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الملك سلمان ..ستة أعوام من اإلنجازات
رفاهية وسالم

���ص��ادف ي��وم الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي ال��ث��ال��ث م��ن �شهر رب��ي��ع الآخ���ر 1442هـ
امل��واف��ق  18نوفمرب 2020م منا�سبة م��رور �ستة �أع���وام على ت��ويل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
مقاليد احلكم مل ًكا للمملكة العربية ال�سعودية.
ويحتفي �شعب اململكة واملقيمون على �أر�ضها بهذه املنا�سبة بقلوب
حمبة مطمئنة �شغوفة ب���الإجن���ازات ممتنة خل�ير ال��ع��ط��اء ،يف جم��االت
احلياة كافة ،يالم�سون بحوا�سهم التطور الذي ت�شهده �أجهزة وم�ؤ�س�سات
الدولة يف خمتلف �أنحاء اململكة.
وي�سعى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

 �أيّده اهلل  -بكل قوة وعزم وحزم من خالل ور�ش العمل الكربى �إىل توفرياخلري والرفاهية للمواطن الذي يبادله احلب والوالء يف �صورة ج�سدت
�أ�سمى معاين التفاف الرعية حول الراعي.
و�شهدت اململكة منذ مبايعة امللك �سلمان  -حفظه اهلل  -املزيد من
الإجنازات التنموية العمالقة على امتداد م�ساحاتها ال�شا�سعة يف خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة والتعليمية وال�صحية واالج��ت��م��اع��ي��ة والنقل
وامل��وا���ص�لات وال�صناعة والكهرباء وامل��ي��اه وال��زراع��ة ،وت�شكل يف جمملها
�إجنازات جليلة متيزت بال�شمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته؛ ما
ي�ضعها يف رقم جديد بني دول العامل املتقدمة.

مب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى البيعة
ال�������س���اد����س���ة ل���ت���ويل خ����ادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امللك
�سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
���س��ع��ود  -ي��ح��ف��ظ��ه اهلل -
م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة� ،أرف���ع
با�سمي ونيابة عن من�سوبي
اجلامعة ومن�سوباتها �أ�سمى
�آي���ات ال��ت��ه��اين والتربيكات،
جمددًا عهود الوالء والطاعة
لوالة الأمر.
�إنَّ هذه الذكرى العظيمة حتل على بالدنا الكرمية اململكة
العربية ال�سعودية ،فن�صافح معها املنجزات التنموية الرائدة
ب�سرعة حتققها امل�شهود على مدار ال�ست �أع��وام املا�ضية،
وبوترية عالية على ال�صعيد الوطني والإقليمي وال��دويل؛
ع�لاوة على اخل�ير ال��وف�ير ،والأم���ن امل�ستدام ،والرفاهية
وال�سالم وال��وئ��ام ال��ذي يع ّم �أرج���اء ال��وط��ن رغ��م الظروف
القا�سية والأزمات اخلانقة التي ي�شهدها العامل من حولنا،
وتلقي بظاللها على كل البلدان.
لقد �أخ�صبت ه��ذه الذكرى املتجددة ثمارها يف حتقيق
ما ي�صبو �إليه املواطن ال�سعودي من �إجن��ازات متنوعة تلبي
طموحه ،فينعم بحا�ضره املزدهر ،ويطمئن مل�ستقبله الواعد يف
ظل هذه القيادة احلكيمة ،ف�ضلاً عما ي�شهده الوطن واملواطن
من جناح كبري يف م�شروع الر�ؤية احلديث الذي �أطلقه خادم
احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأم�ين  -يحفظهم اهلل -
بهمة عالية وطموحة؛ للنهو�ض بالوطن ال�سعودي واملواطن
والأجيال القادمة �إىل م�صاف ال��دول املتقدمة ،وفق �أ�س�س
حديثة تخ�ضع ملعايري املناف�سة العلمية والعملية واملهنية
العالية التي تُبنى بها دولة امل�ؤ�س�سات ،وتتقدم بها الأمم يف
م�سار النه�ضة احلديثة ،عالوة على خلق فر�ص النجاح وطرق
االبتكار احلديثة كحلول جديدة وف ّعالة ملواجهة التحديات
والأزم��ات ،ورفع قدرات الكفاءة والإنتاجية ،مع التو�سع يف
اخلدمات التنموية التي تنعك�س �إيجا ًبا على الوطن واملواطن
يف احلا�ضر وامل�ستقبل؛ لي�سعد اجلميع بوطن �آمن مزدهر،
يل ّبي طموحات الأجيال القادمة ،ويحقق لها �سبل التعاي�ش
احل�ضاري مع ال��ع��امل ،مع اال�ستفادة من جت��ارب الآخرين
يف امل�سارات التنموية الناجحة؛ مما يجعلنا نبادل القيادة
احلب والوالء والطاعة ،ونفاخر بحنكتها و�إخال�صها
الر�شيدة
َّ
كلل وال ملل ،و�صرف
وتفانيها يف موا�صلة م�سرية التقدم دون ٍ
ه ّمها الأكرب خلدمة الوطن واملواطن ،واحلفاظ على وحدة
اململكة والدفاع عن �أرا�ضيها ومقد�ساتها الإ�سالمية من كيد
الكائدين واملت�آمرين؛ وانعكا�س ذلك يف تالحم �أبناء الوطن
بكل �أطيافهم حول قيادتهم الر�شيدة؛ ح ًّبا ،وطاعة ،ووفا ًء،
ولي�س � ّ
أدل على ذلك من تكاتف ال�شعب ال�سعودي وتالحمه
حول قيادته الر�شيدة يف مواجهة �أزمة كرونا «كوفيد»-19
التي �أحدثت هزّة قوية يف العامل بتداعياتها امل�ؤثرة على كافة
املجاالت ال�صحية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
�إن وقوف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن يف م��واج��ه��ة الأزم���ات
اخلانقة ،واملنعطفات اخلطرية التي متر بها الأمة ،والت�صدي
للم�ؤامرات التي حتاك لها لتفريقها ومتزيقها؛ لتعك�س حر�ص
القيادة ال�سعودية الكبري على م�ستقبل الأمة والنهو�ض بها؛
�إمي��ا ًن��ا بالدور ال��ذي تقت�ضيه املكانة الدينية التي تتبو�أها
اململكة العربية ال�سعودية جت��اه ق�ضايا الأم��ة الإ�سالمية
والعربية.
وت�أكي ًدا ملبد�أ الطاعة ،وجت�سيداً مل�شاعر الوفاء والإخال�ص،
و�صدق االنتماء لوطننا الغايل ،ولقيادتنا الر�شيدة؛ ي�سرين -
با�سم جامعة امللك �سعود ومن�سوبيها  -بهذه املنا�سبة العظيمة
�أن �أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التّهاين والتربيكات خل��ادم احلرمني
ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأم�ين يحفظهم اهلل ،ولكافة
�أبناء الوطن� ،سائ ً
ال اهلل �أن يحفظ هذا البلد ،وقيادته و�شعبه
وجنوده البوا�سل من كل مكروه.
�أ .د .بدران بن عبدالرحمن العمر
رئي�س جامعة امللك �سعود
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تزامن ًا مع اليوم العاملي لل�سكري

د .بديوي تحاضر في
«السيناريو» وفن الستاند أب
كوميدي
�أقيمت ور�شة عمل يف ق�سم اللغة الإجنليزية بعنوان «كتابة الوم�ضة
وال�سيناريو :جتربة يف التدري�س والتعلم» قدمتها الدكتورة حياة توفيق
بديوي ،وح�ضرها العديد من الأ�ساتذة والطالبات.
تناولت الور�شة عدة حم��اور مثل تعريف الفال�ش �أو الوم�ضة،
وكيفية كتابة الوم�ضة با�ستخدام عدة تقنيات ،وعر�ضت الدكتورة
بديوي العديد من الأمثلة العربية مل�ؤلفني «�أدب التويرت» �أو «املايكرو
فيك�شن».
و�سلطت الدكتورة بديوي ال�ضوء على قوة اللغة العربية وجمالها
التي �أبدع العديد من ال��رواة والكتاّب العرب با�ستخدام مفرداتها
ومعانيها العميقة للتعبري عن م�أ�ساة �أو حالة فرح.
و�أو�ضحت �أن القارئ ي�ستطيع فهم حالة ال�شخ�صية املوجود يف
الق�صة ببع�ض من املفردات القليلة ،وهذا هو جمال ا�ستخدام فن
الفال�ش �أو الوم�ضة ،حيث ينبع امل�سمى من النور ال�سريع الذي نراه
يف ال�سماء الغائمة ال�سوداء ،ي�ضيء ال�سماء ب�شكل �سريع ثم يعود
لينطفئ ،وكذلك فن الفال�ش اخليايل ،ما يجعل القارئ يفهم ويقيم
حمتوى الق�صة مبجرد قراءة الوم�ضة ال�سريعة.
ويف حما�ضرة �أخ��رى طرحت الدكتورة حياة بديوي ق��راءات يف
ال�ستاند �أب كوميدي والهوية العربية الأمريكية حتت �إ�شراف مكتبة
الأمرية �سارة بنت عبداهلل بن في�صل �آل �سعود.
وعرجت فيها ملاهية فن ال�ستاند �أب كوميدي ،وهل يعترب فناً
جديراً بالدرا�سة والتحليل النقدي ،وكيف ب��د�أ فن ال�ستاند �أب
كوميدي ،ومل��اذا اختار العرب الأمريكان �أو املهاجرون هذا الفن
ليدافعوا عن هويتهم يف خميلة املكون الأمريكي!
�أي�ضا كان هناك نقا�ش عن مدى ت�أثر �شبابنا ال�سعودي املعا�صر
بهذه الظاهرة اجلديدة ،حيث �أك��دت الدكتورة حياة بديوي على
�أهمية توعية ال�شباب ال�سعودي اجلديد ،الذي ي�ستخدم فن ال�ستاند
�أب يف انتقاد امل�شاكل االجتماعية التي حت�صل يف املجتمع ال�سعودي،
باحلدود الودية للدعابات التي يقدمونها.
ودار نقا�ش غني عن مدى براعة العرب الأمريكان يف ا�ستخدام
هذا الفن ومدى �إتقانهم لهذا الفن كغريهم من الأقليات يف املجتمع
الأمريكي.

كرسي أبحاث الوبائيات ينظم
محاضرة عن «الوقاية من السكري»
نظم كر�سي الأم�ير �سطام بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز لأب��ح��اث ال��وب��ائ��ي��ات
وال�صحة العامة حما�ضرة تثقيفية
ب���ع���ن���وان «ال���وق���اي���ة م���ن م��ر���ض
ال�سكري» اال�سبوع املا�ضي� ،أعدتها
وقدمتها الدكتورة �شذى الدروي�ش
الأ���س��ت��اذ امل�ساعد يف ق�سم طب
العائلة واملجتمع وا�ست�شاري الطب
الوقائي وال�صحة العامة وامل�شرف
العام على كر�سي الأم�ير �سطام
بن عبدالعزيز لأبحاث الوبائيات
وال�صحة العامة .مت بث املحا�ضرة
ع�ب�ر م��ن�����ص��ة «زوم» وح�����ض��ره��ا
العديد من فئات املجتمع ،وت�أتي
بالتزامن مع فعالية اليوم العاملي

ل��ل�����س��ك��ري ،ومت خ�لال��ه��ا ت��ق��دمي
ع��ر���ض م��وج��ز ع��ن �أه���داف اليوم
العاملي لل�سكري ،والتعريف بداء

ال�سكري وعر�ض بع�ض احلقائق
املتعلقة ب��داء ال�سكري و�أن��واع��ه
وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��زي��د م��ن خطر

لقاء تعريفي لبرنامج المتفوقين والموهوبين

السياحة تطلق
«استديو الجودة الوثائقي»

مبنا�سبة ي��وم اجل��ودة العاملي  2020حتت �شعار «�إي��ج��اد قيمة
للعميل»� ،أطلقت كلية ال�سياحة والآثار ممثل ًة بوكالة الكلية للتطوير
واجلودة «ا�ستديو اجلودة الوثائقي».
يعر�ض اال�ستديو عرب برنامج «� »Zoomأهم حمتويات الإر�شيف
القدمي لأق�سام الكلية من �أفالم وثائقية ،و�صور فوتوغرافية ،ووثائق
تعليمية.
وي�أتي ذلك اعتزازاً مبا حققته الكلية من قيمة تعليمية للطالب
والطالبات ،وتنمية مهاراتهم املهنية يف جمال الآثار ،و�إدارة الرتاث،
وال�سياحة والفندقة.

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني عن بُعد اللقاء التعريفي
لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
بد�أ االجتماع بكلمة مدير الربنامج
الدكتور تركي ع�سريي ،حتدث فيها
عن �أهمية الربنامج ودوره الأ�سا�سي
يف تطوير الطلبة ملواكبة تطلعات
ر�ؤية .2030
بعد ذلك حتدث الدكتور حممد

ال��ن��وي��ه��ي ع��ن م�����س��ار «امل��ت��ف��وق�ين»
و�أو�ضح طريقة االن�ضمام له ،و�أهم
الربامج التي يقدمها للطلبة.
ث����م حت�����دث ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح
ال�شمراين رئي�س وحدة املوهوبني عن
تقدمي الرعاية للموهوبني عن طريق
ال����دورات والفعاليات ال��ت��ي تدعم
مواهبهم.
بعد ذلك ع ّرفت الدكتورة �سارة
الر�شود بربنامج «التلمذة» وكيفية
االلتحاق به ،وطريقة التوا�صل بني

الطالب واخلبري.
ث��م ت��ن��اول��ت الأ���س��ت��اذة اجل��وه��رة
ال�����ش��ي��ب��اين احل���دي���ث ع���ن م�����س��ار
«م�ستمري التفوق» والفئة امل�ستهدفة
لهذا امل�سار.
و�أخ�ي�راً ختمت اللقاء الدكتورة
ح���م���دة ال���ع���ن���زي م�����س��اع��د م��دي��ر
الربنامج باحلديث عن �أهم الربامج
والفعاليات ال�صيفية والإثرائية التي
تدعم الطلبة ،ثم تف�ضلت بالرد على
�أ�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور.

ندوة بقسم اإلعالم تستضيف متخصصين في اإلعالم الرقمي
ك��ت��ب��ت :دمي���ة ال����رق����راق ،ره��ف
العنزي
ا�ست�ضافت طالبات العالقات
العامة جمموعة من املتخ�ص�صني
واملدربني املعتمدين يف ندوة بعنوان
«الإع���ل��ام ال��رق��م��ي  ..حت��دي��ات
و�آف���اق» ،عرب من�صة زووم� ،ضمن
متطلبات «مقرر تنظيم امل�ؤمترات
واملنا�سبات» ب���إ���ش��راف الأ���س��ت��اذة
�أب��رار اجلدبد املحا�ضر بالق�سم،
ومب�����ش��ارك��ة امل�ست�شار الإع�لام��ي
واملدرب املعتمد �أ .ماجد الغامدي،
وم�ؤ�س�س ح�ساب �صحافة املوبايل
�أ .مبارك الدجني ،ونائب مفو�ض
ب���رام���ج ر���س��ل ال�����س�لام باململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة �أ .م��ع��اذ بن
ج��ن��ي��ف��ان ،وذل����ك ب��ه��دف ت�شجيع
الطالب والطالبات على االنخراط
يف امل���ج���ال الإع�ل�ام���ي والإع�ل�ام
اجلديد مبن�صاته املختلفة.
تقنيات م�ستحدثة
ا���س��ت��ه��ل �أ .ال���غ���ام���دي ال��ل��ق��اء
م��ت��ح��دث��اً ع���ن �أب������رز ال��ت��غ�يرات

والتحديات التي �أحدثت طفرة يف
جمال الإعالم الرقمي ،م�شرياً �إىل
ت�أثري املن�صات الرقمية اجلديدة
م��ث��ل ت���وت�ي�ر وي���وت���ي���وب و���س��ن��اب
ت�شات ،على الو�سائل التقليدية،
وم����ا ���س��ت��ف��ر���ض��ه م�����س��ت��ق��ب�ل ً
ا من
ظهورمناذج اقت�صادية جديدة يف
�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية وانتهاء
اخلدمات املجانية للتلفزيون على
غرار دول �أوروبا و�أمريكا.
و�أك�����د ال��غ��ام��دي ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
اكت�ساب الإعالميني والإعالميات
للمهارات التقنية وامتالك �أدوات
التطبيقات احلديثة.
وحتدث عن التقنيات امل�ستحدثة
املتوقع انت�شارها ب�شكل �أك�بر يف
الفرتة القادمة ،مو�ضحاً �أن العامل
�أم�����ام ط��ف��رة رق��م��ي��ة ك��ب�يرة غري
متناهيه ال ميكن توقعها� ،سيتبعها
تال�شي تقنيات وظهور�أخرى �أكرث
ت���ط��� ًورا ،وم��ن��ه��ا تقنية الت�صوير
ال��ت��ج�����س��ي��م��ي ث�ل�اث���ي الأب����ع����اد،
وتكنولوجيا ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات عن
�سلوك امل�ستخدمني ،وتقنية الواقع
املعزز التي تقوم بتحويل ال�صور

الثابتة يف ال�صحف املطبوعة �أو
املجالت �إىل �صور متحركة وفيديو
عرب الأجهزة الذكية ،وكذلك تقنية
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي وتكنولوجيا
و���س��ائ��ل الإع��ل��ام امل��ع��ت��م��دة على
املحاكاة والتفاعل ،وتقنية التتبع
حلركة ال��ع�ين ،و�إن�ترن��ت الأ�شياء،
وما يتطلبه ذلك من ظهور خدمة
«يل ف��اي» التي �ستتعدى �سرعتها
خدمة «الواي فاي».
واختتم الغامدي طرحه مبقولة
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان حفظه
اهلل�« :أهال بكم يف عامل احلاملني»،
مو�ص ًيا الإعالميني والإعالميات
بالرتكيز على التفكري يف امل�ستقبل
وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف �صناعة
امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي وال�����ص��ن��اع��ة
الإبداعية والتوا�صل مع الآخرين
ول��غ��ة اجل�����س��د وامل���ه���ارات الفنية
والتقنية والإخ��راج��ي��ة وامل��ه��ارات
ال��ل��غ��وي��ة .و�أن���ه���ى ح��دي��ث��ه ق��ائ�لا:
«امل��ت��ط��ورون ه��م ال��ذي��ن يحققون
النجاح ،الثابتون ب�أماكنهم يتوقعون
�أن���ه���م ث���اب���ت���ون ول��ك��ن��ه��م حقيقة
يرتاجعون» .وا�ست�شهد بقول اهلل

وتعاىل }ملن �شاء منكم �أن يتقدم
�أو يت�أخر{.
ر�سل �سالم
م��ن جانبه �أو���ض��ح اب��ن جنيفان
م���دى ا���س��ت��ف��ادة م��ن�����ص��ة «اجل��وت��ا
ج��وت��ي» ك���أك�بر خم��ي��م ك�شفي يف
الإعالم الرقمي وو�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،ساهم يف ربط �أكرث من
مليوين �شاب وفتاة من املتطوعني
من خمتلف الفئات العمرية حول
ال��ع��امل يف ح���دث ي��ت��ك��رر ك��ل ع��ام
يف �شهر �أك��ت��وب��ر ،لق�ضاء عطلة
نهاية �أ�سبوع كاملة من الأن�شطة
اجلماعية عرب الإنرتنت التي تعزز
ال�صداقة واملواطنة العاملية.
ال�صحف الورقية
ا�ستعر�ض بعد ذل��ك �أ .الدجني
�أه�����م ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه
و�سائل الإعالم الورقية م�ست�شهداً
ب��ال��ت��ج��رب��ة الأمل��ان��ي��ة يف التم�سك
بال�صحف الورقية يف ظل التحول
الرقمي ،نظراً لتفوق ن�سبة كبار
ال�سن ع��ن فئة ال�شباب ،متمنياً
�أن ت�ستفيد ال�صحف املحلية من
جت��ارب ال���دول الأخ���رى يف جمال

تطوير الإع�ل�ام .وق��ال« :يجب �أن
ت�صاغ اال�سرتاتيجية الإع�لام��ي��ة
ومن ثم يبد�أ التدريب والتمكني».
ث��م تطرق �إىل واح���دة م��ن �أه��م
امل�شكالت ،وهي نق�ص الإعالميني
الرقميني يف القيادات الإعالمية
مت�سائ ً
ال عن عدة �أمور �أبرزها ماذا
لو مت توظيف ال�شباب ومت متكينهم
من هذه الأماكن القيادية بطريقة
�أو ب�أخرى؟!
مهنة ولي�ست و�سيلة
وفيما يخ�ص العمل ال�صحفي،
�أك��د ال��دج�ين �أن ال�صحافة مهنة
ول��ي�����س��ت و���س��ي��ل��ة ،وه���و م��ا ينفي
ت�أثرها باندثار ال�صحف الورقية،
وفقاً ملا �أثبته يف كتابه «�صحافة
امل���وب���اي���ل ال��و���س��ي��ل��ة الإع�ل�ام���ي���ة
ال��ذك��ي��ة» ،م�ضيفاً �أن ال��و���س��ائ��ل
الإعالمية التقليدية مدينة بال�شكر
للهاتف الذكي ال��ذي �سهل كل ما
يتعلق بالعمل الإع�ل�ام���ي��� ،س��واء
فيما يخ�ص الت�صوير �أو املونتاج �أو
التحرير مبا وفره من تطبيقات.
بعد ذلك مت فتح باب املداخالت
واال�ستف�سارات.

الإ����ص���اب���ة ب��ه��ذا امل���ر����ض وط���رق
الوقاية من داء ال�سكري.
�أي�������ض���ا مت خ��ل�ال امل��ح��ا���ض��رة
التوعوية التطرق لبع�ض الن�صائح
و�سبل الوقاية من مر�ض ال�سكري،
وال���ت���ي م���ن �أه���م���ه���ا :جت��ن��ب �أك���ل
ال�����س��ك��ري��ات الب�سيطة وال��ده��ون
امل�����ش��ب��ع��ة ،واحل���ر����ص ع��ل��ى �ضبط
ومتابعة التوازن الغذائي عرب تناول
ال��ك��م��ي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة اجل��ي��دة مثل
اخل�ضار والفواكه والأل��ي��اف �أي�ضا
�شرب احلليب والأل��ب��ان ،كذلك مت
الرتكيز على دور ممار�سة الريا�ضة
ك�أحد �أه��م طرق التحكم والوقاية
من ال�سكري.

فرحة وطن في
ذكرى البيعة
بالتزامن مع الذكرى ال�ساد�سة
لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل  -نظم ق�سم
ال��ت��اري��خ ن���دوة افرتا�ضية على
من�صة «زوم» بعنوان «الذكرى
ال�ساد�سة للبيعة  ..فرحة وطن»
وذل����ك ي���وم الأرب����ع����اء  4رب��ي��ع
الآخ��ر 1442هـ ال�ساعة 8:00
م�ساء ،بنت�سيق ومتابعة اللجنة
الإعالمية وال�شراكة املجتمعية.
���ش��ارك يف ال��ن��دوة ال��دك��ت��ور
نايف بن ثنيان �آل �سعود عميد
كلية الآداب ،وال��دك��ت��ور �أحمد
بن عبدالرحمن الزيلعي �أ�ستاذ
ال��ت��اري��خ والآث����ار ع�ضو جمل�س
ال�شورى �سابقاً ،والدكتورة ح�صة
بنت عبدالرحمن اجلرب �أ�ستاذة
التاريخ الإ�سالمي بالق�سم ،و�أدار
احل���وار ال��دك��ت��ورة مو�ضي بنت
عبداهلل ال�سرحان �أ�ستاذ التاريخ
الإ�سالمي امل�شارك بالق�سم.

حلقة نقاش حول
«نمذجة المعادالت
البنائية» غدًا

ي�����س��ت��م��ر م����رك����ز ال��ت��م��ي��ز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والريا�ضيات «�أفكر» يف �سل�سلة
حلقات النقا�ش املعتادة والتي
يقيمها املركز ب�شكل �أ�سبوعي
لي�صل �إىل احللقة الأخ�يرة من
الف�صل ال��درا���س��ي الأول من
العام1442هـ وه���ي احللقة
الثانية والت�سعون بعد املائة
ب��ع��ن��وان «الأ����س���ل���وب املختلط
ومنذجة امل��ع��ادالت البنائية يف
البحث العلمي».
وت�����أت����ي ه����ذه احل��ل��ق��ة من
�إع��داد الدكتورة �إمي��ان ال�صحن
�أ���س��ت��اذ الفل�سفة يف ال�ترب��ي��ة
امل�ساعد ق�سم املناهج وط��رق
التدري�س ،وذلك يوم غد االثنني
1442/4/8هـ امل��واف��ق / 23
 2020 /11م ،يف متام ال�ساعة
ال�����س��اب��ع��ة وال��ن�����ص��ف م�����س��اء،
وذل��ك عن طريق قاعات الزوم
االفرتا�ضية.
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ختام أعمال اللقاءات التشاورية للبحث مع رؤساء الجامعات
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي����ر التعليم
د .ح��م��د ب��ن حم��م��د �آل ال�شيخ،
وبح�ضور معايل نائب وزير التعليم
ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار
د .حم��م��د ب��ن �أح��م��د ال�����س��دي��ري؛
اُختتمت االث��ن�ين امل��ا���ض��ي  1ربيع
الآخ��ر 1442هـ� ،سل�سلة اللقاءات
الت�شاورية مع ر�ؤ���س��اء اجلامعات،
بعنوان «البحث واالبتكار والتنمية
ال��وط��ن��ي��ة :م��راج��ع��ات وتطلعات»،
وذل��ك يف مقر ال����وزارة بالريا�ض،
بح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات
والوكالء والقياديني املعنيني بالبحث
واالبتكار وال�شراكات اجلامعية.
ووجه د .ال�سديري يف كلمته التي
�ألقاها يف اللقاء اخلتامي �شكره
للقائمني على تنظيم هذه اللقاءات،
م ��ؤك��داً على �أهمية امل�شاركة مع
اجلامعات يف تعزيز جماالت البحث
واالبتكار لدعم التنمية الوطنية،
وا�ستثمار الإمكانات املتاحة و�أهمها
العن�صر الب�شري.
و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى الأه��م��ي��ة
الق�صوى لت�أهيل اخلريجني ليكونوا
رجال �أعمال ولي�س فقط تهيئتهم
ل�سوق العمل ومتطلباته ،معترباً �أن

اللقاءات الت�شاورية التي تنفذها
ال������وزارة ل��ل��م��رة الأوىل ���س��ت��ؤت��ي
ث��م��اره��ا مب��ا حتمله م��ن �شفافية
و�سعي للت�شاور لتحقيق الأهداف
املن�شودة.
�إث��ر ذل��ك؛ ا�ستعر�ض �أ�صحاب
املعايل ر�ؤ�ساء اجلامعات :اجلامعة

الإ���س�لام��ي��ة ،وجن���ران ،واملجمعة،
وال��ب��اح��ة ،واحل�����دود ال�شمالية،
وج����د ّة ،واجل��ام��ع��ة الإل��ك�ترون��ي��ة،
واجل��وف ،و�شقراء ،وبي�ش ّة ،وحفر
الباطن؛ لقاءهم الت�شاوري الثالث،
وتطرقوا �إىل �أربعة حماور �أ�سا�سية،
متثلت يف ح��ال��ة ال��ب��ح��ث العلمي

باجلامعات ال�سعودية ودوره��ا يف
حتقيق الأولويات الوطنية ،وحالة
التعاون املحلي والدويل باجلامعات
ال�سعودية ودوره يف حتقيق هذه
الأول��وي��ات ،و�أي�ضاً حالة االبتكار
وري��ادة الأعمال ومنظومة التنمية
الوطنية للجامعات ،مع ا�ستعرا�ض

توقيع مذكرة مع جامعة حفر الباطن

كتب� :سلطان القحطاين
وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي ،ورئي�س جامعة حفر الباطن
الدكتور �صالح �آل �صقر ،مذكرة
تفاهم ت��ه��دف �إىل تنفيذ جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود م���ب���ادرات يف جم��ال

�إع����داد وتقييم وحت��ك��ي��م ال�برام��ج
الأك��ادمي��ي��ة جلامعة حفر الباطن،
وتبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
والتعاون يف جمال التدريب وتنمية
املوارد الب�شرية.
و�أك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ح��ر���ص

اجلامعة على نقل معرفتها جلميع
امل��ؤ���س�����س��ات التعليمية ،مبينًا �أن
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت�����ش��م��ل ت��ق��دمي
اخلدمات اال�ست�شارية ،والتعاون يف
�إقامة الفعاليات ،وتطوير الأعمال
و�إعداد العرو�ض الفنية واملالية.
فيما ق���ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حفر

الباطن د .مفلح �آل �صقر �إن اجلامعة
حتر�ص خالل فرتة �سريان املذكرة
على تعزيز التعاون مع جامعة امللك
�سعود مبا يلبي م�صاحلها وي�سهم
يف حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية،
م�ؤكدًا حر�ص واهتمام جامعة حفر
الباطن يف اال�ستفادة من امل�ؤ�س�سات
العلمية وتبادل امل�صالح امل�شرتكة
لتحقيق امل�صلحة العامة ومبا يلبي
تطلعات اجل��م��ي��ع .م��ن جهته قال
عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث
والدرا�سات اال�ست�شارية باجلامعة،
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال���ث���اب���ت� ،إن
جامعة امللك �سعود ت�سخر قدراتها
و�إمكانياتها لكل م��ا فيه م�صلحة
الوطن واملواطن ،مبا يحقق تطلعات
القيادة الر�شيدة ويلبي احتياجات
املجتمع و�أف��راده وم�ؤ�س�ساته؛ مبينًا
�أن هذه املذكرة تعد امتدادًا للتعاون
القائم بني اجلامعتني ،وتدعم ر�ؤية
اململكة  2030م��ن خ�لال تفعيل
ب��رام��ج وم���ب���ادرات ه���ذه ال���ر�ؤي���ة،
وا�ستثمار التعليم كج�سر منيع وقوي
لتحقيق الأهداف وتفعيل املبادرات
واالبتكارات.

جمعية اإلدارة تعقد اجتماعها الدوري
ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
ل�ل�إدارة م�ؤخراً ،اجتماعها الدوري
مب��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي بكلية �إدارة
الأعمال ،والتي ت�شرف عليها �إدارة
اجلمعيات العلمية بوكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا ،وذل��ك بح�ضور
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور وادي
ال��ع��ن��زي ،وجميع �أع�����ض��اء جمل�س
الإدارة .يف بداية االجتماع رحب د.
العنزي باحل�ضور ثم متت مناق�شة
املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول
الأعمال ومناق�شة املهام والأهداف
ال��ت��ي ت�سعى اجلمعية لتحقيقها
لتعزيز وت��ط��وي��ر الأداء الإداري
والبحث العلمي مبا يخدم ر�سالة
ور�ؤية اجلمعية ومن�سوبيها.
كما مت الت�صويت على ر�ؤ���س��اء
اللجان العاملة يف اجلمعية من قبل

�أع�����ض��اء املجل�س ،وحت��دي��د املهام
الإداري��ة لكل جلنة ،وال��دور املوكل
بها ،وم�ؤ�شرات الأداء املتوقعة من
كل جلنة.

وتتطلع �إدارة اجلمعية ال�سعودية
للإدارة و�أع�ضا�ؤها ومن�سوبوها من
خ�لال ال���دورة اجل��دي��دة واملجل�س
املر�شح اجل��دي��د �إىل �أن تكون يف

م�صاف اجلمعيات العلمية الريادية
التي ت�ساهم يف بناء جمتمع معريف
وذلك انطالقاً من اهتمام اجلامعة
بتفعيل دور اجلمعيات العلمية.

امل��ب��ادرات وامل�شاريع ذات ال�صلة،
وامل���ب���ادرات وال��ت��ط��ل��ع��ات� ،إ���ض��اف� ًة
�إىل مناق�شة الت�صنيف الأكاميي
للجامعات على امل�ستوى العاملي،
واللوائح والتنظيمات ذات ال�صلة
ب��ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار وحت��دي��ات��ه��ا.
واُخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء بتقدمي ع��دد من
املقرتحات لدعم البحث العلمي
باجلامعات ،وعلى ر�أ�سها الرتكيز
ع��ل��ى واق����ع ال��ب��ح��وث يف اململكة
وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية
الدقيقة ،وت�أهيل الكوادر البحثية،
واال���س��ت��ف��ادة النوعية م��ن الإن��ت��اج
البحثي يف اجلامعات ،خ�صو�صاً
مع جميئها يف ت�صنيفات متقدمة
يف جم��ال الن�شر العلمي يف �أب��رز
م�ؤ�شرات القيا�س العاملية.
وك����ان����ت ���س��ل�����س��ل��ة ال���ل���ق���اءات
الت�شاورية قد انطلقت يوم الإثنني
 23ربيع الأول 1442هـ برعاية
م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د .حمد
ب��ن حممد �آل ال�شيخ ،وبح�ضور
معايل رئي�س اجلامعة د .ب��دران
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ،وع��دد
من ر�ؤ���س��اء اجلامعات واملعنيني،
بهدف تعزيز دور البحث واالبتكار

و�أث��ره يف التنمية الوطنية ،ورفع
ج���ودة ال��ت��ع��اون امل��ح��ل��ي وال���دويل
يف جم��االت البحث واالبتكار مع
االرتقاء مب�ستوى البحث واالبتكار
ب��اجل��ام��ع��ات ،م���ن خ�ل�ال �إي��ج��اد
امل��م��ك��ن��ات وت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات.
وا���س��ت��ع��ر���ض ر�ؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات
يف ال��ل��ق��اء الأول الأرب��ع��ة حم��اور
الأ�سا�سية؛ وقدموا عدة مقرتحات
ع�����ن ح����ال����ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
باجلامعات ،وعلى ر�أ�سها معاجلة
الن�شر ال��ع��ل��م��ي ،واحل��اج��ة لآل��ي��ة
توفري دعم مايل م�ستمر للبحث،
وك��ذا �آلية وم��رون��ة ال�صرف على
البحوث مع احلفاظ على مميزات
امل��م��ل��ك��ة ،ومكانتها وت�شريعاتها
ب��ج��ان��ب الأول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة يف
البحث العلمي .و�شهد اللقاء الأول
م�شاركة ر�ؤ���س��اء ج��ام��ع��ات امللك
�سعود ،والإم���ام حممد بن �سعود
الإ���س�لام��ي��ة ،وامل��ل��ك عبدالعزيز،
و�أم القرى ،وامللك في�صل ،والإمام
عبدالرحمن ب��ن في�صل� ،إ�ضاف ًة
�إىل جامعة امللك خالد ،والوكالء
وال���ق���ي���ادي�ي�ن امل��ع��ن��ي�ين ب��ال��ب��ح��ث
واالبتكار وال�شراكات اجلامعية.

 351مشاركًا في ورشة «إتالف الوثائق»
اختتم مركز الوثائق باجلامعة فعاليات ور�شة العمل االفرتا�ضية
التي نظمها املركز بعنوان «�إجراءات �إتالف الوثائق» وذلك برعاية وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور على م�سملي ،وقدمها الأ�ستاذ خالد
اجلبايل من املركز الوطني للوثائق واملحفوظات يومي االثنني والثالثاء
/24-23ربيع الأول 1442هـ ،و�شارك فيها  351م�شاركاً من من�سوبي
اجلامعة.
ت�ضمن اليوم الأول  100م�شارك ميثلون القيادات الأكادميية والإدارية
باجلامعة وه��م :م�ساعدو وك�لاء اجلامعة ،عمداء الكليات والعمادات
امل�ساندة ،ووكال�ؤهم ،وم��دراء الإدارات ،و�شارك يف اليوم الثاين 251
م�شاركاً ميثلون :موظفي الأر�شيف ،وموظفي االت�صاالت الإدارية بوحدات
اجلامعة.
وحر�صت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على دع��وة اجلهات
امل�ستهدفة من الرجال والن�ساء للم�شاركة يف الور�شة التي تهدف �إىل
ن�شر الوعي الوثائقي بني من�سوبي اجلامعة ،والتعريف باللوائح والأنظمة
اخلا�صة ب�إتالف الوثائق ،وتفعيل دور مركز الوثائق باجلامعة يف تطبيق
لوائح و�أنظمة املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

د .إسالم يحصد جائزة المراعي

كتب :في�صل ال�شمريي
ح�صد ع�ضو هيئة التدري�س و�أ�ستاذ التنا�سل بق�سم الإنتاج احليواين
بكلية علوم الأغذية والزراعة جامعة امللك �سعود ،الدكتور �إ�سالم حممد
�سعد الدين ،جائزة املراعي للطبيب البيطري التي �أعلن عنها م�ؤخراً،
وهي جائزة �سنوية �أطلقتها �شركة املراعي منذ العام  ١٤٣٠هـ وتبناها
�صاحب ال�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري ،لتكرمي الطبيب
البيطري ال�سعودي والأطباء البيطريني يف دول جمل�س التعاون للخليج
العربي وفقاً للأنظمة املعمول بها يف اململكة ،وتتوىل �إدارتها وتنفيذها
اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية ومقرها جامعة امللك في�صل
بالأح�ساء.
وتهدف اجلائزة عموماً �إىل االعرتاف بدور الطبيب البيطري حملياً
بتكرمي ال��رواد من الأطباء البيطريني واملبدعني و�إب��راز الدور املحوري
الذي يلعبه الطبيب البيطري يف جمال ال�صحة العامة ،وكذلك �إ�شهار
م�ساهمات الطبيب البيطري يف حماية ال�صحة العامة للرثوة احليوانية
يف اململكة ودول جمل�س التعاون ،وتطوير موارد البالد وخدمة االقت�صاد
الوطني� ،أي�ضاً ت�شجيع عمليات البحث العلمي وامليداين واملخربي ،و�إظهار
الوجه امل�شرق واملتميز ملهنة الطب البيطري وموقعها بني املهن ال�صحية
يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
وقد ح�صل الدكتور �إ�سالم على جائزة املراعي للطب البيطري ،نظري
م�ساهمته العلمية ولغزارة الن�شر العلمي ال��دويل يف املجالت العلمية
املحكمة واملرموقة ،وح�صوله على براءة اخرتاع يف �إنتاج الأبقار املُعدلة
وراث��ي�اً ،وكذلك ان�ضمامه لهيئة حترير بع�ض املجالت املهتمة مبجال
الإنتاج احليواين والطب البيطري.
جدير بالذكر �أن الدكتور �إ�سالم قد فاز �أي�ضا بجائزة عبد احلميد
�شومان للباحثني العرب للعام  ،2020وكذلك فاز بجائزة الباحثني ال�شبان
املقدمة من �أكادميية نيويورك للعلوم ،وجائزة احتاد اجلامعات الآ�سيوية،
وهذه اجلائزة متنح للمرة الثانية لأحد �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
امللك �سعود وهي جائزة املراعي والذي يع ُّد �إجنازاً ُم�شرفاً و�إ�ضافة نوعية
للجامعة بوجه عام ولق�سم الإنتاج احليواين بكلية علوم الأغذية والزراعة
بوجه خا�ص.
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د .آل الشيخ يوجه قطاعات التعليم لالحتفاء
بذكرى بيعة خادم الحرمين

وجه معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ كافة قطاعات
ال��ت��ع��ل��ي��م مب���ن���اط���ق وحم���اف���ظ���ات
اململكة بتنفيذ الربامج والفعاليات
وامل�سابقات «عن بُعد» احتفا ًء بحلول
ال���ذك���رى ال�����س��اد���س��ة ل��ت��ويل خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �-أي����ده اهلل-
مقاليد احلكم للبالد ،والتي �صادفت
�شارك معايل وزي��ر التعليم د .حمد �آل ال�شيخ يف افتتاح امل�ؤمتر
العام ال�ساد�س والع�شرين ل��وزراء الرتبية والتعليم يف ال��دول �أع�ضاء
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،والذي ينعقد مر ًة كل �سنتني و ُعقد
هذا العام افرتا�ضياً؛ ملناق�شة التقارير الفنية واملالية ملكتب الرتبية
اخلليجي ،واعتماد موازنة املكتب للعام امل��ايل املقبل ،وامل�شروعات
امل�ستقبلية.
وق��د �أ���ش��ادت معايل وزي��ر الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان رئي�س
امل�ؤمتر د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية خالل امل�ؤمتر بجهود مكتب
الرتبية ب��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج للمحافظة على التعليم
وا�ستمراريته خالل الفرتة املا�ضية على الرغم من جائحة كورونا ،التي
�أ ّث��رت على العامل ككل ،م�شري ًة �إىل �أهمية االجتماع وتوقيته لتعزيز
اجلوانب التعليمية ،واتخاذ جمموعة من القرارات التي �ساهمت يف
ا�ستمرارية بناء الإن�سان.
ون ّوه �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي نايف بن فالح
احلجرف با�ستمرار العملية التعليمية رغم ظ��روف جائحة كورونا،
م�شيداً بالبنية التحتية الرقمية يف جمل�س التعاون ،وت�أهيل املعلمني
واملعلمات ،وتقدمي الدعم وامل�ساندة والت�أهيل للطالب والطالبات.
و�أ ّكد مدير مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج د .علي بن عبداخلالق
القرين على �أهمية اجتماع وزراء الرتبية والتعليم يف دول �أع�ضاء املكتب
ملوا�صلة اجلهود اال�ستثنائية خالل جائحة كورونا ،وتن�سيق املواقف
وتبادل اخلربات والتجارب لتطوير العملية التعليمية عن بُعد.
من جهته دعا املدير العام ملنظمة الإي�سي�سكو د� .سامل بن حممـد
املالك �إىل نقل خ�برات ال��دول الأع�ضاء مبجل�س التعاون اخلليجي
يف جتربة التعليم عن بُعد للدول الأخرى التي يف �أم�س احلاجة لها،
واال�ستفادة من التجربة التعليمية عن بُعد التي قدّ متها دول اخلليج
العربي.
و�أ�شار معايل مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
الألك�سو د .حممد ولد �أعمر �إىل �ضرورة جت�سيد الفجوة بني اجلهات
املختلفة يف دول العامل ،و�أن يكون ملكتب الرتبية العربي دور يف هذا
اجلانب.

 ..ويترأس اجتماع مجلس االتحاد
الرياضي للجامعات

�أك��د معايل وزي��ر التعليم رئي�س جمل�س �إدارة االحت��اد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية د .حمد �آل ال�شيخ على �أهمية التعاون بني
اجلامعات والكليات احلكومية والأهلية واالحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية؛ لتعزيز م�شاركة الطالب والطالبات يف مناف�سات الريا�ضة
اجلامعية ،ودعمها ب�إن�شاءات جديدة �أو تطوير للمن�ش�آت القائمة.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س معاليه مبكتبه لالجتماع العا�شر ملجل�س �إدارة
االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ،بح�ضور معايل نائب الوزير
للجامعات والبحث واالبتكار نائب رئي�س املجل�س د .حممد ال�سديري،
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد.
ورحب وزير التعليم يف بداية اللقاء ب�أع�ضاء املجل�س ،معرباً عن
�شكره وامتنانه للقيادة الر�شيدة -حفظها اهلل -على دعمها الالحمدود
لأبناء الوطن ،خا�صة طالب وطالبات اجلامعات ال�سعودية ،وما يجدونه
من رعاية واهتمام ب�شكل عام ويف املجال الريا�ضي ب�شكل خا�ص ،كما
�أثنى معاليه على امل�شاركة الفاعلة من اجلامعات والكليات احلكومية
والأهلية يف م�سابقات االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
وا�ستعر�ض رئي�س االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية د .خالد
املزيني منجزات االحت��اد وخطته التطويرية ،وكذلك �إ�سرتاتيجية
حوكمة االحتاد ،كما ا�ستعر�ض �أمني عام االحتاد د .عبدالإله ال�صلوي
جدول الأعمال ،حيث �أقر املجل�س عدداً من القرارات منها:
 املوافقة على تو�صيات اجلمعية العمومية ل�لاحت��اد ،واعتمادالربنامج الزمني للمو�سم الريا�ضي بدءاً من الف�صل الدرا�سي الثاين.
 املوافقة على �إقامة املباراة النهائية امل�ؤجلة بني جامعة امللكفي�صل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الريا�ضة مع الأخذ بالإجراءات
االحرتازية والربوتوكوالت املتبعة ل�سالمة �أبنائنا الطالب.
 املوافقة على �أن يكون هناك تعاون بني االحتاد الريا�ضي للجامعاتال�سعودية واالحتاد ال�سعودي للريا�ضة الذهنية «الإلكرتونية».
 املوافقة على م�شاركة االحت��اد ومتثيل اململكة يف دورة الألعابالريا�ضية اجلامعية الدولية املقرر �إقامتها بجمهورية ال�صني ال�شعبية
للعام 2021م.

يوم الأربعاء املا�ضي ،الثالث من �شهر
ربيع الآخ��ر لعام 1442هـ ،و�إع��داد
م���واد �إع�لام��ي��ة منا�سبة تت�ضمن
امل��ن��ج��زات ال��ت��ي حظي بها الوطن
يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني،
وما يوليه -حفظه اهلل -من عناية
واه��ت��م��ام ب��أب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه الطالب
والطالبات واحلر�ص على تعليمهم.

وي ��أت��ي ه��ذا التوجيه م��ن وزي��ر
التعليم ت�أكيداً لدور الوزارة يف تعزيز
قيم االنتماء والوالء للوطن وقيادته،
وتر�سيخ الأ�س�س ال�شرعية والوطنية
للبيعة ودالالتها العميقة يف نفو�س
الطالب والطالبات ،حيث تت�ضمن
ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��رن��ام��ج «ب��ي��ع��ة ووالء»،
الذي يهدف لإبراز اجلهود الكبرية

خلادم احلرمني ال�شريفني يف خدمة
ال��وط��ن وامل��واط��ن واملقيم ،وتعزيز
قيم االنتماء للوطن وال��والء لقادته
الأوفياء ،و�إتاحة الفر�صة للطالب
للتعبري عن م�شاعر الفرح بذكرى
ت���ويل خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
مقاليد احلكم ،واالعتزاز مبنجزات
الوطن ال�شامخ.

الوزارة تطلق سلسلة لقاءات تشاورية حول
«البحث واالبتكار والتنمية»
�أط��ل��ق��ت وزارة التعليم �سل�سلة
ل����ق����اءات ت�����ش��اوري��ة م���ع ر�ؤ����س���اء
اجلامعات بعنوان «البحث واالبتكار
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة :م��راج��ع��ات
وت��ط��ل��ع��ات» ،وذل���ك مب��ق��ر ال����وزارة
بالريا�ض.
وتهدف ال��وزارة من �سل�سلة هذه
ال��ل��ق��اءات �إىل تعزيز دور البحث
واالبتكار و�أثره يف التنمية الوطنية،
ورفع جودة التعاون املحلي والدويل
يف جم���االت البحث واالب��ت��ك��ار مع
االرتقاء مب�ستوى البحث واالبتكار
ب��اجل��ام��ع��ات ،م���ن خ��ل�ال �إي��ج��اد
املمكنات وتذليل ال�صعوبات.
وا�ستعر�ض ر�ؤ�ساء اجلامعات يف
اللقاء الأول �ضمن �سل�سلة اللقاءات
الت�شاورية �أربعة حم��اور �أ�سا�سية؛
ت��ت�����ض��م��ن :ح��ال��ة ال��ب��ح��ث العلمي
باجلامعات ال�سعودية ودوره���ا يف
حتقيق الأول��وي��ات الوطنية ،وحالة
التعاون املحلي والدويل باجلامعات
ال�سعودية ودوره��ا يف حتقيق هذه
الأول��وي��ات ،و�أي�����ض�اً حالة االبتكار
وري��ادة الأعمال ومنظومة التنمية

الوطنية للجامعات ،مع ا�ستعرا�ض
امل��ب��ادرات وامل�شاريع ذات ال�صلة،
وامل���ب���ادرات وال��ت��ط��ل��ع��ات� ،إ���ض��اف��ة
�إىل مناق�شة الت�صنيف الأكادميي
للجامعات على امل�ستوى العاملي،
واللوائح والتنظيمات ذات ال�صلة
بالبحث واالبتكار وحتدياتها.
وق������دم ر�ؤ������س�����اء اجل���ام���ع���ات
امل�����ش��ارك��ون ع���دة م��ق�ترح��ات عن
حالة البحث العلمي باجلامعات،
وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا م��ع��اجل��ة ال��ن�����ش��ر

العلمي ،واحلاجة لآلية توفري دعم
م��ايل م�ستمر للبحث ،وك��ذا �آلية
ومرونة ال�صرف على البحوث مع
احل��ف��اظ ع��ل��ى مم��ي��زات اململكة،
وم��ك��ان��ت��ه��ا وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا بجانب
الأول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة يف البحث
العلمي.
وناق�ش امل�شاركون يف اللقاء واقع
البحث العلمي م��ع ال�ترك��ي��ز على
توجيه البحوث ،واالهتمام ب�صيانة
وت�شغيل امل��راك��ز البحثية ،وت�أهيل

ال��ك��وادر العلمية ،واال�ستفادة من
�أعداد الباحثني يف اجلامعات.
�شهد ال��ل��ق��اء م�����ش��ارك��ة ر�ؤ���س��اء
ج��ام��ع��ات امل��ل��ك ���س��ع��ود ،والإم����ام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وامللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،و�أم ال��ق��رى ،وامل��ل��ك
في�صل ،والإم����ام عبدالرحمن بن
في�صل� ،إ�ضاف ًة �إىل جامعة امللك
خالد ،والوكالء والقياديني املعنيني
ب��ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار وال�����ش��راك��ات
اجلامعية.

صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء
مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز
���ص��درت املوافقة الكرمية على
ت�سمية �أع�ضاء جمل�س �أمناء جامعة
امللك عبدالعزيز ،والبالغ عددهم
« ،»11م��ن بينهم رئي�س للمجل�س
ونائب للرئي�س و«� »9أع�ضاء.
و����ض���م امل���ج���ل�������س :م���ع���ايل د.
ع��ب��دال��ف��ت��اح ب��ن �سليمان م�شاط
رئي�ساً للمجل�س ،معايل املهند�س
عبداللطيف بن �أحمد العثمان نائباً

لرئي�س املجل�س ،معايل د .نبيل بن
عبدالقادر كو�شك ع�ضواً ،معايل
رئي�س جامعة امللك عبدالعزيز د.
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ع�ضواً،
���س��ع��ادة د��� .س��ل��وى ب��ن��ت ع��ب��داهلل
الهزاع ع�ضواً� ،سعادة �أ .ن�شوى بنت
عبدالهادي طاهر ع�ضواً� ،سعادة د.
هيفاء بنت ر�ضا جمل الليل ع�ضواً،
���س��ع��ادة د .ح��م��زة ب��ن علي امل��دين

ع�ضواً� ،سعادة د .فاتن بنت حممد
�ساي�س ع�ضواً� ،سعادة د� .سوزان
بنت حممد القر�شي ع�ضواً� ،سعادة
د� .أ�سامة بن �أحمد �أبوالنجا ع�ضواً.
يُ�شار �إىل �أن جمال�س الأم��ن��اء
�أُقر م�ؤخراً �ضمن نظام اجلامعات
اجلديد بحيث ي�صبح لكل جامعة
جمل�س �أمناء يتكون من �أحد ع�شر
ع�ضواً� ،أربعة من ذوي اخل�برة يف

جم��ال التعليم اجل��ام��ع��ي ،وثالثة
�أع�����ض��اء م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص من
ذوي اخل��ب��رة يف امل���ج���ال امل���ايل
واال�ستثماري والنظامي� ،إ�ضافة
�إىل رئي�س اجلامعة وثالثة �أع�ضاء
م��ن هيئة التدري�س يف اجلامعة،
منهم رئي�س املجل�س ونائبه من ذوي
اخلربة يف جمال التعليم اجلامعي
�أو من الأع�ضاء يف القطاع اخلا�ص.

لتعزيز قيم حرية التفكري والت�سامح

مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة
�أو�ضح معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ �أن الوزارة تعمل
حالياً على �إعداد مناهج درا�سية يف
التفكري النقدي والفل�سفة؛ بهدف
تنمية قيم حرية التفكري والت�سامح
وعدم التع�صب الفكري لدى الطالب
والطالبات ،ومتكينهم من ممار�سة
مهارات التفكري الناقد والفل�سفي يف
املواقف احلياتية املختلفة.
وق���ال وزي���ر التعليم خ�لال لقاء
حوارات اململكة الثالث بعنوان «نتحاور
لنت�سامح» ،والذي ينظ ّمه مركز امللك
عبد العزيز للحوار الوطني ،مبنا�سبة

اليوم ال��دويل للت�سامح�« :إنّ وزارة
التعليم ت�سعى لرت�سيخ قيم الت�سامح
والتفاهم الإن�����س��اين يف الأو���س��اط
الطالبية؛ باعتبارها ركيزة �أ�سا�سية
لتعزيز الت�سامح يف املجتمع ،من
خالل ممار�سات متعدّدة ت�ستهدف
�شخ�صية الطالب والطالبة وفكرهم
و�أ�ساليب تعاملهم».
و�أ�ضاف �أنّ الوزارة �أولت اهتماماً
ك��ب�يراً لتطوير امل��ن��اه��ج الدرا�سية
لرتتبط بالقيم الوطنية وامل�شرتكات
الثقافية يف تعزيز احلوار والت�سامح،
ومن ذلك مراجعة املناهج الدرا�سية

وتقييمها ،والت�أكد من �سالمتها من
الأفكار ال�سلبية ،مو�ضحاً �أنّ الوزارة
ت�سهم يف تنمية �أ�ساليب احلوار الفاعل
لدى املعلمني واملعلمات يف مدار�س
التعليم العام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات على حد ���س��واء ،من
خالل برامج وفعاليات متخ�ص�صة،
�إ�ضاف ًة �إىل دعم جهود مركز الوعي
الفكري لر�صد املمار�سات ال�سلبية يف
الأو�ساط التعليمية.
و�أ����ش���ار �إىل �أن وزارة التعليم
واجل��ام��ع��ات ت��ع��م�لان ع��ل��ى ب��رام��ج
م�����ش�ترك��ة ل��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة احل����وار

والت�سامح يف املجتمع ،وا�ستلهام
ال��درو���س والأ���س��ال��ي��ب لتطوير تلك
امل��م��ار���س��ات ،ور���ص��د الن�شاطات
العاملية يف اليوم ال��دويل للت�سامح
ل�ل��إف���ادة م��ن��ه��ا� ،إىل ج��ان��ب ت��ب��ادل
ال��وف��ود الطالبية مع ال��ع��امل ،الفتاً
�إىل خمرجات «�إع�لان الريا�ض» يف
م�ؤمتر الرتبية على املواطنة والقيم
الإن�سانية امل�شرتكة الذي نظمه مركز
اليون�سكو الإقليمي للجودة والتم ّيز
يف التعليم ،وما ت�ضمنه من تو�صيات
ت��ع��زز م��ن ق��ي��م الت�سامح يف حياة
املجتمعات وال�شعوب.
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اللياقة البدنية في الصغر تعزز فرص النبوغ عند الكبر

ك�شفت درا�سة علمية حديثة �أن
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية منذ
م��راح��ل م��ب��ك��رة م��ن ع��م��ر الطفل
ل��ه��ا ف��وائ��د ع��دي��دة ع��ل��ى ال�صحة
وال���وظ���ائ���ف الإدراك�����ي�����ة ،و�أك����دت
الدرا�سة التي �أ�شرف عليها باحثون
�إ�سبان �إن الأطفال الذين ميار�سون
الريا�ضة بانتظام يكون لديهم دماغ
�أقوى وم�ستوى مرتفع من الذكاء.
وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة ال��ت��ي
�أج��ري��ت ع��ل��ى عينة م��ن الأط��ف��ال
ت�تراوح �أعمارهم بني  8و� 11سنة
�أن ممار�سة الريا�ضة تعزز امل��ادة
الرمادية يف ت�سعة مناطق خمتلفة
من املخ ،وهذه املادة مهمة للإدراك.
و�شدد الباحثون امل�شرفون على
الدرا�سة على �أن اللياقة البدنية
للأطفال ،وخا�صة الألعاب الهوائية
واحل��رك��ي��ة ،ت�ساهم يف تعزيز منو
اخل�ل�اي���ا ال��ع�����ص��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف
باملناطق الق�شرية وحت�سن �صحة
ال���دم���اغ .وت��ن��اول��ت ع���دة درا���س��ات
�سابقة �أهمية التمارين الريا�ضية
ودورها يف تكوين اخلاليا الع�صبية
�أو تكوين خاليا دماغية جديدة يف
احل�صني يف الدماغ ،ويف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،حظيت ال��درا���س��ات التي
تتناول �آث���ار التمارين على �أدمغة
الأط��ف��ال و�سلوكياتهم االجتماعية

بالكثري من االهتمام من قبل خرباء
علم النف�س والأطباء.
ك��م��ا ����ش���ددت م��ن��ظ��م��ة ال�صحة
العاملية على ���ض��رورة �أن يق�ضي
الأطفال حتت �سن اخلام�سة وقتا
�أقل �أمام ال�شا�شات الإلكرتونية �أو
وه��م مقيدون ب��أح��زم��ة الأم���ان يف
املقاعد وعربات الأطفال ،و�أهمية
�أن تتح�سن جودة نومهم و�أن يق�ضوا
وقتا �أط��ول يف اللعب الن�شط ،من
�أجل �أن يكربوا ب�شكل �صحي.

وت��ن�����ص��ح امل��ن��ظ��م��ة الأط����ف����ال
وال�شباب مبمار�سة الريا�ضة ملدة
�ساعة على الأقل يوميا ،بالإ�ضافة
�إىل تخ�صي�ص اجل���زء الأك�ب�ر من
الن�شاط ال��ب��دين اليومي للألعاب
التي تتم ممار�ستها يف الهواء الطلق.
و�أ�شارت �إىل �أن ممار�سة الن�شاط
البدين ت�ساعد ال�شباب على منو
العظام والع�ضالت واملفا�صل والقلب
والرئتني بطريقة �صحية ،بالإ�ضافة
�إىل احل���ف���اظ ع��ل��ى وزن م��ث��ايل

للج�سم.
وذكرت �أن عدم تلبية التو�صيات
احل��ال��ي��ة ح���ول ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين،
م�س�ؤول عن �أكرث من  5ماليني حالة
وفاة �سنويا على م�ستوى العامل بني
كل الفئات العمرية.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن��ه بقدر
حت�����س��ن الأو�����ض����اع االج��ت��م��اع��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ح��ي��ة ،ي���زداد
الأط���ف���ال ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة ،والعك�س
�صحيح.

ح���ذرت درا���س��ة ح��دي��ث��ة م��ن �أن
الأنظمة الغذائية ال�سيئة قد حترم
الأطفال مما ي�صل معدله �إىل 20
�سم ،وذلك باملقارنة بني جمموعات
من التالميذ يف عدد من دول العامل.
وك�شفت ال��درا���س��ة التي نُ�شرت
يف دوري���ة “ذا الن�سيت” الطبية،
�أن الأوالد الأط����ول ق��ام��ة ال��ذي��ن
بلغوا � 19سنة يف  ،2019كانوا
يعي�شون يف هولندا «� 183.8سم»،
بينما نظرا�ؤهم الأق�صر قامة كانوا
يعي�شون يف تيمور ال�شرقية «160.1
�سم».
وحلّل فريق الباحثني بيانات �أكرث
من  65مليون طفل ومراهق ترتاوح
�أعمارهم بني  19 - 5عاما بالرجوع
�إىل �أك�ثر من �ألفي درا�سة �أجريت
بني عامي  1985و.2019
و���ش��دد ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى �أهمية
تتبع قامة �أط��وال و�أوزان الأطفال

حول العامل يف كل وق��ت ،ملا ميكن
�أن يعك�سه �أث���ر الأغ��ذي��ة املتوفرة
والبيئات ال�صحية على �صغار ال�سن.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن الأطفال
وامل��راه��ق�ين يف دول �شمال غربي
�أوروب����ا وو�سطها «وم��ن��ه��ا هولندا
ومونتينيغرو» يف عام  2019كانوا
الأط��ول قامة على م�ستوى العامل،
أق�صر قامة
بينما كان املراهقون ال َ
ال��ذي��ن بلغوا � 19سنة يف ،2019
يعي�شون يف جنوب وجنوب �شرقي
�آ�سيا ،و�أم�يرك��ا الالتينية ،و�شرق
�أفريقيا.
واهتمت الدرا�سة التي ن�شرتها
هيئة الإذاع���ة الربيطانية “بي بي
�سي” كذلك مب�ؤ�شر كتلة اجل�سم
ل��دى الأط��ف��ال ،وال���ذي ي�ساعد يف
ال��ت��ع� ّرف على م��دى التنا�سب بني
الأوزان والأط������وال م��ن الناحية
ال�صحية.

وت�ؤكد �أندريا رودريغز ،الباحثة يف
جامعة �إمربيال كولدج يف لندن� ،أن
احلفاظ على �أطوال و�أوزان �صحية
يف م��رح��ل�تَ��ي ال��ط��ف��ول��ة وامل��راه��ق��ة
ينعك�س �إيجابيا على ال�صحة العامة
طوال العمر.
وتقول رودريغز “ما تك�شف عنه
ه��ذه الأب��ح��اث وال��درا���س��ات ينبغي
�أن ي��دف��ع ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى و���ض��ع
ال�سيا�سات �إىل زي��ادة توفري املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة وتقلي�ص تكلفتها ،لأن
ذلك �سينعك�س ب��دوره �إيجا ًبا على
�أطوال قامات الأطفال ويحول دون
اكت�سابهم �سمن ًة مفرطة”.
وج����اء يف ب��ح��ث ن�����ش��ره علماء
من جامعة بري�ستول الربيطانية،
و�أوردت�������ه جم��ل��ة “جورنال �أوف
�إبيدميولوجي �أند كميونيتي هيلث”،
�أنه بقدر ما تكون عظام ال�شخ�ص
البالغ ق�صرية تتزايد احتماالت �أن

ي��ك��ون ع��م��ره ق�����ص�يرا ،وي���دل طول
القامة على �أن ال�شخ�ص رمبا كان
يتلقى تغذية جيدة يف طفولته ،و�أنه
معافى من الأمرا�ض.
وب�����ش��ك��ل ي��ك��اد ي��ك��ون �إج��م��ال��ي��ا،
ظهر �أنه كلما ازدادت العظام طوال
انخف�ضت احتماالت وفاة املرء قبل
ال��ث�لاث�ين م��ن ال��ع��م��ر .ول��ذل��ك كان
ِط��وال القامة �أك�ثر بقا ًء على قيد
احلياة.
وقال الباحثون �إن �سالمة ال�صحة
والتغذية اجليدة يف ال�سنوات الأوىل
من العمر تظالن عاملني �أ�سا�سني
يف حتديد �صحة ال�شخ�ص وم��دة
بقائه على قيد احلياة.
و�أ�شاروا �إىل �أن قِ �صر القامة رمبا
زاد من احتماالت وفاة الإناث عند
ال���والدة .وق��ال��وا “يبدو �أن العظام
الق�صرية كانت على ال��دوام دليال
على ق�صر العمر”.

قــــــــــــــــرأت لك..
تخطيط استخدام األرض
الحضرية

ت���أل��ي��فEdward J. Kaiser، David R :
Godschalk, F. Stuart Chapin, Jr
ترجمة :حممد ح�سني �إبراهيم
الطبعة :الرابعة
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر

األنظمة الغذائية السيئة تهدد بالتقزم

ح�سب درا�سة حديثة

أصحاب المناعة «المتصالبة» ال يصابون بـ«كورونا»

يف م��ف��اج��أة م��د ّوي��ة تغري الكثري
من املفاهيم ،ك�شفت درا�سة حديثة
عن وجود مناعة تلقائية لدى بع�ض
الأ«خ���ا����ص حت���ول دون �إ�صابتهم
بكورونا.
وبعك�س ما هو معروف حتى الآن،
م��ن �أن اكت�ساب املناعة �ضد وب��اء
«كوفيد  ،»19يتطلب وجود �أج�سام
م�����ض��ادة يف اجل�����س��م� ،أي �أن يكون
ال�شخ�ص قد �أ�صيب بفريو�س كورونا
لقاحا،
ثم تعافى منه� ،أو �أن��ه �أخ��ذ
ً
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�أ���ش��ار اخل�ب�راء �إىل مناعة �أخ��رى
«تلقائية» لدى البع�ض.
وي����رج����ح ب���اح���ث���ون م����ن م��ع��ه��د
«ف��ران�����س��ي�����س ك��ري��ك» وك��ل��ي��ة لندن
ريا لقدرة
اجلامعية� ،أنهم وجدوا تف�س ً
بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص على الت�صدي
لعدوى فريو�س كورونا ب�شكل �أف�ضل
من غريهم .وقام الباحثون ،بح�سب
درا�سة طبية ن�شرت م�ؤخ ًرا يف جملة
«�ساين�س» العلمية املرموقة ،بتطوير
فح�ص ذي ح�سا�سية عالية لأج��ل

ر�صد الأج�����س��ام امل�ضادة لفريو�س
«ك��ورون��ا امل�ستجد» وا�سمه العلمي
«�سارز كوف .»2
و�سعى الباحثون ملعرفة املدة التي
يظل فيها ال�شخ�ص حم�صنا �ضد
ال��ع��دوى بعد ال��ت��ع��ايف م��ن فريو�س
ك��ورون��ا .ويف �إط���ار ه��ذه التجربة،
ا�ستخدم الباحثون عينات م�صل مت
ا�ستخال�صها من �أ�شخا�ص مل ي�صابوا
ب��ف�يرو���س «ك��ورون��ا امل�ستجد» ،ويف
نتيجة مده�شة ،ر�صد العلماء �أج�ساما

م�ضادة للفريو�س لدى �أ�شخا�ص مل
ي�سبق لهم �أن �أ�صيبوا بالعدوى.
ويف تف�سريهم لهذا الأم���ر ،قال
الباحثون �إن اجلهاز املناعي للإن�سان
ينربي لال�ستجابة عندما ير�صد �أي
�إ�صابة بفريو�س من الفريو�سات التي
تنتمي �إىل عائلة «ك��ورون��ا» وت�سبب
ا�ضطرابات �صحية مثل الإنفلونزا
العادية .ويطلق العلماء على هذه
امل��ن��اع��ة «ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة امل��ت�����ص��ال��ب��ة»
وي��ق�����ص��دون بها ا�ستجابة اجلهاز
املناعي عند ر�صد ع��دوى ت�صيب
اجل�سم يف حاالت كثري من الأمرا�ض.
وت��وج��د  4ف�يرو���س��ات مو�سمية
�أخ��رى �شائعة من عائلة «ك��ورون��ا»،
لكنها ال ت�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض
خطرية ،وغال ًبا ما تكون �أعرا�ضها
خفيفة وغري �شديدة.
وي��ق��ول العلماء �إن �أج�سامنا ال
تطور مناعة طويلة الأمد جتاه هذه
ال��ف�يرو���س��ات ،ول��ه��ذا ال�سبب ف ��إن
ال�شخ�ص قد ي�صاب بالعدوى �أكرث
من مرة.

ي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب
م��رج��ع�اً ���ش��ام�ل ً
ا لكل
م���ن ي���واج���ه م�شكلة
ت��ت��ع�لَّ��ق بالتخطيط
العمراين ،وينبغي �أن
يكون هذا الكتاب يف
متناول العاملني يف
�إدارات التخطيط،
ويف �أي�������������دي
الطلبة و�أ���س��ات��ذة
التخطيط.
ظهرت الطبعة
الأوىل م��ن��ه يف
خ���م�������س���ي���ن���ات
القرن املا�ضي،
وا�����س����ت����م����رت
حت�سيناته مب�ساعدة م�ؤلفني
�آخرين حتى بعد وفاة امل�ؤلف الأ�صلي ،وهذه هي الطبعة
الرابعة من الكتاب ال��ذي ي�س َّمى يف �أمريكا «�إجنيل
التخطيط».
ينظر الكتاب لعملية التخطيط ك�أنها لعبة ي�شارك فيها
ِّ
املخططون واملط ِّورون وال�سكان واحلكومة ،ك ٌّل يحاول
زيادة مكت�سباته ،ويتط َّرق �إىل املعلومات التي يحتاجها
ِّ
املخططون ع��ن ال�سكان واالقت�صاد والبيئة ،ومنط
ا�ستخدام الأرا�ضي احلايل ،والبنية التحية واخلدمات،
وي�شرح تقنيات التخطيط امل�ستقبلي ب��د ًءا من حتديد
�أهداف التخطيط مب�شاركة ال�سكان والأطراف الأخرى.
ف�صل الكتاب كيفية تخطيط اال�ستخدامات ال�سكنية
ويُ ِّ
ف�صل الكتاب يف كيفية �إدارة تطوير
ي
ا
ري
أخ
�
و
واخلدمات،
ُ
ِّ
ً
املدينة وح ِّل امل�شاكل الناجتة من م�شاريع التطوير.

النشاط البدني والصحة
ت ��أل��ي��فClaude Bouchard, Steven N. :
Blair, William L. Haskell
ترجمة :د .خالد �سعود اجللعود
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر
يعد كتاب «الن�شاط
ال���ب���دين وال�����ص��ح��ة»
مرجعاً علمياً يقدم
طرحاً متكام ً
ال حول
ال���ن�������ش���اط ال���ب���دين
ودوره يف ت��ع��زي��ز
ال�����ص��ح��ة ،ويعر�ض
الكتاب مو�ضوعاته
يف خ����م���������س����ة
وع�شرين ف� ً
صال
�ضمن �ستة �أجزاء
رئ��ي�����س��ة� ،شملت
خمتلف الأعمار
م���ن اجل��ن�����س�ين،
وق���دم تف�سرياً
ل���ل���ع���دي���د م��ن
ال��ق�����ض��اي��ا اخل��ا���ص��ة
بالن�شاط البدين وعالقته باحلالة ال�صحية �سواء
للأ�صحاء �أو املر�ضى ،وخا�صة امل�صابني ب�أمرا�ض قلة
احلركة واخلمول البدين.
كما ا�ستعر�ض الكتاب مو�ضوعات حيوية ترتبط
مبا�شرة بواقع حياة النا�س اليوم ،وقدم تو�ضيحاً �شام ً
ال
لدور الن�شاط البدين واللياقة البدنية يف تعزيز ال�صحة
من جانبني ،اجلانب الأول الوقاية ،واجل��ان��ب الثاين
امل�ساهمة يف العالج للحد من ت�أثري العديد من الأمرا�ض
وخا�صة �أمرا�ض قلة احلركة واخلمول البدين.
وقدم الكتاب �أي�ضاً �إر�شادات وتو�صيات ذات عالقة،
بالإ�ضافة �إىل توجه الباحثني واملخت�صني �إىل تطوير
�آليات تعزيز ال�صحة من خالل الن�شاط البدين عرب
منهجية علمية قائمة على الأدلة والرباهني.
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دور ريادي إقليميًا ودوليًا
يحتفي �شعب اململكة واملقيمون على
�أر�ضها مبنا�سبة م��رور �سته �أع���وام على
ت���ويل خ���ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه
اهلل – مقاليد احلكم ملكاً للمملكة العربية
ال�سعودية ،وقلوبهم �شغوفة ب��الإجن��ازات،
مطمئنة باخلري والعطاء يف كافة املجاالت.
حيث �شهدت مملكتنا الغالية منذ مبايعة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان –
�أيده اهلل� -إجنازات تنموية عمالقة متيزت
بال�شمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته
يف خمتلف القطاعات؛ مما ي�ضعها يف مكان
أ .د .محمد النمي
متقدم بني دول العامل الكربى.
وق��د ع��زز خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – دور اململكة الريادي
�إقليمياً ودولياً ،و�أثبت �أن بالدنا تتبو�أ مكانة مرموقة يف العديد من املحافل
واملبادرات الإقليمية والدولية .وجتيء هذه الذكرى بعد �أيام من خطاب خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – يف
افتتاح �أعمال ال�سنة الأوىل من الدورة الثامنة ملجل�س ال�شورى ،والذي يعد
منهاج عمل ي�سرت�شد به حول توجهات الدولة يف الداخل واخلارج ور�ؤيتها
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،وما ا�شتمل عليه اخلطاب امللكي من اعتزاز اململكة
مبا متر به من تطور تنموي �شامل وفقاً خلطط برامج ر�ؤية اململكة «،»2030
وتعزيز دور القطاع اخلا�ص ومتكينه ك�شريك فاعل يف التنمية.
ويف اخلتام �أج��دد ل�سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – البيعة على ال�سمع والطاعة يف املن�شط
واملكره ،وعلى العهد والوالء باقون ،واهلل �أ�سال �أن يدمي عليه نعمة ال�صحة
والعافية وال�سداد والتوفيق ،و�أن يحفظ على بالدنا �أمنها وعزها.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

عهد ميمون

يحتفي وطننا ال��غ��ايل ب��ذك��رى البيعة
ال�ساد�سة ل��ت��ويل م���والي خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود يحفظه اهلل مقاليد احلكم ملكاً
للمملكة العربية ال�سعودية ،وترتبط هذه
الذكرى العطرة بتحوالت �إيجابية وتقدم
ملمو�س حققته اململكة ب��ج��دارة يف �شتى
املجاالت.
فقد �شهد عهده امليمون يحفظه اهلل
ر�ؤية اململكة  2030التي ر�سمت التوجهات
احلالية للمملكة ا���س��ت��ع��داداً للم�ستقبل،
و�شرعت جميع اجل��ه��ات يف تنفيذ هذه
أ .د .علي مسملي
الر�ؤية املباركة التي �أول��ت اهتماماً كبرياً
باملواطن ،وكل ما يرفع من عزته وكرامته
وعي�شه الكرمي ،وعززت من فر�ص اململكة لتبو�ؤ مكانة ال�صدارة بني دول
العامل املتقدم يف ظل دعم ومتابعة موالي خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني يحفظهما اهلل.كما ت�أتي هذه الذكرى العطرة لتبث روح
التفا�ؤل والعطاء يف نفو�س �أبناء هذا الوطن لتلبية احتياجات الوطن ،وبذل
املزيد من اجلهد ،والعطاء ،واحلر�ص على �إتقان العمل ،والتطوير امل�ستمر،
وااللتزام بتنفيذ ر�ؤية اململكة وفق حماورها الثالث «جمتمع حيوي ،ووطن
طموح ،واقت�صاد مزدهر» ،وهي املحاور التي �ستدعم مب�شيئة اهلل حتقيق
�أجيالنا احلالية والقادمة مل�ستقبل واعد وم�شرق.
حفظ اهلل بالدنا وقيادتنا الر�شيدة و�أدام علينا �أمننا و�أماننا.
وكيل اجلامعة للتخيط والتطوير

عهد زاهر ومسار سليم

تخاجلنا م�شاعر الفرح والفخر وال�سعادة
يف ذكرى البيعة ال�ساد�سة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز،
ويتجدد معها ال��والء مللك احل��زم والعزم،
ملك الإجناز والتقدم والتطور ،ملك القيادة
والت�أثري والنهو�ض بالوطن والرهان عليه
وعلى �شعبه للو�صول بهم نحو م�صاف الدول
املتقدمة.
ت��وا���ص��ل امل��م��ل��ك��ة وه���ي حت��ت��ف��ل ال��ي��وم
بالذكرى ال�ساد�سة ملبايعة امللك �سلمان بن
عبدالعزيز وويل عهد الأمني حفظهما اهلل،
ال�سري قدماً يف ركب العامل الأول ،وت�أ�سي�س
د .عادل باشطح
م�سار �سليم للعمل امل�ؤ�س�سي يف الداخل،
حيث �شهد هذا العهد الزاهر العديد من
القرارات والإجنازات التي يفتخر بها كل موطن ينتمي لهذا الوطن.
�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جميع من�سوبي عمادة تطوير املهارات �أرفع
�أ�سمى �آيات التقدير وال�سمع والطاعة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز � -أيده اهلل  -مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة للبيعة املباركة،
والتهنئة مو�صولة ل�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل،
وال�شعب ال�سعودي الأبي بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية على نفو�سنا جميعاً.
و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفق قيادتنا احلكيمة و�أن يحفظ مملكتنا الغالية من
عبث العابثني و�أن يحفظنا جميعاً لنكون درعاً واقية لهذه البالد الطاهرة.
عميد عمادة تطوير املهارات
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في ذكرى البيعة السادسة  ..إنجازات عظيمة متوالية
�أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين وعظيم الدعوات
مقرونة بخال�ص الوالء والوفاء وال�سمع والطاعة
�إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع -
حفظهما اهلل  -مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لتويل
خادم احلرمني ال�شريفني مقاليد احلكم يف اململكة
العربية ال�سعودية.
تظلنا يف هذه الأيام هذه الذكرى الغالية على
نفو�سنا حيث نحتفي بها جميعاً ،وهي منا�سبة
وطنية نعتز ونفخر من خاللها بهذا القائد العظيم
امل�صلح ،حيث قي�ض اهلل �سبحانه وتعاىل لهذه
البالد املباركة ابناً باراً من �أبنائها ،ي�سر اهلل على
يديه الرخاء والعزة والنماء ،فا�ستطاع بحكمته �أن
ير�سخ قواعد البناء والإ�صالح كما ا�ستطاع بحنكته
�أن يجعل للمملكة مكانة مرموقة بني دول العامل.
ي�سرين يف هذه املنا�سبة الغالية �أن ن�ستذكر ما
حققته اململكة على يديه�-أيده اهلل -خالل الفرتة
املا�ضية من خطوات حثيثة نحو التنمية والتطوير
والتحديث على جميع امل�ستويات ،واملُنجزات
فالتغي الإيجابي
العظيمة خري من ي�شهد بذلك،
رَّ
جلي ووا�ضح ،وانعك�س على تقدم بالدنا الغالية
يف املجاالت كافة �سواء على ال�صعيد الدويل من
خالل تعزيز ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة ،وبت�شجيع
اال�ستثمار اخل��ارج��ي ،وتقدمي الدعم والرعاية
للدول املجاورة ،وكذلك الدعم الالحمدود لق�ضايا
امل�سلمني يف املحافل الدولية ،كما تطرق له خادم
احلرمني ال�شريفني �أي��ده اهلل يف كلمته ال�سنوية
ال�ضافية مبجل�س ال�شورى م�ؤخراً.
و�أي�ضا الإعالن عن ت�أ�سي�س عدد من املجال�س
والتحالفات الدولية التي تعزز الأم��ن وال�سالم
واال�ستقرار يف املنطقة ،وكان �آخرها كلمة �سمو ويل
العهد الأمني ملجل�س التن�سيق ال�سعودي – العراقي،
و�أي�ضاً كلمات �سم ّوه الكرمي لل�شعب ال�سعودي والتي
تعترب حافزاً كبرياً وم�ؤ�شراً على جهود عظيمة يف

م�ؤ�س�ساتنا التعليمية والثقافية
�سبيل العمل على رفاهية املواطن
دوره���ا يف �صنع احل�ضارة وبناء
وتطوير الوطن ،حيث �إنه من ثمار
الإن�سان و�أن نوا�صل دعمنا لهذه
ر�ؤية اململكة احلكيمة التي يقودها
ال�صروح العلمية».
�سمو ويل العهد حفظه اهلل مت
ويف �إط��ار دع��م مقامه الكرمي
تقليل ن�سبة البطالة يف اململكة،
للتعليم العايل فقد وافق �أيده اهلل
وكذلك تنويع م�صادر دخل الدولة
على م�����ش��روع ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات،
وم�ضاعفة حجم االقت�صاد وزيادة
وكانت جامعة امللك �سعود واحدة
مرونته.
من ثالث جامعات تقرر ا�ستقاللها
وذكر �سم ّوه �أن الدولة حتر�ص
يف املرحلة الأوىل ،وهو ما�سي�ؤدي
ك��ل احل��ر���ص ع��ل��ى رف���ع م�ستوى
�إىل رف�����ع ك���ف���اءت���ه���ا وحت�����س�ين
الت�صحر
الثقافة ومكافحة ظاهرة
َّ
وال��ق�����ض��اء على ال��ف�����س��اد ،ع�لاوة أ .د .عبداهلل السلمان خمرجاتها لتلبية احتياجات �سوق
ال��ع��م��ل مب���ا ي��ح��ق��ق اال���س��ت��دام��ة
على عقد ورئا�سة عدة قمم على
والريادة والتناف�سية العاملية على
م�ستوى رفيع ملناق�شة ع��دد من
الق�ضايا املحورية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وكان �ضوء ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
وال تزال املنجزات متوالية يف عهد �سيدي خادم
من �أبرزها رئا�سة اململكة لقمة الع�شرين ،حيث
تعد جمموعة الع�شرين املنتدى الرئي�سي للتعاون احلرمني ال�شريفني �سلمان احلزم والعزم  -ن�صره
االقت�صادي والتنموي ال��دويل ،حيث ي�ضم �أكرب اهلل  -وبعناية �سمو ويل العهد الأم�ي�ن الأم�ير
االقت�صادات على م�ستوى العامل ملناق�شة �أهم حممد بن �سلمان حفظه اهلل.
�إن ذك��رى البيعة ال�ساد�سة خل��ادم احلرمني
الق�ضايا.
وعلى ال�صعيد املحلي كانت التنمية والتطوير ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ ذك��رى عزيزة وغالية
والزالت بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده على قلوبنا يف ظ ّل قيادة ر�شيدة عازمة على جعل
اهلل – و�سمو ويل عهده الأمني ،ت�سعى وتبذل كل اململكة ذات مكانة مرموقة يف املجتمع الدويل
غال ونفي�س ،فكانت اململكة حا�ضرة مع تداعيات على كافة الأ�صعدة ،ونحن ن�ستذكر تلك الذكرى
�أزمة كورونا حيث قدمت مبادرات حكومية للقطاع الغالية ف�إننا جميعاً جندد فيها البيعة على ال�سمع
اخلا�ص ،وخ�صو�صاً املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والطاعة لوالة الأمر يف ظ ّل قيادة ر�شيدة عازمة
�شملت �أكرث من « »218مليار ريال� ،إ�ضافة لدعم على جعل اململكة ذات مكانة تليق بها يف املجتمع
القطاع ال�صحي مببلغ «  »47مليار ريال ،عالوة الدويل ،وتعزيز م�سرية الرقي والنماء والعطاء يف
على ا�ستمرارية العمل وال��ت��ق��دم يف امل�شاريع املجتمع املحلي ،داعني املوىل عز وجل �أن ميتع
احليوية وال�ضخمة ،مثل نيوم وقطار احلرمني خادم احلرمني ال�شريفني بال�صحة والعافية و�أن
وم�شروع القدية وم�شروع تطوير الدرعية والتي ميده بعونه وتوفيقه ،و�أن يحفظ �سمو ويل عهده
الطريف والذي مت ت�سجيله يف قائمة الأمني� ،سائ ً
حتوي حي ّ
ال اهلل عز وجل �أن يحفظ هذا الوطن
ال�ت�راث العاملي لليون�سكو ،وغريها الكثري من الغايل ويدمي عليه نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار
ويحفظه من �شرور وكيد الأعداء احلاقدين.
امل�شاريع احليوية التي تخدم الوطن واملواطن.
�إن خادم احلرمني ال�شريفني يويل التعليم مكانة
وكيل اجلامعة
خا�صة حيثُ قال حفظه اهلل« :من املهم �أن توا�صل

إنجازات في شتى المجاالت

و�إجراءاتها.
يف هذه املنا�سبة العطرة �أرفع
وعلى ال�صعيد ال���دويل تعمل
�أ�سمى �آي���ات التهاين واالمتنان
امل��م��ل��ك��ة ب���ع���ون اهلل وف�����ض��ل��ه
والعرفان بخال�ص الوفاء وال��والء
وبرت�أ�سها لقمة جمموعة الع�شرين
ملقام خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
« »G20للعام 2020م والتي متثل
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
ثلثي التجارة العاملية ،على حتفيز
�سعود ،ول�صاحب ال�سمو امللكي
جميع القطاعات لل�سري يف عجلة
الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن
التنمية وال��ت��ط��وي��ر نحو حتقيق
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
ر�ؤي���ة اململكة  2030م��ن خالل
جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع -
تنمية وتنويع االقت�صاد الوطني
يحفظهم اهلل  -وال�شعب ال�سعودي
ال�سعودي وتنويع م�صادر الدخل
الأغر ،مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة
وت��وف�ير امل��زي��د م��ن فر�ص العمل
لتويل خ��ادم احلرمني ال�شريفني
د .خالد الحميزي
للمواطنني واملواطنات وتقلي�ص
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
االعتماد ب�شكل رئي�س على النفط
�سعود – حفظه اهلل  -مقاليد
احل��ك��م ،فالبيعة منهاج وم��ي��ث��اق ي��ج��دد للوطن كم�صدر وحيد للدخل القومي لي�صل �إىل ن�سبة
 50%يف ظ��ل ال��ظ��روف الراهنة التي مت��ر بها
�شموخه ونه�ضته.
وبهذه املنا�سبة ال بد من ا�ست�شعار ما حققته املنطقة والعامل ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية اال�ستثمار
اململكة يف يومنا هذا من �إجنازات تنموية وتطويرية يف التعليم والبحث والتطوير وري��ادة الأعمال
يف �شتى املجاالت التعليمية وال�صحية واالقت�صادية والت�شجيع على املناف�سة العاملية من �أج��ل بناء
واالجتماعية وال�سيا�سية التي متيزت بال�شمولية اقت�صاد وطني مبني على املعرفة.
وق��د �شهدت اململكة خ�لال ال�ست �سنوات
والتكامل يف بناء وتنمية الوطن واملواطن و�أمنه
وازدهاره ،مما جعلها وهلل احلمد يف م�صاف الدول املا�ضية نتائج ملمو�سة يف االقت�صاد الوطني منها
العاملية املتقدمة ،فعلى ال�صعيد الداخلي ات�سمت على �سبيل املثال ال احل�صر؛ انخفا�ض م�ساهمة
قرارات حكومتنا الر�شيدة يف ظل القيادة احلديثة النفط يف الناجت املحلي للمملكة مقارنة بال�سنوات
يف تبني ثقافة التغيري والتحول وحتقيق االن�ضباط املا�ضية ،منو كبري يف ال�صناعات التحويلية لدعم
وااللتزام وال�شفافية يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل� ،إ�سهام قطاع البناء

واملدن االقت�صادية يف تنويع م�صادر الدخل ودعم
الناجت املحلي الإجمايل ،جودة تطبيقات احلكومة
الإلكرتونية واخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها
الدولة يف قطاعات التعليم وال�صحة والبلديات
والعدل والأحوال املدنية والنقل.
كما �شهدت اململكة تقدماً مميزاً يف م�ستوى
جودة قطاعات الرعاية ال�صحية العامة واخلا�صة،
ويتج�سد ذلك من خالل ت�صدي اململكة ملواجهة
جائحة ك��ورون��ا العاملية ،حيث ت�سطر حكومتنا
الر�شيدة مواقف حملية ودولية تاريخية يف مواجهة
اجلائحة يف ظل الظروف ال�صحية واالقت�صادية
الراهنة التي يواجهها العامل برمته.
بالإ�ضافة اىل تطوير قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،ويف جمال التعليم اجلامعي تعي�ش اململكة
نه�ضة تعليمية �شاملة ف�أ�صبحت حتظى ب�سمعة
و�صورة ذهنية عالية من خالل تبو�ؤ اجلامعات
ال�سعودية مراتب متقدمة يف الت�صنيفات العاملية،
والبحث والتطوير وت�سجيل براءات االخرتاع.
يف اخلتام� ،أتقدم بال�شكر وعظيم االمتنان لوالة
الأم��ر يحفظهم اهلل على دعمهم املبارك جلميع
قطاعات الدولة وعلى ر�أ�سها قطاعي الرعاية
ال�صحية والتعليم اللذين ي�صبان يف نه�ضة اململكة
وازدهارها وخدمة خططها التنموية امل�ستدامة
وتلبية احتياجات املجتمع واملواطن.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ست سنوات من اإلنجازات

حت���ل يف ه����ذه الأي������ام ال��ذك��رة
ال�ساد�سة لبيعة خ���ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل.
�ست �سنوات م�ضت من الإجنازات
وف��ق خطط ور�ؤي���ا وا�ضحة ترتكز
بالأ�سا�س على �أمن و�سالمة الوطن
ورفاهية ورخ��اء املواطنني ,ولعلنا
يف ه��ذا امل��ق��ام ن�ستذكر اخلطاب
امللكي ال��ك��رمي يف اف��ت��ت��اح �أع��م��ال
ال�سنة الأوىل م��ن ال���دورة الثامنة
ملجل�س ال�����ش��ورى وم��ا ت�ضمنه من
ك��ل��م��ات بعثت يف النف�س الأم���ان

والتفا�ؤل ور�سمت لنا خارطة طريق
ملواجهة التحديات واالنطالق نحو
الإجنازات والنجاحات.
متر ه��ذه ال��ذك��رى وب�لادن��ا تقود
العامل من خالل ا�ست�ضافة اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ق��م��ة ق���ادة
جمموعة الع�شرين « »G20والتي
مت��ث��ل امل��ن��ت��دى الرئي�سي للتعاون
االقت�صادي ال���دويل م�ستندة بعد
ت��وف��ي��ق اهلل ع��ل��ى م��ت��ان��ة و�صالبة
اقت�صادها ودورها الهام واملحوري يف
الكثري من الق�ضايا العاملية ومواقفها
الثابتة والرا�سخة لال�ستقرار العاملي

والتنمية امل�ستدامة وه��ي جوهر
�أهداف جمموعة الع�شرين.
وب��ه��ذه املنا�سبة الغالية جندد
ال���والء والبيعة وال�سمع والطاعة
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن الأم�ير
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
– حفظهما اهلل – ون�س�أل اهلل �أن
يدمي على بالدنا الأمن واال�ستقرار
والرخاء والنماء.
وكيل جامعة للم�شاريع

د .عبداهلل الصقير
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

آمال تتحقق
�أرف��ع �أجمل التهاين والتربيكات
وجندد الوالء والبيعة والعهد ل�سيدي
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه
اهلل ،و���س��ي��دي ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
حفظهما اهلل� .إننا لن�ست�شعر يف هذا
اليوم �أننا ننعم يف ظل حكمة موالنا
وتوجيهاته ال�سديدة ،وم�ساندة �سمو
ويل عهده الأم�ين لتحقيق الرخاء
واالزده��ار للوطن واملواطنني ،ويتوج
ذلك التالحم بني القيادة وال�شعب يف
�أبهى �صوره ,وبهذا توا�صل مملكتنا
الغالية خطواتها املت�سارعة لتكون
منوذجا رائ �دًا يف العامل على كافة
ً
الأ�صعدة.
حفظ لنا اهلل املليك ،وحفظ لنا
الوطن ،و�أدام لنا عزه و�أمنه ورخاءه،
وكل عام ووطني وقيادته الر�شيدة
و�شعبه الكرمي بعز و�أمن وازدهار.
د .غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

بيعة نفاخر بها العالم

يف الذكرى ال�ساد�سة لتويل خادم
احلرمنيال�شريفنيامللك�سلمانبنعبد
العزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -ملقاليد
احلكم؛ تعجز املفردات عن الإحاطة
باملنجزات ،وي�صعب �سرد ما حتقق من
م�ستهدفات يف كلمات .حراك تطويري
م�ستمرت�شهدهكافةالقطاعاتاحليوية،
ب��دءاً من الإ�سكان وال�صحة والتعليم،
م���روراً بالنقل واملوا�صالت والتقنية
واملوارد الب�شرية ،و�صوالً �إىل ال�صناعة
والطاقةوالكهرباءواملياهوالتعدين.
ولعل جائحة كورونا �شكلت اختباراً
جدياً القت�صاديات ال��دول وقدرتها
على التعامل مع الأزم��ات واجلوائح
اال�ستثنائية؛ فكانت مملكتنا �سباقة يف
الت�صدي لعواقب اجلائحة و�آثارها،
الأم��ر ال��ذي جعلها منوذجاً يحتذى
وق�صة جناح تت�أ�سى بها دول العامل.تعد
الذكرىال�ساد�سةللبيعة؛فر�صة�سانحة
للتكاتف والتالحم والوحدة ،ولالحتفاء
بنه�ضة غري م�سبوقة ،وي�شرفني ختاماً
�أن �أرفع ملقام �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده الأمني �-أيدهما
اهلل -ولل�شعب ال�سعودي الكرمي خال�ص
التهنئة مبنا�سبة مرور �ستة �أعوام من
عمر البيعة املباركة� ،ستة �أع��وام من
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء والتنمية وال��ري��ادة
والتقدم واحل��زم والعزم نفاخر بها
العامل.
د� .أ�سامة الفراج
عميد كلية املجتمع

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

تطور وعطاء مع عزم وحزم
م����ت����وازن����ة ب�����س��ع��ي
ي�����واف�����ق ال����ي����وم
د�ؤوب لتوفري اخلري
الثالث من �شهر ربيع
وال��رف��اه��ي��ة للوطن
الآخ��ر لعام 1442هـ
واملواطنني.
ال���ذك���رى ال�ساد�سة
يف وق��ت مي��ر فيه
لبيعة خادم احلرمني
العامل ب�أزمات �أمنية
ال�������ش���ري���ف�ي�ن امل��ل��ك
واقت�صادية ومالية
�سلمان بن عبدالعزيز
وت��ن��م��وي��ة و�صحية،
ملكاً للمملكة العربية
تقف اململكة �شاخمة
ال�سعودية ،تلك البيعة
�����س����ام����ق����ة ت���ق���دم
التي تتجدد كل عام
اخل��دم��ات للحرمني
وع��ن��وان��ه��ا الأ���س��ا���س
ال���������ذي ال ي��ت��غ�ير أ .د .نايف آل سعود ال�شريفني ول�ضيوف
الرحمن من احلجاج
«املبايعة على ال�سمع
وامل��ع��ت��م��ري��ن ال��ت��ي
والطاعة يف املن�شط
�ش ّرف اهلل بها هذه البالد وقادتها منذ
واملكره».
ت��ل��ك ال���ذك���رى ال��ت��ي ت��ت��زي��ن كل ت�أ�سي�سها وحتى عهد خادم احلرمني
عام بالعديد من الإجن���ازات والنمو ال�شريفني يحفظه اهلل ،وقاموا بها
واالزده��ار ،وكانت تُنار وتقاد بحكمة على �أكمل وجه و�أبهى �صورة �إر�ضاء
و���س��ي��ا���س��ة امل��ل��ك ���س��ل��م��ان لت�ستمر هلل وخدمة للإ�سالم وامل�سلمني.
وما تقدمه حكومة خادم احلرمني
عجلة التطور والإجن��از والعطاء مع
العزم واحل��زم على ال�صعيد املحلي ال�شريفني من مد يد العون وامل�ساعدة
واخلارجي يف حنكة وحكمة وتنمية ل��ل��دول ال�صديقة وال����دول الفقرية

وامل��ن��ك��وب��ة ودع��م��ه��ا للعمل الإغ��اث��ي
والإن�ساين يف كل زم��ان ومكان عرب
مركز امللك �سلمان للإغاثة وغريه من
اجلهود احلكومية ،ومواقف اململكة
الثابتة م��ن ق�ضايا الأم��ت�ين العربية
والإ�سالمية ،ي�ستلهم معها ال�سعوديون
احل��م��د وال�شكر هلل ،ويقطع معها
الطريق على �أع��داء الوطن الكائدين
واملرتب�صني .وي�ستوجب بث روح التنمية
الوطنية ال�صادقة بالهمة والعزمية
وامل��ث��اب��رة ملوا�صلة العمل والعطاء
واحلفاظ على ه��ذا الكيان ال�شامخ
ومنجزاته ووحدته و�صفاء عقيدته التي
هي م�صدر قوته وبقائه لننعم با�ستمرار
الأم���ن والأم����ان واال�ستقرار والبناء
والتنمية ،يف بيئة من احلب والوالء بني
القيادة وال�شعب ،وتنمية القيم الدينية
والوطنيةيفجمتمعناو�أجيالناالقادمة،
ن�س�أل اهلل �أن يحفظ ويوفق قائدنا
وملكنا خادم احلرمني ال�شريفني لكل
مافيه خري لبالدنا و�شعبنا.
عميد كلية الآداب

 ..بل ستون سنة بميزان األمم

حتل ذكرى البيعة ال�ساد�سة خلادم
احلرمني ال�شريفني ،وك�أن تلك ال�سنوات
ال�ست �ستني �سنة يف ميزان ال��دول
والأمم الكربى ،فمنذ �أن توىل احلكم
وهو ي�صل ليله بنهاره ،وال يكاد يهد�أ من
�إجناز حتى يرينا �إجنازا �آخر ،فن�صحو
على �إجنازات وننام على �إجنازات.
ولك�أنه من عناه املتنبي بقوله:
ُكلَّما قي َل َقد تَناهى �أَرانا *** َك َرماً
ما اهتَدَت �إِلَيهِ الكِ را ُم
َ
َوكِ فاحاً تَكِ ُّع َعن ُه الأع���ادي ***
َوارتِياحاً يَحا ُر فيهِ الأَنا ُم
لقد دخلت اململكة حقبة جديدة،
ومن يطلع على اململكة اليوم ف�سينبهر
بحجم التغريات الهائلة التي حدثت
يف خمتلف الأ���ص��ع��دة ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية،
ت��غ�يرات �أذه��ل��ت ال��ق��ري��ب والبعيد،
ووطنت املواطنني جميعا لدخول ع�صر
مزهر ،ويف الوقت نف�سه فقد �شهدت
اململكة مع هذه التغريات ثبوتا را�سخا
على امل��ب��ادئ التي ت�أ�س�ست عليها،
والتي ن�ش�أ عليها امل�ؤ�س�سون لهذا البلد
املبارك .تخو�ض اململكة اليوم حربا
�ضرو�سا يف كل اجلبهات ،فهناك حرب
داخلية �ضد الف�ساد والفا�سدين ،وكل
من ت�سول له نف�سه العبث مبكت�سبات
الوطن� ،أو ا�ستغالل امل�صلحة الوطنية
مل�صلحته ال�شخ�صية ،وما كان للمملكة
�أن تتقدم خطوة واح��دة �إىل الأم��ام
دون اجتثاث جذور الف�ساد ،وهذا يدل

ال���ذي ه��و م��ن �أم��ن
على حكمة القيادة
امل���م���ل���ك���ة .ل���ذل���ك
التي �آمنت �أن املعركة
ا�ستخدمت اململكة يف
الأوىل ه���ي معركة
�سيا�ستها اخلارجية
مع الف�ساد ،و�أن كل
كل الو�سائل املنا�سبة،
تقدم مرهون بالق�ضاء
التي حتقق ال�سالم
عليه.
والأم������ن الإق��ل��ي��م��ي
ويف الوقت نف�سه،
وال����������دويل ،ف��ح�ين
ه�����ن�����اك خ����ط����وات
ي��ق��ت�����ض��ي الأم�������ر
وثابة ،وقفزات كبرية
امل�ساملة ف��إن اململكة
يف الت�سريع بتنمية
عنوان ال�سلم ،وحني
خمتلف القطاعات،
ف��ل��ك���أن امل��م��ل��ك��ة مل د .عادل المكينزي ي��ق��ت�����ض��ي الأم�������ر
احل��رب ف��إن اململكة
جت��د م��ن ي�سابقها،
تخو�ض احلرب.
فهي ت�سابق نف�سها،
يف َ�سبيلِ ال ُعلى قِ تالُ َك َو ِ
ال�سلـ ُم ***
وحت��ق��ق تنمية وراء �أخ����رى� ،ضمن
خطة مدرو�سة ،مبا يحقق �أه��داف َوهَ ذا املَقا ُم َوالإِجذا ُم
وت ��أت��ي ذك���رى البيعة ال�ساد�سة
وبرنامج ر�ؤية  ،2030ومن �ش�أن هذه
اخلطوات التنموية ال�سريعة �أن حتقق وخادم احلرمني ال�شريفني يقود قمة
الر�ؤية كما قال �سمو ويل العهد قبل الع�شرين ،وه��ي مكانة كبرية تليق
بقيادة كبرية ،وق��ادة اململكة العربية
عام 2030م ،وهذا هو امل�أمول.
و�إذا كانت النفو�س كبارا *** تعبت ال�سعودية كما هم �أهل لقيادة اململكة
ف�إنهم �أي�ضاً �أه���ل لقيادة املجتمع
يف مرادها الأج�سام
وعلى امل�ستوى الإقليمي والدويل الدويل .ونحن جندد خلادم احلرمني
تلعب اململكة يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني بيعتنا ب�صدق وحب وطاعة
ال�شريفني دورا رائ��دا� ،أحلها مكانة ووفاء و�إخال�ص ووالء ،ونقول ل�سيدي
�سامية ومهابة خا�صة لدى خمتلف خ��ادم احلرمني ال�شريفني ول�سيدي
الدول ،فهي كما وقفت �ضد الف�ساد �سمو ويل العهد :حفظكم اهلل للوطن،
يف ال���داخ���ل ف ��إن��ه��ا ت��ق��ف ب�صالبة وجعلكم ذخرا ومنارا ،وجعل اهلل وطنا
وحزم �ضد من يحاول العبث ب�أمنها �آمنا م�ستقرا مزدهرا.
وا�ستقرارها ،ويف الوقت نف�سه �ضد
ق�سم الإعالم
من يحاول العبث ب�أمن دول اجلوار

دعم سخي وإنجازات متميزة
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لتوليه حفظه
اهلل مقاليد احلكم ،وذكر �أن الإجنازات احلالية واخلطط الطموحة لر�ؤية 2030
تقف �شاهد ًة على عزمه ال�صادق �أيده -اهلل -لإمتام م�سرية التطور التي ت�شهدها
قطاعات الدولة لتوفري اخلري والرفاهية للمواطن.
يعد القطاع ال�صحي من �أهم و�أب��رز اخلدمات التي �أواله��ا خادم احلرمني
ال�شريفني  -يحفظه اهلل  -اهتما ًما بال ًغا ملا ميثله من �أهمية يف حياة الفرد
واملجتمع ،ف�أ�صبحت املدن الطبية املنت�شرة يف �أنحاء اململكة متثل عالمة فارقة
يف النه�ضة احل�ضارية التي ت�شهدها ،وقد �أخذت املدينة الطبية اجلامعية على
عاتقها الإ�سهام ب�شكل فعال يف توفري اخلدمات ال�صحية املتميزة وفق �أعلى معايري
اجلودة ،ومازالت خطط التطوير م�ستمرة يف تنفيذ امل�شروعات اال�سرتاتيجية
الطموحة و�ست�ستمر املدينة الطبية اجلامعية �إن �شاء اهلل يف م�ضاعفة جهودها
لتحقيق تطلعات قيادتنا احلكيمة يف الو�صول لأف�ضل و�أرقى امل�ستويات يف خدمات
الرعاية ال�صحية ،والتدريب الطبي والبحث العلمي.
ولقد �أثبتت جائحة كورونا قوة ومتانة القطاع ال�صحي للمملكة ودورها الكبري
يف دعم برامج منظمة ال�صحة العاملية يف البحوث الطبية الكت�شاف م�سببات هذا
الفريو�س ومواجهته ب�إيجاد لقاح فعال له ،مما و�ضعها يف م�صاف الدول املتقدمة
يف جمال الأبحاث الطبية ،وما يزيدنا فخ ًرا �أن املدينة الطبية اجلامعية �شريك مع
وزارة ال�صحة والقطاعات ال�صحية الأخرى يف مواجهة اجلائحة بتميز واقتدار من
خالل نتائج الدرا�سة الدولية على م�صابني بحالة �شديدة ،بجانب درا�سة الت�سل�سل
لعينة تو�صلت �إىل عدد من الطفرات اجلينية املختلفة ،وهذا مل يت�أت �إال بالدعم
ال�سخي من لدن قيادتنا الر�شيدة لهذا ال�صرح الطبي العريق.
يف اخلتام �أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق خادم احلرمني ال�شريفني �إىل ما
يحب وير�ضى و�أن ي�شد �أزره ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�أن يحفظ لنا
بالدنا من كل �سوء ويدمي عليها نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار.
�أ .د� .أحمد بن �صالح هر�سي
املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية

ذكرى البيعة وقمة العشرين

تتزامن ذكرى البيعة ال�ساد�سة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز مع عقد قمة قادة الع�شرين برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،وذلك
ت�أكيد لدور اململكة العربية ال�سعودية القيادي عامليا ،ودور خادم احلرمني ال�شريفني
يف قيادته احلكمية ملجموعة الع�شرين خالل هذا العام اال�ستثنائي الذي مير فيه
العامل ب�أ�سره مع تداعيات جائحة كورونا «كوفيد .»19
�إن رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ،والتي تعد املنتدى الرئي�س للتعاون
االقت�صادي ال��دويل ،اع�تراف دويل بحجم وت�أثري اململكة العاملي ،حيث ت�ضم
جمموعة الع�شرين ق��ادة من جميع ال��ق��ارات ،وميثلون دوال متقدمة ونامية،
ومتثل الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين ،جمتمع ًة حوايل  80%من الناجت
االقت�صادي العاملي ،وت�ضم ثلثي �سكان العامل ،وثالثة �أرباع حجم التجارة العاملية،
وقيادة خادم احلرمني ال�شريفني احلكمية ملجموعة الع�شرين التي متثل هذا الثقل
العاملي ،م�صدر فخر واعتزاز لكل مواطن �سعودي.
نحن وهلل احلمد واملنة نعي�ش يف وطن حدد ر�ؤيته بو�ضوح وي�سعى لتحقيقها
بهمة عالية ،يف ظل قيادة حكيمة وتكاتف �شعب حمب لوطنه وقيادته ،وم�ست�شعر
م�س�ؤوليته جتاه وطنه وجتاه العامل ب�أ�سره.
وبهذه املنا�سبة الغالية على كل مواطن خمل�ص لوطنه وقيادته� ،أجدد العهد
على نف�سي و�أدع��و زمالئي وزميالتي يف قطاع الرتبية والتعليم على م�ستوى
التعليم العام واجلامعي وبقطاعاته املختلفة �أن ن�ضطلع مب�س�ؤوليتنا الرئي�سة يف
بناء «جيل حيوي»؛ نعزز فيه ال�شخ�صية ال�سعودية ،والهوية الوطنية ،لي�سهم يف
بناء «اقت�صاد مزدهر» لوطننا ،لننعم جميعا بالرخاء والنماء يف ظل قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني ،وويل عهده الأمني ،حفظهما اهلل ورعاهما ،و�أدامهما ذخرا
للوطن و�أهله.
�أ .د .فهد بن �سليمان ال�شايع
عميد كلية الرتبية
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
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يف �سل�سلة من اللقاءات لتعزيز احلوار بني الأجيال

قسم اإلعالم يستعرض
مسيرة رموز إعالمية سعودية

كبير المذيعين وأول صوت نسائي ..ما بين ذكريات جميلة ورؤية استشرافية جديدة
العيد «صاحب مقولة دعهم قبل أن يدعوك» :لم
يكن لدي قوائم سوداء تجاه أي مثقف
م � �ت ��اب � �ع ��ة :حم � �م ��د ال � �ن ��ا� � �ص ��ر -
عبداهلل القا�سم – نورة احلركان

بالتلفزيون ال�سعودي مع بداية تويل
ال�شيخ جميل احلجيالن ،وهو �أول
وزي��ر ل�ل�إع�لام ،لتكون �أول مذيعة
نقل ح��ي ،م�سرت�سلة يف احلديث
عن فرتة �إن�شاء حمطة التلفزيون
يف عهد امللك في�صل ،م�شرية �إىل
ب�ساطتها يف املعدات والتجهيزات
والكامريات.
�أبرز الربامج
ويف ذات ال�سياق ،تابعت حديثها
عن �أب��رز الربامج التي �أطلت فيها
ع��ل��ى امل�����ش��اه��دي��ن يف ال��ت��ل��ف��زي��ون
ال�سعودي ،والتي من �أهمها برنامج
«ق�صة �أغنية» ،برنامج «لقاء الأ�سرة»
عام  1982ك�أول برنامج يف اخلليج
العربي يعني باملطبخ و�ش�ؤون الأ�سرة
من �إخ��راج نا�صر الكحيل� ،إ�ضافة
�إىل العديد من الربامج مثل فوازير
الأطفال وجملة التلفزيون وبرنامج
«الأ�سرة ال�سعيدة».
�أبرز العقبات
وعن �أبرز العقبات التي واجهتها
يف ال�ساحة الإعالمية ،قالت« :مل
ال وال مفرو�شاً
يكن طريقي �سه ً
بالورود ،بل كان لزاماً علي �أن �أحفر
يف ال�صخر من �أجل توثيق وجودي
يف الإعالم ،خا�صة يف ظل �سيطرة
الفكر املحافظ الذي وقف حائ ً
ال
�أمام الكثري من البنات ،وما �أتبعه
ذلك من قرار ف�صلي من الرئا�سة
العامة لتعليم البنات وعدم قبويل
بجميع مدار�س اململكة ،العتباري
من����وذج����اً خ����ارج����اً ع���ن امل��ج��ت��م��ع
ومرفو�ضاً قبوله يف �أي مكان».
�سنوات من التوقف
وبعد �سنوات م��ن التوقف عن
العمل الإعالمي ومرافقة الأ�سرة
والزوج البتعاثه �إىل بريطانيا ملا
يزيد عن ع�شر �سنوات ،عادت نوال
بخ�ش لت�ستكمل درا���س��ت��ه��ا بكلية

الآداب وتوا�صل عملها الإعالمي
ل��ت��ق��دم للمجتمع ر���س��ال��ة مليئة
ب��الأه��داف والإجن����ازات ،ولت�صبح
ق�صتها م�صدر �إلهام للجميع.
جيل ذهبي
وع��رج��ت ع��ل��ى �أب����رز الأ���س��م��اء
الإعالمية التي عا�صرتها و�أ�سمتهم
ب��اجل��ي��ل ال��ذه��ب��ي ،م���ن امل��ذي��ع�ين
غالب كامل وماجد ال�شبل وجميل
�سمان واملرحوم بدر كرمي وحممد
ال�شعالن ،وم��ن اجلانب الن�سائي
مرمي الغامدي و�سلوى �شاكر وزكية
احلجي.
جدير بالذكر� ،أن الأ�ستاذة نوال
بخ�ش ح��ازت العديد من اجلوائز
يف م�سريتها الإع�لام��ي��ة� ،أهمها
ر�سالة الدكتور غ��ازي الق�صيبي
حينما كان وزيراً لل�صحة� ،إ�ضافة
�إىل تكرميها يف املهرجان الإعالمي
لدول اخلليج املقام يف البحرين قبل
�أرب��ع �سنوات ،وتكرميها يف ذكرى
م��رور خم�سني �سنة على الإذاع��ة
وال��ت��ل��ف��زي��ون ،و�أي�����ض��ا يف معر�ض
الكتاب يف جدة لدورها يف تثقيف
املجتمع وحتقيق ر�سالة الإع�لام
بح�ضور الأمري خالد الفي�صل.
كبري املذيعني
ويف ل���ق���اء ث�����ان ج���م���ع ط�ل�اب

ن��ظ��م��ت م����ب����ادرة «ال�������س�ي�رة»
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��ال��ون «�أدب���ي���ات
االفرتا�ضي» يوم االثنني  22ربيع
الأول 1442هـ ل��ق��ا ًء افرتا�ضياً
ب��ع��ن��وان «ال���ت���دري���ب يف ���ص��ن��اع��ة
التغيري» عرب برنامج «زوم» نظمته
الدكتورة �أمل التميمي ،ومت خالله
ا�ست�ضافة الدكتورة منال العي�سى
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بجامعة
امللك �سعود� ،أ .مبارك الظفريي
خبري التدريب والتطوير� ،أ� .سيما
بنت عبدالرحمن اخلر ّيف املدير
التنفيذي ل�شركة وجهة الت�أ�سي�س
امل���ع���ريف امل���ه���اري ل��ل��ت��دري��ب� ،أ.
نوف الربيعة م�ست�شارة التدريب
وال��ت��ط��وي��ر .ا�ستهلت د .العي�سى

ال��ل��ق��اء ب��ا���س��ت��ع��را���ض م�����س�يرت��ه��ا
احلافلة بالعطاء وبق�صة مبادرتها
التطوعية يف جمال البحث العلمي
وخدمة املجتمع ،التي ب��د�أت بعد
جائحة «ك��ورون��ا» وم��ا نتج عنها
م��ن ق��ط��ع ���س��ب��ل ا���س��ت��ف��ادة طلبة
ال��درا���س��ات العليا م��ن املكتبات
جل���م���ع م�������ص���ادره���م ال��ع��ل��م��ي��ة،
م�ستعر�ضة بدايات فكرة املبادرة
يف ن�����س��خ��ت��ه��ا الأوىل ب��ط��رح��ه��ا
ملحا�ضرات نوعية بعد اجلائحة،
وم��ا �أتبع ذل��ك من ط��رح الن�سخة
الثانية للمبادرة يف ذي القعدة
م��ن ال��ع��ام نف�سه بناء على رغبة
ُملحة من قبل اجلمهور ،خمتتمة
ح��دي��ث��ه��ا ب����إب���داء رغ��ب��ت��ه��ا بتحول

ه��ذه امل��ب��ادرة ملنظومة تتبع جهة
ر�سمية .من جانبه حتدث الأ�ستاذ
م����ب����ارك ال���ظ���ف�ي�ري اخل���ب�ي�ر يف
جمال التدريب القيادي الرتبوي
ع��ن مهنة ال��ت��دري��ب وا���ص��ف�اً �إي��اه
مبهنة �صناعة الأث��ر والتغيري يف
املجتمع ،وقال :دخل املئات مهنة
ال��ت��دري��ب ،قلة منهم م��ن يكملون
امل�سرية ،بع�ضهم يتعرث بالطريق،
وبع�ضهم ب�لا هوية ي�ستمد �أث��ره
من الغري ،والبع�ض الآخر يتبخرت،
والبع�ض ي�شق طريقه لأن يتب�صر.
واخ��ت��ت��م ط��رح��ه بتوجيه العديد
م��ن الن�صائح للعاملني يف جمال
ال���ت���دري���ب ،ق���ائ� ً
ل�ا :ك���ن ���ص��اح��ب
ب�صمة ،واعلم �أنك و�أنت مدرب ال

يف م��ب��ادرة لتعزيز احل���وار بني
الأجيال ،نظم طالب مقررالإعالم
ال�����س��ع��ودي �سل�سلة م��ن ال��ل��ق��اءات
ب���ع���ن���وان «وق����ف����ات م���ع الإع��ل��ام
ال�سعودي» مع جمموعة من رموز
و�صنّاع الإعالم ال�سعودي ،ب�إ�شراف
و �إدارة د� .أحمد املعيدي الأ�ستاذ
امل�ساعد بق�سم الإع�لام ،بح�ضور
ع����دد ك��ب�ير م���ن �أع�������ض���اء هيئة
ال��ت��دري�����س وال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
ب��ال��ق�����س��م ،وذل���ك م��ن �أج���ل �إل��ق��اء
ال�����ض��وء ع��ل��ى اجل���وان���ب امل�ضيئة
يف حمطاتهم احل��ي��ات��ي��ة واملهنية
وا�ستعرا�ض �إ�سهاماتهم وعطاءاتهم
يف خمتلف جماالت الإعالم املقروء
واملرئي وامل�سموع.
ً
عاما
م�سرية 50
عن م�سرية جت��اوزت اخلم�سني
عاماً عرب موجات الإذاعة و�شا�شة
وال��ت��ل��ف��از ال�����س��ع��ودي ،ا�ستهلت
الإعالمية نوال بخ�ش اللقاء ك�أول
مذيعة �سعودية ،و���ص��وت ن�سائي
ع�بر �أث�ي�ر الإذاع������ة ،منطلقة يف
حديثها م��ن ع��دة نقاط مف�صلية
يف جت��رب��ت��ه��ا احل��ي��ات��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة،
م�شرية �إىل ال��ب��داي��ات احلقيقية
لظهور املر�أة ال�سعودية عرب و�سائل
الإعالم فيما �أ�سمته «جيل الرواد».
وا�ستعر�ضت بدايات انطالقتها
يف �إذاع���ة الريا�ض ،وه��ي ال تزال
طفلة يف امل��رح��ل��ة املتو�سطة عن
ط���ري���ق ت��ر���ش��ي��ح م���ن ���ش��ق��ي��ق��ه��ا،
ال��ذي ك��ان يعمل مهند�س �صوت،
بامل�شاركة �ضمن الأ�صوات الن�سائية
يف الربامج الدرامية والتمثيليات،
ومنها انتقلت �إىل مرحلة العمل

سهال وال مفروشًا بالورود
بخش :لم يكن طريقي ً
بل حفرت في الصخرألثبت وجودي

�أ .عبدالعزيز العيد

د� .أحمد املعيدي

�أ .نوال بخ�ش

وطالبات ق�سم الإع�لام برمز �آخر
من رموز الإعالم ال�سعودي  ،و�أداره
د� .أحمد املعيدي ،حتدث الأ�ستاذ
عبدالعزيز فهد العيد مدير عام
القناة الثقافية �سابقاً وكبري مذيعني
بالتلفزيون ال�سعودي ،مل��ا يقارب
ال�����س��اع��ت�ين ،ع���ن ت���اري���خ الإع��ل�ام
ال�سعودي وجتربته املهنية لأك�ثر
من ثالثة عقود ق�ضاها متنق ً
ال بني
التلفزيون والإذاعة ال�سعودية.
�شغف طفل
ا�ستهل «ال��ع��ي��د» اللقاء ق��ائ� ً
لا:
«�أت���ى ب��ي �إىل الإع�ل�ام �شغفي به
منذ �صغري ،وال���ذي ك�بر ك��ل يوم
م��ع��ي» .ث��م ا�ستطرد معلقاً على
تعلقه ال�شديد ب��الإذاع��ة منذ �سن
العا�شرة ،وا�صفاً �إياها �أنها كانت
م�صدر تثقيفه وت��ن��وي��ره وتعليمه
اللغة العربية الف�صحى� ،إ�ضافة
�إىل كونها م�صدر الت�سلية الوحيد
يف ذلك الوقت.
ذكريات التلفزيون
وعن بدايات ظهور التلفزيون يف
املجتمع ال�سعودي قال« :كان النا�س
ي��ت��اب��ع��ون ال��ت��ل��ف��زي��ون ع�بر م��راك��ز
التقوية التي ت�ضعها الدولة يف كل
مكان ،فبع�ض املدن والقرى كانت
حمظوظة �أن لديها تغطية قوية،

يف ح�ين ت����أخ���رت م��ن��اط��ق �أخ���رى
يف اال�ستقبال كاملناطق املرتفعة
باجلنوب كع�سري وجازان.
�أمام الكامريا
وع����ن ���ش��ع��ور اجل���ل���و����س �أم����ام
الكامريا لأول مرة ،و�صفه العيد �أنه
كان طبيعياً و�صعباً يف الوقت نف�سه،
خا�صة يف ف�ترة مل يكن هناك اال
القناتان الأوىل بالعريبة والثانية
بالإجنليزية ،فكان الرتكيز عليها،
و�أ�ضاف �أن��ه ا�ستطاع التغلب على
ذل��ك ال�شعور تدريجياً باحل�ضور
املبكر وقراءة مادته ب�شكل جيد.
العقبات
يف �سياق �آخر حتدث عن جتربته
كمحرر ل�ل�أخ��ب��ار ع��ام 1406هـ،
مل��ا زاد ع��ن خم�س ���س��ن��وات ،وم��ا
تطلبه ذلك من تدقيق �شديد على
الأ���س��م��اء واملنا�صب� ،إ�ضافة �إىل
�أ���س��م��اء الأودي����ة وال��ق��رى لتجنب
العديد من امل�شاكل التي قد ت�صل
للف�صل ،ومنها عمل مذيعاً منذ
ع��ام  1410هـ بالقناة الأوىل يف
التلفزيون ال�سعودي.
ر�ؤية ا�ست�شرافية
انتقل «ال��ع��ي��د» يف حديثه �إىل
حم��ور �آخ��ر عرب فيه عن ا�ستيائه
م��ن و���ض��ع الإع��ل�ام ال�����س��ع��ودي يف

الوقت احلا�ضر ،معتربا �أنه ي�سري
بال خطط وال ر�ؤى حتدد م�ساره،
م�شدداً على وجوب �إعادة النظر يف
ال�سيا�سة الإعالمية ال�سعودية ،مع
�ضرورة �إ�شراك املجتمع يف اخلطط
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل��ع��رف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه م���ن ال�ب�رام���ج �ضمن
معايري م��ت��وازن��ة وم��ت��ج��ددة ،تقوم
على التحديث امل�ستمر ،وو�ضع
�أهداف ا�سرتاتيجية من قبل �صناع
القرار ،كما �أو�صى بحوكمة الإعالم
وفق هذه الأهداف و�إعادة النظر،
والتقييم كل ثالثة �أ�شهر.
القناة الثقافية
وعن جتربته يف الإ�شراف على
القناة الثقافية ،ق��ال :مل �أحتفظ
يوما جتاه �أي مثقف من �أي تيار،
ومل يكن ل��دي قوائم ���س��وداء جتاه
�أي مثقف م��ن �أي ت��ي��ار ،طاملا مل
ي�����ض��رب وت����راً ح�سا�سا يف ثالثة
معايري :الرموز الدينية ،ال�سيا�سية،
والوحدة الوطنية.
دعهم قبل �أن يدعوك
وب�س�ؤاله ع��ن مقولته ال�شهرية
«دعهم قبل �أن يدعوك» التي ن�شرت
ع��ل��ى ح�سابه يف ت��وي�تر ،ف�سرها
مو�ضحاً �أن��ه��ا جملة �أو ن�صيحة،
يوجهها ملقدمي ال�برام��ج مفادها
«دع امل�����ش��اه��دي��ن �أو امل�ستمعني
ي�شتاقون لك قبل �أن يدعوك».
واخ��ت��ت��م ال��ع��ي��د ح��دي��ث��ه بتقدمي
ن�صيحة ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات ق�سم
الإعالم ،قائ ً
ال :ال تقلد �أحداً وكن
�أنت ،كن وطنيا بحق ،وال تقبل �إي
�إ�ساءة لوطنك.
ورك���ز يف خ��ت��ام م�شاركته على
العديد من ال�صفات الإيجابية التي
يجب على كل �إعالمي التحلي بها
وهي اال�ستقاللية والثقة بالنف�س
والتفاعل مع امل�شاهدين.

زالت متدرباً.
�أك��دا �أن التدريب خدمة ولي�س
�سلعة .انتقل اللقاء بعد ذلك لزاوية
جديدة يف التدريب مع الأ�ستاذة
�سيما اخل��ر ّي��ف التي ا�ستعر�ضت
رح��ل��ت��ه��ا يف جم�����ال ال���ت���دري���ب،
م�شيدة باملر�أة �أنها �أ�سا�س املنزل
وع���م���وده ،م��ب��ي��ن � ًة �أن ذل���ك ك��ان
ه��دف��ه��ا الأ���س��ا���س��ي م��ن دخ��ول��ه��ا
ل��ل��م��ج��ال ،م��ن��ط��ل��ق��ة يف ���س��رده��ا
ع��ن جت��رب��ت��ه��ا يف دع���م الأط��ف��ال
م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
و�أ���س��ره��م بعد والدة طفل �أختها
م��ن ه��ذه ال��ف��ئ��ة .ث��م ا�ستعر�ضت
د� .أم��ل التميمي �سرية الأ�ستاذة
ن��وف الربيعة ،ت��ارك � ًة لها املجال

للإ�سهاب يف جتربتها ،والتي �أكدت
�أن ال��ت��دري��ب ه��و الطريق الأمثل
نحو التغيري والتطوير ،مدللة على
ذلك باالهتمام التي توليه الدولة
ور�ؤي����ة  2030ب��ه��ذا امل��ج��ال من
�أج��ل �صناعة امل�ستقبل ،وحتدثت
ع��ن جتربتها يف عملية التدريب
ع��ن ب��ع��د ،وم��ا وف��رت��ه م��ن تفاعل
ك��ب�ير م��ن امل��ت��درب�ين ،ت��راب��ط بني
املجتمع� ،إ�ضافة �إىل تو�سيع جمال
اال�ستفادة خلارج اململكة .وب�س�ؤال
د .م��ن��ال ع��ن ت��ع��ري��ف ال��ت��دري��ب
يف امل��ج��ال البحثي� ،أ���ش��ارت �أنها
متخ�ص�صه يف امل��ج��ال البحثي
ب��ع��ي��داً ع��ن امل��ج��االت التدريبية
االجتماعية ،منوهة �أن هذا املجال

يعترب حلقة مفقودة يف التعليم ويف
ال��ع��امل ب�شكل ع��ام ق��ائ��ل��ة« :نحن
نعلم الطالب املواد وال نعلمه كيف
يبحث» ،وا�صفة مبادرتها ب�أنها
جهد ف��ردي ،م�شرية �إىل انعكا�س
�إقبال طلبة الدرا�سات العليا على
م��ث��ل ه���ذه ال�����دورات املتخ�ص�صة
�إي��ج��ا ًب��ا ع��ل��ى امل��ح��ت��وى وال��ع��ر���ض
وبالتايل على املخرجات .ويف �س�ؤال
للأ�ستاذ مبارك عن �إمكانية خف�ض
�أ�سعار التدريب؟ �أجاب ب�أنه يف ظل
التدريب عن بعد �أ�صبحت هناك
دورات تدريبية ب�أ�سعار زه��ي��دة،
ثم قدم ن�صيحة قائ ً
ال :بعيداً عن
الأ�سعار ،يجب الرتكيز على املدرب
املتمكن واملحتوى املقدم.

لقاء «التدريب في صناعة التغيير» يستضيف خبراء ومدربين معتمدين
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مب�شاركة  1100مراقب ومراقبة و 240م�رشف وم�رشفة و 315ع�ضو ًا من جلنة االحرتازات

إنجاز االختبارات الحضورية لـ 7700طالب
و 3000طالبة بكلية العلوم

االختبارات شملت طالبًا وطالبات من كليات الحاسب والعمارة والزراعة واألولى المشتركة

د .الداغري

د .الرتكي

ا�ستقبلت كلية ال��ع��ل��وم طالبها
وط��ال��ب��ات��ه��ا لإج�����راء االخ��ت��ب��ارات
الف�صلية ح�ضوريا مبباين الطالب
والطالبات خالل الأ�سابيع املا�ضية,
و�سط �إج���راءات احرتازية وتدابري
وقائية للحد م��ن انت�شار فريو�س
ك���ورون���ا ،وذل���ك ب ��إ���ش��راف مبا�شر
م��ن عميد الكلية ال��دك��ت��ور نا�صر
بن حممد الداغري ،ووكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور نا�صر
بن �إبراهيم الرتكي ،ووكيل الكلية
لل�ش�ؤون الفنية واملقررات اخلدمية
الدكتور �سليمان بن يو�سف العمر.

قاعة وكان عدد ال�شعب امل�ستفيدة
من ه��ذه االختبارات ح��وايل 396
�شعبة لأكرث من  196مقررا.
 3000طالبة
�أما يف �شطر الطالبات فقد بلغ
عدد امل�ستفيدات من االختبارات
املقامة يف مبنى الكلية يف املدينة
اجلامعية للطالبات حوايل 3000
طالبة من ع��دة كليات �إىل جانب
كلية العلوم؛ ككلية علوم احلا�سب،
وكلية العمارة والتخطيط ،فيما
ج�����اوز ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت
تعقيمها وعقد االختبارات بها �أكرث
من  140قاعة ,وكان عدد ال�شعب
امل�ستفيدة � 118شعبة لأك�ثر من
 108مقررات.
جلنة احرتازات
ولأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق الإج������راءات
االحرتازية واحلر�ص على االلتزام
ب���ه���ا خ��ل��ال ف��ت��رة االخ���ت���ب���ارات
احل�������ض���وري���ة ،ف���ق���د جت����اوزع����دد
املراقبني واملراقبات �أكرث من 1100
مراقب ومراقبة ,فيما ق��ارب عدد
امل�شرفني وامل�شرفات �أكرث من240
م�شرفا وم�شرفة لقاعات االختبار
ال��ت��ي مت تعقيمها حت��ت �إ���ش��راف
�أع�ضاء جلنة االحرتازات الذين بلغ
عددهم �أكرث من  315ع�ضوا.

 7700طالب
بلغ ع��دد ال��ط�لاب امل�ستفيدين
من االختبارات احل�ضورية املقامة
يف مباين كلية العلوم خالل الفرتة
امل��ا���ض��ي��ة �أك�ث�ر  7700ط��ال��ب من
عدّ ة كليات �إىل جانب كلية العلوم،
كـكلية علوم احلا�سب واملعلومات،
وكلية الهند�سة ،وكلية علوم الأغذية
والزراعة ،وكلية العمارة والتخطيط،
وع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
بالإ�ضافة �إىل كلية الرتبية ,فيما
ق�����ارب ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت
تعقيمها وعقد االختبارات بها 520

تم تعقيم  520قاعة بقسم الطالب لعقد االختبارات
لـ 396شعبة وأكثر من  196مقررا

بيئة �آمنة
وبهذه املنا�سبة �أك��د عميد كلية
ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور نا�صر ب��ن حممد
ال��داغ��ري على ال��ت��زام كلية العلوم
بتطبيق الإج������راءات االح�ت�رازي���ة
ب�شكل ك��ام��ل ل�����ض��م��ان بيئة �آم��ن��ة
للطالب والطالبات كما وجه �سعادته
�شكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد بن �صالح
النمي ،على حر�صهم واهتمامهم
ب�سالمة الطالب والطالبات ومتابعة

تطبيق الإجراءات االحرتازية و�سري
عملية االختبارات.
مبد�أ التباعد
من جانبه �أك��د الدكتور نا�صر
ب��ن �إب��راه��ي��م ال�ترك��ي وك��ي��ل كلية
ال��ع��ل��وم ل��ل�����ش��ؤون ا لأك��ادمي��ي��ة �أن
كلية العلوم ومنذ بداية اجلائحة
واجهت هذا التحدي ب�سنّ العديد
م��ن ال��ت��داب�ير الوقائية ال��ت��ي من
�ش�أنها احلد من تف�شي الفريو�س؛
وح��ر���ص��ت على �سالمة الطالب
والطالبات ومن�سوبي ومن�سوبات،
الكلية حيث مت منع التجمعات

يف مم��رات الكلية وقاعاتها ومت
ت���وزي���ع ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى ال��ق��اع��ات
بح�سب م�����س��اح��ات��ه��ا وم�لاءم��ت��ه��ا
لتطبيق مبد�أ التباعد.
تطبيق الربوتوكوالت
ب����دوره �أك����د ال��دك��ت��ور �سليمان
ب���ن ي��و���س��ف ال��ع��م��ر وك���ي���ل كلية
العلوم لل�ش�ؤون الفنية وامل��ق��ررات
اخل��دم��ي��ة �أن كلية ال��ع��ل��وم قامت
بتطبيق الربتوكوالت والإج���راءات
ب�شكل م��و���س��ع؛ ب����دءاً م��ن و���ص��ول
الطالب والطالبات م��روراً ب�أدائهم
االخ��ت��ب��ارات وان��ت��ه��اء مب��غ��ادرت��ه��م

الكلية ،حيث مت التعاون مع �إدارة
الأم��ن وال�سالمة باجلامعة لتنظيم
الدخول والتفويج ،بالإ�ضافة لتعقيم
جميع القاعات املجهزة لالختبارات
قبل و���ص��ول ال��ط�لاب والطالبات،
ثم يتم قيا�س احل���رارة ف��ور دخول
الطالب واملوظفني ملبانى الكلية،
وال��ت ��أك��د م��ن ارت��دائ��ه��م للكمامات
الواقية التي وفرتها الكلية ب�أعداد
كبرية طوال فرتة بقائهم يف الكلية.
ومتنى يف نهاية اللقاء التوفيق
وال���������س��ل�ام����ة جل���م���ي���ع ال���ط�ل�اب
والطالبات.

انطباعات وإشادات
التقت �صحيفة ر�سالة اجلامعة بعدد من طالب وطالبات كلية
العلوم بعد �أدائهم االختبارات احل�ضورية ،للوقوف على �آرائهم
وانطباعاتهم ،حيث �أ�شادت طالبة ق�سم الكيمياء احليوية الهنوف
بنت نا�صر العبدان بالإجراءات االحرتازية التي اتخذتها كلية العلوم
للحد من انت�شار فريو�س كورونا و�أكدت حر�ص الكلية على تطبيق
مبد�أ التباعد ب�شكل حازم.
فيما عرب طالب ق�سم الإح�صاء عبدالعزيز بن �سعد الوعالن �أن
ما �شاهده من تنظيم وعمل د�ؤوب من قبل الكلية كان له بالغ الأثر
يف �أداء الطالب اختباراتهم احل�ضورية بكل ي�سر و�سهولة واطمئنان
وموا�صلة الطالب لتح�صيلهم الدرا�سي .ب��دوره �أك��د طالب ق�سم
الكيمياء احليوية راكان البواردي �أن التنظيم كان �سمة رئي�سية لكل
االختبارات التي قام ب�أدائها.
و���ش��ك��رت ال��ط��ال��ب��ة بق�سم ال��ري��ا���ض��ي��ات �أروى ب��ن��ت ع��ب��داهلل
العبداجلبار كلية العلوم لتطبيقها الإج���راءات االحرتازية ب�شكل
كامل حيث مت تق�سيم بع�ض ُّ
ال�شعب لق�سمني لتطبيق مبد�أ التباعد
ب�شكل �أف�ضل فيما مت منع الطالب والطالبات من تبادل امل�ستلزمات
اخلا�صة باالختبار كالآلة احلا�سبة والأقالم ,ومت و�ضع املعقمات يف
كل القاعات املع ّدة لالختبارات كما مت قيا�س احلرارة لكل الطالب
والطالبات قبل دخولهم ملباين الكلية.

في قسم الطالبات تم تعقيم  140قاعة لعقد االختبارات لـ 118شعبة وأكثر من  108مقررات
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املطاعم واملقاهي و�صاالت الألعاب الريا�ضية

أكثر األماكن النتشار كورونا!
على الرغم من حتذيرات منظمة
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ك��ررة �إىل
���ض��رورة ع��دم التخلي ع��ن القيود
والإج���راءات الرادعة لتف�شي وباء
كورونا ،وعلى الرغم من ا�ستمرار
ال��ف�يرو���س ال��ت��اج��ي يف ح�����ص��اده،
�إال �أن ال��ن��ا���س ح��ول ال��ع��امل يبدو
�أنهم �سئموا ،وه��ذا ما نبهت �إليه
حكومات ع��دة وم�س�ؤولون ،ف�أقل
ال��ه��ف��وات كفيلة ب����إع���ادة توح�ش
كورونا ال��ذي بلغت �إ�صاباته حتى
الآن �أكرث من  51مليونا.
ويبدو �أن ب ��ؤر تف�شي اجلائحة
التي ت�سجل موجات ثانية يف عدة
بلدان ال �سيما �أوروب��ا ،هي �أماكن
يق�صدها النا�س ب�شكل متكرر �أينما
كانوا على الكرة الأر�ضية.
فقد ك�شفت درا�سة جديدة �أن
ع��ددا م��ن الأم��اك��ن التي يرتادها
النا�س ب�شكل متكرر م�س�ؤولة عن
غالبية الإ�صابات يف املدن الكربى،
من امل�ترو ،واملطاعم �إىل املقاهي

و����ص���االت الأل���ع���اب ال��ري��ا���ض��ي��ة،
والفنادق!
كما �أو���ض��ح��ت �أن تقليل احلد
الأق�صى للت�شغيل يف تلك الأماكن
مي��ك��ن �أن يبطئ ان��ت�����ش��ار امل��ر���ض
ب�شكل كبري بح�سب ما �أفادت �شبكة
�سي �إن �إن الأمريكية.
ويف ال�����س��ي��اق� ،أو����ض���ح ج���وري
ل��ي�����س��ك��وف��ي��ك ،م����ؤل���ف ال��درا���س��ة
والأ�ستاذ امل�ساعد لعلوم الكمبيوتر
ب��ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد� ،أن من��وذج
الدرا�سة التي عمل عليها يقرتح حدا
�أق�صى للت�شغيل ال يتجاوز ،20%
ما ميكن �أن يقلل الإ�صابات ب�أكرث
م��ن  .80%وا���س��ت��خ��دم الباحثون
م��ن ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد وج��ام��ع��ة
نورث و�سرتن بيانات موقع الهاتف
اخللوي من « »SafeGraphلتتبع
مناذج االنت�شار املحتمل للفريو�س
يف  10من �أكرب املناطق ال�سكانية
يف الواليات املتحدة ،وهي �أتالنتا،
و�شيكاغو ،وداال�����س ،وهيو�سنت،

ول����و�����س �أجن����ل����و�����س ،وم���ي���ام���ي،
ون��ي��وي��ورك ،وف��ي�لادل��ف��ي��ا ،و���س��ان
فران�سي�سكو ،ووا�شنطن العا�صمة.
كما ت�ضمنت البيانات حتركات
 98م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص ك���ل ���س��اع��ة،
و�أمن����اط ال��ت��ن��ق��ل م��ن م��ار���س �إىل
م��اي��و ،وع���دد امل���رات ال��ت��ي �سافر
ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���س �إىل ب��ع�����ض «ن��ق��اط
االهتمام» ،من امل�ترو �إىل حمالت
البقالة ،واملقاهي ،مرورا باملطاعم،
والفنادق.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن تلك
النقاط �أو الأم��اك��ن �سجلت �أك�بر
الزيادات املتوقعة يف الإ�صابات ،ال
�سيما عند �إعادة فتحها!
ولال�ستعا�ضة �أو التخفيف من
تلك املخاطر ،ين�صح الأطباء حول
العامل والباحثون بارتياد الأماكن
امل��ف��ت��وح��ة يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق ،مع
احلر�ص على التباعد االجتماعي،
وو�ضع الكمامة �إذا ما ا�ضطر املرء
�إىل ارتياد مراكز مقفلة!

مواليد العمليات القيصرية أكثر عرضة للربو والحساسية

�أف��ادت نتائج درا�سة علمية جديدة �أن
الأطفال الذين يولدون من خالل العمليات
القي�صرية يواجهون �أكرث من �ضعف خطر
الإ���ص��اب��ة بالربو واحل�سا�سية يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وفقا ملا ن�شرته «ديلي
ميل» الربيطانية نقلاً عن دورية Science
.Translational Medicine
ويف درا���س��ة �أج��ري��ت على  700طفل،
اكت�شف ب��اح��ث��ون �أم�يرك��ي��ون وج���ود �صلة
ب�ين الأط��ف��ال امل��ول��ودي��ن بعملية قي�صرية
والإ�صابة بالربو واحل�سا�سية يف �سن �ست
�سنوات.

يذكر �أن العملية القي�صرية هي �إجراء
جراحي لتوليد طفل من خالل �شق البطن
والرحم ،وبالتايل ف�إن هذا الإجراء يحرم
الأطفال عن غري ق�صد من تلقي الكائنات
احلية الدقيقة املفيدة التي يح�صل عليها
امل��وال��ي��د طبيعيا م��ن خ�لال ق��ن��اة ال���والدة
ل���دى �أم��ه��ات��ه��م.وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون :حت��رم
اجل��راح��ة القي�صرية املواليد من القدرة
على اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ـ«ب��روب��ي��وت��ي��ك» �أو
الـ«ميكروبيوم» املفيد ،مم��ا يعيق ب��دوره
منو جهاز املناعة ل��دى الطفل وميكن �أن
ي�ضاعف م��ن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض

اجلهاز التنف�سي.
وي�شمل م�صطلح امليكروبيوم اجلينومات
اجل��م��اع��ي��ة ل��ل��ك��ائ��ن��ات ال��دق��ي��ق��ة يف بيئة
معينة ،وكذلك الكائنات احلية الدقيقة
نف�سها ،وامليكروبيوم يتطور عند الأطفال
املولودين عن طريق ال���والدة القي�صرية،
لكنه رمبا ي�ستغرق وقتًا �أط��ول من �أولئك
الذين ولدوا ب�شكل طبيعي .من جانبه ،قال
الباحث بروفي�سور مارتن بلي�سر يف جامعة
روجت��رز يف نيو جري�سي« :يقوم كل جيل
من الأمهات بت�سليم امليكروبيوم اخلا�ص
ب��ه �إىل اجل��ي��ل ال��ت��ايل ،حيث يتم تغطية

الطفل باجلراثيم املفيدة �أث��ن��اء ال�ضغط
عليه عرب قناة الوالدة ،لكن هذا ال يحدث
للأطفال الذين يولدون من خالل اجلراحة
القي�صرية».
وتوفر نتائج هذه الدرا�سة �آلية للعالقة
امل��ع��روف��ة ب�ين ال���والدة القي�صرية وزي��ادة
خطر الإ�صابة بالربو واحل�سا�سية يف �سن
ال�ساد�سة ،بالإ�ضافة �إىل تغيريات مهمة يف
تكوين ميكروبيوتا الأمعاء.
ل��ك��ن ل��وح��ظ �أي�����ض��ا �أن���ه يف ع��م��ر ع��ام
واحد ،انخف�ض خطر الإ�صابة بالربو عند
الأطفال املولودين عرب جراحات قي�صرية

 %18من المتعافين ظهرت عليهم أعراض نفسية

ما زال العلماء يف �سعي د�ؤوب
لك�شف �أ���س��رار الفريو�س امل�ستجد
ال���ذي ظ��ه��ر بال�صني يف دي�سمرب
املا�ضي ،ثم انت�شر �إىل باقي دول
العامل ،وح�صد �أرواح �أكرث من مليون
�شخ�ص و�أ����ص���اب �أك�ث�ر م��ن ث�لاث
وخم�سني مليوناً حتى الآن.
فقد ك�شفت درا�سة عن م�شكلة
خطرية ج��داً يعاين منها املتعافون
م��ن كوفيد -19بعد تعافيهم من
عدوى كورونا ،وقام العلماء بتحليل

ال�����س��ج�لات ال��ط��ب��ي��ة حل����وايل 69
مليون مري�ض يف الواليات املتحدة
م��ن  20يناير حتى � 1أغ�سط�س.
و�شملت الدرا�سة � 62ألف �شخ�ص
ت�أكدت �إ�صابتهم بالفريو�س.
ووف��ق البحث املن�شور يف جملة
«»The Lancet Psychiatry
الأم�يرك��ي��ة ،اكت�شف الباحثون من
جامعة �أك�سفورد ومركز �أك�سفورد
للأبحاث الطبية احليوية يف حتليل
نتائج الأبحاث� ،أن حوايل  18%من

الناجني من كوفيد -19قد ظهرت
عليهم �أع���را����ض �أم���را����ض نف�سية
خالل مدة ت�صل �إىل � 3أ�شهر من
تاريخ ال�شفاء ،وهذا الرقم يقارب
�ضعف الأرقام امل�سجلة عند الإ�صابة
بباقي الأمرا�ض اخلطرية كال�سار�س
وغريها من الأمرا�ض ،وفق �صحيفة
«نا�شيونال �إنرتي�ست».
كما بينت الدرا�سة �أن املتعافني
من ك��ورون��ا ظهرت لديهم م�شاكل
عقلية ونف�سية خمتلفة امل�ستويات،

تبد�أ من الأرق واالكتئاب والقلق،
وهي الأكرث �شيوعاً ،وت�صل �إىل حد
الأم��را���ض النف�سية اخلطرية مثل
اخلرف وحالة �ضعف الدماغ.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن الأ���ش��خ��ا���ص
الذين كان لديهم �إ�صابات نف�سية
���س��اب��ق��ة ،ظ��ه��رت عليهم �أع��را���ض
خطرية ج��داً ومتقدمة من املر�ض
ال��ن��ف�����س��ي وك���ان���وا �أك��ث�ر ع��ر���ض��ة
للإ�صابة بالفريو�س بن�سبة 65%
من �أقرانهم الأ�صحاء.

يف ح��االت تعايف ميكروبيوتا الأم��ع��اء من
ا�ضطرابها الأويل وب���دء الن�ضج ب�شكل
طبيعي ،وبالتايل يقرتح الباحثون �أن يتم
العمل على ا�ستعادة امليكروبيوم امل�ضطرب
ب�سبب الوالدة القي�صرية ،بهدف منع تطور
مر�ض الربو بني الأطفال.
وين�صح الباحثون ب�أن تقت�صر عمليات
ال�������والدة ال��ق��ي�����ص��ري��ة ع���ل���ى احل����االت
ال�ضرورية والتي ت�شمل �إنقاذ حياة الأم
�أو املولود �أو كليهما ،ويف احلاالت التي
يكون الطفل فيها على و�ضعية املقعد
«مع قدميه �أوالً».
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«جوجل درايف» تحذر مستخدميها من حذف ملفاتهم

�أعلنت �شركة جوجل م�ؤخراً� ،أن حتديث �سيا�سات التخزين عرب ح�ساب
جوجل ،ي�شمل كلاً من جيميل ،وجوجل درايف ،وخدمة ال�صور «Google
 ،»Photosولكن معظم املواقع والأخبار ر ّكزت فقط على التغيريات التي
�ستحدث يف خدمة « ،»Google Photosوجتاهلت بع�ض التغيريات
الأخرى املهمة.
�أعلنت جوجل عن �إنهاء ميزة الن�سخ االحتياطي املجاين غري املحدود
يف خدمة ال�صور « ،»Google Photosحيث �إنها �ستحت�سب �أي �صورة �أو
مقطع فيديو جديد تقوم بتحميله بجودة عالية يف اخلدمة �ضمن امل�ساحة
التخزينية املجانية املتاحة لك يف ح�ساب جوجل اخلا�ص بك التي تبلغ 15
جيجابايت �أو �أي م�ساحة تخزينية �إ�ضافية ا�شرتيتها كع�ضو يف «Google
 ،»Oneوذلك اعتبا ًرا من  1يونيو القادم.
كما �ستحت�سب الر�سائل الإلكرتونية واملرفقات التي يف جيميل ،ومنها:
جملد «الر�سائل غري املرغوب فيها» و«املهمالت» ،وجميع امللفات املحفوظة
يف جوجل دراي��ف – مبا ي�شمل :امل�ستندات وج��داول البيانات والعرو�ض
التقدميية والر�سومات والنماذج وملفات  Jamboardوملفات – PDF
�ضمن هذه امل�ساحة التخزينية املتاحة لك.

ولكن الأهم من ذلك �أن جوجل �أعلنت عن �سيا�سة جديدة للح�سابات
غري الن�شيطة – �أو التي جتاوزت حد �سعتها التخزينية عرب جيميل وجوجل
درايف وخدمة ال�صور – تن�ص على ما يلي:
 �إذا كان ح�سابك غري ن�شيط يف واحدة �أو �أكرث من هذه اخلدمات ملدةعامني (� 24شه ًرا)� ،ستحذف جوجل املحتوى املوجود يف اخلدمة بعد مرور
هذه املدة.
 �إذا جتاوزت حد ال�سعة التخزينية املخ�ص�صة لك ملدة عامني �أو �أكرث،ومل حتذف �شي ًئا �أو ت�شرتِ م�ساحة تخزينية �إ�ضافية� ،ستحذف جوجل كل
املحتوى املحفوظ يف منتجاتها التي ا�ستخدمتها.
ولكن ،هل �ستتوا�صل معك جوجل قبل حذف املحتوى من اخلدمة؟
نعم؛ عند التوقف عن ا�ستخدام �أي خدمة من خدمات جوجل ملدة عامني،
�سرت�سل جوجل �إليك �إ�شعا ًرا عرب الربيد الإل��ك�تروين و�إ�شعارات �ضمن
اخلدمة نف�سها ،حيث �ستتوا�صل معك ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر قبل �أن
حتذف املحتوى نهائ ًيا .مما مينحك الفر�صة لتجنب احلذف عن طريق
تن�شيط ح�سابك يف اخلدمة مرة �أخرى� ،أو تنزيل املحتوى من اخلدمة قبل
حذفه.

حيث ت�شري البيانات �إىل �أن عدد
عمليات البحث اليومية ت�ضاعف
 4مرات على مدى ع�شر �سنوات،
ح��ي��ث و���ص��ل ال��ع��دد ال��ي��وم��ي �إىل
مليار عملية يف ع��ام  ،2010يف
ح�ين ك���ان ال��ع��دد ال ي��ت��ج��اوز 18
مليون عملية يومياً يف عام .2000
وكما هو حال غالبية ال�شركات
التكنولوجية ،ا�ستفادت «غوغل»

�إىل  11.2مليار دوالر ،مقارنة
بنف�س الربع العام املا�ضي ،وذلك
ب�سبب ازدهار عائدات الإعالنات
والأعمال ال�سحابية القوية ،ومنت
الإي��رادات � 14%إىل 46.2مليار
دوالر ،وقدمت �أعمال الإعالنات
يف غ��وغ��ل �أك�ب�ر م�ساهمة بقيمة
 37.1مليار دوالر.
امل�صدرalqabas :

 4مليارات عملية بحث باستخدام «غوغل» يوميًا

ذك�����رت وك���ال���ة ب��ل��وم��ب�يرغ �أن
م�����س��ت��خ��دم��ي ���ش��ب��ك��ة الإن�ت�رن���ت
ح���ول ال���ع���امل ،ي��ق��وم��ون ب����إج���راء
ن��ح��و  4م���ل���ي���ارات ع��م��ل��ي��ة بحث
يومياً ،با�ستخدام حمرك البحث
«غوغل».
ووف��ق��اً للوكالة ف���إن ذل��ك ي�ؤكد
جم�����دداً ع��ل��ى ال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع
املتوا�صل ملحرك البحث العمالق،

م��ن تف�شي وب���اء ك��ورون��ا ،وزي���ادة
ال���وق���ت ال�����ذي ي��ق�����ض��ي��ه ال��ن��ا���س
يف ا���س��ت��خ��دام الإن�ت�رن���ت ،نتيجة
�إج���راءات الإغ�لاق العام التي مت
ف��ر���ض��ه��ا يف معظم دول ال��ع��امل،
ملواجهة الفريو�س.
يذكر �أن �أرب��اح �شركة �ألفابت،
ال�����ش��رك��ة الأم ل��غ��وغ��ل ،ق��ف��زت
يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث بن�سبة 60%

هل يمكن استخدام أي شاحن للهاتف وهل تتأثر البطارية!

�أغلبنا تعر�ض ملوقف يحتاج فيه �إىل �شحن
ه��ات��ف��ه خ���ارج امل��ن��زل ومل ي��ك��ن م��ع��ه ال�شاحن
الأ�صلي �أو الأ�سا�سي للهاتف ،وكلنا نت�ساءل يف
تلك اللحظة :هل ميكن ا�ستخدام �أي �شاحن مع
هاتفي �سواء كان �شاحنا �سلكيا �أو ال�سلكيا؟
الإج���اب���ة امل��خ��ت�����ص��رة ه��ي «ن���ع���م» ،ح��ي��ث �إن
الغالبية العظمى من الهواتف الآن ت�ضم منفذ
« »USB-Cلل�شحن ال�سلكي ،وت��دع��م معايري
ال�شحن الال�سلكي نف�سها ،ويف هذه املرحلة يعمل
�أي �شاحن جديد مع �أي هاتف جديد ،ولكن لن
حت�صل على �سرعات ال�شحن الق�صوى� ،أو معدل
ال�شحن الأكرث كفاءة �إذا كنت ال ت�ستخدم �شاحناً
من �صنع �شركة الهاتف نف�سه.

وعندما يتعلق الأم��ر بال�شحن ال�سريع يجب
خ�صي�صا لهاتفك،
�أن ت�ستخدم ال�شاحن امل�صمم
ً
وينطبق الأم��ر نف�سه على ال�شحن الال�سلكي،
حيث ميكن ا�ستخدام �أي �شاحن مع �أي هاتف
�إذا كانا يدعمان معيار ال�شحن الال�سلكي نف�سه،
ولكن من املمكن �أن تختلف �سرعة ال�شحن من
�شاحن �إىل �آخر.
اال�ستثناء الوحيد هنا؛ يتعلق بهواتف �آيفون
 12اجل��دي��دة ال��ت��ي ت�ستخدم م��ع��ي��ار ال�شحن
خ�صو�صا،
اجلديد « »MagSafeامل�صمم لها
ً
وال���ذي يعتمد على ات�����ص��ال مغناطي�سي قوي
لتثبيت الهاتف يف قاعدة ال�شحن ،لذلك ال يو�صى
با�ستخدام �شواحن « »MagSafeاجلديدة مع �أي

هواتف �أخرى غري �آيفون .12
وق��د ح��ذرت �شركة «�آب���ل» نف�سها م��ن و�ضع
بطاقات االئتمان� ،أو بطاقات مفاتيح الفندق
�أو بطاقات املوا�صالت� ،أو جوازات ال�سفر ،بني
هاتف �آيفون و�شاحن « ،»MagSafeحيث قد
يُتلف ذل��ك ال�شرائط املغناطي�سية �أو رقاقات
« »RFIDيف هذه الأ�شياء.
كما �أن ال�شاحن قد يرتك عالمات دائرية يف
احلافظات اخلارجية التي ت�ستخدمها حلماية
الهاتف ،بالإ�ضافة �إىل ترك العالمات الدائرية
نف�سها يف ظهر الهاتف الزجاجي نف�سه �إذا كنت
ال ت�ستخدم حافظة.
امل�صدرalarabiya :

مالحظة مهمة :يجب تن�شيط ح�سابك يف كل خدمة من خدمات جوجل
على حدة ،على �سبيل املثال� :إذا كنت غري ن�شيط ملدة عامني يف خدمة
ً
ن�شيطا يف جيميل وجوجل درايف،
« »Google Photosولكن ال تزال
�ستحذف جوجل املحتوى املحفوظ يف خدمة « »Google Photosفقط،
ولكن �سيظل املحتوى يف اخلدمات الأخرى كما هو يف حال كان ح�سابك
ً
ن�شيطا فيها.
ً
كيفية احلفاظ على ح�سابك ن�شيطا يف كل خدمة ت�ستخدمها:
ً
ن�شيطا هي
تقول جوجل�“ :إن �أب�سط طريقة للحفاظ على ح�سابك
ت�سجيل الدخول �إىل ح�سابك يف جيميل� ،أو جوجل درايف� ،أو Google
 Photosمن خالل الويب �أو تطبيق الهاتف ب�شكل دوري”.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد يكون لديك ح�سابات متعددة قمت ب�إعدادها
يف جهازك ،لذلك يجب تن�شيط كل منها؛ لأنه يتم اعتبار الن�شاط ح�سب
احل�ساب ،ولي�س ح�سب اجلهاز؛ لذلك ت�أ ّكد من �أنك ت�ستخدم اخلدمات
جلميع احل�سابات التي تريد بقاءها ن�شيطة ب�شكل دوري.
امل�صدرaitnews :

التقليل من استخدام الهاتف
الذكي يقي من االكتئاب
يدمن �أغلب النا�س على الإم�ساك بهواتفهم الذكية طيلة النهار
وحتى قبل �أن يخلدوا �إىل النوم ،دون �أن يدركوا �أن هذه العادة
تنعك�س ب�شكل خطري على �صحتهم ورمبا تزيد عر�ضتهم للإ�صابة
مبر�ض االكتئاب.
وبح�سب درا�سة �أ�سرتالية حديثة ،ف���إن التقليل من ا�ستخدام
الهاتف الذكي والتحديق يف ال�شا�شة من �ش�أنه �أن ي�ساعد على نوم
�أف�ضل خالل الليل ،ف�ضال عن الوقاية من الإ�صابة مبر�ض االكتئاب.
و�أك��د باحثون من جامعة �سيدين الغربية �أن م��راع��اة احلمية
والقيام ب�أن�شطة بدنية� ،أمران ي�ساعدان �أي�ضا على حماية ال�صحة
من اال�ضطراب النف�سي.
و�شملت الدرا�سة بيانات �ضخمة ملا يقارب � 85ألف �شخ�ص ،عن
طريق م�ؤ�س�سة «بيوبنك» الربيطانية التي جتري بحوثا �صحية منذ
�سنوات طويلة.
ووجد الباحثون عالقة وثيقة بني العوامل الثالثة املذكورة �أي
الهاتف والن�شاط البدين واحلمية ،وبني الإ�صابة مبر�ض االكتئاب.
وذك���رت ال��درا���س��ة �أن ه��ذه العر�ضة لالكتئاب لوحظت لدى
الأ�شخا�ص الذين يعانون االكتئاب �أ�صال� ،إىل جانب �أ�شخا�ص كانوا
يف حالة �سليمة.
و�أوردت الدرا�سة �أنه ما كان معروفا يف وقت �سابق هو �أن �أمرا
مثل الريا�ضة يعود بالنفع من خالل حت�سني امل��زاج ،لكن ما تبني،
م�ؤخرا ،هو �أنها تقي من االكتئاب.
ويقول خ�براء ال�صحة �إن م�ضار الإكثار من م�شاهدة الهواتف
والأجهزة ال تقت�صر على االكتئاب ،بل ت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات ع�ضوية
�أخرى.
وحتذر توجيهات اخلرباء من انعكا�س التحديق يف ال�شا�شات على
�صحة العيون ،ال�سيما �أن النا�س �صاروا يعملون اليوم ب�أكمله �أمام
الأجهزة.
�أما و�سائل الت�سلية التي �أ�صبحت متاحة يف ع�صرنا ،فت�شجع على
ال�سهر ملدة �أطول ،وهو ما يعني �أي�ضا تناول كميات �أكرب من الطعام
من جراء ال�شعور باجلوع ،دون القيام باجلهد البدين املطلوب.
امل�صدرskynewsarabia :
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وفد من وحدة التدريب يزور «اآلداب»

رئي�س اجلامعة يوقع مذكرة التكامل مع الهيئة ال�سعودية للف�ضاء

ملناق�شة االزدحام املروري بجادة اجلامعة

د .الصقير يجتمع برئيس شعبة سير «شمال الرياض»

اجتمع وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل ال�صقري يف مكتبه
مبقر الوكالة ،م�ؤخراً ،برئي�س �شعبة

ال�سري مبرور �شمال الريا�ض املقدم
خ��ال��د الفيفي ،بح�ضور الرئي�س
التنفيذي ل�شركة وادي الريا�ض

ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�����ص��ال��ح ،وامل��دي��ر
التنفيذي ل��وادي الريا�ض املهند�س
عثمان ال�شهري ،ومدير عام الإدارة

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

العامة لل�سالمة والأم��ن اجلامعي
الأ���س��ت��اذ مو�سى قحل ،واملهند�س
م��ت��ع��ب ال��ع��ن��زي م��ن ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض.
ج��رى خ�لال االج��ت��م��اع مناق�شة
ت��أث��ر احل��رك��ة امل��روري��ة يف منطقة
ج��ادة اجلامعة وال�شوارع والطرق
املحيطة بها وال��ت��ي تقع بامتداد
طريق الأم�ي�ر تركي الأول نتيجة
الإقبال ال�شديد لهذه املنطقة وبحث
البدائل املمكنة ملعاجلة االزدح��ام
امل��روري ،وبعد املناق�شة مت االتفاق
على تعديل بع�ض امل��خ��ارج والتي
�سوف ت�ساهم ب�إذن اهلل يف ت�سهيل
وان�سيابية احلركة املرورية وتنظيم
دخ��ول وخ���روج املركبات م��ن و�إىل
جادة اجلامعة.

تدشين كتيب إلكتروني للتعريف بأعضاء التدريس الجدد
كتب :ماجد القحطاين
د�شن وكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور علي م�سملي
حفل تد�شني رابط الفيديو والكتيب
الإل����ك��ت�روين ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��خ��دم��ات
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س اجل���دد،
وذل���ك الأح���د امل��ا���ض��ي مبقر كلية
العلوم ،بح�ضور عميد عمادة املوارد
الب�شرية الدكتور �سامل الرجيعي،
وع��م��ي��د ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
الدكتور عمر ال�صالح ،وامل�شرف
العام على عمادة تطوير املهارات
الدكتور عادل با�شطح.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي وكيل
اجلامعة ،عميد كلية العلوم الدكتور
ن��ا���ص��ر ال���داغ���ري ووك��ل�اء الكلية

وال��دك��ت��ورة ان��ت�����ص��ار ال�سحيباين
�صاحبة املبادرة ومقررة جلنة �إعداد
الفيديو والكتيب التعريفي بخدمات
�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد.
�أل��ق��ى عميد كلية العلوم كلمته
مرحباً بال�ضيوف الكرام كما �أثنى
ع��ل��ى ت�����ش��ري��ف ق���ي���ادات اجل��ام��ع��ة

وح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى ح�����ض��ور حفل
التد�شني و�شكر القائمني على عمل
اللجنة ومتنى لهم املزيد من النجاح.
بعد ذلك �ألقت �صاحبة املبادرة
وم���ق���ررة جل��ن��ة �إع������داد ال��ف��ي��دي��و
والكتيب التعريفي بخدمات �أع�ضاء
هيئة التدري�س اجلدد كلمتها التي

�أث��ن��ت فيها على دور عميد كلية
ال��ع��ل��وم ودع��م��ه امل�����س��ت��م��ر جلميع
امل��ب��ادارت ال��ت��ي تقدمها ع�ضوات
هيئة التدري�س وكذلك دعم اجلامعة
وقيادات اجلامعة ملا يخدم العملية
ال��ت��ع��ل��م��ي��ة .ومت ت��ك��رمي ع�����ض��وات
اللجنة امل�شاركات باملبادرة من قبل
وكيل اجلامعة للتخطيط ولتطوير
وعميد كلية العلوم وهن :د .انت�صار
ال�سحيباين ،د� .إميان الغامدي ،د.
ح�صة العبيد ،د .وداد العنزي.
ت�لا ذل��ك ت��ك��رمي لـفريق عمادة
ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة تقديرا
مل�ساهمتهن يف امل��ب��ادرة ،وه���ن� :أ.
منال املجي�ش� ،أ .ن��ورة احلماد� ،أ.
�سارة القويزاين ،عهود ال�شايقي.

زار امل�شرف على وح��دة التدريب املركزية بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية د .حمود الروي�س ،كلية الآداب ،وقدم تعريفاً م�سبطاً
عن دور الوحدة يف حت�سني وتطوير كفاءة التدريب التعاوين لدى طلبة
اجلامعة.
ح�ضر اللقاء عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،ووكيل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية بالكلية د .عبدالوهاب �أبااخليل ،ور�ؤ�ساء �أق�سام
الكلية وم�شرفو برامج التدريب التعاوين رجاالً ون�سا ًء.
كما مت ا�ستعرا�ض الأهداف والأعمال املناطة بالوحدة والتي يرتكز دورها
على رفع م�ستوى كفاءة التدريب التعاوين يف اجلامعة ،ونوق�ش يف �إطار ذلك
�آفاق وجماالت التعاون بني كلية الآداب ووحدة التدريب املركزية واالطالع
على �سبل دعم الوحدة لربامج التدريب التعاوين.
و�أو�ضح د .حمود الروي�س �أن الوحدة تعمل على توفري فر�ص تدريبية
ب�صورة متعددة ونوعية كما تعمل على �إطالق وثيقة التدريب التعاوين والتي
�ستعمم على كافة الأق�سام يف الكلية واجلامعة على حد �سواء.
و�أ�شار الروي�س �إىل �أن الوحدة تعمل حالياً على ت�صميم وتطوير من�صة
�إلكرتونية متكاملة متخ�ص�صة يف طرح الفر�ص التدريبية يف اجلامعة من
قبل خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�صة والقطاع الثالث ،وتهدف
املن�صة �إىل �إعالن وتوفري الفر�ص التدريبية للطالب ب�صورة وا�ضحة وبكل
�شفافية ،وت�ساهم يف زيادة معدل الفر�ص التدريبية لدى طلبة التدريب
التعاوين يف اجلامعة ،ومن املقرر �أن تطلق املن�صة خالل الف�صل الدرا�سي
القادم للعام الدرا�سي .1442
من جانبه �شكر الدكتور نايف �آل �سعود عميد الكلية ،الدكتور حمود
الروي�س والدكتور عبدالوهاب �أبااخليل وكيل الكلية على جهودهم وتعاونهم
يف رفع م�ستوى وكفاءات التعليم والتدريب يف الكلية ،كما �أ�شاد مبخرجات
االجتماع والتي مت فيها تبادل وا�ستعرا�ض التجارب ال�سابقة بالإ�ضافة
�إىل �أهمية دور الوحدة وجهودها املبذولة م�ؤكداً على �أهمية رفع م�ستوى
معدالت الفر�ص التدريبية يف اجلامعة يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.

اجتماع تعريفي لـ«مستمري التفوق»

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم الثالثاء  24ربيع الأول
1442هـ االجتماع التعريفي اخلا�ص بالطلبة امللتحقني مب�سار «م�ستمري
التفوق» قدمته الأ�ستاذة اجلوهرة ال�شيباين.
ب��د�أ االجتماع بالتعريف بامل�سار ومن هم امل�ستحقون لاللتحاق بهذا
امل�سار ،وحتدثت �أي�ضاً عن الر�ؤية والر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية والقيم
و�أ�ساليب التقدمي ،وعر�ضت �أهم املميزات اخلا�صة بهذا امل�سار.
بعد ذلك ا�ستعر�ضت ال�شيباين خطة الربنامج والفعاليات التي �ستقام،
ثم ختمت االجتماع بتزويد احل�ضور بو�سائل التوا�صل اخلا�صة بالربنامج،
والرد على اال�ستف�سارات.

حملة إعالمية لليوم العالمي للجودة

ب����رع����اي����ة وك���ي���ل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور
ع��ل��ى م�سملي ب���د�أت
ع�����م�����ادة ال���ت���ط���وي���ر
واجل��������ودة ب��رئ��ا���س��ة
ع��م��ي��ده��ا ال��دك��ت��ور
مبارك القحطاين يف
تنفيذ حملة �إعالمية
احتفاالً باليوم العاملي للجودة  ،2020حيث تت�ضمن احلملة ع��دداً من
الأن�شطة التي من بينها عقد ور���ش عمل متخ�ص�صة ،ون�شر ع��دد من
الإعالنات عرب قنوات االت�صال املتعددة باجلامعة ،و�إنتاج عدد من املواد
الإعالمية التوعوية ،وطرح م�سابقة طالبية ،وتنطلق احلملة الإعالمية هذا
العام حتت �شعار :اجلودة للتميز ،وي�شارك يف تنفيذها عدد من من�سوبي
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ،وعمادة التطوير واجلودة ،وعدد من
وحدات اجلامعة.

لقاء تعزيز مفهوم الشراكة المهنية

�شاركت اجلامعة ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة يف اللقاء االفرتا�ضي
الذي نظمته هيئة تقومي التعليم والتدريب بعنوان «تعزيز مفهوم ال�شراكة
املهنية لل�شهادات االحرتافية والتنمية املهنية بني هيئة تقومي التعليم
والتدريب وامل�ؤ�س�سات التعليمية» وذلك يوم االثنني 1442/4/1هـ املوافق
2020/11/16م.
وهدف اللقاء �إىل التعرف على االحتياجات التدريبية لأ�صحاب العالقة
من امل�ؤ�س�سات التعليمية والهيئات اخلليجية والتعريف بخدمات الإدارة
العامة للتدريب وتطوير عالقات بناءة ومثمرة مع اجلميع.

