �شورنا  على  �حل�شول 

�أو مو�فقتنا، و��شتخد�مها بطرق ل 

نو�فق عليها.

�لهوية:  �لدقة يف حتديد  - عدم 

�لوجه  �لتعرف على  تقنية  ت�شتخدم 

تاأكيد هوية �لأف��ر�د من  �أو  لتحديد 

مقاطع  �أو  �لرقمية  �ل�شور  خ��الل 

مقارنة  خ��الل  من  وذل��ك  �لفيديو، 

تاأكيد  �مل���ر�د   – �مل��خ��ت��ارة  �ل��وج��وه 

د�خل  �ملحفوظة  بالوجوه   – هويتها 

لالأ�شف  ول��ك��ن  �ل��ب��ي��ان��ات،  ق��اع��دة 

�أب�����رزت �ل��ع��دي��د م���ن �ل��در����ش��ات 

�خلو�رزميات  تخطيء  �أن  �إمكانية 

�أثناء حتديد �لهوية.

قامت »منظمة �لحتاد �لأمريكي 

ACLU يف عام  �ملدنية«  للحريات 

�لتعرف  لنظام  2018 بعمل �ختبار 
�أم��ازون،  ل�شركة  �لتابع  �لوجه  على 

 Amazon  ب��ا���ش��م يُ��ع��رف  �ل���ذي 

�لنتائج  وك��ان��ت   ،Rekognition
ب�شكل  �لنظام  حدد  حيث  �شادمة، 

�لكونغر�س  يف  ع�شًو�   28 خاطئ 

مت  �آخ��ري��ن  كاأ�شخا�س  �لأم��ري��ك��ي 

�عتقالهم ب�شبب جرمية، وقد �أثارت 

�ملخاوف  من  �لعديد  �لدر��شة  هذه 

حول �أن ذلك قد يقود جهات تنفيذ 

غري  �عتقال  عمليات  �إىل  �لقانون 

قانونية.

�لعرقي:  �لتحيز  من  خم��اوف   -

قابلية  ل�شنو�ت  �ل��ب��اح��ث��ون  �أظ��ه��ر 

للتحيز  �لوجه  على  �لتعرف  �أنظمة 

يف  باحثون  �كت�شف  حيث  �لعرقي، 

ما�شات�شو�شت�س  معهد  خم��ت��ر�ت 

�أنظمة  خو�رزميات  �أن  للتكنولوجيا 

من  �ل�شائعة  �ل��وج��ه  على  �لتعرف 

بي  و»�آي  ومايكرو�شوفت،  �أم��ازون، 

وقًتا  تتخذ   Face++و  ،IBM �أم« 

�لأ�شخا�س  على  �لتعرف  يف  �أط��ول 

خا�شة   – �ل��د�ك��ن��ة  �ل��ب�����ش��رة  ذوي 

على  بالتعرف  م��ق��ارن��ة   – �لن�شاء 

�لفاحتة،  �لب�شرة  ذوي  �لأ�شخا�س 

للقلق  �لتحيز مثري  �أن هذ�  ول�شك 

ب�شكل كبري.

�حلق  �خل�شو�شية:  �ن��ت��ه��اك   -

�لأم��اك��ن  يف  حتى  �خل�شو�شية  يف 

�لهوية  عن  �لتعبري  يحمي  �لعامة؛ 

�لدولة  من  له  م��رر  ل  تدخل  دون 

لذلك  �خلا�شة،  �ل�شركات  م��ن  �أو 

ترى بع�س منظمات حقوق �لإن�شان 

�أن �لتقاط �ل�شور للعامة، وتخزينها 

وحتليلها ب�شكل ع�شو�ئي وعلى نطاق 

و��شع با�شتخد�م تقنية �لتعرف على 

هذ�  لأن  �حلق،  هذ�  يقو�س  �لوجه 

يعني �أنه مل يعد باإمكان �أي �شخ�س 

فعل �أي �شيء يف �لأماكن �لعامة دون 

علم �لدولة بذلك.
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مخاوف من ازدياد خطورة 
»قراصنة الصرف«

حذر حتقيق �شحفي موؤخر�، من �أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

�شارت وجهة مف�شلة للقر��شنة �لذين ي�شتهدفون ماكينات �ل�شرف 

دول  من  بعدد  �شابًقا  �لظاهرة  �نت�شرت  فيما   ،»ATM« �لآيل 

»ماذربورد«  ملوؤ�ش�شتي  �لالتينية. وبح�شب ما ك�شفه حتقيق  �أمريكا 

هجوما  ي�شنون  �لقر��شنة  فاإن  �لأملانيتني،  ر�ندفانك«  و»بايري�شر 

ب�شكل  �لنقود  �شحب  لأجل   ،»Jackpotting«�ب يعرف  �إلكرتونيا 

بل  �ئتمان،  بطاقات  ��شتخد�م  دون  �ل�شرف،  �أجهزة  من  مبا�شر 

وحدة  طريق  عن  بها  خبيثة  بر�مج  وزرع  �لأجهزة  فتح  طريق  عن 

تخزين »فال�س ميموري«. و�عترت �ملوؤ�ش�شتان �أن �لوليات �ملتحدة 

باتت »هدًفا �شائًعا جًد�« لقر��شنة �أجهزة �ل�شر�ف �لآيل، يف عودة 

قوية لهذه �لأنو�ع من �جلر�ئم �لتي عرفها �لعامل خالل �ل�شنو�ت 

�لأخرية، كما هو مذكور يف تقرير �شادر عن �شركة »تريند مايكرو« 

لالأمن �ملعلوماتي.

مليون   45 �شرقة  من  �شير�نية  ع�شابة  متكنت   ،2013 ويف 

دولر من �أجهزة �ل�شرف يف دول كثرية حول �لعامل، ويف 2016، 

مت �ل�شتيالء حينها على �أكرث من 12 مليون دولر من »�شر�فات« 

ما  ت�شرق  �أن  بنك«  »كار  ع�شابة  ��شتطاعت  �ملجمل،  ويف  �ليابان. 

يقارب مليار دولر عن طريق مهاجمة �آلت �ل�شرف �لآيل.

�إىل حو��شيب  �لو�شول  �ملا�شية، متكنت ع�شابة من  �ل�شنة  ويف 

بنك هندي، وح�شلت يف نهاية �ملطاف على 11.5 مليون دولر عن 

طريق عمليات �شحب غري مرخ�س بها.

مكتب  �أ���ش��در  بعدما  �ل�شخمة  �ملالية  �جل��رمي��ة  ه��ذه  ووق��ع��ت 

حتذيًر�  �آي«  بي  »�إف  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لفيدر�يل  �لتحقيقات 

ب�شاأن �لقر�شنة.

�أون �شكيوريتي«، كيف يجري �ل�شتيالء  وت�شرح من�شة »كريب�س 

على �أمو�ل �أجهزة �ل�شرف �لآيل من قبل �لقر��شنة.

ويو�شح �مل�شدر �أن �أول ما يفعله �لقر��شنة، هو �خرت�ق �لنظام 

�لبنكي بهدف فك �لقيود �ملفرو�شة على �ل�شحب، ل �شيما �أن �أغلب 

�لبطاقات �لبنكية ت�شمح ب�شحب مبلغ حمدود يف �ليوم �لو�حد.

يف  خبيثة  �إلكرتونية  بر�مج  �إىل  �لقر��شنة  يلجاأ  ذل��ك،  وعقب 

�لهجوم على �أجهزة �ل�شرف �لآيل، ونقطة �ل�شعف يف هذه �لأخرية 

هو �أنها �آلت قدمية يف �لغالب، وتعمل ببطء كبري.
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5 أسباب تثير القلق من تقنية التعرف على الوجه

تاكسي طائر في قلب سنغافورة للمرة األولى

»مفاجأة استثنائية« في هاتف »مايكروسوفت« الجديد
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ن�شاهد عادةً على التلفاز م�شاهد متثيلية يف الأفالم املختلفة لأ�شخا�ص 

عن  معربةً  النمطية  ال�شورة  وتظهر  نف�شي،  لأخ�شائي  عيادةً  ي��رت��ادون 

الأخ�شائي وال�شخ�ص الذي قام بزيارته ب�شكل خمتلف عن الواقع احلقيقي، 

فالأخ�شائي النف�شي وظيفته م�شاعدة الفرد منا على التغلب على م�شاكل 

نف�شية تواجهه نتيجة �شغوطات احلياة اليومية، وُهو ما قد منار�شه يومًيا مع 

اأ�شدقائنا يف الواقع. نرافقكم اليوم عرب ال�شطور التالية للتعمق اأكرث بوظيفة 

الأخ�شائي النف�شي ومهامه  ومدى �شرورة تقبله لدى عامة النا�ص ولي�ص 

الأفراد امل�شتفيدين من خدمات موؤ�ش�شته..

العالج النف�شي للجميع:

ي�شعى الفرد منا للح�شول على العالج النف�شي ملجموعة من الأ�شباب التي 

تواجهنا يف احلياة اليومية، حيث يقوم البع�ص مبتابعة العالج النف�شي لعالج 

الكتئاب والقلق اأو �شوء ا�شتخدام العقاقري، لكن اآخرين يريدون امل�شاعدة 

على التعامل مع التغريات احلياتية الرئي�شية اأو تغيري ال�شلوكيات ال�شلبية اأو 

التعامل مع فقدان الوظيفة اأو الطالق اأو وفاة اأحد اأفراد الأ�شرة؛ ومع ذلك، 

يحتاج الآخرون اإىل امل�شاعدة يف اإدارة وموازنة متطلبات الأبوة والأمومة، 

وم�شوؤوليات العمل والأ�شرة، والتعامل مع املر�ص الع�شوي، اأو حت�شني مهارات 

العالقات مع الآخرين اأو اإدارة ال�شغوطات الأخرى التي ميكن اأن توؤثر فينا 

جميًعا، ميكن لأي �شخ�ص ال�شتفادة من العالج النف�شي لي�شبح اأكرث قدرة 

على حل امل�شكالت.

م�شاعدة الآخرين لي�شت عاًرا

املخاوف  يخ�ص  فيما  امل�شاعدة  على  باحل�شول  املرتبطة  العار  و�شمة 

النف�شية اأو ال�شلوكية غالًبا ما كانت رادًعا قوًيا لكثري من النا�ص، لكن احل�شول 

على امل�شاعدة يُنظر اإليه الآن كعالمة على الذكاء، ويُوا�شل الباحثون العثور 

على روابط جديدة توؤكد على اأهمية العناية بال�شحة النف�شية ل�شمان �شحة 

ج�شدية جيدة، فامل�شاكل العاطفية ميكن اأن تظهر كاأعرا�ص ج�شدية، وعندما 

نكون مر�شى ج�شدًيا، قد تتطور لدينا م�شكالت عاطفية.

وظيفة العالج النف�شري

يعد الدعم من العائلة والأ�شدقاء الذين ميكنك الوثوق بهم اأمًرا مهًما عندما 

تق�شي وقًتا ع�شيًبا، لكن ميكن لعلم النف�ص اأن يقدم اأكرث من التحدث اإىل 

العائلة والأ�شدقاء، حيث يتمتع علماء النف�ص ب�شنوات من التعليم والتدريب 

واخلربة التي جتعلهم خرباء يف فهم ومعاجلة امل�شكالت املعقدة، وتبني البحوث 

اأن العالج النف�شي فعال ومفيد، حيث يتم تطوير التقنيات التي ي�شتخدمها 

الأخ�شائي النف�شي اأثناء العالج النف�شي على مدار عقود من البحث واأكرث من 

جمرد »التحدث وال�شتماع«. وميكن لالأخ�شائي النف�شي التعرف على اأمناط 

ال�شلوك اأو التفكري مبو�شوعية، اأكرث من اأولئك الأقرب اإليك الذين رمبا توقفوا 

عن املالحظة -اأو رمبا مل يالحظوا اأبًدا. قد يقدم الطبيب النف�شي مالحظات 

م�شابهة لتلك املوجودة يف عالقاتك احلالية، ولكن قد تكون م�شاعدتهم اأكرث 

فاعلية ب�شبب تركيزهم اأو ثقتكم يف موقفهم املحايد.

 م�شاعدة الآخرين

حاول الكثري من النا�ص حل م�شكالتهم مبفردهم لأ�شابيع اأو �شهور اأو حتى 

�شنوات قبل بدء العالج النف�شي، لكنهم اكت�شفوا اأن هذا غري كاٍف. ل يعني 

اتخاذ قرار ببدء العالج النف�شي اأنك ف�شلت، متاًما مثل هذا ل يعني اأنك 

ف�شلت، قد يكون هناك مكون بيولوجي لبع�ص ال�شطرابات، مثل الكتئاب 

اأو نوبات الهلع، مما يجعل من ال�شعب للغاية معاجلة نف�شك. يف الواقع، فاإن 

امتالك ال�شجاعة للتوا�شل والعرتاف باأنك بحاجة اإىل م�شاعدة هو عالمة 

على القوة ولي�ص ال�شعف -واخلطوة الأوىل نحو ال�شعور بالتح�شن.

 العالج النف�شي.. وظيفة م�شرتكة

�شيبداأ الأخ�شائي النف�شي يف كثري من الأحيان عملية العالج النف�شي 

من خالل اأن يطلب منك و�شف امل�شكلة التي اأو�شلتك اإىل عيادته، ولكن 

هذه جمرد نقطة انطالق للعالج النف�شي، �شيقوم اأي�ًشا بجمع املعلومات 

ذات ال�شلة بك، اإ�شافًة اإىل تاريخ م�شاكلك وغريها من الأمور الرئي�شية 

يف حياتك، والطرق التي حاولت بها معاجلة املخاوف، والعالج النف�شي هو 

عملية تفاعلية وتعاونية تقوم على احلوار وامل�شاركة الفعالة للمري�ص يف حل 

امل�شكالت امل�شرتكة. قد ي�شتلزم اأحد مكونات العالج النف�شي ا�شتك�شاف 

جتارب الطفولة والأحداث املهمة التي توؤثر يف حياتك. ميكن اأن ي�شاعدك 

ربط املعلومات من خلفية عائلتك وعامل النف�ص يف فهم ت�شوراتك وم�شاعرك 

اأو ا�شرتاتيجيات املواجهة احلالية اأو روؤية الأمناط التي تطورت، الهدف من 

رغبتك يف النظر اإىل اخللف هو فهم حا�شرك ب�شكل اأف�شل واإجراء تغيريات 

اإيجابية للم�شتقبل.

 العالج النف�شي لي�ص اأبدًيا

 يتحرك اجلميع بوترية خمتلفة اأثناء العالج النف�شي -اإنها عملية تختلف 

بني الأ�شخا�ص، حيث ك�شفت اإحدى الدرا�شات على �شبيل املثال، حت�شن 

ن�شف املر�شى الذين يتلقون العالج النف�شي بعد ثماين جل�شات فقط، بينما 

حت�شن ٪75 بحلول �شتة اأ�شهر، حيث اإن هدف الأخ�شائي النف�شي اخلا�ص 

بك هو عدم ال�شتمرار يف التعامل معك اإىل الأبد، بل متكينك من العمل 

ب�شكل اأف�شل مبفردك.

 الأخ�شائي النف�شي لن يف�شي اأ�شرارك

 تذكر اأن العالج النف�شي ملتزم بقواعد ال�شرية، فقط اأنت ميكن اأن تن�شر 

�شجالتك ال�شحية اإىل �شخ�ص غريب، ال�شخ�ص الوحيد الذي يعرف عن 

جل�شات عالجك النف�شي هو اأنت والأخ�شائي واأي �شخ�ص تعطيه املوافقة 

الكتابية.

امل�شدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�شحة النف�شية 

• اإ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة »تعزيز«

أمور تساهم في تقبلك لألخصائي النفسي

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

الشاي األخضر يساعد في مكافحة السكري

4٪ من سكان العالم مصابون بأمراض نادرة

جزيئات األلمنيوم تتسرب إلى الطعام وتؤخر نمو األطفال
خرباء ين�صحون بالبحث عن بدائل له

اإجراء  من  �شينيون  علماء  متكن 

تعديل جيني ب�شيط ي�شاعد اجل�شم 

على مكافحة مر�ص ال�شكري، ولكن 

تتواجد  مادة  وجود  ي�شرتط  العالج 

ح�شًرا يف ال�شاي الأخ�شر.

وب���ح�������ش���ب جم���ل���ة »���ش��اي��ن�����ص 

اإىل  التو�شل  مت  فقد  ميدي�شن«، 

اإج���راء  ط��ري��ق  ع��ن  النتيجة  ه���ذه 

جت���رب���ة خم���ربي���ة ع��ل��ى ع����دد من 

الفئران والقرود، وات�شح اأن العالج 

باخلاليا، الذي يتم فيه اإدخال املواد 

الذي  املري�ص،  ج�شم  اإىل  اخللوية 

يحفز اآليات ملكافحة مر�ص معني اأو 

ي�شاهم يف ال�شفاء ال�شامل للج�شم، 

يفتح جماًل جديًدا واعًدا للغاية يف 

جمال الطب.

واأوجد علماء جامعة �شرق ال�شني 

للعلوم الرتبوية برئا�شة الربوفي�شور 

ميكن  جينية  مفاتيح  ي��ي،  هايفنغ 

الربوتوكتيك-  بحم�ص  تن�شيطها 

وهو مادة غذائية بيولوجية، م�شادة 

لالأك�شدة، ت�شتخدم كمفتاح لتن�شيط 

اجلينات، بدلً من امل�شادات احليوية 

والأوك�ش�شيكلني  الترتا�شيكلني  مثل 

والتي كانت ت�شتخدم �شابًقا، بح�شب 

ما نقلت وكالة »�شبوتنيك«.

خلوية  خطوًطا  الباحثون  واأن�شاأ 

خمتلفة للب�شر والفئران مع مفاتيح 

 3 اخ��ت��ربوا  ث��م  اجل��ي��ن��ات،  ت�شغيل 

مناذج منها على حيوانات خمربية، 

اأن  فاأظهرت نتائج هذه الختبارات 

الأخ�شر  ال�شاي  احليوانات  تناول 

ال��ربوت��وك��ت��ي��ك  حم�ص  اأو  امل��رك��ز، 

اخلال�ص، يوؤدي اإىل اإطالق اخلاليا 

امل��ع��دل��ة وراث���ًي���ا ك��م��ي��ة وف����رية من 

بيبتيد1  ه��رم��ون  اأو  الأن�����ش��ول��ني 

يرافقه انخفا�ص م�شتوى ال�شكر يف 

الدم.

ول��ت��خ��ف��ي�����ص ج����رع����ة ح��م�����ص 

فعالة،  ك��ان��ت  ال��ت��ي  البربوتوكتيك 

اجليل  من  مفتاحا  الباحثون  ابتكر 

اأك��رث  اجل��ي��ن��ات،  لت�شغيل  ال��ث��اين 

الفعالة  امل����ادة  ل��رتك��ي��ز  ح�شا�شية 

مب�شاعدة  اخل��الي��ا  يف  وو�شعوها 

البكترييا،  م��ن  ال��ن��اق��ل  ال���ربوت���ني 

جديدة  خ��الي��ا  اإمن���اء  م��ن  ومتكنوا 

وزرع���وه���ا يف اأج�����ش��ام ال��ف��ئ��ران، 

وح�شلوا على اإمكانية التحكم بتنوع 

�شغرية  جرعة  با�شتخدام  اجلينات 

�شكان  اإج��م��ايل  م��ن   %4 يعاين 

العامل مما يعرف بالأمرا�ص النادرة، 

�شخ�ص«  مليون   300 من  »اأكرث  اأي 

لهذه  دق��ي��ق  ت��ق��دي��ر  اأول  بح�شب 

احلالت.

بيان �شدر عن  ووفق ما جاء يف 

لل�شحة  الوطني  املعهد  يف  باحثني 

والأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة يف ف��رن�����ش��ا 

هذه  كّل  »جمعنا  ما  فاإذا  »اإن�شريم« 

الأمرا�ص التي تعرف بالنادرة، تبنّي 

لنا اأنها لي�شت بهذه الندرة يف نهاية 

امل��ط��اف، وب��ات م��ن امل���رّبر اعتماد 

ال�شحة  جمال  يف  فعلية  �شيا�شات 

العاملي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 

والوطني«.

ويو�شف املر�ص ب�»النادر« عندما 

اأ�شخا�ص  من خم�شة  اأكرث  يطال  ل 

معهد  بح�شب  اآلف،   10 ب��ني  م��ن 

الأبحاث الفرن�شي.

النادرة  الأم��را���ص  قائمة  وت�شم 

»اجلمدة كاتابليك�شيا – مورغيلون�ص 

املياه  من  التح�ش�ص   - بروجرييا   –
- ال�شحك املميت - حتول املفا�شل 

اإىل عظام – متالزمة األي�ص يف بالد 

متالزمة   - ب��روف��ريا    – العجائب 

الأورام  بيكا - متالزمة موبيو�ص - 

�شبه ال�شرطانية – الرنح«.

اإن��ه  بر�ص  فران�ص  وك��ال��ة  وت��ق��ول 

من ال�شعب تقييم مدى انت�شار هذه 

املعطيات،  لنق�ص  نظًرا  الأم��را���ص 

الفرن�شيون  الباحثون  ا�شتند  وق��د 

اأن�شاأها  التي  »اأورفانت«  اإىل قاعدة 

تت�شّمن  والتي  »اإن�شريم«  ويديرها 

الوبائية  البيانات  من  كمية  »اأك��رب 

حول هذه الأمرا�ص«.

ووفقا لآنا راث مديرة »اأورفانت« 

مليون  ب�300  املقّدر  املجموع  يعّد 

حالة »تقديرا متدنيا لواقع احلال«، 

اإذ اإن »اأغلبية الأمرا�ص النادرة غري 

ال�شحية،  الأنظمة  يف  للتتّبع  قابلة 

هذا  وطنية يف  ���ش��ج��اّلت  م��ن  وم��ا 

ال�شدد يف اأغلب البلدان«.

اأ���ش��ل  م��ن  اأن���ه  فريقها  واأظ��ه��ر 

ق��اع��دة  م���درج يف  م��ر���ص  اآلف   6
»اأورفانت« فاإن 149 مر�ًشا م�شوؤولة 

ل��وح��ده��ا ع��ن %80 م��ن احل��الت 

 72% اأن  كما  العامل.  يف  امل�شّجلة 

من الأمرا�ص جيني الأ�شل، و70% 

يظهر يف مرحلة الطفولة.

وك�����ش��ف ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ه��ذه 

الأبحاث التي ن�شرت على الإنرتنت 

اأوف  »ي��وروب��ي��ان ج��ورن��ال  يف جملة 

�شاأن  من  اأن��ه  جينيتيك�ص«  هيومن 

ت�شاعد  اأن  القبيل  هذا  من  بيانات 

الأول��وي��ات يف جمال  »حتديد  على 

���ش��ي��ا���ش��ات ال�����ش��ح��ة والأب���ح���اث، 

على  الأم��را���ص  ه��ذه  ثقل  ومعرفة 

املر�شى،  رع��اي��ة  وتكييف  املجتمع 

فعلية  ل�شيا�شة  الرتويج  عن  ف�شاًل 

مرتبطة  العامة  ال�شحة  جم��ال  يف 

بالأمرا�ص النادرة«.

الأملنيوم  اأن جزيئات  اأكد خرباء 

ن�شتخدمها  ال��ت��ي  ال��رق��ائ��ق  م���ن 

ق��ادرة  الغذائية  الوجبات  لإع��داد 

على الت�شرب اإىل الطعام، ومن ثم 

ترتاكم،  حيث  الإن�شان  ج�شم  اإىل 

الطهي  عملية  ت��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 

ب��ورق  امل��ن��ت��ج  ل��ف  اإذا مت  خ��ط��رية 

الأملنيوم، وبالتايل، ميكن لل�شخ�ص 

من  مليغرام  اإىل  ي�شل  م��ا  ت��ن��اول 

اإ�شافة ع�شري  واإذا متت  الأملنيوم، 

الليمون اأو البهارات اإىل املنتج قبل 

لفه، ف�شتزيد كمية املعادن.

ولحظ اخلرباء اأن كمية �شئيلة 

ت�شر اجل�شم، ومع  الأملنيوم ل  من 

ذلك، فاإن هذا املعدن لديه القدرة 

اأن  ميكن  وبالتايل،  الرتاكم،  على 

يحدث تاأثري الأملنيوم على ال�شحة 

بعد �شنوات.

العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقاً 

ما  ي�شتهلك  اأن  لل�شخ�ص  ميكن 

م��ل��ل��ي��غ��راًم��ا من   40 م���ن  ي��ق��رب 

وزن  م��ن  كيلوغرام  لكل  الأمل��ن��ي��وم 

اجل�شم يومًيا دون اإ�شرار باجل�شم، 

وم��ع ذل���ك، ف���اإن ال��رق��اق��ة لي�شت 

»احلافظ« الوحيد لهذه املادة.

رئي�ص  مو�شوف،  اأن��دري��ه  وق��ال 

اخلرباء يف  ملركز  التحليلي  املكتب 

»رو�شكونرتول«:  م�شتهلكي  احت��اد 

»الأملنيوم هو العن�شر الثالث الأكرث 

وفرة يف املحيط احليوي، ويتواجد 

يف حافظات اأغلب املنتجات ومنها 

وامللح  اجل��ن  امل��ث��ال،  �شبيل  على 

اأن  اإىل  واأ�شار  والتوابل«.  وال�شاي 

اأدوية حتتوي على هذه املادة، كما 

ميكن العثور على هذا املعدن اأي�ًشا 

يف م�شادات التعرق.

دخ��ل  اإذا  مل���و����ش���وف،  ووف���ق���اً 

ملح  �شكل  على  اجل�شم  الأمل��ن��ي��وم 

تاأثري  له  ف�شيكون  للذوبان،  قابل 

�شام على الدماغ والكبد والأع�شاء 

الأخرى، اأما بالن�شبة لالأطفال، فاإن 

النمو  بتاأخري  تهدد  الأملنيوم  كرثة 

والتطور.

الأدوات  بغلي  اخل��رباء  وين�شح 

للحماية  ال�شتخدام  قبل  املنزلية 

م���ن الآث�����ار ال�����ش��ارة ل��الأمل��ن��ي��وم، 

ين�شحون  كما  املثال.  �شبيل  على 

ب��ورق  الأمل��ن��ي��وم  رق��ائ��ق  با�شتبدال 

تخزين  اأن  اإىل  وي�شريون  الطهي، 

ذات  ال�شائلة  والأط��ب��اق  الأطعمة 

احلمو�شة العالية يف اأواين الأملنيوم 

اأمر غري مرغوب فيه للغاية.



بلغات  النطلق  ي�ستطيعون  من  الطيور  اأن��واع  وبع�ض  الب�سر  وحدهم 

املخلوق  هو  الببغاء  ولي�ض  الأخ��رى،  املخلوقات  �سائر  بني  من  مفهومة 

الوحيد غري الب�سر الذي اإنتاج الكالم، فهناك طيور اأخرى تُ�ساركه يف 

فهي  الببغاوات،  اأما  املينة.  وطيور  الغربان،  مثل:  الب�سر،  كالم  تقليد 

اأف�سل من يُقلّد كالم الب�سر ويتفاعل معهم.

وحيث  الكالم،  على  تُ�ساعدها  كالب�سر  �سوتية  حبال  للبغاوات  لي�ض 

مقابل  ال�سوت،  �سندوق  اأو  ب�»امل�سفار«  يُعرف  ما  الببغاء  ميتلك  بل 

»احلنجرة« لدى الب�سر، وهو ما يُ�ساعده على الكالم كالب�سر.

وتتحدث الببغاوات عرب تعديل الهواء الذي يتدّفق من خالل امل�سفار 

الق�سبة  من  ال�سفلي  اجلزء  امل�سفار يف  يقع  حيث  الأ�سوات،  لإ�سدار 

نُطق  تُ�ساعده على  اأ�سناًنا  اأو  �سفاه  الببغاء ل ميتلك  اأن  كما  الهوائية، 

املريئي«  »الكالم  تُ�سمى  باآلية  الكالم  نطق  على  يعمل  فهو  احل��روف، 

وتُ�سبه اإىل حد كبري عملية التج�سوؤ.

وبخ�سو�ض قدرة الببغاوات على احلديث وتقليد كالم الب�سر بقدرة 

تفوق بع�ض الطيور املتكلّمة، فذلك لأن النظام ال�سوتي للبغاوات يتاألف 

، الطبقة الداخلية املتواجدة يف اأنواع الطيور املُقلّدة لكالم  من طبقتنينْ

الب�سر، وطبقة الق�سرة اخلارجية التي ل تتواجد �سوى لدى الببغاوات، 

وهي الطبقة امل�سوؤولة عن حماكاة اللغة كما متتلك الببغاوات و�سالت 

ع�سبية تُ�ساعدها على تعلّم الأ�سوات وتقليدها.

واإن ُكنت تظن اأن الببغاوات تفهم ما تقوله، فهي لي�ست كذلك، لكن 

نظامها الع�سبي املتطّور جعلها تُدرك اأن بع�ض اجلمل تُقال يف ظروف 

معّينة، مثل ترديد »مرحًبا، كيف حالك؟« عند دخول اأحدهم اإىل الغرفة، 

اأنها تربط بني الكالم واأحداث معّينة ول تفهم معنى ما تقوله  مبعنى 

كالب�سر.

ب�سكل عام، فاإن الطيور من العائالت الغّنائة كالببغاء وغريه، ت�ستعمل 

اأو  لالجتماع،  لدعوتهم  اأو  ال�سرب،  اأف��راد  حتذير  اأج��ل  من  اأ�سواتها 

والدفاع  القتال  ولأغرا�ض  الأع�سا�ض  يف  البع�ض  بع�سهم  مع  للتوا�سل 

عن الأر�ض.

عذب  �سوته  فبع�سها  نوعها،  باختالف  الببغاوات  �سوت  ويختلف 

اأو  املاكاو،  ببغاوات  اأمثال  الآخ��ر  وبع�سها  موت�سارت،  كاأحلان  للغاية 

كوكاتو، فاإن لها �سوًتا حاًدا ومزعًجا للغاية يجعل مالكه يرتدي �سدادات 

اأذن داخل املنزل!

واأجملها  الكالم  اأ�سوات  يُنتج  من  اأف�سل  الأم��ازون  ببغاوات  وتُعترب 

�سوًتا كذلك، لذلك، فاإن ُكنت تُفّكر يف اقتناء ببغاء، احر�ض على معرفة 

نوعه واأن يكون من فئة طيور الأمازون لأنها الأف�سل لال�ستئنا�ض املنزيل.

عالقة  بالعمارة  العربي  اخلط  عالقة  ت�سبه 

جت�سدت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  باجل�سد،  ال���روح 

الكتابة ممثلة باخلط العربي يف حياة امل�سلمني 

وحلهم وترحالهم، ونالت من الهتمام ما مل ينله 

اأي خط اآخر على هذا الكون.

الفنانون  ج�سده  م��ا  الهتمامات  تلك  م��ن 

واخلطاطون للخط العربي على عماراتهم، من 

تكون  اأن  فينبغي  �سيًئا  اأحببت  اإذا  اأن��ه  منطلق 

كل  يف  اأحببت  ما  ت��رى  و�ست�سبح  ب��ه،  �سغوفاً 

�سيء.

ببدايات  ابتداأت  بالعمارة  اخلط  عالقة  اإن 

التدوين والكتابة وظلت يف تطور وا�ستمرار، وقد 

اأ�سبح  حتى  الأك��رب  الهتمام  امل�سلمون  اأوله��ا 

لعمارة امل�سلمني �سمة وت�سكيل خا�ض بها.

جمال  يف  متميًزا  امل�سلمني  اإب��داع  ك��ان  لقد 

يالحظ  حيث  بالكتابة؛  وال��ت��زي��ني  ال��زخ��رف��ة 

الع�سور  عمارتهم  يف  من خالل  الإب��داع  ذلك 

اإقليم وقطر  الإ�سالمية املختلفة، وقد متيز كل 

يف  اخل��ا���س��ة  وب�سمته  وت�سكيالته  ب��زخ��ارف��ه 

ا�ستخدام اخلط يف العمارة.

تطويع  من  امل�سلمون  ومتكن 

كتاباتهم  لو�سع  املختلفة  املواد 

القراآنية وال�سعرية على مبانيهم 

لدينهم  حمبتهم  منطلق  م��ن 

اأن  املالحظ  من  لكن  ولغتهم؛ 

ه��ن��ال��ك م��ت��غ��ريات ق��د ط���راأت 

تبتعد  جعلتها  ال��ع��م��ارة  ع��ل��ى 

بع�ض ال�سيء عن الطابع الذي 

عماراتهم  به  وتفردت  متيزت 

عمارًة  ترى  فتارًة  ال�سابق؛  يف 

من هنا، وتارًة ترى عمارًة من هناك.

ورغم الإمكانيات والتدخالت الب�سيطة التي 

ي�ستطيع املعماري اإ�سافتها على مبانيه لإ�سفاء 

الهوية والطابع عليها، والتي يعد اخلط من اأهم 

التعبري  خالله  من  ميكن  التي  الإ�سافات  تلك 

عن ذلك ملا يتميز به؛ حيث يظهر جلياً اأن للخط 

ي�سبح  لأن  توؤهله  واأ���س��ك��الً  اإمكانات  العربي 

عن�سراً فعالً يف املباين.

بع�ض  ن��الح��ظ  ولعلنا 

ال��ت��ج��ارب امل��خ��ت��ل��ف��ة  يف 

ال��ع�����س��ر احل���دي���ث ال��ت��ي 

اخلط  ا�ستخدام  راع���ت 

الأ����س���ك���ال  يف  ال���ع���رب���ي 

وال��ت�����س��ام��ي��م امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ي��ت��ي��ح��ه لنا  مل��ع��رف��ة م���ا 

اخلط من طرق واأ�ساليب 

ن�ستطيع اأن ن�ستفيد منها 

يف عمارتنا املختلفة.

اإن  ال���ق���ول  ن�����س��ت��ط��ي��ع 

يف  منه  ال���س��ت��ف��ادة  مت  م��ا  اإذا  العربي  اخل��ط 

وعربية حديثة  اإ�سالمية  عمارة  �سينتج  العمارة 

ذات هوية م�سرتكة، كما كانت يف ال�سابق ب�سبغة 

فنية حديثة ت�ستحق اللتفات اإليها.

م. جمال حممد �أحمد نا�صر

طالب ماج�صتري

كلية �لعمارة و�لتخطيط

للمواقع  ال��و���س��ول  �سهولة  اإن 

و�سول  ت�سهيل  تعني  الإلكرتونية 

من  الإلكرتوين  املوقع  م�ستخدمي 

عوائق  دون  العاقة  ذوي  الطالب 

اجل�سدية  اإع��اق��ات��ه��م  ع��ن  نتجت 

بحيث  ال�سمعية،  اأو  الب�سرية  اأو 

اإىل  الو�سول  من  امل�ستخدم  يتمكن 

املواقع  �سفحات  حمتويات  جمع 

ن�سو�ساً،  كانت  �سواء  الإلكرتونية، 

اأو �سوراً، اأو لقطات ف�يديو، وملفات 

فال�ض، دون احلاجة اإىل ال�ستعانة 

ب�سخ�ض اآخر.

يف  الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  ويعترب 

التعليم اجلامعي من متطلبات اإعداد 

التعامل  على  ق��ادرة  جديدة  اأجيال 

التقني، حيث  التطّور  مع متطلبات 

الطالب،  قبل  من  ا�ستخدامه  اإن 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  قبل  وم��ن 

و�سيلة  ك��ون��ه  ي��ت��ع��دى  وال��ب��اح��ث��ني 

اإمكانية  اإىل  والتوا�سل  لالت�سال 

امل�سرتك  والتعلّم  التعليم  تفعيله يف 

باأ�ساليَب فّعالة واإيجابّية، كما يدعم 

والتعليم  امل�ستمّر،  التعليم  اأ�ساليب 

عن بعد، والتعلم الذاتّي؛ ف�ساًل عن 

و�سول الطلبة واملُعلّمني والباحثني، 

نهم  اإىل م�سادر املعلومات التي مَتُكّ

الأبحاث  اأحدث  من احل�سول على 

ومقاطع  وال�����س��ور  والإح�����س��اءات 

وا�ستخدامها  والأ���س��وات،  الفيديو 

يف العملّية التعليمّية. 

اجلامعة  اأهداف  مع  يتفق  وهذا 

ذوي  ال��ط��الب  و���س��ول  �سهولة  يف 

العاقة للمواقع الإلكرتونية متمثلة 

الأف��راد  ا�ستفادة  فر�ض  جعل  يف: 

اأق�سى  اإىل  مت�ساوية  الإعاقة  ذوي 

حد ممكن مع الأفراد من غري ذوي 

الإعاقة ف�ي ال�ستفادة من الفر�ض 

واملعلومات واخلدمات املقدمة على 

�سفحات اجلامعة الإلكرتونية.

لتهيئة  اجل��ام��ع��ة  ���س��ع��ت  ح��ي��ث 

الإلكرتونية  للمواقع  التحتية  البنية 

وفق معايري »مبادرة منظمة �سهولة 

الو�سول للويب W3C«، كما تقوم 

بو�سع  احلايل  الوقت  فى  اجلامعة 

على  الإلكرتوين  للمحتوي  معايري 

التعليمية   »blackboard« من�سة 

ل�سمان �سهولة و�سول ذوي الإعاقة 

الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  ن���ظ���ام  اإىل 

والختبارات الإلكرتونية، ف�ساًل عن 

و�سع اإطار قانوين ل�سمان اأن تكون 

امللك  جامعة  �سفحات  حمتويات 

من  لكل  متاحة  الإلكرتونية  �سعود 

امتثالً  اإليها،  الو�سول  ف�ي  يرغب 

لقوانني الدولة واملبادئ الأخالقية، 

ال�سامل  الو�سول  ملبادئ  وتطبيقاً 

ف�ي جامعة امللك �سعود، واإىل متكني 

جميع �سفحات املواقع الإلكرتونية 

التي حتتوي على معلومات ر�سمية 

للجامعة لتكون متوافقة مع معايري 

العاملية،  وال���س��ت��خ��دام  ال��و���س��ول 

معايري  م��ن  اأدن���ى  ح��د  و�سع  واإىل 

ل�سفحات  وال���س��ت��خ��دام  الو�سول 

املقدمة  �سعود  امللك  جامعة  �سبكة 

م�سممي  وت�����س��ج��ي��ع  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 

على  الإلكرتونية  املواقع  �سفحات 

املعايري  م��ن  الأدن���ى  احل��د  تخطي 

ل��ت��ع��زي��ز ال��و���س��ول وال���س��ت��خ��دام 

جمتمع  لكل  الإلكرتونية  للمواقع 

جامعة امللك �سعود.

من اأجل ذلك وفرت جامعة امللك 

ل��ذوي  امل�ساعدة  التقنيات  �سعود 

�سرورة  على  تاأكيدها  مع  الإعاقة 

الإلكرتونية  املواقع  بنية  تكون  اأن 

التقنيات  تلك  مع  للتفاعل  مهياأة 

ت��واف��رت  ف���اإذا  منا�سبة.  بطريقة 

�سروط �سهولة الو�سول اإىل املواقع 

ذل��ك  ف���اإن  للجامعة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ب��دوره ي��وؤدى اإىل زي��ادة الإف��ادة من 

توفرها  التي  والربجميات  الأجهزة 

الإع��اق��ة  ل��ل��ط��الب ذوي  اجل��ام��ع��ة 

على  اإيجابياً  ب���دوره  ينعك�ض  مم��ا 

وت�سجيعهم  الأك��ادمي��ي  حت�سيلهم 

والعتماد  الذاتي  ال�ستقالل  على 

على النف�ض للتعلم مدى احلياة.

برنامج �لو�صول �ل�صامل

الخط العربي والعمارة

سهولة وصول الطالب ذوي اإلعاقة للمواقع 
اإللكترونية

عمرانيات

همم أكاديمية

كالم الببغاء ال يصدر عن حبال صوتية

غرائب حول العالم

لوحة بعنو�ن:

ما بناه األجداد

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

با�صم �آل قا�صم

جامعة �مللك �صعود
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كتب: م�ساعد الغنيم

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رعاية  حتت 

بهو  االثنني يف  غ��ٍد  ي��وم  تنطلق  العمر  ب��دران 

ل�صحة  التوعوية  احلملة  فعاليات  اجلامعة 

التي  »م��وف��م��ر«  ال��رج��ل  �صحة  �صهر  ال��رج��ل 

الرجل،  ل�صحة  ال�صعودية  اجلمعية  تنظمها 

االأمرا�ض  لبع�ض  م�صح  اإىل  الفعالية  وتهدف 

ال�صائعة، وتقدمي من�صورات �صحية.

���ص��رح ب��ذل��ك ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح ب��ن �صالح 

باب  �صتفتح  الفعالية  اأن  الرجل، م�صيفاً  ال�صعودية ل�صحة  رئي�ض اجلمعية 

املدينة  داخ��ل  من  االأول��ي��ة«  الرعاية  »اأطباء  الطبيب  مع  املبا�صر  النقا�ض 

الطبية وخارجها، كما �صيتم تقدمي اأفالم توعوية ق�صرية بجانب التعريف 

اململكة  م�صتوى  نوعها على  االأوىل من  اأن اجلمعية هي  موؤكداً  باجلمعية، 

العربية ال�صعودية واملنطقة العربية، وتهدف اإىل رفع امل�صتوى ال�صحي عند 

تقارير  واإ�صدار  االأطباء،  وتدريب  املجتمعي،  التثقيف  طريق  عن  الرجال 

ودوريات حول �صحة الرجل.

التويجري  عمر  الدكتور  ك�صف 

بالتعلم  التميز  مركز  مدير  نائب 

ال�����ص��وؤون  ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع  والتعليم 

من  اأك��ر  اأن  واالأك��ادمي��ي��ة  التعلمية 

800 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ���ص��ج��ل��وا يف 
برنامج »االأ�صتاذ امل�صاعد« وهو اأحد 

برامج مركز التميز.

فكرة  اإن  ال��ت��وي��ج��ري:  د.  وق���ال 

القاعة  من  اأت��ت  امل�صاعد  الطالب 

ال��درا���ص��ي��ة، ح��ي��ث جن��د اأن ك��ث��رياً 

عندما  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من 

فاإنه  تقنية  م�صكلة  ل��دي��ه  حت�صل 

ي�صتعني بالطلبة.

يف  تتمثل  االآل���ي���ة  اأن  واأو����ص���ح 

اجلامعة  يف  متميزين  طلبة  اختيار 

وت����دري����ب����ه����م ع��ل��ى 

التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام 

ثم  ورود«  »ال��ب��الك 

بقالب  تزويدهم  يتم 

م��ن  ت�����ص��م��ي��م��ه  مت 

ليقوم  امل��رك��ز،  قبل 

اإىل  بنقله  ال��ط��ال��ب 

ع�صو هيئة التدري�ض 

الذي يدر�ض معه.

واأ����ص���اف ق��ائ��اًل: 

نظام اإدارة التعلم نظام ممتاز يحكم 

التدري�ض  هيئة  ع�صو  بني  العالقة 

يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه  اأن  اإال  وال��ط��ال��ب 

اأع�صاء  الزمالء  قبل  من  اجلامعة 

هيئة التدري�ض اأقل من املاأمول، ويعد 

اأحد  التقني  اجلانب 

اأ���ص��ب��اب ذل���ك، وم��ن 

ي�صاهم  اأن  امل��اأم��ول 

يف  امل�صاعد  الطالب 

اإيجابية  نقلة  تقدمي 

يف هذا اجلانب.

وخ����ت����م ق����ائ����اًل: 

كبرية  فائدة  وهناك 

�صك،  دون  للطالب، 

امل�صاركة  يف  تتمثل 

واك��ت�����ص��اب  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  بالعملية 

اخلرة، باالإ�صافة اإىل تعزيز ال�صجل 

املهاري للطالب وحوافز مالية على 

�صكل مكافاآت.
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 الطالب واالستقاللية المنضبطة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تدخل اجلامعات ال�صعودية بعد �صدور نظام اجلامعات مرحلة 

هذا  و�صيكون  من�صبطة«.  و»با�صتقاللية  التطوير  من  جديدة 

و�صتكون  للجامعات،  املنت�صبني  من  اهتمام  حمل  اجلديد  النظام 

الر�صمية  القراءة  يف  اأخو�ض  ولن  بنوده،  لكافة  خا�صة  قراءة  لهم 

اأو  اأوالً  املن�صبطة  اال�صتقاللية  جتربة  �صتخو�ض  التي  للجامعات 

اجلامعة  داخل  الطالب  �صوت  هو  هنا  يهمني  ولكن  �صتليها،  من 

قيادتنا  �صكر  من  بد  ال  اأق��ول  وهنا  بها،  االلتحاق  يف  املتاأمل  اأو 

لتناف�ض  ومن�صوبيها  جامعاتنا  ازدهار  على  حتر�ض  التي  الر�صيدة 

يف  �صاهم  من  لكل  وال�صكر  التميز،  من  االأولية  ال�صفوف  على 

بلورة هذا النظام، وعلى راأ�صهم معاىل وزير التعليم، وبقي ال�صكر 

طماأن  الذي  املرزوقي  حامت  الدكتور  الوزير  نائب  ملعايل  اخلا�ض 

املكافاأة  بقاء  بعد حديث  وكل حديث  املكافاأة.  بقاء  على  الطالب 

بالن�صبة  املكافاأة  فهذه  الطالب،  اهتمام  ج��دول  يف  الحًقا  ياأتي 

للبع�ض دخل اأ�صري، وحتى عند قيام اجلامعات مبراجعة مو�صوع 

راأ�ض  على  للطالب  دخل  توفري  ت�صع  اأن  فعليها  الطالبية  املكافاأة 

املن�صبطة.  اال�صتقاللية  �صمن  اهتمامها 

م��ازل��و«  »ه���رم  اأع��ل��ى  م��ن  �صينزل  وال��ف��ق��ري  امل��ب��دع  فالطالب 

له  تعني  اآخر رمبا ال  �صاندوت�صات لطالب  بائع  لي�صبح  االأكادميي 

املكافاأة �صيًئا اأو روؤية زميله املبدع يرتدي �صرتة تو�صيل الطلبات. 

وهناك من �صيتفل�صف بفر�صية املعاناة تقدح �صراة االإبداع، ولكن 

اإذا  اإال  اجلامعات،  من  اخل��روج  اأب��واب  تفتح  رمب��ا  يقول  الواقع 

للطالب. املن�صبطة  لال�صتقاللية  االإن�صاين  التطبيق  عرفت 

صوت الصورة

وزير خارجية الإمارات عبداهلل بن زايد خالل زيارته للجامعة..

ويف الإطار رد دبلوما�سي من طالب الفيزياء نواف الغدير يثري مواقع التوا�سل

»موفمبر«.. حملة لصحة الرجل.. غدًا 

كرسي المؤشرات الحيوية يشارك 
 في مؤتمر »التغذية السريرية«

احليوية  املوؤ�صرات  اأبحاث  كر�صي  �صارك  املجتمعية  امل�صاركة  اإط��ار  يف 

للتغذية  ال�صعودية  للجمعية  االأول  ال��دويل  املوؤمتر  يف  املزمنة  لالأمرا�ض 

1441ه�«  �صفر   22  -  21« الفرتة  خالل  الريا�ض  مدينة  يف  ال�صريرية، 

لدى  �صهراً«   12« احلياة  لنمط  مراقبة  برنامج  تطبيق  تاأثري  عن  بدرا�صة 

العربية  اململكة  يف  ال�صمنة  اأو  ال��وزن  زي��ادة  من  يعانون  الذين  البالغني 

ال�صعودية.

مراحل  عن  الكر�صي  على  امل�صرف  الداغري  نا�صر  وحت��دث  الدكتور 

»ال�صمنة«  ال���وزن  زي���ادة  مبخاطر  امل�صاركني  تثقيف  وكيفية  ال��درا���ص��ة 

وامل�صاعفات املرتبطة بها، وفوائد تعديل منط احلياة عن طريق: التغيريات 

الغذائية، وزيادة الن�صاط البدين.

اختيار أوقاف الجامعة أنموذجًا ألوقاف 
الجامعات السعودية والخليجية

أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة سجلوا 
في برنامج »األستاذ المساعد«

اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امللك  ���ص��ارك��ت 

�صعود يف منتدى دور الوقف يف دعم 

التعليم ومتويله يف م�صقط ب�صلطنة 

التعليم،  عقده جمل�ض  الذي  عمان، 

عبداهلل  ال�صيخ  معايل  رعاية  حتت 

االأوق��اف  وزي��ر  ال�صاملي  حممد  بن 

الدينية يف �صلطنة عمان،  وال�صوؤون 

ال�صمو  اأ�صحاب  من  عدد  بح�صور 

نخبة  وم�صاركة  وال�صعادة،  واملعايل 

اجلهات  من خمتلف  املخت�صني  من 

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة واالأه��ل��ي��ة، 

ال�صلطنة  داخ����ل  م��ن  وم��ت��ح��دث��ني 

وخارجها.

واأو�صح اأمني عام جمل�ض التعليم 

يف  الربعي  حمد  بن  �صعيد  الدكتور 

للمنتدى  االأ�صا�صية  الغاية  له  كلمة 

االأوق��اف  دور  على  ال�صوء  بت�صليط 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دع����م ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

مراحله املختلفة والوقوف على اأبرز 

اأوقاف  مل�صاريع  العملية  التحديات 

املنا�صبة  احللول  واق��رتاح  التعليم، 

من  عدد  ا�صتعرا�ض  خالل  من  لها 

التجارب االإقليمية والدولية الرائدة 

يف هذا املجال. واألقى الدكتور خالد 

اأوق��اف  عام  اأم��ني  الظافر  �صعد  بن 

بعنوان  ورق��ة  �صعود  امللك  جامعة 

يف  التعليمي  ال��وق��ف  »ا�صتثمارات 

امللك  جامعة  ال�صعودية:  اجلامعات 

متحورت  ال��ت��ي  اأمن���وذًج���ا«،  �صعود 

االأوقاف يف اجلامعات  حول جتربة 

ال�����ص��ع��ودي��ة، وب�����ص��ك��ل خ��ا���ض على 

�صعود  امللك  جامعة  اأوق��اف  جتربة 

من حيث ن�صاأتها، وحتديد مكوناتها، 

النجاح  عوامل  اأه��م  على  والرتكيز 

فيها، والتحديات التي تواجهها.

املنتدى اختيار  اأعمال  ومت خالل 

اأوقاف جامعة امللك �صعود اأمنوذًجا 

الأوق������اف اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة 

التجارب  اأب��رز  بو�صفها  واخلليجية 

االإقليمية.

»التطوير والجودة« تواصل زيارتها 
التخصصية بكلية التمريض

وا�صلت وكالة عمادة التطوير واجلودة بفرع الطالبات الزيارة التخ�ص�صية 

العمادة وفريقها  وكالة  الدي�صي وكيلة  دارة  الدكتورة  بقيادة  بها  تقوم  التي 

لكلية  ب��زي��ارة  م��وؤخ��ًرا  قامت  ال��ع��م��ادة، حيث  وح���دات  م��ن جميع  امل��ك��ون 

واجلودة  للتطوير  الوكيلة  وم�صاعدة  الكلية  وكيلة  اللقاء  ح�صر  التمري�ض، 

ووكيالت االأق�صام والعامالت فيها. ت�صمن االجتماع اإلقاء ال�صوء على اأهم 

اإجنازات الكلية يف جماالت التطوير واجلودة من حيث ح�صول بع�ض اأع�صاء 

 ISO الفريق الن�صائي على دورات تدريبية تخ�ص�صية يف نظام اإدارة اجلودة

9001:2015، وتعاون اأع�صاء الكلية و�صرعة اال�صتجابة.

لقاء ودي بوكالة 
شؤون الطالبات

ال��ط��الب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

وذلك  ودي��اً،  لقاًء  الطالبات  ل�صوؤون 

1441ه�   /2/23 ال��ث��الث��اء  ي���وم 

التقت   »25« مببنى   »1« م��درج  يف 

روؤى  ال��دك��ت��ورة  العمادة  وكيلة  فيه 

ال��ق��ف��ي��دي ب��امل��وظ��ف��ات؛ وب��ي��ن��ت اأن 

ه��ذا ال��ل��ق��اء ي��اأت��ي يف اإط���ار تفعيل 

اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  التوا�صل 

ولال�صتماع اإىل احتياجات املن�صوبات 

ومناق�صة االقرتاحات واالإجابة على 

اال�صتف�صارات.

وق����د مت خ����الل ال��ل��ق��اء ت��ك��رمي 

جائزة  على  احل��ائ��زات  امل��وظ��ف��ات 

للموظف  ال��ط��الب  ����ص���وؤون  عميد 

املثايل لعام 1439-1440ه�، كذلك 

مت ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ات امل�����ص��ارك��ات 

للعمادة  التعريفي  اللقاء  اإجن��اح  يف 

بتاريخ  اأق��ي��م  وال����ذي  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

1441/1/18ه�.

د. بن �سالح

د. التويجري


