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08»األعمال التطوعية« ثقافة متجذرة لدى طالب وطالبات »جيل الرؤية«

مذكرة تعاون بين الجامعة وهيئة الغذاء والدواء

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  وق��ع 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، ي��وم 

الت�شريفات  ب��ق��اع��ة  امل��ا���ش��ي  االث��ن��ن  

ب��اجل��ام��ع��ة م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع م��ع��ايل 

والدواء  الغذاء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

�شعد اجل�شعي. بن  الدكتور ه�شام 

ت��ت�����ش��م��ن ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة ت��ع��زي��ز 

من  انطالقاً  اخل��رات،  وتبادل  اجلهود 

وتبادل  اجلهود  تعزيز  يف  اململكة  روؤي��ة 

واجلامعة  الهيئة  بن  للتكامل  اخلرات 

جلميع  ع��دي��دة  ف��وائ��د  م��ن  يحققه  مل��ا 

ال�شراكة  وال���ش��ت��م��رار  املجتمع،  ف��ئ��ات 

تطوير  يف  ورغبة  بينهما  اال�شرتاتيجية 

التعاون. جماالت 

االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

واالإح�شائيات  البيانات  تبادل  ت�شمل 

التعاون  وكذلك  الطرفن  لدى  املتوفرة 

يف جم��ال دع��م ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 

امل�شرتكة ذات العالقة وتبادل اخلدمات 

وامل�شاركة  العلمية  وامل��واد  اال�شت�شارية 

لتلبية  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  م��ن�����ش��ات  يف 

االح��ت��ي��اج��ات وامل�����ش��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 

التي  العمل  وور�س  واملوؤمترات  املعار�س 

املجاالت  يف  والهيئة  اجلامعة  من  تنظم 

امل�����ش��رتك��ة، وك���ذل���ك ت�����ش��ك��ي��ل ال��ل��ج��ان 

التوا�شل  وتاأمن  العالقة  ذات  املوؤقتة 

توعية  يف  والتعاون  املتاحة  الطرق  بكل 

االإعالمي يف  التمثيل  املجتمع من خالل 

التي لها  الندوات واملوؤمترات وامللتقيات 

الهيئة. بعمل  ارتباط 

التعاون  اأي�شا  االتفاقية  بنود  وت�شمل 

يف  املوجودة  امل�شادر  من  اال�شتفادة  يف 

مكتبة امللك �شلمان املركزية ومكتبة كلية 

العالقة  ذات  الكليات  ومكتبات  الطب 

بها  ت�شرتك  التي  املعلومات  قواعد  ومن 

لها. املنظمة  العقود  اجلامعة وفق 

»عالم جديد« يكّرم المبتعثين 
المتميزين

اعتمد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر موؤخراً حم�شر اللجنة 

امل�شتحقن  تكرمي  املت�شمن  العام  لهذا  جديد«  »ع��امل  لرنامج  الدائمة 

اأف�شل  يف  والدكتوراه  املاج�شتري  مبرحلة  الدار�شن  اجلامعة  مبتعثي  من 

مبتعثاً   92 وعددهم  �شنغهاي،  ت�شنيف  مرموقة ح�شب  عاملية  50 جامعة 
ومبتعثه، وفقاً لل�شروط واملجاالت الدرا�شية املعتمدة يف الت�شنيف املو�شحة 

على موقع اجلائزة االإلكرتوين.

رئي�س  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  هناأ  جانبه  من 

املكرمن  احلميزي  خالد  الدكتور  جديد«  »عامل  لرنامج  الدائمة  اللجنة 

من املبتعثن واملبتعثات؛ م�شرياً اإىل اأن اجلامعة تفخر مببتعثيها املتمّيزين؛ 

اأف�شل  الدار�شن يف  مبتعثيها  دعم وحتفيز  على  اجلامعة  حر�س  وموؤكداً 

اجلامعات العاملية املرموقة، مو�شحاً اأن برنامج »عامل جديد« حقق اأهدافه 

املن�شودة منذ اأن مت تد�شينه عام 1434ه� بزيادة بلغت %120 منذ بداية 

انطالقته حتى عام 1441/1440ه�. 

فريق رفع كفاءة اإلنفاق يعقد 
اجتماعه األول 

باجلامعة  االنفاق  كفاءة  لرفع  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد  فريق  عقد 

الدكتور  املكلف  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد  برئا�شة  االأول،  اجتماعه 

اإدارة  واجل��ودة مببنى  التطوير  عمادة  القحطاين، مبقر  هادي  بن  مبارك 

اجلامعة.

ت�شمن االجتماع التعريف بفريق العمل ومناق�شة عدد من البنود ومنها: 

يف  اال�شتثمار  وحم��اور  باالإنفاق،  ال�شلة  ذات  واالإداري���ة  املالية  ال��دالالت 

االجتماع  ناق�س  كما  لالإجناز.  الزمني  واخلط  التنفيذ  ومراحل  اجلامعة، 

كفاءة  لرفع  اال�شرتاتيجية  اخلطة  تت�شمنها  �شوف  التي  الرئي�شة  املحاور 

االإنفاق باجلامعة، وعملية التعاون بن فريق العمل وجميع وحدات اجلامعة 

ذات ال�شلة.

اأهمية  اإىل  القحطاين  مبارك  الدكتور  العمل  فريق  رئي�س  اأ�شار  وقد 

االلتزام باخلط الزمني للتنفيذ، وتنفيذ املهام امل�شندة بكل دقة.

باألخضر..

�شاركت اجلامعة بالتعبري عن فرحتها 

مبنا�شبة اليوم الوطني الت�شعن، باإ�شاءة 

جميع  بوابات اجلامعة طيلة اأيام االأ�شبوع 

املا�شي باللون االأخ�شر، لون الوطن، ولون 

اللفتة  وتاأتي هذه  النماء،  ولون  ال�شالم، 

للتذكري باأهمية هذه املنا�شبة الوطنية وهي 

ذكرى توحيد اململكة على يد املوؤ�ش�س امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب اهلل ثراه.



»السياسات التربوية« يشارك 
باليوم الدولي لمحو األمية

كتبت: مي الناه�ض

املركز  مع  بالتعاون  الرتبية  كلية  يف  الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم  نظم 

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  بُعد  عن  لقاًء  املهنية،  والتنمية  للتطوير  الرتبوي 

2020م. 8 �سبتمرب  ملحو الأمية؛ وذلك يوم الثالثاء 

مدير  قدمها  الم��ي��ة،  ملحو  ال��دويل  اليوم  ح��ول  مبقدمة  اللقاء  ب��داأ 

والتعليم  الكبار  تعليم  اأ�ستاذ  ال�سعادات  اإبراهيم  بن  الدكتور خليل  اللقاء 

امل�ستمر يف ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية، تال ذلك عر�ض تعريفي مرئي عن 

بن  عبداهلل  الدكتور  األقى  ثم  الرتبية،  بكلية  الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم 

باحل�سور. ترحيبية  كلمة  الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم  رئي�ض  العباد  حمد 

ال�سايع  �سليمان  بن  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  األقى  ذلك  بعد 

من  الثامن  يوافق  الذي  الأمية؛  ملحو  الدويل  باليوم  فيها  احتفى  كلمة 

يف  وتعلماً  تعليماً  الأمية  »حمو  العام  هذا  �سعار  يرفع  والذي  �سبتمرب، 

هذه  يف  املعلم  دور  على  ورك��ز  بعدها«  وم��ا   19 كوفييد  جائحة  اأثناء 

الأزمة.

الدكتور  قدم  حيث  العلمية،  الأوراق  من  عدد  اللقاء  خالل  واألقيت 

يحيى اآل مفرح مدير الإدارة العامة للتعليم امل�ستمر بوزارة التعليم ورقة 

علمية اأ�ساد فيها بجهود اململكة يف حمو الأمية وتعليم الكبار. كما األقت 

وباحثة  الرتبوية  ال�سيا�سات  ق�سم  يف  املحا�سرة  العريفي  نورة  الأ�ستاذة 

الدكتوراه ورقة علمية بعنوان »مفاهيم حديثة يف حمو الأمية«.

بورقة  التعليم  ب��وزارة  معلمة  ال�سلهيم  هند  الدكتورة  �ساركت  كما 

مو�سى  الدكتور  تقدم  ثم  الأمية«،  حمو  على  املرتتبة  »الآث��ار  عن  عمل 

ال�سيا�سات  بق�سم  امل�ساعد  امل�ستمر  والتعليم  الكبار  تعليم  اأ�ستاذ  الفيفي 

وتطرق  الأمية«  التقنية يف حمو  توظيف  بعنوان«  علمية  بورقة  الرتبوية 

اإىل توظيف التقنية يف حمو الأمية املتزامن والغري متزامن.

بق�سم  الدكتوراه  باحثة  العروي  رمي  الأ�ستاذة  حتدثت  اخلتام  ويف 

فيها  وطالبت  الذاتي«  التعلم  ونظريات  »الأمية  الرتبوية عن  ال�سيا�سات 

امل�ستمر  التعلم  وحتقيق  الأمية  ملكافحة  الذاتي  التعلم  مناذج  توظيف 

مدى احلياة.

تناولت  التي  البو�سرتات  وبع�ض  جرافيك،  اإنفو  بعر�ض  اللقاء  اختتم 

اأهم مفاهيم تعليم الكبار والتعليم امل�ستمر، وذلك حتت اإ�سراف الدكتورة 

امل�سارك  امل�ستمر  والتعليم  الكبار  تعليم  اأ�ستاذ  املبرييك  فهد  بنت  هيفاء 

الرتبوية. ال�سيا�سات  بق�سم 

مماثلة  ن��دوة  لعقد  ال�سعادات  خليل  الدكتور  دعا  اللقاء  نهاية  ويف 

مبنا�سبة »اليوم العربي ملحو المية  وتعليم الكبار« والذي يوافق الثامن 

من يناير من كل عام.
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ورشة عمل »التحليل 
االستراتيجي« بالطبية

الطبية  املدينة  يف  املعلومات  لتقنية  التنفيذية  الإدارة  نظمت 

ور�سة عمل حول »التحليل ال�سرتاتيجي« حيث ناق�ست عدداً من 

املحاور حول منهجية التحليل الرباعي،

وتطوير  وخارجياً،  داخلياً  امل�سلحة  اأ�سحاب  حتليل  ومنهجية 

الروؤية والر�سالة لال�سرتاتيجية الرقمية ال�سحية . 

ياأتي ذلك �سمن م�سروع التخطيط ال�سرتاتيجي للتحول الرقمي 

ال�سحي يف املدينة الطبية بح�سور املدير العام التنفيذي للمدينة 

الطبية اجلامعية د. اأحمد هر�سي، وعميد كلية الطب باجلامعة د. 

خالد فودة، وعدد من املديرين التنفيذيني يف املدينة الطبية.

د. مسملي يتفقد عمادة التطوير والجودة

لجنة »الكفاءة والفعالية« تناقش مستوى النضج بالجامعة

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  تفقد 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

م�����س��م��ل��ي، م��ق��ر ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  واجل���ودة، 

واجل���ودة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  عميد 

مبارك  ب��ن  ه��ادي  الدكتور  املكلف 

باملدينة  العمادة  ووكيلة  القحطاين، 

دارة  الدكتورة  للطالبات  اجلامعية 

ومت  ال��وح��دات،  وروؤ���س��اء  الدي�سي، 

�سري  متابعة  بهدف  اجتماع  عقد 

مبا  تطويره  اآليات  ومناق�سة  العمل 

التطويري  احل���راك  دع��م  ي�سمن 

متميزة  خدمات  وتقدمي  للجامعة، 

جلميع اجلهات امل�ستفيدة من عمادة 

التطوير واجلودة.

اأثنى د. م�سملي على جهود  وقد 

دورها  اأهمية  تزايد  موؤكداً  العمادة 

لدعم اجلهود التطويرية للجامعة.

لتحقيق  الدائمة  اللجنة  عقدت 

الكفاءة والفعالية يف عقود الت�سغيل 

يوم  لها  دوري��اً  اجتماعاً  وال�سيانة 

1442ه� املوافق  26 حمرم  الثنني 

وكيل  برئا�سة  2020م  �سبتمرب   14
اجلامعة للم�ساريع الدكتور عبداهلل 

بن حممد ال�سقري وبح�سور اأع�ساء 

والربنامج  باجلامعة  التمكني  فريق 

امل�������س���روع���ات  لإدارة  ال���وط���ن���ي 

والت�سغيل وال�سيانة باجلهات العامة 

»م�سروعات«.

مناق�سة  الج��ت��م��اع  ج��رى خ��الل 

���س��ري اأع���م���ال ال���دع���م وال��ت��م��ك��ني 

املو�سوعة  اخلطة  وف��ق  باجلامعة 

كما  للم�سروع،  الزمني  واجل���دول 

مل�ستوى  املقدم  التقرير  مناق�سة  مت 

خاللها  وات��خ��ذ  باجلامعة  الن�سج 

عدد من التو�سيات الالزمة.



نظمها منتدى الريا�ض االقت�صادي

د. عارف يشارك في ندوة 
حول »المشاكل البيئية« 

بدعوة من رئي�س جمل�س �أمناء 

م��ن��ت��دى �ل��ري��ا���س �الق��ت�����ص��ادي، 

����ص���ارك �ل��دك��ت��ور �إب���ر�ه���ي���م بن 

ع��ب��د�ل��و�ح��د ع����ارف، �الأ���ص��ت��اذ 

�لدقيقة  و�الأحياء  �لنبات  بق�صم 

�لندوة  باجلامعة يف  �لعلوم  بكلية 

�الفرت��صية �لتي نظمها �ملنتدى، 

»�مل�صاكل  ع��ن��و�ن  ح��ت  م���وؤخ���ر�ً 

�لتنمية«  يف  و�أث���ره���ا  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 

مبد�خلة  �صعادته  فيها  و���ص��ارك 

بالدر��صة  متعلقة  جو�نب  تناولت 

�لبيئي،  �لتلوث  م�صتويات  مثل 

يف  باالنقر��س  �ملهددة  و�لكائنات  �مليكروبي،  �لتلوث  وم�صادر 

�لقطاع  دور  و  باجلامعات  للمخت�صني  �الأكادميي  و�لدور  �ململكة، 

�خلا�س يف �ملحافظة على �لبيئة ورفع �لوعي �لبيئي ون�صر �لتوعية 

�لبيئية.
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»طرق التدريس على البالك بورد« بقسم اإلعالم

إعالن أسماء الفائزين بجائزة األمير سلطان العالمية للمياه

يف �إطار �هتمام �جلامعة بتطوير 

�ملهار�ت يف جمال �لتعلم �الإلكرتوين 

و�لتعليم عن بُعد، نظم ق�صم �الإعالم 

تناولت  عمل  ور�صة  �الآد�ب  بكلية 

طرق �لتدري�س �لتفاعلي  من خالل 

�لبالك  من�صة   على  �لتعلم  نظام 

بورد، قدمها �لدكتور عادل �ملكينزي 

ومقرر  بالق�صم  �مل�صارك  �الأ�صتاذ 

وتقنية  �الإل���ك���رتوين  �لتعلم  جل��ن��ة 

 29 �خلمي�س  يوم  وذلك  �ملعلومات، 

حمرم بح�صور جمموعة من �أع�صاء 

�لتدري�س بالق�صم.

ب��د�ي��ة  يف  �مل��ك��ي��ن��زي  ��صت�صهد 

�لور�صة بتعريف �لعملية �الت�صالية، 

تطبيقاً على �ملفهوم و�لبعد �لتفاعلي 

�ملن�صة،  ه���ذه  ع��ل��ي��ه  ت��ق��وم  �ل����ذي 

كافة  �صرح  ذلك يف  بعد  م�صتفي�صاً 

من  ب���دء�ً  �لتفاعلية،  �إمكانياتها 

طريقة �إن�صاء �لف�صول �الفرت��صية، 

�لطالب  لر�أي  ��صتطلالعات  وعمل 

يف بع�س �ملو�صوعات �ملتعلقة باملقرر 

�إمكانية  ثم  �الأ�صتاذ،  يحددها  �لتي 

�لعمل  �صا�صة  �ل��ط��الب  م�����ص��ارك��ة 

�حلا�صب  جهاز  �صطح  على  �صو�ء 

�لذي ي�صرح منه �الأ�صتاذ، �أو ب�صكل 

رج��ع  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  يف  عك�صي 

�صدى �لطالب على ما مت �صرحه.

وق������د ت�����ع�����ددت �مل�����د�خ�����الت 

و�ال����ص���ت���ف�������ص���ار�ت �ل���ت���ي وج��ه��ه��ا 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ل�����ص��ع��ادت��ه  �حل�����ص��ور 

�لطالب  حت�صري  بطريقة 

وكيفية  �ملن�صة،  عرب  �آل��ي��اً 

جمموعات  على  توزيعهم 

�ملحا�صرة،  �أث��ن��اء  نقا�صية 

�حل��و�ر  تنظيم  ي�صمن  مبا 

بينهم و بني �الأ�صتاذ.

�أث��رى  �آخ��ر،  و يف جانب 

بتقدميه  �لور�صة  �ملكينزي 

مب�صاركة  عملية  تطبيقات 

�حل�صور على ما مت �صرحه 

ن��ظ��ري��اً، و�خ��ت��ت��م �ل��ور���ص��ة  

�لق�صم  بحر�س  ب��االإ���ص��ادة 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �مل���ه���ار�ت، 

و�الإف��������ادة �ل��ق�����ص��وى من 

�لنظام  وخدمات  منتجات 

�لعملية  �أه��د�ف  مبا يحقق 

�مللك  بجامعة  �لتعليمية 

�إىل �مل��م��ي��ز�ت و  ���ص��ع��ود، م�����ص��ري�ً 

من�صة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 

عن  بها  تتميز  و�لتي  بورد،  �لبالك 

فيما  ال�صيما  �أخ����رى  من�صة  �أي 

بني  �لتفاعلي  �لنظام  توفري  يخ�س 

�لنظام و �الأ�صتاذ �جلامعي.

�صعود  �مللك  جامعة  رئي�س  �أعلن 

رئي�س جمل�س جائزة �الأمري �صلطان 

بن عبد�لعزيز �لعاملية للمياه �لدكتور 

بدر�ن بن عبد�لرحمن �لعمر، �أ�صماء 

�لفائزين باجلائزة يف دورتها �لتا�صعة 

�الختيار  جلان  تو�صيات  على  بناء 

�البتكار  جائزة  من  لكل  و�ملحكمني 

�الإبد�عية  �لتخ�ص�صية  و�جل��و�ئ��ز 

و�ملياه  �ل�صطحية،  »�مل��ي��اه  �الأرب��ع��ة 

�لبديلة،  �ملائية  و�مل���و�رد  �جلوفية، 

و�إد�رة �ملو�رد �ملائية وحمايتها«.

م�سرية جناح

و�أو�صح معاليه �أن �جلائزة تابعت 

م�����ص��رية جن��اح��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا منذ 

2002م   /1423 ع��ام  �نطالقتها 

روؤى  �إح���دى  عالية  بكفاءة  لتحقق 

�ل�صمو  �صاحب  ود�عمها  موؤ�ص�صها 

�مللكي �الأمري �صلطان بن عبد�لعزيز 

تكون  ب��اأن  �هلل-  -رحمه  �صعود  �آل 

ر�صالة  يربز  م�صرقاً  عاملياً  �صرحاً 

�ململكة يف تويل زمام �ملبادرة ملعاجلة 

ق�صية �ملياه على م�صتوى �لعامل.

ون����وه �ل��دك��ت��ور �ل��ع��م��ر ب��رع��اي��ة 

�ل�صريفني  �حلرمني  خادم  و�هتمام 

�مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود 

-حفظه �هلل- بجائزة �الأمري �صلطان 

بن عبد�لعزيز �لعاملية للمياه، �لذي 

كان له �أكرب �الأثر يف منحها �ملكانة 

�لتي  �ملتميزة  �ل��دول��ي��ة  و�ل�صمعة 

�جلائزة  ت�صرفت  حيث  بها،  حتظى 

حلفلي  وت�صريفه  �لكرمية  برعايته 

ت�صليم جو�ئز دورتيها �خلام�صة عام 

2013م و�ل�صاد�صة عام 2014م يف 
مدينة �لريا�س، كما ت�صرفت �جلائزة 

ت�صليم  حلفلي  �ل��ك��رمي��ة  برعايته 

جو�ئز دورتيها �ل�صابعة عام 2016م 

�أقيما  �للذين  2018م  عام  و�لثامنة 

يف مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك، 

بح�صور �أمني عام �الأمم �ملتحدة يف 

�لثانية  يف  عنه  وممثل  �الأوىل  �ملرة 

وم�صاركة عدد كبري من �ل�صخ�صيات 

�لدبلوما�صية و�لعلمية.

جائزة االبتكار

وقيمتها  �الب��ت��ك��ار،  بجائزة  ف��از 

منا�صفة  ���ص��ع��ودي،  ري����ال  م��ل��ي��ون 

�الأول  �لفريق  �لعلماء:  من  فريقان 

منهما �لدكتور بنيامني �س من جامعة 

�ملتحدة  �لواليات  يف  بروك  �صتوين 

�الأمريكية، وهو �أ�صتاذ متميز و�ملدير 

�ملوؤ�ص�س �مل�صارك ملركز حلول �لطاقة 

�لعاملية �ملبتكرة، ومدير مركز �أنظمة 

�لطاقة �لكهربائية �ملتكاملة يف هذه 

�جلامعة.

وف����از ه����ذ� �ل��ف��ري��ق ب��اجل��ائ��زة 

»�متز�ز«  �دم�صا�س  م��و�د  لتطويره 

م�صنوعة  غ�صائية  وم���و�د  وت��خ��ر 

م�صتد�مة  �صيليلوز  نانو  �ألياف  من 

�لكتلة  م�����ص��ادر  م��ن  وم�صتخل�صة 

فعالة  بتنقية  تَ��ع��ُد  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة 

للمياه.

جائزة  م��ن  �الآخ���ر  �لن�صف  �أم���ا 

ميثله  لفريق  ذه��ب  فقد  �الب��ت��ك��ار 

�ل�صفتي من �ملعهد  �لدكتور �صريف 

يف   NIMS �مل���و�د  لعلوم  �لوطني 

هذ�  �أبحاث يف  مدير  وهو  �ليابان، 

�ملعهد، و�أ�صتاذ ز�ئر يف جمال �ملو�د 

و�لت�صنيع  �لهند�صة  بكلية  �لنانوية 

�ملتقدم يف جامعة �صندرالند باململكة 

�مل��ت��ح��دة. ون����ال �ل��ف��ري��ق �جل��ائ��زة 

قادرة  جديدة  نانوية  مو�د  لتطويره 

ع��ل��ى �ك��ت�����ص��اف وحت��دي��د و�ن��ت��ز�ع 

�ملياه  ملوثات  من  و��صعة  جمموعة 

وبخطوة  �نتقائي  ب�صكل  و�إز�ل��ت��ه��ا 

و�حدة.

4 جوائز تخ�س�سية
وفيما يخ�س �جلو�ئز �لتخ�ص�صية 

منها  كل  وقيمة  �الأربعة،  �الإبد�عية 

ري��ال �صعودي، فقد فاز  �أل��ف   500
�لدكتور  �ل�صطحية  �مل��ي��اه  بجائزة 

�الأكادميية  من  كوجنيفت�س  زبيغنيو 

علوم  �أ�صتاذ  وهو  للعلوم،  �لبولندية 

وبيئة  �ل��زر�ع��ة  معهد  يف  �الأر�����س 

�لغابات يف هذه �الأكادميية يف مدينة 

�جلائزة  بهذه  وف��از  ببولند�،  ب��وز�ن 

خماطر  بني  �لعالقة  فهم  لتعزيزه 

و�لتغري  �الأنهار  وتدفق  �لفي�صانات 

�ملناخي.

وف����از ب��ج��ائ��زة �مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة 

جوميز  خاي�مي  خو�صيه  �ل��دك��ت��ور 

فالن�صيا  ج��ام��ع��ة  م��ن  ه��رين��ان��دي��ز 

�أ�صتاذ  وه��و  �إ�صبانيا،  يف  �لتقنية 

يف  و�لبيئية  �لهيدروليكية  �لهند�صة 

�جلائزة  ه��ذه  ون��ال  �جلامعة،  ه��ذه 

»�مل�صكلة  مل�صاألة  ح��ل��والً  الب��ت��ك��اره 

�لعك�صية« يف �لهيدروجيولوجيا.

وفاز بجائزة �ملو�رد �ملائية �لبديلة 

�لدكتور بينج و�جن من جامعة �مللك 

يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم  ع��ب��د�هلل 

وهو  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 

�أ�صتاذ علوم وهند�صة �لبيئة يف هذه 

�جلامعة، ونال �جلائزة لعمله �لر�ئد 

يف جمال تكنولوجيا �إنتاج �ملياه عن 

طريق تبخريها بالطاقة �ل�صم�صية.

�ملائية  �ملو�رد  �إد�رة  بجائزة  وفاز 

لوند  ر.  ج��اي  �ل��دك��ت��ور  وحمايتها 

يف  ديفي�س  كاليفورنيا  جامعة  من 

وهو  �الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�ملدنية  �لهند�صة  يف  متميز  �أ�صتاذ 

و�لبيئية، ومدير مركز علوم م�صاقط 

هذه  ون��ال  �جلامعة،  ه��ذه  يف  �ملياه 

كالفن  ل��ت��ط��وي��ره من���وذج  �جل���ائ���زة 

لتح�صني �إمد�د�ت �ملياه �لذي يجمع 

بني معايري �إمد�د�ت �ملياه �لتقليدية 

و�العتبار�ت �القت�صادية.

دعم م�ستمر

ون����وه �ل��دك��ت��ور �ل��ع��م��ر ب��ال��دع��م 

�حلكيمة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �مل�صتمر 

و�لرعاية �لتي يوليها �صاحب �ل�صمو 

ب��ن �صلطان  �الأم����ري خ��ال��د  �مل��ل��ك��ي 

ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز الأع��م��ال �جل��ائ��زة 

وم�صريتها �لعلمية وتلبية �حتياجاتها 

وم�صاركته يف �أهم فعالياتها.

مكانة عاملية

تتمتع  �جلائزة  »�إن  معاليه:  وقال 

�ملجل�س  يف  خا�س  م�صت�صار  ب�صفة 

�الأمم  يف  و�الجتماعي  �القت�صادي 

وتربطها  ن��ي��وي��ورك،  يف  �مل��ت��ح��دة 

ل�����ص��وؤون  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مب��ك��ت��ب 

تفاهم  م��ذك��رة  �خل��ارج��ي  �لف�صاء 

وعدة �تفاقيات وم�صاريع من �أهمها 

�أجل  من  للف�صاء  �لدولية  �لبو�بة 

�ملياه«.

وبني �أن �جلائزة ت�صارك �أي�صا يف 

تنظيم وح�صور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 

�ملحلية و�لدولية ذ�ت �لعالقة باملياه، 

وتتميز مب�صد�قية رفيعة �مل�صتوى �إذ 

ت�صم جلان حتكيم �الأعمال �ملتقدمة 

�لعلماء  كبار  من  نخبة  لها  للرت�صح 

جلان  �صمن  و�ل��دول��ي��ني  �ملحليني 

�لتحكيم  وجل���ان  �الأويل  �لفح�س 

وجلان �الختيار.

و�أفاد �أن جائزة �الأمري �صلطان بن 

�أ�صبحت  للمياه  �لعاملية  عبد�لعزيز 

يف م��ق��دم��ة �جل���و�ئ���ز �ل��ع��امل��ي��ة يف 

دور�تها  يف  كرمت  �إذ  �ملياه،  جمال 

�لت�صعة �لعديد من كبار �لعلماء من 

�لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  �جلامعات  �أرق��ى 

للفوز  تناف�صو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل  يف 

يف  �صنتني  ك��ل  �خلم�س  بجو�ئزها 

خمتلف جماالت �ملياه.

ح�رضها اأكرث من 500 متدرب ومتدربة

دورة حول التقنيات المكانية 
لدراسة »كورونا« بقسم الجغرفيا

نظمت وحدة تطوير �ملهار�ت بوكالة �لكلية للتطوير و�جلودة بكلية 

بعد  عن  و�ال�صت�صعار  �جلغر�فية  �لنظم  وحدة  مع  بالتعاون  �الآد�ب 

بق�صم �جلغر�فيا، دورة مهار�ت �أ�صا�صية يف ت�صميم و�إنتاج �خلر�ئط 

يف  �ملجتمع  م�صاركة  منطلق  من  وذلك   ،QGIS برنامج  با�صتخد�م 

هذه �جلائحة و�إظهار دور �لتقنيات �ملكانية يف در��صة فريو�س كورونا 

»كوفيد 19« الإثر�ء �لتفاعل و�مل�صاركة �ملجتمعية �لفعالة.

�خلا�صة  �مل�صتخدم  و�جهة  على  �ل���دورة  خ��الل  �حل�صور  تعرف 

وتعديل  �لبيانات  ��صتري�د  مثل  �لرئي�صية  �ملهام  وبع�س  بالربنامج 

مظهرها، و��صتعر�س �ملدرب �جلد�ول �خلا�صة بالبيانات �ملكانية وما 

توفره من عمليات ��صتعالم د�خل �لبيانات، وكذلك �لتعريف باأدو�ت 

و�الأ�صكال  و�مل�صاحات  �مل�صافات  قيا�س  و�أدو�ت  و�لرتقيم،  �لر�صام 

�ملجانية  �لبيانات  �إ�صافة  ط��رق  ح��ول  �صرحا  ق��دم  كما  �لهند�صية، 

�لعملي على بع�س  �لتطبيق  �ملتدربون من  و�ملفتوحة �مل�صدر، ومتكن 

�ملوؤكدة  �الإ�صابات  توزيع  خريطة  الإنتاج  �ملكانية  �لتحليل  مهار�ت 

لفريو�س كورونا.

 zoom قدم �لدورة �الأ�صتاذ في�صل بن �صليمان �ملجلي عرب من�صة

على مدى يومي ٢٨ و٢٩ حمرم ١٤٤٢ ه� و��صتمرت لثالث �صاعات 

يومياً، بح�صور 507 متدرب ومتدربة من طالب وخريجني و�أع�صاء 

�جلغر�فيا  �أب��رزه��ا:  �ملجاالت  خمتلف  من  وموظفني  تدري�س  هيئة 

و�لزر�عة  و�لتخطيط  و�ملعمارية  �ملدنية  و�لهند�صة  �مل�صاحة  وهند�صة 

و�ملياه.

كما �صم �حل�صور عدد� من من�صوبي �جلامعات �ملحلية و�خلارجية، 

باالإ�صافة لبع�س �لعاملني يف �لقطاع �لعام مثل: �إد�رة �لتعليم، و�الإد�رة 

ووز�رة  �لدفاع،  ووز�رة  �ملدين،  و�لدفاع  �لع�صكرية،  للم�صاحة  �لعامة 

�ل�صناعة و�لروة �ملعدنية.

أوقاف الراجحي تبحث سبل 
التعاون مع »علوم الرياضة«

�صليمان  د.  �لبدين  و�لن�صاط  �لريا�صة  علوم  كلية  عميد  ��صتقبل 

�أوقاف �صليمان  �لتحالفات وتطوير�الأعمال يف  �جللعود، رئي�س ق�صم 

�لكلية  وكيل  بح�صور  �لقرين،  خالد  �أ.  �لتنموي  للتمويل  �لر�جحي 

�ل�صاحلي،  علي  بن  ط��ارق  د.  �أ.  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��صات 

�صبل  لبحث  وذل��ك  حطحوط،  حممد  د.  �لت�صويق  وح��دة  وم�صرف 

�لتعاون بني �جلانبني.

دعوة لاللتحاق بمسار 
»التلمذة« و»الموهوبين«

�ملتفوقني  �لطلبة  برنامج  ه��ن��اأ 

و�مل���وه���وب���ني م��ن�����ص��وب��ي �جل��ام��ع��ة 

وط���الب���ه���ا وط��ال��ب��ات��ه��ا وج��م��ه��ور 

�لوطني  �ليوم  مبنا�صبة  �ملو�طنني 

�ل�صعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  للملكة   90
�ملنا�صبة،  ب��ه��ذه  �ل��ربن��ام��ج  ودع���ا 

وط��الب  �ل��ت��دري�����س  هيئة  �أع�����ص��اء 

وط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ة، مم��ن تنطبق 

مب�صار  لاللتحاق  �ل�صروط،  عليهم 

�لربنامج  م�صار�ت  �أح��د  �لتلمذة، 

https://dsp.ksu.edu.sa/«

ar«. للت�صجيل: 
https://dsp.ksu.edu.sa/

ar/node/1952
ك��م��ا دع���ا �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات 

�مل���وه���وب���ني ل���الل���ت���ح���اق مب�����ص��ار 

»�ملوهوبني« لتطوير و�صقل موهبتهم 

و�لدخول يف برنامج 90  تز�منا مع 

�ليوم �لوطني، 

https://dsp.ksu.edu.sa/

ar/node/2691



التقى عددًا من النخب الثقافية والتعليمية واملجتمعية

يف اإطار تكثيف جهودها لدعم البحوث املتعلقة بعالج جائحة كورونا

وزير التعليم: 92٪ نسبة التفاعل على منصة »مدرستي«

»التعليم« تنشر 300 ورقة علمية في المجالت الدولية

مسابقة رقمية للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

مجلس الوزراء يعتمد 
التصنيف الموحد للمستويات 

والتخصصات التعليمية

املوحد  ال�سعودي  الت�سنيف  اعتماد  على  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق 

للم�ستويات والتخ�س�سات التعليمية، الذي يُعد اأحد الركائز الرئي�سة 

التي تعتمد عليها املن�سة الوطنية املوحدة للتوظيف كاأحد املدخالت 

التي تربط التخ�س�سات التعليمية بالفر�س الوظيفية املنا�سبة واملتاحة 

لكل تخ�س�س.

وير�سم الت�سنيف ال�سعودي املوحد معامل وا�سحة وحمددة مل�سارات 

االنتقال والتقدم داخل النظام التعليمي يف اململكة وفق معايري ثابتة 

وموحدة يف �سوء املعايري الدولية، كما ي�سهم يف تدويل برامج التعليم 

ومتخذي  امل�سوؤولني  مل�ساعدة  اإ�سافة  املكت�سبة،  وموؤهالتها  الوطنية 

بني خمرجات  التكامل  لتحقيق  والتدريب  التعليم  قطاعي  يف  القرار 

التعليم ومتطلبات �سوق العمل.

وتربز اأهمية الت�سنيف واحلاجة اإليه ب�سكل رئي�س لالنتقال من حالة 

التعليمية  الربامج  مل�سميات  املطلقة  والتعددية  والتكرار  الالمعيارية 

والتخ�س�سات واملوؤهالت املكت�سبة منها، لي�سكل اإطاراً معيارياً ومرجعياً 

موحداً، لتخطيط الربامج وامل�ستويات التعليمية واملوؤهالت املكت�سبة، 

حيث تعتمد املوؤ�س�سات التعليمية عليه عند تخطيط براجمها، اإ�سافًة 

لت�سنيف  الدار�سني  اإخ�ساع  على  واخلا�س  العام  القطاعني  مل�ساعدة 

حمدد وفق م�ستواهم التاأهيلي.

ال�سيخ جزيل  اآل  د. حمد  التعليم  وزير  معايل  رفع  املنا�سبة  وبهذه 

عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  والتقدير  ال�سكر 

ال�سعودي  الت�سنيف  اعتماد  ق��رار  ب�سدور  اهلل-  -حفظهما  االأم��ني 

تعديل  ق��رار  و�سدور  التعليمية،  والتخ�س�سات  للم�ستويات  املوحد 

مكافاأة نهاية اخلدمة ملن اأكمل يف خدمته 20 عاماً يف التعليم العايل، 

الكوادر  تطوير  على  بالعمل  الر�سيدة  القيادة  وحر�س  اهتمام  مثمناً 

الب�سرية يف اجلامعات ال�سعودية.

كما رفع معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار د. 

حممد ال�سديري ال�سكر والعرفان اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل- على ما يوليانه لقطاع التعليم 

العايل ومن�سوبيه من دعم ورعاية كرمية.

وثمن د. ال�سديري ملجل�س الوزراء املوقر قراره القا�سي بتعديل نهاية 

اخلدمة ملن اأكمل يف خدمته 20 عاماً يف التعليم العايل، م�سرياً اإىل اأن 

ذلك ياأتي يف اإطار اهتمام القيادة الر�سيدة ورعايتها للكوادر الب�سرية 

والتطوير  التو�سع  خطط  مع  ين�سجم  مبا  اجلامعات،  يف  واالأكادميية 

الطموحة التي ي�سهدها قطاع التعليم العايل يف عهد خادم احلرمني 

ال�سريفني وويل عهده االأمني حفظهما اهلل.

قّدم معايل وزير التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�سيخ �سكره وامتنانه 

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

و�سمو ويل عهده االأمني -حفظهما 

الذي  واالهتمام  الدعم  على  اهلل- 

ي��ج��ده ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ق��ط��اع��ي��ه ال��ع��ام 

االإمكانات  كل  وتوفري  واجلامعي، 

ال�ستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد 

ظروف  رغ��م  والطالبات،  للطالب 

جائحة كورونا.

وق�����ال م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

االأ�سبوع  االإع��الم��ي،  لقائه  خ��الل 

امل���ا����س���ي، م���ع ع����دد م���ن ال��ن��خ��ب 

واملجتمعية  والتعليمية  الثقافية 

يُعد  احل���ايل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  اإن 

لكنه  اجلائحة،  ب�سبب  ا�ستثنائياً 

ومواجهة  والتطوير  للتغيري  فر�سة 

ال��ت��ح��دي��ات، وال��ت��غ��لّ��ب ع��ل��ى كثري 

منذ  �سعت  ال��وزارة  اأن  مبيناً  منها، 

نهاية الف�سل الدرا�سي املا�سي اإىل 

و�سع ال�سيناريوهات املختلفة لبداية 

واالأدلة  والنطاقات  الدرا�سي،  العام 

التوجيه  �سدر  بذلك؛ حتى  املتعلقة 

ال��ع��ام ال��درا���س��ي عن  ال��ك��رمي ببدء 

بُعد.

واأ�ساف الوزير اآل ال�سيخ اأن وزارة 

من�سة  اإجن���از  على  عملت  التعليم 

»م��در���س��ت��ي« ال��ت��ي ت��خ��دم اأك���ر من 

)�ستة( ماليني طالب وطالبة واأولياء 

�ساغلي  م��ن  األ��ف��اً  و525  اأم��وره��م، 

الوظائف التعليمية، وذلك مبميزات 

ورف��ع  امل��رئ��ي  ك��االت�����س��ال  خمتلفة 

الواجبات واملواد االإثرائية والدرو�س 

وغ��ريه��ا،  واالخ��ت��ب��ارات  امل�سجلة 

 »Dashboard« اأداء  ول���وح���ة 

للمتابعة والتقييم جلميع امل�ستويات 

اأنه  االإدارية واال�ستخدامات، موؤكداً 

قيا�سي  وق��ت  يف  املن�سة  اإجن��از  مت 

بكفاءات وطنية.

اللقاء  التعليم خالل  وزير  واأعلن 

ال��ط��الب  م���ن   92٪ دخ�����ول  ع���ن 

مدر�ستي،  من�سة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 

و٩٧٪ من املعلمني واملعلمات، و٣٧٪ 

اأن هذه  من اأول��ي��اء االأم���ور، م��وؤك��داً 

االأرق��ام تعك�س حجم االإجن��از الذي 

حتقق خالل فرتة وجيزة.

�سوى  يوجد  ال  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 

�سبق  العامل  م�ستوى  على  �سركتني 

التعليمية  ومن�ساتهما  الأنظمتهما 

امل�ستخدمني  من  كبري  ع��دد  حتّمل 

ب�سكل مركزي، وهما �سركة »قوقل« 

مو�سحاً  »مايكرو�سوفت«،  و�سركة 

مع  حالياً  تعمل  التعليم  وزارة  اأن 

خالل  من  »مايكرو�سوفت«  �سركة 

بربنامج  »مدر�ستي«  من�سة  ارتباط 

مايكرو�سوفت »365«.

بتقدمي  حديثه  معاليه  واختتم 

ال�سكر جلميع االأ�سر واأولياء االأمور، 

جهودهم  ع��ل��ى  االإع����الم  وو���س��ائ��ل 

للطالب  التعليمية  الرحلة  دعم  يف 

والطالبات، وال�سكر كذلك للمعلمني 

واجبهم  ق��ّدم��وا  ال��ذي��ن  واملعلمات 

الوطني امل�سوؤول جتاه ر�سالة التعليم 

ق�س�سهم  وك��ان��ت  ع��ال��ي��ة،  مبهنية 

ومواقفهم �ساهدة على ذلك، موجهاً 

لهم ر�سالة خا�سة: »�سكراً ال تكفيكم 

حقكم، واأنا فخور بكم، و�سعيد مبا 

تقدمونه«.

قدمت وزارة التعليم دعماً للبحوث 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  املتعلقة 

»COVID19« من خالل ن�سر ما 

يقارب ٣٠٠ ورقة علمية يف قاعدة 

بيانات العلوم، مما و�سع اململكة يف 

املرتبة 22 عاملياً باإ�سهامها يف اإنتاج 

ما ن�سبته %1 من البحوث العاملية 

املتعلقة باجلائحة. 

ا�ستثمار  على  ال����وزارة  واأك����دت 

ال�����ق�����درات ال��ب��ح��ث��ي��ة مل��ن�����س��وب��ي 

وذلك  البحثية،  واملراكز  اجلامعات 

بعالج  ت�سهم  علمية  حلول  باإيجاد 

اآث��اره��ا،  من  واحل��د  اجلائحة  ه��ذه 

حيث قدمت اجلهات التابعة للوزارة 

بحثياً  250 م�سروعاً  يزيد على  ما 

 »19 »كوفيد  بفريو�س  يتعلق  فيما 

وتقنيًة  �سحيًة  اأب��ح��اث��اً  تت�سمن 

بجانب منتجات وقائية. 

وقامت بتوجيهات من معايل وزير 

التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�سيخ 

جهود  ودعم  توحيد  فاعل يف  بدور 

اجلامعات  يف  والباحثني  العلماء 

وكونت  االأبحاث،  ومراكز  ال�سعودية 

ال�سحي  املجالني  يف  علمية  جلاناً 

والتقني لتقييم اجلهود البحثية، كما 

بذلت اجلهات التابعة للوزارة جهوداً 

وذلك  اجلائحة،  مواجهة  يف  حثيثة 

من خالل تعزيز دعم برنامج التعاون 

تنمية  برنامج  مع  بال�سراكة  الدويل 

م�سار  وتفعيل  الب�سرية،  ال��ق��درات 

�سريع لدعم االأبحاث، فيما يتوا�سل 

التن�سيق بني »التعليم« وهيئة الدواء 

والغذاء �سمن ور�س للعمل.

حكومية  ج��ام��ع��ة   18 وق��دم��ت 

برامج لدعم بحوث متعلقة بفريو�س 

البحث  ت��وظ��ي��ف  ب��ه��دف  ك���ورون���ا؛ 

واإب���راز  اجلائحة  ملواجهة  العلمي 

جهود اململكة يف هذا االإطار. 

نظمت  قد  التعليم،  وزارة  وكانت 

املتخ�س�سة  الفعاليات  م��ن  ع���دداً 

اجلامعات  من  كبري  عدد  مب�ساركة 

وم����راك����ز االأب����ح����اث ال�����س��ع��ودي��ة 

للت�سدي  واالأكادمييني؛  والباحثني 

�سبل  ومناق�سة   »COVID 19« ل� 

الوقاية والعالج من الفريو�س، حيث 

مّولت وكالة الوزارة للبحث واالبتكار 

ودعمت عدداً من االأبحاث يف جمال 

 80 تقارب  بقيمة  املعدية  االأمرا�س 

مليون ريال، مت تخ�سي�س 45 مليوناً 

بكورونا  املتعلقة  ل��الأب��ح��اث  منها 

م�����س��اري��ع  م��ل��ت��ق��ى  يف 

ال����ت����ع����اون ال������دويل 

ل��الأم��را���س  البحثية 

ق��ي��م 
ُ
امل��ع��دي��ة، ال���ذي اأ

م��وؤخ��راً،  الريا�س  يف 

ب��ج��ان��ب ع��ق��د ور���س��ة 

عمل التعاون الدويل، 

وور�ستي عمل مواجهة 

ج����ائ����ح����ة »ك���وف���ي���د 

حتدي  وفعالية   »19
اإ�سافة   »19 »كوفيد 

التكامل  ملتقى  اإىل 

امل�����ع�����ريف مل���واج���ه���ة 

جائحة كورونا. 

ك����م����ا اأ����س���ه���م���ت 

ت�سريع  يف  ال������وزارة 

اإجن�������از اجل���ام���ع���ات 

البحثية،  مل�سروعاتها 

ودعم دورها يف تطوير 

الت�سخي�سية  االأدوات 

العالجية  وال��و���س��ائ��ل 

التقنيات  وتطوير  كورونا،  ملواجهة 

الفريو�س  لعالج  واللقاحات  الطبية 

من خالل منظومة البحث واالبتكار 

التن�سيق  اإىل  اإ�سافة  يف اجلامعات، 

بالبحث  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

واملعاهد  الباحثني  ورب��ط  العلمي، 

واملراكز واجلامعات بع�سها البع�س، 

تري  بناءة  جتمعات  اإن�ساء  واأي�ساً 

املحتوى البحثي يف هذا املجال.

م�سابقة  التعليم  وزارة  اأطلقت 

للتعليم  ال��رق��م��ي��ة  »م���در����س���ت���ي« 

االإلكرتوين والتعليم عن بُعد، لتعزيز 

التعليم  ومن�سوبي  املجتمع  م�ساركة 

واملهتمني يف ن�سر ثقافة التعليم عن 

الرقمي مبواد  املحتوى  واإثراء  بُعد، 

اإىل  اإ�سافة  املميزة،  التجارب  تنقل 

تعزيز امل�ساركة املجتمعية الإبراز دور 

االأ�سرة واأولياء االأمور.

م�ساركة  امل�سابقة  وت�ستهدف 

املعلمني  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن�����س��وب��ي 

واالإداري���������ني، وال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء 

اأمورهم، واملهتمني بال�ساأن التعليمي 

م���ن ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

على  التناف�سية  جماالتها  وت��رتك��ز 

لعمليات  ال��داع��م��ة  امل��و���س��وع��ات 

بُعد، من خالل  والتعلّم عن  التعليم 

اأو مهارية  تقدمي حمتويات معرفية 

م�سممة بطرق اإبداعية قابلة للن�سر 

االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  يف 

وو�سائل االإعالم.

وتت�سمن جماالت امل�سابقة جمال 

حمتوى  ت�سميم  خ��الل  من  التعليم 

العملية  عنا�سر  اأح��د  يف  تعليمي 

التعليمية، وجمال االإعالم والتثقيف 

اإن��ت��اج حم��ت��وى تثقيفي  م��ن خ��الل 

امل�ستفيدين  جتربة  يعك�س  اإعالمي 

من من�سة مدر�ستي، باالإ�سافة اإىل 

ت�سميم  خ��الل  من  التدريب  جم��ال 

حمتوى تدريبي لتطوير اأداء �ساغلي 

التعليم  يف  التعليمية  ال��وظ��ائ��ف 

االإلكرتوين والتعليم عن بُعد.

من  امل�سابقة،  امل�ساركة يف  وتتاح 

للمنتجات  امل��در���س��ة  تلقي  خ��الل 

اخل��ا���س��ة ب��ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

واأولياء اأمورهم ومبن�سوبي املدر�سة 

من معلمني واإداريني؛ وفق املجاالت 

وتقييمها  وفرزها  املحّددة،  الثالث 

ح�ساب  يف  منها  ير�سح  ما  ون�سر 

امل���در����س���ة يف ت���وي���رت، ث���م ي��ت��وىّل 

املدر�سة  له  التابعة  التعليم  مكتب 

وتقييمها  النماذج  اأف�سل  اختيار 

التعليم،  اإدارة  اإىل  واإر���س��ال��ه��ا 

املرحلة  اإج����راءات  يف  ال��ب��دء  ليتم 

والتحكيم  للم�سابقة  اخل��ت��ام��ي��ة 

على  املقدمة  للمنتجات  النهائي 

والن�سر  التعليم  اإدارات  م�ستوى 

املعتمدة. للمو�سوعات 

ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وخ�����س�����س��ت 

على  للم�سابقة  خ��ا���س��اً  ح�����س��اب��اً 

م��ن�����س��ة ت���وي���رت ك���م���ا خ�����س�����س��ت 

jf@moe.« اإل��ك��رتون��ي��اً  ب���ري���داً 

راب��ط  ب��اإر���س��ال  خا�ساً   »gov.sa
املن�سورة  ال�سحفية  التحقيقات 

يف  االإعالميني  والزميالت  للزمالء 

اإدارات  من�سوبي  من  اأو  �سحفهم، 

االإع����الم واالت�����س��ال امل��ن�����س��ورة يف 

مبا  االإل����ك����رتوين،  االإدارة  م��وق��ع 

ي��ع��ك�����س جت��رب��ة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

من�سة مدر�ستي.
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الأم��ور  اأول��ي��اء  م��ن  الكثري  يعاين 

على  وت�صميمهم  اأطفالهم  عناد  من 

الأب  وعناد  رغباتهم،  لتلبية  راأيهم 

املناق�ض  ال�صلوك  مبمار�صة  الأم  اأو 

ملا يطلبونه منهم حتى مع تهديدهم 

يتبع  فلماذا  واحل��رم��ان..  بالعقاب 

الأطفال هذا ال�صلوك ويتحملون كّل 

ما يرتتب عليه من نتائج �صلبية؟ وما 

هوؤلء  مع  للتعامل  الأف�صل  الو�صائل 

الأطفال واكت�صاب طاعتهم؟

يتبعها  نف�صية  ظاهرة  العناد  اإن 

قد  معينة  ح��اج��ة  لتحقيق  الطفل 

معلن،  غري  اأو  ظاهرياً  هدفاً  متثل 

هذا  اأ�صباب  عن  البحث  ف��اإّن  لذلك 

يهدف  ال��ت��ي  الغاية  وع��ن  ال�صلوك 

الطفل لتحقيقها جراء اتباعه له هو 

اأمر مهم لعالجه. وقد يكون ال�صبب 

اأو  الوالدين  انتباه  جلب  هو  اأحياناً 

منهم  الثناء  على  حل�صوله  الآخرين 

والإط��راء جراء قدرته على التحمل 

واملقاومة، وقد يكون الأمر نوعاً من 

واإبراز  ال�صخ�صية  اإظهار  الرغبة يف 

ال��وال��دي��ن،  ع��ن  ال�صتقالل  عن�صر 

على  قادر  باأّنه  الطفل  قدرة  واإثبات 

الخ��ت��ي��ار وال��ف��ع��ل واحل���رك���ة دون 

�صيق  الأم��ر عن  ينجم  وقد  والديه، 

ي�صاور الطفل نتيجة التدخل امل�صتمر 

ورغبته  اليومية  احلياتية  �صوؤونه  يف 

يف اتخاذ زمام اأموره بيده.

ومن املهم للوالدين حماولة حتديد 

الطفل  ع��ن��اد  يظهر  ال��ت��ي  الأم�����ور 

خاللها، فهل هي تتعلق باأمور الطعام 

وال�صراب اأم املالب�ض، النوم، الواجبات 

املدر�صية، اأم كّل هذه الأمور معاً، ومع 

من يعاند الطفل، هل �صخ�صاً بذاته 

اأم يتبع هذه الطريقة مع الكل.

اأثبتت درا���ص��ة ���ص��ادرة عن  وق��د 

مركز درا�صات الطفولة بجامعة امللك 

اإىل  مييلون  الأطفال  اأّن  عبدالعزيز 

م اأكرث من 
ُ
اتباع هذا الأ�صلوب مع الأ

املودة  على  احل�صول  رغبة يف  الأب 

واحلنان وا�صتدرار العطف واملنفعة، 

كون الأم متيل ب�صهولة لتلبية رغبات 

الطفل وتعترب امل�صدر الأّول لإ�صباع 

اأحد  الغرية من  تكون  وقد  حاجاته، 

الأخوة �صبباً يف ذلك و�صعور الطفل 

فهو  وب��ال��ت��ايل  مه�صوم،  حقه  ب���اأن 

الوالدين  اأوام��ر  مقاومة  اإىل  ي�صعى 

كنوع من املطالبة بهذا احلق.

وتظهر اأوىل مالمح هذا ال�صلوك 

عندما  العمر  من  الثانية  ال�صنة  يف 

من  والإف���الت  بالتنقل  الطفل  يبداأ 

يد الأم وا�صتك�صاف العامل اخلارجي 

من حوله والرغبة بالتحرر من القيود 

و�صرامة التعليمات واملمنوعات.

لدى  اأك��رب  ب�صكل  العناد  ويظهر 

الأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��رتب��ون يف اأ���ص��ر 

تفر�ض  م��ت�����ص��احم��ة  غ���ري  ���ص��ارم��ة 

نقا�ض،  دون  اأبنائها  على  قوانينها 

بحماية  يحظى  الذي  الطفل  اأّن  مع 

والديه الزائدة قد يظهر عنده العناد 

اأي�صاً رغبة يف التحرر من التكالية 

واخلروج عن الدائرة امل�صموح بها.

البحر المفتوح

J. G. Manning :تاأليف

ترجمة: م�صطفى حممد قا�صم

دار جامعة امللك �صعود للن�صر

ي��ق��دم ك��ت��اب »ال��ب��ح��ر 

امل�����ف�����ت�����وح« ت����اري����خ����اً 

للحياة  ج��دي��داً  ك��ب��رياً 

الق��ت�����ص��ادي��ة يف ع��امل 

ال����ب����ح����ر الأب����ي���������ض 

امل����ت����و�����ص����ط خ����الل 

ال��ع�����ص��ر احل���دي���دي، 

ب���داي���ًة م��ن ال��ت��ج��ارة 

ال��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ة، م����روراً 

الهلن�صتية،  باحلقبة 

ال�صيادة  بداية  حتى 

الإم�����رباط�����وري�����ة 

لروما.

ويذهب الكتاب، 

اعتماداً على مدى 

وا�صع من امل�صادر القدمية واأحدث ما 

تو�صلت اإليه النظرية الجتماعية، اإىل اأن البحث عن »اقت�صاد 

كما  الواقعية  اخل��ربة  تنوع  حجب  قد  م  ُمتََوهَّ اأوح��د  ق��دمي« 

عا�صها النا�ض يف عامل البحر الأبي�ض املتو�صط.

ت��ل��ك اخل���ربة ال��ت��ي ان��ط��وت ع��ل��ى ك��ل م��ن ال��ت��غ��ريات يف 

يف  والخ��ت��الف��ات  ال��زم��ن  م��ر  على  ال�صيا�صية  القت�صادات 

الت�صورات الثقافية للِملكية والنقد، ويثبت الكتاب اإىل جانب 

بينها  فيما  ارتباطاً  اأ�صد  غدت  املنطقة  اقت�صادات  اأن  ذلك 

خالل تلك احلقبة.

لعامل  القت�صادي  التاريخ  جمال  يف  ا�صافة  الكتاب  ميثل 

البحر الأبي�ض املتو�صط القدمي، ويك�صف اأن اأ�صول القت�صاد 

م�صر  اإىل ح�صارات  وروما،  اليونان  من  اأبعد  احلديث متتد 

املتو�صط  الأبي�ض  البحر  وثقافات  القدميني  الأدنى  وال�صرق 

الهلن�صتية وما قبلها.

الهندسة الريمانية
دليل المبتدئين

 Frank ت����األ����ي����ف: 

Morgan
ت����رج����م����ة: ن���ا����ص���ر 

اإبراهيم الرتكي

امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  دار 

�صعود للن�صر

يعر�ض هذا الكتاب 

الرئي�صة يف  املفاهيم 

الرميانية،  الهند�صة 

التغلب  اأج���ل  وم���ن 

ع����ل����ى ����ص���ع���وب���ة 

ف����ه����م ال�������ص���ي���غ 

للهند�صة  املعقدة 

ال��رمي��ان��ي��ة، ي��ب��داأ 

بالنحناء  الكتاب 

وهو من اأهم املفاهيم يف الهند�صية التفا�صلية.

وال�صطوح ذات  املنحنيات  بدايتة  الكتاب يف  يدر�ض  واأي�صاً 

اأنه   على  الهند�صة  يف  النحناء  ويعرف  »يف«،  الثنائي  البعد 

قيا�ض مقدار النحراف يف ال�صكل الهند�صي.

ثم يتو�صع الكتاب بعد ذلك يف درا�صة ال�صطوح ذات البعد 

الرميانية  الهند�صة  يف  مقدمة  الكتاب  يعر�ض  كذلك  »يف«. 

بدايًة من املنطق الرمياين.

الهند�صة  وهي  تعقيداً  اأكرث  موا�صيع  درا�صة  يتم  ذلك  بعد 

الهند�صة  يف  النظريات  وبع�ض  العمومية  والهند�صة  الزائدية 

الرميانية.

قــــــــــــــــرأت لك..

تاأثر  حديثة  علمية  درا�صة  اأثبتت 

78٪ من طالب وطالبات  اأكرث من 

ال�صعودية  العربية  باململكة  الثانوية 

الدرا�صي  �صلبياً يف حت�صيلهم  تاأثراً 

التوا�صل  موقع  ا�صتخدامهم  ج��راء 

ما  واأن  ب��وك«،  »في�ض  الجتماعي 

ال�صعوديني  الطلبة  من   ٪67 ن�صبته 

ل ي�صتخدمون الفي�ض بوك لأغرا�ض 

تتعلق بالدرا�صة.

قدمها  التي  الدرا�صة  واأظ��ه��رت 

ال��ب��اح��ث ال�����ص��ع��ودي م�����ص��اع��د بن 

حمدان ال�صراري، طالب الدرا�صات 

ق�صم  الإع������الم  ك��ل��ي��ة  يف  ال��ع��ل��ي��ا 

ال�����ص��ح��اف��ة يف ج���ام���ع، ال��ريم��وك 

طلبة  يقود  دافع  اأكرب  اأن  الأردنية، 

الفي�ض  ل�صتخدام  باململكة  الثانوية 

بوك هو ق�صاء وقت الفراغ والت�صلية 

والتوا�صل مع الأ�صدقاء.

ن�صبته  ما  اأن  الدرا�صة  بينت  كما 

باململكة  الثانوية  املدار�ض  من   ٪57

الفي�ض  على  �صفحات  لها  يوجد  ل 

الدرا�صة  عينة  اأف���راد  وق��ال  ب��وك. 

طالب   400 ع��دده��م  ب��ل��غ  ال��ذي��ن 

وطالبة من خمتلف املدار�ض الثانوية 

الريا�ض،  يف  والأه��ل��ي��ة  احلكومية 

الطلبة  على  �صلبياً  تاأثرياً  اأن هناك 

واأهم  بوك،  الفي�ض  ا�صتخدام  جراء 

غري  �صور  م�صاهدة  التاأثريات  تلك 

اأ�صدقاء  على  والتعرف  اأخالقية، 

����ص���وء، و���ص��ي��اع وق����ت امل���ذاك���رة، 

وم�صاهدة فيديوهات غري اأخالقية، 

تف�صد  م�صبوهة  ع��الق��ات  واإق��ام��ة 

اأخالقهم ب�صكل كبري. كما اأن موقع 

»في�ض بوك« ل يفيد الطالب كثريا 

من ناحية التح�صيل الدرا�صي.

وط���ال���ب���ت ال���درا����ص���ة ب��ت��وع��ي��ة 

الثانوية  املرحلة  وطالبات  ط��الب 

باملخاطر ال�صلبية ل�صبكات التوا�صل 

الأخالقية  وامل�صكالت  الجتماعي 

اأن ت�صببها  التي ميكن  والجتماعية 

����ص���ددت على  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع.  يف 

�صرورة توجيه الن�صح والإر�صاد من 

تلك  للطلبة مبخاطر  الأم��ور  اأولياء 

ال�صبكات وال�صتخدام الأمثل لها.

درجة  ال�صراري على  وقد ح�صل 

درا�صته  عن  الإع��الم  املاج�صتري يف 

»ا�صتخدامات  بعنوان  كانت  التي 

باململكة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  طلبة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ل�����ص��ب��ك��ات 

وتاأثرياتها  الجتماعي  التوا�صل 

واأخذت  الدرا�صي«  حت�صيلهم  على 

الدرا�صة »الفي�ض بوك« منوذجاً.

هل �صادف اأن وجدت نف�صك يف 

ال�صارع “تتمتم متحدثاً مع نف�صك”، 

ي��ن��ظ��رون  ال��ن��ا���ض  اأن  لح��ظ��ت  اأو 

تتكلم  ل�صماعك  غريبة  نظرة  اإليك 

وحدك؟ هل احمرت وجنتاك خجاًل 

ملالحظة اأنك تتحدث ب�صوت مرتفع 

وحدك؟!

تلك  م��ن  اأي  اأو  بكل  م���ررت  اإن 

اأن  تبتئ�ض، بل عليك  احل��وادث فال 

تفرح فرمبا كنت عبقرياً!

ال��درا���ص��ات  بع�ض  اأث��ب��ت��ت  ف��ق��د 

عال  ب�صوت  التحدث  اأن  العلمية 

قدرتك  ي�صرع  نف�صك،  مع  ن�صبياً 

كما  وا�صتيعابها،  الأم��ور  فهم  على 

ي��ح��ف��ز ال���ذاك���رة ال��ب��ع��ي��دة امل���دى، 

ويجعلك تتعلم بطريقة اأ�صرع واأكرث 

فاعلية.

ن�صرتها  درا����ص���ة  وج����دت  وق���د 

 Quarterly Journal« جملة 

 of Experimental
اإىل  م�صتندة   ،»Psychology
اجلامعيني  الطالب  من  جمموعة 

�صاركوا يف هذا البحث، اأن التحدث 

ب�����ص��وت ع����ال ج��ع��ل امل�����ص��ارك��ني 

ال��ذي��ن ي����رددون ا���ص��م ���ص��يء معني 

املثال،  �صبيل  على  موا�صفاته  مع 

ويح�صلون  اأ���ص��رع  ب�صكل  يجدونه 

املعلومات املتعلقة به �صريعاً.

اإليها  خل�ض  التي  النتائج  وم��ن 

البحث وعدد من الدرا�صات الأخرى 

اأي�صاً، على �صبيل املثال، اأن التحدث 

يجعل  مرتفع  ب�صوت  نف�صك  م��ع 

فعالية،  اأك��رث  ب�صكل  يعمل  دماغك 

ي�صاعدك  ك��م��ا  ذاك���رت���ك،  وي��ح��ف��ز 

نتائج  وحتقيق  اأفكارك  تنظيم  على 

تركيزك  يقوي  لأن��ه  اأك��رث  اإيجابية 

وانتباهك، حاذفاً كل ما من �صاأنه اأن 

وبالن�صبة  لك  اإلهاء،  م�صادر  ي�صكل 

ب�صوت  يتحدثون  الذين  لالأطفال 

فعال  ب�صكل  يتعلمون  فاإنهم  ع��ال 

واأ�صرع.

التحدث مع النفس دليل ذكاء وتركيز

األطفال يميلون إلى العناد مع األم أكثر من األب

57٪ من الثانويات بدون صفحات »فيس بوك«

رغبًة يف احل�سول على املودة واحلنان وا�ستدرار العطف

175 دراسات  العدد 1373 - الأحد 10 �سفر 1442هـ املوافق 27 �سبتمرب 2020م



يوم الفخر والوفاء
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اأهني 

وويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 

عهد الأم��ني الأم��ر حممد بن �شلمان بن 

املالكة  والأ���ش��رة  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 

الكرمية، وال�شعب ال�شعودي كافة، مبنا�شبة 

اأن  اهلل  واأدع���و  الت�شعني،  الوطني  ال��ي��وم 

العزة  عليه  وي��دمي  الغايل  وطننا  يحفظ 

والأمن والأمان.

نفو�س  يف  نغر�س  اأن  ثمينة  فر�شة  اإنها 

اأبنائنا معاين الوفاء لأولئك الأبطال الذين 

في�شعرون  الأم��ة  لهذه  املجد  هذا  �شنعوا 

تلك  نفو�شهم  يف  ونغر�س  والعزة  بالفخر 

هذه  عليها  قامت  التي  وامل��ع��اين  امل��ب��ادئ 

هذا  اإىل  والنتماء  الوطني  احل�س  معاين  ال�شباب  روح  ونعّمق يف  البالد، 

قواعدها  اأر�شى  اأن  منذ  املبارك.  الغر�س  ذلك  ي�شتمر عطاء  الوطن حتى 

امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - ووحدها، اأ�شحت هذه البالد اأحد النماذج 

الناجحة يف تاريخ الأمم واأبرزت ذلك النهج الذي تبنته اململكة يف �شيا�شتها 

امل�شتمدة من  وكذلك يف عالقاتها  الإ�شالم احلنيف،  مبادئ  القائمة على 

تراثنا وح�شارتنا واحرتام مبادئ حقوق الإن�شان يف اأ�شمى معانيها.

م�شرة  من خاللها  نتابع  عام،  كل  تتكرر  عزيزة  منا�شبة  الوطني  اليوم 

حتى  املجالت،  كافة  يف  ويعي�شها  الوطن  عرفها  التي  العمالقة  النه�شة 

غدت اململكة ويف زمن قيا�شي يف م�شاف الدول املتقدمة، واأولت احلرمني 

اإعمارهما  يف  غال  كل  وبذلت  اهتمامها  جل  امل�شلمني  وقبلة  ال�شريفني 

وتو�شعتهما ب�شكل اأراح احلجاج والزائرين واإبرازها يف اأف�شل ثوب يتمناه 

كل م�شلم. ولقد داأبت حكومة اململكة منذ اإن�شائها على ن�شر العلم والتعليم 

والهتمام بالعلوم والآداب والثقافة وعنايتها بت�شجيع البحث العلمي و�شيانة 

والإ�شالمية  العربية  احل�شارة  يف  واإ�شهامها  والعربي  الإ�شالمي  ال��رتاث 

والإن�شانية و�شيدت كذلك املدار�س واملعاهد واجلامعات ودور العلم، حفظ 

اهلل اململكة العربية ال�شعودية قيادًة و�شعباً واأدام عزها.

املدير التنفيذي ل�شندوق دعم البحث العلمي

الوعي بمكانة القمة
مبنا�شبة اليوم الوطني الت�شعني للمملكة العربية ال�شعودية، اأ�شطر اأ�شمى 

عبارات التهنئة والتربيكات لقادة وم�شوؤويل هذه البالد املباركة، ولكم اإخوتي 

واأخواتي يف بالد احلرمني ال�شريفني مبعث ر�شالة ال�شالم، وقبلة امل�شلمني.  

وبهذه املنا�شبة الوطنية وها نحن يف عام 2020 م ويف ظل جائحة كورونا التي 

ات�شمت بالقرارات احلكيمة لقادة البالد حفظهم اهلل ويف كل عام، حفاظا 

وحتقيق  ي�شر  بكل  التعليمية  امل�شرة  واإكمال  واملقيم،  املواطن  �شحة  على 

الأهداف املرجوة ب�شواعد وطنية، دعونا نتكاتف معا ون�شتمر بحما�شة لن�شل 

اإىل القمة بكل همة، فاأوطاننا حياتنا، ندافع عنها بكل دمائنا، ل اأمل بال 

وطن، ول وطن بال عمل، ول عمل بال كفاءة، ول كفاءة بال م�شاواة، ول م�شاواة 

بال جودة، ول جودة بال اأمل. 

القمة حتتاج همة، والهمة مهمة الواعي مبكانة القمة، فكن نواة التغير، 

حتى لو طال الوقت �شياأتي حتما يوم ن�شمو فيه اإىل القمة، فارفع يدك، وارفع 

�شوتك، نادي رافعا يديك، بالدي اأحلى البالد، وخطط كلماتك بيدك، وفكر 

بعقلك ومد يدك، القمة حتتاج اأن نكون يدا بيد.

واأ�شحاب الفكر والروؤى هم �شخ�شيات عظيمة �شيذكرها التاريخ، وت�شتحق 

الوقوف والتاأمل اأمامها طويال، اأ�شحاب احل�شور املميز يف املوقف والكلمة.

ن�شاأل اهلل عز وجل اأن ي�شدد خطاهم ملا فيه اخلر للبالد والعباد واأن 

الذين  والعباد  البالد  احفظ  اللهم  وامل�شلحة،  ال�شاحلة  البطانة  يرزقهم 

يراعون اهلل يف حب البالد وتقدم الأوطان، وي�شعون لأمن و�شالمة البالد.

د. ع�شام ناجح �شلقامي

كلية العلوم - ق�شم النبات والأحياء الدقيقة

وطن العزة 
والشموخ

يحتفي وطننا الغايل بالذكرى 

حتت  ربوعه  لتوحيد  الت�شعني 

راية التوحيد، وهي ذكرى عطرة 

ففي  جميعاً،  قلوبنا  على  غالية 

ه��ذا ال��ي��وم امل��ب��ارك وق��ع امللك 

عبدالعزيز اآل �شعود، طيب اهلل 

ثراه، الأمر امللكي بتوحيد اململكة 

وطني  وب��داأ  ال�شعودية،  العربية 

املجد. لبلوغ  ال��ب��ن��اء  رح��ل��ة  يف 

بجهود  ثم  وتوفيقه  اهلل  وبحمد 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

وويل  العزيز،  عبد  بن  �شلمان 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ع��ه��ده 

بن  �شلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ر 

عبدالعزيز، حقق وطني خطوات 

را�شخة نحو تبووؤ مكانة متميزة 

يف ال�شدارة بني دول العامل.

 2030 اململكة  روؤي��ة  وج��اءت 

ل��ت�����ش��ح��ذ ال��ه��م��م، وت���زي���د من 

�شتى  يف  امل��م��ل��ك��ة  جن���اح���ات 

نلم�شه من  م��ا  وه��و  امل��ج��الت، 

مت��ي��ز ���ُش��م��ع��ة امل��م��ل��ك��ة ع��امل��ي��اً، 

ك��م��ا ت�����ش��ه��د امل��م��ل��ك��ة حت���ولت 

امل�شتويات  على  مب�شرة  اإيجابية 

وهي  والجتماعية،  القت�شادية 

الوطن  م�شرة  تدعم  حت��ولت 

نحو املجد والعلياء.

وما يزيد فخرنا بهذا الوطن 

ت��ق��دي��ره ل��الإن�����ش��ان، واحل��ر���س 

املواطن  ع��ز  على  احل��ر���س  ك��ل 

ورع��اي��ت��ه، وه���ي ذك���رى عطرة 

ق��ادة  ق��دم  ك��م  فيها  ن�شتدعي 

للوطن  امل��ب��ارك��ة  ال��ب��الد  ه���ذه 

جنودنا  اهلل  حفظ  واملواطنني، 

وحفظ  الوطن،  حماة  البوا�شل 

فيه  ملا  قادته  ووف��ق  وطني  اهلل 

خر البالد والعباد. 

عميد عمادة التطوير 

واجلودة املكلف

ل �شك اأن ما تعي�شه بالدنا – حفظها 

اهلل - من رخاء واأمن وا�شتقرار هو نتاج 

عبدالعزيز  امللك  بداأها  مباركة  جهود 

طيب اهلل  بن عبدالرحمن اآل �شعود – 

ثراه - وتبعه اأبناوؤه الربرة يف املحافظة 

مكانها  بالدنا  لتاأخذ  وتنميتها،  عليها 

الإجن��ازات  وحت�شد  وازده���اراً،  تقدماً 

وتنعم  وتنموياً،  واقت�شادياً  �شيا�شياً 

ما  برغم  الكرمي  والعي�س  الأم��ن  بوافر 

تداعيات  من  حولنا  من  العامل  يعانيه 

الأمنية  وامل�شكالت  ال�شيا�شية  الأزمات 

والقت�شادية {اأومل يروا اأنا جعلنا حرماً 

اآمنا ويتخطف النا�س من حولهم}.

م�شيئة،  �شفحة  الوطني  يومنا  يعد 

نتذكر فيها نعم اهلل علينا، ونحن ن�شاهد وطننا الغايل 

يعي�س نه�شة تنموية �شاملة ويقدم جتارب رائدة يف ظل 

الأ�شلية،  وثوابته  قيمه  اإىل  م�شتنداً  الر�شيدة؛  القيادة 

نفو�س  يف  التنماء  روح  وتغر�س  العدالة،  حتقق  التي 

اأبنائه، كما نتذكر تلك الت�شحيات العظيمة التي بُذلت 

من اأجل حتقيق ال�شعادة والرفاه لكل اأفراد هذا الوطن، 

ال��ت��ي حتققت يف  اخل���رة  املعطيات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 

ومتابعته  التعليم  توفر  فيها  مبا  احلياة،  ميادين  كافة 

وتطويره.

قطاع  يف  عري�شة  ببنية  ال��غ��ال��ي��ة  ممكلتنا  تنعم 

وم�شتوياته  مراحله  جميع  يف  التعليم 

وعهوده، خا�شة يف عهد خادم احلرمني 

عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

التعليم  فيه  حظي  ال��ذي  الزاهر،  العهد 

كل  له  وتوافرت  وامل�شاندة،  الدعم  بكل 

الإمكانات واملتطلبات الالزمة لرفع جودة 

التعليم وفاعليته، ورفع م�شتوى من�شوبيه 

وح�شدت  املطلوبة،  امل��ه��ارات  واإك�شابهم 

فيه كل القدرات ملواجهة التحديات بكل 

�شفافية، مما نتج عنه حتقيق الإجنازات 

امل��ت��م��ي��زة، ورف���ع ال��ك��ف��اءة وال��ت��و���ش��ع يف 

م�شرة  حتتاجها  ال��ت��ي  التخ�ش�شات 

التنمية.

ال��ولء  مبداأ  تر�ّشخ  اأيامنا  جميع  اإن 

الآخرين  اأنظار  الذي هو حمط  الوطن  لهذا  والنتماء 

اإعجاباً وتقديراً له، ولقيادته ودورها املحلي والإقليمي 

والعاملي، وتوؤكد على الوقوف خلف قيادتنا، وم�شاعفة 

اجلهد لتحقيق توجيهاتها احلكيمة.

ال�شريفني امللك  اأهنئ مقام خادم احلرمني  وختاماً، 

�شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو ويل عهده الأمني الأمر 

حممد بن �شلمان، واأ�شاأل اهلل اأن يحفظهما ويحيطهما 

بعنايته، واأن يدمي على بالدنا اأمنها وا�شتقراراها وعزها 

يف ظل قيادتنا الر�شيدة، اإنه �شميع جميب.

وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية

ب��ال��ي��وم  ال��غ��ال��ي��ة  مملكتنا  حت��ت��ف��ل 

ال��وط��ن��ي ال��ت�����ش��ع��ني، وه���ي ال��ذك��رى 

مملكتنا  اأب��ن��اء  وج���دان  يف  املتاأ�شلة 

اململكة  توحيد  فيها  ن�شتذكر  الغالية، 

بن  عبدالعزيز  املوؤ�ش�س  امللك  يد  على 

عبدالرحمن اآل �شعود طيب اهلل ثراه، 

على  ال�شامخ  الكيان  ه��ذا  بنى  ح��ني 

اأ�ش�س را�شخة ونهج قومي، م�شتمداً من 

كتاب اهلل و�شنة نبيه حممد �شلى اهلل 

بناء  اإثرها  على  وانطلق  و�شلم،  عليه 

الدولة احلديثة التي توا�شلت من بعده 

امللوك  اأبنائه  يد  على  التطوير  م�شرة 

قائد  عهد  اإىل  اهلل،  رحمهم  ال���ربرة 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  النه�شة 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شمو ويل عهده 

الأمني حفظهما اهلل.

ظرف  يف  مير  اأجمع  والعامل  الغالية  الذكرى  حتل 

فمع  امل�شتجد،  كورونا  جائحة  تف�شي  جراء  ا�شتثنائي 

العطاء  واجهت مملكة  ال�شحية  الأنظمة  اأعرق  تعطل 

التالحم  قوة  اأبرز  واقتدار  بتميز  الأزمة  هذه  والوفاء 

�شحة  الأول  اهتمامها  جعلت  حكيمة  ق��ي��ادة  ب��ني 

الوطن  مكت�شبات  على  احلفاظ  مع  واملقيم،  املواطن 

ومقدراته من خالل برامج دعم �شخية، و�شعب اأدرك 

حجم م�شوؤوليته جتاه وطنه يف مكافحة هذه اجلائحة 

وجتاوزها.

اأ�شبحنا  وتوفيقه،  اهلل  من  وبف�شل 

اليوم - قيادة و�شعباً - م�شرب مثل يف 

اأن  الفخر  يزيد  وم��ا  وال��ت��اآزر،  التكاتف 

اإمتدت م�شوؤولية مملكتنا اإىل م�شاهماتها 

ال�شخية يف دعم برامج مكافحة فرو�س 

عزمية  بكل  ومواجهته  ع��امل��ي��اً  ك��ورون��ا 

البحثية  الدرا�شات  خالل  من  واإ�شرار 

لهذا  لقاح  اإيجاد  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة 

التنمية  موا�شلة  اإىل  للعودة  الفرو�س، 

والتطوير.

خ��ادم  مل��ق��ام  التهنئة  اأزف  خ��ت��ام��اً، 

عهده  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني 

واأ�شاأل  الوطني،  اليوم  مبنا�شبة  الأم��ني 

كما  اجل��زاء،  خر  عنا  يجزيهم  اأن  القدير  العلي  اهلل 

البي�شاء  املعاطف  اأ�شحاب  املرحلة  هذه  اأبطال  اأهنئ 

الذين �شهروا الليايل والأيام وفارقوا الأبناء والأحباب 

نن�شى  ول  الوطن،  �شحة  عن  مدافعني  جنوداً  ليقفوا 

�شجاعة  بكل  يقفون  ال��ذي��ن  اجلنوبي  احل��د  اأب��ط��ال 

عن  مدافعني  خفاقة،  التوحيد  راي��ة  حاملني  وب�شالة 

بعد  اأمننا  و�شمام  فخرنا  فهم  والوطن،  الدين  حمى 

اهلل �شبحانه؛ حفظ اهلل وطننا الغايل واأدام عليه نعمة 

الأمن والأمان.

املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية

يعد هذا اليوم التاريخي من الأيام 

امل��ج��ي��دة ال�����ش��ع��ي��دة ل���دى امل��واط��ن��ني 

يف ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��ظ��ي��م، وه��و ي��وم 

اأج��زاء  فيه  ت��وح��دت  ال��ذي  التوحيد 

العربية  اململكة  ا���ش��م  حت��ت  ال��وط��ن 

امللك  امل��وؤ���ش�����س  عهد  يف  ال�شعودية 

اهلل. رحمه  عبدالعزيز، 

عهد  يف  الت�شعون  ذك���راه  وت��اأت��ي 

خ����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 

�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 

وال���وط���ن ي��ن��ع��م ب���الأم���ن وال���رخ���اء، 

م�شرة  توا�شل  احلكيمة  وال��ق��ي��ادة 

على  وحت���ر����س  وال���ع���ط���اء،  ال��ب��ن��اء 

الوطن  مكونات  كافة  ب��اأداء  الرتقاء 

والثقافية،  والفكرية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية، 

وم������وارده ال��ب�����ش��ري��ة، مب���ا ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات واآم����ال 

ل  بعزم  لتواجه  ا�شتثنائية،  ظروف  ويف  مواطنيها، 

معها  وتتعامل  التنموية،  التحديات  من  العديد  يلني، 

عميقة  وروؤي��ة  حازمة،  وطنية  وعزمية  عميق  بوعي 

اهتمامها،  حم��ور  ال�����ش��ع��ودي  الإن�����ش��ان  م��ن  جعلت 

التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الرئي�س  العن�شر  بو�شفه 

كخلية  الوطن  فاأ�شبح  مكت�شباتها،  على  واحلفاظ 

تتعاظم،  واملنجزات  يتوقف،  ل  فيها  العمل  نحل، 

اأف�شل، يف حميط  وحتفه الطموحات والأمل يف غد 

هذه  لتعزيز  وي�شعى  وال���ش��ت��ق��رار،  ب��الأم��ن  يتمتع 

القمة. نحو  وهمة  بعزمية  والرقي  التطورات 

لقيادتنا  الولء  املنا�شبة جندد  وبهذه 

حلظات  يف  بالنماء  ونحتفل  احلكيمة، 

بتحقيق  ال��وط��ن  فيها  يحتفل  رائ���دة 

لن�شتذكر  طموحاته،  ور���ش��م  اأح��الم��ه 

ب��ف��خ��ر م���ا ح��ق��ق��ت��ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

على  عظيمة  اإجن��ازات  من  ال�شعودية 

م���دى ال��ع��ق��ود امل��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ب��داأه��ا 

ورجاله  اأب��ن��اوؤه  وا�شتكملها  املوؤ�ش�س، 

بعده. من  املخل�شون 

امل��زي��د   - وج���ل  ع��ز   - اهلل  ن�����ش��األ 

الر�شيدة،  لقيادتنا  والعز  الف�شل  من 

وال��ن�����ش��ر وال��ت��م��ك��ني ل���رج���ال اأم��ن��ن��ا 

الفرح  منظومة  حرا�س  فهم  البوا�شل، 

يعي�شها  ال��ت��ي  والأم����ن  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

الذين  ال�شحة  لرجال  التوفيق  ن�شاأله  كما  الوطن، 

العاملية،  كورونا  جائحة  ما ميلكون يف ظل  كل  بذلوا 

الكرمي  اململكة  ول�شعب  لقيادتنا  نبعث  اأن  لنا  ويطيب 

والعتزاز  الفخر  بر�شائل  و�شرورنا  فرحنا  اأيام  يف 

والعرفان. وال�شكر 

اأن يدمي ال�شحة والعافيه علي مولي   ون�شاأل اهلل 

ويوفقه،  يحفظه،  واأن  ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم 

كل  من  بالدنا  يحفظ  واأن  الأمني،  عهده  ويل  و�شمو 

يف  والأمان  الأمن  نعمة  عليها  ويدمي  ومكروه،  �شوء 

احلكيمة. قيادتنا  ظل 

عميد كلية العلوم

ب��ال��ي��وم  ال���ع���ام  ن��ح��ت��ف��ُل يف ه����ذا 

خالدة  ذكرى  وهو  الت�شعني،  الوطني 

بالإ�شالم  اهلل  اأع��زه  �شعب  قلوب  يف 

م�شيئاً  تاريخاً  تر�شم  حكيمة  وبقيادة 

اأجمع. والعامل  للمملكة 

با�شمي  اأرف����ع  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 

علوم  كلية  من�شوبي  ك��اف��ة  وب��ا���ش��م 

اأ�شمى  ال��ب��دين  والن�شاط  الريا�شة 

ي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات مل��ق��ام  اآ

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ���ش��ي��دي 

اآل �شعود  امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

الأم���ر  الأم����ني  و���ش��م��و ويل ع��ه��ده 

اليوم  مبنا�شبة  �شلمان،  ب��ن  حممد 

وعلى  علينا  اهلل  اأع����اده  ال��وط��ن��ي، 

باليمن  الكرمي  ال�شعودي  وال�شعب  الر�شيدة  قيادتنا 

وامل�شرات. ي�شكل اليوم الوطني منا�شبة مهمة نتذكر 

اململكة  توحيد  وقوته يف  نعم اهلل علينا وف�شله  فيها 

على يد املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز، طيب 

يوم  كل  يرتقي  الكرمي  وطننا  نرى  ونحن  ثراه،  اهلل 

امليادين  خمتلف  يف  والتميز  التطور  من  مزيد  اإىل 

ويقدم  واحل�شارية،  والثقافية  والقت�شادية  العلمية 

وطننا  حققه  ملا  فقط  لي�س  فريدة،  تنموية  جتربة 

ولكن  التقدم،  من  قيا�شية  م�شتويات  من  احلبيب 

من  املباركة  ال��دول��ة  ه��ذه  ل��ي��ه  اإ ا�شتندت  مل��ا  اأي�شاً 

روح  غر�شت  وح�شارية  اإن�شانية  قيم 

لقد  الر�شيدة.  وقيادته  للوطن  النتماء 

تاأ�شي�شها  منذ  اململكة  حكومة  داأب��ت 

الأم��ة  اأب��ن��اء  وتعليم  العلم  ن�شر  على 

والثقافة  والآداب  بالعلوم  والهتمام 

العلمي  ال��ب��ح��ث  بت�شجيع  وال��ع��ن��اي��ة 

والعربي  الإ���ش��الم��ي  ال��رتاث  و�شيانة 

العربية  احل�شارة  ازدهار  والإ�شهام يف 

كافة. والإن�شانية  والإ�شالمية 

بف�شل   - فيها  قت  حتقَّ عاماً  ت�شعون 

ال��ت��ي  ال���وح���دة   - وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  م���ن 

وط��ن  يف  ال��ت��اري��خ،  ع��رب  ل��ه��ا  مثيل  ل 

والنماء،  والأمان،  الأمن،  فعمَّ  ال�شموخ 

وال���ع���ط���اء، وال���رخ���اء، وال���ش��ت��ق��رار، 

م�شرب  العزيزة  مملكتنا  اأ�شبحت  حتى  والتطور، 

امل��ث��ل مل��ع��ن��ى ال��ت��الح��م وال��ت��ك��ات��ف وال���رتاب���ط وق��وة 

القيادة. حول  واللتفاف  النتماء 

يف اخلتام، اأدعو اهلل العلي القدير اأن يحفظ خادم 

عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

و�شمو ويل عهده الأمني الأمر حممد بن �شلمان بن 

اأمنها وا�شتقرارها  عبدالعزيز، واأن يدمي على بالدنا 

الر�شيدة،  احلكيمة حلكومتنا  القيادة  وعزها يف ظل 

الن�شر. ونعم  املوىل  نعم  اإنه 

عميد كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين

د. مبارك القحطاني

د. أديب الخليل

قيادة حكيمة وشعب وفيصفحة مضيئة

يوم التوحيد

مملكتنا مضرب مثل

أ. د. أحمد هرسيأ. د. محمد النمي

أ. د. ناصر الداغري

د. سليمان الجلعود
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تعزيز قيم الوالء واالنتماء لدى 
الطالب والطالبات

فجر  م��ن��ذ  الإن�����س��ان  اأن  ���س��ك  ل 

اإليه،  ينتمي  يبحث عن وطن  اخلليقة 

اأح��ادي��ث  النبوية  ال�سنة  ورديف  وق��د 

النبي  لدى  الوطن  منزلة  تبني  كثرية 

�سلى اهلل عليه و�سلم و�سحابته ر�سي 

اهلل عنهم، فقد روى اأبو يعلى عن ابن 

عبا�س، ر�سي اهلل عنهما، اأنه ملا خرج 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من 

مكة قال: »اأما واهلل لأخرج منك واإين 

لأعلم اأنك اأحب بالد اهلل اإيل واأكرمها 

على اهلل، ولول اأن اأهلك اأخرجوين ما 

خرجت«.

وموؤ�سر  والقيم،  القيمة  هو  الوطن 

ال�سمري، هو نعومة اأظفارنا، هو ذاك 

الرحم الذي تكونا فيه، فاأعطانا �سماتنا، لغتنا، جمالنا الذي نع�سقه، 

وهو �سرف ل�ساحبه والنتماء اإليه م�سدر عزه، وحبه من اأعظم ثمرات 

الإميان باهلل، اإنه ذاكرة عميقة ومنزل كبري، يحفظ كرامة اأفراده واأهله 

وقاطنيه. والنتماء للوطن لي�س جمرد وجود ج�سدك فيه، لي�س النتماء 

وامل�ستقبل،  للحا�سر  النتماء  هو  واإمن��ا  فح�سب،  والذكريات  للمكان 

النتماء للوطن مطلب �سروري ت�سبو اإليه كل نف�س ب�سرية، فهو ق�سية 

الجتماعية  بالتغريات  تتاأثر  فردية؛  منها  اأك��ر  اجتماعية  وظاهرة 

وال�سيا�سية والقت�سادية، والثقافية التي ي�سهدها املجتمع.

الطالب  عليها  يحر�س  اأن  يجب  التي  القيم  اأوىل  للوطن  النتماء 

بنبذه  ينتهي  الذي  النف�سي  دائرة الغرتاب  اجلامعي حتى ل يقع يف 

للمجتمع والوطن واخلو�س يف النحراف والنخراط يف دائرة العنف 

التي ل تنتهي. ينبغي اأن يدخل الطالب، ل�سيما املبدعون يف حمراب 

الوطن، يرتلون ما تي�سر لهم من اآيات ع�سقه، �سعراً ونراً وغناًء وفناً 

وفكراً؛ كي ل تعبث بالوطن �سفحات الإرهاب على األوانها وتلوناتها.

لالإبداع،  خ�سبة  مادة  و�ساطئه،  وبحره  وجبله  ب�سهله  الوطن  تربة 

والأندية الطالبية يف اجلامعة تتحمل اجلزء الأكرب من م�سوؤولية بناء 

وتعزيز قيم النتماء الوطني من خالل العمل اجلاد والدوؤوب، وتنظيم 

حما�سرات وندوات لتعزيز املعارف واملعلومات اخلا�سة باأنظمة الوطن 

ولوائحه، واحرتام عادات الوطن وتقاليده وتقدير موؤ�س�ساته واملحافظة 

على ثرواته، والتاأكيد على طاعة ولة الأمر. ل ي�سعر الإن�سان بوجوده 

احلقيقي، وقيمته الفعلية اإل اإذا كان منتمياً اإىل وطن ما، هذا النتماء 

الذي مينح الإن�سان كياناً وانت�ساباً وظهراً �سلباً ي�ستند اإليه، لأن الإن�سان 

بال وطن ينتمي اإليه اإمنا يعي�س يف فراغ ل متناه، كاأنه معلق يف الهواء.

الأعداء ل ي�ستطيعون التغلغل يف وطن ما اإل بعد اأن يف�سدوا ُمواَطنَة 

�سعبه اإما باإنقا�س قدر بالدهم يف اأنف�سهم اأو ح�سارتها يف اأعينهم، وكم 

األ يحب الإن�سان وطنه، ول ي�ست�سعر نعمة الوطن، ويفتقد  هو موؤمل 

النتماء اإىل اأر�سه ووطنه.

املحافظة على  وطنهم  واجبات طالب اجلامعة جتاه  اأهم  من  اإن   

والفخر  العتزاز  وتطويره،  تنميته  يف  امل�ساركة  وممتلكاته،  وحدته 

والولء للوطن، تطبيق القوانيني املنظمة ل�سوؤون احلياة للمحافظة على 

ال�سالح العام، احرتام العادات والتقاليد والقيم املتاأ�سلة يف املجتمع، 

والوقوف يف وجه من يريد العبث والإخالل باأمن الوطن وا�ستقراره.

الوطني  التاريخ  مقرر  باعتماد  التعليم  وزارة  بقرار  اأ�سيد  وختاماً 

مقرراً اإلزامياً يف اجلامعات ال�سعودية قريباً، اإذ �سيكون نقلة نوعية يف 

تقدمي املعلومة التاريخية الوطنية جليل ال�سباب بعن�سر الت�سويق، ووفق 

كركيزة  واأبرزته  الوطني،  النتماء  مفهوم  ج�سدت  التي   2030 روؤي��ة 

للتنمية وال�ستقرار.

طالب دكتوراه  

كلية الآداب - ق�سم التاريخ

الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ع��ل��ى كل  ذك���رى ع��زي��زة  الأي����ام  نعي�س ه��ذه 

مواطن، ذكرى تاأ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية، 

ويومها الوطني الت�سعني، ن�ستح�سر فيها ما�سي 

وحا�سر وم�ستقبل وطننا العزيز، تخليداً جلهود 

ورجاله  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س 

وروؤي��ت��ه  ال��وط��ن  واع��ت��زازا مبنجزات  الأوف��ي��اء، 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة  امل�ستقبلية 

عهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمني 

�سلمان حفظهما اهلل واأيدهما بتوفيقه.

فيه  تبواأت  واملجد،  العز  من  عاما  ت�سعون 

اخلارطة  يف  مكانتها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

قيادة  يف  العاملي  ال��ق��رار  �سنع  ويف  العاملية، 

جمموعة الع�سرين، ويف قيادة العامل الإ�سالمي 

والعربي نحو اآفاق رحبة من الأمن وال�ستقرار، 

التي  امل�سرتكة  الإن�سانية  القيم  وفق  والتعاي�س 

املختلفة.  العامل و�سعوبه  جتمع دول 

حققت  والتمكني،  العطاء  من  عاما  ت�سعون 

ال�سعودية  العربية  اململكة  فيه 

وجميع  ل�سعبها  الكرمي  العي�س 

عطاء  اأرا�سيها،  على  املقيمني 

لتمكني  و���س��خ��اء  ب��ح��ب  ي��ت��دف��ق 

اأبناء وبنات هذا الوطن خلدمته 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ج��زات��ه، 

روؤية  الطموحة،  روؤيته  وحتقيق 

.2030 اململكة 

ال��ت�����س��ع��ني،  ي����وم وط��ن��ن��ا  يف 

ال��ذي  ال��وط��ن  م��ع��اين  ن�ست�سعر 

لهم  وي���ق���دم  اب��ن��ائ��ه  ي��ح��ت�����س��ن 

ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س، م���ن اأج���ل 

جت�سد  فقد  م�سرق.  م�ستقبل 

هذا العطاء والتمكني خالل هذا 

�ساحبه  وال��ذي  ملمو�سا،  واقعا   2020 العام 

فكان   ،19- -كوفيد  كورونا  جائحة  تداعيات 

�سحياً  خمتلفاً  وبناته  لبنائه  ال��وط��ن  عطاء 

ملعنى  واقعي  جت�سيد  فكان  وتنموياً،  وتعليمياً 

اهتمام  فظهر  اأولً،  الإن�����س��ان 

وتعليم  ب�سحة  ب��ج��الء  ال��دول��ة 

هذا  اأر�س  على  واملقيم  املواطن 

الوطن.

»همة  جميعا  �سعارنا  ليكن 

ول  تلني  ل  همة  ال��ق��م��ة«،  نحو 

لبناء  با�ستمرار  تتوقد  بل  تفرت، 

ال��وط��ن وامل��ح��اف��ظ��ة على  ه���ذا 

حتقيق  نحو  وال�سعي  مكت�سباته، 

دوما  تقود  »همة«  قيادته.  روؤية 

امل�ستمر،  والتطور  التعلم  نحو 

اإمي��ان  م��ن  دافعيتها  م�ستمدة 

لن�سهم  �سادقة،  ومواطنة  عميق 

يف تقدم ورقي وطننا العزيز. 

دمت وطني عزيزا �ساخما.

الرتبية كلية  عميد 

ال�سعودية  اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س 

(ج�سنت) والنف�سية  الرتبوية  للعلوم 

معي�سة  اأمن���اط  ت��غ��ريت  ل��ق��د 

يف  تاأتي  كثرية،  لعوامل  الب�سرية 

التكنولوجية  التطورات  طليعتها 

ثورة  ومنها  امليادين،  خمتلف  يف 

الت�سالت  ميدان  يف  املعلومات 

الأداء  على  اأثر  واملعلومات؛ مما 

ونوعا  كما  وال�سحفي  الإعالمي 

واإخراجا. وم�سمونا 

الب�سرية  البيئة  يف  اأث��ر  كما 

واإن���ت���اج ال�����س��ور، وال��ن�����س��و���س، 

عام،  ب�سكل  ال�سحفي  والإخراج 

وط��ري��ق��ة ال��ع��ر���س، واحل�����س��ول 

�سناعة  تكن  فلم  اخل��رب،  على 

اخل���رب ي���وم���اً يف ح���ال اأف�����س��ل 

نح�سل  زر  فب�سغطة  ال��ي��وم،  عليه  ه��ي  مم��ا 

�سئنا،  حيثما  الإعالمي  واملحتوى  الأخبار  على 

�سئنا. ووقتما 

الرقمية  التكنولوجية  الطفرة  زي���ادة  وم��ع 

يلّح  ال�سحفي،  املجال  يف  احلا�سلة  احلديثة 

علينا ب�سدة ال�سوؤال التايل: اإىل اأي مدى اأثرت 

ال�سحافة؟! على  احلديثة  التكنولوجيا 

ال�سحافة يجد  والباحث يف جمال  املهتم  اإن 

غريرَّ  ب�سكل  احلديثة  بالتكنولوجيا  تاأثرت  اأنها 

جميع  يف  تغرياً  واأح��دث  بل  التقليدي،  �سكلها 

جوانب ومراحل وتقنيات اإنتاج ال�سحيفة، فلقد 

يف  ال�سحافة  على  احلديثة  التكنولوجيا  اأثرت 

ال�سحفية. املعلومة  اإنتاج  كل مراحل 

ف��ف��ي م��رح��ل��ة ج��م��ع امل��ح��ت��وى ال�����س��ح��ف��ي؛ 

ال�سحفيني  للمحررين  التكنولوجيا  ق��دم��ت 

املعلومات  على  احل�����س��ول  ط��رق  م��ن  ال��ع��دي��د 

ن�س و�سور، من خالل حمركات  ال�سحفية من 

وقواعد  املعلوماتية،  امل�سادر  واإتاحة  البحث 

لكثري  خم��زن  فالإنرتنت  املحو�سبة،  البيانات 

والإح�سائيات  والوثائق  ال�سحفية  امل�سادر  من 

ح����ول ك���ل امل���و����س���وع���ات ال��ت��ي 

امل���ح���رر  ي��ت��ن��اول��ه��ا  اأن  مي���ك���ن 

عليه  ي�����س��ه��ل  مم���ا  ال�����س��ح��ف��ي؛ 

املو�سوع.  وخلفيات  اأبعاد  معرفة 

الت�سالت  تكنولوجيا  اأن  كما 

الجتماعي  التوا�سل  وتطبيقات 

ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة احل�����س��ول على 

فوري.  ب�سكل  املعلومة 

وم�����ن ن���اح���ي���ة ث���ان���ي���ة، ف����اإن 

ال�������س���ح���ف���ي مي���ك���ن���ه اإر�����س����ال 

خ��الل  م��ن  ال�سحفي  امل��ح��ت��وى 

ب��رام��ج  اأو  الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 

وو�سوله  الإل��ك��رتوين،  الإر���س��ال 

نف�س  يف  متزامن  ف��وري  ب�سكل 

اإىل  املبا�سر  البث  ميكنه  اأو  الإر���س��ال،  حلطة 

التوا�سل  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  ال�سحيفة  مقر 

الجتماعي، حيث مكنت تلك الربامج املحررين 

ف��وري  ب�سكل  احل���دث  ن��ق��ل  م��ن  ال�سحفيني 

متزامن  ب�سكل  كاملة  املعلومة  واإي�سال  مبا�سر 

مع وقت حدوثها.

يف  �ساهمت  احلديثة  التكنولوجيا  اأن  كما 

و�سريع،  دقيق  ب�سكل  ال�سحفي  املحتوى  حترير 

والن�سر  التحرير  وب��رام��ج  اأنظمة  خ��الل  م��ن 

الإخ��ب��اري��ة  الق�س�س  كتابة  وب��رام��ج  املكتبي 

ب�سكل اآيل با�ستخدام طرق التغذية الإلكرتونية 

للبيانات، مما �ساعد يف ت�سهيل وت�سريع عملية 

من  التاأكد  �سهولة  اإىل  بالإ�سافة  التحرير، 

الإمالئية  الأخطاء  من  وخلوه  املحتوى  �سحة 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اإل��ك��رتوين،  ب�سكل  وال��ن��ح��وي��ة 

والتعديل  التحرير،  عملية  اإجن��از  يف  ال�سرعة 

الإلكرتونية  والأر���س��ف��ة  النهائية،  وامل��راج��ع��ة 

ال�سحفي. للمو�سوع 

ولقد كان للتكنولوجيا احلديثة تاأثري اأكرب يف 

اأحدثت  فقد  ال�سحفي،  والن�سر  الإنتاج  عملية 

ال��ربام��ج  جم��ال  يف  ك��ب��رية  ث���ورة  التكنولوجيا 

ال�سحفي  والإخ������راج  ب��ال��ت�����س��م��ي��م  اخل��ا���س��ة 

ب�سكل  ون�سرها  واجلرافيك�س،  ال�سور  ومعاجلة 

خالل  من  الإلكرتوين  الن�سر  طريق  عن  اأ�سرع 

الإن��رتن��ت  �سبكات  على  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع 

الجتماعي. التوا�سل  و�سبكات 

التكنولوجيا كبريا على العمل  تاأثري  لقد كان 

على  ي�سر  مم��ا  مراحله،  كافة  يف  ال�سحفي، 

ال�سحفيني تقدمي م�سمون اأكر �سمولً، و�ساعد 

مب�����س��ادره��م،  ال�سحفيني  ات�����س��ال  تفعيل  يف 

ومتابعة  ال�سحفية،  املادة  خلفيات  وا�ستكمال 

الأر�سيف  من  وال�ستفادة  الأح��داث،  تطورات 

جلمع  املختلفة  وامل�سادر  والإنرتنت  ال�سحفي 

وتتبعها.  الأحداث  تغطية  ال�سحفية يف  املادة 

على  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���اأث���ري  ي��ق��ت�����س��ر  ومل 

القراء  منظور  اإىل طبيعة  امتد  بل  ال�سحفيني، 

يف  التكنولوجيا  اأ�سهمت  حيث  ال�سحافة،  اإىل 

اإتاحة خدمات ا�ستعرا�س ال�سحف والبحث يف 

اأر�سيفها الإلكرتوين من خالل احلوا�سب الآلية 

ن  ومكرَّ الذكية،  وال��ه��وات��ف  اللوحية  والأج��ه��زة 

ذلك القراء من التفاعل مع املحتوى ال�سحفي، 

الدخول يف  اأو  الرف�س  اأو  القبول  والتعبري عن 

من  ذلك  غري  اأو  ال�سحفي،  النا�سر  مع  �سجال 

الإلكرتوين. التفاعل  �سور 

بني  املتبادل  التاأثري  مدى  على  يدل  �سبق  ما 

نف�سه  ال��وق��ت  ويف  وال�سحافة،  التكنولوجيا 

التكنولوجية  ل��ل��ت��ط��ورات  ال�سحافة  م��واك��ب��ة 

تكنولوجية،  ث��ورة  حدثت  فمثلما  املت�سارعة، 

حدوث  ذلك  �ساحب  اأنه  القول  ن�ستطيع  فاإننا 

جوانب  خمتلف  اإىل  ام��ت��دت  �سحفية،  ث���ورة 

ومنظور  ال�سحافة،  وطبيعة  ال�سحفي،  العمل 

ال�سحافة. اإىل  النا�س 

الإعالم ق�سم 

تسعون عاما من المجد والتمكين

تأثر الصحافة بالتكنولوجيا .. واقع أم خيال!

د. عادل المكينزي

أ.د. فهد الشايع

عبدالعالم السامعي
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»األعمال التطوعية« ثقافة متجذرة لدى طالب 
وطالبات »جيل الرؤية«

ا����س���ت���ط���اع : حم���م���د ب���اك���رم���ان ، 

جناء االحمدي 

تعد امل�شاركة يف الأعمال التطوعية 

جت���رب���ة ف���ري���دة ومم���ي���زة ورائ���ع���ة 

لطالب  التعب، وخ�شو�شاً  وت�شتحق 

وطالبات اجلامعات، الذين هم على 

اأعتاب النتقال من املرحلة النظرية 

اإىل مرحلة التطبيق وممار�شة املهنة 

يف عامل الواقع، واملتابع لواقع طالب 

وطالبات اجلامعة يف الفرتة الأخرية 

يلم�س وعياً وتوجهاً اأكرب نحو الأعمال 

الروؤية«  التطوعية، باعتبارهم »جيل 

التطوعي  العمل  باأهمية  ويوؤمنون 

يف  مقابل،  دون  املجتمع  خدمة  يف 

من  ع��دداً  التقينا  ال�شتطالع  ه��ذا 

عن  و�شاألناهم  والطالبات  الطالب 

نظرتهم لالأعمال التطوعية واأهميتها 

والأكادميية  الدرا�شية  م�شريتهم  يف 

التي  النتائج  اأو  وال��ف��وائ��د  واملهنية 

خرجوا بها من تلك التجربة اإ�شافة 

لدور اجلامعة يف تنمية اأو �شقل هذه 

املهارة، ورجعنا باحل�شيلة التالية..

املجال ال�سحي

يف ال��ب��داي��ة حت��دث ب��در حممد 

الأوىل  ال�شنة  يف  طالب  اخلمي�س، 

امل�شرتكة، ق�شم اإدارة، امل�شتوى الول، 

بالأعمال  م�شاركاتي  ب��داأت  قائاًل: 

يف  وك��ان��ت  �شنتني  قبل  التطوعية 

يف  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ات  تنظيم 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شحية  امل��راك��ز 

 الأيام الوطنية التي تنظمها املراكز، 

 واحلقيقة اأن تلك امل�شاركات اأ�شافت 

يل الكثري من اخلربة من خالل 

وبالن�شبة  مع  النا�س،  التوا�شل 

اجلامعة  يف  التطوعية  لالأعمال 

يل  الأوىل  ال�شنة  اأن��ه��ا  وبحكم 

ت�شنح  مل  ف��اإن��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  يف 

يف  للم�شاركة  بعد  الفر�شة  يل 

اأتطلع  ولكن  التطوعية  الأعمال 

القريب  امل�شتقبل  يف  ذل��ك  اإىل 

باإذن اهلل.

عاقات عامة

وا���ش��ت��ط��رد ب���در ل��ي��وؤك��د اأن 

التطوعية  الأعمال   امل�شاركة يف 

تك�شب ال�شخ�س الكثري من الفوائد 

ال�شعيد  ع��ل��ى  ���ش��واء  واخل�����ربات 

اأو  ال��ث��ق��ايف  اأو  املهني  اأو  امل��ع��ريف 

تطوير  يف  وت�����ش��ه��م  الج��ت��م��اع��ي، 

التوا�شل  مهارات  وزيادة  �شخ�شيته 

العامة،  ال��ع��الق��ات  وت��ك��وي��ن  ل��دي��ه 

والأه���م م��ن ذل��ك اأن ال��داف��ع لهذا 

انه  العمل هو دافع �شخ�شي  بحكم 

اأن��ه  ح�شل  اإىل  واأ�شار  مقابل،  بال 

نظري  وتقدير  �شكر  �شهادات  على 

التطوعية،  الأعمال  يف  م�شاركاته 

وه�����ي ����ش���ه���ادات ت���ق���دم جل��م��ي��ع 

متطوع  بني  متييز  دون  املتطوعني 

جمد ومتفان وغريه.

نادي »كتابي«

فيما قال �شقيقة  نواف اخلمي�س 

الإع���الم  ق�����ش��م  الآداب  ك��ل��ي��ة  م��ن 

امل�شتوى الثامن: �شاركت يف العديد 

على  �شواء  التطوعية  الأعمال  من 

ومن  خارجها،  اأ و  اجلامعة  م�شتوى 

»كتابي«  ن��ادي  يف  التطوع  اأهمها 

املعر�س  يف  م�����ش��ارك��اً  ك���ان  ال���ذي 

ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف ال��ري��ا���س يف 

اإىل  بع�س  ب��الإ���ش��اف��ة  ن�شختني، 

تقيمها  التي  والندوات  املوؤمترات 

كبري  دور  لها  كان  والتي  اجلامعة، 

للم�شاركة  يل  الفر�شة  اإت��اح��ة  يف 

املكان  فهي  التطوعية  الأعمال  يف 

املنا�شب لذلك.

دون مقابل

العمل  مييز  ن��واف:   ما  واأ�شاف 

يعمل  اجل��م��ي��ع  اأن  ه��و  ال��ت��ط��وع��ي 

ب�شغف ودون مقابل مادي، فكل من 

التطوعي  يكون  العمل  يف  ي�شارك 

الهدف الرئي�شي فعل اخلري واإفادة 

من  النهائية  املجتمع  والنتيجة 

الأعمال التطوعية هو دعاء و�شكر 

من اأفراد املجتمع.

واأكد اأنه  مل يح�شل على درجات 

ت��ط��وع��ي يف  اأي ع��م��ل  م��ق��اب��ل 

�شهادات  هناك  ولكن  اجلامعة 

الطالب  لتحفيز  وتقدير  �شكر 

العمل  واأ���ش��ا���س  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 

التطوعي هو اأن ل يكون هناك 

اي مقابل.

جيل الروؤية

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ط��ال��ب 

العلوم:  كلية  من  العنزي  نايف 

الأعمال  امل�شاركة يف  اأن  اأعتقد 

ثقافة عامة  اأ�شبحت  التطوعية 

م��ت��ج��ذرة ف��ي��ن��ا ن��ح��ن ال��ط��الب 

والذين نعترب اأنف�شنا بكل فخر »جيل 

من خالل  ذلك  اأمل�س  واأن��ا  الروؤية«، 

عملت  وق��د  الطالب،  مع  اأحاديثي 

على العديد من الأعمال التطوعية، 

وا�شتفدت منها الكثري وتعرفت على 

باأنني مل  العديد من الزمالء، علما 

اأح�شل على اأي مقابل مادي اأو حتى 

ح�شلت  ولكن  اجلامعة  يف  درج��ات 

على �شهادات توثق ذلك. 

واجب اجتماعي

ف��ي��م��ا ق���ال���ت م��و���ش��ي حم��م��د 

ال��ق��ح��ط��اين، م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

القانون،  ق�شم  ال�شيا�شية،  والعلوم 

ت��ع��د مرحلة  ال�����ش��اد���س:  امل�����ش��ت��وى 

التطوعية  الأع��م��ال  يف  م�شاركتي 

حياتي  يف  وم��وؤث��رة  مهمة  مرحلة 

ح��ي��ث ب����داأت م��ن��ذ ���ش��غ��ري ���ش��واء 

الفرق  اأو  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف 

اخل��ارج��ي��ة، وي��ب��ق��ى ال��ت��ط��وع من 

املجتمع  جت��اه  ال��واج��ب��ات  اأ���ش��م��ى 

ال�شعور  لأن  نف�شه،  الفرد  وجت��اه 

الأف�����راد يدفع  ب��ال��ع��ط��اء وخ��دم��ة 

بالنف�س اإىل الر�شا التام.

دور م�ؤثر

وعالقتها  اجلامعة  دور  وح��ول 

مو�شي:  قالت  التطوعية  بالأعمال 

اجل��ام��ع��ة  دور  اإغ���ف���ال  لمي��ك��ن��ن��ي 

يف ت��وج��ي��ه ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

يف  لكن  التطوعية،  الأع��م��ال  نحو 

ت��ك��ن اجل��ام��ع��ة هي  احل��ق��ي��ق��ة مل 

بداية جتربتي  الرئي�شي يف  ال�شبب 

واأ�شافت  التطوعية.  الأعمال  مع 

ب����اأن ال��ف��ائ��دة ك��ث��رية يف اإك�����ش��اب 

وقيادية  تطوعية  م��ه��ارات  النف�س 

اأما  والأف���راد.  املجتمع  خدمة  ويفيِ 

مل  فقالت  درج��ات  على  ح�شولها 

اأح�شل على ذلك.

اإن�سانية خدمة 

اأما الطالبة بيان �شعود املحارب، 

ال��ل��غ��ة  ق�����ش��م  الآداب،  ك��ل��ي��ة  م���ن 

فقالت:  ال�شابع،  امل�شتوى  العربية، 

يف  ج��داً  جميلة  جت��ارب  يل  كانت 

وكلها  التطوعية،  الأع��م��ال  جم��ال 

دون مقابل مادي بال �شك، هدفها 

وب��ال��ط��ب��ع هناك  ب��ح��ت،  اإن�����ش��اين 

ومتنوعة  ك��ث��رية  تطوعية  اأع��م��ال 

داخل اجلامعة ميكن لأي طالب اأو 

طالبة امل�شاركة بها.

التطوعية  الأعمال  وا�شتطردت: 

هي اأعمال اإن�شانية تزيد من ترابط 

خ��ربات  ال��ف��رد  وتك�شب  املجتمع 

تفتح  اأن  وميكن  وعملية،  حياتية 

اأو  للتوظيف  وا���ش��ع��ة  جم���الت  ل��ه 

اكت�شاب عالقات اجتماعية مفيدة، 

تطوعية  اأع��م��ال  ه��ن��اك  اأن  علماً 

درج��ات  على  خاللها  من  ح�شلت 

ل  هكذا  ومنها  دة،  م�شاعيِ اإ�شافية 

مقابل فيها.

تزيد من ترابط املجتمع وتك�سب الفرد خربات حياتية وعملية
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 نواف: للجامعة دور كبير في إتاحة الفرصة لنا 
للمشاركة في األعمال التطوعية 

الخميس: أضافت لي الكثير سواء على الصعيد 
المعرفي أو المهني أو الثقافي أو االجتماعي

القحطاني: التطوع يولد شعورًا بالعطاء 
وخدمة األفراد يدفع بالنفس إلى الرضا التام

العنزي: ال شك أن المشاركة في األعمال 
التطوعية أصبحت ثقافة عامة متجذرة فينا

بدر اخلمي�س ن�اف اخلمي�س د. زيد اخلم�سي

د. الخمشي: تطوع في المجال الذي تحبه

القيادة  يف  متخ�ش�س  الرتبية،  كلية  خريج  اخلم�شي،  زيد  الدكتور 

رائع  �شيء  التطوعي  العمل  اأن  يرى  الرتبوية،  الإدارة  ق�شم  الرتبوية، 

للغري  اخلري  من حب  الب�شرية  النف�س  داخل  �شيئا  يحقق  لأنه  وجميل 

مبكان  الأهمية  ومن  �شبحانه،  اهلل  مر�شاة  ابتغاء  مقابل  دون  والعمل 

اأو �شقل جتربة  تتقنها،  التي  املهارة  اأو  الذي حتبه  املجال  التطوع يف 

معينة ت�شتطيع من خاللها حتقيق �شغفك بخدمة الغري وتطوير موهبتك 

ومهارتك.

واأ�شاف قائاًل: يف الأق�شام الأكادميية ل يعد العمل التطوعي عماًل 

اأي�شاً، خا�شة اإذا  اأو م�شلياً وح�شب، بل مهماً و�شرورياً ومطلوباً  رائعاً 

اأو  اأو ور�س عمل  اأو ندوات  تعلق بنواحي درا�شتك �شواء من موؤمترات 

فعاليات اأو غريها، فالتعر�س للتجربة حمك اأ�شا�شي لمتالك املعلومة 

واملهارة وربط اجلانب النظري بالتطبيق.



طالبية

تنطلق أهمية المبادرة باعتبار تطوير العمل القانوني أحد أهداف رؤية المملكة 2030

تركز المبادرة على تنظيم حمالت إعالمية وميدانية لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم

باكرمان  حممد  حوار: 

احلقوقية  »كفة«  م��ب��ادرة  ت�سعى 

حتت  طالبية  بجهود  انطلقت  التي 

الطالبية  ال�سراكة  برنامج  مظلة 

�سوؤون  عمادة  من  متوا�سل  وبدعم 

املجتمع  اأفراد  توعية  اإىل  الطالب، 

القانونية  والتزاماتهم  بحقوقهم 

ب�ستى الو�سائل احلديثة، واإر�سادهم 

ال�سرعية  للقنوات  اللجوء  لكيفية 

اأكرث  ال�سوء  ولت�سليط  والر�سمية، 

على فكرة املبادرة واأهدافها والهيكل 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ه��ا واأب�����رز ب��راجم��ه��ا 

وفعالياتها، التقينا برئي�سها عبداهلل 

الكنعان يف هذا احلوار.. 

- ب���داي���ًة ح��دث��ن��ا ع��ن م��ب��ادرة 

التنفيذ. وحتى  الفكرة  من  »كفة« 

ه��ي م���ب���ادرة ح��ق��وق��ي��ة ت��ه��دف 

ح�سيلتهم  وتعزيز  املجتمع  لتوعية 

بعد  ف��رد  ك��ل  لينطلق  القانونية؛ 

ذل��ك حل��ي��ات��ه وه��و م���درك مت��ام��اً 

القانونية.  والتزاماته  حلقوقه 

وت���ع���د اأح�����د اأف����ك����ار ب��رن��ام��ج 

العمل  مت  ال��ط��الب��ي��ة،  ال�����س��راك��ة 

ال�سابقني  الروؤ�ساء  قبل  من  عليها 

املبادرة  توجه  وحتديد  وفريقهم، 

واأه���داف���ه���ا، وال��ت��ي م��ن اأب��رزه��ا 

رف���ع م�����س��ت��وى ال��وع��ي ال��ق��ان��وين 

وتب�سيط  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  ل���دى 

امل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل�����س��م��ان 

للم�ستفيدين،  و���س��ول��ه��ا  �سهولة 

مت  املن�سودة،  لالأهداف  وحتقيقاً 

توعوية  حقوقية  حمالت  تنظيم 

واأخرى ميدانية يف عدة  اإعالمية، 

خمتلف  ت�ستهدف  ع��ام��ة  اأم��اك��ن 

وتب�سريه  لتوعيته  املجتمع  �سرائح 

املختلفة.   بحقوقه 

- كم عدد الروؤ�ساء الذين مروا 

بها؟ وكم عدد الأع�ساء احلاليني؟

روؤ�ساء  ثالثة  امل��ب��ادرة  على  مر 

الأع�ساء  ع��دد  ويبلغ  الآن،  حتى 

ع�سواً. ثمانني  احلاليني 

- حتت اأي مظلة تعمل املبادرة؟ 

م����ب����ادرة »ك���ف���ة« ه���ي اإح����دى 

م����ب����ادرات ب���رن���ام���ج ال�����س��راك��ة 

ال��ط��الب��ي��ة، وال�����ذي مي��ث��ل اأح���د 

امللك  جامعة  يف  الرائدة  الربامج 

���س��ع��ود ك��ون��ه ي�����س��ت��ه��دف ت��وع��ي��ة 

وت���دري���ب ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

العامة  احلياة  يف  امل�ساركة  على 

والفعاليات  الربامج  يف  وامل�ساركة 

لك���ت�������س���اب م���زي���د م����ن اخل����ربة 

وال����ق����درات وامل����ه����ارات وت��ف��ع��ي��ل 

املجتمع. اأدوارهم يف 

للم�ستفيدين؟  تقدمون  ماذا   -

الن�سمام  للراغبني  ميكن  وكيف 

ليكم؟ اإ

امل�ستهدفة  ل��ل�����س��ري��ح��ة  ن��ق��دم 

ب�ستى  مب�سطة  ق��ان��ون��ي��ة  ت��وع��ي��ة 

ال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة، ���س��واء عن 

اأو  ط��ري��ق احل��م��الت الإع��الم��ي��ة 

امل��ي��دان��ي��ة، وي��ت��م ف��ت��ح راب���ط كل 

يف  للت�سجيل  درا�سي  ف�سل  بداية 

الإع��الن  ويتم  امل��ب��ادرة،  ع�سوية 

ع��ن��ه��ا يف ح�����س��اب��ات امل���ب���ادرة يف 

الجتماعي.  التوا�سل  برامج 

- ك��م و���س��ل ع���دد امل���ب���ادرات 

بتنفيذها  قمتم  التي  والفعاليات 

اأبرزها؟ وما 

ع�����س��رة  اإح�������دى  ت��ن��ظ��ي��م  مت 

لع�سرة  اإ�سافًة  ميدانية،  م�ساركة 

ل���ق���اءات اإع��الم��ي��ة م���ع حم��ام��ني 

العمل  ي��ت��م  ك��م��ا  وم�����س��ت�����س��اري��ن، 

تطويرية  خارجية  م�ساركات  على 

اأخرى.

امليدانية  امل�ساركات  اأبرز  ومن 

يف  امل�����س��ارك��ة  ب��ه��ا:  �ساركنا  ال��ت��ي 

اأفكاركم  القانون،  عي�ش  فعالية 

القانون. وجنود  جالك�سي،  مع 

امل�ستقبلية  ماذا عن خططكم   -

2030؟ اململكة  لروؤية  املواكبة 

بتوعية  ال���س��ت��م��رار  يف  نطمح 

الو�سائل  ب�ستى  بحقوقهم  املجتمع 

لكيفية  واإر����س���اده���م  احل��دي��ث��ة، 

ال���ل���ج���وء ل���ل���ق���ن���وات ال�����س��رع��ي��ة 

حقوقهم. حتفظ  التي  والر�سمية 

وال��ع��م��ل ال���ق���ان���وين ه���و اأح���د 

٢٠٣٠م،  ال�سعودية  الروؤية  اأهداف 

هامة  مكانة  للقانون  فاإن  وبالتايل 

تطوير  حيث  من  الروؤية،  هذه  يف 

والأنظمة  والقوانني  الت�سريعات 

مب��ا ي��الئ��م وي��ن��ا���س��ب اأه��داف��ه��ا، 

ل��ذل��ك م��ن واج��ب��ن��ا وم��ن اأه���داف 

القوانني  وتب�سيط  ت�سهيل  املبادرة 

�سهولة  ل�سمان  احلديثة  والأنظمة 

للم�ستفيدين. و�سولها 

ال���دع���م من  ي��ن��ق�����س��ك��م  ه���ل   -

اأنها وفرت لكم كافة  اأم  اجلامعة؟ 

الالزمة؟ الإمكانات 

ق���ام���ت اجل���ام���ع���ة م�����س��ك��ورة 

الأ�سا�سية  الإمكانات  كافة  بتوفري 

دعمها  يتم  كما  املبادرة  لنطالق 

يف  املبادرة  رعاية  ومت  الآن،  حتى 

قبل  م��ن  امل�����س��ارك��ات  م��ن  العديد 

خارجية. جهات 

سعيد سي: أهوى الشعر العربي .. وجامعة 
الملك سعود متطورة ومتكاملة

حوار : دومبيا عبداهلل

اأن حب »�سعيد �سي من  يبدو 

ال�سعر  وحفظ  لقراءة  ال�سنغال« 

العربي، هو ما دفعه لتقدمي طلب 

اإلكرتوين لاللتحاق بجامعة امللك 

القبول  على  ح�سل  وقد  �سعود، 

واح���د من  درا���س��ي  ف�سل  ب��ع��د 

تقدميه الطلب؛ ليلتحق باجلامعة 

يف  العربية  اللغة  درا�سة  ويبداأ 

معهد اللغويات، ثم يلتحق بعدها 

نحو  طريقه  �ساقاً  الآداب  بكلية 

اكت�ساب العلم وحتقيق الطموح..

ح��دث��ن��ا عن   .. ال���ب���داي���ة  - يف 

ق�ضة ان�ضماك اإىل جامعة امللك 

�ضعود؟

منذ �سغري اأحب اللغة العربية 

العربي،  ال�سعر  خا�ش  وب�سكل 

الثانوية  م��ن  تخرجت  وعندما 

بطلب  تقدمت  بلدي  يف  العامة 

بجامعة  ل��الل��ت��ح��اق  اإل���ك���رتوين 

امللك �سعود، اإحدى اأكرب واأعرق 

والعامل،  املنطقة  يف  اجلامعات 

مت  ت��ق��ري��ب��اً  �سنة  ن�سف  وب��ع��د 

قبويل يف اجلامعة وهلل احلمد. 

- ه���ل ك��ن��ت ت��ع��رف ���ض��ي��ئ��ًا عن 

جامعة امللك �ضعود قبل قدومك 

اإليها؟

عن  القليل  اأع���رف  كنت  نعم 

قدومي  قبل  �سعود  امللك  جامعة 

اإليها من خالل متابعتي لأخبارها 

واأنها  خ�سو�ساً  عنها،  والقراءة 

ال�سعيد  ع��ل��ى  رائ�����دة  ج��ام��ع��ة 

الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي وح��ق��ق��ت 

الت�سنيفات  يف  متقدمة  مراتب 

العاملية ل�سنوات متعددة.

باجلامعة  االل��ت��ح��اق  وب��ع��د   -

كيف وجدتها؟

وج���دت���ه���ا ج��ام��ع��ة م��ت��ط��ورة 

وم��ت��ك��ام��ل��ة ت�����س��م ن��خ��ب��ة من 

وتوفر  والإداري����ني  الأك��ادمي��ي��ني 

وبحثية  ومادية  علمية  اإمكانات 

وبنية حتتية قوية جداً.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

ال�سنغال  ب��ل��دي  يف  تعلمتها 

وباملنا�سبة،  الأق��ال��ي��م،  ب��اإح��دى 

بقبول  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  حت��ظ��ى 

وانت�سار وا�سعني يف ال�سنغال.

- ما طموحك يف امل�ستقبل؟

وكذلك  العلم  ون�سر  التدري�ش 

اللغة العربية 

- هل زرت مدن غري الريا�ض؟

نعم زرت مكة املكرمة واملدينة 

املنورة وجدة.

اأ�������ض������دق������اء  ل�������دي�������ك  ه��������ل   -

�ضعوديون؟

نعم لدي اأ�سدقاء �سعوديون. 

اأك��ر هواية جتد نف�ضك  - ما 

اأو م��ت��ع��ل��ق��ًا بها  اإل��ي��ه��ا  م��ن��ج��ذب��ًا 

ومتار�ضها؟

منها  ك��ث��رية  ه���واي���ات  ل���دي 

ميكن  لكن  واجل���ري  ال��ري��ا���س��ة 

العربي  ال�سعر  ق��راءة  اإن  القول 

ه��ي اأك����رث ه��واي��ة جت��ذب��ن��ي يف 

الفرتة احلالية.

- ه���ل ا���ض��ت��ف��دت م���ن م��راف��ق 

اجلامعة؟

املرافق  وبخا�سة  تاأكيد  بكل 

�سلمان  امللك  ومكتبة  الريا�سية 

امل��رك��زي��ة ال��ت��ي زرت��ه��ا اأك���رث من 

الكتب  العديد من  ووج��دت  مرة 

املفيدة.

اال�ضم: �ضعيد �ضي 

الكلية: االآداب

امل�ضتوى: الثاين

اجلن�ضية: ال�ضنغال

احلالة االجتماعية: اأعزب

تهدف لرفع م�ستوى الوعي احلقوقي وتب�سيط املعلومات القانونية

الكنعان: مبادرة »كفة« لمجتمع مدرك لحقوقه والتزاماته
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عبداهلل الكنعان

تم تنظيم 11 مشاركة ميدانية و10 لقاءات 
إعالمية ونعد لمشاركات خارجية قريبًا



ارتفاع ضغط الدم يزيد خطر اإلصابة بالنوبة القلبية

النوم.. من بناء المخ إلى الصيانة واإلصالح

لقاح كورونا لن يكون جاهزا حتى نهاية عام 2024!
على ذمة رئي�س اأكرب �رشكة لت�صنيع اللقاحات بالعامل

يعانون من  الذين  الأ�شخا�ص  ن�شحت درا�شة حديثة 

خالل  فيه  يتحكموا  اأن  ب�شرورة  الدم«  »�شغط  ارتفاع 

فرتة منت�شف العمر، واإل فاإنه ميكن اأن يوؤدي اإىل �شرر 

وم�شاعفات فيما بعد، وفق ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل 

ارتفاع  اأن  اإىل  بريطانيون  باحثون  وتو�شل  الربيطانية. 

من خطر  كبري  ب�شكل  يُزيد   55 �شن  قبل  الدم  �شغط 

من  حمذرين  لحق،  وقت  يف  القلبية  بالنوبة  الإ�شابة 

املعلومات املفرت�شة عن اأن »�شغط الدم« يدعو للقلق يف 

ال�شتينيات اأو ال�شبعينيات من العمر.

النتائج  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 

بقلبك يف  بالفعل  الدم، ي�شر  ارتفاع �شغط  اأن  ك�شفت 

الأربعينيات واخلم�شينيات من العمر.

وقّدر العلماء الذين حللوا جينات اأكرث من 400 األف 

بريطاين، اأن كل ع�شر وحدات زيادة يف م�شتويات �شغط 

الدم قبل �شن 55 تزيد من خطر الإ�شابة بنوبة قلبية يف 

وقت لحق من احلياة، بن�شبة ت�شل اإىل 43 يف املائة.

لندن  كوليدج  اإمربيال  يف  الباحث  يقول  جانبه،  من 

الدم  �شغط  ارتفاع  اأن  يعلم  »اجلميع  جيل:  ديبندر  د. 

�شار بالقلب، لكن ل اأحد يقلق ب�شاأن ذلك عندما يكونوا 

�شغاًرا«. واأ�شاف: »يفكرون: �شاأفكر يف اأمر �شغط الدم 

عاًما،   70 اأبلغ  عندما  اأو  عاًما،   60 اأبلغ  عندما  هذا 

لكن الدليل الذي وجدناه يف الأبحاث، يُظهر اأن ال�شرر 

تراكمي ي�شتمر مدى احلياة«.

اأن  يجب  �شيء  ال��دم،  �شغط  فاإ�شكالية  »ل��ذا  وتابع: 

والأربعينيات  الثالثينيات  يف  نكون  عندما  فيه  نفكر 

واخلم�شينيات من العمر - ل نوؤجله«.

واأكد الباحثون اأنه مل يفت الأوان بعد خلف�ص �شغط 

الدم حتى لو اتخذت اإجراًء متاأخًرا يف احلياة، ف�شيكون 

القيام  الأف�شل  اأنه من  اإيجابي، مو�شحني  تاأثري  لذلك 

بذلك قبل منت�شف العمر.

القلب  نُ�شرت يف جملة جمعية  التي  الدرا�شة  حللت 

بعينات  تربعوا  �شخ�ص  األ��ف   410 جينات  الأمريكية 

حيث  املتحدة،  اململكة  يف  احليوي  البنك  اإىل  وراثية 

قام الباحثون بتقييم 34 جينة خمتلفة مرتبطة بارتفاع 

�شغط الدم ثم نظروا يف اأي من هذه اجلينات مرتبط 

اأي�ًشا بخطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب على مدى احلياة.

من  بكل  ما  جني  ارتبط  اإذا  اأن��ه  النتائج  واأظ��ه��رت 

اأن  يثبت  فاإنه  القلب،  واأم��را���ص  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع 

اأحدهما ي�شبب الآخر بالفعل. ويقول اخلرباء، اإن هذه 

طريقة موثوقة لتقييم املخاطر التي قد ي�شببها ارتفاع 

�شغط الدم، لأنها تف�شله عن عوامل اأخرى مثل ال�شمنة 

والنظام الغذائي وعدم ممار�شة الريا�شة.

قائاًل:  ال�شابقة  الدرا�شة  على  جيل  الدكتور  وعلق 

»وجدنا حتى التغيري الب�شيط يف �شغط الدم، له تاأثري 

فكلما  القلب،  باأمرا�ص  الإ�شابة  خماطر  على  تراكمي 

زاد ال�شغط على الأوعية الدموية، زاد ال�شرر«.

ي�شيب  ال��دم  �شغط  ارتفاع  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

واحداً من كل ثالثة بالغني اأي حوايل 17 مليون �شخ�ص 

حتى  عليه  اأعرا�ص  ظهور  لعدم  ونظًرا  بريطانيا،  يف 

فوات الأوان، فاإن ن�شف الأ�شخا�ص فقط يعرفون اأنهم 

الدعم  ق�شم  رئي�شة  تالبوت،  مورين  وقالت  خطر.  يف 

مولت  التي  الربيطانية  القلب  موؤ�ش�شة  يف  ال�شريري 

واأنت  الدم  �شغط  ارتفاع  من  تعاين  كنت  »اإذا  البحث: 

يف منت�شف العمر، فاإن اتخاذ خطوات ا�شتباقية لتقليله 

ميكن اأن ينقذ حياتك«.

الب�شيطة،  الإج��راءات  ت�شاعد  اأن  »ميكن  واأ�شافت: 

الريا�شية  التمارين  وممار�شة  امللح  تناول  تقليل  مثل 

بانتظام يف التحكم يف م�شتويات �شغط الدم لديك«.

الصحة العالمية تحذر من تصاعد 
»كورونا« مع اقتراب الشتاء

حذرت منظمة ال�شحة العاملية، الأ�شبوع املا�شي، من اأن مر�ص »كوفيد 

بوترية  لالنت�شار  عاد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة  عن  الناجت   »19
مو�شم  اقرتاب حلول  مع  ال�شمايل،  الكرة  ن�شف  اأجزاء  بع�ص  مزعجة يف 

اإنفلونزا ال�شتاء خالل عدة �شهور.

وقالت ماريا فان كريكوف اأحد امل�شوؤولني عن مواجهة »كوفيد 19« يف 

التوا�شل الجتماعي: »مع اقرتاب  منظمة ال�شحة، خالل بث عرب مواقع 

ف�شل ال�شتاء بداأنا نرى اجتاهات مقلقة يف بع�ص الدول«.

واأ�شافت كريكوف: »نرى زيادة يف عدد َمن يدخلون امل�شت�شفيات، وَمن 

اإ�شبانيا وفرن�شا واجلبل الأ�شود  هم يف وحدات العناية املركزة خا�شة يف 

واأوكرانيا، وبع�ص الوليات الأمريكية، وهذا اأمر مقلق لأن مو�شم الإنفلونزا 

يدخلون  الذين  املر�شى  اأع���داد  اإن  كريكوف  ف��ان  وقالت  بعد«.  يحن  مل 

امل�شت�شفى واأعمارهم ترتاوح بني 15 و49 عاماً تتزايد يف دول عديدة.

معر�شون  هم  َمن  املنظمة  للطوارئ يف  اأكرب خبري  راي��ان  مايك  ون�شح 

ب�شدة لالإ�شابة ب�مر�ص كوفيد 19 باحل�شول على تطعيم �شد الإنفلونزا.

كورونا يف رقمني

30 مليون مصاب نصفهم في 4 دول
اأظهر اإح�شاء جديد، �شدر الأ�شبوع املا�شي، اأن اأكرث من 29.39 مليون 

�شخ�ص اأ�شيبوا بفريو�ص كورونا امل�شتجد على م�شتوى العامل، يف حني و�شل 

اإجمايل عدد الوفيات من جراء الإ�شابة به اإىل 928.463 حالة.

منذ  ومناطق  دول   210 من  اأك��رث  يف  بالفريو�ص  اإ�شابات  ت�شجيل  ومت 

اكت�شاف اأوىل حالت الإ�شابة به يف ال�شني يف دي�شمرب 2019، وت�شدرت 

الوليات املتحدة القائمة م�شجلة 6 ماليني و572009 اإ�شابات، و194.594 

وفاة، وفق ما اأوردت »رويرتز«.

وجاءت الهند يف املركز الثاين من حيث عدد امل�شابني م�شجلة 4 ماليني 

و930.236 اإ�شابة و80.776 حالة وفاة.

 4 م�شجلة  امل�شابني  عدد  حيث  من  الثالث  املركز  يف  الربازيل  وحلت 

ماليني و345.610 اإ�شابات و132.006 حالت وفاة، وهو ثاين اأكرب عدد 

وفيات يف العامل بعد الوليات املتحدة.

الرابع من حيث عدد امل�شابني، حيث �شجلت  وجاءت رو�شيا يف املركز 

مليونا و068320 حالة و18.635 حالة وفاة.

دور  عن  جديدة  درا���ش��ة  ك�شفت 

النوم احليوي يف بناء املخ واحلفاظ 

ع��ل��ي��ه، م��ن خ���الل حت���ول مفاجئ 

ي��ح��دث يف �شن  ال��ن��وم  يف وظ��ي��ف��ة 

هدفه  يتغري  عندما  تقريبا،  الثانية 

الأ�شا�شي من بناء املخ اإىل ال�شيانة 

والإ�شالح.

للنوم  يحتاج  الإن�شان  اأن  �شك  ل 

اإن  بل  وال�شراب،  للطعام  كحاجته 

عدم التمتع بنوم هادئ وعميق يوؤثر 

كثريا على اجل�شم ومناعته، وك�شفت 

درا�شة جديدة دور النوم احليوي يف 

بناء املخ واحلفاظ عليه.

باحثون اأ�شرتاليون اأجروا حتلياًل 

اإح�شائيا لأكرث من 60 درا�شة تتعلق 

ح�شابيا  من��وذج��ا  واب��ت��ك��روا  بالنوم 

لكيفية تغري النوم اأثناء النمو.

اأن���ه يف �شن  واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج 

تتغري  تقريبا،  والن�شف  ال��ع��ام��ني 

بناء  من  للنوم  الأ�شا�شية  الوظيفة 

النوم  اأثناء مرحلة  الو�شالت  وقطع 

العميق اإىل الإ�شالح الع�شبي خالل 

ال�شريعة  العني  حركة  ن��وم  مرحلة 

العني  حركة  ب��دون  ال��ن��وم  ومرحلة 

ال�شريعة. وتعد مرحلة حركة العني 

ال�شريعة مبثابة نوم عميق مع اأحالم 

النوم  مرحلة  اأما  باحليوية.  مفعمة 

فتكون  ال�شريعة  العني  حركة  بدون 

بال اأحالم اإىل حد كبري.

ويُكوِّن املخ اأثناء مرحلة نوم حركة 

ع�شبية  رواب���ط  ال�شريعة،  ال��ع��ني 

جديدة التي متكن خاليا الأع�شاب 

م���ن ال��ت��وا���ش��ل، مم���ا ي�����وؤدي اإىل 

وتر�شيخ  التعلم  على  القدرة  تعزيز 

الذكريات.

اأي�شاً  امل��خ  يُ�شلح  ال��ن��وم،  واأث��ن��اء 

الع�شبي  ال�شرر  من  ي�شرياً  ق��دراً 

ال��ي��وم��ي ال����ذي ت��ت��ع��ر���ص ل��ه ع��ادة 

اجلينات والربوتينات داخل اخلاليا 

الع�شبية.

ال��رئ��ي�����ص  ب����ون����وال،  اأدار  ق����ال 

لت�شنيع  ���ش��رك��ة  لأك���رب  التنفيذي 

اللقاحات يف العامل، اإن لقاح كورونا 

لكل  جاهزا  الأرج��ح  على  يكون  لن 

دول العامل حتى نهاية عام 2024.

و����ش���رح ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ح��وار  يف  الهندي  الأم�����ش��ال  ملعهد 

تاميز«  »فاينان�شال  �شحيفة  م��ع 

»اأن��ب��اء  يف  ال��ع��امل  رغبة  يتفهم  اأن��ه 

»لكن  كورونا،  لقاح  ب�شاأن  متفائلة« 

لي�شت  الأدوي���ة  �شركات  اأن  الواقع 

النطاق  على  لقاح  اإنتاج  من  قريبة 

الهائل املطلوب«.

باإنتاج  ملتزمة  »�شركتي  وت��اب��ع: 

لكن  كورونا،  لقاح  من  جرعة  مليار 

العامل قد يحتاج 15 مليار جرعة«.

الأدوية يف جميع  وتعمل �شركات 

اأنحاء العامل بطاقة كبرية من املوارد 

اأودى  ال��ذي  للفريو�ص  لقاح  لإيجاد 

األ��ف �شخ�ص   920 اأك��رث من  بحياة 

من  يقرب  ما  واأ�شاب  العامل  حول 

30 مليونا.
وذكر بونوال »�شي�شتغرق الأمر ما 

تلقيح  يتم  حتى  �شنوات  و5   4 بني 

العامل باأ�شره«.

متحدثة  قالت  �شابق،  وقت  ويف 

اإنها  العاملية  ال�شحة  منظمة  با�شم 

ت�شتبعد توفري لقاح م�شاد لفريو�ص 

ك���ورون���ا ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع قبل 

منت�شف العام املقبل، وهو ما ينذر 

بطول اأزمة الوباء.

تكون  اأن  ن��ت��وق��ع  »ل  واأ����ش���اف: 

نطاق  على  تطعيم  عمليات  هناك 

وا�شع قبل منت�شف العام املقبل«.

اأع��ل��ن  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�ص  ويف 

بوتن،  فالدميري  الرو�شي،  الرئي�ص 

اأول لقاح جاهز لأجل  تطوير بالده 

مو�شكو  لكن  ك��ورون��ا،  م��ن  الوقاية 

قوبلت بت�شكيك وا�شع من قبل علماء 

وحكومات غربية.
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ع����ل����ي����اِك ُذرى  يف  ع�������ام�������اً  ت���������س����ع����ون 

���������ر غ���������ارق���������اً ب������ه������واِك ���������ذُكّ ي����������وم ال���������َتّ

م���������ايل �������س������وى ق������ل������ٍب ي�����ه�����ي�����ُم ف���������داِك

�������س������ذاِك ن���������س����ي����م  ل����ت����ح����ي����ا يف  روح�����������ي 

�����م�����اِك ُك����������ل الأم�����������������اين ُب�����ح�����ت�����ه�����ا ل�����������سَ

من��������وذج��������اً يف احُل���������س����ِن رغ������م ع������داِك 
ُ
اأ

م���������داِك    ُي��������ط��������اُل  ل  ت������ل������ي������داً  جم�����������داً 

�����م�����اِك ع�����ت�����م امل��������ج��������رِة ف���������وق جن�������م ������سِ

ع�����ر������س�����اً وط�����������وًل �����س����اط����ع الأف�����������اِك   

ك������م اأغ�����������رق الأق��������ط��������ار غ�����ي�����ُث ن��������داِك

ك�����م اأج�����ف�����ل احل�����������س�����اَد ف����ي���������ضُ ����س���ن���اِك 

ق�������م�������ُم امل��������ع��������ايل ت����ن����ث����ن����ي ل�����ر������س�����اِك

����س���م�������س���اً ع����ل����ى اأه������������داب م������ن ع���������اداِك

ت���������س����ع����ون ع�������ام�������اً زاخ����������������راً ب����ع����ط����اِك

مي���م���ت ن�����ح�����وِك يف غ������رام������ِك م���ب���ح���راً

وو����س���م���ُت ا����س���م���ِك يف ال�����س��ل��وع ُم���ل���داً

ع����اً وغ�����ف�����وُت يف رغ������د ال���ن���ع���ي���ِم ُم���������س����ِرّ

زه����������وي و��������س�������دوي ك�����ري�����ائ�����ي ع���زت���ي

غ���ن���ى ب�����ك ال����ت����اري����خ اأب����ي���������ض ن���ا����س���ع���اً

اأه������������دى ل��������ِك ع����ب����دال����ع����زي����ز ُم����ه����ن����داً

وع�������ل�������وِت ي������ا ق����م����ر ال�������زم�������ان م����ن����رًة

زاح�����م�����ت ب�������الأجم�������اد ك�����ون�����اً ����س���ا����س���ع���اً

م���ن���ه���ا امل��������ك��������ارم  ن�����ب�����ل  وغ���������������دوِت يف 

اأجم�������������ادك ال������و�������س������اُء ُت�����������روى ق�������س���ًة

دان���������ت ل������ك الأح���������ق���������اُب ط������وع������اً ع������زًة

ف������ازه������ي ب�������اد ال�����ع�����ز ف������خ������راً ب���ال���ع���ا

ت�سعون عامًا

شعر: د. أسماء بنت عبدالكريم الحقيل
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تسعون عامًا من الفخر

د. حسين بن سعيد القحطاني

الأي��ام  هذه  و�شعباً  قيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حتتفي 

بالذكرى الت�شعني لتوحيدها، على يد املغفور له باإذن اهلل، امللك 

اآل �شعود، رحمه اهلل. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اأذه��ان  يف  حا�شرة  والتوحيد  التاأ�شي�س  ملحمة  كانت  ولئن 

ال�شعب يف كل وقت، فاإن ذكراها ال�شنوية فر�شة للتعبري عن حب 

التي  الت�شحيات  وا�شتذكار  لقيادته،  الولء  وتاأكيد  الوطن،  هذا 

العظيم.  الكيان  لتوحيد هذا  املخل�شون  ورجاله  املوؤ�ش�س  قدمها 

اإن اأكرث ما تتميز به هذه الذكرى ال�شنوية ال�شعيدة هو ال�شعور 

هذه  وحا�شر  والعتزاز مبا�شي  بالفخر  عام  بعد  عاماً  املتنامي 

لدولة  وبنائه  و�شجاعته  عبدالعزيز  امللك  بعبقرية  الفخر  البالد، 

الإ�شالمي  بالدين  التم�شك  من  متينة  اأ�ش�س  على  تقوم  كبرية 

الأ�شيلة. العربية  والقيم  النبيلة  والأخالق 

نهجه  على  ���ش��اروا  الذين  واأح��ف��اده  املوؤ�ش�س  باأبناء  والفخر 

الأ�شعدة،  كافة  على  عظيمة  منجزات  و�شعبه  للوطن  وحققوا 

يف  املتقدمة  ال��دول  م�شاف  اإىل  اهلل  بف�شل  اململكة  واأو�شلوا 

املجالت. جميع 

وال�شحي  املعي�شي  ب��ال��واق��ع  يفتخر  اأن  م��واط��ن  لكل  يحق 

والتعليمي والقت�شادي والأمني الذي ينعم به، وباخلدمات التي 

لبلده،  حتققت  التي  الدولية  وباملكانة  العي�س،  �شبل  له  �شهلت 

خلف  املواطن  وقوف  والعتزاز  الفخر  هذا  يعزز  اأن  غرابة  ول 

املكت�شبات  جميع  على  احلفاظ  يف  وامل�شاهمة  الر�شيدة،  قيادته 

املا�شية. العقود  التي حتققت على مدى 

يف ال�شنوات القليلة املا�شية حققت اململكة العربية ال�شعودية، 

بف�شل اهلل ثم بالقيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 

ال�شمو امللكي الأمري  �شلمان بن عبد العزيز وويل عهده �شاحب 

تنمويًة  وقفزًة  كبرياً  تطوراً  العزيز،  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد 

اململكة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  الو�شول  بغية  الزمن،  ت�شابق  جبارًة 

2030 التي ت�شري اإح�شائيات الأعوام الثالثة املا�شية اأنها حتقق 
نتائج رائعة وتقدماً ملمو�شاً من خالل براجمها التنفيذية الثالثة 

ع�شر امل�شوؤولة عن حتقيق �شتة وت�شعني هدفاً ا�شرتاتيجيا للروؤية 

كافة مناحي احلياة. تغطي 

ن�شاأل اهلل اأن يحفظ وطننا وولة اأمرنا، واأن يكون هذا ال�شعور 

الأجيال  تتوارثه  دائ��م��اً  �شعوراً  وقيادته  الوطن  جت��اه  بالفخر 

خادم  هدف  وم�شاركة يف حتقيق  وعماًل  قولً  به  وتنعم  القادمة 

احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل عندما قال »هديف الأول اأن تكون 

الأ�شعدة،  كافة  على  العامل  يف  ورائ��داً  ناجحاً  منوذجاً  بالدنا 

و�شاأعمل معكم على حتقيق ذلك«.

صوت الصورة

جانب من معر�ض اللوحات الت�سكيلية... مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي الت�سعني

كتب: نايف القحطاين

ح�����ش��ل ك��ر���ش��ي اأب���ح���اث ع��ل��وم 

وال�شطوح  والألتقائية  الرتايبولوجيا 

ب�����راءة اخ�����رتاع م���ن مكتب  ع��ل��ى 

»نظام  بعنوان  الأمريكي  ال���راءات 

احلراري  الطيفي  التحليل  وطريقة 

امليكانيكي«.

الكر�شي  على  امل�شرف  و�شرح 

ن��ا���ش��ر  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 

الخ����رتاع  ب�����راءة  اأن  ال��ع�����ش��ي��ب 

احلراري  التحليل  طرق  عن  عبارة 

ع��ل��ى جهاز  ال��دق��ي��ق  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي 

ال���ت���ج���م���ع ال������ذي ي���ح���ت���وي ع��ل��ى 

ايل  ميتد  واحد  حراري  م�شت�شعر 

امل�شت�شعرات  تكون  وق��د  ال��داع��م 

ب�شيطة  م�شت�شعرات  ع��ن  ع��ب��ارة 

ت�شتمل  ق���د  اأو  امل���ع���دن  ث��ن��ائ��ي��ة 

من  م�شنوعة  دقيقة  قنوات  على 

ح��راري  مت��دد  معامالت  لها  م��واد 

الدقيقة  امل��وائ��ع  لتحليل  خمتلفة 

ي��ت��م ف�����ش��ل �شوء  ���ش��ع��اع  وك��ذل��ك 

الأ�شعة حتت احلمراء عن الإ�شعاع 

�شبكية  حواجز  بوا�شطة  ال�شم�شي 

م�شقطة  الأق��ل  على  وه��و  وفالتر 

)جم�شات(  م�شت�شعر  على  جزئياً 

بوا�شطة. احلرارة  تنبعث  الكابول 

اأه��م  اأن  اإىل  الع�شيب  واأ����ش���ار 

اأه�������داف ال��ك��ر���ش��ي ه���ي حت��دي��د 

امل�شاكل ذات العالقة بالرتايبولوجيا 

وال�شرتاتيجية  ال�شناعية  للمن�شاآت 

وتطوير  ال�شعودية،  العربية  باململكة 

م�شاكل  ملعاجلة  متقدمة  و���ش��ائ��ل 

امل��راك��ز  م��ع  والتن�شيق  الح��ت��ك��اك 

لإج��راء  اإَاف��ة  العامل،  حول  البحثية 

الدرا�شات الأ�شا�شية املتقدمة بنف�س 

املجال كجانب ا�شتباقي وا�شت�شرايف 

للحالت امل�شتقبلية.

التعلم  يف  التميز  م��رك��ز  اأع��ل��ن 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكالة  والتعليم 

اإط��الق  عن  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة ل��رن��ام��ج منح 

علًما  والتعليم،  التعلم  يف  التميز 

الطلبات   ل�شتقبال  موعد  اآخ��ر  اأن 

من  ومل��زي��د   ، 1442/3/1ه�  ه��و 

ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ي��رج��ى زي�����ارة امل��وق��ع 

الإلكرتوين للمركز:

celt.ksu.edu.sa 

براءة اختراع في »التحليل الطيفي الحراري«

إطالق الدورة الخامسة لبرنامج منح التميز في التعلم والتعليم
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حققها كر�سي اأبحاث علوم الرتايبولوجيا


