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انطالق الدورة التأسيسية 14 ألعضاء هيئة التدريس الجدد.. غدًا

دورة تاسيسة

08البهو مضمار »رياضة المشي« للموظفات

11

الجامعة تحتفي بيوم الوطن
نظمت اجلامعة احتفاًء مبنا�سبة 

ت�سمن  الـت�سعني،  الوطني  الــيــوم 

ركن  منها  الفعاليات،  من  جمموعًة 

به  حظيت  ــذي  ال االهتمام  يحكي 

احلرمني  خــادم  لــدن  من  اجلامعة 

ــان بــن  ــم ــل ــس ـــك � ــني املـــل ــف ــري ــس ــ� ال

اآل �سعود - حفظه اهلل  عبدالعزيز 

- منذ مرحلة تاأ�سي�سها وحتى وقتنا 

احلا�سر.

التي  الفعاليات  ت�سمنت  كما 

ــايل رئــيــ�ــس اجلــامــعــة  ــع رعـــاهـــا م

عبدالرحمن  بــن  بـــدران  الــدكــتــور 

العمر ق�سائَد وطنية ومعر�ًسا فنًيا 

للمواهب الطالبية �سم العديد من 

مللوك  الوطنية  والر�سومات  ال�سور 

 - اهلل  رحمهم  ال�سابقني-  اململكة 

و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  وخلادم 

االأمــني - حفظهما اهلل  ويل عهده 

اململكة  يف  التاريخية  واالأمــاكــن   -

الفنيَة،  الت�سكيالت  م�ستخدمني 

مثل الر�سم بالرمل والر�سم بالقهوة 

والروبوت.

رئي�س  كـــرم  احلــفــل  نــهــايــة  ويف 

ــزيــن والــفــائــزات  ــفــائ اجلــامــعــة ال

الوطني  لليوم  الوطنية  بامل�سابقة 

الت�سعني.

تفا�صيل �صـ5

دراسة عالمية لمعرفة أسباب »كوفيد19« الخطرة

كلية التربية تحتفي بيوم المعلم العالمي.. اليوم

كتب: عبدالرحمن املن�سور

العلمية  �ساين�س  جملة  ن�سرت 

�سارك  عاملي  بحثي  حتالف  نتائج 

فيه فريق من املدينة الطبية بجامعة 

امللك �سعود ومدينة امللك عبدالعزيز 

الــطــفــرات  حـــول  والتقنية  للعلوم 

اجلينية امل�سببة لالأعرا�س ال�سديدة 

واخلطرة لفريو�س كورونا امل�ستجد.

يف  البحثي  الفريق  رئي�س  وقــال 

امللك �سعود  الطبية بجامعة  املدينة 

البحث  اإن  املح�سن:  �سالح  الدكتور 

لدرا�سة  مركًزا  و50  دولة   80 �سم 

للم�سابني  الــــوراثــــي  الــتــ�ــســلــ�ــســل 

من  واخلــطــرة  ال�سديدة  بــاحلــاالت 

كورونا امل�ستجد.

واأ�ساف اأن الدرا�سة �سملت 659 

�سديدة  بــحــاالت  م�ساًبا  مري�ًسا 

و�سمت  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 

534 مري�ًسا م�ساًبا بحاالت خفيفة 
على  وبــنــاء  للمقارنة،  بالفريو�س 

درا�سات �سابقة للمجموعة البحثية 

نف�سها ملعرفة طريقة ا�ستجابة جهاز 

املناعة ملختلف الفريو�سات.

واأو�سح اأن الفريق العلمي تو�سل 

على  جينية خمتلفة  13 طفرة  اإىل 

23 م�ساًبا بحالة �سديدة، مبيًنا اأن 
خالل  من  تو�سل  ال�سعودي  الفريق 

اإىل  عينة   125 لـ  الت�سل�سل  درا�سة 

اكت�ساف 7 طفرات جينية.

ال�سمو  �ساحبة  قالت  جهتها  من 

خالد  بنت  هيا  الــدكــتــورة  االأمـــرية 

ال�سعودي  الفريق  رئي�سة  بندر  بن 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف 

تُعد  الــدرا�ــســة  هــذه  اإن  والتقنية: 

ثمرة اجلهود امل�سرتكة بني اجلهات 

العربية  اململكة  العلمية املختلفة يف 

البحث  مايجده  ظل  يف  ال�سعودية 

ــادة  ــي ــق ــمــي مـــن دعــــم مـــن ال ــعــل ال

على  التعاون  اأن  مبينة  الر�سيدة، 

اإجراء البحوث العلمية الطبية تعود 

املري�س  وعلى  املجتمع  على  فائدته 

الدرا�سة  هــذه  ت�سهم  وقــد  نف�سه، 

لفريو�س  عالجية  حلول  اإيجاد  يف 

كورونا. من جهته هناأ معايل رئي�س 

العمر  ــــدران  ب ــور  ــدكــت ال اجلــامــعــة 

ومدينة  العلمي يف اجلامعة  الفريق 

والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

على اإ�سهاماتهم العلمية وم�ساركتهم 

عاملية  بحثية  درا�ــســة  يف  الفاعلة 

امل�سببة  اجلــيــنــيــة  الــطــفــرات  عــن 

لـ  واخلــطــرية  ال�سديدة  لالأعرا�س 

»كوفيد-١٩« .

تكون  البحثي  الفريق  اأن  يذكر 

رئي�س  املح�سن  �سالح  الدكتور  من 

الطبية  املدينة  يف  البحثي  الفريق 

ــعــود، االأمــــرية  ــس ــك � ــل بــجــامــعــة امل

بندر  بن  خالد  بنت  هيا  الدكتورة 

مدينة  يف  ال�سعودي  الفريق  رئي�سة 

والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

الدكتورة رنا ح�سناتو ع�سو الفريق 

الدكتور  الطبية  املــديــنــة  البحثي 

فهد ال�سحيم ع�سو الفريق البحثي 

املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود، 

ع�سو  الع�سيمي  حممد  الــدكــتــور 

الطبية  املــديــنــة  البحثي  الــفــريــق 

بجامعة امللك �سعود، الدكتور فرا�س 

البحثي  الــفــريــق  عــ�ــســو  ــعــرييف  امل

للعلوم  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  مــديــنــة 

والتقنية، الدكتور �سعيد الرتكي.

اليوم  فعالية  الرتبية  كلية  تنظم 

العاملي للمعلم اليوم االأحد 4 اأكتوبر 

من  عـــدد  ــاإقــامــة  ب وذلــــك   ،2020
وحلقات  العمل  وور�س  املحا�سرات 

ت�ستهدف  والتي  بعد،  عن  النقا�س 

االحتفاء باملعلم بيومه العاملي، وذلك 

ومــراكــز  اأقــ�ــســام  مبــ�ــســاركــة جميع 

اجلمعيات  وكذلك  الكلية  ووحــدات 

وبال�سراكة  ال�سلة،  ذات  العلمية 

مبنطقة  للتعليم  العامة  االإدارة  مع 

الريا�س.

واأ�سار عميد كلية الرتبية الدكتور 

كلية  احتفاء  اأن  اإىل  ال�سايع  فهد 

الرتبية باملعلم ياأتي تزامناً مع اليوم 

خ�ّس�ست  حــيــث  للمعلم،  الــعــاملــي 

من  اأكتوبر  من  اخلام�س  اليوني�سكو 

كل عام يوماً عامليا لالحتفاء باملعلم، 

وذلك تقديراً لدوره املحوري يف بناء 

املجتمع.

اأن�س  الدكتور  اأو�ــســح  جهته  من 

الــتــويــجــري املــ�ــســرف عــلــى املــركــز 

املهنية  والتنمية  للتطوير  الرتبوي 

برامج  جلنة  ورئي�س  الرتبية،  بكلية 

التطوير املهني، اأنه �سيتم عقد عدة 

ور�س عمل وبرامج تدريبية ت�ستهدف 

التغيري  ومــواكــبــة  املهني  التطوير 

خــراء  ينفذها  بعد  عــن  والتعليم 

وخمت�سون من كلية الرتبية واالإدارة 

الريا�س يف  للتعليم مبنطقة  العامة 

عدد من املجاالت النوعية .

�شاركت فيها اجلامعة ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

معايل رئي�س اجلامعة يد�ّصن من�صة خدمات عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�صاالت »ُمعني«.
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احتفاالت الجامعة باليوم الوطني 

 ن��ظ��م م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 

ل����درا�����س����ات ت����اري����خ اجل����زي����رة 

ال���ع���رب���ي���ة وح�������س���ارت���ه���ا ي���وم 

املوافق  ١٤٤٢/٢/٧ه�����  اخلمي�س 

ال���ب���ث  ع�����ر  ٢٠٢٠/٩/٢٥م 

بعنوان  علمية  ن���دوة  ال��ف�����س��ائ��ي، 

 ٢٠٣٠ روؤية  واآفاق  الوطني  »اليوم 

م�ستقبيلة«،  ت��اري��خ��ي��ة-  ق����راءة 

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

كوكبة  الندوة  يف  �سارك  الت�سعني. 

الدكتور  حت��دث  الأك��ادمي��ي��ني،  من 

»التطور  ع��ن  ال��غ��زي  عبدالعزيز 

�سوء  يف  الآثار  درا�سة  يف  النوعي 

وكيلة  وحتدثت  اجلديدة«،  الروؤية 

�سلمى  ال��دك��ت��ورة  ال��ت��اري��خ  ق�سم 

هو�ساوي عن »دور علم التاريخ يف 

و�سارك  الوطنية«،  الهوية  تعزيز 

رئي�س  امل�����س��رايف  ف��ار���س  ال��دك��ت��ور 

»كيف  عن  بحديث  التاريخ  ق�سم 

م��ن��ظ��ور  م���ن   ٢٠٣٠ روؤي�����ة  ن���ق���راأ 

اخلتام  م�سك  ك��ان  ث��م  ت��اري��خ��ي«، 

الدبيخي  اأري���ج  ال��دك��ت��ورة  ب��ورق��ة 

م��ن ق�����س��م الإع�����ام حت��دث��ت عن 

تعزيز  يف  امل��رئ��ي  الإع����ام  »دور 

الندوة  اأدار  وقد  الوطنية«.  الهوية 

ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ال��ب�����س��ري، 

اإيجابية  املتابعني  وكانت مداخات 

امل�ساركون. اأ�سادت مبا قدمه 

باملركز  الطالبات  �سطر  ونظم 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة 

الطالبات؛  �سطر  الآداب  كلية  يف 

ع��ر���س  ت�سمنت  ف��ع��ال��ي��ات  ع���دة 

بتاريخ  املعنية  امل��رك��ز  من�سورات 

اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ارت��ه��ا، 

ت ع���ن اه��ت��م��ام  واأن�������س���ط���ة ع�����ررَّ

ال���ط���ال���ب���ات وامل��ن�����س��وب��ني ب��ه��ذه 

اعتزازهن  وعن  ال�سعيدة،  املنا�سبة 

ب��ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة واحل�����س��اري��ة 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ال�سمو  الأمني �ساحب  وويل عهده 

�سلمان،  بن  حممد  الأم��ر  امللكي 

اأع��ام  وانت�سرت  اهلل.  يحفظهم 

احلرمني  خادم  ومقولت  اململكة، 

مقر  يف  ع��ه��ده  وويل  ال�����س��ري��ف��ني 

وثائقي  فيلم  عر�س  ومت  امل��رك��ز، 

عن  ف�سًا  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  ع���د 
ُ
اأ

انت�سرت يف مقر  التي  ال�ستاندات 

ع��ب��ارات  م��ن  وم��ا حتمله  امل��رك��ز، 

املنا�سبة،  بهذه  وال�سرور  البهجة 

الن�سيد  ال��ب��داي��ة  يف  ُع���زف  ك��م��ا 

الوطني.

الطبية املدينة 

بجامعة  الطبية  املدينة  نظمت 

امللك �سعود فعاليات اليوم الوطني 

الح��������رازات  ت��ط��ب��ي��ق  م����ع   90
الوقائية من فايرو�س كورونا، حيث 

مت توزيع هدايا عينية حتمل �سعار 

املدينة  الوطني ملن�سوبي  ال��ي��وم 

كما  وزواره����ا،  اجلامعية  الطبية 

الوطني  ال��ي��وم  م��واد ح��ول  ب��ث  مت 

الداخلية،  ال�سا�سات  خ��ال  م��ن 

وت���زي���ن���ت امل����ب����اين اخل���ارج���ي���ة 

وم�ست�سفى  خالد  امللك  مل�ست�سفى 

وم�ست�سفى  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 

بالإ�ساءة  اجلامعي  الأ�سنان  طب 

بو�سرات  اإىل  بالإ�سافة  اخل�سراء 

حتمل  الأب��ع��اد  ثاثية  وجم�سمات 

كما  الوطن،  و�سعارات  اململكة  علم 

نظم مركز الترع بالدم يف املدينة 

للترع  حملة  املنا�سبة  بهذه  الطبية 

وزوار  من�سوبو  فيها  �سارك  بالدم 

الطبية. املدينة 

الطالبات  �سوؤون 

بعمادة  العامة  العاقات  نظمت 

الطالبات  ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون 

1442ه� يف  �سفر   ١٠ الأح��د  يوم 

اف��را���س��ي��اً  ح��ف��ًا   ٢٥ مبنى  ب��ه��و 

عر�س  خاله  مت  ال��وط��ن��ي،  لليوم 

بالن�سيد  اب��ت��داأ  م��ت��ك��ام��ل  ف��ي��دي��و 

ب��داي��ة  ف��ق��رات��ه  وتخللت  ال��وط��ن��ي 

امللك  املوؤ�س�س  من  اململكة  ملوك 

و���س��ول  اهلل،  رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

�سلمان حفظه اهلل. للملك 

كما مت عر�س م�ساركات الطاب 

اليوم  يف  واإجن��ازات��ه��م  والطالبات 

الوطني من اأبيات �سعرية واأنا�سيد 

وكلمات وطنية، وكان هذا الفيديو 

الذي  الفرا�سي  للحفل  نقل  هو 

 6 �سبتمر    23 الربعاء  يوم  كان 

ال�ساعة  مبا�سرة  بثه  ومت  �سفر 

يوتيوب  قناة  على  م�ساء  الثامنة 

للعمادة،  توير  وح�ساب  اجلامعة 

ومت بتوزيع هدايا رمزية للح�سور.

امل�سركة  الأوىل 

الأوىل  ال�سنة  ع��م��ادة  احتفت 

الوطني  باليوم  باجلامعة  امل�سركة 

ع��ن��وان  حت��ت   ،90 ال� ال�����س��ع��ودي 

حتت  طموح«،  لوطن  واعدة  »همة 

الأوىل  ال�سنة  عمادة  عميد  رعاية 

بن  عبداملجيد  الدكتور  امل�سركة 

وبح�سور  اجل��ري��وي،  عبدالعزيز 

الأق�سام  وروؤ���س��اء  العمادة  وك��اء 

العمادة. وموظفي  والوحدات 

الدكتور  األ��ق��ى  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ع��ب��دامل��ج��ي��د اجل���ري���وي يف ب��داي��ة 

اليوم  ع��ن  للح�سور  كلمة  احلفل 

اململكة  »حتتفل  وق���ال:  ال��وط��ن��ي؛ 

 90 ال� بالذكرى  ال�سعودية  العربية 

القائد  ي��د  على  اململكة  لتوحيد 

ال��ي��وم  اإىل  م�����س��ًرا  امل��وؤ���س�����س«، 

الكبر  ال��ك��ي��ان  ل��ه��ذا  ال��ت��اري��خ��ي 

اإىل  ع���ام  ك���ل  ي��ع��ي��دن��ا يف  ال����ذي 

امللك  املوؤ�س�س  البطل  القائد  �سرة 

ث���راه-،  ع��ب��دال��ع��زي��ز -ط��ي��ب اهلل 

ي��وح��د ه��ذا  اأن  ا���س��ت��ط��اع  وال����ذي 

لتنعم  كلمته،  الكبر ويجمع  الكيان 

على  و�سار  والأمان،  بالأمن  الباد 

عهد  حتى  بعده،  من  اأبناوؤه  خطاه 

حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

اهلل، الذي يقود ومب�ساعدة ع�سده 

م�سرة  العهد  ويل  �سمو  الأمي���ن 

وطن  بناء  نحو  والإزده���ار  النماء 

والتطور  والتقدم  واملجد  العراقة 

واآمال  اأمنيات  حتقيق  اإىل  و�سولً 

وت��ط��ل��ع��ات ���س��ب��اب ه���ذا ال��وط��ن 

العزيز.

واختتم الدكتور اجلريوي حديثه 

بقوله: »اأدعو اهلل العلي القدير اأن 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  يحفظ 

و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

ويل عهده الأمر حممد بن �سلمان 

على  ي��دمي  واأن  اهلل-،  -حفظهم 

بادنا اأمنها وا�ستقرارها وعزها«.

للطالبات اجلامعية  املدينة 

����س���م���ن و�����س����م »ه����م����ة ح��ت��ى 

اجلامعية  املدينة  احتفلت  القمة« 

عن   90 الوطني  باليوم  للطالبات 

قناة  عر  الحتفال  بث  ومت  بعد، 

املبا�سر،  البث  وخدمات  اجلامعة 

اجلامعة  وح�ساب  والري�سكوب، 

حيث  ���س��ات،  و�سناب  ت��وي��ر  على 

نظمت اجلامعة روزنامة للفعاليات 

غنائي  اأوب���ري���ت  وح��ف��ل  ال��وط��ن��ي��ة 

من�سوبيها  من  متنوعة  وم�ساركات 

ومن�سوباتها.

اإق����ام����ة ع����دد م��ن  اأي�������س���ا مت 

حيث  اجلامعة  جادة  يف  الفعاليات 

وكمامات  واأعام  �سالت  توزيع  مت 

القمة«،  حتى  »همة  �سعار  حتمل 

4000 بالون  ومت بعد ذلك اإطاق 

للجامعة. الرئي�س  البهو  يف مدخل 

وكيلة  �سرحت  املنا�سبة  وبهذه 

اجل���ام���ع���ة ل�������س���وؤون ال��ط��ال��ب��ات 

بن  عبدالعزيز  بن  غ��ادة  الدكتورة 

امل��ي��زان  اأول  يف  ب��ال��ق��ول:  ���س��ي��ف 

يهل  املجيد،  الوطن  يوم  13�سبتمر 
الت�سعني  بالذكرى  العام  علينا هذا 

ال�سعودية  العربية  اململكة  لتوحيد 

وه���ي ت��رب��ع ع��ل��ى ال��ق��م��ة وت��ق��ود 

احرافية،  بكل  الع�سرين  جمموعة 

العام  ه��ذا  الوطني  يومنا  وي��اأت��ي 

يعي�سها  التي  التحديات  خ�سم  يف 

جائحة  مواجهة  يف  اأجمع  العامل 

بذكراه  لنحتفي  ك��ورون��ا،  فرو�س 

العامل  اأمام  نفخر  ونحن  الت�سعني 

اأج���م���ع ب��ت��م��ي��ز امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اجلائحة،  مواجهة  يف  ال�سعودية 

اجلامعة  حر�ست  ذل��ك  ظ��ل  ويف 

ع��ل��ى الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 

تطبيقاً  افرا�سي  ب�سكل   ،90 ال�

ل���اإج���راءات الح���رازي���ة، وذل��ك 

فرو�س  تف�سي  من  احلد  اأجل  من 

كورونا.

د. بن سيف: اليوم الوطني هذا العام تقود مملكتنا مجموعة العشرين بكل احترافية

د. الجريوي: خادم الحرمين يقود مسيرة النماء نحو بناء وطن العراقة والمجد والتطور



17 3متابعة  �لعدد 1374 - �لأحد 17 �صفر 1442هـ �ملو�فق 4 �أكتوبر 2020م

تنوعت الفعاليات بين ندوات ولقاءات ومسابقات

كلية الرتبية

مبنا�سبة  الرتبية  كلية  احتفت 

مدى  على  الت�سعني  الوطني  اليوم 

الفعاليات  من  عدد  باإقامة  ت�سعة 

نقا�ش  ح��ل��ق��ات  �سملت  ب��ع��د،  ع��ن 

افرتا�سية  ومعار�ش  وحما�سرات 

واأدبية  ثقافية  متنوعة  وم�سابقات 

وفنية.

ك��م��ا و���س��ع��ت ل���وح���ة ج���داري���ة 

بكتابة  اجلميع  لي�سارك  بعد  عن 

لوطننا  والعرفان  ال�سكر  عبارات 

وكانت  البوا�سل،  وجلنوده  الغايل 

الطالبية  الأن�سطة  وحدة  م�ساركة 

ون����وادي ال��ط��الب م��ت��م��ي��زة؛ حيث 

املبتكرة  الفعاليات  من  عدًدا  حوت 

ب�سكل  ال��ط��الب  ا�ستهدفت  ال��ت��ي 

مبا�سر.

يوم  فعالياتها  الكلية  اختتمت 

1442ه�،  ���س��ف��ر   11 الث���ن���ني 

من  عدد  فيه  قدم  بعد،  عن  بلقاء 

امل�ساركات الرثية واملبتكرة، واختتم 

ف��ي��ه امل��ع��ر���ش ال��ف��ن��ي الف��رتا���س��ي 

فيه  اأع��ل��ن  كما  املمملكة  ملنجزات 

الطالبية  امل�����س��اب��ق��ات  ن��ت��ائ��ج  ع��ن 

باليوم  الكلية  لحتفاء  امل�ساحبة 

الوطني، وت�سمل: امل�سابقة الثقافية 

ال��وط��ن��ي��ة، اخل���اط���رة ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

تغريدة  اأف�سل  ال�سعرية،  امل�سابقة 

الت�سكيلية،  امل�����س��اب��ق��ة  وط��ن��ي��ة، 

م�سابقة النفوجرافيك، اأف�سل فلم 

فوتوغرافية،  �سورة  اأف�سل  ق�سري، 

وم�سابقة تعليم اململكة بال�سور.

الرتبية  كلية  عميد  اأك���د  وق���د 

ال��ي��وم  اأن  ال�����س��اي��ع  ال��دك��ت��ور ف��ه��د 

عام  كل  يف  ليذكرنا  ياأتي  الوطني 

ب��ن��ع��م��ة ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى يد 

طيب  عبدالعزيز  امل��ل��ك  املوؤ�س�ش 

والأم��ان يف  الأمن  ون�سر  ثراه،  اهلل 

التطوير  رحلة  وا�ستمرار  اأرجائها، 

من  امل��ل��وك  ق��ي��ادة  ظ��ل  والنماء يف 

احلرمني  خ��ادم  عهد  وحتى  بعده، 

ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان، وويل 

�سلمان  ب��ن  الأم���ني حم��م��د  ع��ه��ده 

حفظهما اهلل.

الدكتور  انتهز  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ال�����س��اي��ع ال��ف��ر���س��ة ب��ال��ت��ع��ب��ري عن 

ال��غ��ايل على  ال��ي��وم  بهذا  الب��ت��ه��اج 

ق��ل��وب اجل��م��ي��ع، ف��ه��و ي����وم يحق 

للجميع الحتفاء به واإظهار جوانب 

ال���ف���رح وال�������س���رور ب��ن��ع��م��ة الأم���ن 

يف  والنماء  والتقدم  وال�ستقرار، 

اهلل  بف�سل  وذل��ك  امل��ج��الت،  كافة 

قيادتنا  تبذله  مبا  ثم  وج��ل-  -عز 

املواطن  لينعم  جهد  من  الر�سيدة 

على  ال��رغ��ي��دة  باحلياة  ال�سعودي 

ال�سايع  واخ��ت��ت��م  الأ���س��ع��دة،  ك��اف��ة 

ببذل  للجميع  ب��دع��وت��ه  ت�سريحه 

الغايل والنفي�ش خلدمة هذا الوطن 

والعتزاز بقيادته، لي�ستمر يف تبووؤ 

املكانة التي ي�ستحقها.

كلية املجتمع

يوم  �سباح  املجتمع  كلية  نظمت 

املوافق  1442ه�  �سفر   10 الأح��د 

اح��ت��ف��الً  2020م  ���س��ب��ت��م��ر   27
لليوم  الت�سعني  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

الوطني للمملكة، وت�سمن الحتفال 

والفعاليات  امل�ساركات  م��ن  ع���دداً 

لطالب ومن�سوبي الكلية تعبرياً عن 

املنا�سبة  بهذه  الوطن  اأب��ن��اء  فرحة 

العزيزة على قلوبهم وذلك عن بعد 

عر من�سه زوم. 

امل��ن��ا���س��ب��ة ���س��رح عميد  وب��ه��ذه 

اأن  الفراج،  اأ�سامه  الدكتور  الكلية 

�سبتمر  من  والع�سرين  الثالث  يوم 

هذا  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ميثل 

جهود  ل�ستذكار  وف��ر���س��ة  ال��وط��ن 

عبدالعزيز  امللك  اململكة،  موؤ�س�ش 

بن عبدالرحمن اآل �سعود طيب اهلل 

ثراه، يف توحيد الوطن وجمع �ستاته 

واإر�ساء دعائم م�سرية البناء والتطور 

الررة  اأبناوؤه  قادها  التي  والزدهار 

احلكم،  �سدة  على  تعاقبوا  ال��ذي��ن 

حتى العهد امليمون خلادم احلرمني 

عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 

العزيز اآل �سعود قائد احلزم والعزم 

يحفظهما  الأمني  عهده  ويل  و�سمو 

وامل��واط��ن  ب��ال��وط��ن  للنهو�ش  اهلل 

وحتقيق تطلعاتهم.

ال�سعب  ب����اأن  ال���ف���راج  د.  ون����وه 

املنا�سبة  هذه  يف  يج�سد  ال�سعودي 

والفخر  العتزاز  مب�ساعر  الوطنية 

والولء والت�سحية بالغايل والنفي�ش 

فداًء لوطنه وحمايًة ملنجزاته و�سرًيا 

اهلل  اأيدها  الر�سيدة  قيادته  خلف 

والأول����وي����ات  الأه������داف  لتحقيق 

بالدنا  ق��ادة  ر�سمها  التي  وال���روؤى 

يحفظ  اأن  امل���وىل  داع��ي��اً  الغالية، 

ق��ادت��ن��ا وب���الدن���ا وي��ن�����س��ر ج��ن��ودن��ا 

املرابطني على احلدود لن�سرة احلق 

وعزة البالد.

الطبية التطبيقية

ن��ظ��م ق�����س��م ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 

الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  والإع������الم 

اليوم  مبنا�سبة  احتفال  التطبيقية، 

الوطني ال�90 حتت �سعار »همة حتى 

الت�سريفات  قاعة  وذلك يف  القمة«، 

اآل  يزيد  الدكتور  بح�سور  بالكلية، 

ال�سيخ عميد الكلية، ووكالء الكلية، 

وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ش.

فيلم  عر�ش  الفعالية  خ��الل  مت 

وث��ائ��ق��ي ق�����س��ري ع���ن الإجن������ازات 

كامل  عام  مت خالل  وما  ال�سعودية 

ال�سحة  م���ن  امل��ب��ذول��ة  واجل���ه���ود 

والتعليم يف مواجهه جائحة كورونا، 

من  مقتطفات  العر�ش  ت�سمن  كما 

خل��ادم  وك��ل��م��ات  اململكه  اإجن����ازات 

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

الأمري  العهد  وويل  عبدالعزيز  بن 

حممد بن �سلمان، وقام عميد الكلية 

للوطن  خ��اط��ره  بكتابة  واحل�����س��ور 

جتاه  م�ساعرهم  ع��ن  فيها  ع���روا 

الوطن الغايل.

واأو�سح عميد كلية العلوم الطبية 

ال�سيخ،  اآل  الدكتور يزيد  التطبيقية 

اأن اليوم الوطني يعد منا�سبة غالية 

انطلقت معها ب�سائر النماء والتطور 

والتنمية منذ اأر�سى قواعدها جاللة 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

�سعود - طيب اهلل ثراه -، داعياً اهلل 

و�سعبها  وحكامها  بالدنا  يحفظ  اأن 

من كل مكروه.

كلية التمري�ض 

احتفالية  التمري�ش  كلية  نظمت 

فيها  �سارك  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

الأح��د  ي��وم  وذل��ك  الكلية  من�سوبو 
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وب����������ه����������ذه  �سبتمر 2020م، 

امل��ن��ا���س��ب��ة رف���ع���ت ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 

اآيات  اأ�سمى  الرا�سد  مي  الدكتورة 

التهاين والتريكات اإىل مقام خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

الأمني  عهده  ويل  واإىل  عبدالعزيز 

الأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان واإىل 

واملقيمني  الكرمي  ال�سعودي  ال�سعب 

على ثرى هذا الوطن الطاهر.

واأ�سارت يف كلمتها اإىل ذكرى قيام 

املوؤ�س�ش جاللة امللك عبدالعزيز اآل 

�سعود – يرحمه اهلل - بتوحيد هذا 

اهلل  بتوفيق  العظيم واأنه  الكيان 

ا�ستطاع اأن يجعل من اململكة العربية 

مرتابطة  �سيا�سية  وحدة  ال�سعودية 

وال�سعوبات  املعوقات  ك��ل  تخطت 

�ساملة  تنموية  نه�سة  حققت  حتى 

كمرتكز  الإن�سان  بناء  على  قامت 

اأ���س��ا���س��ي، جن��ن��ي ث��م��اره��ا جيال 

كبرية  حت���ولت  ون�سهد  جيل  بعد 

اجلوانب  �ستى  يف  م�ستمراً  وتطوراً 

كما  التعليم  جم��ال  يف  وخ�سو�سا 

خلادم  ال��زاه��ر  العهد  اإىل  اأ���س��ارت 

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

بن عبدالعزيز وبدعم وموؤازرة �سمو 

ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان 

اهلل-  يحفظهم  العزيز–  عبد  ب��ن 

كل  امل�سرية اخلرية تطرق  ا�ستمرت 

يف  والنمو  والتطور  التقدم  اأب���واب 

اإجن��ازات  وحتقق  املجالت  خمتلف 

الأ�س�ش  كبرية، وعملت على  تنموية 

الثابتة التي قامت عليها هذه البالد 

املباركة.

مهنة  بتطور  الرا�سد  د.  ونوهت 

اململكة  ُح��ك��ام  عهد  يف  التمري�ش 

الكبري  والدعم  ال�سعودية  العربية 

ِقبل  م��ن  املهنة  ه��ذه  لقيته  ال���ذي 

التحدث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دول��ة، 

عن النظرة امل�ستقبلية لروؤية ٢٠٣٠ 

يف ت��ط��وي��ر ت��خ�����س�����ش ال��ت��م��ري�����ش 

ل�سوق  حتقيقه  واملتوقع  ال�سعودي، 

العمل مع حتقيق روؤية امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز - �سلمه اهلل - وويل 

عهده الأمري حممد بن �سلمان �سلمه 

اهلل. ا�ستملت فقرات احلفل تكرمي 

الفرتا�سية  املحا�سرات  منظمي 

وال��ط��الب  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف 

املحاجر  يف  املتطوعني  والطالبات 

الكلية  من�سوبي  وم�ساركة  ال�سحية 

هدايا  وتوزيع  النجدية  العر�سة  يف 

اململكة  لتاريخ  وا�ستعرا�ش  عينية 

ق�سري  فيديو  يف  ال�سعودية  العربية 

من اإعداد طلبة الكلية.

كلية الآداب

نظمت كلية الآداب ممثلة بوكالة 

وطنية،  م�سابقة  واجل��ودة  التطوير 

داعية من خاللها طالبها وطالباتها 

ن�ش  من خالل طرح  بها  للم�ساركة 

يف ح��ب ال��وط��ن، واحل�����س��ول على 

اإبداعي، وكانت  اجلائزة لأكرث ن�ش 

امل�����س��اب��ق��ة حت��ت ع��ن��وان »اأم�����س��ي��ة 

الوطني«  ال��ي��وم  مبنا�سبة  �سعرية 

مب�����س��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ع��راء، 

ه�   1442/2/6 الأربعاء  يوم  وذلك 

زوم،  افرتا�سي عر تطبيق  وب�سكل 

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وحما�سرة 

اأثناء  ال�سعودي  »الإع����الم  بعنوان 

جائحة كورونا«.

طب الأ�سنان

حفلت م�ساركة كلية طب الأ�سنان 

من  بالعديد  بتويرت  ح�سابها  ع��ر 

امل�ساركات لالحتفال باليوم الوطني 

كما  فيديو،  ومقاطع  م�سابقات  من 

اأعربت الكلية عن فخرها بانتمائنا 

لوطن معطاء منذ ت�سعني عاماً همه 

مواطنيه  راح���ة  ال��ب��دء  منذ  الأول 

وجعلهم يف م�ساف الأمم املتقدمة، 

تعريفي  بفيديو  الكلية  �ساركت  كما 

مل�سرية احلكم يف مملكتنا الغالية.

علوم احلا�سب

���س��ارك��ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب 

وامل��ع��ل��وم��ات ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

الذكية  امل��واه��ب  بطرح  للطالبات 

م�سابقة  اإق��ام��ة  خ���الل  م��ن  وذل���ك 

ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  للتعرف 

املتميزة  امل���واه���ب  ع��ن  وال��ك�����س��ف 

ميتلكها  التي  الإبداعية  والطاقات 

من�سوبيها. 

كلية ال�سيدلة

بتقدمي  ال�سيدلة  كلية  �ساركت 

اإىل  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين  خال�ش 

حكومة  ال�سعودي  ال�سعب  ع��م��وم 

�سبحانه  اهلل  م��ن  راج���ني  و���س��ع��ب��اً 

الأمن  نعمة  علينا  يدمي  اأن  وتعاىل 

يظهر  ق�سري،  فيلم  بعمل  والرخاء 

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل اأب��ط��ال 

اأفراد وطننا  ال�سحة، للحفاظ على 

الغايل.

املكتبة املركزية

ممثلة  املركزية  املكتبة  احتفلت 

ي�سم  بفيديو  امل��ك��ت��ب��ات،  ب�����س��وؤون 

يهنئون  امل��ت��ح��دث��ني  م���ن  ال��ع��دي��د 

العظيم  و�سعبها  احلكيمة  حكومتنا 

ال�سعودي90،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

ونظمت ندوة بعنوان »م�سرية التطور 

اململكة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ن��م��اء 

العربية ال�سعودية«.

الريا�سة والن�ساط البدين

اح���ت���ف���الً ب�����ال��ي��وم ال��وط��ن��ي٩٠ 

الريا�سة  علوم  كلية  عميد  وبرعاية 

�سليمان  د.  ال���ب���دين  وال��ن�����س��اط 

الأن�سطة  رئي�ش  وبح�سور  اجللعود 

ال�سهري،  ع��ب��داهلل  د.  ال��ط��الب��ي��ة 

بالتعاون  البدنية  الرتبية  ق�سم  نظم 

�سباق  الطالبية  الأن�سطة  وحدة  مع 

اخرتاق ال�ساحية للطالب مع اتخاذ 

كل الإج��راءات الحرتازية الالزمة، 

ود.  ال�سديري  ملجد  د.  وباإ�سراف 

يوم  �سباح  وذل��ك  ال�سامخ،  ط��ارق 

الثنني 4 �سفر 1442ه�

الريا�سة  علوم  كلية  نظمت  كما 

باليوم  احتفال  ال��ب��دين  والن�ساط 
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�سفر 1442ه� مبدرج ق�سم الإدارة 

الريا�سية والرتويحية برعاية عميد 

الكلية وح�سور وكالء الكلية وروؤ�ساء 

الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة وال��وح��دات 

التدري�ش  هيئة  واأع�ساء  الإداري���ة 

وامل��وظ��ف��ني م��ع ات��خ��اذ الإج����راءات 

الحرتازية الالزمة.

اإدارة الأعمال

الأع��م��ال  اإدارة  كلية  اح��ت��ف��ل��ت 

الت�سعني  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 

واأقامت  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

العديد من الفعاليات لهذه املنا�سبة، 

وال��وك��الء  الكلية  عميد  ق��دم  حيث 

خالل  من  الوطني  باليوم  تهنئتهم 

موقع  على  ن�سرت  م�����س��ورة  كلمة 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وح�����س��اب��ات 

للكلية، وو�سعت البرنات واملل�سقات 

ابتهاجاً  الكلية  اأرج���اء  يف  الوطني 

ال�سعارات  ووزع��ت  الوطني،  باليوم 

والكمامات اخلا�سة به على من�سوبي 

اليوم  ع��ر���ش  ت�سغيل  ومت  الكلية، 

الوطني يف ال�سا�سات الإعالمية.

كما اأقيم عدد من امل�سابقات على 

منها  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 

م�سابقة اأف�سل �سورة لليوم الوطني، 

ال��وط��ن،  رب���وع  يف  رح��ل��ة  وم�سابقة 

بعبارة  الوطن  التعبري عن  وم�سابقة 

خالل  م��ن  ح��رف��اً   90 ب���  ق�سة  اأو 

موقع تويرت، كما �سمم اإنفوجرافيك 

اململكة  ملوك  م��ق��ولت  ي�ستعر�ش 

ح�سابات  وحدت  وقد  التعليم.  عن 

التوا�سل الجتماعي للكلية والأندية 

الطالبية �سورتها الرمزية و�سعارها 

وغردت  الوطني  اليوم  مع  ليتنا�سب 

وال�سعب  ال��ق��ي��ادة  لتهنئ  جميعها 

بهذه املنا�سبة العظيمة وقد �سهدت 

العزيزة على  الوطنية  املنا�سبة  هذه 

والتعاون  التكاتف  اجلميع  قلوب 

الطالب  بني  امل�ستويات  اأعلى  على 

وامل�سوؤولني  التدري�ش  هيئة  واأع�ساء 

يف الكلية.

د. الشايع: على الجميع بذل الغالي والنفيس للوطن ليستمر في المكانة التي يستحقها
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اأكد اأن توحيد اململكة مرحلة م�رّشفة وعلينا اأن ن�سري للأمام دائمًا

برئا�سة وزير التعليم

التعليم  احتفال وزارة  الرياض يرعى  أمير 
90 الوطني  باليوم 

»وثيقة تطوير  يقرون  العرب  التعليم  وزراء 
العربي« العالم  في  التعليم 

اأ�ساد بالدعم امل�ستمر للتعليم وحتقيق التنمية ال�ساملة 

وزير التعليم يهنئ القيادة الرشيدة 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90

وبا�سم  با�سمه  ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  رفع 

جميع من�سوبي ومن�سوبات وزارة التعليم اأ�سمى اآيات التهاين ملقام خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل 

عهده الأمني نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز حفظهما اهلل؛ مبنا�سبة 

حلول الذكرى الت�سعني لتوحيد مملكتنا العظيمة على يد جاللة امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، طيب اهلل ثراه.

لتوثق  عام؛  كل  يف  الوطني  اليوم  ذكرى  »تعود  التعليم:  وزير  وقال 

عبدالعزيز  امللك  جاللة  لأجله  نه�س  ال��ذي  الوحدة  باإجناز  التنا  �سِ

وقدموا  العظيم،  الوطن  هذا  اأبناء  من  املخل�سون  ورجاله  اهلل  رحمه 

وبنائها  وا�ستمرار مملكتنا احلبيبة  قيام  �سبيل  الغالية يف  الت�سحيات 

على كلمة التوحيد، وقيم العدل والإخاء وال�سالم، التي مل ينقطع اأثرها 

احلميد حتى يومنا هذا اأمناً ورخاًء يف كافة اأرجاء مملكتنا الغالية«.

واأ�سار معاليه اإىل اأن التعليم اجلامعي �سي�سهد نقلة نوعية مع نظام 

اجلامعات اجلديد، الذي بداأ تطبيقه على ثالث جامعات، و�ست�ستكمل 

بقية اجلامعات تطبيق نظام اجلامعات ب�سورة متدرجة خالل الأعوام 

وبحثياً  علمياً  اجلامعات  م�ساركة  تعزيز  يف  ي�سهم  مم��ا  ال��ق��ادم��ة، 

على  ينعك�س  عائد  لتحقيق  تنظيمية  ا�ستقاللية  ومينحها  وجمتمعياً، 

اأداء القائمني عليها.

واأكد معاليه يف ختام ت�سريحه اأن وزارة التعليم �ستم�سي ُقدماً وفق 

تطلعات قيادتنا الر�سيدة - حفظها اهلل - يف تطوير مكونات منظومة 

وحوكمتها،  والهيكلة  الأنظمة  م�ستوى  على  �سواء  والتدريب،  التعليم 

الدرا�سية،  املناهج  م�ستوى  اأو على  الب�سرية،  الكوادر  م�ستوى  اأو على 

واملهنية  التعليمية  م�ساراته  وتنّوع  التعليم،  خمرجات  ج��ودة  ل�سمان 

والتدريبية؛ لتعزيز كفاءة راأ�س املال الب�سري مبا يتفق مع روؤية اململكة 

.2030

تدشين منصة لتراخيص برامج 
التعليم والتدريب اإللكتروني

د�ّسن معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س اإدارة املركز الوطني للتعليم 

لتقدمي  الرتاخي�س  من�سة  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  د.  الإلكرتوين 

املركز، وذلك خالل  اأطلقها  التي  الإلكرتوين  والتدريب  التعليم  برامج 

املا�سي  الأحد  بُعد  عن  ُعقد  الذي  اإدارت��ه  ملجل�س  ال�ساد�س  الجتماع 

برئا�سة معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س الإدارة.

تدريب  اأو  تعليم  بتقدمي  الراغبة  اجلهات  كافة  املن�سة  وت�ستهدف 

اإلكرتوين باململكة، والربامج التي تقّدمها تلك اجلهات واملن�سات، حيث 

تاأتي هذه اخلطوة بعد اإعالن املركز عن منح مهلة �سنة للجهات التي 

تقّدم خدمات تعليم وتدريب اإلكرتوين لت�سحيح اأو�ساعها وفق لوائح 

املركز  اإدارة  جمل�س  من  موؤخراً  اعتمادها  مت  والتي  املركز،  ومعايري 

والإعالن عنها يف اجلريدة الر�سمية. وقال معايل وزير التعليم اإن هذه 

العاملية  والتوجهات   ،2030 اململكة  روؤية  مع  ان�سجاماً  تاأتي  اخلطوة 

نحو الرتقاء مب�ستوى ممار�سات التعليم والتدريب الإلكرتوين والتوجه 

الرتاخي�س  من�سة  اأن  مو�سحاً  اإ�سرتاتيجياُ،  خياراً  باعتبارها  نحوها 

يف  الإلكرتوين  والتدريب  التعليم  ممار�سات  وتنظيم  حلوكمة  تهدف 

اململكة، وتعزيز الثقة يف براجمها وخمرجاتها، اإىل جانب متكني تقدمي 

برامج تعليم وتدريب اإلكرتوين متوائمة خمرجاتها مع متطلبات �سوق 

العمل. واأكد ع�سو جمل�س الإدارة د. �سهيل باجّمال ممثل هيئة تقومي 

التي  اجلهود  تعك�س  الدرا�سة  اأن  على  املجل�س  يف  والتدريب  التعليم 

قامت بها وزارة التعليم خالل جائحة كورونا، كما اأ�ساد ع�سو املجل�س 

تعك�س  اأنها  مو�سحا  الدرا�سة،  يف  املبذول  باجلهد  املحيا  عبداهلل  د. 

ق�سة جناح اململكة يف التعليم خالل اجلائحة، وقدرتها على مواجهة 

التحديات بكفاءة وفاعلية.

بحث معه جماالت التعاون امل�سرتكة

وزير التعليم يلتقي عضو البرلمان 
البريطاني ووزير الدولة للتعليم

بُعد  عن  ال�سيخ  اآل  بن حممد  حمد  د.  التعليم  وزير  معايل  التقى 

الإثنني املا�سي، معايل ع�سو الربملان الربيطاين ووزير الدولة للتعليم 

ال�سيد جافن ويليام�سون.

ومت خالل اللقاء مناق�سة جمالت التعاون بني البلدين ال�سديقني، 

اإىل  اإ�سافة  كورونا،  جائحة  ملواجهة  امل�سرتكة  اجلهود  على  والوقوف 

العايل،  التعليم  جمال  يف  البلدين  بني  التعاون  فر�س  زي��ادة  مناق�سة 

وال�سراكة الربيطانية - ال�سعودية يف التعليم.

اجلامعي،  التعليم  يف  املقدمة  الدعم  فر�س  اجلانبان  وا�ستعر�س 

رئا�سة  اللقاء  تناول  كما  للتعليم،  العاملي  واملنتدى  الدوليني،  والطلبة 

اململكة ملجموعة دول الع�سرين، وت�سمني التعليم كاأحد اأبرز م�ساراته. 

ح�سر اللقاء معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

د. حممد ال�سديري، ووكيل الوزارة للتعاون الدويل د. �سالح الق�سومي، 

ووكيل الوزارة للتعليم اجلامعي د. عبدالرحمن اخلريف، ووكيل الوزارة 

لالبتعاث د. لينا الطعيمي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي عواطف 

احلارثي، ووكيل الوزارة للربامج التعليمية د. مها ال�سليمان.

رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري 

الأرب��ع��اء  م�ساء   الريا�س  منطقة 
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ال�90،  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 

الريا�س،  تعليم  اإدارة  نفذته  الذي 

د.  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  بح�سور 

وذلك  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد 

يف املدر�سة الفرتا�سية لبث درو�س 

قنوات عني.

مل��ع��ايل وزي��ر  ب���داأ احل��ف��ل بكلمة 

اليوم  ذك��رى  اأن  فيها  اأك��د  التعليم، 

ك��ل ع���ام لتوثق  ت��ع��ود يف  ال��وط��ن��ي 

نه�س  ال��ذي  الوحدة  باإجناز  �سلتنا 

لأج��ل��ه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

من  املخل�سون  ورجاله  اهلل،  رحمه 

وقدموا  العظيم،  الوطن  هذا  اأبناء 

قيام  �سبيل  يف  الغالية  الت�سحيات 

وبنائها  وا�ستمرار مملكتنا احلبيبة، 

العدل  وقيم  التوحيد،  كلمة  على 

ينقطع  مل  التي  وال�سالم،  والإخ���اء 

اأثرها احلميد حتى يومنا هذا اأمناً 

ورخاًء يف كافة اأرجاء اململكة.

اأمري  �سمو  تد�سني  و�سهد احلفل 

اليوم  مل�سابقات  ال��ري��ا���س  منطقة 

ينظمها  ال��ت��ي  الت�سعني  ال��وط��ن��ي 

الن�ساط الطالبي يف تعليم الريا�س، 

كما اطلع على جمموعة من اللوحات 

الفنية الوطنية، وا�ستمع اإىل اأوبريت 

درامي بعنوان »اأحبك يا وطني«، ثم 

�ساهد العر�سة ال�سعودية، كما تلقى 

�سموه هدية بهذه املنا�سبة من معايل 

وزير التعليم.

الريا�س  اأمري منطقة  وقال �سمو 

هذه  نعي�س  »ن��ح��ن  املنا�سبة  ب��ه��ذه 

ويومها  اململكة  توحيد  فرحة  الأيام 

�سك  ل  وه���ذه  الت�سعني،  ال��وط��ن��ي 

لي�ست بال�سهلة، ولكنها مرت بجهد 

البناء  و�سل  حتى  وم�سقة  وع��ن��اء 

مرحلة  وه���ي  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  اإىل 

وعمل  متوا�سل،  وعطاء  م�سرفة، 

دقيق و�سليم، ومل يحجبنا عن تاأدية 

الواجب اأي حاجب«. 

واأ���س��اف ���س��م��وه: »ل��ن��ا يف كلمة 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 

اجلائحة،  بداية  يف  �سلمان،  امللك 

 – احلمد  وهلل   – طبق  عمل  منهج 

اإىل  متطرقاً  اجل��ه��ات«،  جميع  من 

القّيمة خلادم  الكلمة  مان�ست عليه 

اهلل  حفظه   – ال�سريفني  احلرمني 

ودقتها،  و�سمولها  املتحدة  لالأمم   –
جديد،  وع��امل  لوطن  توؤ�س�س  حيث 

اأهمية الأخذ مبا  اإىل  �سموه  منوهاً 

من  عليه  حت��ت��وي  ومب��ا  فيها  ج��اء 

اهلل  راجياً  واإخال�س،  واأمانة  �سدق 

اأن يوفق هذا الوطن واأبناءه يف ظل 

هذه القيادة الر�سيدة، واأن ن�سري اإىل 

الأمام دائماً.

وزير  نائب  معايل  احلفل  ح�سر 

العا�سمي،  عبدالرحمن  د.  التعليم 

وم����ع����ايل ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

د.  والب��ت��ك��ار  والبحث  للجامعات 

م�ساعد  ومعايل  ال�سديري،  حممد 

فهيد،  اآل  �سعد  د.  التعليم  وزي���ر 

ومعايل رئي�س جامعة الإمام حممد 

ب��ن ���س��ع��ود الإ���س��الم��ي��ة د. اأح��م��د 

جامعة  رئي�س  وم��ع��ايل  ال��ع��ام��ري، 

د.  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  الأم��رية 

اجلامعة  ورئي�س  العي�سى،  اإينا�س 

ليلك  د.  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 

يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  ال�سفدي، 

وزارة التعليم واإدارة التعليم مبنطقة 

الريا�س.

»وثيقة  العرب  التعليم  وزراء  اأقّر 

العربي«؛  العامل  يف  التعليم  تطوير 

اإىل  ت��ه��دف  ا���س��رت���س��ادي��ة  كوثيقة 

جمال  يف  العربي  الت�سامن  تعزيز 

والنهو�س  التعليم،  وتطوير  اإ�سالح 

وجم��الت��ه،  م��راح��ل��ه  جميع  ب��ه يف 

ُعقد  ال��ذي  الجتماع  خ��الل  وذل��ك 

يوم الأربعاء 6 �سفر 1442ه� »عن 

التعليم  وزير  معايل  برئا�سة  بُعد«؛ 

د. حمد اآل ال�سيخ، وم�ساركة معايل 

الأمني العام جلامعة الدول العربية 

ومعايل  الغيط،  اأب��و  اأحمد  ال�سيد 

للرتبية  العربية  املنظمة  عام  مدير 

وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم »الأل��ك�����س��و« د. 

الربملان  ورئي�س  اأعمر،  ولد  حممد 

العربي د. م�سعل ال�سلمي.

معايل  نقل  الجتماع  ب��داي��ة  يف 

حتيات  ال�سيخ  اآل  د.  التعليم  وزي��ر 

وتطلعات خادم احلرمني ال�سريفني، 

حفظهما  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو 

اهلل، يف اأن يُ�سهم الجتماع يف تعزيز 

العربي،  العامل  يف  التعليم  م�سرية 

واملحافظة على ا�ستقراره ومنائه.

تطوير  اأن  ال�سيخ  اآل  د.  واأك���د 

ال��ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  التعليم 

رغبة  عن  يعرب  الوثيقة  ت�ستهدفه 

يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ني  م�سرتكة 

عايل  عربي  تعليمي  نظام  اإق��ام��ة 

املرحلة  متطلبات  ي��ع��ي  اجل����ودة، 

تواجه  التي  والتحديات  الراهنة، 

الدول العربية، وي�ستوعب التغرّيات 

املت�سارعة، وثورة املعلومات والتقدم 

خمرجات  تكون  اأن  موؤماًل  التقني، 

هذه الوثيقة مرثية وملهمة للجميع، 

ومت��ت��د ع��ل��ى اإث��ره��ا اجل�����س��ور بني 

الفائدة، ويكون  لتعم  العربية  الدول 

 »58« واخلم�سني  الثمانية  ملوادها 

املمار�سات  تطوير  يف  موجه  دور 

امل�ساعب  كافة  وتطويع  التعليمية، 

الت�سريعية والتنظيمية.

امل��ج��ت��م��ع��ون  رف����ع  اخل���ت���ام  ويف 

ملقام  وامتنان  وتقدير  �سكر  برقيتي 

و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم 

ل�ست�سافة  الأم�����ني،  ع��ه��ده  ويل 

مثمنني  الج��ت��م��اع،  ل��ه��ذا  اململكة 

وتعزيز  دع��م  يف  املخل�سة  اجلهود 

واملواقف  امل�سرتك،  العربي  العمل 

اململكة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة، 

العربية  الأم��ة  ق�سايا  عن  للدفاع 

وم�ساحلها، مقدمني خال�س التهنئة 

ذكرى  مبنا�سبة  ال�سعودية  للقيادة 

اليوم الوطني الت�سعني للمملكة.
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العمل  اأن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 

اأزم�����ة جائحة  امل���ن���زل خ���ال  م���ن 

كورونا اأدى اإىل خف�ض ال�سغط على 

العاملني وزيادة اإنتاجيتهم.

اأجراها  التي  الدرا�سة،  يف  وجاء 

التاأمني ال�سحي الأملاين »دي  مركز 

اإي���ه ك��ي��ه« اأن���ه قبل اجل��ائ��ح��ة، كان 

ي�سعر ما ن�سبته 21% من املوظفني 

بال�سغط املتوا�سل يف عملهم، بينما 

خال   %15 اإىل  ن�سبتهم  تراجعت 

اأزمة كورونا وما رافقها من عمل عن 

بعد، وارتفعت ن�سبة العاملني الذين 

اأو  مطلقا  �سغط  اإىل  يتعر�سوا  مل 

اإىل   %48 اأحيانا من  اإليه  تعر�سوا 

57%. اأجريت الدرا�سة بالتعاون مع 
معهَدي »اآي جي اإي اإ�ض« و»فور�سا« 

ال��راأي،  موؤ�سرات  لقيا�ض  الأملانيني 

و�سملت اآراء نحو 7 اآلف عامل قبل 

من   %54 وقال  اجلائحة،   وخال 

ويعملون  ال�ستطاع  �سملهم  الذين 

ب��ان��ت��ظ��ام ح��ال��ي��اً م��ن امل��ن��زل اإن��ه��م 

�ساروا اأكرث اإنتاجية مما كانوا عليه 

نحو  وذكر  املكتب،  يف  العمل  خال 

ثلثيهم اأنهم متكنوا من التوفيق بني 

نحو  على  والأ�سرة  العمل  متطلبات 

مماثلة  ن�سبة  اأعربت  وق��د  اأف�سل، 

عن �سعادتها بالوقت الذي مت توفريه 

منذ توقف النتقال من واإىل العمل.

للتاأمني  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال 

�ستورم:  اأندريا�ض  الأملاين،  ال�سحي 

»العمل من املنزل ل يخف�ض فقط من 

خطر الإ�سابة بالعدوى الفريو�سية، 

لكنه يحقق اأي�سا التوازن النف�سي«، 

م�سيفا اأنه ل بد من ال�ستفادة من 

اخلربات الإيجابية يف هذا ال�سدد 

يف امل�ستقبل، »بدون جتاهل الأبعاد 

يف  للعمل  اأي�سا  امل��وج��ودة  ال�سلبية 

املنزل«.

تعليم وتعلم الرياضيات في 
القرية العالمية

 Marcel تاأليف: 

Danesi
ت���رج���م���ة: رف��ع��ت 

عبد ال�سمد قنديل

الإ����س���دار:  �سنة 

1441ه�
دار  ال���ن���ا����س���ر: 

ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 

�سعود للن�سر

ي�����ع�����د ه�����ذا 

ال���ك���ت���اب ن��ق��ل��ة 

ن������وع������ي������ة يف 

ت��ع��ل��ي��م وت��ع��ل��م 

ال��ري��ا���س��ي��ات 

ال���ع�������س���ر  يف 

م��داخ��ل  ي��ق��دم  اإذ  احل����ايل؛ 

على  تعتمد  الريا�سيات  وتعلم  لتعليم  جديدة  تربوية 

التكنولوجيا ب�سورة كبرية.

بني  وال��راب��ط  التفاعل  فكرة  على  الكتاب  ي��وؤك��د 

هذه  واأن  املطبوعة،  والريا�سيات  التقنية  الريا�سيات 

لتعليم  التقليدية  الطرق  مع  تتكامل  اأن  ميكن  الطرق 

الريا�سيات، ويو�سح الكتاب كيفية حتقيق هذا التكامل 

عملياً.

الريا�سيات  ربط  طرق  يعر�ض  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة 

و�سائل  ويحلل  املعلومات،  وتقنية  ال�سعبية  بالثقافة 

التوا�سل الجتماعي »في�سبوك، وتوير، ويوتيوب« فيما 

يتعلق بتعليم وتعلم الريا�سيات.

كما يبني الفرق بني املخ الفردي واجلماعي، ويوؤكد 

ويربز  املعرفة،  التوا�سلي وجمتمع  الذكاء  نظرية  على 

على  التعليم  يف  والع�سبية  العلمية  البحوث  تطبيقات 

مدى العقود ال�سابقة، واأمناط املزج النف�سي والربوي 

والتكنولوجي، والعاقة بني املخ والريا�سيات واللغة.

التعليم والتدريب المهني 
من خالل التعليم المفتوح 

والتعليم عن بعد
 Louise ت��األ��ي��ف: 

Moran
ت��رج��م��ة: ع��ب��داهلل 

حممد املقرن

الإ����س���دار:  �سنة 

1441ه�
دار  ال���ن���ا����س���ر: 

جامعة امللك �سعود 

للن�سر

ي��ح��ت��اج ع��امل 

اإىل  ال�������ي�������وم 

اأف�سل،  مهارات 

ف���ال�������س���راك���ات 

والأ����س���ال���ي���ب 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 

ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي مل 

تعد تفي بحاجة املن�ساآت من العمالة املاهرة، مما 

ا�سطر احلكومات والكليات للجوء اإىل التعليم عن بعد 

ل�سد هذه الفجوات.

يقدم هذا الكتاب ا�ستعرا�ساً دولياً للتجارب املتنوعة 

يف هذا املجال، ويحاول النظر والتدقيق يف ال�سيا�سات 

العام  القطاعني  م��ن  ك��ل  يف  تتوفر  اأن  يجب  ال��ت��ي 

واخلا�ض، من اأجل الو�سول لتعليم وتدريب مهني فعال 

على جميع امل�ستويات، بدءاً من املهارات الأ�سا�سية اإىل 

التعليم املهني امل�ستمر.

ل�سانعي  معني  خ��ري  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يعد  اأن  ميكن 

ال�سيا�سات يف اإدراك الدور الذي ميكن اأن يلعبه التعليم 

عن بعد يف زيادة م�ستويات املهارات لدى ال�سباب، من 

خال التوظيف الأمثل للتقنيات.

قــــــــــــــــرأت لك..

بينما يعمل العامل با كلل ملكافحة 

فريو�ض كورونا املميت، ك�سف تقرير 

 ،AQLI ملوؤ�سر جودة الهواء العاملي

اأكرب  خطراً  ميثل  الهواء،  تلوث  اأن 

كورونا،  فريو�ض  من  الب�سرية  على 

وذلك لأنه ي�سيب �سريحة كبرية من 

الب�سر ويخف�ض متو�سط عمر الفرد 

مبقدار ما يقرب من عامني.

العامل  �سكان  رب��ع  ق��راب��ة  يعي�ض 

يف اأربع دول يف جنوب اآ�سيا، تعترب 

على  تلوثاً  الأك���رث  ال���دول  ب��ني  م��ن 

والهند  بنغادي�ض  وه��ي  الإط���اق، 

موؤ�سر  وبح�سب  وباك�ستان،  ونيبال 

فاإن   AQLI العاملي  الهواء  ج��ودة 

هوؤلء ال�سكان �سي�سهدون انخفا�ساً 

يف اأعمارهم مبقدار خم�ض �سنوات 

يف املتو�سط، بعد تعر�سهم مل�ستويات 

كانت  عما   44٪ بن�سبة  اأعلى  تلوث 

عليه قبل 20 عاماً.

وق������ال ال���ربوف���ي�������س���ور م��اي��ك��ل 

الهواء  جودة  م��وؤ»ر  من  غرين�ستون، 

العاملي AQLI: »على الرغم من اأن 

ويحتاج  كبري  كورونا  فريو�ض  خطر 

اإىل ك��ل ج��زء م��ن اله��ت��م��ام ال��ذي 

اأن بع�ض املناطق يف  اإل  يحظى به، 

العامل حتتوي على تلوث كبري يهدد 

حياة املايني«.

اأح���د   AQLI م��وؤ���س��ر  وي��ع��ت��رب 

بقيا�ض  تعنى  التي  املوؤ�سرات  اأه��م 

درجة التلوث يف الهواء، حيث يقدم 

ال�سيا�سات  و�سانعي  للمواطنني 

التلوث  تاأثري  كيفية  حول  معلومات 

عليهم وعلى جمتمعاتهم.

تلوث  ف���اإن  اخل����رباء،  وبح�سب 

الهواء، ينبع ب�سكل رئي�سي من حرق 

الوقود الأحفوري، والذي يوؤثر على 

عمره  ومتو�سط  الإن�����س��ان  �سحة 

املتوقع.

طريقها  التلوث  جزيئات  ت�سق 

تراكمها  ومع  ب�سرعة،  اجل�سم  اإىل 

الزمن،  الإن�سان مع مرور  يف ج�سم 

على  خطورة  اأك��رث  تاأثريها  ي�سبح 

الإن�����س��ان م��ن الأم���را����ض امل��ع��دي��ة 

املناعة  نق�ض  وفريو�ض  ال�سل  مثل 

املكت�سب »الإيدز« وفريو�ض كورونا.

على  اأن��ه  اأي�ساً  التقرير  وك�سف 

الرغم من النخفا�سات الكبرية يف 

التي  ال�سني،  يف  التلوث  ج�سيمات 

ك��ان��ت ي��وم��اً واح���دة م��ن اأك���رث دول 

العامل تلوثاً، فقد ظل امل�ستوى العام 

مدار  على  م�ستقراً  ال��ه��واء  لتلوث 

العقدين املا�سيني.

وبنغادي�ض،  الهند  مثل  دول  يف 

لدرجة  الهواء  تلوث  م�ستوى  ارتفع 

اأنه بات يخف�ض متو�سط   العمر يف 

عقد  من  يقرب  مبا  املناطق  بع�ض 

الزمان. وبح�سب الإح�سائيات،  من 

يعي�ض حوايل ٪89 من �سكان �سمال 

عددهم  ال��ب��ال��غ  وب��ن��غ��اد���ض  الهند 

650 مليون ن�سمة يف مناطق يتجاوز 
فيها تلوث الهواء امل�ستويات امل�سموح 

بها من منظمة ال�سحة العاملية.

مثل  اأم����اك����ن  ح���ني جن��ح��ت  يف 

الوليات املتحدة واأوروبا واليابان يف 

حت�سني جودة الهواء، ل يزال التلوث 

املتوقع  ال��ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  يخف�ض 

اأن��ح��اء  مب��ق��دار   ع��ام��ني يف جميع 

.AQLI العامل، ح�سب موؤ�سر

وق�����د اأظ�����ه�����رت ال���ع���دي���د م��ن 

الدرا�سات اأن التعر�ض لتلوث الهواء 

هو اأي�ساً عامل خطر رئي�سي يوؤدي 

ك��ورون��ا، وحث  اأع��را���ض  تفاقم  اإىل 

ال��ع��ل��م��اء احل��ك��وم��ات ع��ل��ى اإع��ط��اء 

انتهاء  بعد  الهواء  جل��ودة  الأول��وي��ة 

�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  ال��وب��اء، 

ديلي ميل الربيطانية.

اأج��راه��ا  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 

لل�سحة  بر�سلونة  مبعهد  باحثون 

اخل�سراء  للم�ساحات  اأن  العاملية، 

عاقة قوية بتعزيز ال�سحة العقلية 

والتي قد يدوم تاأثريها مدى احلياة.

العي�ض  اإن  ال���درا����س���ة  وق���ال���ت 

امل��ن��اط��ق  ال��ط��ف��ول��ة يف  يف م��رح��ل��ة 

الطبيعية حيث الكثري من امل�ساحات 

من  يجعل  النقي  والهواء  اخل�سراء 

يف  �سحة  اأك���رث  العقلية  م��دارك��ك 

الذين  اأول��ئ��ك  م��ن  ال��ب��ل��وغ،  مرحلة 

ن�ساأوا يف املناطق احل�سرية.

وبجمع بيانات نحو 3600 �سخ�ض 

يف اأربع دول اأوروبية خمتلفة، وجد 

الباحثون يف معهد بر�سلونة لل�سحة 

تت�سل  الطفولة  جتارب  اأن  العاملية 

يف  النف�سية  بال�سحة  وثيقا  ات�سال 

يف  الن�ساأة  اإن  حيث  البلوغ،  مرحلة 

منطقة تقل فيها اأو تنعدم امل�ساحات 

اخل�سراء اأو الزرقاء »املياه والبيداء 

مب�ساعر  ترتبط  ���س��واء«  ح��د  على 

مرحلة  يف  والك��ت��ئ��اب  الع�سبية 

للبيئات  التعر�ض  وارت��ب��ط  البلوغ. 

ال��ف��وائ��د  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  الطبيعية 

اإدراكي  ال�سحية مبا يف ذلك تطور 

اأكرث و�سحة عقلية وج�سدية اأف�سل.

ا�ستبيان  يف  امل�ساركون  واأج���اب 

امل�ساحات  ا�ستخدام  ت��وات��ر  ح��ول 

مت  كما  الطفولة،  اأث��ن��اء  الطبيعية 

���س��وؤال��ه��م ع��ن م��ق��دار ال���س��ت��خ��دام 

يح�سلون  ال���ذي  وال��ر���س��ا  احل���ايل 

ويف  الطبيعية،  امل�ساحات  من  عليه 

اأي م�ستوى من الأهمية لديهم.

امل�ساركني  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 

اأقل يف  الذين ح�سلوا على درجات 

اختبارات ال�سحة العقلية كانوا اأقل 

تعر�سا للطبيعة يف مرحلة الطفولة، 

النظر  بغ�ض  �سحيحا  ه��ذا  وك���ان 

عن مقدار الوقت الذي يق�سونه يف 

الطبيعة كبالغني.

اأن  ي��ب��دو  وع���اوة على ذل���ك، ل 

اأهمية  يعلقون  امل�����س��ارك��ني  ه���وؤلء 

الطبيعية  امل�����س��اح��ات  على  ك��ب��رية 

ب�سكل عام، يف حني �سجل امل�ساركون 

الذين ن�ساأوا يف بيئات طبيعية �سحة 

مرحلة  يف  اأف�����س��ل  وب��دن��ي��ة  عقلية 

البلوغ.

هناك  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار 

حاجة لإجراء املزيد من الدرا�سات 

لفهم العاقة بني التعر�ض للطبيعة 

ال�سحة  وحالة  الطفولة  مرحلة  يف 

العقلية عند البلوغ.

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

الرت��ب��اط، حيث  ه��ذا  تك�سف  التي 

وجدت درا�سة اأجريت يف الدمنارك 

امل�ساحات  ذات  املناطق   �سكان  اأن 

اخل�سراء كانوا الأقل عر�سة خلطر 

النف�سية يف  بال�سطرابات  الإ�سابة 

مرحلة البلوغ.

اأمريكية  درا���س��ة  تو�سلت  ك��م��ا 

اأخرى اإىل وجود �سلة بني امل�ساحات 

اخل�سراء يف املناطق ال�سكنية خال 

وانخفا�ض خماطر  الطفولة  مرحلة 

مرحلة  يف  الكتئاب  اأعرا�ض  ظهور 

البلوغ.

المساحات الخضراء تعزز الصحة العقلية

العمل عن بعد .. ضغط أقل وإنتاجية أعلى

تلوث الهواء أخطر على البشرية من فيروس »كورونا«
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اح��ت��ف��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
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ال�  ب��ال��ذك��رى  2020م  �سبتمرب 

90 ل��ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى يد 
بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س، 

طيب  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اهلل ثراه، وهو يوم تاريخي لهذا 

يف  يعيدنا  ال��ذي  الكبري  الكيان 

كل عام اإىل �سرية القائد البطل 

وامل��وؤ���س�����س امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

مكملني  ث������راه-؛  اهلل  -ط��ي��ب 

بعده  من  والنماء  البناء  م�سرية 

اأبناوؤه امللك �سعود وامللك في�سل 

حتى  اهلل-  -رحمهم  عبداهلل  وامللك  فهد  وامللك  خالد  وامللك 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد 

حفظه اهلل.

اليوم الوطني الذي حمل �سعار »همة حتى القمة« يف رمزية 

الأمري حممد  العهد  امللكي ويل  ال�سمو  قاله �ساحب  ما  تعك�س 

كجبل  همة  ال�سعوديني  ل��دى  »ب��اأن  اهلل-  -حفظه  �سلمان  بن 

الرجال«  »بعزم  الكبري  الوطن  ه��ذا  �سباب  »همة«  ط��وي��ق«.. 

»الهمة«  هذه  والطموحات،  والعزمية  بالقوة  يت�سفون  الذين 

التاريخ. �سموخ  ال�سامخ  كجبل طويق 

يف هذا اليوم ن�ستح�سر كل مالمح النه�سة التي من خاللها 

امل�ستقبلية   2030 لروؤية  العري�سة  اخلطوط  العهد  ويل  ر�سم 

اإىل  و�سولً  والتطور؛  والتقدم  واملجد  العراقة  وطن  بناء  نحو 

اأمنيات واآمال وتطلعات �سباب هذا الوطن العزيز. حتقيق كل 

واإذا وجدنا جميع القطاعات واملوؤ�س�سات يف مثل هذا اليوم 

ودللت  وم�سامني  ومعاين  بقيمة  تليق  وم�ساركة  ح�سور  لها 

مقدمتها  يف  ياأتي  »التعليم«  قطاع  ف��اإن  الوطني«  »اليوم  هذا 

هذا  به  حظي  الذي  الكبري  الدعم  حجم  نتذكر  حني  �سيما  ل 

املادي  الدعم  تقدمي  الر�سيدة  القيادة  وا�سلت  حيث  القطاع، 

الدعم  هذا  التعليم  وزارة  وا�ستثمرت  للتعليم،  الكبري  واملعنوي 

يف حتقيق اإجنازات متميزة وجنحت يف الرتقاء الكمي والنوعي 

واخلارجية  الداخلية  كفاءته  رفع  من خالل  التعليم  مبوؤ�س�سات 

التخ�س�سات  يف  والتو�سع  النوعية  باجلودة  الهتمام  وزي��ادة 

اإىل  الو�سول  وطموًحا يف  رغبًة  التنمية؛  م�سرية  التي حتتاجها 

والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  كافة  على  متقدمة  علمية  مراتب 

والدولية.

ويف اخلتام اأدعو اهلل العلي القدير اأن يحفظ خادم احلرمني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمري  ال�سريفني 

اأمنها  بالدنا  على  يدمي  واأن  اهلل-،  -رعاهم  �سلمان  بن  حممد 

وعزها. وا�ستقرارها 

امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  عميد 

قادتنا فخرنا
ومصدر شموخ وطننا

اأع�����رب ع���ن ف���خ���ري واع���ت���زازي 

بذكرى اليوم الوطني ال� ٩٠ للمملكة 

بجهود  واأ�سيد  ال�سعودية،  العربية 

بن  عبدالعزيز  امللك  البالد  موحد 

اهلل  طيب   – �سعود  اآل  عبدالرحمن 

والتربيكات  التهاين  واأرف��ع   – ث��راه 

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم����ني الأم���ري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، - 

ال�سعودي  ولل�سعب   – حفظهما اهلل 

بهذه املنا�سبة املجيدة.

اأن  تدعونا  الوطني  اليوم  ذك��رى 

توحيد  قبل  الأج��داد  ما�سي  نتذكر 

اململكة العربية ال�سعودية، وما يف تلك الأيام من ت�سرد وت�سرذم و�ستات 

التي  والفرقة  واجل��وع  اخلوف  اإىل  بالإ�سافة  القبائل،  بني  وتناحر 

اأبدلها اهلل جل �ساأنه بهذه النعم العظيمة من وحدة واأمن وخريات ل 

تعد ول حت�سى، ونتذكر الرمز الوطني اخلالد املوؤ�س�س لهذا الكيان 

املميز والكبري والذي حتولت على يديه حياة ال�سحراء والتخلف اإىل 

الدولة الع�سرية املتح�سرة، م�سرياً اإىل اأنه بحلول هذه الأيام اجلميلة 

تعي�س بالدنا اأجواء الذكرى العطرة وت�ستحق هذه املنا�سبة التاريخية 

من خاللها  نو�سح  الوطن  با�سم  اجلميع  من  وقفة عظيمة  اخلالدة 

الأمانة والقيادة ووفاء �سعب  القادمة رواية وق�سة  واأجيالنا  لأبنائنا 

يعي�س على اأر�سه منعماً اآمناً.

تاأتي هذه الذكرى لنتذكر نعمة جمع الكلمة التي حتققت بف�سل 

اهلل ثم مب�سرية التوحيد التي بداأها الإمام حممد بن �سعود يف الدولة 

ال�سعودية الأوىل وحتى عهد امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اأرك��ان هذا  ووحد  ال�ستات  الذي مل   – ثراه  طيب اهلل   – �سعود  اآل 

الوطن، واأقامه على الكتاب وال�سنة واقتفاء اأثر �سلف الأمة، ودح�س 

اأبناوؤه  م�سريته  اأكمل  والعن�سرية، حتى  والتع�سب  واخلرافات  البدع 

من بعده، و�سول اإىل عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبد العزيز – حفظه اهلل – وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل.

متتد م�سرية اخلري والعطاء والبناء، ُمتخطية احلا�سر للم�ستقبل، 

بروؤية ثاقبة طموحة؛ اأ�سعل م�سباحها ويل العهد - اأيده اهلل - لت�سيء 

والتقدم يف  والنمو  التطور  اأبواب  كل  وتطرق  احلياة،  مناحي  جميع 

جميع املجالت ال�سيا�سية والعلمية والقت�سادية والثقافية وغريها، 

اأ�سبحت اململكة واحدة من الدول الأقوى اقت�ساًدا يف العامل،  حتى 

الرا�سخة  الأ�س�س  على  عاملًة   ،»G20« الع�سرين  جمموعة  لتقود 

التي قامت عليها اململكة العربية ال�سعودية منذ تاأ�سي�سها، بالتم�سك 

بقيمها ومواكبة التطور وم�سابقته، وا�سعًة املواطن ال�سعودي هدفها 

الأول يف التنمية، ولقد اأولت حكومتنا الر�سيدة اهتماماً كبرياً بالتعليم 

يف روؤيتها الوطنية الطموحة، وجعلته حموراً مهماً يف برنامج التحول 

الوطني.

واإننا اإذ نحتفل يف هذا اليوم، لنعرب عما تُكنه �سدورنا من حمبه 

تعاىل  بعد اهلل  الف�سل  لهم  كان  وملن  املباركة،  الأر�س  لهذه  وتقدير 

اململكة  �سهدت  حيث  وا�ستقرار،  رفاهية  من  بالدنا  به  تنعم  فيما 

لها يف جميع املجالت،  يف �سنوات قالئل قفزات ح�سارية ل مثيل 

والأمني  والتعليمي  القت�سادي  املجال  يف  البالد  هذه  حققته  فما 

اأ�سبحت م�سرب الأمثال يف  اأمر ي�سعب و�سفه ويجل ح�سره حتى 

اهلل  من  بف�سل  والتنمية  والرخاء  ال�ستقرار  يف  الإقليمي  حميطها 

وتوفيقه.

ويف اخلتام اأدعو اهلل اأن يُدمي على وطننا اأمنه وا�ستقراره ورخاءه 

وازدهاره.

ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

كلية العلوم 

قطاع المقاهي .. 
التجربة تصنع الفارق

ال�سنوات  خ��الل  اململكة  �سهدت 

قطاع  يف  ث����ورة  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 

املقاهي، وح�سب اإح�سائيات برنامج 

جودة احلياة يف عام 2020، هناك 

مليون  لكل  مقهى   258 يقارب  ما 

�سخ�س.

ت�ستهدف روؤي��ة 2030 رفع عدد 

لكل  مقهى   1032 لتكون  املقاهي 

مليون ن�سمة. كما ك�سف تقرير لهيئة 

من  ال�سعودية  واردات  اأن  اجلمارك 

»الُب« �سجلت خالل عام كامل نحو 

ال�سعوديون  وينفق  ط��ن،  األ��ف   80
اأكرث  �سنويا  بال�سعودية  واملقيمون 

القهوة  على  ري��ال  مليار   1.16 من 

»ما يعادل 3.18 مليون ريال يوميا«. 

وينمو  واع��د  قطاع  املقاهي  قطاع 

هو  املقهى  واأ�سبح  مرتفع،  بت�سارع 

املكان الأمثل للقاءات والجتماعات 

النت�سار  ولكن  الأع��م��ال،  واإجن���از 

لنا  خلق  للمقاهي  وال�سريع  الوا�سع 

يف  مت�سابهة  مقاهي  كم�ستهلكني 

العام،  واجل��و  واملنتجات  اخلدمات 

يفرق  يكاد  ل  العميل  اأ�سبح  لذلك 

بني املقاهي ال بالأ�سعار والأ�سماء.

ب�����س��ب��ب ت�����س��ارع وت����رية احل��ي��اة 

و���س��غ��وط ال��وق��ت اأ���س��ب��ح ال��وق��ت 

تعلمون  ف��ك��م��ا  ل��دي��ن��ا،  حم������دوداً 

يق�سي  اليوم،  يف  �ساعة   24 لدينا 

النوم،  يف  منها  �ساعات   8 اأغلبنا 

اأو  و�ساعة  العمل،  يف  �ساعات  و8 

�ساعات  و3  امل��وا���س��الت،  يف  تزيد 

الوقت  م��ن  فاملتبقي  ال��ع��ائ��ل��ة،  م��ع 

املهم  من  لذلك  �ساعات.   4 تقريبا 

عدد  بق�ساء  كعميل  اإقناعي  ج��داً 

لديَّ يف  املتبقية  ال�ساعات  تلك  من 

هذا املقهى اأو ذاك، ولذلك من املهم 

الرتكيز  املقاهي  �سحاب 
ً
اأ من  جداً 

يح�سل  نهائي  كمنتج  التجربة  على 

وتال�سى  �ساخ  لقد  العميل.  عليه 

املنتجات  اأو  اخل��دم��ات  اأن  مفهوم 

ت�سنع  من  هي  املقاهي  يف  املقدمة 

اختيار  يف  العميل  ق��رار  يف  الفارق 

املقهى، وال�سبب اأن املقاهي اأ�سبحت 

ومنتجاتها  خدماتها  يف  مت�سابهة 

وبالتايل اأ�سبح العميل اليوم يبحث 

عن جتربة جديدة يق�سي بها وقته 

ويخرج عن الروتني اليومي.

هذا ل يعني اأنني اأدعو اإىل اإهمال 

تلعب  والتي  املنتجات  اأو  اخلدمات 

العميل  يف جناح جتربة  مهماً  دوراً 

الرتكيز  اإىل  اأدع���و  ب��ل  املقهى،  يف 

على »التجربة« كمنتج نهائي يح�سل 

عليه العميل يف نهاية زيارته، فهدف 

احل�سول  فقط  لي�س  اليوم  العميل 

�سريعة  خدمة  اأو  قهوة  ك��وب  على 

لذلك  بالتجربة،  ال�ستمتاع  واإمن��ا 

التجربة هي ما ي�سنع الفارق!

د. �سلمان العتيبي

اأ�ستاذ اإدارة ال�سيافة امل�ساعد

كلية ال�سياحة والآثار

ال��ع��ام  ه���ذا  يف  ال��وط��ن  يحتفل 

ه��ذه  لتوحيد  الت�سعني  ب��ال��ذك��رى 

البالد املباركة، وهي منا�سبة غالية 

الوطن  بها  ي�سعد  مباركة  وذك���رى 

واملواطن. 

ت�سعون عاماً �ساهدة على العطاء 

و�ساهدة  امل��ج��الت  كل  يف  والنماء 

الوطن  اأبناء هذا  التالحم بني  على 

الأم��ن  وط��ن  يف  الر�سيدة  والقيادة 

وال��ع��زة والأم�����ان، ويف ظ��ل ق��ي��ادة 

جعلت اأوىل اهتماماتها املواطن وكل 

ما يرفع من عزته وكرامته وعي�سه 

الكرمي. نحتفل باليوم الوطني ونحن 

يف  وتقدماً  اإيجابية  حتولت  نلم�س 

�ستى املجالت بدعم وتوجيه �سيدي 

و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

الأم���ني  ع��ه��ده  ويل 

اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه��م��ا 

اململكة  روؤي����ة  وف���ق 

الطموحة.

وق������������د ح���ظ���ي 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 

الكبري  ب��اله��ت��م��ام 

وتقدم  ارتقاء  فكان 

اجلامعات من �سمن 

اأهداف روؤية اململكة 

وج�����اءت   ،2030
م����واف����ق����ة امل���ق���ام 

ال�سامي الكرمي على 

ن���ظ���ام اجل��ام��ع��ات 

اجلامعات  لنطالقة  داعماً  لتكون 

ن��ح��و امل��ن��اف�����س��ة ال��ع��امل��ي��ة ومم��ك��ن��اً 

واأبحاثها  لرباجمها 

وال��ذي  وخمرجاتها 

�سي�سهم بال �سك يف 

كل جمالت التنمية، 

ويف اإعداد جيل قادر 

م�سرية  اإك��م��ال  على 

ال���ت���ق���دم وال��ع��ط��اء 

وم�����واك�����ب�����ة ك���اف���ة 

التحولت واملتغريات 

والرقي بهذا الوطن.

بالدنا  اهلل  حفظ 

واأدام علينا  وقيادتنا 

اأمننا واأماننا.

وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير

ع����������ام ج����دي����د 

تاريخ  اإىل  ي�ساف 

املجيد،  الوطن  هذا 

وذك���������رى ج���دي���دة 

الكيان  هذا  لتوحيد 

ال���ع���ظ���ي���م، ال�����ذي 

اأ�س�س بنيانه املغفور 

 – ب���اإذن اهلل   – ل��ه 

العزيز  ع��ب��د  امل��ل��ك 

طّيب اهلل ثراه، وقاد 

م�����س��رية ال��ت��وح��ي��د 

واإخال�س  تفان  بكل 

كان  ما  حتى حتقق 

بناء  م��ن  ل��ه  يطمح 

دولة قوية موحدة عمادها الإ�سالم 

دول��ة  ولت�سبح  ال��ق��راآن،  ومنهجها 

ع�سرية حافلة بالإجنازات واخلري 

وال�سالم.

والرفاهية  وال��رخ��اء  الأم���ن  اإن 

الع�سر  يف  ب��الدن��ا  تعي�سها  ال��ت��ي 

متوا�سلة  جهود  نتاج  هي  احلا�سر 

رحمه  وفاته  وبعد  املوؤ�س�س،  بداأها 

اهلل، اأخذ اأبناوؤه ملوك اململكة زمام 

احلكم وم�سوؤولياته مكملني م�سرية 

الفتية  الدولة  لهذه  والتطور  البناء 

وخ�سو�ساً  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

الطبي  والتعليم  ال�سحة  جمال  يف 

العلمي.  والبحث 

الطب  كلية  ت��ع��د 

امل��ل��ك  ج���ام���ع���ة  يف 

�سواهد  م��ن  �سعود 

وبحكم  الإجن���ازات، 

ت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ري��ق 

و�سدارتها يف جمال 

وال��ت��دري��ب  التعليم 

كلية  ك����اأول  ال��ط��ب��ي 

م��ت��خ�����س�����س��ة ع��ل��ى 

م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة 

دفعة  اأول  ج��ت  خ��َرّ

ع������ام 1396ه����������، 

ف����ك����ان����ت ���س��اب��ق��ة 

التطور  عجلة  دف���ع  يف  �ساهمت 

ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  يف جم�����ال 

ج��ت  خ��َرّ اأن��ه��ا  ك��م��ا  املتخ�س�سة، 

م��ع��ظ��م ال���ق���ي���ادات وال���ك���ف���اءات 

تعمل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

ال��ربام��ج  تطوير  على  با�ستمرار 

والتدريبية  ال�سحية  واخل��دم��ات 

والبحثية على م�ستوى اململكة.

بتحفيز  الطب  كلية  قيم  تتمثل 

ج��ان��ب الب��ت��ك��ار والإب�������داع ل��دى 

التعليم  دعم  على  والعمل  طالبها 

اجلماعي  العمل  وغر�س  امل�ستمر 

امل�سوؤولية  ب��زم��ام  والأخ���ذ  بينهم، 

باإذن  �ستجعلهم  التي  وامل�سداقية 

عظيمة  مهمة  يحملون  اأطباء  اهلل 

ور�سالة �سامية.

من  بف�سل  ياأتي  الإجن��از  وه��ذا 

البالد  هذه  اأبناء  ب�سواعد  ثم  اهلل 

التي مل تاأل قيادتها احلكيمة جهداً 

ومل  فيها،  وال�ستثمار  دعمها  يف 

من  بف�سل  اإل  ليتحقق  ذل��ك  يكن 

اهلل ثم بجهود ولة اأمر هذه البالد 

يف حتقيق ال�ستقرار والرخاء.

وا�ست�سعاراً من قيادة هذه البالد 

ظل  ويف  الإن�سان،  باأهمية  املباركة 

انت�سار  من  اليوم  العامل  يعي�سه  ما 

اململكة  بذلت  فقد  كورونا،  جائحة 

عالية،  وباحرتافية  جبارة  جهوداً 

للقطاع  الالحمدود  الدعم  وقدمت 

على  حر�سها  منطلق  من  ال�سحي 

و�سالمتهم. مواطنيها 

فيها  التي متتزج  املنا�سبة  وبهذه 

والفتخار،  والعز  الفرح  م�ساعر 

ن�ساأل املوىل عز وجل اأن يدمي جمد 

الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه، 

حماة  البوا�سل  جنودنا  ين�سر  واأن 

فوق  �ساخماً  الوطن  ليظل  الوطن 

قمم املجد.

عميد كلية الطب   
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وطن شامخ ورؤية طموحة مسيرة بناء وتطور

أ. د. علي مسملي أ. د. خالد فوده

دورك في تسويق 
المملكة سياحيا

عن  ال��ت��ح��دث  ���س��دد  يف  ل�ست 

عنا�سره  عن  اأو  كمفهوم  الت�سويق 

واأداوته، بل �سوف اأحتدث عن مدى 

دورن��ا  لأهمية  كاأ�سخا�س  اإدراك��ن��ا 

�سياحياً  اململكة  معامل  ت�سويق  يف 

روؤي��ة  وفهم  مواكبة  على  وقدرتنا 

اململكة يف هذا اجلانب احليوي.

اأن  اأهمية  يف  اأج���زم  ب��ل  اأعتقد 

للجهود املبذولة  يكون دورنا داعماً 

من قبل اجلهات املخت�سة يف عملية 

�سياحياً،  اململكة  وت��روي��ج  ت�سويق 

اإن هذه الأدوار على خمتلف  حيث 

اإل  ه��ي  م��ا  واأح��ج��ام��ه��ا  اأ�سكالها 

احلقيقية  الرتجمة  اأن��واع  من  ن��وع 

وعطائها  اململكة  جت��اه  ال�سادقة 

غري املحدود لأبنائها.

ويف ظل التقدم والنت�سار الوا�سع 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف 

ويزيد  بدورنا  القيام  علينا  ي�سهل 

قدرتنا على اإي�سال وت�سويق املعامل 

ال�سياحية لكافة الراغبني يف معرفة 

املتنوعة  اجلوانب  اأب��رز  عن  املزيد 

ال�سياحية داخل اململكة.

تتمحور اأدوارنا يف عملية ت�سويق 

حدد  الآت����ي:  النحو  على  اململكة 

اجليد  ومن  وا�سح،  ب�سكل  هدفك 

تتميز  منطقة  يف  تقطن  كنت  اإن 

كافة  تُ����دون  اأن  مب��ع��امل حم����ددة، 

املعلومات ذات العالقة بكل »َمْعلَم« 

ومن ثم دققه ليكون م�سدراً موثوقاً 

للمهتمني  عليه  الع��ت��م��اد  مي��ك��ن 

�سع  ودائما  املَْعلَم،  ذلك  زي��ارة  يف 

�سوراً له ومن ثم حاول حتديث تلك 

على  وان�سرها  و�ساركها  املعلومات 

و�سائل الت�سال اجلماهريي.

اأي�����س��ا و���س��ع م��ن ع��الق��ات��ك مع 

انت�سار  ليكون  املختلفة  ال�سرائح 

م��ع��ل��وم��ات��ك اأك�����رب، وح�����اول ق��در 

املعلومات  تلك  ترجمة  امل�ستطاع 

جهات  مع  بال�ستعانة  لغات  لعدة 

الرتجمة  دقة  ل�سمان  جيدة  مهنية 

وامل��ع��ل��وم��ة، ����س���ارك ب��امل��ن��ت��دي��ات 

من  متلكه  ما  وان�سر  والحتفالت 

ال�سياحية،  امل��ع��امل  ع��ن  معلومات 

ب�سكل  امل��ل��ح��ق��ي��ات  م���ع  ت��وا���س��ل 

م�ستمر، وهذا جزء ي�سري من دورنا 

يف ت�سويق معاملنا واآثارنا وح�سارتنا 

اإىل العامل.

اأ. د. عالء ح�سني ال�سرابي 



ملحمة التوحيد وطموح 
لعنان السماء

�شهد يوم ال�شابع ع�شر من �شهر 

1351هـ  عام  الأوىل من  جمادى 

�شهر  مــن  ع�شر  للتا�شع  املــوافــق 

اأيلول/ �شبتمرب من عام 1932م، 

ــدعــو اإىل  �ــشــدور اأمــــر مــلــكــي ي

باململكة  وت�شميتها  البالد  توحيد 

العربية ال�شعودية، ومتخذة اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية د�شتوراً لها.

يــعــتــرب الــيــوم الــوطــنــي عــيــداً 

حيث  ر�شمية،  وعطلة  به  نحتفل 

حتقق يف هذا اليوم روح النتماء 

ـــولء  ـــار ال ــوطــن واحـــــد، واإظـــه ل

�شعت  والــتــي  الر�شيدة،  للقيادة 

قبل  جبارة  جهوداً  وبذلت  مبكراً 

هذا التاريخ، وذلك لتحقيق النتماء والولء لوطن واحد.

وهنا نذكر على �شبيل املثال »م�شروع الهجر« الذي اأطلقه امللك 

توطني  بغر�ض  وذلك  1911م،  عام  ـ يف  اهلل  رحمه  ـ  عبدالعزيز 

البدو الرحل يف هذه ال�شحاري القاحلة، اإىل هجر �شغرية يتوافر 

بها الأمن، واآبار املياه ومرافق تعليمية و�شحية وزراعية.

متجان�شة،  جمتمعات  اأثمرت  الــرائــدة  الأوىل  املــبــادرات  هــذه 

والعلوم،  والطب،  كالهند�شة،  املجالت  �شتى  يف  عقولً  واجنبت 

والريا�شيات، والفنون، وتقنية املعلومات، وعلوم اأخرى عديدة.

اإن هذا الجناز امل�شهود على كافة الأ�شعدة، حتقق على اأيدي 

و�شعوا جاهدين  واملواطن  الوطن  اأكتافهم هموم  ولة حملوا على 

هذا  يقوم  لكي  واملنا�شبة  الآمنة  البيئة  وتوفري  حاجاته،  لتلبية 

املواطن بدوره يف بناء واإمناء الوطن.

ما  املــواطــن،  على  الر�شيدة  القيادة  حلر�ض  مثال  خري  ولعل 

وباء  مع  عالية  مبهنية  التعامل  كيفية  من  اليوم  ون�شهده  �شهدناه 

»كوفيد – 19« وو�شوح حر�ض القيادة على املواطن حيث اعترب 

اأولوية على ما عداه رغم التكلفة الباهظة لذلك، و�شهد املجتمع 

الدويل لنجاح قيادتنا يف التعامل مع الوباء.

اليوم  هذا  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  مناطق  جميع  ت�شهد 

الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  تقوم  حيث  ر�شمياً،  احتفالً 

الأخرى بتنظيم معار�ض فنية واأن�شطة مدر�شية وندوات وجل�شات 

اجلديدة  والأجيال  املجتمع  توعية  اإىل  تهدف  وجميعها  علمية، 

ال�شاعدة مبلحمة التوحيد التي قادها امللك عبدالعزيز، غفر اهلل 

له.

التوعوية والهتمام بالفنون �شرورة  اأن لهذه الأن�شطة  واأعتقد 

»مملكة  مبملكتنا  يحيط  ملــا  نظرا  احلالية،  ـــة  الآون يف  ق�شوى 

الإن�شانية« من ا�شطرابات وتقلبات �شيا�شية تفر�ض علينا التوحد 

وال�شطفاف مع ُولتنا كي نبطل تلك ال�شرور املحيطة بنا، وذلك 

من خالل الفنون وما حتمله من دللت تعبريية تنقل فكرة التوحيد 

ب�شكل �شيق و�شل�ض.

امل�شرية،  اإكمال  املوؤ�ش�ض  امللك  اأبناء  اأيدي  على  اململكة  وت�شهد 

وذلك  ال�شامل«  التنموي  »النهو�ض  اإىل  �شعوا  »التوحيد«  فبعد 

امل�شتقبل  وا�شت�شعار  قوة  من  لديهم  مبا  احلايل  الع�شر  مبواكبة 

مبحاور   2030 الوطنية  »الروؤية  ــدة،  ورائ طموحة  وروؤيــة  بخطة 

اأ�شا�شية« جممع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن طموح، ويوؤكد فيها 

العلم يف  تلقوا  الوطن  اأبناء  واأن  ل�شيما  امل�شتدامة،  التنمية  على 

اأف�شل اجلامعات داخليا وخارجيا، وقادرون بحول اهلل على حتقيق 

هذه التنمية بكل كفاءة.

كلية الرتبية

17 7الرأي

ت�شدر عن ق�شم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

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

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

من اأكرث املالحظات التي تالحظها 

ا�شر جمال�ض  الإدارة القانونية على محَ

الكليات م�شاألة تفوي�ض ال�شالحيات، 

حيث تقوم املجال�ض يف كل عام جامعي 

عــام جامعي  كــل  نهاية  جــديــد، ويف 

ال�شالحيات  بع�ض  بتفوي�ض  منتهي 

للعمداء، اأو ملجال�ض الأق�شام، وتختلف 

فبع�شها  هــذا؛  يف  الكليات  جمال�ض 

وبع�شها  �شالحياته،  اأغلب  يفو�ض 

يتم�شك بتلك ال�شالحيات، والبع�ض 

و�شطاً بني هذا وذاك.

وتفوي�ض ال�شالحيات يف اجلامعة 

ل يقت�شر على جمال�ض الكليات فقط، 

اجلامعة  يف  الكيانات  اأغلب  اإن  بل 

بتفوي�ض  تــقــوم  �ــشــالحــيــات  لــديــهــا 

بع�شها، ابتدءاً من جمل�ض اجلامعة، 

حتى  فيها،  العليا  بـــــالإدارة  مــــروراً 

ومدراء  الأق�شام،  اإىل جمال�ض  ت�شل 

الإدارات.

ال�شابط  هو  ما  املهم:  والــ�ــشــوؤال 

يف تفوي�ض بع�ض ال�شالحيات وعدم 

اأخــرى:  ب�شيغة  اأو  بع�شها؟  تفوي�ض 

متى يتم تفوي�ض هذه ال�شالحية ومتى 

ل يجوز تفوي�شها؟

ال�شوؤال؛  هــذا  عن  اأن جنيب  قبل 

ن�شتعر�ض معنى التفوي�ض وما يتعلق 

به، اإذ لي�شت اجلامعة فقط هي التي 

كيانات  جميع  بل  التفوي�ض،  متار�ض 

الهرم رئي�ض  راأ�ــض  ابتداًء من  الدولة 

الدولة امللك، ومروراً باملجال�ض العليا 

مثل جمل�ض الوزراء، وجمل�ض ال�شورى، 

واملوؤ�ش�شات  ـــوزارات  ال اإىل  وانتقال 

العامة.

التفوي�ض هو اإجراء يتم فيه انتقال 

املقررة نظاماً  ال�شالحيات  جزء من 

كيان  من  اأو  اآخـــر،  اإىل  �شخ�ض  من 

ا�شرتاك  يعني  فالتفوي�ض  اآخــر،  اإىل 

الآخرين يف ال�شلطة التي لك، متنحها 

لــهــم فـــرته مـــددة، 

طويلة »�شنة« اأو مقيدة 

اأ�ــشــهــر«،  اأو  »�ــشــهــر 

مبوجب قرار تفوي�ض، 

اإىل  بالتايل  وتخ�شع 

رقابة املفو�ض، وله اأن 

ال�شالحيات  ي�شحب 

املــفــو�ــشــة مبــوجــب 

قرار يف اأي وقت اأثناء 

التفوي�ض.

تفوي�ض  وهـــنـــاك 

ــا�ــض،  ــش ــ� الخــت يف 

بالتوقيع؛  وتفوي�ض 

فـــــالـــــتـــــفـــــويـــــ�ـــــض 

اأن ينقل املفو�ض  بالخت�شا�ض يعني 

و�شلطاته  �ــشــالحــيــاتــه  مــن  جـــــزءاً 

النظامية اإىل �شخ�ض اآخر، وبالتايل 

ل يقوم هو مبمار�شة تلك ال�شالحيات 

خالل فرتة التفوي�ض.

اأن  بالتوقيع  التفوي�ض  يعني  بينما 

موظفاً  الخت�شا�ض  �شاحب  يكلف 

لديه بتوقيع بع�ض القرارات نيابة عنه، 

مع احتفاظ �شاحب الخت�شا�ض بحق 

يعهد  اأن  اأي وقــت؛ مثاًل  التوقيع يف 

عميد املواد الب�شرية اإىل مدير �شعبة 

ال�شنوية  اإجازاتهم  بتوقيع  املوظفني 

بدلً عنه، في�شتطيع العميد اأن ي�شحب 

هذا التفوي�ض من رئي�ض تلك ال�شعبة 

يف اأي وقت.

على  املختلفة  الأنظمة  وحتر�ض 

ملا  ال�شالحيات  تفوي�ض  على  الن�ض 

له من مزايا كثرية؛ منها عدم املركزية 

يف اتخاذ القرار، وتوفري وقت امل�شوؤول 

حتى ل ي�شيع وقته يف ممار�شة مهام 

و�شلطات ثانوية هي من اخت�شا�شه، 

معه  يعمل  ملــن  فر�شة  منح  ومنها 

يف  للعمل  والتهيئة  والتعلم  للتجربة 

من�شب اأكرب.

النظام  ن�ض  وقــد 

الأ�شا�شي للحكم على 

�شالحيات  تفوي�ض 

العهد يف  امللك لويل 

ون�شت   ،»65« ــادة  امل

املادة »31« من نظام 

على  املدنية  اخلدمة 

يفو�ض  اأن  للوزير  اأن 

بــعــ�ــض �ــشــالحــيــاتــه، 

وكذلك نظام اجلامعة 

اجلـــديـــد نــ�ــض على 

فر�ض  مـــن  ــد  ــعــدي ال

تفوي�ض ال�شالحيات 

�شن�شتعر�شها  الــتــي 

بالتف�شيل فيما بعد.

ي�شرتط اأن يكون التفوي�ض مكتوباً 

وي�شدر بقرار من �شاحب ال�شالحية 

يحمل ا�ــشــمــه، ويــحــدد الــهــدف من 

املفو�شة،  وال�شالحيات  التفوي�ض، 

ومدة التفوي�ض.

التكليف  لئــحــة  ت�شمنت  وقـــد 

املدنية  اخلدمة  وزارة  عن  ال�شادرة 

الــالئــحــة  وكــذلــك  1420هـ،  عـــام 

التنفيذية للموارد الب�شرية يف اخلدمة 

املدينة ال�شادرة يف 1440/1/29هـ، 

قواعد التفوي�ض يف املواد من »-235 

242«، وهي نف�ض القواعد التي تلتزم 
بها اإدارة اجلامعة عندما ت�شدر قرار 

�شالحيتها.

اإذ تقوم الإدارة القانونية يف اجلامعة 

لل�شالحيات يف  قــرار  بعمل م�شروع 

اجلامعة، يُرفع لرئي�ض اجلامعة الذي 

عــام هجري،  كــل  بــدايــة  ي�شدره يف 

ومنهم  اجلامعة،  وكــالء  على  ويــوزع 

اإىل الكيانات التابعة لهم مثل الكليات، 

والإدارات. ول يجوز ملن ُفو�شت اإليه 

بتلك  غــريه  يفو�ض  اأن  ال�شالحيات 

ال�شالحيات اإل مبوافقة اجلهة التي 

فو�شته بتلك ال�شالحيات، ولذا ن�شت 

التنفيذية  الالئحة  »240« من  املــادة 

من  املفوِّ�ض  يعفي  ل  التفوي�ض  اأن 

امل�شوؤولية.

مدة  بانتهاء  التفوي�ض  وينتهي 

الــتــفــويــ�ــض، فـــقـــرار الــ�ــشــالحــيــات 

مرم   1 بتاريخ  يــبــداأ  اجلامعة  يف 

وينتهي  احلجة،  ذي   30 يف  وينتهي 

من  الــذي  الغر�ض  بانتهاء  التفوي�ض 

تفوي�ض  مت  فلو  التفوي�ض،  مت  اأجله 

عميد ب�شالحية قبول بع�ض احلالت 

ينتهي  التفوي�ض  فـــاإن  ال�شتثنائية 

مبجرد قبولهم ولي�شتمر.

باإلغاء  كــذلــك  التفوي�ض  وينتهي 

قرار التفوي�ض، وهو القرار الذي منح 

ال�شالحيات للمفو�ض اإليه، فاإذا األغي 

فال �شند قانوين ل�شتمرار التفوي�ض، 

كذلك ينتهي التفوي�ض ب�شغور وظيفة 

فلو  ال�شالحيات،  اإليه  فو�شت  من 

فو�ض رئي�ض اجلامعة بع�ض �شالحياته 

ملدير عام ال�شوؤون املالية والإدارية، ثم 

األغي هذا املن�شب فاإن التفوي�ض يُلغى 

مبا�شره مبجرد اإلغاء ذلك املن�شب.

كذلك ينتهي التفوي�ض مب�شي ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ تعيني وزير خمت�ض 

اآخر غري من �شدر منه التفوي�ض، فلو 

اأ�شدر رئي�ض اجلامعة قرار �شالحيات 

عفي من من�شبه وُعنينّ رئي�ض اآخر، 
ُ
ثم اأ

اأ�شدره  الذي  ال�شالحيات  فاإن قرار 

بعد  ملغياً  يعترب  ال�شابق  الرئي�ض 

م�شي ثالثة اأ�شهر من تعيني الرئي�ض 

للرئي�ض  يكون  حتي  وذلــك  اجلديد، 

تفوي�ض  يف  الكاملة  احلرية  اجلديد 

ما يراه من ال�شالحيات، والحتفاظ 

لنف�شه مبا يريد.

كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية

ق�شم القانون العام

alhudaithy@yahoo.com

زعزعة  اإىل  كــورونــا  جائحة  اأدت 

فبينما  العاملية،  الأ�ــشــواق  ا�شتقرار 

عانت قطاعات مثل الطريان والنقل 

من خ�شائر موؤملة؛ انتع�شت �شناعات 

وقطاعات اأخرى مثل قطاع التقنية، 

�شجعت  فقد  بــه  ت�شببت  مــا  ورغـــم 

الأزمة على التكيف ال�شريع يف جميع 

جوانب احلياة وتطوير اأمناط معي�شة 

واأمناط عمل مبتكرة نتيجة الإغالق 

اأنحاء  الذي حدث يف جميع  والعزل 

التقنية  على  العتماد  اأدى  الــعــامل. 

على وجه اخل�شو�ض، بعد التوجه اإىل 

العمل من املنزل وبعد ا�شتنفار القطاع 

ال�شحي، اإىل ارتفاع مذهل يف البتكار 

يف قطاعي ال�شحة والتعليم؛ ب�شبب 

تزايد الطلب يف هذه القطاعات، حيث 

اإن هناك ت�شارعاً ملحوظاً يف ابتكار 

التي  تلك  وخا�شة  الرقمية  احللول 

ت�شاهم يف ت�شيري الأعمال الرئي�شية 

والتوقيع  املوظفني،  ح�شور  كاأنظمة 

الإلكرتوين، واملحادثات والجتماعات 

عرب الإنرتنت.

ول �شك اأن راأ�ض املال اجلريء يلعب 

لدفع  التمويل  تقدمي  يف  مهماً  دوراً 

من  والعديد  ال�شناعات  هذه  ودعــم 

ال�شناعات الأخــرى، فهناك �شركات 

حقق  والبع�ض  كــبــري،  ب�شكل  منــت 

اأهداف �شنوات خالل »مدة ق�شرية« 

تعتمد على  التي  التو�شيل  ك�شركات 

تطبيقات الأجهزة الذكية.

التي  النا�شئة  ال�شركات  �شكلت 

اأظهرت معدل منو �شريًعا اأو التي اأبدت 

اإمكانيات منو عالية، فر�شاً ا�شتثمارية 

جذابة مل�شتثمري راأ�ض املال اجلريء، 

لــرواد  فر�شة  كــورونــا  جائحة  وتعد 

العامل  يواجه  حيث  ليربزوا  الأعمال 

باأكمله م�شكالت وعقبات حتتاج اإىل 

حلول، ويعد ابتكار منتج يحل م�شكلة 

اإحدى ركائز البداية ال�شحيحة. 

ورغم اأن طبيعة ال�شتثمار اجلريء 

الت�شييل  �شعوبة  ب�شبب  لها خماطر 

لكن  ال�شتثمار،  مــن  ال�شكل  لــهــذا 

خالل  من  املخاطر  هذه  موازنة  يتم 

على  مرتفع  عائد  حتقيق  احتمالية 

م�شاهمتهم  مقابل  ويف  ال�شتثمار، 

املال  راأ�ض  يكت�شب م�شتثمرو  املالية، 

اأو  كــبــرية  ح�ش�ًشا  عــــادةً  اجلــــريء 

م�شيطرة يف �شركات املحفظة، اإ�شافة 

جمل�ض  يف  التمثيل  يف  احلـــق  اإىل 

الإدارة، وبالتايل احتمال حتقيق عائد 

مرتفع.

التاأثري  هــذا  ي�شتمر  اأن  ويتوقع 

والتوجه لال�شتثمار اجلريء بال توقف 

يف  البتكار  اإن  حيث  امل�شتقبل؛  يف 

التقنية ل  التي تعتمد على  الأعمال 

ال�شحية  الرعاية  قطاعي  يف  �شيما 

وتقنيات التعليم، يجعلها جذابة ب�شكل 

متزايد للم�شتثمرين.

منرية العجمي 

متدربة ب�شركة وادي الريا�ض

تفويض الصالحيات في الجامعة »2-1«

توجهات االستثمار الجريء في ظل جائحة كورونا

د. محمد النملة

أ. د. إبراهيم الحديثي



حتقيق: قما�ش املني�صري

الريا�ضية  الأن�ضطة  اأكثثر  باأنه  امل�ضي  يتميز 

اجلميع،  على  واأي�ضرها  كلفة  واأقلها  ا�ضتدامة 

والنف�ضية  ال�ضحية اجل�ضدية  الفوائد  اإىل جانب 

مينع  زال  ما  العدوى  من  احلذر  ولأن  للإن�ضان، 

الكثري من زيارة الأندية الريا�ضية، اإ�ضافة ل�ضيق 

ب�ضبب  للمنزل  الثثعثثودة  بعد  العاملة  الأم  وقثثت 

متابعة درا�ضة الأبناء عن بعد، فقد اجتمعت هذه 

الأ�ضباب مع غريها لتجعل بهو املدينة اجلامعية 

للطالبات ينب�ض باحلركة رغم خلوه من الطالبات، 

م�ضماراً   - تخطيط  �ضابق  دون   - اأ�ضبح  حيث 

ترتاده املوظفات بدًءا من �ضاعات ال�ضباح الأوىل 

وحتى اآخر اأوقات الدوام ملمار�ضة ريا�ضة امل�ضي، 

دون اأن يوؤثر ذلك على دوامهن واأدائهن لواجباتهن 

والتزاماتهن.

رفع م�صتوى الأداء

تغيريا  اإن  اإذ  ال�ضرور  على  يبعث  م�ضهد  وهو 

ب�ضيطا يف روتني العمل اليومي له اآثار كبرية على 

اأثبتت  فقد  واإنتاجيته،  للموظف  العامة  ال�ضحة 

الدرا�ضات اأن امل�ضي يح�ضن من ال�ضحة النف�ضية 

الأداء،  م�ضتوى  ويرفع  القلق  ويخفف  للموظف 

وك�ضفت نتائج درا�ضة ن�ضرتها املجلة الإ�ضكندنافية 

للطلب والعلوم اأن م�ضي املوظفني وقت ا�ضرتاحة 

ن من م�ضتويات احلما�ض وال�ضرتخاء  الغداء ح�ضَّ

بع�ض  تغيري  فعال يف  وكان  العمل  والع�ضبية يف 

اأو�ضع على  اآثار  احلالت العاطفية وقد يكون له 

ال�ضحة العامة والأداء يف مكان العمل.

احرتازات عالية

املوظفات  بع�ض  لقاء  اجلامعة  لر�ضالة  كثثان 

للحديث  البهو  يف  امل�ضي  ريا�ضة  ميار�ضن  ممن 

عن جتربتهن، حيث قالت خلود احلرمل: »بداأت 

ارتفاع  ال�ضبب  وكثثان  �ضنتني  منذ  امل�ضي  ريا�ضة 

معدل الكول�ضرتول يف الدم«. وعن �ضبب اختيارها 

اجلثثو يف  حثثرارة  بثثاأن  قالت  للم�ضي  مكانا  للبهو 

واأ�ضافت  الريا�ضة،  مزاولة  من  متنعها  اخلثثارج 

حتى  م�ضتمر  البهو  يف  امل�ضي  اأن  تلحظ  باأنها 

بعد جائحة كورونا ولكن الحرتازات عالية جدا، 

ما  على  يعتمد  باأنه  قالت  ريا�ضتها  وقت  وحول 

لديها من اأعمال وتف�ضل اأن يكون يف بداية يومها. 

ن�صاط و�صعادة

كل  ريا�ضتي  »اأزاول  حممد:  اأ�ضماء  وعلقت 

الو�ضول  على  اأحثثر�ثثض  حيث  �ضنة  منذ  �ضباح 

للجامعة قبل وقت الدوام بن�ضف �ضاعة اأو اأكر«. 

مر�ض  من  »اأعثثاين  قالت:  اهتمامها  �ضبب  وعن 

امل�ضي  ب�ضرورة  اأخثثرين  والطبيب  �ضهًل  لي�ض 

ومل�ضت  جراحية،  عملية  لإجثثثراء  اأحثثتثثاج  لكيل 

حت�ضناً وا�ضحاً ما جعلني اأ�ضتمر«. واأ�ضافت باأن 

بالن�ضاط وال�ضعادة ينتابها بعد كل  هناك �ضعوراً 

ال�ضحة.  على  للمحافظة  بالإ�ضافة  م�ضي  يثثوم 

وعن الحرتازات قالت باأن هناك التزام جيد من 

اجلميع ول يوجد ما يقلقها.

طاقة ولياقة

اأما نورة البداح فقالت اإنها مت�ضي كل يوم بل 

انقطاع ول يقل وقت ممار�ضتها للم�ضي عن ٣٠ 

لريا�ضة  ممار�ضتها  باأن  واأ�ضافت  يومياً،  دقيقة 

امل�ضي ل توؤثر على دوامها اأو عملها اأو التزاماتها 

وقت  قبل  اجلامعة  اإىل  ت�ضل  حيث  الوظيفية، 

ريا�ضة  الفرتة يف ممار�ضة  تلك  وت�ضتغل  الثثدوام 

امل�ضي، وقالت اإن امل�ضي يعطيها طاقة خا�ضة مع 

اإىل احلفاظ  امليدانية فهي حتتاج  طبيعة عملها 

على اللياقة اجل�ضدية.

حت�صن ملمو�ش

حمزة  مثثيثثادة  الثثدكثثتثثورة  مثثع  كثثذلثثك  التقينا 

اأخ�ضائي طب الأ�ضرة يف عيادة املدينة اجلامعية 

للطالبات حيث قالت: يجب األ تقل فرتة امل�ضي 

عن 30 دقيقة حيث يبداأ اجل�ضم بحرق ال�ضعرات 

ولكن  اأف�ضل  كثثان  املثثدة  زادت  وكلما  احلثثراريثثة، 

بح�ضب قدرة ال�ضخ�ض على ذلك.

اأهم  من  وال�ضمنة  وال�ضكر  ال�ضغط  واأ�ضافت: 

الأمرا�ض التي حتتاج من املري�ض مزاولة ريا�ضة 

امل�ضي، ومن خلل احلالت ال�ضحية التي تابعتها 

املوظفات ممن متاثلت �ضحتهن  كثري من  هناك 

للتح�ضن امللمو�ض بعد التزامهن بامل�ضي واخل�ضوع 

مكمل  منهما  فكل  وغذائي  علجي  لروتوكول 

للآخر.

الطريقة ال�صحية

مغلقة  ك�ضالة  البهو  مبثثلءمثثة  يتعلق  وفيما 

قالت:  امل�ضي  ريا�ضة  ملمار�ضة  رخامية  باأر�ضية 

املهم هو اتباع طريقة امل�ضي ال�ضحية بفرد الظهر 

احلذاء  واختيار  املريح  واللب�ض  اليدين  وحركة 

املنا�ضب اأما اختلف الأماكن والأ�ضطح فل يوجد 

اأي �ضرر.

وحول خطورة التقاط العدوى بفايرو�ض كورونا 

علقت  امل�ضي  مزاولة  اأثناء  كوفيد-١٩  امل�ضتجد 

قائلة: مع التزام اجلميع بالإجراءات الحرتازية 

وحتقيق مبداأ التباعد ل يوجد اأي خطر بل على 

العك�ض متاما، بعد فرتة طويلة من ملزمة املنزل 

وتنظيم  بالن�ضاط  اجل�ضم  ملد  امل�ضي  اإىل  نحتاج 

معدل التنف�ض وتقوية اجلهاز املناعي.

اأدوار غائبة

ت�ضاوؤل  طثثرح  يجدر  التحقيق  هثثذا  ختام  يف 

تنفذها  اأن  ميكن  التي  الإبداعية  الأفكار  حول 

ال�ضلوكيات  هذه  مثل  وتعزيز  لت�ضجيع  اجلامعة 

به  تقوم  اأن  ميكن  الثثذي  الثثدور  وعن  ال�ضحية، 

عمادة املوارد الب�ضرية على وجه اخل�ضو�ض يف 

العامة  ال�ضحة  لتعزيز  وبرامج  مبادرات  تقدمي 

ملن�ضوبي وموظفي اجلامعة، والتي تهتم بها كرى 

املنظمات لتعزيز �ضحة موظفيها وزيادة جاذبية 

بيئات عملها. كما تعد مثل هذه اخلطوات مطلباً 

 ٢٠٣٠ روؤيثثة  اأهثثداف  للإ�ضهام يف حتقيق  هاماً 

وحمفزة  �ضحية  عمل  بيئة  توفري  تت�ضمن  التي 

الأن�ضطة  ممار�ضي  عدد  وزيادة  اإنتاجية،  واأكر 

الريا�ضية ب�ضكل منتظم.
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خلود: وقت المشي يعتمد على ما لدينا من 
أعمال واألفضل أن يكون قبل بداية الدوام 

نورة: ال يقل وقت المشي عن ٣٠ دقيقة يوميًا دون أن يؤثر 
ذلك على دوامي والتزاماتي

أسماء: أزاول رياضة المشي كل صباح منذ 
سنة ولمست تحسنًا واضحًا دفعني لالستمرار

دون �سابق تخطيط اأو اإنذار

رياضة المشي تأخذ حيزًا من يوميات الموظفات 
.. والبهو هو المضمار
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الذهاب للدوام ورؤية الصديقات ومخالطة الناس مهم جدًا للصحة العقلية والنفسية

فخورة بكوني إحدى طالبات جامعة الملك سعود فهي توفر الكثير من الخدمات والدعم

حوار: قما�ش املني�صري

ال�صنة �صعبة على  قد تكون هذه 

اجلميع لكنها بال �صك اأ�صعب على 

دخول  فحلم  امل�صتجدين،  الطالب 

احلياة  خل��و���ش  وال�����ص��وق  اجلامعة 

لهم  بالن�صبة  بتفا�صيلها  اجلامعية 

جتربة مل تبداأ بعد، مما ا�صطرهم 

لأن يعي�صوا �صنة اأوىل خمتلفة، معنا 

الطالبة  خ�صان  زينة  الأ�صبوع  هذا 

م�صار  امل�صرتكة  الأوىل  ال�صنة  يف 

�صريعة  ودرد�صة  الإن�صانية،  العلوم 

م�صتجدة  كطالبة  جتربتها  ح���ول 

وانطباعاتها عن الدرا�صة عن بعد..

- حدثينا يف البداية عن روتينك 

اليومي؟

اأ���ص��ت��ي��ق��ظ يف ح����دود ال�����ص��اع��ة 

ال�����ص��اب��ع��ة ���ص��ب��اح��اً ث���م اأح�����ص��ر 

ذلك  بعد  بُ��ع��د«،  »ع��ن  حما�صراتي 

اآخذ ق�صطاً من الراحة وال�صرتخاء 

واأوؤدي  ال��واج��ب��ات  اأح��ل  ث��م  قلياًل، 

املهام املطلوبة مني.

ال��ذي  - م��ا ه��و اجل��ه��از الرئي�سي 

ت�ستخدمينه يف التعلم الإلكرتوين؟

غالباً اجلوال، واأحياناً الالبتوب.

- هل هناك تطبيقات حم��ددة ل 

ميكنك ال�ستغناء عنها يف الدرا�سة 

عن بعد؟

 Zoom، Outlook،

Blackboard
- م�����ا اأك���������ر م�����ا ت���ف���ت���ق���دي���ن���ه يف 

اجلامعة؟

هذا اأول ف�صل يل، مل اأدخل اجلامعة 

بعد، ولكن ب�صكل عام اأفتقد الذهاب 

اإىل الدوام وروؤية �صديقاتي وخمالطة 

النا�ش، فهذا �صيء مهم جداً لل�صحة 

العقلية والنف�صية من وجهة نظري.

ع���ق���ب���ات يف  اأي  ت���واج���ه���ن  ه����ل   -

الدرا�سة عن ُبعد؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د، ف��رغ��م الإي��ج��اب��ي��ات 

املتعددة لتجربة التعليم عن بُعد اإل 

اأ�صعر  ال�صلبيات حيث  بع�ش  لها  اأن 

اأين ل اأفهم بع�ش التفا�صيل، ول�صت 

اأو  عقبات  تواجه  التي  الوحيدة  اأنا 

بُعد،  ع��ن  ال��درا���ص��ة  يف  فهم  ع��دم 

اأعتقد اأنها م�صكلة يعاين منها اأغلب 

ويف خمتلف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 

املراحل التعليمية.

- براأيك ما مدى فعالية الدرا�سة 

عن بعد؟

اأفهم  فاأنا  ما  اإىل حد  فعالة  هي 

جميع درو�صي، ولكن بع�ش التفا�صيل 

التي تتعلق بامل�صاريع ل اأفهمها.

اأع�ساء هيئة  - كيف تقيمن دور 

ُب��ع��د من  ال��درا���س��ة ع��ن  التدري�س يف 

خالل جتربتك؟

جداً،  معنا  متعاونات  الأ�صتاذات 

م���ن بع�ش  الأم�����ر  ي��خ��ل��و  ول��ك��ن ل 

تتاأخر  بع�صهن  اإن  حيث  التق�صري 

يف  تتاأخر  وبع�صهن   املحا�صرة  عن 

الرد على ال�صتف�صارات.

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

اجلامعة  توفرها  التي  الإلكرتونية 

للطالب للتعليم عن بعد؟

وف��خ��ورة بكوين  اأن��ا �صعيدة ج��داً 

ط��ال��ب��ة م��ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة امللك 

�صعود، فهي توفر الكثري من اخلدمات 

والدعم للطالب والطالبات.

الدرا�سة  ا�ستمرار  تف�سلن  هل   -

عن بعد؟

عن  الدرا�صة  ا�صتمرار  اأف�صل  ل 

ال��دوام  اإىل  ال��ذه��اب  اأن  اأرى  بعد، 

لل�صحة  ج���داً  مهم  ال��ن��ا���ش  وروؤي����ة 

العقلية والنف�صية ال�صليمة.

- هل تعتقدين اأن تاأثري الدرا�سة 

�سلبيا  اأم  اإيجابيا  �سيكون  بعد  ع��ن 

على الطالب على املدى البعيد؟

ت��اأث��ري ال��درا���ص��ة عن  اأن  اأع��ت��ق��د 

بطريقة  الطالب  على  �صيوؤثر  بعد 

يتعامل  اأن  للفرد  كيف  اإذ  �صلبية، 

ب�صكل مهني مع زمالء العمل ويكوِّن 

يع�ش  مل  اإذا  معهم  جيدة  عالقات 

اأولًً!  اجل��ام��ع��ة  يف  التجربة  ه��ذه 

اجل��ام��ع��ة م��ك��ان اأ���ص��ا���ص��ي ج���داً يف 

�صقل �صخ�صية الفرد وبناء مهاراته، 

ال��دوام  عن  ن�صتغني  اأن  ميكن  فال 

طالب  ن��خ��رج  اأن  اأردن����ا  اإذا  فيها 

وطالبات ذوي كفاءة.

- كيف تتعامل اأ�سرتك مع ظروف 

الدرا�سة عن بعد؟

اأ���ص��رت��ي م��ت��ع��اون��ة ج���داً وت��ق��در 

ال��ظ��روف التي من��ر بها وت��ق��دم يل 

الدعم امل�صتمر والتعزيز.

- وم���اذا ع��ن توا�سلك م��ع زم��الء 

الدرا�سة؟

التوا�صل  م��واق��ع  ع��ر  نتوا�صل 

الجتماعي، ونتعاون يف حل الأ�صئلة 

التي  النقاط  �صوياً  وندر�ش  ال�صعبة 

حتتاج اإىل تركيز.

- ما اقرتاحاتك لتح�سن جتربة 

التعلم عن بعد؟

املدر�صني  جميع  يلتزم  اأن  اأمتنى 

من�صة  على  املحا�صرات  تقدمي  يف 

واحدة كي ل نت�صتت.

- ماذا غريت لديك هذه الظروف؟

جعلتني هذه الأزم��ة اأق��در الوقت 

ال����ذي اأق�����ص��ي��ه م��ع ال��ع��ائ��ل��ة اأك���ر، 

وعلمتني اأن التباعد والتعقيم امل�صتمر 

هي عادات �صحية يجب اأن نلتزم بها 

دوماً حتى بدون وجود الفريو�ش.

اأو  م����ه����ارات  اأي  اك��ت�����س��ب��ت  ه���ل   -

هوايات خالل هذه الفرتة؟

 office ب���رام���ج  ع��ل��ى  ت��ع��ل��م��ت 

وق�صيت وقتي يف القراءة.

- ختاما ر�سالة تودين توجيهها؟

على  اجل��م��ي��ع  اأ���ص��ك��ر  اأن  اأود 

هذه  نتخطى  اأن  واأمتنى  جهودهم 

الأزمة يف اأ�صرع وقت. 

حسان: وجدت في مكتبة الملك سلمان 
المركزية »ضالتي«

حوار - دومبيا عبداهلل

التقدمي  باجلامعة عر  التحق 

اجلامعة،  بوابة  على  الإلكرتوين 

وقدم من جمهورية اإنغو�صيا التابعة 

اللغة  وتعلم  ال��رو���ص��ي،  ل��الحت��اد 

العربية يف معهد اللغويات التابع 

للجامعة، ثم التحق بكلية الرتبية 

ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية، يهوى 

بحار  يف  والغو�ش  الكتب  ق��راءة 

امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة، ل��ذل��ك وجد 

املركزية  �صلمان  امللك  مكتبة  يف 

�صالته على حد و�صفه ..

- يف البداية حدثنا عن ق�سة 

امل��ل��ك  اإىل ج��ام��ع��ة  ان�����س��م��ام��ك 

�سعود؟ 

كنت اأعرف عدداً من الطالب 

الذين در�صوا وتخرجوا يف جامعة 

يحدثونني  وك��ان��وا  �صعود  امل��ل��ك 

وم�صوق،  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  عنها 

واأخروين اأنني اأ�صتطيع التقدمي 

موقعها  من خالل  اجلامعة  على 

اقتنعت  وب��ال��ف��ع��ل  الإل���ك���رتوين، 

ب��ك��الم��ه��م وق���دم���ت ع���ر م��وق��ع 

قبويل  ومت  الإل��ك��رتوين  اجلامعة 

اإمت���ام  وا���ص��ت��غ��رق  اهلل،  ب��ف�����ش 

املو�صوع فرتة ل باأ�ش بها.  

- ماذا كنت تعرف عن اململكة 

العربية ال�سعودية قبل قدومك؟

مل اأكن اأعرف عنها الكثري �صوى 

ال�صريفني،  احل��رم��ني  ب��الد  اأن��ه��ا 

وقلب العامل العربي والإ�صالمي، 

اأنحاء  جميع  من  امل�صلمني  وقبلة 

العامل، تهفو اإليها قلوبهم واأفئدتهم 

ويكنون لها عظيم ال�صوق واحلب 

والتقدير. كما اأين اأعرف اأنها من 

دول اخلليج العربي وتتمتع مبكانة 

املحلي  ال�صعيدين  على  متميزة 

والعاملي.

اأتيت  انطباعك عندما  وم��ا   -

و�ساهدت اجلامعة وكيف وجدت 

اخلدمات؟

يكاد ل�صاين يعجز عن و�صف 

بالده�صة  اأ���ص��ب��ت  ان��ط��ب��اع��ي، 

واأعجبتني  والإع��ج��اب  والنبهار 

ال��ك��ث��ري م���ن اخل���دم���ات ���ص��واء 

الثقافية  اأو  التعليمية  اأو  املادية 

اأو املعي�صية، واأقد عالياً ما توفره 

من  والطالبات  للطالب  اجلامعة 

اإمكانات وخدمات.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

تعلمتها يف جامعة امللك �صعود.

- ما طموحك يف امل�ستقبل؟

طموحي اإكمال �صنوات الدرا�صة 

اجلامعة،  من  والتخرج  اجلامعية 

وبعد ذلك لكل حادث حديث.

غري  �سعودية  مدنًا  زرت  هل   -

الريا�س؟

نعم، زرت مكة املكرمة واملدينة 

املنورة وجدة وكذلك الأح�صاء يف 

املنطقة ال�صرقية، و�صاهدت التنوع 

والطبيعي بني  البيئي واجلغرايف 

مناطق اململكة العربية ال�صعودية.

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

�سعوديون؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د ل���دي ال��ع��دي��د من 

الأ�صدقاء ال�صعوديني.

- م������ا ه������ي ه�����واي�����ت�����ك ال���ت���ي 

متار�سها يف اجلامعة؟

اأمار�ش العديد من الهوايات يف 

اجلامعة وب�صكل خا�ش ال�صباحة 

يف ال�صالة الريا�صية، كما اأن من 

لذلك  والطالع  القراءة  هواياتي 

�صلمان  امللك  مكتبة  يف  وج��دت 

اأزوره���ا  حيث  �صالتي  املركزية 

جميلة  اأوق���ات���ا  فيها  واأق�����ص��ي 

واأغو�ش يف قراءة بع�ش الكتب.

ال�سم: ح�سان زورابوف

اجلن�سية: رو�سيا - جمهورية اإنغو�سيا

الكلية: الرتبية 

الق�سم: درا�سات اإ�سالمية 

احلالة الجتماعية: اأعزب

ال تف�سل ا�ستمرار الدرا�سة عن بعد .. زينة:

أزمة كورونا علمتني أن التباعد والتعقيم المستمر عادات صحية 
يجب االلتزام بها
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فيتامين »د« العب رئيسي في المعركة ضد »كورونا«

بوادر أولية لنجاح لقاح »جونسون آند جونسون«

»البروتين النباتي« وصفة لحياة أطول

تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن الأ�صخا�ص الذين يح�صلون 

عر�صة خلطر  اأقل  يكونون  »د«  فيتامني  من  يكفي  ما  على 

مقارنة  »ك��ورون��ا«  ب�  اأ�صيبوا  ح��ال  يف   52% بن�صبة  الوفاة 

اأ�صعة  فيتامني  يف  نق�ص  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  بالأ�صخا�ص 

ال�صم�ص.

وقد  املناعة  لتقوية جهاز  مهًما  دوًرا  »د«  فيتامني  ويلعب 

يف  رئي�صًيا  لعًبا  جتعله  امليزات  وه��ذه  اللتهاب،  يحارب 

معركة اجل�صم �صد فريو�ص كورونا.

»د«  فيتامني  تاأثري  معدلت  اأن  اأي�صاً  الدرا�صة  واأ�صحت 

اإن  لي�صت ال�صبب الرئي�ص يف تدهور حالت املر�صى، حيث 

الأمر مرتبط مبعدل الأعمار وبلون الب�صرة، م�صرية اإىل اأن 

COVI- �فيتامني »د« ميكن اأن يلعب دوًرا يف من ي�صاب ب

19، ومن مير�ص منه ، ومن ينجو متاًما.
الأ�صول  وذوي  ال�صود  الأ�صخا�ص  اأن  الدرا�صة  وك�صف 

الأكرث ت�صرًرا من  اأي�ًصا من بني  ال�صن هم  الأ�صبانية وكبار 

فريو�ص كورونا. وكانت معدلت الإ�صابة بالأمرا�ص ال�صديدة 

اأقل بنحو %13 لدى املر�صى الذين يتمتعون بفيتامني »د«.

جامعة  من  هوليك  مايكل  الدكتور  وج��د  ال�صياق،  ويف 

ما  لديهم  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  ال�صابق  بحثه  يف  بو�صطن 

يكفي من فيتامني »د« هم اأقل عر�صة بن�صبة %54 للإ�صابة 

بفريو�ص كورونا يف املقام الأول. وتو�صل هوليك اأي�صا وفريقه 

من  يكفي  ما  على  يح�صلون  ل  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  اإىل 

الفيتامني هم اأكرث عر�صة للإ�صابة مبر�ص �صديد اأو الإ�صابة 

بالإنتان اأو حتى املوت بعد الإ�صابة بفريو�ص كورونا.

الأ�صخا�ص  ل��دى  �صائع  »د«  فيتامني  نق�ص  لأن  ون��ظ��ًرا 

امل�صابني باأمرا�ص اأخرى تزيد من خماطر الإ�صابة بفريو�ص 

ميكن  التي  الأرواح  ع��دد  حتديد  امل�صتحيل  وم��ن  ك��ورون��ا، 

اإنقاذها اإذا ح�صلنا جميًعا على جرعتنا اليومية من فيتامني 

اأ�صعة ال�صم�ص.

الوليات  �صكان  من   42% اأن حوايل  اإىل  واأ�صار هوليك 

اأكرث  اأن  واإذا علمنا  »د«،  فيتامني  نق�ص  يعانون من  املتحدة 

ب�صبب فريو�ص كورونا، فرمبا  توفوا  اأمريكي  األف   200 من 

يكون حوايل 85000 منهم اأف�صل حاًل مع حت�صن م�صتويات 

فيتامني د«.

واأردف الدكتور هوليك: »تقدم هذه الدرا�صة دليًل مبا�صًرا 

على اأن كفاية فيتامني »د« ميكن اأن تقلل من امل�صاعفات اأو 

الوفاة ب�صبب كورونا«.

بروتين »إنترفيرون« مسار 
جديد لعالج »كورونا«

دفعت واقعتان »غري تقليديتني« للإ�صابة بكوفيد19- العلماء اإىل اإجراء 

بحث مكثف قد يكون �صديد الأهمية يف حتديد طرق مواجهة الوباء الذي 

يروع العامل منذ دي�صمرب املا�صي، متثلت الواقعة الأويل يف دخول �صقيقني 

ب�«كوفيد19-«  »ال�صديدة«  اإ�صابتهما  جراء  من  هولندا  يف  م�صت�صفى  اإىل 

حيث كان الأطباء يف حرية من اأمرهما ب�صبب حالتهما املرتدية.

و29  عاما   31 العمر  من  يبلغان  كانا  ال�صقيقني  ف��اإن  الأطباء  وح�صب 

عاما على التوايل، وكانا يف املراحل الأوىل من الإ�صابة، يف حالة �صحية 

جيدة دون م�صكلت وا�صحة، لكن حالتهما تدهورت خلل اأيام ومل يعد يف 

ا�صتطاعتهما التنف�ص، ثم تويف اأحدهما ب�صكل ماأ�صاوي.

وبعد اأ�صبوعني، اأدخل �صقيقان اآخران اإىل م�صت�صفى يف هولندا، ورغم 

بنف�ص  كثريا  تدهورت  حالتهما  اأن  اإل  من عمرهما  الع�صرينيات  اأنهما يف 

دفع  كبرية، مما  احلالت حرية  تلك  واأث��ارت  بوفاتهما،  وانتهت  الطريقة، 

الأطباء اإىل ا�صتدعاء خرباء يف علم الوراثة للتحقيق يف الأمر.

م�صارا  الوراثة  علماء  اكت�صف  فقد  »بلومربغ«،  لوكالة  تقرير  وبح�صب 

يف�صي اإىل الإ�صابة اخلطرية باملر�ص الذي فتك بنحو مليون اإن�صان حتى 

توؤدي  التباينات اجلينية والختلفات اجلن�صية قد  اإن  الآن، ويقول هوؤلء 

اإىل فقدان املناعة.

وذكر العلماء اأن القا�صم امل�صرتك بني تلك احلالت هو نق�ص مادة ت�صمى 

»الإنرتفريون«، ت�صاعد على تنظيم قدرة اجل�صم على الدفاع اإزاء م�صببات 

الأمرا�ص الفريو�صية.

و«الإنرتفيون« بروتينات �صغرية ذات اأنواع عدة تنتجها اخلليا اللمفاوية 

»T« املن�صطة.

ويعزز هذا الك�صف اجلديد دلئل متزايدة يف هذا املجال تفيد باأن قلة 

ا�صتجابة  ب�صبب �صعف  بحالة خطرية،  ي�صابون  »كوفيد19-«  مر�صى  من 

املناعة لديهم.

غري  الإن��رتف��ريون  كميات  اأن  توؤكد  علمية  جملة  يف  درا�صتان  ون�صرت 

الكافية، متثل نقطة حتول خطرية يف عدوى كورونا.

كاليفورنيا  بولية  املعدية  الأم��را���ص  اأبحاث  مركز  يف  الباحث  ويقول 

الأمريكية، �صني كروتي: »يبدو اأن لدى كورونا خدعة كبرية، ي�صتطيع عربها 

جتنب ا�صتجابة نظام املناعة الأولية لفرتة طويلة من الزمن، وخا�صة تفادي 

ا�صتجابة مادة الإنرتفريون للفريو�صات«.

وي�صلط هذا التطور ال�صوء على اإمكانية علج مر�صى كورونا بناًء على 

امل�صتع�صية  للحالت  احلالية  العلجات  ت�صمل  الإنرتفريون، حيث  بروتني 

املر�صى  دم  مكونات  من  مكون  وهي  النقاهة،  وبلزما  رمي�صيفري  خليا 

املتعافني قد حتتوي على عوامل مناعية مفيدة.

اأ�صبح مغريا يف علج مر�صى كورونا،  اأن ا�صتخدام الإنرتفريون  ويبدو 

بالعدوى،  الإ�صابة  من  الأوىل  املراحل  يف  وخا�صة  فعالية  اأكرث  يبدو  لأنه 

عندما يكون من املمكن جتنب ف�صل اجلهاز التنف�صي الذي يهدد احلياة.

ن�صرت  م��وؤق��ت��ة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 

واحدة  جرعة  اأن  املا�صي  الأ�صبوع 

من لقاح وباء كوفيد 19، الناجم عن 

ل�صركة  التجريبي  كورونا،  فريو�ص 

حفزت  جون�صون«  اآن��د  »جون�صون 

من  للوقاية  قوية  مناعية  ا�صتجابة 

�صريرية  جتربة  يف  كورونا  فريو�ص 

من املرحلة املبكرة اإىل املتو�صطة.

ال��ل��ق��اح  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 

»اإيه.دي26.كوف2.اإ�ص«  امل�صمى 

وبنف�ص  جيد  ب�صكل  حتمله  ميكن 

لكن  خمتلفتني،  جرعتني  يف  القدر 

لي�ص من الوا�صح اإن كان كبار ال�صن، 

ال�صكانية  الفئات  اأكرث  اإح��دى  وهم 

بالفريو�ص،  الإ�صابة  خلطر  عر�صة 

التي  احل��م��اي��ة  بنف�ص  �صيتمتعون 

�صناً  الأ�صغر  الأ�صخا�ص  بها  يتمتع 

من لقاح جون�صون اآند جون�صون.

اأج��ري��ت  ال��ت��ي  التجربة  وب����داأت 

على ما يقرب من األف من البالغني 

احلكومة  تدعمها  والتي  الأ�صحاء، 

الأمريكية، بعد اأن اكتُ�صف يف يوليو 

توفر  اللقاح  من  واح��دة  جرعة  اأن 

حماية قوية للقرود.

وب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج احل��ال��ي��ة، 

بداأت ال�صركة، جتربة نهائية ت�صمل 

اأن متهد  �صخ�ص، وميكن  األ��ف   60
الطريق لتقدمي طلب للح�صول على 

وقالت  التنظيمية.  اجلهات  موافقة 

نتائج ما ي�صمى  تتوقع  اإنها  ال�صركة 

بتجربة املرحلة الثالثة بحلول نهاية 

العام اأو اأوائل العام املقبل.

ت�صتمر الدرا�صات يف اإبراز فوائد 

واأهمية اعتماد التغذية اليومية على 

اخل�صار والفاكهة واحلبوب الكاملة، 

املنتجات  كمية  تقليل  م��ق��اب��ل  يف 

احليوانية، خا�صة اللحوم احلمراء، 

حيث ن�صرت جملة اجلمعية الطبية 

اأن  درا�صة مفادها  اأخرياً  الأمريكية 

تغيرياً ب�صيطاً مثل ا�صتبدال البي�ص 

اأو  �صباحاً  ال�صويا«  »ف��ول  بالتوفو 

من  ب��دلً  والفا�صوليا  الفول  تناول 

اللحم م�صاء ي�صاعدان يف املحافظة 

على حيوية و�صباب الكبد.

رب��ط  ع��ل��ى  الأم����ر  يقت�صر  ومل 

على  باملحافظة  النباتية  التغذية 

الأم��را���ص،  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�صحة 

العمر،  اإط��ال��ة  اإىل  ذل��ك  ام��ت��د  ب��ل 

اأ�صارت  املجلة  من  ذاته  العدد  ففي 

اأبحاث  معهد  من  لباحثني  درا���ص��ة 

ال�صرطان الأمريكي اإىل اأن ا�صتبدال 

ح�صة يومية من الربوتني احليواين 

قد  النباتي  الربوتني  من  بنظريها 

الكلي  اخل��ط��ر  خف�ص  يف  ي�صاهم 

للوفاة مبكراً.

من  اأك��رث  تغذية  الدرا�صة  حلّلت 

237 األ��ف رج��ل و179 األ��ف ام��راأة 
لكت�صاف   2011 اإىل   1995 ب��ني 

الب�صر،  �صحة  على  التغذية  تاأثري 

الربوتني  اأن  وج��دت  ع��ام،  وب�صكل 

تغذية  من  املئة  يف   20  15- يحتل 

املئة  يف   40« اليومية  الأ�صخا�ص 

من م�صادر نباتية و60 يف املئة من 

م�صادر حيوانية«.

ا�صتمرت  التي  الدرا�صة  وخ��لل 

وج��ود علقة بني  لوحظ  16 عاماً 
تناول الربوتني من م�صادر حيوانية 

اأو نباتية مع م�صتوى ال�صحة وطول 

العمر، حيث وجد الباحثون دللت 

يومية  ح�صة  ا���ص��ت��ب��دال  اأن  ع��ل��ى 

يتناوله  مم��ا  امل��ئ��ة  يف   5 »مب��ع��ن��ى 

ال�صخ�ص من طاقة يومية« بربوتني 

احليواين  نظريها  من  ب��دلً  نباتي 

الوفاة  خطر  يف  انخفا�ص  يرافقه 

مبكراً مبعدل 10 يف املئة.

وف���ق رئ��ي�����ص ف��ري��ق ال��ب��ح��ث يف 

الأمريكي  ال�صرطان  اأبحاث  معهد 

فاإن  األبانز،  دمييرت�ص  الربوفي�صور 

ما  مع  تتوافق  الدرا�صة  هذه  نتيجة 

دور  تدعم  �صابقة  درا���ص��ات  بينته 

للوقاية  وتف�ّصلها  النباتية  التغذية 

م��ن اأم���را����ص ال��ق��ل��ب وال�����ص��راي��ني، 

واأمرا�ص اأخرى ت�صبب الوفاة مبكراً.

اأ�صباب عدة  األبانز: »هناك  وقال 

على  ال��ن��ب��ات��ي  ال��ربوت��ني  لتف�صيل 

احليواين  فاللحم  احليواين،  نظريه 

من  م��رت��ف��ع��ة  ن�صبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

وال��ك��ول�����ص��رتول  امل�صبعة  ال���ده���ون 

كيماوية  واإ���ص��اف��ات  وال�����ص��ودي��وم 

����ص���ارة ب��ال�����ص��ح��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م 

احل��م��راء حتتوي  ال��ل��ح��وم  اأن  م��ن 

وفيتامينات  اأمينية  اأحما�ص  على 

اأي�صاً  ف��اإن��ه��ا  ال��ده��ون،  يف  م��ذاب��ة 

تتحلّل  اأمينية  اأحما�ص  حتتوي على 

ال�صرايني  »ق�صاوة«  ت�صلّب  لت�صّبب 

يف  اللتهابية  العمليات  وحتفيز 

لها  اأن  كما  اجل�صم  اأج��زاء  خمتلف 

بكترييا  �صحة  على  �صلبياً  ت��اأث��رياً 

فهو  النباتي  الربوتني  اأما  الأمعاء. 

الأك�صدة  وم�صادات  بالألياف  غني 

وللمقارنة،  واملعادن.  والفيتامينات 

من  اأون�صة  من  يتكون  طبق  يحتوي 

خ�صار  مع  املخلوط  الأحمر  اللحم 

احلبوب  »با�صتا  �صمراء  ومعكرونة 

من  بكثري  اأق��ل  كمية  على  الكاملة« 

من  اأك��رب  وكمية  امل�صبعة  ال��ده��ون 

بطبق  مقارنة  ال�صحية  امل��غ��ذي��ات 

�صتيك بحجم 9 اأون�صات«.

د.  التغذية  اخت�صا�صي  وذك���ر 

ج��اك��ي ه��ان��غ م���ن م��ع��ه��د اأب��ح��اث 

ن�صيحة  اأف�صل  »تظل  ال�صرطان: 

واإط��ال��ة  ال�صحة  على  للمحافظة 

اللحوم  ع��ن  مت��ام��اً  البتعاد  العمر 

والبيكن  امل��رت��دي��ل  مثل  امل�صنعة 

»اللحم املقدد« والنقانق ومنتجاتها، 

كيماوية  وذلك لحتوائها على مواد 

بتقنني  ين�صح  كما  �صحياً.  �صارة 

ال�صحية  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول 

»ال��ق��ل��ي��ل��ة ال�����ص��ح��م« وامل��ن��ت��ج��ات 

احليوانية عموماً«.
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برعاية معايل رئي�س اجلامعة

التقى طلبة البكالوري�س والدرا�سات العليا عرب الزووم.. عميد الآداب:

انطالق الدورة التأسيسية 14 ألعضاء هيئة التدريس الجدد.. غدًا

نمر بأزمة استثنائية ولدينا قنوات اتصال متعددة 
ومفتوحة طوال الوقت

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

العمر،  عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

الرابعة  التاأ�سي�سية  ال��دورة  برنامج  ينطلق 

اجل��دد  ال��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����س��اء  ع�سرة 

تطوير  عمادة  تنظمه  والذي  الثنني،  غداً 

1442ه�  18-19�سفر  الفرتة  املهارات يف 

املوافق 5-6 اأكتوبر 2020م.

هيئة  ع�سو  اإمل��ام  اإىل  الربنامج  يهدف  

التطويرية  ب��ال��روؤي��ة  اجل��دي��د  ال��ت��دري�����س 

جلامعة امللك �سعود، وخطتها ال�سرتاتيجية  

هيئة  ع�سو  وتعريف  القادمة،  املرحلة  يف 

له  املتاحة  بالإمكانيات  اجلديد  التدري�س 

الرت��ق��اء  يف  وامل�ساهمة  ق��درات��ه  لتطوير 

وه��ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  التعليمية  ب��امل��خ��رج��ات 

اجلامعة،  اإليه  ت�سعى  الذي  الأه��م  الهدف 

ع�سو  م�ساعدة  اإىل  الربنامج  يهدف  كما 

التكيف  ع��ل��ى  اجل��دي��د  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 

بيئة  يف  وان��دم��اج��ه  وال��ن��ف�����س��ي  ال��ع��م��ل��ي 

وث��ق��اف��ة اجل��ام��ع��ة، ك��ذل��ك ت��ع��ري��ف ع�سو 

التدري�س اجلديد على برامج البحث  هيئة 

الإ�سهام  من  لتمكينه  اجلامعة  يف  العلمي 

على  وتعريفه  فيها،  البحثية  العمليات  يف 

ملن�سوبيها  اجلامعة  تقدمها  التي  اخلدمات 

ليتمكن من ال�ستفادة منها ومعرفة حقوقه 

وواجباته.

امل�����س��رف ع��ل��ى ع��م��ادة تطوير  و���س��رح 

»اأن  با�سطح  �سعيد  بن  ع��ادل  د.  املهارات 

الريادية  الربامج  من  يعد  الربنامج  ه��ذا 

من  من�سوبيها  لتطوير  �سعود  امللك  جلامعة 

عمادة  راعت  حيث  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

على  الربنامج  ي�ستمل  اأن  املهارات  تطوير 

وفيها  التهيئة  يوَمي  وهو  الأول  جانبيني: 

يلتقي اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد بكوكبة 

ع��ن قرب  ل��اط��اع  ق��ي��ادات اجلامعة  م��ن 

التنظيمية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 

جل���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود، 

الفر�س  ا�ستعرا�س  وكذلك 

وامل�����ب�����اردات ال��ت��ط��وي��ري��ة 

امل���ت���اح���ة وال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

اجلامعة  وح���دات  خمتلف 

التدري�س،  هيئة  لأع�����س��اء 

الدور  على  التعرف  وكذلك 

هيئة  ع�سو  م��ن  امل��ن�����س��ورد 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل  ال��ت��دري�����س 

العاملية  وواج��ب��ات��ه  حقوقه 

والأكادميية.

اأم����ا اجل����زء ال��ث��اين من 

الربنامج فيتكون من حزمة من ور�س العمل 

التدريبية، والتي �ساغها خرباء من جامعة 

الدوليني،  اخل��رباء  بجانب  �سعود،  امللك 

وقد حظي الربناج وهلل احلمد باعتمادات 

دولية ويخ�سع ملراجعة وتقييم من قبل هذه 

املوؤ�س�سات.

واأ�ساف د. با�سطح اأن الربنامج  حظي 

من  كبري  بتفاعل  املا�سية  ال�سنوات  يف 

خال  من  اجل��دد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

معتمد  وهو  الفاعلة،  وامل�ساركة  احل�سور 

الربيطانية، وهي   SEDA دولياً من هيئة 

اأهم اجلمعيات الربيطانية املتخ�س�سة  من 

اجلامعي،  ل��اأ���س��ت��اذ  املهني  التطوير  يف 

وياأتي الربنامج �سمن اهتمام جامعة امللك 

امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  يف  ممثلة  �سعود 

له  يكون  اأن  على  التدري�س  هيئة  بع�سو 

اإ�سهام ودور يف العملية التعليمية واحلراك 

التطويري يف اجلامعة. ويعد هذا الربنامج 

مهماً يف م�سار التطوير املهني لع�سو هيئة 

التدري�س، وعمادة تطوير املهارات حر�ست 

ع��ل��ى الط���اع ون��ق��ل اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 

وال����ت����ج����ارب ال���ع���امل���ي���ة يف 

هيئة  ع�سو  اإع���داد  جم��ال 

و�سمم  اجل��دي��د،  التدري�س 

املعايري  وفق  الربنامج  هذا 

املتبعة عاملياً.

ك���م���ا اأ�����س����ار ال���دك���ت���ور 

الربنامج  اأن  اإىل  با�سطح 

التعيني  حديثي  ي�ستهدف 

ل��ه��م  ي�����س��ب��ق  مل  ال����ذي����ن 

وكذلك  اجلامعي  التدري�س 

تعيينهم  ع��ل��ى  م�����س��ى  م��ن 

على  ���س��ن��ت��ان  اجل��ام��ع��ة  يف 

حمتوى  وي��ن��ق�����س��م  الأك�����ر، 

املحا�سرات  الأول:  جزاأين  اإىل  الربنامج 

ج��زءاً  تعترب  وال��ت��ي  املفتوحة  وال���ن���دوات 

هاماً يف اخلطة املعتمدة للربنامج، والثاين 

العام  ط���وال  تدريبية  دورات  ع��ن  ع��ب��ارة 

مهارات  التالية:  املهارات  ت�سمل  اجلامعي 

مهارات  الدرا�سي،  املقرر  وبناء  ت�سميم 

ال��ت��دري�����س اجل��ام��ع��ي ال��ف��ع��ال، م��ه��ارات 

امل�سغر  التدري�س  مهارات  الطاب،  تقومي 

تنمية  اإىل  وت��ه��دف  ال��ن��ظ��راء،  وا�ست�سارة 

اجلامعي،  التدري�س  يف  الأ�ستاذ  مهارات 

ويتحتم على ع�سو هيئة التدري�س اجلديد 

 36 ال��دورات مبا ل يقل عن  ح�سور هذه 

�ساعة تدريبية، وتقدمي التكليفات املطلوبة 

ليتم بعد ذلك منح املتدرب �سهادات اإجناز 

الربنامج ح�سب قرار جمل�س اجلامعة.

يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

افرتا�سياً  �سيعقد  ع�سرة  الرابعة  ن�سخته 

»عن بعد« من خال من�سة Zoom، وذلك 

ملواجهة  الإجراءات الحرتازية  متا�سيا مع 

ف��ريو���س ك��ورون��ا، وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سامة 

امل�ساركني.

م��ت��اب��ع��ة: اجل���وه���رة ال�����س��دي��ري - 

رزان ذياب الفرج 

العامة  العاقات  وح��دة  نظمت 

الثنني  يوم  الآداب  بكلية  والإع��ام 

امل��ف��ت��وح  ال��ل��ق��اء  1/ ١٤٤٢ه������   /4
بن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  الكلية  لعميد 

ثنيان اآل �سعود مع طاب وطالبات 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س وط���اب وط��ال��ب��ات 

»عن  اأقيم  والذي  العليا،  الدرا�سات 

د.  مب�ساركة  زوم  من�سة  عرب  بُعد« 

الكلية  وكيل  اخليل  اأبا  عبدالوهاب 

ل��ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة، د. ف��ار���س 

للدرا�سات  الكلية  وك��ي��ل  ال��ذك��ري 

العليا والبحث العلمي، وبح�سور د. 

�سليمان النا�سر وكيل الكلية للتطوير 

الأق�سام  روؤ�ساء  من  وعدد  واجلودة 

واأع���داد  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء 

كبرية من الطاب والطالبات.

انتماء وطني

م�ستهل  يف  �سعود  اآل  د.  ت��ق��دم 

ال���ل���ق���اء ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة مل���ق���ام خ����ادم 

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

ول�سمو  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن 

بن  الأم������ري حم��م��د  ال��ع��ه��د  ويل 

اليوم  مبنا�سبة  اهلل؛  حفظه  �سلمان 

لدى  اأهميته  م��وؤك��داً   ،90 الوطني 

يف  فريداً  منوذجاً  ميثل  اإذ  اجلميع 

العطاء والإجناز والبذل والت�سحية، 

ويوؤكد  والدافعية  العزمية  ويعطينا 

الجتماعي  التاحم  اأهمية  لدينا 

وطنية  كقيمة  ال��وط��ن��ي  والن��ت��م��اء 

باأبنائه  رح��ب  ذل��ك  بعد  عظيمة. 

لهم  متمنياً  وال��ط��ال��ب��ات،  ال��ط��اب 

كلية  اأن  وموؤكداً  وال�سداد،  التوفيق 

وق��وة  اإ����س���رار  ب��ك��ل  تعمل  الآداب 

واآم��ال  اإجن��ازات  لتحقق  اأجلهم  من 

القيادة، ويكون لديها �سباب مدرك 

لأهمية العمل والإجناز.

تاريخ عريق

لكلية  العريق  التاريخ  وا�ستعر�س 

امللك  جامعة  كليات  كاأقدم  الآداب 

يف  اأهميتها  اإىل  م�����س��رياً  ���س��ع��ود، 

الإن�سانية،  املجالت  اأغلب  خدمة 

لأق�سامها  اأه��داف  من  حققته  مبا 

خططها  توافق  عن  الناجت  ال�سبعة، 

م��ع ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي جنيت 

ث��م��اره��ا يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة 

و�ستجني املزيد باإذن اهلل.

م�ستعدون

ومتنى د. اآل �سعود عاماً درا�سياً 

موفقاً للجميع يف ظل هذه اجلائحة 

على  مثنيناً  بالعامل،  ع�سفت  التي 

موقف اململكة العربية ال�سعودية يف 

تعاملها مع اإدارة اأزمة كورونا بحنكة 

وب�����س��رية، وخ�����س ب��ال��ث��ن��اء امل��ج��ال 

ا�سرتاتيجية  و�سع  ال��ذي  التعليمي 

وا�سحة للتعليم عن بعد، م�سرياً اإىل 

امل�ستوى  على  التجربة  ه��ذه  جن��اح 

رغ��م  امل��ا���س��ي  الف�سل  م��ن��ذ  ال��ع��ام 

عاج  على  احل��ر���س  م��ع  حداثتها، 

الق�سور  ج��وان��ب  ب��ع�����س  وت���ف���ادي 

حتى مت�سي امل�سرية التعليمية على 

اأح�سن وجه، قائًا: »ننتظر قرارات 

البعد  عن  التعلم  با�ستمرار  القيادة 

ونحن   الدرا�سة،  ملقاعد  العودة  اأو 

م�ستعدون لكا اخلياَرين«.

طلبات اال�ستثناء

ب��ع��د ذل����ك مت اإت����اح����ة امل��ج��ال 

ل���ل���ت�������س���اوؤلت وال����س���ت���ف�������س���ارات 

واملداخات من الطاب والطالبات 

واأع�ساء هيئة التدري�س، وقد �سارك 

وكاء  عليها  والتعليق  الإج��اب��ة  يف 

الكلية وروؤ�ساء الأق�سام.

طالبة  ال��ع��وي��د  فاطمة  م��داخ��ل��ة 

درا�����س����ات ع��ل��ي��ا ب��ق�����س��م الإع����ام 

بربنامج  القبول  يف  م�سكلتها  ع��ن 

الدكتوراه، وتوىل الرد عليها الدكتور 

ق�سم  رئي�س  العنزي  دبكل  بن  علي 

رفع طلبها  اأنه مت  مو�سحاً  الإعام 

لعمادة الدرا�سات العليا ويف انتظار 

موافقة اللجنة املخت�سة على طلبات 

ال�ستثناء يف اأقرب وقت.

مميزات التعليم عن بعد

الذكري  فار�س  للدكتور  مداخلة 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل 

التعليم  مم��ي��زات  ع��ن  فيها  حت��دث 

باخت�سار  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ع��د  ع��ن 

ال��وق��ت واجل��ه��د، يف ح��ني اأو���س��ى 

بالن�سبة  الفردية  باللقاءات  باأهمية 

اأ���س��ات��ذة  م��ع  امل�ستجدين  للطاب 

الق�سم للتعرف على اآليات التدري�س 

ن�سائحهم  و���س��م��اع  وامل����ق����ررات 

اأهمية  اإىل  ن��وه  كما  واإر���س��ادت��ه��م، 

توا�سل الطاب امل�ستمر مع املر�سد 

باأهم  توعيتهم  يف  لدوره  الأكادميي 

بعد،  عن  التعلم  واإج���راءات  اأنظمة 

و�سدد على طاب الدرا�سات العليا 

امل�سرفني  مع  التوا�سل  با�ستمرارية 

�سواء فيما يخ�س املقرتح البحثي اأو 

اإعداد ر�سائلهم العلمية.

خدمات اإلكرتونية

اخليل  اأب��ا  عبدالوهاب  الدكتور 

وكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية اأ�سار 

يف مداخلته اإىل اأن كافة اخلدمات 

اإلكرتونيا  تُقدم  بالكلية  واملعامات 

�سواء من خال الت�سجيل اأو احلذف 

و�سهولة،  ي�سر  بكل  الإ���س��اف��ة  اأو 

اآلية  من  اأك��ر  الإدارة  ح��ددت  كما 

اأو  للتوا�سل عرب الربيد الإلكرتوين 

الوات�س اأو موقع الكلية، و�سدد على 

امل�ستجدين  الطاب  ح�سور  اأهمية 

لا�ستفادة   »3  ،  2  ،  1 »اأ�سد  ملادة 

والتي  القدامى  الزماء  من جتارب 

كان  اأي��ا  امل�سكات  ك��ل  ح��ل  تتوىل 

نوعها.

اإح�ساءات »�سمر«

مدير  ال��ع��ن��زي  ���س��ع��د  واأع���ط���ى 

وح�����دة ال�������س���وؤون ال��ط��اب��ي��ة يف 

مداخلته، نبذة عن اآخر اإح�ساءات 

العام، م�سرياً  لهذا  »�سمر«  برنامج 

طلباً   1438 معاجلة  مت  اأن��ه  اإىل 

الدرا�سي،  الف�سل  هذا  خاله  من 

اأكر  الإع��ام  ق�سم  اأن  اإىل  لفتاً 

ال��ع��دد،  حيث  م��ن  الكلية  اأق�����س��ام 

كما  امل��ع��ل��وم��ات،  ع��ل��م  ق�سم  يليه 

ال�سعب  عدد  اإح�سائية  ا�ستعر�س 

بحر�س  ون��وه  الكلية،  اأق�����س��ام  يف 

الطلبة  عدد  تقلي�س  على  الإدارة 

ل���ع���ودة  ���س��ع��ب��ة حت�����س��ب��اً  ك���ل  يف 

وتطبيقاً  الدرا�سة  ملقاعد  الطاب 

التباعد. لإجراءات 

5 اأندية طالبية
من  الثقيل  نايف  الدكتور  ون��وه 

ق�سم الإعام مقرر وحدة الأن�سطة 

الطابية يف الكلية، لأهمية م�ساركة 

الجتماعية  لأن�سطة  يف  ال��ط��اب 

وال��ف��ن��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وجود  اإىل  م�سرياً  لها،  والنت�ساب 

الكلية  يف  خمتلفة  اأن��دي��ة  خم�سة 

اأو�سى  كما  التخ�س�سات،  ك��ل  يف 

ال��ط��اب ب�����س��رورة ال��ت��وا���س��ل مع 

امل�سوؤول عن كل ناد وا�ستغال فرتة 

الدرا�سة يف توطيد اجلانب العملي.

قنوات مفتوحة

من جانبه اقرتح د. عبداهلل نا�سر 

املعلومات  علم  رئي�س ق�سم  احلبيب 

�سرورة تخ�سي�س ع�سو هيئة تدري�س 

من كل ق�سم يتوىل م�ساعدة الطلبة 

امل�ستجدين يف تايف امل�سكات املتعلقة 

على  احل�����س��ول  اأو  البحث  بعملية 

املعلومات من املكتبة املركزية، باعتبار 

بقواعد  الكافية  املعرفة  توفر  ع��دم 

لدى  اجل��دي��دة  الأن��ظ��م��ة  ا�ستخدام 

امل�ستجدين.  خا�سة  الطلبة  كثريمن 

قائًا:  اللقاء  العميد  �سعادة  واختتم 

»لدينا قنوات توا�سل مفتوحة ب�سكل 

دائم مثل الهاتف والربيد الإلكرتوين 

�سواء  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع 

الأق�����س��ام،  اأو  الكلية  م�ستوى  على 

ونرحب باأي ا�ستف�سار وتوا�سل«.

د. اآل �سعود

د. العمر
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مبنا�صبة اليوم الوطني.. لوحة فنية مت ر�صمها بوا�صطة الذكاء اال�صطناعي ل�صخ�صيات ومعامل وطنية

قسم التاريخ يناقش خططه 
التطويرية للدراسات العليا

كتبت: نوال اإبراهيم القحطاين

عقد ق�سم التاريخ اجتماعاً »عن بعد«، يوم الأربعاء 28 حمرم 1442هـ، 

برئا�سة الدكتور فار�س بن متعب امل�سرايف رئي�س الق�سم، والدكتورة �سلمى 

وطالبات  طــاب  من  عــدد  بح�سور  الق�سم،  وكيلة  هو�ساوي  حممد  بنت 

طاب  جتــاه  التاريخ  ق�سم  �سيا�سة  الجتماع  وناق�س  العليا،  الدرا�سات 

ماج�ستري   - »بكالوريو�س  الدرا�سية  املراحل  خمتلف  يف  الق�سم  وطالبات 

- دكتوراه«.

حتدث رئي�س الق�سم يف هذا الجتماع عن م�ستقبل ق�سم التاريخ ب�سكل 

ومن  ب�سكل خا�س،  العليا  الدرا�سات  وطالبات  ومن�سوبيه من طاب  عام، 

ذلك احلديث عن الإجراءات امل�ستجدة يف جامعة امللك �سعود ب�سكل عام 

وق�سم التاريخ ب�سكل خا�س، واحلديث عن ت�سكيل اللجان املكونة يف الق�سم 

ومهام وطبيعة عمل كل جلنة، اإ�سافة ملناق�سة تو�سيف املقررات الدرا�سية 

والعمل على  ب�سكل عام  العلمي  البحث  واأهمية  العليا،  الدرا�سات  لطاب 

تطوير البحث العلمي يف ق�سم التاريخ ب�سكل خا�س.

على  الق�سم  يف  العليا  الدرا�سات  وطالبات  طاب  امل�سرايف  د.  وحث 

التفاعل مع عمادة البحث العلمي لإنتاج اأبحاث علمية م�سرتكة، وال�ستفادة 

من اخلدمات املقدمة من عمادة البحث العلمي، وامل�ساركة يف املجموعات 

البحثية املكونة من عمادة البحث العلمي.

املطروحة  للمقرتحات  وال�ستماع  احل�سور،  مبداخات  اللقاء  وُختم 

والإجابة عن بع�س ال�ستف�سارات والأ�سئلة املوجهة لرئي�س الق�سم الدكتور 

فار�س امل�سرايف، ووكيلة الق�سم الدكتورة �سلمى هو�ساوي.

ندوة بقسم السياسات التربوية 
عن »التعليم في المملكة« 

نظم ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية بكلية الرتبية م�ساء الثنني ١٤٤٢/٢/٤هـ 

ندوة بعنوان »التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية همة حتى القمة« وبح�سور 

الوطني  اليوم  حلول  مع  تزامناً  وذلــك  وم�ساركة،  م�ساركاً   160 جتــاوز 

ال�سيا�سات  ق�سم  رئي�س  ومب�ساركة  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  الت�سعني 

الرتبوية الدكتور عبداهلل العباد واأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم 

الدكتور بدر العتيبي، الدكتور خليل ال�سعادات، الدكتور عبداهلل املطريي، 

الدكتور مو�سى الفيفي، الدكتورة اإلهام الأحمري، واأدار اللقاء رئي�س الق�سم 

.zoom الدكتورعبداهلل العباد عن طريق من�سة

حتدث يف البداية د. العباد عن منا�سبة اليوم الوطني 90 وحب الوطن 

وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وعن  الغايل 

عهده الأمني حممد بن �سلمان حفظهما اهلل، وما �سهده التعليم من تطورات 

عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  وتغريات يف 

وويل عهده الأمري حممد بن �سلمان.

ثم حتدث الدكتور بدر العتيبي عن »وقفات تاريخية للتعليم يف اململكة 

العربية ال�سعودية من التاأ�سي�س والهمة حتى القمة« وحتدث الدكتور خليل 

التعليم  تطوير  ودوره يف  اجلامعية  لاأطروحات  »الإعداد  ال�سعادات حول 

عن  املطريي  عبداهلل  الدكتور  حتدث  كما  ال�سعودية«  العربية  اململكة  يف 

»اأخاقيات ال�سيافة الرتبوية ودورها يف تنمية النتماء الوطني« وحتدث 

بعد ذلك الدكتور مو�سى الفيفي عن »التطور التاريخي لنظام تعليم الكبار 

 powerpoint يف التعليم ال�سعودي« وقبل ختام اللقاء من خال عر�س

يف  والتنمية  الرتبوية  »ال�سيا�سات  حول  الأحمري  اإلهام  الدكتورة  حتدثت 

اململكة العربية ال�سعودية«.

ويف اخلتام �سكر رئي�س ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية الدكتور عبداهلل العباد 

جميع امل�ساركني واحل�سور واملجل�س الطابي بق�سم ال�سيا�سات الرتبوية.

جتاوزت 40 مليون ريال

صرف مكافآت شهر سبتمبر
اأعلنت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل 

عن موعد �سرف املكافاآت وبدل الإعاقة 

والــطــالــبــات  ــطــاب  ال مــن  للم�ستحقني 

الدرا�سي  بالف�سل  وامل�ستجدين  املنتظمني 

ابتداًء  هـ   1442 اجلامعي  للعام  الأول 

2020/9/29م،  من يوم الثاثاء املا�سي 

2020م،   لعام  �سبتمرب  �سهر  عن  وذلــك 

مليون   40 املــكــافــاآت  مبلغ  جتــاوز  حيث 

ريال.

والت�سجيل  القبول  عميد  بذلك  �سرح 

الدكتور �سعد بن حمد بن عمران.

لل�سوؤون  اجلــامــعــة  وكــيــل  د�ــســن 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

التطبيقي  التدريب  م�سروع  النمي، 

لطلبة جامعة امللك �سعود املتفوقني 

والذي تنفذه وكالة اجلامعة لل�سوؤون 

ذلــك  مت  والأكـــادميـــيـــة،  التعليمية 

بح�سور وكيل عمادة �سوؤون الطاب 

الطابية مدير  وال�سراكة  لاأن�سطة 

الدلبحي،  علي  الــدكــتــور  املــ�ــســروع 

املتفوقني  الطلبة  بــرنــامــج  ومــديــر 

واملوهوبني الدكتور تركي ع�سريي.

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  واأو�ــســح 

هــذا  اأن  والأكـــادميـــيـــة  التعليمية 

الطلبة  اإك�ساب  اىل  يهدف  امل�سروع 

مع  تتنا�سب  التي  العملية  املهارات 

العمل  �سوق  واحتياجات  متطلبات 

وتقوية  دعـــم  يف  ي�ساهم  ــك  وكــذل

الــعــاقــة الإيـــجـــابـــيـــة مـــع جــهــات 

التدريب مبا يدعم بناء �سورة ذهنية 

وخريجيها،  اجلامعة  عن  واإيجابية 

ويدعم م�سريتها يف تخريج الكوادر 

املوؤهلة.

علي  الدكتور  اأو�ــســح  جانبه  من 

الدلبحي اأن التدريب �سيكون خال 

فرتة  خال  اأو  كامل  درا�سي  ف�سل 

ال�سيف مبا ل يقل عن مائة �ساعة 

يق�سيها الطالب يف اإحدى قطاعات 

ال�سحة  يف  ــوعــة  ــن ــت امل الـــتـــدريـــب 

وال�سياحة والرتفيه والبنوك والتعليم 

والــتــقــنــيــة والـــتـــجـــارة واخلـــدمـــات 

الت�سجيل  اأن  اأو�ــســح  كما  العامة، 

متاح عرب املوقع الإلكرتوين لربنامج 

الطلبة املتفوقني واملوهوبني بالعمادة 

وي�سرتط اجتياز الطالب اأو الطالبة 

%50 من ال�ساعات املعتمدة خلطته 
الدرا�سية ومعدل تراكمي ل يقل عن 

امل�سروع  جلنة  عقدت  وقــد   .4.25
ملناق�سة  الأول  اجتماعها  التنفيذية 

ــدء يف  ــب وال املــ�ــســروع  تنفيذ  خــطــة 

املرحلة الأوىل من امل�سروع.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  تفقد 

م�سملي  علي  الــدكــتــور  والــتــطــويــر 

عـــدداً مــن وحـــدات الــوكــالــة؛ حيث 

ــارة  ــزي بـــــداأت جــولــتــه الــتــفــقــديــة ب

ثم عمادة  التطوير واجلودة،  عمادة 

التدريب  ومركز  املــهــارات،  تطوير 

الإح�ساء  واإدارة  املجتمع،  وخدمة 

واملعلومات، ودار جامعة امللك �سعود 

للن�سر. وت�سمنت الزيارات التفقدية 

الــوقــوف عــلــى اإجنـــــازات وحـــدات 

الوكالة واآليات العمل املتبعة يف هذه 

التطوير  اأوجه  ومناق�سة  الوحدات، 

املقرتحة.

د. النمي يدشن مشروع التدريب التطبيقي للمتفوقين

د. مسملي يتفقد وحدات الوكالة للتخطيط والتطوير

تنفيذ: كلية علوم احلا�صب واملعلومات


