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الطالب والطالبات: 
دام عزك ياوطن

0802

ذكرى  علينا  حتل 

»ال�����ي�����وم ال��وط��ن��ي 

لتوحيد  الت�سعني« 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وبالدنا  ال�سعودية، 

الغالية ترفل بالأمن، 

وت��ن��ع��م ب���ال���رخ���اء، 

ومت�������س���ي ب��ف��خ��ر 

واع����ت����زاز ل��ت��واك��ب 

يف  العظمى  ال��دول 

التنموي  م�����س��اره��ا 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  بكافة  احلديث 

بهمم  والتقنية،  وال�سحية  والتعليمية  والجتماعية 

عالية، وعزائم متوثبة، تناطح ال�سحاب للو�سول نحو 

القمم، ويف تكاتف وا�سح بني قيادة هذا البلد و�سعبه 

الأوىل  لبنته  و�سع  الذي  ال�سامخ  البناء  اأ�س�س  وفق 

موحد اململكة العربية ال�سعودية امللك املغفور له باإذن 

اهلل، عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود.

الراحل  للموؤ�س�س  الأوىل  اللبنة  لقد جتلّت معامل 

الذين  ال��ررة  امليامني  املخل�سني  اأبنائه  جهود  يف 

وك�سفت  الأم��ان،  بّر  نحو  الوطن  �سفينة هذا  ق��ادوا 

و�سعبه،  الوطن  ه��ذا  خدمة  يف  العظيمة  جهودهم 

العالية  هممهم  عن  الوا�سحة،  التنموية  واإجنازاتهم 

كان  التي  الهائلة  القفزة  بحجم  كبرية  راأيناها  التي 

يتمناها املوؤ�س�س، وحتققت - بف�سل اهلل - يف خطى 

رائدة متوا�سلة اأمام كل التحديات.

املنا�سبة  بهذه  لالحتفاء  بفخر  من�سي  اإذ  ونحن 

التاريخية الغالية؛ جند اأنف�سنا ننعم بذكرى يوم جميد، 

وبني اأروقة تاريخ تليد، يف ظل قيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك 

ال�سمو  الأم��ني �ساحب  وال��ع��زم، وويل عهده  احل��زم 

�سلمان - حفظهما اهلل -  بن  الأم��ري حممد  امللكي 

فنحتفل بهذا الوطن كياناً و�سماء، واأر�ساً وف�ساء، يف 

رحابه الوا�سعة، وترابه الطاهر، وح�سنه الدافئ الذي 

طاملا اآوانا جميًعا بعد اهلل؛ مما يجعلنا نفاخر دوًما 

اإليه، والعتزاز به، واأن نخ�س�س له  ب�سرف النتماء 

يوماً نحتفي فيه؛ اإمياًنا بحقه وخريه علينا.

وهي  اململكة،  لتوحيد  الت�سعون  ال��ذك��رى  اإن��ه��ا 

والزدهار  والعطاء  والنمو  التقدم  من  عاماً  ت�سعون 

كاحللم،  مت�سارع  زم��ن  يف  ال��وط��ن  ه��ذا  على  مت��ر 

ليقف على اأعتاب الدول املتقدمة م�ساهياً ومتنامياً 

اآىل  و�سعب،  وطٍن  الهمم يف  ا�ستمرار  للعامل  ومعلناً 

كٌل منهما على نف�سه اأن يقف مع الآخر يف اأفراحه 

واأتراحه، ولي�س اأدَلّ على ذلك من وقفة هذا ال�سعب 

كورونا  جائحة  مواجهة  يف  الر�سيدة  قيادته  خلف 

اجلميع  وقف  اإذ  العام؛  هذا  العامل  اجتاحت  التي 

جتاوزها  وحماولة  مواجهتها،  يف  واحد  رجل  بقلب 

بعزائم ل تلني، ومل تُثنهم تلك اجلائحة عن موا�سلة 

م�سرية البناء والتقدم باأ�ساليب حديثة، كان اأهمها ما 

التعليم  التعليم واجلامعات من طرق  وزارة  انتهجته 

عن بُعد التي اأثبتت جناحها يف ردم الفجوة الناجتة 

عن هذه اجلائحة؛ وا�ستمرار عجلة التعليم والتنمية.

جامعة  با�سم  العظيمة،  املنا�سبة  بهذه  ي�سرين  

القمة  بلوغ  نحو  بفخر  مت�سي  التي  �سعود  امللك 

اأن  العالية؛  وهممهم  ومن�سوبيها  اأبنائها  ب�سواعد 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  اأب��ارك خلادم 

�ساحب  الأم��ني  عهده  وويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

يحفظهما اهلل، واإىل جميع الأ�سرة الكرمية املالكة، 

واإىل ال�سعب ال�سعودي العظيم، �سائاًل املوىل - عز 

وجل - اأن يحفظ هذا البلد وقيادته الر�سيدة، ويدمي 

ويحفظ  وال�ستقرار،  وال�سالم  الأم��ن  نعمة  علينا 

جنودنا البوا�سل املرابطني مبواقع ال�سرف والكرامة؛ 

يف �سبيل اأن يظل هذا الوطن �ساخًما، ورايته خالدة 

خافقة يف كِلّ قّمة.

اأ. د. بدران بن عبدالرحمن العمر

رئي�س جامعة امللك �سعود

وطن شامخ
وراية خفاقة

للمجد والعلياء

90
عامًا
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وحكومة  قيادًة  الغالية  بالدنا  حتتفل 

العام،  هذا  ال�90  الوطني  بيومها  و�سعباً 

ب��ه��م��ة ع��ال��ي��ة وع��زمي��ة ���س��ادق��ة وق��وي��ة 

الوطني  اليوم  ويج�سد  للقمة،  للو�سول 

�سعب  بني  والتالحم  التكاتف  �سور  اأبرز 

ور�سيدة  حكيمة  وق��ي��ادة  وويف  خمل�س 

اأعلت من �ساأن الوطن واملواطن  وكرمية، 

ومواردها خلدمته  و�سخرت كل خططها 

ورفاهيته.

منا�سبة  الوطني  يومنا  اأ�سبح  وق��د 

ث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ن��اب�����س��ة ب��احل��ي��اة 

النتماء  مظاهر  فيها  متتزج  وباملحبة، 

القوية،  والإرادة  العالية  والهمة  والوفاء، 

وح�سارتنا  لتاريخنا  التقليدية  بالأمناط 

وع��ادات��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا، ون���رى يف ال��ي��وم 

بالدنا  حلداثة  ا�ستذكاراً   90 الوطني 

وا�ستلهاماً  لنتمائنا،  ع�سرياً  وجتديداً 

ح��ي��اً ل���روح وج��وه��ر ا���س��ت��ق��رار ال��وط��ن 

من  وجميع  امل��واط��ن  ورفاهية  و�سعادة 

يعي�س على ترابها.



تكريم منسوبي األمن والسالمة بعمادة 
»القبول والتسجيل«

تكريم منسوبي عمادة التطوير والجودة

القبول  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

وال��ت�����ش��ج��ي��ل ي���وم اخل��م��ي�����س 15 

ت��ك��رمي  ح��ف��ل  1442ه�  حم����رم 

ب��الإدارة  اجلامعي  الأم��ن  ملن�شوبي 

اجلامعي  والأم��ن  لل�شالمة  العامة 

بذلت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  نظري  وذل��ك 

م��ن��ه��م خ����الل ف����رة ال���ق���ب���ول يف 

والزائرين  املراجعني  دخول  تنظيم 

الإج����راءات  تطبيق  م��ع  ل��ل��ع��م��ادة 

فايرو�س  من  للوقاية  الح��رازي��ة 

كورونا اجلديد.

ح�����ش��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ���ش��ع��ادة 

ع��م��ي��د ع���م���ادة ����ش���وؤون ال��ق��ب��ول 

�شعد  الدكتور  الأ�شتاذ  والت�شجيل 

ب���ن ح��م��د ب���ن ع���م���ران، و���ش��ع��ادة 

مندوب  العنزي  مم��دوح  الأ���ش��ت��اذ 

والأم��ن  لل�شالمة  العامة  الإدارة 

من�شوبي  م��ن  وع����دد  اجل��ام��ع��ي، 

والأم��ن  لل�شالمة  العامة  الإدارة 

ال��ع��ام��ل��ني يف ع��م��ادة  اجل��ام��ع��ي 

القبولوالت�شجيل. �شوؤون 

وخ���الل ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا 

ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل د. 

اأثنى  املنا�شبة  بهذه  ع��م��ران،  ب��ن 

الأم��ن  رج��ال  جهود  على  �شعادته 

ال��ت��ن��ظ��ي��م  اجل���ام���ع���ي يف ح�����ش��ن 

والإدارة  ال��ع��م��ادة  ب��ني  والتن�شيق 

اجلامعي  والأمن  لل�شالمة  العامة 

اإىل  والو�شول  ال�شعوبات  لتذليل 

الأهداف التي خطط لها.

ت����ال ذل�����ك ت����وزي����ع ����ش���ه���ادات 

من�شوبي  على  والتقدير  ال�شكر 

والأم��ن  لل�شالمة  العامة  الإدارة 

ممدوح  الأ�شتاذ  بح�شور  اجلامعي 

�شكر  ب�����دوره  وال�����ذي  ال���ع���ن���زي، 

���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��م��ي��د ع��م��ادة 

على  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ���ش��وؤون 

امل�شئولني  وح��ر���س  التكرمي  ه��ذا 

امل�شتوى  اإىل  للو�شول  باجلامعة 

املطلوب وبالتايل حتقيق الأهداف 

ر�شمتها  التي  التنفيذية  واخلطط 

والأم��ن  لل�شالمة  العامة  الإدارة 

ا���ش��ت��ق��ب��ال  لإدارة  اجل���ام���ع���ي 

امل�شتفيدين.

ا����ش���ت���ق���ب���ل وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ���ش��ع��ادة 

م�شملي  حممد  بن  علي  الدكتور 

وف���د ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة 

�شعادة  املكلف  عميدها  برئا�شة 

ال����دك����ت����ور م����ب����ارك ب����ن ه����ادي 

ت��ك��رمي  ح���ي���ث مت  ال���ق���ح���ط���اين، 

التطوير  ل�����ش��وؤون  ال��ع��م��ادة  وك��ي��ل 

�شعود  بن  م�شفر  الدكتور  �شعادة 

ال�����ش��ل��ويل، وم�����ش��ت�����ش��ار ال��ع��م��ادة 

���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ت���ي ���ش��اوي��ن، 

�شقرة  اأبو  فرا�س  الأ�شتاذ  و�شعادة 

واملقايي�س؛  امل��وا���ش��ف��ات  ب��وح��دة 

وذلك مبنا�شبة انتهاء فرة عملهم 

دروع  ت�شليمهم  بالعمادة؛ حيث مت 

ت��ك��رمي��ي��ة ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م يف 

اجلامعة. خدمة 

املهند�س  �شعادة  التكرمي  ح�شر 

وكيل  مكتب  مدير  الغامدي  حمود 

اجلامعة للتخطيط والتطوير.
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صدور قرارات تكليف وتجديد

����ش���در ق�����رار م��ع��ايل 

بتكليف  اجلامعة  رئي�س 

�شعد  بن  متعب  املهند�س 

اإدارة  م��دي��ر  امل�����ش��ع��ان، 

الدرا�شات والت�شميم.

كما �شدر قرار معاليه 

بتجديد تكليف كل من:

- الدكتورة مها بنت م�شعل الر�شيد، م�شاعدة وكيل اجلامعة للم�شاريع 

ل�شوؤون الطالبات.

العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  اجل��م��ل،  حممد  ب��ن  ح�شن  املهند�س   -

للم�شاريع.

- املهند�س ر�شوان بن حممد الرجيعي، مدير اإدارة التطوير واجلودة.

ال�شتدامة  اإدارة  مدير  القحطاين،  بن حممد  عبداهلل  املهند�س   -

وتطوير البيئة.

واملرافق  الإ�شكان  اإدارة  الدوي�س، مدير  بن �شالح  الأ�شتاذ خالد   -

الرويحية.

�شرح بذلك رئي�س وحدة العالقات العامة والإعالم، جا�شم يو�شف 

اليا�شني.

م. اجلميل

اأ. الدوي�ش

م. امل�شعان

م. الرجيعي

م. القحطاين

زيارات تفقدية لمشروع »األرينا«

»طور جامعتك« يستقبل األفكار والمبادرات التطويرية

بدء التسجيل بدورات مركز الحاسب »عن بعد«

 ت��ف��ق��د م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة د. ب���دران 

(الرينا)  الريا�شي  املجم�ع  مبنى  م�شروع  العمر 

الربعاء املا�شي واطلع معاليه مع وكيل اجلامعة 

يف  امل�شتجدات  اآخر  على  ال�شلمان  عبداهلل  د. 

الدكتور  اأجرى  اأخرى  ناحية  من  امل�شروع،  هذا 

اجلامعة  وك��ي��ل  ال�شقري،  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 

للم�شاريع، رئي�س اللجنة الفنية والإ�شرافية على 

امل�شروع، زيارة تفقدية مل�شروع املجمع الريا�شي 

وكان  1442/1/22ه�،  اخلمي�س  يوم  »الأرينا« 

امل�شروع  مقر  و�شوله  �شعادته حني  ا�شتقبال  يف 

الدكتور عبداهلل بن حمد ال�شبهان م�شاعد وكيل 

للم�شروع،  التنفيذي  املدير  للم�شاريع،  اجلامعة 

م�شروع  اأع��م��ال  تنفيذ  على  الإ���ش��راف  وف��ري��ق 

الريا�شي. املجمع 

امل�شروع،  مرافق  يف  بجولة  ال��زي��ارة  ب��داأت 

ومعدلت  العمل  �شري  �شعادته على  اطلع  حيث 

املعتمد  الزمني  اجلدول  وفق  الفعلية  الإجناز 

من  �شرح  اإىل  �شعادته  ا�شتمع  كما  للتنفيذ، 

لالأعمال  احلايل  املوقف  عن  الإ�شراف  فريق 

تنفيذ  ت��اأخ��ري  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات 

امل�شروع.

ال�شقري  الدكتور  اأ���ش��اد  ال��زي��ارة  ختام  ويف 

من  املبذول  باجلهد  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل 

امل�شروع،  اأع��م��ال  على  الإ���ش��راف  ف��ري��ق  قبل 

لإجناز  العقبات  كافة  تذليل  اأهمية  على  واأكد 

كافة  مع  وبالتن�شيق  املحدد  الوقت  يف  امل�شروع 

اجلهات ذات العالقة.

اإطار حر�س عمادة التطوير واجلودة على  يف 

ا�شتفادة اجلامعة من الأفكار واملبادرات التطويرية 

التي يتقدم بها من�شوبو اجلامعة واملجتمع لدعم 

»طور  فريق  �شرع  باجلامعة،  التطويري  احلراك 

يف  1442ه�  اجلامعي  العام  بدء  منذ  جامعتك« 

حيث  التطويرية؛  وامل��ب��ادرات  الأف��ك��ار  ا�شتقبال 

دائم  ب�شكل  يتابع  كما  بدرا�شتها،  الفريق  يقوم 

جميع امل�شاركات التي ت�شل على رابط التقدمي. 

https://tinyurl.com/y2888dgp

وتنمية  احل��ا���ش��ب  م��رك��ز  اأع��ل��ن 

�شوؤون  بعمادة  للتدريب  امل��ه��ارات 

ال���ط���الب ع���ن ب���دء ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 

دورات الف�شل الأول للعام اجلامعي 

احلايل 1442ه� »عن بعد«، ابتداًء 

من الأحد 25 /1 /1442ه�  حتت 

للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  اإ�شراف 

التقني واملهني.

ال��راغ��ب��ني  ال�����دورات  ت�شتهدف 

بالتدريب من داخل وخارج اجلامعة 

»ذك��ور واإن���اث« يف جم��ال احلا�شب 

الآيل واملهارات التطويرية.

التايل  ال��راب��ط  على  وللت�شجيل 

https://eservices.ksu.edu.

sa/studentstrainingcourse
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حب الوطن في قلب كل مواطن منجزات كبرى في يوم الوطن 

نهضة شاملة وصورة ذهنية عالية

�شهر  من  والع�شرين  الثالث  يف 

�شبتمرب من كل عام تتجدد الأفراح 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك����رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 

العزيزة  ال��ذك��رى  وه��ي  ال�شعودي، 

ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل م��واط��ن ���ش��ع��ودي، 

التي  الت�شحيات  ن�شتذكر  ففيه 

عبدالعزيز  املوؤ�ش�س  امللك  قدمها 

اآل �شعود - رحمه  بن عبدالرحمن 

ك��ان��وا  وامل��خ��ل�����ش��ون مم���ن   - اهلل 

اجلزيرة  �شبه  وح��دوا  وكيف  معه، 

ونه�شت  تقدمت  وكيف  العربية، 

هذه الدولة على اأيدي اأبنائه امللوك 

قائد هذه  اإىل  و���ش��ولً  ب��ع��ده،  م��ن 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  الأم���ة 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 

والقائد  الروؤية  �شانع  واإىل  �شعود، 

امللهم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شعود، اأيدهما اهلل.

مع  ونتعاي�س  نعي�س  وكمواطنني 

تلك الأجماد التليدة جياًل بعد جيل 

ويداً بيد مع قادتنا لكل ما من �شاأنه 

العربية  اململكة  ا�شم  ورفعة  �شمعة 

تناه�س  اأ�شبحت  حتى  ال�شعودية، 

كافة  على  املتقدمة  وال��دول  الأمم 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 

هذا  ق��ادة  زرع  وق��د  والجتماعية، 

الوطن على مر التاريخ حب الوطن 

يف قلب كل مواطن؛ ملا توليه القيادة 

ففي  مواطنيها،  جت��اه  اأهمية  م��ن 

العاملية  اجل��ائ��ح��ة  ا���ش��ت��م��رار  ظ��ل 

امل��واط��ن  ا�شت�شعر  »كوفيد19-« 

�شتى  يف  مبواطنيها  الدولة  اهتمام 

امل���ج���الت م��ن��ذ ان��ط��الق الأزم����ة، 

قطاعات  جميع  ت�شرفت  وك��ي��ف 

الدولة ال�شحية والأمنية والتعليمية 

والج��ت��م��اع��ي��ة ك���ل ب�����دوره ب��دع��م 

�شربت  وق��د  ال��ق��ي��ادة،  وتوجيهات 

اأروع  ال�شعودية  العربية  اململكة 

الأمثلة يف حكمتها البالغة من ناحية 

كافة  القطاعات  وتوجيه  الت�شرف 

يف العمل باجتاه واحد وهو الإن�شان 

اأولً.

اإل  ي�شعني  ل  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

خ��ادم  مل��ق��ام  بالتهنئة  اأت���ق���دم  اأن 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عهده  ول��ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

الأمني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

والأ�شرة   – اهلل  –حفظهما  �شعود 

ال��ويف  ال�شعودي  وال�شعب  املالكة 

الوطني،  لليوم  الت�شعني  بالذكرى 

مكروه،  ك��ل  م��ن  ب��الدن��ا  اهلل  حفظ 

واأدام عليها نعمة الأمن وال�شتقرار 

القيادة  وال��رخ��اء يف ظ��ل  وال��وف��رة 

الر�شيدة.

د. عبداهلل ال�شقري

وكيل اجلامعة للم�شاريع

اأرف�����ع اأ���ش��م��ى اآي�����ات ال��ت��ه��اين 

خادم  ملقام  ال�شادقة  والتربيكات 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز  بن 

�شلمان  ب��ن  حممد  الأم��ري  الأم��ني 

ال�شعب  ول��ك��اف��ة  اهلل،  حفظهما 

مبنا�شبة  النبيل  ال��ويف  ال�شعودي 

للمملكة  الت�شعني  الوطني  اليوم 

ال�شعودية. العربية 

املجيد  الوطني  اليوم  ذكرى  اإن 

والحتفاء به فر�شة غالية لتجديد 

الفخر واحلب والولء لهذا الوطن 

احل���ب���ي���ب ول���ق���ي���ادت���ه احل��ك��ي��م��ة 

العظيمة  مب��ن��ج��زات��ه  وال��ت��ذك��ري 

الحتفال  وي�شيف  ومكت�شباته، 

ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي امل��ج��ي��د ال���� 90 

للمملكة �شفحة جديدة من التقدم 

على  العظيم  الكيان  لهذا  والرقي 

ترتا  فاملنجزات  الأ���ش��ع��دة،  كافة 

رغم كل الظروف.

الإجن��������ازات ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي 

عام  بعد  ع��ام��اً  اململكة  ت�شهدها 

الكيان  هذا  وتوحيد  تاأ�شي�س  منذ 

عبدالعزيز  امللك  يد  على  املبارك 

م��روراً  اهلل-  رح��م��ه   - �شعود  اآل 

–رحمهم  بعده  من  الربرة  بامللوك 

احلرمني  خ��ادم  عهد  حتى  اهلل- 

ال�����ش��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب��ن 

حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز 

اإجن��ازات  فيه  ال��ذي حتقق   - اهلل 

الأمنية  اجلوانب  �شتَّى  يف  عظيمة 

والثقافية  والقت�شادية  والتعليمية 

لينعم  والعمرانية؛  والجتماعية 

وحتى  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن  ك��ل  بها 

الوطن  ه��ذا  اأر���س  على  املقيمني 

الغايل.

وم����ن امل���ن���ج���زات ال���ك���ربى يف 

اأق����ل م���ن ع���ام رئ��ا���ش��ة امل��م��ل��ك��ة 

اأعمال  واإجناح  الع�شرين  ملجموعة 

الفرتا�شية  ال�شتثنائية  القمة 

الع�شرين  جم��م��وع��ة  دول  ل��ق��ادة 

ال��ق��ط��اع  دع���م  وك��ذل��ك   »G20«

واأي�شاً  اجلائحة،  اأث��ن��اء  اخلا�س 

ال�شناعات  لتوطني  قدماً  امل�شي 

فتح  ع���ن  ن��اه��ي��ك  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

ال��ت��اأ���ش��ريات ال�����ش��ي��اح��ي��ة وط��رح 

اأرام����ك����و ال�����ش��ع��ودي��ة وك��رن��ف��ال 

الأنظمة  وتطوير  الريا�س  مو�شم 

تدعم  ال��ت��ي  املختلفة  وال��ل��وائ��ح 

الق��ت�����ش��اد وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 

وغ���ريه���ا مب���ا ي��ح��ق��ق ال��رف��اه��ي��ة 

للمواطن. الكرمية  واحلياة 

�شلمان  امللك  م�شريتنا  قائد  اإن 

عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بن 

ا�شتطاعا  اهلل،  حفظهما  الأم��ني 

يحمال  اأن  الواعية  القيادة  بحكمة 

بهما  وي�����ش��ريا  وامل��ج��ت��م��ع  ال��وط��ن 

قرارات  اآمنة يف ظل  �شواطئ  اإىل 

م��وف��ق��ة اأث��ب��ت��ت��ه��ا ح�����ش��ن ال��ق��ي��ادة 

اأ���ش��ع��ب  ال����ق����رارات يف  وح��ك��م��ة 

امل���واق���ف الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 

اإعجاب  حمط  البالد  هذه  فكانت 

اأجمع. وتقدير واحرتام العامل 

الر�شيدة  القيادة  وا�شلت  ولقد 

ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ادي وامل��ع��ن��وي 

وزارة  وت��رج��م��ت  للتعليم  ال��ك��ب��ري 

حتقيق  يف  ال��دع��م  ه���ذا  التعليم 

اإجنازات متميزة وفريدة، وجنحت 

حتى  والنوعي  الكمي  التميز  يف 

نتجت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اح��ل��ك  يف 

معها  وتوقف  ك��ورون��ا  جائحة  عن 

وا�شلت  حيث  للدرا�شة  احل�شور 

واجلامعي  العام  التعليم  موؤ�ش�شات 

التعليم  ا�شتمرار  يف  اململكة  يف 

واخلارجية  الداخلية  كفاءته  ورفع 

وم�����ش��اع��ف��ة اله��ت��م��ام ب��اجل��ودة 

التخ�ش�شات  يف  والتو�شع  النوعية 

التنمية  م�����ش��رية  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 

الرابعة. ال�شناعية  والثورة 

خ��ت��ام��اً، اأدع���و امل��وىل ع��ز وجل 

ال�شريفني  اأن ميتع خادم احلرمني 

بعونه  واأن ميده  والعافية  بال�شحة 

�شمو  ويوفق  يحفظ  واأن  وتوفيقه، 

م�شرية  ملوا�شلة  الأمني  عهده  ويل 

لهذا  وال��ن��م��اء والزده�����ار  ال��ب��ن��اء 

ال���وط���ن امل��ع��ط��اء حل��ا���ش��ر زاه���ر 

اهلل،  باإذن  باهر  م�شرق  ومل�شتقبل 

يحفظ  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  ���ش��ائ��اًل 

ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل وي���دمي عليه 

وال�شتقرار  والأم��ان  الأم��ن  نعمة 

ويحفظه من كل �شر و�شوء. 

اأ. د. عبد اهلل ال�شلمان

وكيل جامعة امللك �شعود

اململكة  توحيد  لذكرى  تخليداً 

امل��ن��ا���ش��ب��ة  وت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف ه���ذه 

ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل ���ش��ع��ودي 

و���ش��ع��ودي��ة، اأت�����ش��رف ب���اأن اأرف���ع 

والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 

ب��خ��ال�����س ال���وف���اء وال�����ولء مل��ق��ام 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شيدي 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شمو 

ال�شمو  �شاحب  الأمني  عهده  ويل 

�شلمان  ب��ن  حممد  الأم��ري  امللكي 

اهلل-   -يحفظهم  العزيز  عبد  بن 

والوطن  ع��ام  فكل  الأغ���ر،  ال�شعودي  وال�شعب 

بخري واأمن واأمان وازدهار ورخاء. 

نعي�س  اأن  ب��د  ل  ال��ع��ط��رة  املنا�شبة  ه��ذه  يف 

تاأ�شي�س هذا  ذكرى  واعتزاز  بكل فخر  ون�شت�شعر 

العربية  اململكة  توحيد  وذك��رى  الغايل  الوطن 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  امللك  يد  على  ال�شعودية 

الأ�شا�س  حجر  و�شع  الذي   - ثراه  اهلل  طيب   -

من  بذله  وما  موؤ�ش�شاتها،  وتطوير  الدولة  لبناء 

�شتات  جمع  الربرة يف  واأبناوؤه  هو  وعطاء  جهود 

وال�شتقرار. والأمان  الأمن  الأمة وحتقيق 

�شنوات  اخلم�س  خ��الل  اململكة  �شهدت  لقد 

الوطني  القت�شاد  يف  ملمو�شة  نتائج  املا�شية 

انخفا�س  احل�شر؛  ل  امل��ث��ال  �شبيل  على  منها 

م�شاهمة النفط يف الناجت املحلي للمملكة مقارنة 

ال�شناعات  يف  كبري  من��و  املا�شية،  بال�شنوات 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ل��دع��م ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل، 

اإ���ش��ه��ام ق��ط��اع ال��ب��ن��اء وامل���دن الق��ت�����ش��ادي��ة يف 

املحلي  ال��ن��اجت  ودع���م  ال��دخ��ل  م�����ش��ادر  ت��ن��وي��ع 

واخلدمات  احلكومة  تطبيقات  جودة  الإجمايل، 

قطاعات  يف  الدولة  تقدمها  التي  الإلكرتونية 

والأح��وال  والعدل  والبلديات  وال�شحة  التعليم 

وتقنية  الت�شالت  قطاع  وتطوير  والنقل  املدنية 

ملحوظاً  تقدماً  ت�شهد  اململكة  اأن  كما  املعلومات. 

ال�شحية  الرعاية  قطاعات  ج��ودة  م�شتوى  يف 

على  حتتوي  اململكة  فغدت  واخلا�شة،  العامة 

منطقة  يف  ل���الأدوي���ة  ���ش��وق  اأك���رب 

الأو�شط. ال�شرق 

ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي  ويف جم���ال 

تعليمية  ن��ه�����ش��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت��ع��ي�����س 

ب�شمعة  حتظى  فاأ�شبحت  �شاملة 

خالل  م��ن  عالية  ذهنية  و���ش��ورة 

مراتب  ال�شعودية  اجلامعات  تبووؤ 

العاملية،  الت�شنيفات  يف  متقدمة 

تطورت  فقد  والتطوير،  والبحث 

ال��ب��ح��وث  امل��م��ل��ك��ة يف  اإن��ت��اج��ي��ة 

ال��ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  امل��ن�����ش��ورة يف 

العاملية من 14762 بحث حمكم يف عام 2015م 

ت�شل  بزيادة  2019م  بحثاً يف عام   23098 اىل 

املا�شية. �شنوات  %65 خالل اخلم�س  اىل 

خالل  من  بالتعليم  اململكة  اهتمام  ويتج�شد 

جديد  نظام  اعتماد  يف  الر�شيدة  احلكومة  قرار 

ا�شتقالليتها  لها  يحقق  مبا  ال�شعودية  للجامعات 

املن�شبطة، بحيث ميّكنها بناء لوائحها الأكادميية 

العامة  ال�شيا�شات  وف��ق  والإداري�����ة،  وامل��ال��ي��ة 

���ش��وؤون  جمل�س  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة  تقرها  ال��ت��ي 

يف   2030 روؤي���ة  م�شامني  ويحقق  اجل��ام��ع��ات، 

التنظيم الإداري للجامعات، مبا يف ذلك الهياكل 

يف  الأداء  وموؤ�شرات  وال�شالحيات  التنظيمية 

والإدارية. والبحثية  التعليمية  املجالت 

يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  اأ�شال  اخلامتة،  يف 

ل��ن��ا وط��ن��ن��ا واأم��ن��ن��ا وا���ش��ت��ق��رارن��ا، ك��م��ا اأت��وج��ه 

خادم  �شيدي  مقام  اإىل  المتنان  وعظيم  بال�شكر 

على  الأم���ني  ع��ه��ده  وويل  ال�شريفني  احل��رم��ني 

العايل  التعليم  ق��ط��اع  على  وحر�شهم  دعمهم 

الذي ي�شب يف نه�شة اململكة وازدهارها وخدمة 

املجتمع  احتياجات  وتلبية  التنموية  خططها 

واملواطن.

واهلل ويل التوفيق،

د. خالد احلميزي

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي



متكن من �ل�ستعالم عن �ملوؤهالت �لأكادميية �إلكرتونيًا وتوثيقها

تهدف لتوفري 50 �ألف جهاز لوحي لطلبة »تكافل«

بحثا جمالت �لتعاون و��ستعد�د�ت �لدر��سة بجامعة �مللك �سلمان يف �سيناء

إطالق خدمة »مؤهل«

الرقمي« »التمكين  مبادرة  داعمي  تكريم 

المصري  التعليم  يلتقي مع وزير  الشيخ  آل 

خالل تروؤ�سه �جتماع جمل�س جامعة تبوك

وزير التعليم يعلن التوجه 
لتطوير مقررات اإلعداد العام

اأكد معايل �زير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�سيخ خالل تر�ؤ�سه 

��كالئها  اجلامعة  رئي�س  بح�سور  م��وؤخ��راً،  تبوك،  جامعة  جمل�س 

تبوك،  بها جامعة  التي حتظى  املكانة  على  التدري�س،  هيئة  �اأع�ساء 

�اأهمية اال�ستفادة من املزايا التي تتمتع بها خلدمة املجتمع.

�جتا�زت  الن�سطة  اجلامعات  من  اأ�سبحت  تبوك  جامعة  اإن  �قال 

مبا  �سعيد  �اأنا  االنطالق،  مرحلة  �بلغت  النا�سئة  اجلامعات  مرحلة 

راأيته من تطور �تقدم فيها، �ما كان هذا التقدم امللمو�س اأن ي�سبح 

حقيقة لوال توفيق اهلل تعاىل، ثم دعم حكومة �سيدي خادم احلرمني 

ال�سريفني، ��سمو �سيدي �يل عهده االأمني حفظهما اهلل.

�ك�سف اآل ال�سيخ عن توجه الوزارة �بالتعا�ن مع بع�س اجلامعات 

فائدة  عالية حتقق  اإنفاق  كفاءة  �فق  العام  االإعداد  لتطوير مقررات 

علمية اأعلى للطالب �الطالبات، كما  ك�سف عن اإعادة درا�سة هيكلة 

ا�ستدامة  �ي�سمن  �االإنفاق،  االأداء  يف  الكفاءة  يحقق  مبا  اجلامعات 

املقبلة  املرحلة  يف  اجلامعات  تعمل  اأن  اأهمية  على  موؤكداً  فاعليتها، 

على  ي�ساعد  �سليم  هيكلي  تنظيم  �فق  االإنفاق  كفاءة  من  الرفع  على 

جتويد جميع القرارات امل�ساعدة على تنمية املوارد الذاتية للجامعات 

بع�س  يف  التو�سع  لعدم  ال�سيخ   اآل  �دعا  ا�ستدامتها.  ي�سمن  ب�سكل 

اململكة،  يف  اجلامعات  تقدمها  التي  التقليدية  الدرا�سية  الربامج 

مبيناً  العمل،  �سوق  احتياجات  تفر�سها  التي  الربامج  على  �الرتكيز 

اأن اجلامعات انتهت من رفع امل�سودة االأ�لية من خطط تطوير كليات 

املجتمع اإىل كليات تطبيقية، اآماًل اأن يكون لهذه الكليات بعد تطوير 

براجمها د�ر كبري يف مّد �سوق العمل باحتياجاته �زيادة فر�س العمل 

ال  الكليات  هذه  ملثل  الهيكلة  تكون  اأن  مراعاة  خالل  من  لل�سباب، 

االأكرب  امل�ستفيد  اخلا�س  بالقطاع  ترتبط  بل  اأكادميية،  �جهة  تتخذ  

من خمرجاتها.

نحو  اجلامعات  ت��وؤدي��ه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��د�ر  اإىل  معاليه  �لفت 

تغيري ثقافة املجتمع يف التعامل مع التعليم عن بُعد، �ذلك من خالل 

تقدمي  الدعم الكايف لتغيري د�ر االأ�سرة يف تعليم اأبنائها �القيام بهذه 

امل�سوؤ�لية ك�سريك مبا�سر للوزارة �اجلامعات، م�سرياً اإىل �سر�رة اأن 

هيئة  اأع�ساء  اأن  نوؤمن  الأننا  عالجياً،  ال  ا�ستباقياً  الدعم  هذا  يكون 

التدري�س قبل اأن يكونوا اأكادمييني هم رجال الفكر �ي�ستطيعون تغيري 

الفكر االجتماعي اإيجاباً بالتثقيف �التطوير �االإثراء.

.. ويزور مركز الدعم الفني 
لمنصة مدرستي في تعليم تبوك

�قف معايل �زير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�سيخ على اأعمال 

اإن�سا�ؤه  مت  الذي  مدر�ستي،  ملن�سة  �امل�ساندة  للدعم   الرئي�س  املركز 

يف املع�سكر الك�سفي بتعليم تبوك، �التقى الوزير بالعاملني يف املركز 

من م�سرفني تربويني يقدمون خدمات الدعم �امل�ساندة ب�سكل يومي 

للتعليم  العام  املدير  من  ل�سرح  معاليه  �ا�ستمع  املنطقة.  مل��دار���س 

الُعمري عن جاهزية املركز، الذي  اإبراهيم بن ح�سني  مبنطقة تبوك 

يهدف اإىل تقدمي الدعم الفني �التعليمي جتاه اأي �سعوبات قد تواجه 

من�سة  يخ�س  فيما  �املدر�سة،  �امل�سرف  �املعلّم  االأمر  ��يل  الطالب 

مكاتب  �م�ساندة مماثلة يف  دعم  مراكز  اإن هناك  »مدر�ستي«، حيث 

التعليم مبختلف حمافظات منطقة تبوك.

يف  �املدار�س  الطالب  لدعم  �سباحية  فرتتني،  على  املركز  �يعمل 

املرحلتني املتو�سطة �الثانوية، �اأخرى م�سائية لدعم الطالب �اأ�لياء 

اأمورهم �املدار�س يف املرحلة االبتدائية.

�ي�سرف على اأعمال املركز فريق عمل من امل�سرفني �امل�سرفات من 

�التطوير  �التخطيط  الرتبوي  �االإ�سراف  �املعلومات  التقنية  اإدارات 

�االإر�ساد الطالبي.

ال�ستقبال  رئي�سة  كنواة  املركز  باأهمية  التعليم  �زي��ر  معايل  �ن��وه 

التعليمي،  املجتمع  م��ن  مدر�ستي  مبن�سة  املتعلقة  اال�ستف�سارات 

�تقدمي احللول �الدعم �امل�ساندة للطالب �الطالبات �اأ�لياء االأمور  

ثقافة  تغيري   اأهمية  اإىل  م�سرياً  �املعلمات،  �املعلمني  �امل��دار���س 

الوزارة  جهود  مع  التعليمي  �تكاتفه  بُعد،  عن  التعليم  جتاه  املجتمع 

االأهداف  حتقيق  نحو  �تطويرها  تر�سيخها  يف  �املدار�س  �االإدارات 

للم�ستقبل  اإ�سرتاتيجي  كخيار  التعليم؛  من  النوع  هذا  من  املن�سودة 

الطالب  منازل  اإىل  املدر�سة  �نقل  التعليم  رحلة  ا�ستمرار  ي�ساهم يف 

عرب ��سائط متعددة.

من  ع��دد  يف  االفرتا�سية  الف�سول  التعليم  �زي��ر  معايل  �تفّقد 

عمر�  بن  املقداد  �متو�سطة  تبوك  ثانوية  �سملت  املنطقة،  مدار�س 

�ابتدائية اإليا�س بن معا�ية، كما �سارك املعلمني عدداً من احل�س�س 

�قادتها  املدار�س  بد�ر  م�سيداً  بُعد،  عن  الطالب  بح�سور  الدرا�سية 

الرحلة  �ت�سهيل  ال�سعاب،  تذليل  يف  ��سغفهم  �املعلمات  �املعلمني 

التعليمية عن بُعد للطالب �الطالبات.

اأنه مع ا�ستمرار رحلة التعليم عن بُعد، �سيكون  �اأكد �زير التعليم 

الو�سع من َح�سن اإىل اأح�سن يف مقبل االأيام، مع تر�سيخ ثقافة التعليم 

اإىل  عن بُعد على م�ستوى املجتمع �اأهمية ت�سافر اجلهود �تكاملها، 

�تقدمي  �الطالبات،  للطالب  النف�سي  االإر�ساد  خطط  تنفيذ  جانب 

الزيارات  تنفيذ  التعليم يف  �اإدارات  مكاتب  د�ر  �تفعيل  لهم،  الدعم 

امليدانية للمدار�س با�ستمرار، �االطمئنان على �سري الرحلة التعليمية 

عن بُعد، �اإعداد التقارير اخلا�سة للتقييم �التطوير.

اأطلق معايل �زير التعليم د. حمد 

�سمن  »م��وؤه��ل«  خدمة  ال�سيخ،  اآل 

االإل��ك��رت�ن��ي��ة  اخل��دم��ات  منظومة 

من  عدد  بح�سور  �ذل��ك  »جامعة«، 

امل�سوؤ�لني يف �زارة املوارد الب�سرية 

��سند�ق املوارد الب�سرية. 

املوؤ�س�سات  اخلدمة  ه��ذه  �متنح 

التعليمية قدرة من التمكني �اجلودة 

البيانات  من  �اال�ستفادة  االأداء،  يف 

املتاحة، �توظيفها مبا يعني اأ�سحاب 

القرار يف القطاعني العام �اخلا�س 

من �سناعة قرارات تدعم خمرجات 

التعليم يف اململكة.

�اأكد د. اآل ال�سيخ يف كلمته خالل 

على  »م��وؤه��ل«  اإط��الق خدمة  حفل 

موؤ�سرات  اأعلى  حققت  ال��وزارة  اأن 

املوؤهالت  بيانات  ج��ودة  يف  الن�سج 

�ب��ي��ان��ات  �ال��ت��دري��ب��ي��ة،  التعليمية 

اأبنائنا �بناتنا املبتعثني، اأ� الدار�سني 

ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��م اخل���ا����س خ���ارج 

اململكة، مبيناً اأن البيانات التعليمية 

 38 من  الأكرث  ال�سخمة  �التدريبية 

األف مدر�سة حكومية �اأهلية �ستكون 

م��غ��ط��اة يف خ��دم��ة »م���وؤه���ل«، من 

كل  اإىل  اإ�سافة  »ن��ور«،  نظام  خالل 

اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات  بيانات 

حكومية،  جامعة   29 من  �املكّونة 

�33 جامعة �كلية اأهلية، ف�ساًل عن 

التعليمية  املوؤ�س�سات  بيانات  توفري 

يف التعليم العام �اجلامعي.

اأن  ال�سيخ  اآل  ال��وزي��ر  �اأ���س��اف 

كذلك  �ستغطي  »م���وؤه���ل«  خ��دم��ة 

للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  بيانات 

 115 ت�سم  التي  �املهني،  التقني 

كلية تقنية، �31 كلية تقنية عاملية، 

 33� �سناعياً،  تدريبياً  معهداً   97�

االإ�سرتاتيجية،  لل�سراكات  معهداً 

اأكرث  املنظومة  �ستدرج يف هذه  كما 

تخ�س  تدريبية  من�ساآت   910 من 

اأنها  اإىل  م�سرياً  االأه��ل��ي،  القطاع 

مثل  ال��درا���س��ي��ة،  البيانات  �ستتيح 

�معدالتهم  اخلريجني  تخ�س�سات 

اأمام  العلمية  �درجاتهم  الرتاكمية، 

ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي �اخل��ا���س، 

تدقيق  يف  اإ�سهامها  اإىل  اإ���س��اف��ة 

التوظيف  جهات  مل�ساعدة  البيانات 

ق��رارات توظيف خريجي  اتخاذ  يف 

منظومة التعليم �التدريب.

رئي�س  التعليم  �زي��ر  معايل  ك��ّرم 

جمل�س اأمناء موؤ�س�سة تكافل اخلريية 

ال�سيخ  اآل  حم��م��د  ب���ن  ح��م��د  د. 

ال��داع��م��ني �امل�����س��ارك��ني يف م��ب��ادرة 

ال���وزارة  مبقر  ال��رق��م��ي«  »التمكني 

معايل  بح�سور  �ذل���ك  ب��ال��ري��ا���س، 

املعلومات  �تقنية  االت�ساالت  �زي��ر 

ال�سواحة،  ع��ام��ر  ب��ن  ع��ب��داهلل  م. 

�سابك،  ل�سركة  التنفيذي  �الرئي�س 

ليبارا،  ل�سركة  التنفيذي  �الرئي�س 

�سامبا،  لبنك  التنفيذي  �الرئي�س 

معادن،  ل�سركة  التنفيذي  �الرئي�س 

�نائب رئي�س جمل�س االأمناء ملوؤ�س�سة 

العنود اخلريية، �الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة االإلكرت�نيات املتقدمة. 

�تهدف مبادرة »التمكني الرقمي« 

امل�سجلني  للطلبة  اأجهزة  ت�اأمني  اإىل 

�ذل��ك  باململكة،  ت��ك��اف��ل  ن��ظ��ام  يف 

�زارة  م��ع  تكافل  موؤ�س�سة  بتعا�ن 

التي  امل�ساركة  �اجل��ه��ات  التعليم 

يف  االأجهزة  بع�س  بتوفري  �ساهمت 

�سبيل ا�ستمرار تعليمهم عن بُعد. 

د.  »تكافل«  موؤ�س�سة  ع��ام  اأم��ني 

العقيلي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  حم��م��د 

باهتمام  حتظى  املبادرة  اأن  اأ��سح 

اهلل،  اأيدها  الر�سيدة  حكومتنا  لدن 

الذي  التعليم  �زي��ر  معايل  �بدعم 

حث اجلهات �ال�سركات للم�ساهمة 

اأن  اإىل  م�سرياً  امل��ب��ادرة،  دع��م  يف 

امل��وؤ���س�����س��ة اأ����س��ل��ت االأج���ه���زة اإىل 

اإدارات التعليم، �التي بد�رها بداأت 

بت�سليمها للطلبة امل�ستحقني، منوهاً 

امل�ستحق  للطالب  �ست�سل  ب��اأن��ه��ا 

ر�سالة ن�سية على جواله امل�سجل يف 

نظام تكافل.

�اأ�ساف اأن الوزارة بداأت بتقدمي 

قرابة 20 األف جهاز لوحي لطالب 

عن  �ذل��ك  ث��ان��وي،  الثالث  ال�سف 

مرحلة  �ستليها  ثم  املدار�س،  طريق 

ال�سف  على  االأجهزة  بتوزيع  اأخرى 

تليها  التي  �امل��راح��ل  ثانوي  الثاين 

اأن  اإىل  الفتاً  االأج��ه��زة،  توفر  �ف��ق 

امل�ستهدف يف املرحلة االأ�ىل هو 50 

األف م�ستفيد.

التقى معايل �زير التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�سيخ عن بُعد، معايل 

�زير التعليم العايل �البحث العلمي 

امل�سري د. خالد عبدالغفار، �جرى 

املو�سوعات  مناق�سة  اللقاء  خ��الل 

ذات االهتمام امل�سرتك بني البلدين 

العلمية،  اجل��وان��ب  يف  ال�سقيقني 

الدرا�سة  لبدء  �من ذلك اال�ستعداد 

يف  الد�لية  �سلمان  امللك  بجامعة 

املقبل،  ال�����س��ه��ر  منت�سف  ���س��ي��ن��اء 

التطويرية يف  �االإفادة من اخلطط 

بني  �البحثية  التعليمية  امل��ج��االت 

البلدين.

الطلبة  اأ����س��اع  اجلانبان  �بحث 

ال�سعوديني الدار�سني يف اجلامعات 

اأعدادهم  زيادة  �مناق�سة  امل�سرية، 

يف ك���ل امل���راح���ل »ب��ك��ال��وري��و���س، 

جانب  اإىل  دك���ت���وراه«،  ماج�ستري، 

اجل��ام��ع��ات  ع���دد  زي����ادة  مناق�سة 

منظومة  يف  بها  املو�سى  امل�سرية 

العالقات  �توطيد  باململكة،  التعليم 

مع  �البحثية  �التعليمية  العلمية 

املوؤ�س�سات امل�سرية املعنية. 

الوزير  نائب  معايل  اللقاء  ح�سر 

د.  �االب��ت��ك��ار  �البحث  للجامعات 

خ��ادم  ��سفري  ال�����س��دي��ري،  حممد 

ل���دى م�سر  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 

اأ���س��ام��ة ب��ن اأح��م��د ن��ق��ل��ي، ��ك��ي��ل 

�سالح  د.  ال��د�يل  للتعا�ن  ال���وزارة 

للتعليم  ال���وزارة  ��كيل  الق�سومي، 

اخلريف،  عبدالرحمن  د.  اجلامعي 

د.  �االبتكار  للبحث  ال��وزارة  ��كيل 

الثقايف  �امللحق  العقيلي،  نا�سر 

ل���دى ج��م��ه��وري��ة م�سر  ال�����س��ع��ودي 

العربية د. اأحمد الفريح.
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�ضمن  عر�ضت  درا�ضة  اأو�ضحت 

جل�ضات منتدى الريا�ض االقت�ضادي، 

التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  فيها  ���ض��ارك 

عنوان  حت��ت  ال�ضيخ  اآل  حمد  د. 

»وظائف امل�ضتقبل«، اأن 65 يف املائة 

موجودة  غري  امل�ضتقبل  وظائف  من 

االآن، واأن 41 يف املائة من الوظائف 

باال�ضتبدال،  مهددة  ال�ضعودية  يف 

قدمها  التي  الدرا�ضة  عر�ضت  كما 

د. عبداهلل ال�ضدادي، تطورات ن�ضبة 

ال�ضنوات  خ��ال  البطالة  انخفا�ض 

12 يف  اإىل  لت�ضل  االأخ���رية  االأرب���ع 

املائة عام 2019 بعد اأن كانت 12.8 

يف املائة عام 2017.

فيما اأكد الدكتور حمد اآل ال�ضيخ، 

التقنية  وتغري  الزمن  م��رور  مع  اأن��ه 

وال�ضناعات، ُوجدت بع�ض الوظائف 

اجلديدة، كما تغريت بع�ض املهارات 

التي اأ�ضبحت مطلوبة يف كل جماالت 

اإىل تغيري يف  اأدى  واأن ذلك  العمل، 

من  امل�ضتقبلية  الوظائف  متطلبات 

ناحية التدريب والتاأهيل.

اأن  اإىل  ال�ضيخ  اآل  الوزير  واأ�ضار 

وظائف  معرفة  اإىل  حاجة  هناك 

الواحد  القرن  ومهارات  امل�ضتقبل، 

وال���ع�������ض���ري���ن، ووظ����ائ����ف ال���ث���ورة 

اإىل  م�����ض��رياً  ال��راب��ع��ة،  ال�ضناعية 

اأكرب  درا���ض��ات  اإج��راء  اإىل  احلاجة 

نحو تطوير اأنظمة التعليم والتدريب 

املطلوبة  الكفاءات  مع  ي��ت��واءم  مبا 

ملختلف اأمناط االأعمال.

وق���د راأ�����ض ال��دك��ت��ور ح��م��د اآل 

درا�ضة  جل�ضة  التعليم  وزي��ر  ال�ضيخ 

وظائف امل�ضتقبل، مب�ضاركة الدكتور 

خلود  والدكتورة  ال�ضديري،  حممد 

الدرا�ضة  مقدم  اإىل  اإ�ضافة  اأ�ضقر، 

ركزت  حيث  ال�ضدادي؛  عبداهلل  د. 

وظائف  ا�ضت�ضراف  على  الدرا�ضة 

ا�ضتجابة  ال�ضعودية،  يف  امل�ضتقبل 

للمتغريات االقت�ضادية واالجتماعية 

مبا  وال��دول��ي��ة،  املحلية  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ين�ضجم مع برامج الروؤية امل�ضتقبلية. 

للو�ضع  تقييمات  الدرا�ضة  وعر�ضت 

الراهن واأداء القوى العاملة.

الريا�ض  منتدى  انطاقة  وكانت 

�ضنة،   18 نحو  منذ  االق��ت�����ض��ادي 

التنمية  متطلبات  مل��واك��ب��ة  وي��اأت��ي 

لدوره  اخلا�ض  القطاع  وا�ضت�ضعار 

يف تعزيز البحوث والدرا�ضات ورفد 

املجال االقت�ضادي بها، ما ي�ضهم يف 

ومنذ  واالإج��راءات،  االأدوات  تطوير 

ب�49  خ��رج   2003 ع��ام  انطاقته 

حلقة  و114  تو�ضية  و281  درا�ضة 

نقا�ض و7 ندوات وور�ض عمل.

طرق دراسة آفات وأمراض النحل
»املجلد الثاين«

تاأليف:

Vincent Dietemann
James D Ellis

Peter Neumann

ترجمة:

اهلل  عبد  اأحمد  د.  اأ. 

الغامدي

د. يحيى زكي العتال

امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  دار 

�ضعود للن�ضر

الكتاب  ه��ذا  يقدم 

عمًا اأكادمييًّا فريًدا، 

اأجن��زه 98 عاملاً من 

ليقدموا  دول���ة،   22
م���ن�������ض���وراً ع��ل��م��ي��اً 

خم�ض�ًضا  مرجعياً 

ل����ط����رق ال��ب��ح��ث 

نحل  يف  القيا�ضية 

الع�ضل.

الكتاب ثاثة ع�ضر  الثاين« من هذا  »املجلد  وي�ضم 

ف�ضا، يتعلق جوهرها باآفات نحل الع�ضل واأمرا�ضه املختلفة، 

درا�ضة  عند  اتباعها  الواجب  القيا�ضية  البحثية  واالإج���راءات 

اآفات نحل الع�ضل؛ مما ي�ضمح بتعظيم الفائدة من هذه البحوث، 

وباإجراء املقارنات بني املختربات املختلفة واملناطق اجلغرافية 

احلديثة،  النحالة  مل�ضكات  اأ�ضمل  بفهم  ي�ضمح  املتباينة؛ مما 

وحماولة اإيجاد احللول لها.

كما اأنه يوؤدي اإىل ا�ضتثمار اأمثل ملخ�ض�ضات البحوث العلمية 

يف هذا املجال، وقد �ضمل هذا املجلد اأكرث من خم�ضمائة طريقة 

بحثية تعنى بدرا�ضة نحل الع�ضل وطوائفه.

وقد اعتمدت الطرق البحثية القيا�ضية، بعد مراجعة جميع 

على  التوافق  يتم  املو�ضوع، ويف حال مل  املن�ضورة عن  الطرق 

�ضري اإىل جميع الطرق املحتملة.
ُ
طريقة قيا�ضية، فقد اأ

ت�ضمن الكتاب على الكثري من  االأ�ضكال وال�ضور التي ت�ضاعد 

على الفهم اجليد لطريقة البحث.

إطار لتكامل العلوم والتقنية والهندسة

تاأليف:

حممد علي اجلال

���ض��ع��ي��د ب����ن حم��م��د 

ال�ضمراين

امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  دار 

�ضعود للن�ضر

الكتاب  ه��ذا  ق��دم 

على  ق��ائ��م��ة  روؤي������ة 

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، 

ت�ضاعد   اأن  مي��ك��ن 

اإىل  ال���و����ض���ول  يف 

م����ف����ه����وم ت��ع��ل��ي��م 

والتقنية،  ال��ع��ل��وم، 

وال����ه����ن����د�����ض����ة، 

وال���ري���ا����ض���ي���ات 

يف   »STEM«

املدر�ضة«،  »خ��ارج  الر�ضمي  غري  التعلم  �ضياق 

جوهر  من  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وتنطلق  داخلها،  الر�ضمي  وال�ضياق  

التخ�ض�ضات االأربعة  املكونة لتعليم »STEM«، والتكامل بني 

هذه التخ�ض�ضات.

الربط  اأداة  لكونه  الهند�ضي؛  الت�ضميم  على  الكتاب  يركز 

بني تخ�ض�ضات »STEM«، وميكن اأن ي�ضاعد املهتمني بتعليم 

على  والريا�ضيات  العلوم  تعليم  واملتخ�ض�ضني يف   ،»STEM«

اأ�ضا�ًضا نظرًيا  الكتاب  يُقدم  فهم هذا االجت��اه، وتطبيقه. كما 

وتاريخًيا يوؤ�ض�ض لفهم تعليم »STEM« وكيفية تكامل مكوناته.

وعمد املوؤلفان -يف جميع اأجزاء الكتاب- اإىل اإ�ضافة املراجع 

االأجنبية  امل�ضطلحات   وكتابة  فيه،  ال��واردة  لاأفكار  الداعمة 

للم�ضطلحات  ال��ق��ارئ  ليتعر�ض  العربية؛  لنظريتها  املقابلة 

اإىل  الو�ضول  عليه  وي�ضهل  ال��رب��وي،  البحث  يف  امل�ضتخدمة 

املراجع؛ لا�ضتزادة حول اأي جزئية ُذكرت يف ثنايا الكتاب.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأجريت  �ضعودية  درا���ض��ة  اأك���دت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ب��و���ض��ط��ن 

ال��ذات��ي  االإن���ت���اج  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة 

لفيتامني »د« من اجللد بعد التعر�ض 

الأ�ضعة ال�ضم�ض املبا�ضرة خال ف�ضل 

ال�ضاعة  من  تدريجياً  يبداأ  ال�ضيف 

وي�ضل  �ضباحاً  والن�ضف  الثامنة 

ثم   11:30 ال�ضاعة  عند  ل��ذروت��ه 

يقل االنتاج تدريجياً ويتا�ضى قرابة 

فرة  اأف�ضل  ومتثل  ع�ضراً،  الرابعة 

ما بني 9:30 اىل 11 �ضباحاً.

وه��ن��اك ف��رة م��اب��ني 12 اإىل 3 

ظهراً يتكون خالها يف اجللد كمية 

اجل�ضم  الحتياج  وكافية  منا�ضبة 

ل�ضدة  ول��ك��ن  »د«،  ف��ي��ت��ام��ني  م���ن 

ووجود  الفرة  هذه  احل��رارة خال 

درا���ض��ة اأخ���رى وج��دت ت��غ��ريات يف 

ك��روم��و���ض��وم��ات خ��اي��ا اجل��ل��د فا 

ين�ضح بالتعر�ض لل�ضم�ض خال هذه 

الفرة.

فاإن  ال�ضتاء  لف�ضل  بالن�ضبه  اأم��ا 

مبقدار  اإجماال  يقل  الكلي  االإنتاج 

٪50 مقارنة بف�ضل ال�ضيف. وبينت 

من  »د«  فيتامن  اإنتاج  اأن  الدرا�ضه 

اجللد بعد التعر�ض الأ�ضعة ال�ضم�ض 

 9:30 ال�ضاعة  من  يبداأ  املبا�ضرة 

�ضباحا ويتا�ضى تقريباً عند الثالثة 

ع�ضراً، وتعترب هذه الدرا�ضة االوىل 

على م�ضتوى ال�ضرق الو�ضط.

مت االإع�������ان ع���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذه 

الدرا�ضة خال اجتماع بهذا ال�ضاأن 

ورئي�ض  ���ض��ع��ودي  بحث  ف��ري��ق  ب��ني 

بجامعة  ال��ع��ظ��ام  اأب���ح���اث  ق�����ض��م 

بو�ضطن، يف مدينة امللك عبدالعزيز 

بالريا�ض.  الوطني  للحر�ض  الطبية 

ال�ضعودي  البحثي  الفريق  وت��راأ���ض 

طب  ا�ضت�ضاري  ال�ضهراين  فهد  د. 

اأم��را���ض  يف  واملتخ�ض�ض  االأ���ض��رة 

العظام االأ�ضتقابية يف مدينة امللك 

الوطني  للحر�ض  الطبية  عبدالعزيز 

بالريا�ض. وتكمن اأهمية هذه النتائج 

لدى معظم  �ضائع  ملر�ض  تناولها  يف 

اململكة  يف  وخ��ا���ض��ة  ال��ع��امل  دول 

اأو�ضحت  حيث  ال�ضعوديج،  العربية 

فيتامني  نق�ض  اأن  الدرا�ضات  بع�ض 

»د« يراوح ما بني 80 %90- وهي 

ن�ضبة عالية جداً رغم االأجواء الغنية 

باأ�ضعة ال�ضم�ض طوال العام تقريباً.

اأهم  من  اأن  الدرا�ضة  واأو�ضحت 

م��ر���ض نق�ض  ان��ت�����ض��ار  م�����ض��ب��ب��ات 

التعر�ض  ع���دم  ه��و  »د«  ف��ي��ت��ام��ني 

الأ�ضعة ال�ضم�ض يف الوقت املنا�ضب. 

ال�ضابق  املفهوم  الدرا�ضة  و�ضححت 

الذي  املجتمع  واأف��راد  االأطباء  لدى 

ين�ضح بالتعر�ض الأ�ضعة ال�ضم�ض يف 

ال�ضباح الباكر وقبيل الغروب.

ه����ن����اك ن����ظ����رة ع����ام����ة ل���دى 

الربوي  ال�ضلك  واأع�ضاء  املعلمني 

بل  رغبتهم  بعدم  انطباعا  تعطي 

وع��زوف��ه��م ع��ن ال��ع��م��ل يف جم��ال 

دور  اأهمية  رغم  املدر�ضية،  االإدارة 

االإدارة املدر�ضية ومتيزه وحموريته 

للتطلع  كثريين  جلذب  تكفي  التي 

اإىل العمل بها، لكن الواقع يك�ضف 

م��دي��ري  م���ن  ك��ب��رية  اأع������دادا  اأن 

العمل  م��ن  »يت�ضربون«  امل��دار���ض 

من  اأك���رب  اأع����دادا  واأن  االإداري، 

املعلمني عازفون عن ذلك العمل.

ف��ل��م��اذا ي��ع��زف امل��ع��ل��م��ون عن 

العمل يف جمال االإدارة املدر�ضية؟ 

يف�ضلون  الكثريين  اأن  وهل �ضحيح 

احلكومية؟  على  االأهلية  املدار�ض 

»االأهلية«  املدار�ض  حتولت  ملاذا  و 

االأكفاء  للمديرين  جاذبة  بيئة  اإىل 

دور  وما  احلكومية؟  نظريتها  من 

باملناطق  والتعليم  الربية  اإدارات 

املختلفة يف دعم االإدارة املدر�ضية، 

واإزال������ة ال�����ض��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي ت��دف��ع 

العمل  عن  ال��ع��زوف  اإىل  املعلمني 

بها؟.

ال��ه��دب��اء  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 

رئ��ي�����ض ق�����ض��م ال��ت��ع��ل��ي��م امل����وازي 

ال�ضرقية،  املنطقة  تعليم  ب���اإدارة 

هذا  حول  اأجراها  درا�ضة  يف  اأكد 

املدر�ضة  مدير  افتقار  امل��و���ض��وع، 

املناطق  م�ضتوى  على  احلكومية، 

باململكة،  التعليمية  واملحافظات 

التي  احلقيقية  ال�ضاحيات  اإىل 

املدر�ضة  اأمور  ت�ضيري  على  ت�ضاعد 

النظام  مركزية  ب�ضبب  وتطويرها، 

االإدارة  اإع��ط��اء  وع���دم  ب���ال���وزارة، 

امل��در���ض��ي��ة ح��ظ��ه��ا م��ن االه��ت��م��ام 

والتعاميم  ال��ق��رارات  تنفيذ  �ضوى 

ال����واردة. واأرج����ع ال��ه��دب��اء� ال��ذي 

30 عاماً  امتدت خدمته الأكرث من 

مدار�ض  على  االإ���ض��راف  و�ضملت 

اأ���ض��ب��اب ع��زوف كثري من  اأه��ل��ي��ة، 

امل��ع��ل��م��ني االأك���ف���اء ع��ن ال��ع��م��ل يف 

عدم  اإىل  املدر�ضية  االإدارة  جمال 

معنوية  اأو  م��ادي��ة  م��ي��زات  وج���ود 

كما  ب��ه،  وال��ق��ائ��م��ني  العمل  ل��ه��ذا 

غري  ب��امل��دار���ض  ال��ع��ام  اجل���و  اأن 

يف  وا���ض��ح  نق�ض  فهناك  م�ضجع، 

غري  امل��ب��اين  وبع�ض  االإم��ك��ان��ات، 

ف�ضًا  ال��رب��وي��ة،  للعملية  م��ه��ي��اأة 

بع�ض  اأع���داد  يف  عجز  وج��ود  عن 

عدم  وكذلك  واالإداري��ني،  املعلمني 

املمنوحة  ال�ضلطة  ب��ني  ال���ت���وازن 

امللقاة  وامل�ضوؤوليات  املدر�ضة  ملدير 

عاتقه. على 

ال���ذي  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الوقت  يف  املدر�ضة  مدير  به  يقوم 

يفتقد  بحت  اإداري  عمل  الراهن 

ونظرياتها،  الربوية  لاإدارة  متاما 

ف��ق��د اأ���ض��ب��ح م��دي��ر امل��در���ض��ة ال 

االأوراق،  �ضوى  االإدارة  من  يعرف 

اأن  اإال بها، موؤكداً  اأداوؤه  وال يقا�ض 

ميزة  اأي��ة  له  لي�ض  املدر�ضة  مدير 

لقب  �ضوى  املعلمني  من  غريه  عن 

»املدير«.

وج����زم ال���دك���ت���ور ال���ه���دب���اء يف 

من  اأك���رث  �ضملت  ال��ت��ي  درا���ض��ت��ه 

خمتلف  م��ن  واإداري  معلم   300
باأنه  اململكة  وحمافظات  مناطق 

يف مقدمة اأ�ضباب ت�ضرب عدد من 

اإىل  احلكومية  امل��دار���ض  م��دي��ري 

االإق�ضاء  �ضيا�ضة  االأهلية  املدار�ض 

وعدم  التعليم،  اإدارات  يف  املتبعة 

وقتل  والكفاءات،  اخلربات  تقدير 

اإ�ضافة  التجديد،  بحجة  الطموح 

غري  ال��ع�����ض��وائ��ي��ة  ال��ت��ن��ق��ات  اإىل 

التعليمية. االإدارات  الهادفة يف 

االإمكانات  على حمدودية  وعلّق 

اأن  م���وؤك���دا  امل���دار����ض،  ب��ع�����ض  يف 

ال���دع���م احل��ك��وم��ي ك��ب��ري، ول��ك��ن 

امل�����ض��ك��ل��ة ت��ك��م��ن يف ب���طء اآل��ي��ات 

اإع��ادة  ب�ضرورة  وطالب  التنفيذ، 

والتو�ضع  االأو���ض��اع،  تلك  درا���ض��ة 

التعليمية  االإدارات  اإع��ط��اء  يف 

اأكرث. �ضاحيات 

أبرز أسباب العزوف عن »اإلدارة المدرسية«

65% من وظائف المستقبل غير موجودة حاليًا

أفضل وقت الكتساب فيتامين »د« من أشعة الشمس

يف درا�صة عر�صت �صمن فعاليات منتدى الريا�ض االقت�صادي

ما بني 9:30 - 11 �صباحًا

نق�ض االإمكانات واإهمال الكفاءات وع�صوائية التنقالت
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مسيرة عطاء وبناء
توحيد  على  م��رت  ع��ام��اً  ت�سعون 

وتاأ�سي�سها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

عبدالعزيز  املوؤ�س�س  امللك  ي��د  على 

اهلل  طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن 

ثراه، وما زالت م�سرية العطاء والبناء 

امل��واط��ن  تطلعات  وحت��ق��ق  تت�ساعد 

بجهود ومباركة وتوجيهات قادة هذه 

امليمون  العهد  اإىل  و���س��والً  ال��ب��اد 

خل���ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.

لليوم  ال��ت�����س��ع��ن  ال���ذك���رى  ت���اأت���ي 

تقاربت  ح�سا�س،  وق��ت  يف  الوطني 

ويعي�س  العاملية،  الكيانات  هموم  فيه 

العامل من حولنا على �سفيح �ساخن، 

نتيجة جائحة كورونا، ومع ذلك كله ويف كل اأزمة عاملية، يكون اقت�ساد 

مواجهة  وقدرته يف  ا�ستقراره  للجميع  ليوؤكد  وبقوة،  حا�سراً  اململكة 

التحديات املختلفة.

اإن اليوم الوطني ذكرى يوم عظيم، �سهد فيه الع�سر احلديث ملحمة 

تاريخية وغري م�سبوقة، �سنعها املوؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

�سعود، ويف كل عام نحتفل بذكرى اليوم الوطني مبتهجن باإجنازات 

الوطني  فاليوم  وزاخ��ر،  طموح  م�ستقبل  لنحقق  ومتحفزين  مكت�سبة 

فيها  اهلل  مّن  عظيمة،  نعمة  فيها  ن�ستذكر  ومهمة،  �سعيدة  منا�سبة 

على �سكان اململكة العربية ال�سعودية بتوحيد الباد حتت راية واحدة، 

وحتقيق االأمان واالزدهار والعدالة الأبناء ال�سعب الواحد.

اأن تتمثل الغاية من االحتفال بذكرى اليوم الوطني، بالتاأكيد  اآمل 

على  واملحافظة  واالن��ت��م��اء،  الوطنية  روح  وتعزيز  التما�سك  على 

مكت�سبات الوطن، ومبا ي�سمن اأمن وعزة و�سامة الوطن واملواطن.

املعا�سرة،  احلياة  ومناحي  ميادين  كافة  املنجزات  �سملت  لقد 

واملتوافقة مع التطور والتقدم الذي ي�سهده املواطن ال�سعودي، ومتكن 

فز االإنتاجية والنمو االقت�سادي، وي�سعب  الرجل واملراأة للعمل بروح حتحُ

املوؤ�س�س  امللك  اأمر  اأن  منذ  ودعم  تطور  للتعليم من  ما حتقق  ح�سر 

التعليم  نواة  تحُعد  والتي  1344ه�،  العام  يف  املعارف  مديرية  باإن�ساء 

تطورت  الوقت  ذلك  فمنذ  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  احلديث 

خال  من  الب�سري  العن�سر  يف  الدولة  وا�ستثمرت  التعليم  منظومة 

لليوم  الت�سعن  بالذكرى  يحتفل  واجلميع  واليوم  وموؤ�س�ساته،  التعليم 

الوطني، ن�سهد نقلة جديدة ونوعية للتعليم ب�سكل عام والتعليم العايل 

ثم  للجامعات  اجلديد  النظام  �سدور  ذلك يف  ويتمثل  ب�سكل خا�س، 

يعزز  ثاث جامعات، مما  با�ستقال  القا�سي  الكرمي  ال�سامي  االأمر 

التميز  يف  اال�ستمرار  العايل  للتعليم  وي�سمن   )2030 روؤي��ة   ( جناح 

واالإبداع يف االأداء، واأن تبقى موؤ�س�سات التعليم داعم وم�ساند مل�سرية 

الوطن.

ختاماً، اأدعو اهلل اأن يحفظ خادم احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل 

عهد االأمن، واأن يبقى الوطن واملواطن يف اأمن واأمان ورخاء واطمئنان.

عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�سارية

ريادة إقليمية وتنافس دولي
يف ه����ذه االأي������ام حت���ل ال���ذك���رى 

ملمكتنا  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ي��وم  ال��ت�����س��ع��ون 

و  وهويتها  تاريخها  لتوؤكد  الغالية، 

اأقيمت  التي  واالآم���ال  حُ��ث��ل  امل جت�سد 

م�سرية  توا�سل  وهي  الدولة،  عليها 

من  املزيد  لتحقيق  احلديثة  النه�سة 

املجاالت  كل  يف  واالزده���ار  التقدم 

االقت�سادية والعمرانية والتنموية .

ويف العهد امل�سرق خلادم احلرمن 

ال�سرفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

االأمري  العهد  ويل  �سمو  ومب��وؤازرة   ،

حفظهم اهلل -  حممد بن �سلمان – 

الطموحة   2030 اململكة  روؤية  تاأتي 

امل�سامن  م��ن  الكثري  حتمل  ال��ت��ي 

يعد  ال��ذي  باملواطن،  النهو�س  �ساأنها  من  التي  التنموية  والربامج 

من خال  وذلك  الروؤية  هذه  اأهداف  االأ�سا�سي يف حتقيق  العن�سر 

�سقل الكفاءات الب�سرية التي ت�سهم بالتنمية ال�ساملة.

اجلامعة  وك��ال��ة  م��ن  وب��دع��م  امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  وت�سعى 

للتخطيط والتطوير اإىل ت�سخري كافة اجلهود واالإمكانات الأن تكون 

التكامل  وحتقيق  اجلهود  لتوحيد  الروؤية  لهذه  املهمة  الروافد  اأحد 

يف تنفيذ برامج تدريبية ت�سهم يف رفع االإنتاجية وتواكب م�ستجدات 

العمل  و�سوق  التنمية  احتياجات  مع  وتتواءم  ومتطلباته،  الع�سر 

الراأ�سمال  كفاءة  يعزز  مبا  واملتجددة،  املت�سارعة  والعاملي  املحلي 

واجلودة  ال�سمولية  يحقق  الروؤية ومبا  يتوافق مع هذه  الب�سري مبا 

واملرونة تعزيزاً لريادة اململكة اإقليميا وتنفا�سيتها دولياً.

وختاماً، اإن ما ينعم به وطننا من تقدم وازدهار مت بف�سل اهلل ثم 

بف�سل رعاية كرمية من لدن خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 

ال�سمو  �ساحب  االأم��ن  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود  – يحفظهما 

اهلل - �سائلن املوىل العلي القدير اأن يدمي على بادنا نعمة االأمن 

واالأمان والرخاء واال�ستقرار.

امل�سرف على عمادة تطوير املهارات

ونحن نعي�س الذكرى الت�سعن لتاأ�سي�س اململكة 

العربية ال�سعودية ن�ستذكر ون�ستلهم تلك االإجنازات 

العظيمة التي حتققت بعد توحيد الوطن وكيف 

بن  عبدالعزيز  امل��ل��ك  ال��ب��اين  امل��وح��د  ا�ستعاد 

عبدالرحمن - رحمه اهلل - الريا�س يف ملحمة 

و�سع  واالإق��دام،  وال�سجاعة  البطولة  من ماحم 

اأ�س�س  من خالها اأوىل اللبنات لوطن كبري على 

كتاب  على  دعائمه  اأر�سى  ورا�سخة،  وقوية  ثابتة 

اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم مما اأ�سهم 

يف توحيد القلوب ومل ال�سمل.

لقد بداأ املوؤ�س�س م�سرية النهو�س بهذا الوطن 

ومن  وتعليمياً،  واجتماعياً  واقت�سادياً  �سيا�سياً 

بعده اأبناوؤه ملوك الباد، حتى اأ�سبحت اململكة يف 

م�ساف الدول الع�سرين وهي متثل ع�سواً فاعًا 

يف جمموعة الع�سرين وتبهر العامل باإجنازاتها يف 

الت�سدي جلائحة كورونا كفرتة ع�سيبة مرت على 

العامل؛ ا�ستطاعت فيها اململكة اإدارة هذه االزمة 

ال�سحية ب�سيا�سة حكيمة وحكمة بذلت فيها كل 

اجلهود من اأجل الوطن واملواطن وكل مقيم على 

هذه االأر�س الطاهرة.

عاماً  الت�سعن  خ��ال  م�سريتنا  كانت  ولقد 

ملوكها  ح��ك��م  وخ���ال  امل��ا���س��ي��ة 

االأجاء ت�سري بخطى ثابتة قائمة 

والتكاتف  الرتابط  اأ�سا�س  على 

املتن بن القيادة وال�سعب، حتى 

اأ�سبحت مبثابة احل�سن الر�سن 

هذا  وا�ستقرار  اأم��ن  عن  للدفاع 

الوطن الغايل وبناء نه�سته، ونحن 

وهلل احلمد نرى هذه االإجنازات 

ماثلًة للعيان.

ع��ن��دم��ا ن�����س��ت��ذك��ر ت��اري��خ��ن��ا 

نفخر  دوم������اً  ف��ن��ح��ن  احل���اف���ل 

مب�سرية اململكة العربية ال�سعودية 

يف جميع املجاالت، ومنها جمال 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال���ع���ايل حيث 

خطت خطوات جبارة بنه�سة عظيمة، فقد كان 

وحتقيق  التعليم  م�سرية  كبري يف  دور  جلامعاتنا 

جوانب من الروؤية الوطنية 2030 ومنها جامعة 

الوطن جامعة امللك �سعود اأحد اللبنات القوية يف 

م�سرية التعليم العايل.

اإن�ساوؤها  يتم  كلية  ك��اأول  االآداب  لكلية  وكان 

من  كثري  حتقيق  يف  رئي�سي  دور  اجلامعة؛  يف 

اإجنازات جامعة الوطن يف املجال 

والتعليمي،  والثقايف  االإن�����س��اين 

حتقيق  يف  مهم  جزء  هي  واليوم 

ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ���س��ق��ه��ا  يف   2030
خططها  من  الكلية  طورت  حيث 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة واأه����داف����ه����ا 

واالأكادميية  التعليمية  وبراجمها 

اجلامعة  خطة  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 

يف  اأ�سهمت  حيث  اال�سرتاتيجية، 

الكلية  اأق�سام  من  ع��دد  ح�سول 

على اعتمادات وطنية ودولية.  

خ��ادم  ع��ه��د  يف  نعي�س  ون��ح��ن 

�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

والعزم  يحفظه اهلل، عهد احلزم  بن عبدالعزيز 

واالإجنازات، وروؤية �سمو ويل العهد االأمري حممد 

بن �سلمان يحفظه اهلل امل�ستقبلية، ن�ساأل اهلل اأن 

يحفظ وطننا الغايل واأن يدمي علينا نعمة االأمن 

واالأمان والرخاء واال�ستقرار.

عميد االآداب

اأع���وام  اىل  ي�ساف  اآخ���ر  ع��ام 

الت�سعن،  عقد  به  ينتظم  م�ست، 

ه�����و ع���م���ر ال�����وط�����ن احل���اف���ل 

التحديات،  ومقارعة  باالإجنازات 

عام اأثبتت خاله مملكتنا احلبيبة 

مكانتها العريقة وقوتها وريادتها؛ 

كيف ال وهي ال زالت ت�ستلهم من 

�سرية امللك املوؤ�س�س - طيب اهلل 

ثراه -  قدرته الفائقة على تطويع 

ال�سعوبات،  وتذليل  التحديات، 

والعمل قبل القول، وهو الذي قال 

»اأنا ل�ست من رجال القول الذين 

اأنا  ح�ساب،  بغري  اللفظ  يرمون 

رجلحُ عمل، اإذا قلت فعلت«.

فرغم الظروف التي متر بها املنطقة من اأزمات 

ال  تتلوها حت��دي��ات؛  وحت��دي��ات  اأزم���ات،  تعقبها 

زالت اململكة تقدم للعامل درو�ساً يف االإ�سرار على 

املكت�سبات،  على  واحلفاظ  الطموحات،  حتقيق 

ميوج  ع��امل  ظ��ل  يف  واال�ستقرار  االأم���ن  وتعزيز 

بالتقلبات املالية واالقت�سادية وال�سحية؛ كل ذلك 

القيادة  بحكمة  ثم  وج��ل-  -عز  اهلل  من  بتوفيق 

بكل  الدفة  تقود  التي  اهلل-  اأيدها   - الر�سيدة 

ثبات واق��ت��دار، ودرا���س��ة عميقة مل��اآالت االأم��ور، 

وتقدير ح�سيف ملعطيات احلا�سر، وقراءة واعية 

للم�ستقبل، وم�ستوى عاٍل من امل�سوؤولية التي يعز 

نظريها.

ن�ستقبل اليوم الوطني يف هذا العام؛ مب�ساعر 

فيه  تغلب  ال��ذي  ال��ي��وم  ن�ستذكر  حيث  ف��ري��دة، 

ث��راه-  اهلل  املوؤ�س�س-طيب  امللك 

وقفت  التي  العقبات  كافة  على 

ال�سعودية،  الدولة  بناء  طريق  يف 

واإر����س���اء ق��واع��ده��ا ل��ت��ق��وم على 

واالنت�سار  والعدل  احلق  �سرعية 

واإعاء  االإن�سان  وتكرمي  للمظلوم 

ذلك  يف  وتبعه  تعاىل،  اهلل  كلمة 

اأبناوؤه من امللوك الذين ثبتوا على 

القومي، والطريق امل�ستقيم،  النهج 

ال���ب���ن���اء على  ووا����س���ل���وا رح���ل���ة 

مملكتنا  و�سلت  حتى  املنجزات، 

من  اإليه  و�سلت  ما  اإىل  احلبيبة 

وقفزات  وازده���ار  وري���ادة  تطور 

الوطنية  ال��روؤي��ة  حققتها  تنموية 

2030؛ التي اأ�سبحت حا�سنة التطوير االأوىل يف 
اململكة، وقاعدة لتحقيق الريادة العاملية.

ق��وي  ب��وط��ن  نحتفي  الت�سعن  ال��ذك��رى  يف 

ومل  ع�سده،  يف  ك��ورون��ا  جائحه  تفت  مل  منيع؛ 

االعتماد  حيث  قوته،  من  العاملية  التقلبات  تنل 

واإط��اق  ال��دخ��ل،  م�سادر  وتنويع  ال���ذات،  على 

امل�سروعات العماقة، وم�ساعفة فر�س التوظيف 

التقنية  يف  اال�ستثمار  وتعزيز  املواطنن،  اأم��ام 

امل�ستقبل،  ملهارات  واالإع��داد  الرقمي،  والتحول 

متلك  معدل  ورفع  الوطنية،  ال�سناعات  وتطوير 

امل�ساكن، ومتكن ال�سناعات الع�سكرية، وحتقيق 

االإن��ف��اق،  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  املجتمعية،  ال���ري���ادة 

واال�ستثمار يف الطاقة املتجددة، وغريها الكثري 

من الطموحات واالإجنازات.

وطن،  اأيامنا  وك��ل  الوطن  اأي��ام  نعي�س  ونحن 

الذود  يف  وت�سحياتهم  البوا�سل  جنودنا  ن�ستذكر 

ال�سحية  ك��وادرن��ا  ن�ستذكر  ال��وط��ن،  ح��دود  عن 

التي اأظهرت حرفية عالية يف تعاملها مع جائحة 

كورونا، ن�ستذكر جناحات وزارة التعليم يف �سمان 

ا�ستمرار العملية التعليمية عن بعد، ون�سيد بقدرة 

املا�سي  ال��ع��ام  ح��ج  مو�سم  تنظيم  على  اململكة 

بكفاءة.

هذا  ح�سره يف  ي�سعب  وغ��ريه مما  ذل��ك  كل 

املقال؛ يوؤكد جدارة اململكة لرئا�سة قمة الع�سرين 

ال��ت��وازن  حفظ  يف  املف�سلي  ودوره����ا   »G20«

العاملي، لذا يحق لنا كمواطنن اأن ن�سعر بالفخر 

والعز وال�سموخ يف وطن ال�سموخ، ونقولها بكلمات 

ال  »وط��ن  القلب  وم��ن عمق  ال��وج��دان  من  نابعة 

لوالة  ف�سكراً  فيه«  العي�س  ن�ستحق  ال  نحميه.. 

و�سكراً  جلنودنا،  و�سكراً  اهلل-  اأيدهم   – اأمرنا 

لكل مواطن يف موقعه على ثرى الوطن الغايل.

الوطني،  اليوم  بذكرى  نحتفي  ونحن  ختاماً، 

الوطن،  لهذا  واالنتماء  ال��والء  بتجديد  نحتفي 

اأكفنا  اأي��ده��ا اهلل، ون��رف��ع  وق��ي��ادة ه��ذا ال��وط��ن 

خادم  يحفظ  باأن  وجل  عز  املوىل  اإىل  �سارعن 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

وويل عهده االأمن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، واأن ميتعهما 

لاإ�سام  ذخراً  يدميهما  واأن  والعافية،  بال�سحة 

وامل�سلمن،  واأن يجزيهما عن االأمة خري اجلزاء. 

عميد كلية املجتمع

سياسة حكيمة وإنجازات ماثلة للعيان

يوم الوطن .. تاريخ العز والفخر

أ.د. نايف آل سعود د. عبداهلل الثابت

د. عادل باشطح

د. أسامة الفراج
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االستثمار الجريء والملكية 
الخاصة في عالم المشاريع الناشئة

حققت اململكة اإجناًزا قيا�سًيا يف جمال ا�ستثمار راأ�س املال 

عام  من  الأول  الن�سف  ١٠٢٪ يف  بن�سبة جت��اوزت  اجل��ريء 

٢٠٢٠ متخطًيا عام ٢٠١٩ باأكمله، ونظًرا للإجناز القيا�سي 

�س�ؤال  العمال  رواد  اأذه��ان  ي��راود  قد  اململكة،  بلغته  الذي 

 VC اجل��ريء  ال�ستثمار  بني  احلقيقي  الفرق  ما  م��ف��اده: 

وامللكية اخلا�سة PE؟

رغم اأن كلَيهما ا�ستثمار يف �سركات مل تطرح بعد، اإل اأن 

هنالك عدة فروق بينهما، فال�ستثمار اجلريء: ه� التم�يل 

وال�سركات  النا�سئة  لل�سركات  امل�ستثمرون  يقدمه  ال��ذي 

لديها  اأن  والتحليل  التقييم  على  بناًء  يُعتقد  التي  ال�سغرية 

اإمكانيات من� كبرية ومت�ا�سلة، وبالتايل فهم ي�ستثمرون يف 

مرحلة مبكرة من دورة حياة ال�سركة النا�سئة، اأي ي�ستثمرون 

يف اأفكار يراهن�ن على جناحها، رغم اأن ال�سركات مل تتخطى 

مرحلة النم� ومل تن�سج افكارها يف املجتمع بعد.

ي�ستثمر  حيث  ذل��ك،  من  العك�س  على  اخلا�سة  امللكية 

تاريخية  بيانات  لديها  ن�سًجا  اأكرث  �سركات  يف  امل�ستثمرون 

اإيرادات بالفعل،  وق�ائم مالية لأكرث من ٥ �سن�ات وحققت 

بالتايل فه�ؤلء يهتم�ن بتقييم ال�سركة الي�م، بينما ل متتلك 

نظًرا  لكن  بعد،  كافية  تاريخية  بيانات  النا�سئة  ال�سركات 

لتنم�،  اجلريء  ال�ستثمار  ي�ساعدها  �س�ف  للنم�  لقابليتها 

وعند ذلك �س�ف حتقق جناًحا وتدر على م�ستثمريها ع�ائد 

مرتفعة.

يجذب  فل  م�ستقبًل،  ال�سركة  تقييم  على  ذلك  ويعتمد 

املهتمني بال�ستثمار اجلريء تقييم ال�سركة الي�م، بل يهتم�ن 

مقابل  عالية  لع�ائد  يتطلع�ن  وعليه  امل�ستقبل  يف  بتقييمها 

عامل  يف  ال�سهرية  املق�لة  يعك�س  وه��ذا  املرتفعة،  املخاطر 

 ”High risk، high return“ الأعمال

امل��راد  ال�سركات  ت��ك���ن  ق��د  اخل��ا���س��ة  امللكية  يف  بينما 

جديدة  اإدارة  اإىل  وحتتاج  ذروتها  بلغت  قد  فيها  ال�ستثمار 

فه�ؤلء  املثال،  �سبيل  على  ال�س�قية  قيمتها  ورفع  لتح�سينها 

امل�ستثمرون يف�سل�ن القدرة على التنب�ؤ وخماطرة اأقل حتى 

ل� كان ذلك يعني ع�ائد اأقل.

وهذا يدع�نا ل�سرتجاع ن�ساأة ا�ستثمار راأ�س املال اجلريء 

يف  ت�ستثمر  عامة  �سركة  لأول   ١٩٤٦ ع��ام  يف  كانت  والتي 

وهي  دوري�ت  ج�رج  الأمريكي  للم�ؤ�س�س  النا�سئة  ال�سركات 

�سركة »ARDC« للأبحاث والتط�ير، وبعد ١١ عاًما، حققت 

فا�سلة؛  ا�ستثمارات  �سل�سلة  بعد  ناجحة  اأول �سفقة  ال�سركة 

ملعدات   »DEC« �سركة  يف  دولر  األ��ف   ٧٠ ا�ستثمرت  اإذ 
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تخّطت  عديدة  م�س�ؤوليات  اجلامعات  تتحمل 

ت�سارك  اأن  ال�سرورة  دعت  فقد  التعليم،  عملية 

دور  تزايد  ومع  نه�سة جمتمعاتها،  اجلامعات يف 

بات  املجتمع نح�ها  وتزايد طم�حات  اجلامعات 

عليها اأن ت�ساهم يف عمليات التنمية وتدفع املجتمع 

اإىل مزيد من الزدهار عرب تقدمي خدمات ن�عية 

متميزة وا�ستثمار معريف فاعل يفتح اأب�اب امل�ستقبل 

للأجيال القادمة.

ومع �سعي اجلامعات للقيام باملهام املن�طة بها 

املجتمع  ازده��ار  يف  وامل�ساركة  اأهدافها  وحتقيق 

قب�لً  جت��د  اأن  وخمرجاتها  براجمها  على  ك��ان 

كثرًيا  يت�قف  اأم��ر  وه���  منها،  امل�ستفيدين  ل��دى 

على �سمعة هذه اجلامعات لدى امل�ستفيدين منها، 

معة  لذا مل يعد الهتمام بعمليات بناء واإدارة ال�سُّ

امل�ؤ�س�سية باجلامعات عملية ثان�ية تق�م بها اإدارات 

والت�سال  والإع��لم  العامة  العلقات  اأو وح��دات 

فقط، بل اأ�سبحت عملية اأ�سا�سية م�ؤثرة وداعمة 

لتحقيق اجلامعات لأهدافها ال�سرتاتيجية، ومن 

ثم اأ�سبح ي�سارك فيها جهات متعددة »داخل وخارج 

اجلامعة«، وت��سع لها اخلطط التي ت�سمن حتقيق 

ذلك. وه� الأمر الذي يطرح عدة اأ�سئلة منها: كيف 

امل�ؤ�س�سية؟ وما مك�نات  تبني اجلامعات �سمعتها 

هذا البناء، وكيف يتم التاأكد من ق�ة هذا البناء؟ 

وما هي املحاور التي يجب اأن تعمل عليها اجلامعة 

واأن  خا�سة  الرا�سخة؟  امل�ؤ�س�سية  معة  ال�سُّ لبل�غ 

هذه املحاور - بعد الطلع على البح�ث العملية 

اأنها متغرية؛ وي�جد  يف هذا ال�ساأن- فقد ات�سح 

بها وجهات نظر متعددة، وتخطى الأمر ذلك اإىل 

معة  ال�سُّ لتقييم  قيا�سها  يتم  التي  املحاور  تعدد 

الي�م  جعلني  ما  وه�  امل�ؤ�س�سية؟ 

اأطرح هذه املقالة، التي جاءت بعد 

ودرا���س��ة يف حماور  متعمق  بحث 

مل�ؤ�س�سات  امل�ؤ�س�سية  معة  ال�سُّ

التعليم العايل، ومدى اأهمية هذه 

معة  ال�سُّ وتر�سيخ  بناء  يف  املحاور 

»الثقة«  ج��اءت  حيث  امل�ؤ�س�سية، 

يف امل��ق��دم��ة، واأث��ب��ت��ت اأن��ه��ا كلمة 

»ال�سر« يف تب�وؤ اجلامعات ل�سمعة 

ورا�سخة حملياً  متميزة  م�ؤ�س�سية 

وعاملياً.

تعد  التي  الثقة  ه��ذه  هي  فما 

�سمعة  ب��ن��اء  يف  »ال�����س��ر«  ك��ل��م��ة 

اجلامعات؟ 

مب�سداقية  را���س��خ  اإمي���ان  ه��ي  الثقة  ب��داي��ة، 

تعينها  التي  والروؤية  القدرة  وامتلكها  امل�ؤ�س�سة 

على حتقيق الطم�حات امل�ستقبلية، ويذكر اخلرباء 

اأن ال�سمعة تعني باخت�سار الأ�سباب امل�جبة ل��سع 

النا�س ثقتهم يف �سخ�س اأو جهة حمددة واحلر�س 

على القيام بال�سل�كيات الداعمة لهذا ال�سخ�س اأو 

اإيجابي ي�سب  بدور  القيام  يعني  اجلهة، وه� ما 

دوماً يف م�سلحة هذا ال�سخ�س اأو اجلهة.

اأهم  هي  »الثقة«  اأن  يف  اخلط�رة  تكمن  وهنا 

حماور بناء ال�سمعة امل�ؤ�س�سية، ومبجرد اأن تختفي 

بع�س  ويف  ا�ستعادتها،  ج��ًدا  ال�سعب  من  ي�سبح 

لل�سرتداد،  قابلة  غري  خ�سارتها  تك�ن  احل��الت 

تتمتع  امل�ؤ�س�سة  كانت  اإذا  فاإنه  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

اإ�سافية«  »قيمة  متتلك  فاإنها  ج��ي��دة،  ب�سمعة 

مب�ستقبلها،  والتفاوؤل  بامل�ؤ�س�سة  الإمي��ان  تت�سمن 

يف  ك��ب��رياً  دوراً  الثقة  تلعب  كما 

متعددة  مكا�سب  امل�ؤ�س�سة  ح�ساد 

م��ن��ه��ا ج���ذب اأف�����س��ل امل���ظ��ف��ني، 

النفقات  وتقليل  التزامهم،  ودع��م 

الت�سغيلية، وتعزيز ثقة امل�ستثمرين، 

ومعن�ية  مادية  جناحات  وحتقيق 

امل�ؤ�س�سة  ا�ستقرار  تدعم  عديدة 

وتط�رها امل�ستمر.

اجلامعة  يف  »الثقة«  وتت�سمن 

العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  خا�سة 

عامة، عدة بن�د تعرب يف جمملها 

عن مدى ما تتمتع به هذه اجلامعة 

ومن  امل�ستفيدين،  ل��دى  ثقة  م��ن 

ال��ث��ق��ة يف حر�س  ال��ب��ن���د:  ه���ذه 

اجلامعة على حتقيق طم�حاتها امل�ستقبلية، واإدارة 

اإمكاناتها ال�ستثمارية، وعدالة تقييمها ملن�س�بيها، 

وم�اكبة خمرجاتها للتط�ير امل�ستمر، والإجراءات 

التي ت�سدر عنها والثقة يف تقدميها لربامج تدعم 

تعزيزها  على  حر�س  م��ع  من�س�بيها،  م�ستقبل 

والل��ت��زام  منها،  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  ملكت�سبات 

بتقدمي �س�رة حقيقية للم�ستقبل، وامتلكها لروؤية 

ا�سرتاتيجية لدعم خريجيها.

ي��رى كثري من  »الثقة«  ون��ظ��راً خل��ط���رة ه��ذه 

ال�سمعة  لإدارة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ه��دف  اأن  اخل����رباء 

امل�ؤ�س�سية ه� تق�ية الثقة، واأن الثقة هي �سهادة 

نتناول  ولعلنا يف مقالت لحقة  معة،  لل�سُّ �سمان 

با�ستفا�سة احلديث عن عمليات تعزيز الثقة وكيف 

ميكن قيا�سها باجلامعات.

عمادة التط�ير واجل�دة 

الإن�سان  وج��د  منذ  ب���داأ  ال��ت��اري��خ  اأن  �سك  ل 

احل�سارية  م�سريته  وانطلق  الأر���س،  وجه  على 

عليها، والتاريخ كما ه� متعارف عليه علم ي�ستمد 

معل�ماته من امل�سادر التاريخية على ما يعرتي تلك 

امل�سادر من اختلف من حيث اللتزام بامل�سداقية 

والدقة والأمانة وال��س�ح، ومهمة امل�ؤرخ والباحث 

وحماولة  التاريخ  اأح���داث  ق���راءة  هي  التاريخي 

تف�سريها، ولي�س القت�سار على كتابتها وتدوينها 

كما وردت يف امل�سادر. ول �سري اأن تتعدد املرات 

التي تتم فيها عملية قراءة التاريخ وتف�سريه مادامت 

ال�سع�ب بحاجة اإىل جتديد وعيها بتاريخها، حتى 

واإن متت عملية القراءة من وجهات نظر خمتلفة 

العلمي،  البحث  باأ�س�س ومبادئ  ما دامت ملتزمة 

وميكن تعريف التاريخ اأي�ساً باأنه جمم�ع املكت�سبات 

التي حتققت للإن�سان وو�سلت اأخبارها اإلينا.

وقد حاول امل�ؤرخ�ن التفريق بني كلمة »تاريخ« 

وجه  على  للإن�سان  الب�سري  املا�سي  تعني  التي 

الأر�س مبجالته املختلفة، وكلمة »تاأريخ« ويُق�سد 

اأخباره  املا�سي ورواي��ة  املبذول ملعرفة  بها اجلهد 

وحماولة اإظهار معناه.

»كائن  ب��اأن��ه  الإن�����س��ان  الفل�سفة  ع���رَّف  وق��د 

تاريخي« مبعني اأنه ال�حيد من بني �سائر الكائنات 

ال�حيد  الكائن  وه�  تاريخه،  ي�سنع  الذي  جميعاً 

الذي لديه وعي بالزمان.

التاريخية والط��لع العميق  اإن تتبع الأح��داث 

ملا  وامل�ستنرية  اليِقظة  الأمم  عليها من خ�سائ�س 

لها اأهمية بالغة ك�نها تعد نافذة ميكن من خللها 

التعرف على الأع�ام التي �سعدت فيها واأ�سبحت 

الظلم  فيها  عم  التي  والأع���ام  للإ�سعاع،  منارة 

وكرث فيها ال�سراع واأ�سبحت بيئة م�سطربة طاردة، 

امل�سرق  باملا�سي  للتباهي  لي�ست  هنا  واملطالعة 

الأح���داث  لنجعل  بل  النهيار،  على  التباكي  اأو 

احلا�سر  لإدراك  وم���ج��ه��اً  م��ر���س��داً  التاريخية 

وا�ستلهام امل�ستقبل.

يُقال اإن الأمة التي ل تعرف تاريخها ل حُت�سن 

بتمعن  التاريخ  قراءة  اأن  ذلك  م�ستقبلها ،  �سياغة 

كفيل بتجاوز كل ال�سعاب التي تعرت�س ال�ل�ج اإىل 

واخلروج من  دولة،  اأية  للدولة،  املنظ�ر  امل�ستقبل 

حالة التيه وال�سياع التي قد تلج اإليها نتاج تفريطها 

برباط ما�سيها وابتعادها عن ماآثر الأجداد واإرثهم 

الأفراد  »الزهامير« ي�سيب  اإن مر�س  احل�ساري. 

يف مرحلة ال�سيخ�خة وه� اأي�ساً ي�سيب ال�سع�ب 

يف حال اأهملت تاريخها ومل تتعظ به، لذا فقراءة 

من  للأجيال  حت�سني  ه�  بل  ترفاً  لي�س  التاريخ 

لها  اإنتاجها، ووقاية  واإعادة  التاريخ  تدوير ماآ�سي 

حتى ل يعيد نف�سه بطريقة اأو باأخرى. ول �سك اأن 

فهم واإدراك التاريخ من قبل ال�سع�ب يحقق العديد 

من القيم واملنافع �س�اًء للفرد اأو املجتمع، وميكن اأن 

نلخ�سها فيما يلي:

- ت��سع الأفق، وتن�سط الفكر، وت�سحذ الهمم.

القارئ  م��ن  وجتعل  واملعرفة  اخل��ربة  تزيد   -

بالن�سائح  ياأخذ  وبالتايل  للأحداث،  كاأنه معاي�س 

وي�ستفيد من الدرو�س.

- تنري للمجتمعات طرقهم وجتعلهم اأكرث اإدراكاً 

وتيقظاً للتعامل مع ما ي�ستجد، واأكرث حنكة للخروج 

باأقل اخل�سائر. اإن ال�عي بالتاريخ ه� قيمة اإن�سانية 

الأمة وه�يتها  ذاكرة  ذاتها، ج�هرها حفظ  بحد 

الثقافية واحل�سارية؛ واللوعي به بل �سك قطيعة 

واأجيال  معط�بة،  تاريخية  ذاكرة  م�ؤداها  ُمرعبة، 

متعاقبة بل ولء وانتماء لله�ية ال�طنية.

وختاماً اأبارك خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 

الأمني  العهد  ويل  و�سم�  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 

ال�طني  الي�م  ذك��رى  بحل�ل  �سلمان،  بن  حممد 

90 حيث متر هذه الذكرى الغالية وال�طن يعانق 
وب��ارك يف  اململكة  اهلل  بنجاحاته، حفظ  ال�سماء 

اأهلها واأعلى مكانتها، وكل عام وال�سعب ال�سع�دي 

بخري واأمن واأمان.

عبدالعامل ال�سامعي

كلية الآداب - ق�سم التاريخ - طالب دكت�راه

»الثقة« ضمان السمعة بالجامعات

قراءة التاريخ دافع لالعتزاز بالوطن

د. طه عمر
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الطالب والطالبات بصوت واحد: دام عزك يا وطن

عرب جمموعة من طالب وطالبات اجلامعة 

اليوم  ذك��رى  بحلول  واعتزازهم  فخرهم  عن 

التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  ورف��ع��وا   ،90 الوطني 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  والتربيكات 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده 

الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

�سلمان، حفظهما اهلل، ولل�سعب ال�سعودي الويف، 

واأكدوا اأن امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات تعزز 

الوحدة الوطنية وتك�سب امل�ساركني فيها ثقافة 

خلربتهم  وت�سيف  اأكرث  واجتماعية  تاريخية 

ور�سيدهم وعالقاتهم الجتماعية.

وحدة وطنية

يا�سر ال�سمراين من كلية ال�سياحة اأكد اأن 

يعتزم  حيث  رائعة  الوطني  اليوم  احتفالت 

املنا�سبة  لهذه  امل�ساحبة  الفعاليات  امل�ساركة 

والألعاب  ال�سعودية  ال�سقور  عرو�ض  مكثل 

النارية، واأكد اأنه �سارك يف منا�سبات �سابقة 

كمنظم �سمن فعالية اليوم الوطني يف اجلامعة، 

تاريخية  ولوحات  ال�سعودية  العر�سة  حيث 

وتعريف بتاريخ اململكة، وراأى اأن امل�ساركة مبثل 

هذه الفعاليات تعزز الوحدة الوطنية وتك�سب 

املواطن ثقافة اأكرب وفر�سة اأقرب للتعرف على 

تاريخ اململكة وكذلك تك�سب امل�ساركني خربة 

ور�سيداً وعالقات اجتماعية اأكرث.

ذكرى جميدة

التمري�ض،  كلية  يا�سر املخيلب، من  وعرب 

الوطني  اليوم  بذكرى  الغامرة  فرحته  عن 

ال�����س��ارع يف  اإىل  اأخ���رج  وق���ال: عندما   90

واأرى الطرقات  الوطني املجيدة  اليوم  ذكرى 

قد تزينت باللون الأخ�سر، والعلم ال�سعودي 

يعانق ال�سماء، واملحالت التجارية تعلق �سور 

خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني 

العمراين  التقدم  اإىل  واأنظر  اهلل،  حفظهما 

املجالت؛  جميع  يف  والنه�سة  واحل�ساري 

اأ�سعر اأنني اأريد اأن اأ�سرخ لأقول للعامل اأجمع 

هذا هو وطني، هذا هو �سعوري، بكل اخت�سار 

دام عزك يا وطن. 

نفخر مبا�ضينا وحا�ضرنا

اأما عمر ال�سهيل من كلية ال�سياحة، اإدارة 

وحا�سرنا  جميد  تاريخنا  ف��ق��ال:  فندقية، 

م�سرق وم�ستقبلنا م�سرق باإذن اهلل، منذ اأن 

ث��راه -  امللك عبدالعزيز - طيب اهلل  وّح��د 

اململكة العربية ال�سعودية على احلق والدين 

حتى يومنا هذا، ونحن نفخر مبا�سينا وجنعل 

منه قوة حتّفز اأبناء البلد لل�سعود نحو القمة 

�ساحب  العهد  ويل  �سيدي  روؤي���ة  وحتقيق 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان.

وختم بالقول: حفظ اهلل البالد وجعلها يف 

تقدم ونعيم وازدهار وكل عام واململكة وقادتها 

و�سعبها باألف خري. 

جتديد البيعة

واأردف قائاًل: نعم نحن اأبناء ال�سحراء، نعم 

نحن اأهل الإبل واأهل الثقافة العربية و�سنبقى 

نفخر برموزنا ما حيينا، و�سن�ستمد من هذه 

الثقافة طابعاً عربياً لروؤيتنا، وبهذه املنا�سبة 

احلرمني  خ��ادم  اأم���ري  وويل  �سيدي  اأه��ن��ئ 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل 

عهده املُلهم قائد ثورة التطّور الأمري حممد 

على  العظيم  ال�سعودي  وال�سعب  �سلمان  بن 

حلول ذكرى توحيد اململكة العربية ال�سعودية 

جمددين لولة اأمرنا بيعًة يف اأعناقنا.

اأجمل وطن

فاطمة  �ساركت  الطالبات،  اأخواتنا  وم��ن 

امل�ستوى  كيماء  ماج�ستري  طالبة  ال�سويحي، 

قائلة: اهلل يدمي  الثالثم فعربت عن فخرها 

الأمن والأم��ان عليك يا اأجمل وطن. وقالت 

الريا�سة  كلية  ثاين  م�ستوى  العتيبي،  �سارة 

والن�ساط البدين: اللهم اأدم علينا نعمة الأمن 

والأمان ونحن باإجنازات وطني فخورون جدا 

دام عزك يا وطن.

حب ووالء

من جانبها قالت منرية الدعيجي، امل�ستوى 

وفخرا  لنا  ف��خ��راً  دم��ت  اآداب:  اخل��ام�����ض، 

للم�سلمني. و�ساركتها الفرحة زميلتها ح�سة 

عام  كل  بفخر:  لتقول  ماج�ستري،  العنزي، 

واإجنازاتك ت�سبق يوم عيدك. وعربت �سراب 

زي���اد احل��م��د ق��ائ��ل��ة: جم��د وف��خ��ر واع��ت��زاز 

وم�ساعر جميلة جتتاح كل �سعودي و�سعودية، 

اإل  وولئ��ن��ا  حبنا  حقيقة  ع��ن  نعرب  فكيف 

ب�سادق الدعاء، كل عام ووطني بخري.

راية العز

وقال �سقر عبدالعزيز ال�سقريي من كلية 

الآداب ق�سم الإعالم امل�ستوى اخلام�ض: اليوم 

مواطن  كل  وعلى  قلوبنا  على  غ��ال  الوطني 

اأتذكر  عندنا  يو�سف  ل  و�سعوري  �سعودي، 

موحد هذا الكيان الكبري املوؤ�س�ض عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن رحمه اهلل، وكيف ل نفتخر 

لنا  وق��دم  الكثري  منحنا  ال��ذي  الوطن  بهذا 

الأمن والعلم واملعرفة، هذا الوطن الذي مهما 

قدمنا اإليه لن نوفيه حقه.

واأن�سد قول ال�ساعر:

راية العز لهبت هبوب

رفرف املجد بعيون الأنام

لجل عينك نخو�ض اأقوى احلروب

�سايلني الأمانة باإحرتام

من �سمالك اإىل ديار اجلنوب

ومن �سروقك اإىل البيت احلرام

هناأوا القيادة الر�سيدة وال�سعب الويف مبنا�سبة اليوم الوطني 90

الطالب والطالبات بصوت واحد: دام عزك يا وطن
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الشمراني: المشاركة بهذه الفعاليات تعزز 
الوحدة الوطنية وتكسب المشاركين ثقافة 

فاطمة الضويحي: الله يديم األمن واألمان 
عليك يا أجمل وطن

المخيلب: أريد أن أصرخ ألقول للعالم أجمع هذا 
وطني هذا شعوري دام عزك يا وطن

سارة العتيبي: فخورون بإنجازات وطني جدا 
ودام عزك يا وطن

جانب من احتفاالت اجلامعة ال�ضابقة

املخيلب ال�ضقريي ال�ضهيل

جانب من احتفاالت اجلامعة ال�ضابقة



طالبية

شغفي بالتقنية أنقذني من الملل والقدرة على التكيف واالستمتاع بأبسط األمور نعمة
يف ه����ذه ال����زاوي����ة الأ���س��ب��وع��ي��ة 

ندرد�ش مع الطالب والطالبات حول 

التجربة ال�ستثنائية للتعلم عن بعد، 

هذا  معنا  منهم،  كل  يعي�سها  وكيف 

الأ�سبوع خالد �سعود ال�سياري، طالب 

بامل�ستوى الثامن، كلية اإدارة الأعمال 

ق�سم الت�سويق، الذي ا�ستطاع التكيف 

التجربة اجلديدة ويرى  والتاأقلم مع 

واإيجابياتها   80٪ بن�سبة  فعالة  اأنها 

اأكرب من �سلبياتها..

- حدثنا عن روتينك اليومي؟

روت����ن ج��دي��د ومم��ت��از وم��ث��م��ر، 

قلق  اأو  عجلة  دون  �سباحاً  اأ�سحو 

ح���ول زح��م��ة ال���ط���رق، ث��م اأح�����س��ر 

و�سهولة،  ي�سر  ب��ك��ل  حم��ا���س��رات��ي 

واأق�سي وقت الفراغ بن املحا�سرات 

ب�سكل جميل حيث اأجد �سبل الراحة 

والتعلم يف املنزل.

- م����ا اجل����ه����از ال���رئ���ي�������س���ي ال����ذي 

ت�ستخدمه يف التعلم الإلكرتوين؟ 

اجلوال.

والربامج  التطبيقات  اأه��م  ما   -

الدرا�سة  يف  عنها  ت�ستغني  ل  التي 

عن بعد؟

 Word ، Excel ،

 Blackboard ، PowerPoint،
.Zoom

- ما اأكرث ما تفتقده يف اجلامعة؟

الأن����دي����ة ال���ط���الب���ي���ة، وت��ق��دمي 

العرو�ش خالل املحا�سرات.

- م��ا م���دى ف��ع��ال��ي��ة ال��درا���س��ة عن 

بعد ح�سب جتربتك؟

فعالة بن�سبة 80٪.

اأع�����س��اء هيئة  دور  ت��ق��ي��م  ك��ي��ف   -

التدري�س يف الدرا�سة عن بعد؟

والأغ��ل��ب��ي��ة  ج����ًدا  رئ��ي�����س��ي  دور 

غري  منهم  البع�ش  ولكن  متعاونون، 

الدرا�سة  يتقبل  مل  والبع�ش  متعاون 

على  �سلبا  ينعك�ش  وه��ذا  بعد  ع��ن 

الطالب.

- م������ا راأي�����������ك ب�����ك�����ف�����اءة ال���ب���ي���ئ���ة 

اجلامعة  توفرها  التي  الإلكرتونية 

للتعلم عن بعد؟

حتتاج  ولكن  م��ا،  حد  اإىل  جيدة 

اإىل تطوير. 

ال��درا���س��ة  ا���س��ت��م��رار  - ه��ل تف�سل 

عن بعد؟

وم�����س��اوئ  ���س��ل��ب��ي��ات  لأن  ن��ع��م، 

مقارنة  تذكر  ل  بعد  عن  الدرا�سة 

بح�سناتها.

ت��اأث��ر  ي���ك���ون  اأن  ت��ع��ت��ق��د  ك��ي��ف   -

الدرا�سة عن بعد على الطالب على 

املدى البعيد؟ 

تاأثري  �سيكون  احلايل  الو�سع  يف 

معظم  لأن  �سلبًيا  بعد  عن  الدرا�سة 

الوظائف مازالت تقليدية، ولكن يف 

الأزمة  العمل بعد  حالة تطور �سوق 

احلالية وتبنيه للعمل عن بعد ب�سكل 

اأك���رب؛ ل��ن تكون ال��درا���س��ة ع��ن بعد 

يف  كبري  دور  لها  �سيكون  بل  عائقا 

ال��ط��الب مب��ه��ارات مالئمة  ت��زوي��د 

لوظائف امل�ستقبل. 

- كيف تتعامل اأ�سرتك مع ظروف 

الدرا�سة عن بعد؟ 

وطبيعي،  ب�سيط  ب�سكل  تتعامل 

ل  اأنك  العتقاد  عليهم  يغلب  ولكن 

تتعلم كما كنت اأو اأن وقت درا�ستك 

تاأثر. 

- ���س��ف ل��ن��ا ت��وا���س��ل��ك م��ع زم��الء 

الدرا�سة؟

تطبيق  خ����الل  م���ن  ن��ت��وا���س��ل 

ي��ب��ذل  واجل��م��ي��ع   WhatsApp
العملية  لإجن�����اح  ع��ال��ي��ة  ج���ه���وداً 

والأم��ور  املنهج  وتغطية  الدرا�سية 

الغري مفهومة فيه.

- ما اقرتاحاتك لتح�سن جتربة 

الدرا�سة عن بعد؟

وا�ستبدالها  الخ��ت��ب��ارات  اإل��غ��اء 

ب��الأب��ح��اث، وزي���ادة درج��ات اأعمال 

مفتوحة  اختبارات  و�سع  اأو  ال�سنة 

الكتاب. 

ن��اف��ع��ة« ه��ل ينطبق  - »رب ���س��ارة 

هذا املثل على اأي �سيء يف حياتك؟

ن��ع��م، امل��ع��دل ال��رتاك��م��ي وراح���ة 

يف  للقيادة  احل��اج��ة  ل��ع��دم  ال��ب��ال، 

بُعد  م��ع  خا�سة  امل��زدح��م��ة  ال��ط��رق 

اجلامعة عن املنزل.

- ماذا غرت فيك هذه الظروف؟

اأن  وجدت  ولكن  كثرًيا،  اأتاأثر  مل 

ال�سعور  اأنقذين من  بالتقنية  �سغفي 

على  القدرة  واأن  والكتئاب،  بامللل 

ال�ستمتاع باأب�سط الأمور نعمة.

ال��ه��واي��ات التي  اأو  امل���ه���ارات  - م��ا 

اكت�سبتها خالل هذه الفرتة؟

برامج  يف  خ��ربة  اأك��رث  اأ�سبحت 

وتعلمت  اأوف��ي�����ش،  م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

طرقاً منا�سبة للتوا�سل عن بعد.

- موقف ل ين�سى؟

ت�سليمي  ب��ع��د  امل�����واد  اأح����د  يف 

الربيد  طريق  عن  املطلوب  للبحث 

ملف  ا�ستالمي  وعند  الإل��ك��رتوين، 

الدرا�سي  الرتم  نهاية  يف  الدرجات 

مل اأح�سل على اأي درجة يف البحث 

وظننت اأين فقدتها بالكامل، ولكني 

وعلمت  املقرر  دكتور  مع  توا�سلت 

اأنه مل ي�ستلم البحث، فاعتذرت منه 

الدرجة  واأخ���ذت  جم��ددا  واأر�سلته 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث، ل��ي�����ش كل 

الدرجة  لهذه  متفهمن  امل��در���س��ن 

ولكن احلمد هلل على هذا املدر�ش.

- ختاما.. ر�سالة تود توجيهها؟

جميعا  يوفقنا  اأن  اهلل  اأ����س���األ 

ننعم  واأن  الوباء  هذا  عنا  يزيل  واأن 

والعافية  وال�سحة  والأم��ان  بالأمن 

هذه  من  نتعلم  اأن  واأمتّنى  واملحبة، 

واأن  احل��ي��اة  م��ن  املقدمة  ال��درو���ش 

نتخطى  واأن  منها  الإيجابيات  ناأخذ 

لأن  اأقوى  �سنكون  وبعدها  �سلبياتها 

ال�سربة التي ل تقتلك جتعلك اأقوى.

رحمة الله: حصلت على »جائزة العميد« 
للتميز مرتين

التحق باجلامعة عام 2014م 

ال��ع��رب��ي��ة مبعهد  ال��ل��غ��ة  ودر�����ش 

التحق  ثم  اأتقنها  حتى  اللغويات 

ال��را���س��ات  ق�سم  ال��رتب��ي��ة  بكلية 

جمتهد  طالب  وهو  الإ�سالمية، 

العميد  ج��ائ��زة  ح��ق��ق  وط��م��وح، 

ويطمح  مرتن،  والتميز  للتفوق 

يف  العليا  ال��درا���س��ات  لإك��م��ال 

فقيهاً  والعودة  الإ�سالمي  الفقه 

اإيل بلده بنغالدي�ش..

جامعة  اإىل  ان�سممت  كيف   -

امللك �سعودية؟

لقد تعرفت على اجلامعة من 

اخربوين  بنغالدي�ش  يف  زمالئي 

بان هناك جامعة ممكن التقدمي 

ملعهد  اللكرتونية  البوابة  عرب 

اللغة العربية 

- كم ا�ستغرق الوقت بقبولك؟

ق��دم��ت اأوراق�����ي ع���ام ٢٠١١ 

وقبلت عام ٢٠١٤.

- م�������اذا ت����ع����رف ع����ن امل��م��ل��ك��ة 

قدومك  قبل  ال�سعودية  العربية 

اإليها؟

كنت اأعرف بالد احلرمن ويف 

جامعة ال�سالمية باملدينة املنورة 

وجامعة ام القرى واأخربين بع�ش 

امللك  جامعة  هناك  بان  زمالئي 

�سعود.

- ما هو طموحك؟

العليا  درا�ساتي  لإكمال  اأطمح 

يف الفقه واأ�سبح فقيهاً يف بلدي 

مب�سيئة اهلل. 

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

امل��ف��ردات  بع�ش  اأع���رف  كنت 

ثم  ومن  بلدي  يف  تعلمتها  حيث 

العربية  اللغة  معهد  يف  اأتقنتها 

هنا بجامعة امللك �سعود.

- ما هي هواياتك؟

الفقه  الكتب يف  ق��راءة  اأح��ب 

مبكتبة  متوفرة  وهي  واحلديث، 

باجلامعة  لبمرزية  �سلمان  امللك 

وكذلك كتب التاريخ الإ�سالمي.

- هل زرت مدنًا �سعودية؟

امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  زرت  اأج������ل، 

املنطقة  وكذلك  املنورة  واملدينة 

ال�سرقية الدمام واخلرب ووجدتها 

متطورة وجذابة.

- الأكالت ال�سعودية تذوقتها؟

وخ�سو�ساً  واأحببتها  بالتاأكيد 

امل��ن��دي واجل��ري�����ش، ك��م��ا اأن��ن��ي 

�سعودية  اأك����الت  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ت 

عند  خ�سو�سا  ع��دي��دة  اأخ���رى 

وبع�ش  واملدينة  مكة  اإىل  ال�سفر 

مناطق اململكة العامرة. 

- هل يوجد ط��الب من بلدك 

بنغالدي�س يف اجلامعة؟

ي��وج��د ع���دد ل ب��اأ���ش ب��ه من 

بنغالدي�ش يف اجلامعة يقارب ٣٥ 

طالباً.

ال�����ري�����ا������س�����ة  ت�����ت�����اب�����ع  ه��������ل   -

ال�سعودية؟

ال�سعودية  الريا�سة  اأتابع  نعم 

املباريات  واأتابع  بع�سها  واأ�سجع 

التي يحت�سنها ملعب اجلامعة.

- طموحك يف اجلامعة؟

والتم�سز  ال��ت��ف��وق  ط��م��وح��ي 

واإكمال الدرا�سات العليا.

اأي�����ن   .. اجل����ام����ع����ة  خ��������ارج   -

تذهب؟

اأذهب اإىل الأ�سواق وامل�ساجد 

يف  العلمية  ال��درو���ش  واأح�����س��ر 

م�سجد الراجحي وح�سلت على 

جائزة العميد مرتن وهي جائزة 

التميز.

ال�سم : رحمة اهلل 

الكلية : الرتبية 

الق�سم: الدرا�سات ال�سالمية 

البلد: بنغالدي�س 

امل�ستوى: ال�سابع 

احلالية الجتماعية : اعزب

يعتقد اأنها تزود الطالب مبهارات وظائف امل�ستقبل

السياري: الدراسة »عن ُبعد« فعالة بنسبة ٪80
و سلبياتها ال تقارن بإيجابياتها
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41% من »وفيات كورونا« بدناء

تحذير من قدرة »كورونا« على التسلل دون أعراض!

تمارين رياضية لمدة دقيقتين تعالج »كسل الدراسة«

تناولت  حديثة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

يف  ع�����وجل�����وا  ����س���خ�������ص   3000
امل�ست�سفيات الأمريكية خالل الربيع 

اإىل   18 »من  ال�سباب  البالغني  اأن 

البدانة  يعانون  ال��ذي��ن  ع��ام��اً«   34
الدم،  ارتفاع �سغط  اأو  ال�سكري  اأو 

يحتاجوا  لأن  عر�سة  اأك���ر  ك��ان��وا 

ميوتوا  اأو  ا�سطناعي  تنف�ص  جهاز 

ب�سبب فريو�ص كورونا.

وت��ن��اول��ت ه���ذه ال��درا���س��ة التي 

ن�����س��رت��ه��ا جم��ل��ة »ج���ام���ا اإن���رن���ل 

م��ي��دي�����س��ني« م��ر���س��ى ع��وجل��وا يف 

ني�سان/اأبريل  ب��ني  امل�ست�سفيات 

وح���زي���ران/ي���ون���ي���و امل��ا���س��ي��ني يف 

الوليات املتحدة.

الأ�سخا�ص  اأن  الدرا�سة  واأك��دت 

ال�����س��ود وامل��ت��ح��دري��ن م��ن اأ���س��ول 

ت�سرراً  اأك��ر  هم  لتينية  اأمريكية 

بني  من  ن�سبتهم  اإن  اإذ  الوباء،  من 

يعاجلون  الذين  ال�سباب  البالغني 

اأما   .57% بلغت  امل�ست�سفيات  يف 

ن�سبة ال�سود والالتينيني من جممل 

الأ�سخا�ص الذين توفوا اأو احتاجوا 

فكانت  ا�سطناعي  تنف�ص  جل��ه��از 

�سوى  ميثلون  ل  ه��م  فيما   ،49%
%33 من ال�سعب الأمريكي.

ن�سبة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما 

بدانة  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 

اجل�سم  كتلة  م��وؤ���س��ر  »م��ع  خ��ط��رة 

ج���داً،  ك��ب��رية  ك��ان��ت  ال�40«  ف���وق 

املر�سى  ب��ني  م��ن   41% بلغت  اإذ 

جهاز  اح��ت��اج��وا  اأو  ت��وف��وا  ال��ذي��ن 

الأ�سخا�ص  ه��وؤلء،  واأعقب  تنف�ص، 

ال��دم  �سغط  ب��ارت��ف��اع  امل�����س��اب��ون 

%31 وال�سكري 27%.
اأم���ا ال��ب��ال��غ��ون ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن 

»بدانة  ال��ث��الث  امل�سكالت  يعانون 

مفرطة وارتفاع �سغط دم و�سكري«، 

ف��ك��ان��وا ي��واج��ه��ون خ��ط��ر وف���اة اأو 

ا�سطناعي  تنف�ص  جلهاز  احلاجة 

يعادل ذلك العائد للبالغني الأ�سحاء 

 35« الأك���ر  العمرية  الفئات  م��ن 

عاماً اإىل 64«، وفق الباحثني.

�سل�سلة  اإىل  ال��درا���س��ة  وت�ساف 

اأن  اإىل  ت�����س��ري  اأخ�������رى  ب���ح���وث 

يواجهون خطراً  البدناء  الأ�سخا�ص 

خطرية  مب�ساعفات  لالإ�سابة  اأكر 

لكوفيد19-.

اأعرا�سه ت�سبه اأعرا�ض »الت�سمم الغذائي«

ماذا يعني »برد المعدة« وماذا 
نأكل خالله!

غالًبا ما يخلط النا�ص بني برد املعدة والت�سمم الغذائي، وهو اأمر يبدو 

»اإ�سهال،  تقريًبا  متماثلة  احلالتني  لكلتا  الأعرا�ص  اأن  اإىل  بالنظر  منطقيا 

قيء، حمى واآلم معدة« اإل اأنهما يختلفان يف العديد من اجلوانب.

برد املعدة، وفق موقع »وب طب«، عبارة عن التهابات يف املعدة والأمعاء، 

وي�سخ�ص هذا املر�ص باأنه عدة اأمرا�ص جمتمعة ول يوجد فريو�ص واحد 

فقط يكون امل�سبب للحالة، بل توجد فريو�سات عدة، منها فريو�ص النورو 

ت�ستمر  اأن  ميكن  الإ�سابة  حدوث  الدينو.وعند  وفريو�ص  الروتا  وفريو�ص 

الأعرا�ص من 3 اإىل 10 اأيام، وقد تختفي دون تدخل طبي. واأثناء الإ�سابة 

برد املعدة، ينبغي على املر�سى مراقبة الأطعمة التي يتناولونها بدقة، كما 

يجب زيادة ا�ستهالك املاء لتعوي�ص الإ�سهال والقيء.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها عند الإ�سابة برد املعدة، 

وفق موقع »بولد �سكاي«.

- املوز: غني بالبوتا�سيوم وفيتامني B6، وهو اأف�سل عالج طبيعي لرد 

على  املوز  وي�ساعد  فورية،  طاقة  ويوفر  اله�سم  �سهل  اأنه  باعتبار  املعدة 

جتديد ما يفقد من �سوائل اجل�سم، واحلفاظ على التوازن.

- الزجنبيل: يحتوي على خ�سائ�ص م�سادة للبكترييا والفريو�سات ت�ساعد 

على تقليل تهيج املعدة. كما ي�ساعد على تقليل نوبات القيء والإ�سهال من 

خالل م�ساعدة املعدة على ه�سم الطعام ب�سكل اأف�سل.

- الفواكه »قليلة احلمو�سة«: الفاكهة غذاء طبيعي لدعم اجل�سم باملواد 

اأنها توفر طاقة كافية ملحاربة فريو�سات برد املعدة، ويف�سل  املغذية، كما 

البطيخ والتني وال�سمام  بال�سوائل، واأقل حم�سية، مثل  تناول فاكهة مليئة 

والبابايا واخلوخ والتوت واملانغو.

تعزيز  ي�ساعد على  الألي�سني  ي�سمى  الثوم على مركب  الثوم: يحتوي   -

قدرة كرات الدم البي�ساء على حماربة اللتهابات ب�سكل فعال. ومن املعروف 

اأن ال�ستهالك املنتظم للثوم يقلل من اأعرا�ص و�سدة العدوى.

- املقرم�سات: على عك�ص املتوقع ت�ساعد املقرم�سات على تهدئة املعدة 

تناول  الوقت. ولكن يجب  نف�ص  املفقودة يف  الغذائية  العنا�سر  مع جتديد 

الدهون، مما  وقليلة  والكربوهيدرات  الألياف  قليلة  مقرم�سات غري حارة 

يجعلها غذاء فعال ولطيفا.

- اخلبز املحم�ص »من احلبوب الكاملة«: ي�ساعد على ملء املعدة املري�سة 

تناول  وي�ساعد  اله�سمي.  باجلهاز  امل�سكالت  من  العديد  الت�سبب يف  دون 

مفيد  وهو  كذلك  املعدة  تهدئة  على  الكاملة  احلبوب  من  املحم�ص  اخلبز 

لل�سحة ب�سكل عام.

- ماء جوز الهند: حملول ممتاز لإعادة الرطيب ومواجهة الأعرا�ص مثل 

فاإن ماء جوز  املعدة،  برد  املبكرة من  للمرحلة  وبالن�سبة  والقيء.  الإ�سهال 

الهند مفيد يف تعوي�ص املياه املفقودة يف اجل�سم.

على  الأك�سدة  م�سادات  ت�ساعد  حيث  املعدة،  ب��رد  يقاوم  الليمون:   -

مكافحة اللتهابات. كما ت�ساعد على تخفيف الغثيان.

- القرفة: ت�ساعد القرفة على تهدئة املعدة وتخفيف العديد من التهابات 

تقليل  على  للفطريات  امل�سادة  خ�سائ�سها  وت�ساعد  اله�سمي.  اجلهاز 

اله�سمي  اجلهاز  تن�سط  القرفة  اأن  كما  ما،  حد  اإىل  املعدة  برد  اأعرا�ص 

ومتنع الإ�سهال والغثيان والقيء.

- الزبادي »يوغرت«: ي�ساعد على موازنة ميكروبيوتا الأمعاء عن طريق 

تقليل البكترييا ال�سارة وم�ساعدة البكترييا املفيدة على الزدهار. ويح�سن 

هذا عمل اجلهاز اله�سمي وي�ساعد على التعايف ب�سكل اأ�سرع.

- �ساي البابونغ: تفيد اخل�سائ�ص امل�سادة لاللتهابات ب�ساي البابونغ يف 

تهدئة ا�سطراب املعدة وتقتل م�سببات الأمرا�ص. وي�ساعد التاأثري املهدئ 

لل�ساي اأي�ًسا على ا�سرخاء ع�سالت املعدة وتهدئة الأعرا�ص.

الوباء  ح��ول  الأب��ح��اث  جديد  يف 

ح��ذرت   ،»19  - »كوفيد  امل�ستجد 

قدرة  من  جديدة  اأمريكية  درا���س��ة 

اإىل  »ك��ورون��ا«  نقل  على  الأط��ف��ال 

عليهم  تظهر  مل  واإن  حتى  غريهم 

اأعرا�ص مر�ص كوفيد 19.

ن�سرها  التي  الدرا�سة  وبح�سب 

ال�سيطرة  ملركز  الإل��ك��روين  املوقع 

فقد  منها،  والوقاية  الأمرا�ص  على 

الذين  الأطفال  اأن  الأبحاث  اأثبتت 

تقل اأعمارهم عن 10 اأعوام لديهم 

التاجي  الفريو�ص  نقل  على  القدرة 

يف املدر�سة. ومن خالل عملية تتبع 

ولية  يف  الأطفال  مرافق  بع�ص  يف 

يوليو، مت ر�سد  اإىل  اأبريل  يوتا من 

كورونا  بفريو�ص  طفال   12 اإ�سابة 

 13 اإىل  العدوى  ونقلهم  امل�ستجد، 

اآباء  بع�ص  اإ�سابة  ثم  ومن  اآخرين، 

اإىل  اأولئك الأطفال باملر�ص ونقلهم 

الدرا�سة  اأك��دت  كما  امل�ست�سفيات. 

العدوى  نقلوا  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن 

مر�ص  اأع���را����ص  عليهم  تظهر  مل 

كوفيد 19 ب�سكل وا�سح مثل ارتفاع 

احلرارة اأو الإ�سهال والقيء.

وط��ال��ب امل��رك��ز ب�����س��رورة اإج��راء 

لالأطفال  كورونا  فح�ص  اختبارات 

قبل التحاقهم باملدار�ص حتى واإن مل 

تظهر عليهم اأي اأعرا�ص.

ب�سرورة  املركز  ين�سح  ذلك،  اإىل 

وكذلك  للكمامات،  الأطفال  ارت��داء 

الأمر بالن�سبة للعاملني يف املدر�سة، 

نظافة  على  احلفاظ  اأي�سا  وينبغي 

الأي�����دي وت��ع��ق��ي��م الأم���اك���ن، ومنع 

املدر�سة  اإىل  الذهاب  من  الأطفال 

عر�ص  اأي  ب��وج��ود  ال�سك  ح��ال  يف 

مر�سي لديهم.

الآون���ة  الأب��ح��اث يف  زادت  وق��د 

ب�سبب  املو�سوع  هذا  الأخ��رية حول 

العملية  اإع����ادة  ال���دول  بع�ص  نية 

جم���دداً  امل���دار����ص  اإىل  التعليمية 

وعودة الأطفال اإىل الدوام الر�سمي 

وم��ا  امل��ا���س��ي،  عليه يف  ك���ان  ك��م��ا 

واأخ��رى  م��وؤي��دة  اآراء  من  عنها  نتج 

معار�سة.

بع�ص  بالك�سل  ت�سعر  كنت  اإذا 

ولي�ص  ال��درا���س��ة،  اأث���ن���اء  ال�����س��يء 

يف  يكمن  فاحلل  كثري،  وقت  لديك 

ملدة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 

درا���س��ة  بح�سب  ف��ق��ط،  دق��ي��ق��ت��ني 

جديدة.

ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  ح��ل��ل  اإذ 

درا�سة   13 بال�سويد  يون�سوبينغ 

تناولت تاأثريات التمارين الريا�سية 

ع��ل��ى الأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن ت���راوح 

ع��ام��ا،   35-18 ب���ني  اأع���م���اره���م 

واأج���ري���ت ه���ذه ال���درا����س���ات بني 

.2019-2009
ممار�سة  اأن  اإىل  ه��وؤلء  وخل�ص 

ال��ري��ا���س��ة ب��ني دق��ي��ق��ت��ني و���س��اع��ة 

ك��ام��ل��ة، يف مت��اري��ن م��ث��ل اجل��ري 

وامل�سي وركوب الدراجات الهوائية، 

وال��ذاك��رة  التعلم  وظ��ائ��ف  حت�سن 

لدى البالغني.

ممار�سة  اأن  الباحثون  ولح��ظ 

اإىل  متو�سطة  كثافة  بني  التمارين 

 120 مل��دة  كانت  ول��و  ك��ب��رية، حتى 

ثانية فقط، توؤدي اإىل تعزيز ذاكرة 

امل�سكالت  وحل  والتخطيط  التعلم 

والركيز.

وثيقة  �سلة  ه��ن��اك  اأن  واأك����دوا 

على  والقدرة  البدنية  التمارين  بني 

الباحثون  �سدد  ذلك،  ومع  التعلم، 

ال�سويديون على اأهمية اإجراء مزيد 

من الأبحاث لتحديد ال�سراتيجية 

للتمارين. املثلى 

وت��ظ��ه��ر امل���راج���ع���ة امل��ن��ه��ج��ي��ة 

التمارين  اأن  ال�سابقة  للدرا�سات 

اإىل  ي��وؤدي  الرميز  قبل  الريا�سية 

وع��ّرف  ال��ت��ع��ل��م،  وظ��ائ��ف  حت�سني 

املرحلة  ب��اأن��ه  ال��رم��ي��ز  ال��ب��اح��ث��ون 

الأوىل من عملية تخزين املعلومات 

معاجلة  مرحلة  وهي  ال��ذاك��رة،  يف 

املعلومات.

الأوىل  ال��درا���س��ة  لي�ست  وه���ذه 

ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ف���وائ���د ال��ت��م��اري��ن 

الإن�����س��ان؛  عافية  على  الريا�سية 

درا�سة  قالت  املا�سي،  مايو  ففي 

اأمريكية،  علمية  جملة  يف  ن�سرت 

اأعمارهم  معدل  اأ�سخا�سا  وتناولت 

املنتظمة  التمارين  اإن  ع��ام��ا،   66
التفكري  مهارات  اأن حت�ّسن  ميكنها 

واللفظ.
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اأع��ل��ن��ت »اآب����ل« ع��ن م��ي��زة رائعة 

امل�ستخدمني  خ�سو�سية  حلماية 

 iPadOS و   iOS 14 نظامي  يف 

اإ�سدارهما  واملتوقع  القادمني   14
ال�سهر،  ه���ذا  م��ن  الح���ق  وق���ت  يف 

طلب  على  التطبيقات  اإجبار  وهي: 

بالتتبع  يتعلق  فيما  امل�ستخدم  اإذن 

واالإعالن املخ�س�ص يف املرة االأوىل 

التي يفتحون فيها التطبيق.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة اأّجلت 

بداية  حتى  اجل��دي��دة  امليزة  توفري 

العام القادم، اإال اأنها وجدت ترحيًبا 

ب�سركة  واإ�سادة  اجلميع،  من  كبرًيا 

خل�سو�سية  امل��وؤي��د  وموقفها  اآب���ل 

اأك��ر  الق�سة  ولكن  امل�ستخدمني، 

اإن ه��ذه  م���ن ذل���ك ب��ك��ث��ري، ح��ي��ث 

واملعلنني  بالنا�سرين  �ست�سر  امليزة 

بينما  �سريح،  ب�سكل  وامل�ستهلكني 

من  ال��ك��ث��ري  اآب���ل  ل�سركة  �ستحقق 

االأرباح املالية.

�ستوؤثر  كيف  �سنعرف  يلي  فيما 

يف   iOS 14 يف  التتبع  ع��دم  ميزة 

اجلميع �سلًبا با�ستثناء اآبل؟

على  امل�ستخدم  ي�سغط  عندما 

ع��دم  التطبيق  م��ن  »اط��ل��ب  خ��ي��ار 

 Ask App Not To  - التتبع 

رقم  باإخفاء  �سيقوم  فاإنه   »Track
معّرف املعلنني »IDFA« الأجهزتهم 

من التطبيقات، ومبجرد تعطيله لن 

التطبيقات  مطوري  باإمكان  يكون 

وال��ن��ا���س��ري��ن اإت���اح���ة ه���ذا امل��ع��رف 

تقدمي  اإىل  ي�سعون  الذين  للمعلنني 

اإعالنات مالئمة للم�ستخدمني.

وهذا من �ساأنه اأن يوؤثر كثرًيا يف 

النا�سرين واملعلنني وامل�ستهلكني على 

حد �سواء با�ستثناء �سركة اآبل، حيث 

على  تعتمد  التي  التطبيقات  تُعترب 

لتحقيق  رئي�سية  ب�سورة  االإعالنات 

االأرباح – مثل: تطبيقات الطق�ص اأو 

من   – البدنية  اللياقة  اأو  املو�سيقى 

اأ�سد العنا�سر ت�سرًرا.

حيث �سيوؤدي تعطيل IDFA اإىل 

تعتمد  التي  التطبيقات  يف  التاأثري 

الأن  ُكلية؛  ب�سورة  االإع��الن��ات  على 

و�سائطها  يجعل  ال��ذي  هو   IDFA
ذات قيمة للمعلنني، ومن ثم �سنجد 

يف  تطبيق  مليون   2.2 بني  من  اأن 

متجر اآب �ستور �سيتاأثر الكثري منها 

ب�سبب انخفا�ص عائدات االإعالنات.

ولكن اآبل �ستكون اأول امل�ستفيدين 

 ،iOS 14 من ميزة عدم التتبع يف

حتى اإن ادعت غري ذلك اأو ظهرت 

خ�سو�سية  حت��م��ي  اأن��ه��ا  ب�����س��ورة 

ي�سبح  ف��ع��ن��دم��ا  امل�����س��ت��خ��دم��ني، 

غري  باالإعالنات  امل��دع��وم  املحتوى 

قابل للتطبيق لكثري من التطبيقات 

الدفع  امل�ستهلكني  على  ف�سيتعني 

مقابل الو�سول اإىل املحتوى.

وم����ن ث���م ���س��ي��ق��وم ال��ك��ث��ري من 

مطوري التطبيقات والنا�سرين بنقل 

اإىل منوذج  تطبيقاتهم  عمل  منوذج 

توفريها  اأو  املدفوعة،  اال�سرتاكات 

�سيا�سة  وب�سبب  مايل،  مبلغ  مقابل 

ب�سركة  اخلا�سة  التطبيقات  متجر 

اآبل التي تخ�سم ن�سبة %30 يف كل 

عملية �سراء، فاإن �سركة اآبل �ستجني 

يعزز من  ال��دوالرات؛ مما  مليارات 

غري  بطريقة  ال�����س��ن��وي��ة  اأرب��اح��ه��ا 

خ�سو�سية  حماية  بذريعة  مبا�سرة 

امل�ستخدمني.

ماذا ميكننا اأن نتوقع اأي�ًسا؟

اآبل بتطبيق ميزة عدم  اإذا قامت 

 iOS 14 التتبع يف نظامي الت�سغيل

النظر  بغ�ص   –  iPadOS 14 و 

عن التوقيت – فمن املرجح ب�سورة 

اأن حت���ذو ج��وج��ل ح��ذوه��ا  ك��ب��رية 

اآب��ل  ت��ق��وم  اأن  فبمجرد  ب�����س��رع��ة، 

باإجبار التطبيقات التي تعتمد على 

االإعالنات، على التحول اإىل مناذج 

فمن  ر�سوًما،  تُدر  التي  اال�سرتاك، 

املتوقع اأن تقوم جوجل بتطبيق امليزة 

اأندرويد،  الت�سغيل  نظام  يف  نف�سها 

ومن ثم �ستجني مليارات الدوالرات 

مع وجود اأكر من 2.8 مليون تطبيق 

يف متجرها.

وم����ن ث���م مي��ك��ن��ن��ا اأي�����س��ا ت��وق��ع 

الق�سائية  ال���دع���اوى  م��ن  امل��زي��د 

التطبيقات  مطورو  �سريفعها  التي 

وال���ن���ا����س���رون ���س��د ���س��رك��ت��ي اآب���ل 

وجوجل ب�سبب املمار�سات املناه�سة 

الق�سائية  الدعوى  مثل:  للمناف�سة، 

 Epic Games التي رفعتها �سركة

امل���ط���ورة ل��ل��ع��ب��ة ف��ورت��ن��اي��ت �سد 

ال�سركتني.

aitnews :امل�صدر

ميزة رائعة من »آبل« لحماية الخصوصية

دان�����ص«  »ب��اي��ت  �سركة  اأن  ي��ب��دو 

ال�سينية املالكة لتطبيق »تيك توك« 

ال�سهري  الق�سرية  امل�سورة  للمقاطع 

تخلت عن بيعه يف اأمريكا، بعد ف�سل 

الربجميات  عمالق  مع  املفاو�سات 

»مايكرو�سوفت«.

ال�����س��رك��ة  اأن  ت��ق��اري��ر  واأف������ادت 

�سركة  مع  ل�سراكة  ت�سعى  ال�سينية 

تتفادى  جتعلها  ب��اأن  اآملة  اأوراك���ل، 

اإر�ساء احلكومة  اأمريكيا مع  حظرا 

ح�سبما  عينه،  الوقت  يف  ال�سينية 

هذا  على  مطلعون  اأ�سخا�ص  ق��ال 

االأمر ل�سحف اأمريكية االإثنني.

اأو�سحت تلك امل�سادر  اإىل ذلك، 

اأن����ه مب��وج��ب ال�����س��ف��ق��ة امل��ق��رتح��ة 

�ستكون اأوراكل ال�سريك التكنولوجي 

اإدارة بيانات  لبايت دان�ص و�ستتوىل 

الواليات  يف  توك  تيك  م�ستخدمي 

اأي�سا  اأوراكل  املتحدة. كما تتفاو�ص 

على اأخذ ح�سة يف اأ�سول تيك توك 

باأمريكا.

»ب��اي��ت  ���س��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

لبيع  كانت جتري حمادثات  دان�ص« 

ال��والي��ات  يف  ت��وك«  »تيك  عمليات 

اأن  منذ  حمتملني  مل�سرتين  املتحدة 

ال�سهر  ترمب  دونالد  الرئي�ص  هدد 

اإذا مل  املا�سي بحظر هذه اخلدمة 

يتم بيعها.

لقوانني  ال�سني  حت��دي��ث  واأدى 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�����س��ادرات اأواخ���ر 

ال�سهر املا�سي والذي منحها راأيا يف 

نقل عمليات »تيك توك« اإىل م�سرت 

اأجنبي اإىل تغيري املفاو�سات متاما. 

اأن  وكانت رويرتز قد ذكرت موؤخراً 

اإغ��الق  تف�سل  ال�سينية  احلكومة 

»تيك توك« يف الواليات املتحدة على 

اأن ي�سبح جزءا من بيع ق�سري.

اأت��������ت ت���ل���ك ال����ت����ق����اري����ر ع��ن 

اأن  ب��ع��د  امل�����س��ت��ج��دة  ال�������س���راك���ة 

»بايت  اأن  »مايكرو�سوفت«  اأعلنت 

تبيعها  ل��ن  ب��اأن��ه��ا  اأبلغتها  دان�����ص« 

وكانت  ال�سهري.  التطبيق  عمليات 

موعد  �سابقا  مايكرو�سوفت حددت 

نهاية املفاو�سات يف 15 �سبتمرب.

اأ���س��در  ت��ق��ري��ب��ا،  �سهرين  وق��ب��ل 

ترمب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�ص 

»بايت  �سركة  يطالب  تنفيذيا  اأم��را 

بيانات  جميع  عن  بالتخلي  دان�ص«، 

االأمريكيني يف غ�سون  م�ستخدميها 

90 ي���وم���ا، ك��م��ا خ��ريه��ا ب���ني بيع 
التطبيق الرائج اأو حظره.

alarabiya :امل�صدر

تتح�سر جمموعة »�سوفت بانك« 

يف  العريقة   »ARM« �سركة  لبيع 

عمالقة  اإىل  امل��ع��اجل��ات  �سناعة 

���س��ن��اع��ة ب��ط��اق��ات ال��ر���س��وم��ي��ات 

والعر�ص »اإنفيديا« ب�سفقة قد ت�سل 

قيمتها اإىل اأكر من 40 مليار دوالر 

اأمريكي.

ال�سفقة  حول  ال�سائعات  ظهرت 

ق��ب��ل ���س��ه��ري��ن، وك��ان��ت »ان��ف��ي��دي��ا« 

باحل�سول  املهتمة  الوحيدة  ال�سركة 

على »ARM« ودخلت يف مفاو�سات 

مرّكزة مع املالكة لها �سوفت بانك.

�ستكون  فاإنها  ال�سفقة  متت  ولو 

واحدة من اأكرب ال�سفقات يف قطاع 

وقد  وال�سرائح  املعاجلات  �سناعة 

تواجه معار�سة كبرية من ال�سلطات 

باملناف�سة  يتعلق  فيما  احلكومية 

ومنع االحتكار.

كانت �سوفت بانك قد ا�ستحوذت 

على ARM يف عام 2016 ب�سفقة 

مليار   31 حينها  قيمتها  ب��ل��غ��ت 

ال�سركة  �سرائح  وت�ستخدم  دوالر، 

يف الهواتف الذكية ملعظم ال�سركات 

مثل اآبل و�سام�سوجن وكوالكوم.

وم��ن��ذ ا���س��ت��ح��واذ ���س��وف��ت بانك 

االأخ���رى  ال�����س��رك��ات  ب����داأت  عليها 

تدعم  التي  منتجاتها  بتطوير  تهتم 

راأي��ن��ا  ف��ق��د   ،ARM م��ع��اجل��ات 

حا�سب  �سنع  تريد  مايكرو�سوفت 

ون�سخة   ARM مبعالج  �سريف�ص 

كما  املعاجلات،  تلك  تدعم  ويندوز 

اأن اآبل اتخذت قرارها بالفعل بدعم 

حوا�سب املاك امل�ستقبلية مبعاجلات 

على  امل��ب��ن��ي��ة   Apple Silicon
.ARM تقنيات

وتتخ�س�ص �سركة اإنفيديا بتطوير 

معاجلات الر�سوميات التي ت�سممها 

تواجد  لديها  ولي�ص  اأي�ساً،   ARM
وخربة كبرية يف معاجلات احلوا�سب 

اأو ت�سميمها، لذا مع اال�ستحواذ على 

توجهها  من  �ستغري  فاإنها   ARM
وتو�سعه لي�سمل تلك االأجهزة اأي�ساً.

tech-wd :امل�صدر

هواوي تعتزم طرح هواتف بنظام 
تشغيلها الخاص في 2021

الت�سغيل  اأن نظام  ال�سينية لالت�ساالت  اأكدت جمموعة »هواوي« 

املطور لديها »هارموين اأو اأ�ص«، �سيكون متوافرا على هواتفها الذكية 

اعتبارا من العام املقبل، بعد عقوبات اأمريكية حتول دون ا�ستخدام 

نظام ت�سغيل اأندرويد.

»ه��واوي«  عنه  ك�سفت  الذي  اأ���ص«  اأو  »هارموين  نظام  يتوافر  وال 

العام املا�سي، اإال يف بع�ص منتجات ال�سركة التي تتخذ مقرا لها يف 

مدينة �سنجن جنوب ال�سني، خ�سو�سا على اأجهزة التلفزيون الذكية.

االأج��ه��زة  عمل  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  الت�سغيل  ن��ظ��ام  وي�سكل 

بنظام  جمهزة  العامل  يف  املحمولة  الهواتف  واأك��ري��ة  االإلكرتونية، 

»اأندرويد« التابع ل�»غوغل« اأو »اآي اأو اأ�ص« من »اآبل«. وخالل موؤمتر 

�سحايف، قال ريت�سارد يو اأحد مديري »هواوي« اإن ال�سيفرة امل�سدرية 

اخلا�سة بنظام »هارموين اأو اأ�ص« �ستكون متاحة اعتبارا من دي�سمرب 

ملطوري التطبيقات.

واأول هاتف ذكي عامل بهذا النظام الت�سغيلي من ت�سنيع املجموعة 

عمل  »�سنقدم  يو:  وق��ال  يو.  بح�سب   ،2021 العام  خالل  �سيطرح 

املطورين ال�سينيني لبقية العامل، مع االأمل يف روؤية ن�سخ جديدة من 

تيك توك يف امل�ستقبل«، يف اإ�سارة اإىل التطبيق الرائج للفيديوهات 

الق�سرية الذي تهدد اإدارة الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب بحظره 

يف الواليات املتحدة.

وكثفت وا�سنطن يف االأ�سهر االأخرية ال�سغوط على حلفائها لكي 

اخلام�ص  اجليل  بتقنية  »ه��واوي«  من  امل�سنعة  التجهيزات  يحظروا 

متحدثة  فيها،  رائ��دة  ال�سينية  املجموعة  ت�سنف  التي  لالت�ساالت 

عن خماطر مرتبطة باأمن املعلوماتية. كما اأن »هواوي« مدرجة على 

اأمريكية ملنعها من اال�ستحواذ على تقنيات مطورة يف  قائمة �سوداء 

الواليات املتحدة حتتاج اإليها يف �سنع هواتفها.

تقنياتها  تطوير  يف  للتعجيل  م�سطرة  ال�سينية  ال�سركة  وباتت 

اخلا�سة، ورغم �سعوط وا�سنطن، جنحت »هواوي« يف انتزاع �سدارة 

مبيعات �سوق الهواتف الذكية يف العامل خالل الربع الثاين من العام 

اجلاري، بعدما اأطاحت مناف�ستها الكورية اجلنوبية »�سام�سونغ«.

alqabas :امل�صدر

»تيك توك« ترفض عرض شراء من مايكروسوفت

»ARM« سوفت بانك« تقترب من بيع عمالقة المعالجات«
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»رسالة الجامعة« ورقيًا وإلكترونيًا

د. حسين بن سعيد القحطاني

وتغري  عموماً،  الإعالمية  الأدوات  تغريت  احلديث،  الإعالم  يف 

طرق  فتطورت  اخل�صو�ص،  وجه  على  ال�صحفي  واملحتوى  ال�صكل 

بقي  اجلمهور  ولكن  والأ�صاليب،  الأه��داف  معه  وتطورت  اإي�صاله 

هدفاً اأولً جلميع الو�صائل القدمية واحلديثة.

التوزيع  حجم  لكن  الهدف،  هو  دائماً  يبقى  املعلن  اأن  �صحيح 

لقيا�ص النجاح وح�صاب التكلفة، ثم  لل�صحيفة مازال موؤ�صراً هاماً 

اأ�صبح عدد املت�صفحني للن�صخ اللكرتونية واملتابعني للمواقع ومرات 

دخولهم موؤ�صراً جديداً ل ميكن ال�صتهانة به.

�صّباقة  ال�صحافة  كانت  املناف�صة،  �صاحة  يف  البقاء  اأج��ل  ومن 

ل�صتخدام اجلديد من التقنيات لتطوير املهنة؛ فا�صتخدمت يف فرتة 

مبكرة اأجهزة احلا�صب وبراجمه املتخ�ص�صة يف اأعمالها التحريرية 

ال�صناعية  الأقمار  ونقلت �صفحاتها عرب  اإخراجاً،  والفنية طباعة 

وتنوعت  خمتلفة،  ودول  م��دن  يف  واح��د  وق��ت  يف  طباعتها  ليتم 

اأ�صاليبها يف التوزيع لت�صل اإىل جمهورها يف كل مكان.

ومواكبة للتطور، ظهرت �صحيفة »ر�صالة اجلامعة« عرب الإنرتنت 

من خالل �صبكة »ن�صيج« عام 1997م لأول مرة، وكان حدثاً رائعاً 

ال�صحف املحلية والقليمية؛ �صاعدها  �صبقت فيه اجلامعة معظم 

على ذلك اأن ال�صحيفة بادرت با�صتخدام احلا�صب قبل �صنوات من 

انت�صاره ب�صكل وا�صع وكان جزءا من �صخ�صيتها واأدائها املتميز.

اأما التوزيع والنت�صار؛ فقد كانت ر�صالة اجلامعة تطبع ع�صرات 

الآلف من الن�صخ اأ�صبوعياً، تنفد معظمها داخل اجلامعة، وتواجدت 

يف اجلامعات وال�صفارات وامللحقيات بعد اأيام قليلة من �صدورها، 

على  اأ�صبوعيا  و�صولها  يرتقبون  �صعود  امللك  جامعة  مبتعثو  وكان 

عناوينهم الربيدية يف خمتلف دول البتعاث.

الإع��الم،  من  جديدة  اأ�صاليب  ظهور  ال�صحيفة  عاي�صت  لقد 

واأمناط حديثة من ال�صحافة تزامنت مع توجه العامل اإىل الف�صاء 

الإلكرتوين احلديث، يف ظل تراجع توزيع ال�صحف الورقية بدرجة 

كبرية، مع ارتفاع يف تكلفة الطباعة والتوزيع.

كما تراجعت الإعالنات ب�صكل موؤثر جداً، مما ا�صطر ال�صحف 

اإىل الختيار بني املواءمة اأو الزوال، والبدء يف التطوير اأو الإغالق؛ 

باملهنية  مرهونا  اأ�صبح  الورقية  ال�صحافة  م�صتقبل  ف��اإن  لذلك 

�صهلة  تقنيات  عرب  اجلمهور  اإىل  والو�صول  املحتوى،  يف  والإب��داع 

وحديثة.

فريق  اأذه���ان  يف  حا�صر  التحدي  ه��ذا  اأن  احل��ظ  ح�صن  وم��ن 

ر�صالة اجلامعة، وكان من نتائجه اأن ال�صحيفة وبالتعاون مع عمادة 

التعامالت الإلكرتونية - التي ت�صتحق هنا كلمة �صكر - تقدم الآن 

العدد الأ�صبوعي عرب الربيد الإلكرتوين �صباح كل اأحد، اإىل نحو 

هيئة  واأع�صاء  والطالبات  الطالب  جميع  بينهم  ق��ارئ،  األف  مائة 

التدري�ص واملوظفني يف اجلامعة. 

الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وحت�صني  حتديث  على  العمل  يتم  وحاليا 

ا�صتمرار  مع  بالتزامن  للجامعة،  الرئي�ص  املوقع  �صمن  لل�صحيفة 

عمليات التطوير يف اأعمال التحرير والإخراج والو�صول اىل مزيد 

من القراء خارج اجلامعة، وفتح مزيد من فر�ص التدريب لطالب 

لإن�صاء هذه  الرئي�صة  الأهداف  اأحد  وهو  الإعالم،  ق�صم  وطالبات 

القادرة  ال�صحفية  والكفاءات  املواهب  دور  ولتفعيل  ال�صحيفة، 

الإعالم  و�صائل  اإعالم جيد يف  تقدمي  م�صتقباًل على  مب�صيئة اهلل 

املختلفة.

ال�صعودي  الحت��اد  من  وف��د  زار 

للريا�صة للجميع كلية علوم الريا�صة 

املعامل  ومنها  ال��ب��دين  وال��ن�����ص��اط 

واملختربات التعليمية والبحثية، ومت 

ال�صعودي  الحتاد  رئي�ص  ا�صت�صافة 

ال�صمو  �صاحب  للجميع  للريا�صة 

بن  الوليد  بن  خالد  الأم��ري  امللكي 

�صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ط��الل 

�صعود  امل��ل��ك  جامعة  وك��ي��ل  برفقة 

للم�صاريع الدكتور عبداهلل بن حممد 

ال�صقري وعميد كلية علوم الريا�صة 

�صليمان  الدكتور  البدين  والن�صاط 

التنفيذي  واملدير  اجللعود  عمر  بن 

الأ�صتاذة  للجميع  الريا�صة  لحت��اد 

�صيماء بنت �صالح احل�صيني �صباح 

الأح��د ٢٥ حمرم ١٤٤٢ه��� يف مقر 

الكلية. واطلع الأمري خالد بن الوليد 

بن طالل على كر�صي اأبحاث وزارة 

الريا�صة وعلى مركز ريادة الأعمال 

ب��ال��ك��ل��ي��ة وع��ل��ى م��رك��ز الأب���ح���اث، 

ومن�صوبيها  الكلية  بقيادات  والتقى 

مثل  بوجود  واأ�صاد  مفتوح،  لقاء  يف 

اإىل  هذه الكلية يف اململكة، متطلعاً 

التعاون بني احتاد الريا�صة للجميع 

واجلامعة يف امل�صتقبل.

الكلية  عميد  اأع��رب  جانبه،  من 

الحت��اد  رئي�ص  ل��زي��ارة  �صكره  ع��ن 

للجميع، م�صيداً  للريا�صة  ال�صعودي 

بتعزيز التعاون لتحقيق روؤية اململكة 

2030 يف بناء املجتمع احليوي.
الكلية  عميد  ق��دم  اخل��ت��ام  ويف 

خال�ص اعتزازه و�صكره لالأمري خالد 

بن الوليد بن طالل على هذه الزيارة 

الكلية،  وخمتربات  ملعامل  الكرمية 

كما قدم �صكره لرئي�ص اجلامعة على 

ت�صجيعه ودعمه امل�صتمر للكلية.

عن  نيابة  الكلية  عميد  واأه���دى 

رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة درع����اً ت��ذك��اري��ة 

ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 

خالد بن الوليد بن طالل، ثم غادر 

�صاحب ال�صمو امللكي رئي�ص الحتاد 

مودعاً  للجميع  للريا�صة  ال�صعودي 

ح��ف��اوة  م��ن  ب��ه  ا�صتقبل  م��ا  مب��ث��ل 

وتكرمي.

اجلغرافية  اجلمعية  رئي�ص  وقع 

عبداهلل  علي  الدكتور  ال�صعودية 

ال���دو����ص���ري م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

امل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى »دي��وان��ي��ة 

بالريا�ص  التاريخية  ح�صني«  اآل 

احل�صني،  �صليمان  بن  عبدالعزيز 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ح�����ص��ور  وذل���ك 

امللكي الأمري في�صل بن �صلطان بن 

نا�صر بن عبدالعزيز.

وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تكامل 

املجتمعي  العمل  وتعزيز  الأع��م��ال 

والثقافة  ال���رتاث  لأع��م��ال  ال��داع��م 

والعلم واملعرفة يف ظل روؤية اململكة 

وتعد   .2030 ال�صعودية  العربية 

للثقافة  منرًبا  ح�صني«  »اآل  ديوانية 

متعددة  جهود  ولها  والعلم  والرتاث 

وقدمت  املجتمعية،  امل�صوؤولية  يف 

عدًدا من املبادرات يف خدمة الوطن 

اجلمعية  ت��ق��وم  بينما  وامل��ج��ت��م��ع، 

اجل��غ��راف��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ب��ج��ه��ود 

واإ�صدار  العلمي  الن�صر  يف  مكثفة 

الأب���ح���اث وال���درا����ص���ات وال��ك��ت��ب، 

وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية 

وال��ت��وع��وي��ة امل��ت��ن��وع��ة وال���زي���ارات 

ودولياً  حملياً  والرحالت  امليدانية 

املثمر  والتعاون  ال�صراكات  وعقد 

جمال  يف  وخارجها  اململكة  داخ��ل 

علم اجلغرافيا.

بتحقيق  اجل���ه���ود  ه���ذه  وت���ت���وج 

ال�صعودية  اجل��غ��راف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

رئي�ص  ملعايل  املتميز  الأداء  جائزة 

كاأف�صل جمعية  امللك �صعود  جامعة 

اإن�صانية لعام 1440ه�.

وفد االتحاد السعودي للرياضة للجميع يزور »علوم الرياضة«

»الجغرافية« توقع شراكة مع ديوانية »آل حسين«

 العدد 1372 - الأحد 3 �سفر 1442هـ املوافق 20 �سبتمرب 2020م3612

كلية التربية
تحتفل باليوم الوطني 90

 

حتتفي كلية الرتبية مبنا�صبة اليوم الوطني 90 ملدة اأ�صبوع كامل ابتداء 

باإقامة  املعطاء  بالوطن  الحتفاء  و�صيكون  1442/2/3ه�.  تاريخ  من 

وروؤ�صاء  الكلية  ووك��الء  عميد  مب�صاركة  بُعد  عن  وحما�صرات  ن��دوات 

الأق�صام وعدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص، اإ�صافة للعديد من الفعاليات 

امل�صاحبة واملعار�ص الفرتا�صية التي �صتنفذها اأق�صام ووحدات الكلية.

امل�صابقات  من  ع��دًدا  بالكلية  الطالبية  الأن�صطة  وح��دة  تنفذ  كما 

الثقافية وال�صعرية والت�صكيلية والفوتوغرافية وغريها من الأن�صطة التي 

تربز دور اململكة العربية ال�صعودية قيادة و�صعبا.

اأن احتفاء  ال�صايع  واأكد عميد كلية الرتبية الدكتور فهد بن �صليمان 

النتماء  لروح  تر�صيخا  ياأتي  الت�صعني  املجيد  الوطن  بيوم  الرتبية  كلية 

والولء للوطن وقيادته، وتعميقا لالعتزاز بالهوية الوطنية، وتخليدا لدور 

موؤ�ص�ص هذا الوطن املغفور له جاللة امللك عبدالعزيز ورجاله الأبطال، 

واعتزازا مبنجزات الوطن بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 

بن عبدالعزيز و�صمو يل عهده الأمني �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

بن �صلمان، اأطال اهلل يف عمرهما وحفظهما ذخرا للوطن واملواطن.

»الطبية« تشارك في 
الشهر العالمي للزهايمر

بجامعة  الطبية  �صاركت  املدينة 

التوعوية  احلملة  يف  �صعود  امللك 

مع  بالتزامن  بالزهامير  للتعريف 

الزهامير  مل��ر���ص  ال��ع��امل��ي   ال�صهر 

#مان�صينا_و�ص_ ب���ع���ن���وان 

عطيتو.

ت��وع��ي��ة  اىل  احل��م��ل��ة  وت���ه���دف 

الزهامير   م��ر���ص  املجتمع    حول 

وطرق التعامل معه، وياأتي ذلك

ال�صعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

اخلريية ملر�ص الزهامير.


