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للم�شي  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 

����ش���ارك���ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ش��ة 

عميد  وبح�شور  البدين  والن�شاط 

عمر  بن  �شليمان   الدكتور  الكلية 

الكلية  ط��اب  م��ن  وجمع  اجللعود 

فعالية  يف  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

امل�����ش��ي اجل��م��اع��ي حت���ت ع��ن��وان 

»ال�شعودية مت�شي«.

كلية  عميد  اأك��د  املنا�شبة  وبهذه 

علوم الريا�شة  اأن فعالية »ال�شعودية 

اليوم  فعاليات  �شمن  تاأتي  مت�شي« 

ن�شر  اإىل   وتهدف  للم�شي  العاملي 

ثقافة امل�شي يف اأو�شاط املجتمع.

القبول  ���ش��وؤون  عمادة  ا�شتقبلت 

امللك  جامعة  من  وف��داً  والت�شجيل 

بخمي�س  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ة  خ���ال���د 

للتدريب  العامة  واملوؤ�ش�شة  م�شيط 

الوفد كل من  التقني واملهني، ومثل 

القرين عميد عمادة  د.عبداملح�شن 

القبول والت�شجيل بجامعة امللك خالد، 

التقنية  كلية  وكيل  ع�شريي  واأحمد 

املتدربني،  ل�شوؤون  م�شيط  بخمي�س 

اإدارة  م��دي��ر  احل�شني  عبداملجيد 

العامة  باملوؤ�ش�شة  والت�شجيل  القبول 

يف  وك��ان  واملهني،  التقني  للتدريب 

ا�شتقبالهم د. �شعد بن عمران عميد 

والت�شجي�ل،  القب�ول  �ش��وؤون  ع��مادة 

د. مراد مباركي وكيل العمادة ل�شوؤون 

ال��ق��ب��ول. وت��ه��دف ال��زي��ارة للتعرف 

يف  اجلامعة  جتربة  من  واال�شتفادة 

للطاب  املوحد  االإلكرتوين  القبول 

احلكومية  اجلامعات  والطالبات يف 

التقنية  والكلية  الريا�س  مبنطقة 

املثلى  اال�شتفادة  وكيفية  بالريا�س، 

عدم  و�شمان  املتاحة  املقاعد  م��ن 

تكرار  تفادي  من خال  فيها  الهدر 

االإج��راءات  لت�شهيل  اإ�شافة  القبول، 

الوقت  توفري  اأج��ل  م��ن  وتوحيدها 

م��ن م�شقة  ال��ط��اب  واجل��ه��د على 

احل�شور ملقر اجلامعات اأو الكليات 

التقنية وتايف تكرار اإدخال البيانات.

وفد من »المظالم« يزور الجامعة

املا�شي،  االأح��د  العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 

وفداً من ديوان املظامل، وت�شمنت الزيارة مناق�شة العديد من املو�شوعات 

ذات االهتمام امل�شرتك، منها تعزيز العاقات الت�شاركية يف جمال درا�شات 

االأمن الفكري والتطرف، واأبرز جماالت التعاون املتاحة يف تطوير اجلانب 

البحثي واملعريف بني الطرفني.

براءة اختراع 
لـ »مثبت قالب الحشوات«

كتبت: ندى القحطاين

يف اإجناز جديد مل�شت�شفى طب االأ�شنان 

امللك  الطبية بجامعة  املدينة  اجلامعي يف 

اآل  �شعيد  عبداهلل  الدكتور  �شجل  �شعود، 

عائ�س، ا�شت�شاري اإ�شاح وجتديد االأ�شنان 

يف املدينة الطبية اجلامعية واأ�شتاذ م�شارك 

يف كلية طب االأ�شنان بجامعة امللك �شعود، 

براءة اخرتاع لدى مكتب براءات االخرتاع 

احل�شوات  قالب  »مثبت  بعنوان  االأمريكي 

اجلانبية لاأ�شنان«. 

واأو�شح الدكتور اآل عائ�س اأن االخرتاع 

قالب  لتثبيت  ت�شتخدم  اأداة  ع��ن  ع��ب��ارة 

بقابليته  املثبت  ويتميز  لاأ�شنان،  اجلانبية  احل�شوات  عمل  عند  االأ�شنان 

املراد  املح�شر  ال�شن  مع  القالب  تثبيت  اإحكام  على  ي�شاعد  مما  للتمدد 

عن  عبارة  االخ��رتاع  اأن  اإىل  م�شرياً  اجلانبية،  االأ�شنان  بح�شوة  اإ�شاحه 

لتقلي�س حجم  والتمدد  لل�شد  القابل  املعدن  لفائف  جتويف داخلي يحوي 

املثبت مما يحكم اإغاق القالب مع ال�شن ويقل�س الزمن الازم يف اختيار 

اأن مثبت قالب احل�شوات اجلانبية لاأ�شنان يعترب  املثبت املنا�شب، موؤكداً 

جزءاً مهماً من عملية ترميم االأ�شنان واحل�شول على النتيجة املثالية.
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03الجامعة تشارك في »الحفاظ على كوكب األرض«

وثيقة لحماية الطالب

و����ش���ع���ت وث���ي���ق���ة ح���ق���وق 

اجلامعي،  الطالب  والتزامات 

بهدف توعية الطاب بحقوقهم 

التي  واخل��دم��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة 

ت��ق��دم��ه��ا ل��ه��م اجل��ام��ع��ة وف��ق��اً 

الإمكاناتها وكيفية احل�شول على 

املخت�شة  واجلهة  احلقوق  هذه 

بذلك، كما تهدف اإىل توعيتهم 

بالتزاماتهم جتاه اجلامعة وذلك 

حر�شاً من اجلامعة على جودة 

العمل االأكادميي.

التفا�شيل �ش�8

20 عضوًا من »الهندسة« ضمن قائمة األكثر استشهادًا 
على مستوى العالم

ت�شرفت كلية الهند�شة يف جامعة امللك �شعود 

»قاعدة  يف  من�شوبيها  من   »٢٠« اأ�شماء  بظهور 

خمتلف  يف  ا�شت�شهاداً  االأك��ر  املوؤلفني  بيانات 

من  العلوم« من �شمن قائمة ت�شم »١٢٨« موؤلفاً 

من�شوبي جامعة امللك �شعود.

الهند�شة   كلية  من�شوبي  اأ�شماء  توزعت  وق��د 

على خمتلف االأق�شام واملراكز البحثية يف الكلية 

وهم - بدون ترتيب – كالتايل: 

- اأ.د. يو�شف ال�شلوم (هند�شة مدنية).

- اأ.د. حممد اإقبال خان (هند�شة مدنية).

- اأ.د. طارق امل�شلم (هند�شة مدنية).

- اأ.د. �شالح ال�شيد (هند�شة مدنية).

- اأ.د. حممد ال�شناق (هند�شة مدنية).

- اأ.د. �شعيد الزهراين (هند�شة كيميائية).

- اأ.د. حممد عا�شف (هند�شة كيميائية).

- اأ.د. وليد حمداوي (هند�شة كيميائية).

- اأ.د. �شعد الغوينم (هند�شة كهربائية).

- د. حممد الر�شيدي (هند�شة كهربائية).

- اأ.د. نذر مالك (هند�شة كهربائية).

(هند�شة  االأح���م���ري  ع��ب��دال��رح��م��ن  اأ.د.   -

�شناعية).

- اأ.د. �شعيد دروي�س (هند�شة �شناعية).

- اأ.د. �شامي ال�شانع (هند�شة ميكانيكية).

- اأ.د. اأحمد خ�شري (هند�شة ميكانيكية).

- اأ.د. حممد علي (هند�شة ميكانيكية).

- اأ.د. �شيد ال�شريف (هند�شة ميكانيكية).

الطاقة  تقنيات  (مركز  التملي  علي  اأ.د.   -

امل�شتدامة).

الدن  ب��ن  (كر�شي  ال�شناديدي  ح�شني  د.   -

لاأبحاث والدرا�شات يف اإعادة تاأهيل املن�شاآت).

الأبحاث  التميز  (م��رك��ز  ال�شيد  اأح��م��د  د.   -

واختبارات اخلر�شانة).

امللحقة  البيانات  قاعدة  يف  االأ�شماء  ون�شرت 

 PLOS« ورق��ة يف جملة  يف  التحليلية  بالدرا�شة 

�شمن جملدها  العا�شر  اإ�شدارها  يف   »Biology
الثامن ع�شر املن�شور يف �شهر اأكتوبر من عام ٢٠٢٠م.

ت�شمني  على  الدرا�شة  هذه  موؤلفو  واقت�شر 

اأعلى  متثل  التي  البيانات  قاعدة  يف  االأ�شماء 

يف  املدرجني  املوؤلفني  من   »٪٢« املائة  يف  اثنني 

معتمدين   Scopus �شكوب�س  بيانات   قاعدة 

قيا�س  يف  معتمدة  قيا�شية  موؤ�شرات   »6« على 

العلمية. البحوث  والتاأثري يف  اال�شت�شهاد 

موؤلف  األف   160 البيانات  قاعدة  و�شملت 

و176  علمي  تخ�ش�س   22 دولة يف   149 من 

اإىل  ال��درا���ش��ة  وخ��ل�����ش��ت  ف��رع��ي،  تخ�ش�س 

قاعدة  االأوىل  البيانات:  قواعد  من  نوعني 

ك���ر ا���ش��ت�����ش��ه��اداً خ���ال امل�����ش��رية  ب��ي��ان��ات االأ

وحتى  للموؤلف  الن�شر  ب��داي��ة  منذ  العلمية 

بيانات  قاعدة  والثانية  املا�شي؛  العام  اأواخر 

 ٢٠١٩ املا�شي  العام  خال  ا�شت�شهاداً  االأكر 

فقط.

وفود تزور القبول والتسجيلعلوم الرياضة تشارك في فعالية »السعودية تمشي«

»هنا السعودية« يستضيف رحالة
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الربيع لألغذية

دور الفلسفة في تحقيق
الشخصية المعرفية للموهوبين

اختتام فعاليات ورشة إجراءات إتالف الوثائق

.. وتكريم ممثل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ندوة حول دور التغذية الصحية والنشاط البدني في تحسين جودة الحياة

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

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

اجلامعة  وكيل  �سعادة  وق��ع  العمر، 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

النمي  �سالح  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 

و�سركة  اجلامعة  بني  تفاهم  مذكرة 

ميثلها  للأغذية،  ال�سعودية  الربيع 

وذلك  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س 

�سباح يوم اخلمي�س 4/ 4/ 1442ه� 

بقاعة الت�سريفات.

تعزيز  اإىل  املذكرة  هذه  وتهدف 

ال��ت��ع��اون يف ع���دد م��ن امل��ج��الت، 

امل��ي��داين  ال��ت��دري��ب  ت�سمل  وال��ت��ي 

اخل��رات  وتبادل  اجلامعة  لطلب 

بني الطرفني، وكذلك اإقامة دورات 

تدريبية بينهما.

كتبت: �سارة ال�سويداء

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

ربيع   29 الأح����د  ي���وم  وامل��وه��وب��ني 

بُ��ع��د  ع���ن  دورة  1442ه�  الأول 

حتقيق  يف  »ال��ف��ل�����س��ف��ة  ب���ع���ن���وان 

ال�سخ�سية املعرفية« قدمها الدكتور 

الدورة  بداأ  عبداهلل املطريي، حيث 

احلديثة  التطورات  عن  باحلديث 

وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى احل�����س��ارة وكيف 

التقدم  ب�سبب  املجتمع  على  اأث��رت 

التكنولوجي، ثم حتدث عن �سرورة 

الفل�سفي  الطرح  املوهوبني  تعليم 

ذلك  بعد  اأف��ك��اره��م،  ط��رح  ملعرفة 

يف  الفل�سفة  دور  باحلديث  ت��ن��اول 

وغ��ريه��ا  والج��ت��م��اع  النف�س  ع��ل��م 

م��ن ال��ع��ل��وم الأخ�����رى. ك��م��ا حت��دث 

ع���ن ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي حيث 

اأو�سح اأنه لي�س بال�سرورة اأن يكون 

اإي��ج��اب��ي��اً ق��د ي��ك��ون طريقة  ت��ط��وراً 

عن  حت��دث  ثم  الجتماعي،  للعزل 

الإعلمية  الحرتافية  غياب  تاأثري 

ودور  اإع��لم��ي��اً،  املقدمة  امل���واد  يف 

الطابع الو�سفي يف العلوم الطبيعية 

وحيد  كمعيار  التجربة  وا�ستخدام 

علمي يف العلوم الطبيعية.

بعد ذلك تكلم عن �سرورة التعلم 

الذاتي حتى ي�ستطيع الفرد التعامل 

التجارب  وم�ساركة  الآخ��ري��ن  م��ع 

وامل���ع���ارف وجت��ن��ب ال��ع��زل��ة، وختم 

الفل�سفة  دور  عن  باحلديث  ال��دورة 

تعليم  يف  واجل���وائ���ح  ال���ك���وارث  يف 

الإن�����س��ان وم��دى خرتها م��ن حيث 

وال��ت��اأم��ل  الأ�سئلة  وط���رح  التفكري 

كاأ�سخا�س،  منظورنا  من  بالأحداث 

اجلامعيني  الأ���س��ات��ذة  دور  واأي�����س��اً 

يف ن��ق��د اأن��ظ��م��ت��ه��ا م��ث��ل ام��ت��داد 

اأع�ساء  اختيار  وفكرة  التخ�س�س 

هيئة التدري�س، ويف ختام الدورة قام 

بالرد على ا�ستف�سارات احل�سور.

باجلامعة  الوثائق  مركز  اختتم 

الفرتا�سية  العمل  ور�سة  فعاليات 

التي نظمها املركز بعنوان »اإجراءات 

برعاية  وذل���ك  ال��وث��ائ��ق«،  اإت����لف 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

ب��ن حممد  ال��دك��ت��ور على  الأ���س��ت��اذ 

بن  خالد  الأ�ستاذ  وقدمها  م�سملي، 

الوطني  املركز  من  اجلبايل  حممد 

مدى  على  وامل��ح��ف��وظ��ات،  للوثائق 

م�ساركاً   351 فيها  و�سارك  يومني، 

من من�سوبي اجلامعة.

ت�سمن اليوم الأول م�ساركة »100« 

الأكادميية  القيادات  مثلوا  م�سارك 

م�ساعدو  وهم:  باجلامعة  والإداري��ة 

الكليات  وع��م��داء  اجلامعة،  وك��لء 

ووك��لوؤه��م،  امل�ساندة،  وال��ع��م��ادات 

اليوم  و�سارك يف  الإدارات،  ومدراء 

الثاين »251« م�ساركاً وهم: موظفو 

الأر���س��ي��ف وم��وظ��ف��و الت�����س��الت 

الإدارية بوحدات اجلامعة.

وح���ر����س���ت وك����ال����ة اجل��ام��ع��ة 

دع��وة  ع��ل��ى  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

ال��رج��ال  م��ن  امل�ستهدفة  اجل��ه��ات 

والن�ساء للم�ساركة يف الور�سة.

ور���س��ة عمل  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

تهدف  الوثائق«  اإت��لف  »اإج���راءات 

بني  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��وع��ي  ن�����س��ر  اإىل 

م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة، وال��ت��ع��ري��ف 

باإتلف  والأنظمة اخلا�سة  باللوائح 

الوثائق  مركز  دور  وتفعيل  الوثائق، 

واأنظمة  لوائح  تطبيق  يف  باجلامعة 

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للتخطيط 

علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  والتطوير 

الأ�ستاذ  مبكتبه  م�سملي  حممد  بن 

خالد بن حممد اجلبايل من املركز 

ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات؛ 

واإه��دائ��ه  �سعادته  �سكر  مت  حيث 

درع����اً ت��ك��رمي��ي��اً ت��ق��دي��راً جل��ه��وده 

»اإج����راءات  عمل  ور���س��ة  تقدمي  يف 

وكالة  نظمتها  التي  الوثائق«  اإتلف 

اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة 

يومي  باجلامعة  الوثائق  مركز  يف 

ربيع   24-23 وال��ث��لث��اء  الث��ن��ني 

الأول 1442ه�، و�سارك فيها 351 

م�ساركاً من من�سوبي اجلامعة.

ح�����س��ر ال��ت��ك��رمي ع��م��ي��د ع��م��ادة 

مبارك  الدكتور  واجل���ودة  التطوير 

اإدارة  ومدير  القحطاين،  هادي  بن 

الأ�ستاذ  باجلامعة  ال��وث��ائ��ق  مركز 

خالد املطريي.

برعاية عميد كلية علوم الريا�سة 

بن  �سليمان  د.  ال��ب��دين  والن�ساط 

ع��م��ر اجل��ل��ع��ود ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم 

وح��دة  نظمت  ل��ل�����س��ك��ري،  ال��ع��امل��ي 

الكلية  بوكالة  املجتمعية  العلقات 

بعنوان »دور  للتطوير واجلودة ندوة 

البدين  والن�ساط  ال�سحية  التغذية 

ملر�سى  احل��ي��اة  ج���ودة  حت�سني  يف 

ربيع   1 الأحد  يوم  وذلك  ال�سكري« 

الآخر 1442ه� املوافق 15 نوفمر 

2020م، عر من�سة زووم.

يعرب  معد  اأ.  رح��ب  البداية  يف 

اللقاء،  و�سيوف  باحل�سور  دفرتدار 

الندوة والذي يرز  ثم قدم ملو�سوع 

مر�سى  بحياة  مرتبطاً  مهماً  جانباً 

ال�سكري.

اأ�ستاذ  للقاء  الأول  ال�سيف  كان 

ف�سيولوجيا اجلهد البدين امل�سارك 

والن�ساط  ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��وم  بكلية 

اجللود،  �سعد  بن  خالد  د.  البدين 

وقد حتدث عن اأهمية التعرف على 

ال�سكري،  ملر�س  امل�سببة  العوامل 

الإح�����س��ائ��ي��ات  اأب����رز  ومت ع��ر���س 

ال��ف��ئ��ات  ب��اأك��ر  املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة 

املر�س  بهذا  للإ�سابة  املعر�سني 

اأن  على م�ستوى العامل، واأ�سار اإىل 

مرتفع  اإ�سابة  معدل  لديها  اململكة 

ويجب علينا تكثيف اجلهود ملواجهة 

اأخطر  اأحد  يعد  الذي  املر�س  هذا 

ذلك  بعد  الع�سر،  ه��ذا  اأم��را���س 

البدين  الن�ساط  و�سفة  عن  حتدث 

ملر�سى ال�سكري وبني معدل واأنواع 

املنا�سبة  البدنية  الأن�سطة  و�سدة 

التو�سيات  واأهم  ال�سكري،  ملر�سى 

العلمية يف هذا اخل�سو�س.

ثم حتدثت ال�سيفة الثانية للقاء 

اإكلينيكية  تغذية  اأول  اأخ�����س��ائ��ي 

اأ.  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 

عن  املهنا  عبدالرحمن  بنت  منرية 

واحلمية  الغذائية  الرامج  اأهمية 

مل��ر���س��ى ال�����س��ك��ري، وب��ي��ن��ت اأه��م 

ت�ساهم  التي  الغذائية  العنا�سر 

ال��ن��اجت��ة عن  الآث������ار  ت��ق��ل��ي��ل  يف 

التو�سيات  واأبرز  ال�سكري،  مر�س 

طبيعة  مع  تتنا�سب  التي  الغذائية 

املثالية  والتغذية  ال��ع��ادي  ال��ف��رد 

ال�سكري. ملر�سى 

خلل  اللقاء  �سيوف  اأك���د  وق��د 

هذه الندوة على اأهمية دور اجلامعة 

مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

فعاليات  اإبراز  البدين يف  والن�ساط 

العاملي  اليوم  ومنها  العاملية  الأي��ام 

الن�ساط  واأهمية ممار�سة  لل�سكري، 

ال���ب���دين يف حت�����س��ني ج����ودة ح��ي��اة 

مر�سى ال�سكري.

فوزي الجاسر 
مديرًا تنفيذيًا 

للشؤون الصحية 
كتب: م�ساعد الغنيم

اأ�سدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

ق���راراً  العمر  عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران 

فهد  ب��ن  ف���وزي  ال��روف��ي�����س��ور  بتكليف 

اجلا�سر مديراً تنفيذيًّا لل�سوؤون ال�سحية باملدينة الطبية اجلامعية.

يف  املتميزة  الوطنية  الكوادر  من  اجلا�سر  الروفي�سور  اأن  يذكر 

جمال جراحة العظام فهو ا�ست�ساري جراحة العظام يف املدينة الطبية 

امل�سرف  منها  املنا�سب  من  العديد  و�سغل  الطب،  كلية  يف  واأ�ستاذ 

على كر�سي اأبحاث جراحة العظام ورئي�س ق�سم جراحة العظام يف 

الطبي  املدير  ونائب  اجلامعي  خالد  امللك  وم�ست�سفى  الطب  كلية 

ال�سحة  جلنة  ورئي�س  �سعود،  امللك  بجامعة  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

وال�سلوك الريا�سي وع�سو اللجنة التاأديبية للمن�سطات �سابقا.

حا�سل على البورد الكندي يف جراحة العظام والزمالة الكندية يف 

جراحة الإ�سابات الريا�سية واملاج�ستري يف الأبحاث اجلراحية من 

جامعة ميكجيل الكندية، والزمالة الكندية يف جراحة اأورام العظام 

والعلمية  البحثية  امل�ساركات  من  العديد  وله  مونرتيال،  جامعة  من 

من  العديد  ع�سوية  اإىل  اإ�سافة  وال��دويل،  املحلي  امل�ستويني  على 

اللجان الطبية والعلمية داخل اجلامعة وخارجها.

.. وموسى قحل 
مديرًا عامًا للسالمة 

واألمن
ك��م��ا ����س���در ق�����رار م���ع���ايل رئ��ي�����س 

بتكليف  العمر،  بدران  الدكتور  اجلامعة 

الأ�ستاذ مو�سى بن عبداهلل قحل مديراً 

والأم��ن  لل�سلمة  العامة  ل��لإدارة  عاماً 

اجلامعي.

تفعيل اليوم 
العالمي للسكري 
بمطعم سكن 

الطالبات

كتبت: حنان الغامدي

ال��ت��غ��ذي��ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 

�سكن  مطعم  يف  توعوية  فعالية 

»اليوم  مع  بالتزامن  الطالبات 

ي��وم  وذل���ك  لل�سكري«  ال��ع��امل��ي 

الأحد 29 ربيع الأول 1442ه�، 

الغذائية  الوقاية  تعزيز  بهدف 

ع���ن ط���ري���ق ع��م��ل ب��و���س��رتات 

عن  توعوي  وفيديو  اإلكرتونية 

الغذائية  الوقاية  وطرق  املر�س 

منه.

طرق  على  الفعالية  ورك���زت 

ال�سكري  م��ر���س  ظ��ه��ور  ت��اأخ��ري 

اتباع  م��ن خ��لل  منه  وال��وق��اي��ة 

وممار�سة  �سحي  غذائي  نظام 

تعزيز  كذلك  البدين،  الن�ساط 

دور الأ�سرة يف التثقيف ال�سحي 

يف علج  داء ال�سكري والوقاية 

الوعي  وزي���ادة  م�ساعفاته  م��ن 

ح���ول ال��ع��لم��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة 

للإ�سابة به.

مب�ساركة 351 من من�سوبي اجلامعة

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سكري

قدمها رئي�س ق�سم

وقاية النبات

دورة في استخدام 
جهاز التحليل 
الكروماتوجرافي

 

ا�ستخدام  دورة  بنجاح  ُع��ق��دت 

ال��ك��روم��ات��وج��رايف  التحليل  ج��ه��از 

وال��ت��ي   »HPLC« ال���دق���ة  ع���ايل 

اأي��ام،  اأرب��ع��ة  مل��دة  باملجان  اأقيمت 

اأب��ح��اث  كر�سي  معامل  يف  وذل���ك 

النخيل والتمور بق�سم وقاية النبات 

يف كلية علوم الأغذية والزراعة.

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ال����دورة  ق��دم 

حممد بن علي ال�سالح، رئي�س ق�سم 

وقاية النبات يف الكلية

ال�������دورة �ست  وا����س���ت���ف���اد م���ن 

خ��ري��ج��ات جامعة  م��ن  م��ت��درب��ات 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.



حفل  الآداب  كلية  ا�ضت�ضافت 

امل�ؤمتر  يف  العاملة  اللجان  تكرمي 

الذي  العربية  للغة  الثالث  ال��دويل 

»املنجز  ع��ن���ان  ال�ضنة  ه��ذه  حمل 

العربي اللغ�ي والأدبي يف الدرا�ضات 

اللغة  ق�ضم  نظمه  والذي  الأجنبية« 

جائزة  مع  بالتعاون  واآدابها  العربية 

كلية  عميد  بح�ض�ر  في�ضل،  امللك 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �ضع�د، 

في�ضل  امللك  العام جلائزة  والأم��ن 

ال�ضبيل،  حممد  بن  عبدالعزيز  د. 

عبدالرحمن  بن  اإبراهيم  د.  ونائبه 

العربية  اللغة  ق�ضم  ورئي�س  الهدلق، 

كلية  وممثلي  العدواين،  معجب  د. 

من  العربية  اللغة  وق�ضم  الآداب 

اأع�ضاء هيئة تدري�س وم�ظفن.

افتتاحية  بكلمة  احلفل  انطلق 

العربية  اللغة  ق�ضم  رئي�س  األقاها 

كافة  ب�ضكر  مبتدئاً  ال��ع��دواين،  د. 

قبل ممثلي  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه���د 

اإجن���اح  يف  وال��ق�����ض��م  الآداب  كلية 

ه��ذا امل���ؤمت��ر ال���ذي م��ن ���ض��اأن��ه اأن 

اللغة  واأث��ر  اأهمية  تعزيز  يف  ي�ضهم 

الإ�ضهامات  اإىل  م�ضرياً  العربية، 

مقرتحات  من  اللجنة  قدمتها  التي 

 10 من  باحثاً   12 مب�ضاركة  بحثية 

ب�ضكره  حديثه،  وتابع  عربية.  دول 

للأمن العام للجائزة ونائبه اللذين 

مع  وال�ضراكة  التعاون  �ضبل  ي�ضرا 

على  الآداب  كلية  ولعميد  اجلائزة، 

للم�ؤمتر،  ومتابعته  امل�ضتمر  دعمه 

ق�ضم  وكيل  الفيفي  ح�ضن  وللدكت�ر 

اللغة العربية ولكافة احل�ض�ر رجالً 

ون�ضاًء للحتفاء بهذه املنا�ضبة.

د.  الآداب  كلية  عميد  األقى  ثم 

نايف بن ثنيان اآل �ضع�د كلمة �ضكر 

والقائمن  العربية  اللغة  ق�ضم  فيها 

على تنظيم امل�ؤمتر على جه�دهم يف 

اإثراء احلركة العلمية واإنتاج البح�ث 

وم�ضاهماتهم يف احلفاظ على اللغة 

كما  الكرمي«،  القراآن  »لغة  العربية 

اأثنى على جه�د جائزة امللك في�ضل 

اإجنازاتهم يف  الباحثن على  ملكافاأة 

حقل اللغة العربية والدب. 

العام  الأم���ن  ق��دم  ذل���ك،  عقب 

عبدالعزيز  د.  في�ضل  امللك  جلائزة 

مطب�عة  ن�ضخاً  ال�ضبيل،  بن حممد 

واإل���ك���رتون���ي���ة مل��خ��رج��ات امل���ؤمت��ر 

البحثية والتي اأبدى اإعجابه بها يف 

كلمته التي األقاها و�ضكر فيها ق�ضم 

وعلى  الآداب  وكلية  العربية  اللغة 

ثنيان  بن  نايف  الأمري  �ضم�  راأ�ضها 

تنظيم  يف  جه�دهم  على  �ضع�د  اآل 

واإجناح امل�ؤمتر. 

ويف ختام احلفل كرم عميد كلية 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �ضع�د 

في�ضل  امللك  العام جلائزة  والأم��ن 

ال�ضبيل؛  حممد  بن  عبدالعزيز  د. 

يف  امل�ضاركن  والع�ض�ات  الأع�ضاء 

تنظيم امل�ؤمتر والذين جتاوز عددهم 

72 مكرماً، كان يف مقدمتهم روؤ�ضاء 
الإع��لم  ق�ضم  رئي�س  وه��م  اللجان 

د.  العنزي،  علي  د.  الآداب  بكلية 

على  امل�����ض��رف  القحطاين  ح�ضن 

احلارثي  زكية  د.  اجلامعة،  ر�ضالة 

وكيلة ق�ضم اللغة العربية، د. حممد 

د.  العملية،  اللجنة  رئي�س  الهدلق 

العملية،  اللجنة  اأمن  فّجال  ي��ضف 

اللجنة  رئي�س  الرحيمي  د. عبداهلل 

ال�ضعيد  التنظيمية، د. عبدالرحمن 

د.  والت�ا�ضل،  الإعلم  رئي�س جلنة 

جلنة  رئي�س  اخلرا�ضي  عبدالعزيز 

اأع�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  الت��ضيات. 

العلمية  البح�ث  وحمكمي  اللجان 

وروؤ����ض���اء اجل��ل�����ض��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

امل�ؤمتر.
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الجامعة تشارك في »الحفاظ على كوكب األرض«

�ضاركت اجلامعة يف قمة الع�ضرين 

الريا�س  العا�ضمة  يف  عقدت  التي 

الأ����ض���ب����ع امل��ا���ض��ي ���ض��م��ن حم���ر 

اأحد  الأر�س”  ك�كب  “احلفاظ على 

املحاور الرئي�ضية يف القمة.

واأكد رئي�س اجلامعة الدكت�ر بدران 

العمر يف تغريدة له على ح�ضابه يف 

�ضع�د  امللك  جامعة  جه�د  اأن  ت�يرت 

املحاور  �ضمن  البحثية  وم�ضاركاتها 

الع�ضرين  تبنتها قمة جمم�عة  التي 

اهتمام  عن  لتعرب  اململكة،  برئا�ضة 

ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ق��ي��ادة 

ودورهما  العلمي،  والبحث  بالتعليم، 

يف ا�ضتقرار ال�ضع�ب ونه�ضة الأوطان 

اأ�ضمى  معاليه  رف��ع  كما  و�ضيادتها. 

اآيات ال�ضكر با�ضم جامعة امللك �ضع�د 

احلرمن  خ���ادم  مل��ق��ام  ومن�ض�بيها 

الأمن  ال�ضريفن، و�ضم� ويل عهده 

منقطع  ب��ال��ن��ج��اح  اهلل،  يحفظهما 

النظري لقمة دول جمم�عة الع�ضرين 

التي تراأ�ضتها اململكة، �ضائًل اهلل اأن 

يدمي خريه وعطاءه على هذا ال�طن، 

واأبنائه يف  قيادته  ويبارك يف جه�د 

�ضبيل ا�ضتقراره ومن�ه.

»اآلداب« تكرم المشاركين في المؤتمر 
الدولي الثالث للغة العربية

د. السلمان يستقبل وفدًا من هيئة المنشآت

نائب  �ضعادة  ال�ضلمان  عبداهلل  د.  اجلامعة  وكيل  �ضعادة  ا�ضتقبل 

حمافظ هيئة املن�ضاآت املت��ضطة وال�ضغرية لتط�ير بيئة ريادة الأعمال 

الأعمال  وري��ادة  التخطيط  عام  مدير  و�ضعادة  الذكري،  ع�ضام  الأ�ضتاذ 

الأعمال  ري��ادة  ثقافة  اإدارة  مدير  و�ضعادة  العريفي،  حممد  الأ�ضتاذ 

املهند�س  التقنية  البتكارات  مدير  و�ضعادة  الغليقه،  عبداهلل  الأ�ضتاذ 

مازن الطخي�س، و�ضعادة مدير اإدارة ال�ضراكات املهند�س طارق ال�ضرثي 

الأعمال  ري��ادة  معهد  على  العام  امل�ضرف  من  كل  بح�ض�ر  الهيئة،  من 

اإدارة ريادة الأعمال  اإبراهيم احلركان، ومديرة  بجامعة امللك �ضع�د د. 

د. اجل�هرة الق�يز.

ودار النقا�س خلل اللقاء عن �ضبل تعزيز التعاون بن الطرفن فيما 

يخ�س ن�ضر ثقافة العمل احلر والت�ضجيع على البتكار وتط�ير امل�ضاريع 

الأكادميية مل�ضاريع ريادية.

امل�ضاريع  مبادرة  فيه  �ضرح  عر�ضاً  العريفي  حممد  الأ�ضتاذ  وق��دم 

النا�ضئة اجلامعية والتعاون القائم مع اجلامعة يف �ضبيل تط�ير وتعزيز 

التعاون بن الطرفن.

ثم قدمت الدكت�رة اجل�هرة الق�يز عر�ضاً عما تقدمه جامعة امللك 

�ضع�د يف جمال ريادة الأعمال من حا�ضنات وم�ضرعات اأعمال مبعهد 

ريادة  ومقرر  التدريبية  وال��دورات  وال�ر�س  والفعاليات  الأعمال،  ريادة 

الأعمال بعمادة ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة.

»فرحة وطن« 
بقسم التاريخ

كتبت: ن�ال القحطاين

نظم ق�ضم التاريخ مبنا�ضبة الذكرى ال�ضاد�ضة 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احلرمن  خادم  لبيعة 

بن عبد العزيز اآل �ضع�د، ندوة عن بعد بعن�ان 

»الذكرى ال�ضاد�ضة للبيعة.. فرحة وطن«،. بداأت 

الندوة بال�ضلم امللكي ال�ضع�دي ثم بكلمة وطنية 

األقاها رئي�س ق�ضم التاريخ د. فار�س بن متعب 

امل�ضرايف مبنا�ضبة الذكرى ال�ضاد�ضة لبيعة خادم 

احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، 

امللك  اإ�ضلحات  من  م�ضاهد  فيها  واأو���ض��ح 

�ضت  م��دار  على  الأم��ن  عهده  وويل  �ضلمان، 

�ضن�ات من ت�ليه احلكم.

وعر�س عميد كلية الآداب الدكت�ر نايف اآل 

�ضع�د ورقة يف اجلانب ال�ضيا�ضي والإ�ضلحي 

مكافحة  يف  �ضلمان  امللك  اأع��م��ال  فيها  اأورد 

واإن�ضاء  الف�ضاد،  ومكافحة  والتطرف  الإرهاب 

اململكة  اأ�ضبحت  لها حتى  م�ؤ�ض�ضات حك�مية 

العربية ال�ضع�دية مثالً دولياً يحتذى به.

من جانبه ا�ضتعر�س الدكت�ر اأحمد الزيلعي 

والتاريخي،  الثقايف  العلمية اجلانب  يف ورقته 

للثقافة  �ضلمان  امل��ل��ك  حم��ب��ة  ع��ن  ف��ت��ح��دث 

قدمها  التي  املبادرات  بع�س  ور�ضد  والتاريخ، 

امللك �ضلمان يف اجلانب الثقايف والتاريخي. كما 

حتدث عن �ضغفه بالقراءة احلرة، وه�ايته يف 

اقتناء الكتب وتقدميه اجل�ائز لطلب وطالبات 

الدرا�ضات العليا يف جمال الدرا�ضات التاريخية 

واحل�ضارية ت�ضجيعاً منه للأبحاث التاريخية يف 

اجلامعات ال�ضع�دية.

ال��دك��ت���رة ح�ضة اجل���رب ورق��ة  وع��ر���ض��ت 

والإن�ضاين  الجتماعي  اجل��ان��ب  ع��ن  علمية 

�ضلمان  امللك  مركز  وتاأ�ضي�س  �ضلمان،  للملك 

للإغاثة، والأعمال الإن�ضانية. كما ا�ضتعر�ضت 

من  امل�ضتفيدة  ال���دول  ب��اأع��داد  اإح�ضائيات 

املركز ح�ل العامل، وعدد امل�ضاريع، والتكاليف 

الإجمالية املالية التي قدمها املركز ط�ال �ضت 

�ضن�ات من عهده.
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د. �ملقبل: مت ت�سجيل �أكرث من 148 �ألف متطوع ومتطوعة

نوه بجهوده يف بناء �أجيال �مل�ستقبل للم�ساركة يف تنمية �لوطن

سفير اإلمارات يشيد بتجربة
المملكة في التعليم عن بعد

تدشين حساب وزارة التعليم
في منصة العمل التطوعي

وزير التعليم يهنئ مقام خادم الحرمين بحلول 
الذكرى السادسة للبيعة

مركز أبحاث بجامعة »تورنتو« 
ينشر مقاال لوزير التعليم

ن�شر مركز اأبحاث قمة الع�شرين بجامعة تورنتو الكندية مقاالً ملعايل 

وزير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ؛ بعنوان: »معاً من اأجل ا�شتمرارية 

التعليم«، وذلك تزامناً مع ا�شت�شافة اململكة لقمة قادة جمموعة الع�شرين 

برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل.

ومما جاء يف املقال:

توؤكد رئا�شة اململكة العربية ال�شعودية ملجموعة الع�شرين عرب ال�شعار 

الع�شرين  ملجموعة  ال�شعودية  الرئا�شة  �شنة  اعتمدته  ال��ذي  الطموح 

“اغتنام فر�ض القرن احلادي والع�شرين للجميع«؛ عزمها على النهو�ض 
القادمة للقرن احلادي والع�شرين  الب�شرية، واإعداد االأجيال  بالقدرات 

ومتطلباته، وقد اعتمد وزراء التعليم يف جمموعة الع�شرين هذا املبداأ 

كعنوان للبيان الوزاري، ومت ت�شليط ال�شوء من قبل جمموعة الع�شرين 

على التعليم من خالل تعزيز ال�شيا�شات التعليمية التي توافق عليها وزراء 

التعليم يف االأرجنتني عام 2018م، والتي و�شعت تنمية راأ�ض املال الب�شري 

كمحور رئي�ض. وبالن�شبة جلدول اأعمال هذا العام، فقد ركزت جمموعة 

عمل التعليم على ثالث اأولويات: تعليم الطفولة املبكرة، وعاملية التعليم، 

وا�شتمرارية التعليم يف اأوقات االأزمات.

ومنذ االجتماع اال�شتثنائي، عززت وزارة التعليم يف اململكة �شيا�شات 

العمل التعاوين الذي دعا اإليه وزراء التعليم، وعلى �شبيل املثال، قامت 

الوزارة بتلبية االحتياجات التعليمية ل�شتة ماليني طالب وطالبة والعودة 

اإىل ما ميكن و�شفه فقط باأنه عام درا�شي ا�شتثنائي، من خالل التعلّم 

عن بُعد، حيث ا�شتثمرت وزارة التعليم يف تدريب املعلمني، ويف توفري 

اأنظمة تدعم الطالب واأولياء االأمور، وبناء اأدوات مبتكرة يف التعلّم عن 

بُعد، وقد مت تطوير من�شة »مدر�شتي« ل�شمان ا�شتمرارية التعليم حتت 

�شعار »مدر�شتي يف بيتي«، كما جنحت اململكة العربية ال�شعودية اأي�شاً يف 

جتاوز اال�شطرابات التي ت�شببت بها اجلائحة، من خالل ر�شم نهج مبتكر 

يف اإدارة اأولويات جمموعة عمل التعليم.

يُقال اإن »امل�شاكل العاملية تتطلب حلوالً عاملية«، ولذلك فقد اأخذت 

اململكة زمام املبادرة يف اال�شتجابة والتخفيف من تاأثري جائحة فريو�ض 

بالدور  االع��راف  من خالل  التعليم  اأنظمة  على  امل�شبوق  كورونا غري 

االأ�شا�شي الذي يلعبه التعليم يف حماية االأرواح و�شبل العي�ض، وا�شتعادة 

النمو، ومتكني التعايف ب�شكل كبري، واالآن �شتبني وزارة التعليم ال�شعودية 

التعاون  و�شي�شتمر  التعليم،  عمل  جمموعة  حققته  الذي  النجاح  على 

الطفولة  تعليم  يف  التقنية  ا�شتخدام  حول  الدرا�شة  ومتابعة  وامل�شاركة 

املبكرة »التعليم عن بُعد اأثناء اجلائحة« و�شي�شتمر العمل يف جميع ما مت 

االلتزام به يف البيان الوزاري من خالل »ت�شجيع التعاون الدويل وتبادل 

اأف�شل املمار�شات للنهو�ض باأنظمة التعليم يف جميع اأنحاء العامل«.

�أ�ساد بالكو�در �لوطنية يف �لتنفيذ و�لتطوير

د. آل الشيخ يكّرم الفريق التقني 
لمنصة »مدرستي«

تفّقد معايل وزير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ �شري العمل يف 

م�شروع من�شة »مدر�شتي«، خالل زيارته ملركز التحّكم والدعم الفني يف 

�شركة تطوير للخدمات التعليمية.

واأكد معاليه خالل اللقاء على دعم واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني 

و�شمو ويل عهده االأمني -حفظهما اهلل- للتعليم، وحر�شهما على توفري 

جميع االإمكانات لتطوير وا�شتمرار العملية التعليمية عن بُعد، م�شرياً اإىل اأن 

من�شة »مدر�شتي« من اخليارات االإ�شراتيجية لعمل الوزارة يف هذه املرحلة، 

م�شيداً بجهود الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل على هذا امل�شروع يف 

�شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتن�شيق والتكامل مع فريق العمل يف 

وزارة التعليم، متطلعاً اإىل ا�شتمرار التطوير يف من�شة مدر�شتي واال�شتفادة 

من جميع اإمكاناتها لتي�شري الرحلة التعليمية للطالب والطالبات. 

ويف ختام الزيارة كّرم وزير التعليم فريق العمل يف �شركة تطوير للخدمات 

التعليمية؛ الذي عمل بالتكامل مع فريق الوزارة على تنفيذ وتطوير م�شروع 

من�شة »مدر�شتي«. من جانب اآخر، قّدم الرئي�ض التنفيذي ل�شركة تطوير 

للخدمات التعليمية د. من�شور بن �شلمه �شكره وتقديره ملعايل وزير التعليم 

على حر�شه الدائم على دعم املبادرات وامل�شاريع ذات االأثر املبا�شر يف 

تطوير ودعم التعليم، وتكرمي الكوادر الوطنية من العاملني يف بناء من�شة 

»مدر�شتي« التي اأ�شبحت معلماً من معامل تطوير التعليم يف وطننا الغايل، 

موؤكداً اأن ظروف تطوير وتنفيذ املن�شة متثل حدثاً ا�شتثنائياً على م�شتوى 

العامل يف ظل �شيق الوقت وكثافة ا�شتخدام املن�شة يف فرة زمنية حمددة.

واأ�شاف د. ابن �شلمه اأن هذا التكرمي ياأتي انطالقاً من اهتمام قيادتنا 

الر�شيدة بالعاملني على املنجزات الوطنية من اأبناء وبنات الوطن، وميثل 

ر�شالة فخر بكفاءات �شعودية �شابة عملت ليل نهار على جناح هذه التجربة 

الفريدة من نوعها على م�شتوى العامل، وا�شتمدت طاقتها من حب الوطن 

وقيادته.

للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  د�شن 

للتطوع  العليا  اللجنة  ورئي�ض  العام 

املقبل  �شعود  بن  بالوزارة د. حممد 

العمل  من�ّشة  يف  ال����وزارة  ح�شاب 

امل���وارد  ل����وزارة  التابعة  التطوعي 

االجتماعية،  والتنمية  الب�شرية 

ومتكني  تنظيم  يف  �شت�شهم  وال��ت��ي 

ربط  خ��الل  م��ن  التطوعي،  العمل 

التطوعية  للفر�ض  املوفرة  اجلهات 

ب���امل���ت���ط���وع���ني وت���وث���ي���ق اجل���ه���ود 

التطوعية.

ت�شجيل  ع��ن  املقبل  د.  وك�شف 

يف  ح�شابها  ع��رب  التعليم  وزارة 

م��ت��ط��ّوع��اً   148،184 امل��ن�����ش��ة 

التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  وم��ت��ط��ّوع��ة 

ال��وزارة  ا�شتمرار  م��وؤك��داً  باململكة، 

وتوفري  التطّوعية  اجلهود  دعم  يف 

وحتديد  لها  امل�شاندة  االإمكانيات 

بهدف  وتنّوعها،  التطوعية  الفر�ض 

اأبنائنا  ل���دى  ال��ت��ط��وع  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 

وبناتنا الطالب والطالبات واملعلمني 

كقيم  �شلوكية  وغر�شها  واملعلمات، 

بني الن�ضء.

ياأتي  احل�شاب  تد�شني  اإّن  وق��ال 

اإمياناً من الوزارة بالعمل التطّوعي، 

االإن�شانية  قيمنا  عليه  حّثت  والذي 

لتوثيق  فر�شة  ويعد  واالإ�شالمية، 

تقدمها  التي  التطوعية  التجارب 

مع  خا�شة  ودعمها،  التعليم  وزارة 

ي�شهدها  التي  اال�شتثنائية  املرحلة 

مبيناً  كورونا،  جائحة  ب�شبب  العامل 

�شهدت  ال��ت��ط��وع��ي��ة  االأع���م���ال  اأن 

فيما  اجلائحة  م��ع  ك��ب��رياً  ارت��ف��اع��اً 

ال�شحية  التطوعية  باجلهود  يتعلق 

بدعم  ج��اءت  وال��ت��ي  واللوج�شتية، 

وقيادة من قبل معايل وزير التعليم 

د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ.

�شتعمل  ال�����وزارة  اأن  واأ����ش���اف 

ب���ك���اف���ة ق��ط��اع��ات��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون 

والتكامل مع وزارة املوارد الب�شرية 

اإىل  للو�شول  الب�شرية  والتنمية 

وم��ت��ط��وع��ة �شمن  م��ت��ط��وع  م��ل��ي��ون 

 ،2030 اململكة  روؤي��ة  م�شتهدفات 

من  التعليم  اأن  وزارة  اإىل  م�شرياً 

لتحقيق  االإ�شراتيجيني  ال�شركاء 

م�شتوى  على  الهدف،  �شواًء  ه��ذا 

م�شتوى  على  اأو  املتطوعني  اإعداد 

التطوعية. االأعمال 

الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأن  يُذكر 

من�شة  د�شنت  االجتماعية  والتنمية 

ت�شهم يف  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

التطوعي،  العمل  ومت��ك��ني  تنظيم 

م��ن خ���الل رب���ط اجل��ه��ات امل��وف��رة 

باملتطوعني  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ل��ل��ف��ر���ض 

وتوثيق اجلهود التطوعية، كما تظهر 

مرات  وع��دد  التطوعية  ال�شاعات 

التطوع  مت  التي  واجلهات  التطوع 

على  وت�شهل  اأب�شر،  من�شة  فيها يف 

االلتحاق  واملتطوعات  املتطوعني 

ب��ال��ف��ر���ض ال��ت��ط��وع��ي��ة وت�����ش��اع��د 

الربحية  وغري  احلكومية  املنظمات 

يف ا�شتقطاب املتطوعني، ومتكينهم 

مبا  التطوعي  العمل  ممار�شة  من 

يتنا�شب مع مهاراتهم.

رف���ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د. 

التهنئة  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

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

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

مبنا�شبة  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ���ش��ع��ود 

ملبايعته  ال�شاد�شة  ال��ذك��رى  حلول 

وتوليه مقاليد احلكم،  للبالد،  ملكاً 

وال��والء  والطاعة  ال�شمع  وجت��دي��د 

ب��اأن يدمي  ال��ك��رمي، وال��دع��اء  ملقامه 

احلبيبة  مملكتنا  على  تعاىل  اهلل 

اأمنها وا�شتقرارها وعزها ورخاءها 

يف ظل قيادته ورعايته اأيده اهلل.

ذك��رى  »اإن  التعليم:  وزي��ر  وق��ال 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  مبايعة 

التي حتّل يف الثالث من �شهر ربيع 

تتجدد  منا�شبة عظيمة،  االآخر هي 

والوفاء  ال��والء  معاين  اأعمق  فيها 

والعرفان لقائد عظيم، اأعطى وطنه 

يف  االإن�شان  وو�شع  الكثري،  و�شعبه 

اأول��وي��ات��ه، وان��ط��ل��ق يف  اأع��ل��ى �شلم 

واإر�شاء  �شعبه،  ورخ��اء  وطنه  تنمية 

قيم العدل وامل�شاواة، 

وت��ر���ش��ي��خ ال��ن��زاه��ة 

الف�شاد،  ومكافحة 

وت��ن��وي��ع االق��ت�����ش��اد، 

اال�شتثمار،  وف��ر���ض 

تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 

ح���������ش����ور ال����وط����ن 

امل��ح��اف��ل  ���ش��ت��ى  يف 

ال���دول���ي���ة مب��واق��ف 

ث���اب���ت���ة، وع���الق���ات 

وم�شالح  متوا�شلة، 

م���������ش����رك����ة، وف����ق 

العزم  ب��ني  جتمع  حكيمة  �شيا�شة 

واحلزم، حيث نرى ثمارها وا�شحة 

يف كل جمال؛ حتقيقاً لروؤية اململكة 

.»2030
اململكة  يف  التعليم  اأن  واأ���ش��اف 

من  كبريين  واهتمام  بدعٍم  حظي 

قبل مقام خادم احلرمني ال�شريفني 

و�شمو ويل عهده االأمني -حفظهما 

بناء  باأهمية  منهما  اإمي��ان��اً  اهلل- 

امل�شتقبل  اأج���ي���ال 

واال���ش��ت��ث��م��ار ف��ي��ه، 

ال���ت���ع���ل���ي���م  ودور 

تنمية  يف  ك�شريك 

ال�����وط�����ن، م���ن���وه���اً 

م���ع���ال���ي���ه ب��ح��ج��م 

ال����دع����م ال�����ش��خ��ي 

ودق����ة ال��ت��وج��ي��ه��ات 

ال�������ش���دي���دة ال��ت��ي 

التعليم  بها  يحظى 

خ���������الل ج���ائ���ح���ة 

اأدت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 

التعليمية  العملية  ا�شتمرار  اإىل 

ع���ن بُ��ع��د ح��ر���ش��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ة 

والطالبات،  الطالب  وبناتنا  اأبنائنا 

يف  التعليم  ومن�شوبات  ومن�شوبي 

الفتاً  واجل��ام��ع��ي،  ال��ع��ام  قطاعيه 

اأن وجود التعليم �شمن  معاليه اإىل 

ق��م��ة جمموعة  اأع���م���ال  اأج���ن���دات 

اململكة؛  ا�شت�شافتها  التي  الع�شرين 

دل��ي��ل ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��دول��ة بهذا 

ال��ق��ط��اع احل��ي��وي امل��ه��م، وروؤي��ت��ه��ا 

التنمية  يف  الفاعل  ب��دوره  العميقة 

ال�شاملة.

الذكرى  اأن  ال�شيخ  اآل  د.  واأك��د 

احلرمني  خ��ادم  ملبايعة  ال�شاد�شة 

ت��ع��ود  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال�����ش��ري��ف��ني 

لقطاع  امل�����ش��ّج��ل  ال��ن��ج��اح  اإىل  ب��ن��ا 

العهد  هذا  يف  �شهد  الذي  التعليم، 

الزاهر حراكاً مت�شارعاً يف التطوير 

على  �شاهد  اأكرب  وكان  والتحديث، 

ه���ذا احل����راك ه��و م�شروع  جن���اح 

جدارته  واإث��ب��ات  بُعد،  عن  التعليم 

ب�شهادة  ف��ري��د  ���ش��ع��ودي  ك��ن��م��وذج 

منظمات دولية، حيث وقف �شاخماً 

التي  كوفيد_19  جائحة  وجه  يف 

العامل  على  وتبعاتها  بظاللها  األقت 

اخلطط  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  اأج��م��ع، 

حققتها  التي  واملنجزات  والربامج 

و�شت�شتمر  متوا�شلة،  التعليم  وزارة 

روؤي��ة طموحة يف  وفق  يف حتقيقها 

ظل قيادتنا الر�شيدة -اأيدها اهلل-.

التقى معايل وزير التعليم د. حمد 

�شفري  ال�شيخ مبكتبه  اآل  بن حممد 

دولة االإمارات العربية املتحدة لدى 

اململكة ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل 

نهيان.

جماالت  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

واالإم�����ارات  اململكة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

والبحثية،  العلمية  اجل��وان��ب  يف 

�شبيل  يف  امل�����ش��رك��ة  واجل����ه����ود 

تطويرها على امل�شتويات كافة، مبا 

البلدين  القيادة يف  توجهات  يعك�ض 

والتعاون  التكامل  نحو  ال�شقيقني 

وتبادل اخلربات.

خالل  االإم��ارات��ي  ال�شفري  واأثنى 

ال�شعودية  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء 

وما  بُعد،  عن  التعليم  يف  الفريدة 

حتقق يف من�شة »مدر�شتي« وقنوات 

»عني« الف�شائية من جناح ال�شتمرار 

ظ��روف  رغ���م  التعليمية  العملية 

جائحة كورونا.

ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء م���ع���ايل ن��ائ��ب 

والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر 

ال�����ش��دي��ري،  واالب��ت��ك��ار د. حم��م��د 

د.  ال��دويل  للتعاون  ال��وزارة  ووكيل 

ال��وزارة  ووكيل  الق�شومي،  �شالح 

املقبل،  حم��م��د  د.  ال��ع��ام  للتعليم 

د.  واالبتكار  للبحث  الوزارة  ووكيل 

نا�شر العقيلي، وامل�شرف العام على 

واالت�شال  لالإعالم  العامة  االإدارة 

وامل�����ش��رف  اأح���م���د اجل��م��ي��ع��ة،  د. 

�شالح  العامة  العالقات  على  العام 

الثبيتي.



اإلنفوجرافيك 
في تكنولوجيا التعليم

ت�أليف: اأحمد بن عبداهلل الدريوي�ش

وجديدة  ومبتكرة  ج���دة  حم�ولة  الكت�ب  هذا  يعد 

الق�درة  التكنولوجية  احللول  اأحد  وعر�ش  تقدمي  يف 

جديد  ب�شكل  املعلوم�ت  وعر�ش  البي�ن�ت  تنظيم  على 

الفكرة  وفهم  املعلومة  اإدراك  معه�  ي�شهل  ومبتكر؛ 

فن  علية  يطلق  م���  وه��و  ج��ه��د،  واأق���ل  وق��ت  ب���أ���ش��رع 

الإنفوجرافيك.

ح������ي������ث �����ش����ع����ى 

اإىل  ال���ك���ت����ب  ه����ذا 

ت����أ����ش���ي���ل امل��ف��ه��وم 

الفن  لهذا  النظري 

احل��دي��ث يف جم�ل 

التعليم،  تكنولوجي� 

النظري  والتعريف 

ل���ه���ذا امل�����ش��ط��ل��ح 

ن�شبي�ً  اجل���دي���د 

املج�ل،  ه��ذا  يف 

ذلك  تدعيم  م��ع 

ب��ت�����ش��م��ي��م���ت 

خ��������ش���ة ب��ه��ذا 

الإ����������ش���������دار 

وت�شرح  تعر�ش 

التكنولوجية  امل�شتحدث�ت  من  العديد 

اإنفوجرافيك،  هيئة  على  التعليم  تكنولوجي�  جم�ل  يف 

على  وي�����ش��ه��ل  ا���ش��ت��خ��دام��ه���،  للمتخ�ش�شني  لتتيح 

املتعلمني فهمه� وا�شتيع�به�، وتكون مث�لً يحتذى عند 

الفن. مم�ر�شة هذا 

روما والعرب قبل ظهور اإلسالم
Greg Fisher :ت�أليف

ترجمة: فهد مطلق العتيبي

امليالدي  الرابع  القرن  ومنذ  ال�شرق  من�طق  �شهدت 

�شي��شي�ً،  وال���ع���رب:  ال���روم����ن  ب��ني  ك��ب��راً  ت��داخ��اًل 

واقت�ش�دي�ً، وديني�ً، وع�شكري�ً.  وقد ك�ن هذا النط�ق 

من التداخل  املكثف هو البيئة التي ظهر فيه� الإ�شالم 

ي�شتعر�ش  املهم،  الكت�ب  هذا  يف  ال�ش�بع.  القرن  يف 

الدكتور جريج في�شر، اأ�شت�ذ الت�ريخ بج�معة ك�رلتون، 

روم�  بني  العالق�ت  مع�جلة  خالل  من  التداخل  هذا 

وال����ع����رب واإي��������ران. 

فهم  لمي���ك���ن  ح��ي��ث 

م����� ك������ن ي������دور يف 

ه��ذه امل��ن��ط��ق��ة، ويف 

الزمنية  الفرتة  هذه 

اإي��ران.  عن  مبعزل 

املوؤلف  تن�ول  لقد 

ال�����ع�����رب  دور 

بني  واإجن����زات���ه���م 

روم������ واإي�������ران، 

وامل�������ش���ي���ح���ي���ة 

فتح  ودوره��� يف 

جم�لت جديدة 

ل����ل����ت����ح�����ل����ف 

ب�����ني ال����ع����رب 

التغير  وكذلك  وال��روم���ن، 

القرن  منذ  وال��ع��رب  روم���  ب��ني  التح�لف  طبيعة  يف 

العربية  اللغة  املوؤلف  ع�لج  كم�  امل��ي��الدي.  اخل�م�ش 

الإ���ش��الم،  قبل  العربية  ال��ه��وي��ة  تكوين  يف  ودوره����� 

واأخراً جوانب  الإ�شالم،  قبل  العربية  الثق�فة  وكذلك 

حتى  والهوية   الثق�فة  هذه  يف  والتغير  ال�شتمرار 

هذا  اإن  امليالدي.   ال�ش�بع  القرن  يف  الإ�شالم  ظهور 

العرب  ب��ت���ري��خ  للمهتمني  فقط  لي�ش  م��ه��ٌم  ال��ك��ت���ب 

يف  واإي��ران  روم�  وت�ريخ  الإ�شالم،  وت�ريخ  بل  القدمي، 

ال�ش�بع  القرن   – الرابع  )القرن  الزمنية  الفرتة  هذه 

امليالدي(.
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ج�معة  اأج��رت��ه���  درا���ش��ة  ك�شفت 

اأن  م�شجع�،   250 �شملت   Leeds
يف  ت�ش�هم  ال��ق��دم  ك���رة  م�����ش���ه��دة 

املزاج  وحت�شني  الدم  �شغط  خف�ش 

ومتنح امل�شجعني جرع�ت من الط�قة 

بدرا�شة  الب�حثون  الإيج�بية.وق�م 

يون�يتد«،  »ل��ي��دز  م�شجعي  ح���لت 

الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 20 و62 

ع�م�، خالل 3 مب�ري�ت رئي�شية يف 

ت�شجيل  امل��شي، ومت  املو�شم  بطولة 

القلب قبل وبعد كل  معدل �شرب�ت 

ال�شرتاحة  خ��الل  وكذلك  م��ب���راة، 

ن�شرتهه  م�  بح�شب  ال�شوطني،  بني 

�شحيفة ديلي ميل.

ووجد الب�حثون اأن معدلت دق�ت 

بنحو  زادت  امل�شجعني  ل��دى  القلب 

 130 عند  ذروت��ه���  وبلغت   ،64%
ي��رتاوح  حيث  الدقيقة،  يف  نب�شة 

»الطبيعي«  القلب  �شرب�ت  معدل 

الدقيقة،  يف  نب�شة  و100   60 بني 

ال�شريع  ال�شر  الأم��ر  ه��ذا  ويع�دل 

كم�  ال�ش�عة،  ون�شف  �ش�عة  مل��دة 

الدرا�شة  الب�حثون.واأو�شحت  زعم 

املف�شل  ال��ق��دم  ك��رة  فريق  ف��وز  اأن 

لدى  ال��دم  �شغط  خف�ش  اإىل  اأدى 

نف�شية«  »دفعة  ومنحهم  امل�شجعني، 

وط�قة اإيج�بية ا�شتمرت طوال اليوم 

لدى البع�ش.

الفريق  خ�ش�رة  ف���إن  املق�بل،  يف 

امل�شجعني،  على  عك�شي  ت�أثر  له� 

معينة،  م�شكالت  من  يع�نون  الذين 

�شغط  يف  ارت��ف���ع���ً  ���ش��ه��دوا  حيث 

معدي  كبرة  وق�لت  امل��وؤق��ت.  ال��دم 

الدرا�شة، الدكتورة اأندري� اأوتلي: »يف 

نه�ية املط�ف، مينحك دعم فريقك 

يف اإحدى مب�ري�ت كرة القدم مترين� 

الدموية،  والأوع��ي��ة  للقلب  معتدل 

يوجد اإجه�د جيد واآخر �شيء، ولكن 

من  م�شتوى  هن�ك  الأح���وال  كل  يف 

الإث�رة جيد جدا لل�شحة«.

قــــــــــــــــرأت لك..

»كليفالند  ق�ل علم�ء من خمترب 

كلينيك« يف ولية اأوه�يو الأمريكية، 

اإن هرمون »امليالتونني«، وهو هرمون 

يف  وال�شتيق�ظ  النوم  دورة  ينظم 

ب�نخف��ش  »مرتبًط�  ك���ن  اجل�شم، 

كورون�  بفرو�ش  الإ�ش�بة  احتم�لية 

امل��ئ��ة  يف   30 ب��ن�����ش��ب��ة  امل�����ش��ت��ج��د، 

تقريب�«.

وخالل حتليلهم لبي�ن�ت امل�ش�بني 

وجد  امل�شتجد،  ك��ورون���  ب��ف��رو���ش 

الب�حثون اأن »امليالتونني« مر�شح لأن 

يكون له دور فع�ل يف تاليف الإ�ش�بة 

ب�لفرو�ش الق�تل، وفق �شبكة اأخب�ر 

»فوك�ش نيوز«.

ال��ب���ح��ث��ون اأج����روا درا���ش��ة على 

اأ���ش��خ������ش م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ���ت 

متغرات  ت��ع��دي��ل  وب��ع��د  ال��ع��م��ري��ة، 

والأمرا�ش  التدخني  وت�ريخ  العرق 

اأن  افرت�شوا  املختلفة،  امل�ش�حبة 

خي�ًرا  يكون  اأن  ميكن  »امليالتونني« 

مبر�ش  للم�ش�بني  حمتماًل  عالجًي� 

كوفيد19-.

بقي��ش  ق���م��وا  ال��ب���ح��ث��ني  ل��ك��ن 

امل�شيفة  ال��ربوت��ي��ن���ت  ب��ني  ال��ق��رب 

وتلك املرتبطة ب� 64 مر�ًش� اآخر مثل 

الذاتية،  املن�عة  واأمرا�ش  ال�شرط�ن 

الدموية،  والأوعية  القلب  واأمرا�ش 

وال��رئ��وي��ة،  الع�شبية  والأم���را����ش 

لالإ�ش�بة  اأع��ل��ى  احتم�ل  ووج���دوا 

الهرمون حمل  وجود  رغم  ب�ملر�ش، 

الدرا�شة.

ال�ش�ئقة  متالزمة  حت��دي��د  ومت 

رئي�شي  �شبب  اأنه�  على  التنف�شية 

ل��ل��وف���ة ل���دى امل�����ش���ب��ني ب��ف��رو���ش 

كورون�.

الأم��را���ش  اأن  الب�حثون  ووج���د 

ال��ذات��ي��ة  امل��ن���ع��ة  ت�شتهدف  ال��ت��ي 

»اأظهرت  الع�شبي  واجله�ز  والرئة 

ال�شبكة مع جين�ت  تق�رًب� كبًرا يف 

ور�شحوا  �ش�ر�ش-كوف2-  بروتين�ت 

اإع�دة ا�شتخدام 34 دواًء، من بينه� 

امليالتونني«.

و�شدد الب�حثني على اأن الدرا�شة 

اأن  يجب  الن��ش  اأن  اإىل  ت�شر  »ل 

دون  امليالتونني  ت��ن���ول  يف  ي��ب��داأوا 

ا�شت�ش�رة الطبيب«.

وق�لوا اإن هن�ك ح�جة اإىل املزيد 

ال��درا���ش���ت  اأن  ط���مل���  البحث،  م��ن 

ال��ف��رو���ش  اأن  اأظ���ه���رت  احل��دي��ث��ة 

والأن�شجة  اخلالي�  اأن��واع  على  يوؤثر 

والأع�ش�ء املتعددة.

التداخالت  معرفة  اأن  واأك����دوا 

والأم��را���ش  الفرو�ش  ب��ني  املعقدة 

الأخرى هي املفت�ح لفهم امل�ش�عف�ت 

التي  الأدوي���ة  وحتديد  به  املرتبطة 

ميكن ا�شتخدامه�.

ونف�شي�ً  �شحي�ً  النوم  ف�ئدة  رغم 

وع�شبي�ً، فقد ك�شفت درا�شة طبية 

ل  حني  الإن�ش�ن  جل�شم  يح�شل  م� 

اأو  ال��ن��وم،  م��ن  ك�في�  ق�شط�  ي���أخ��ذ 

عندم� ين�م ل�ش�ع�ت طويلة دون اأن 

يكون يف ح�جة اإىل ذلك.

بح�شب  ال��درا���ش��ة،  اإجن�����ز  ومت 

���ش��ك���ي ن���ي���وز، م���ن ق��ب��ل ج���م��ع��ة 

»ك����ول����ورادو ب���ول���در« الأم��ري��ك��ي��ة، 

م�شت�شفى  م���ع  ت���ع����ون  اإط������ر  يف 

املتحدة  الولي�ت  يف  م��ش��شو�شت�ش 

وج�معة م�ن�ش�شرت.

و���ش��م��ل��ت ال���درا����ش���ة ع��ي��ن��ة من 

ت��رتاوح  �شخ�ش�،  و347  األف�   461
من  و69،   40 ب���ني  اأع���م����ره���م 

بتحليل  الب�حثون  وق���م  اجلن�شني، 

ا�شتن�دا  ب�لنوم،  املتعلقة  بي�ن�تهم 

اإىل م� �شرح به امل�ش�ركون، ثم جرى 

ال�شحية  بي�ن�تهم  على  الط���الع 

ومعلوم�تهم اجلينية.

اأن الأ�شخ��ش  وك�شفت الدرا�شة، 

يكونون  اأق�شر  م��دة  ين�مون  الذين 

بنوب�ت  ي�ش�بوا  لأن  عر�شة  اأك��ر 

داهم�  ي�شكل خطرا  م�  قلبية، وهو 

على حي�تهم.

اأن  ال����درا�����ش����ة،  واأو�����ش����ح����ت 

من  اأق��ل  ين�مون  الذين  الأ�شخ��ش 

لديهم  يرتفع  الليلة،  يف  �ش�ع�ت   6
خطر الإ�ش�بة بنوبة قلبية ب�أكر من 

20 ب�مل�ئة مق�رنة مبن ين�مون مدة 
ترتاوح بني 6 و9 �ش�ع�ت.

ين�مون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ������ش  اأم���� 

ق�شرة،  ملدة  اأي  فقط،  �ش�ع�ت   5
ب�لنوبة  لالإ�ش�بة  عر�شتهم  فتزيد 

مق�رنة  ب�مل�ئة،   52 بن�شبة  القلبية 

مب��ن ي��ن���م��ون م���دة ك���ف��ي��ة، وامل���دة 

الك�فية ترتاوح بني 6 اإىل 8 �ش�ع�ت. 

الدرا�شة،  ك�شفته�  التي  واملف�ج�أة 

هي اأن كرة النوم موؤذية اأي�ش�، لأنه� 

الإ�ش�بة  احتم�ل  اإىل  بدوره�  توؤدي 

اعتقدن�  واإن  حتى  القلبية،  ب�لنوبة 

اإراحة  اأن النوم طويال ي�ش�عد على 

اجل�شم.

الأ�شخ��ش  اأن  الدرا�شة  واأوردت 

�ش�ع�ت   9 من  اأك��ر  ين�مون  الذين 

عر�شة  ت��زي��د  ال��واح��دة،  الليلة  يف 

 34 بن�شبة  القلبية  ب�لنوبة  اإ�ش�بتهم 

ب�مل�ئة.

مشاهدة مباريات كرة القدم تمنحك طاقة إيجابية

هرمون النوم فعال في محاربة كورونا

.. وكثرة النوم مؤذية أيضًا!



الأم���ور  ال�سابقني  امل��ق��ال��ني  يف  ا�ستعر�سنا 

ال�سكلية التي يجب اأن تتوافر يف جمال�س اجلامعة 

حتى تكون اجتماعاتها �سحيحة، والقواعد التي 

حتكم الدعوة اإىل اجتماعات املجال�س، ومن يحق 

له ح�سور اجلل�سة، والن�ساب القانوين لالجتماع، 

املتعلقة  العامة  القواعد  نكمل  اجل��زء  هذا  ويف 

باجتماعات جمال�س اجلامعة.

التحفظ على قرارات الجتماع:

يتحفظ  اأن  الجتماع  ح�سر  ع�سو  لكل  يجوز 

اجلل�سة.  يف  تتخذ  تو�سية  اأو  ق���رار  اأي  على 

والتحفظ يعني ا�ستبعاد الأثر القانوين للمو�سوع 

مو�سوع  رف�س  اأخ��رى  بعبارة  اأو  عليه،  املتحفظ 

التحفظ.

تثبت  واأن  مكتوباً،  التحفظ  يكون  اأن  ويجب 

اإما  الجتماع،  التحفظ يف حم�سر  اإىل  الإ�سارة 

عند املو�سوع املتحفظ عليه باأن فالن حتفظ على 

هذا القرار، اأو عند التوقيع، بحيث يكتب الع�سو 

اأنه يتحفظ على نتيجة املو�سوع الثالث مثال، اأو 

يحدد ما هو املو�سوع.

تعميم  اجلامعة  يف  التحفظ  قواعد  ويحكم 

معايل مدير اجلامعة ال�سادر يف 1400/2/6ه�، 

يحكم  ول  الطويلة  امل��دة  مل�سي  ده�ستي  وتُ��ث��ار 

التحفظ يف اجلامعة اإل تعميم �سدر من معايل 

الأ�سبق  اجلامعة  مدير  الرتكي؛  من�سور  الدكتور 

التعليم  اإذ رغم �سدور نظام جمل�س  رحمه اهلل، 

بعدها مل  وما  1414ه�  ولوائحه يف عام  العايل 

تتم الإ�سارة بقاعدة قانونية وا�سحة اإىل مو�سوع 

اأن  اآم��ل  لهذا  املجال�س؛  ق���رارات  على  التحفظ 

نظام  لوائح  يف  م�ستقلة  مبادة  اإليه  الإ�سارة  تتم 

اجلامعات التي يفرت�س اأن ت�سدر قريبا.

ون�س التعميم على اأنه يجب على ع�سو جمل�س 

املح�سر،  توقيع  من  واحد  اأ�سبوع  خالل  الق�سم 

اأن يرفع حتفظه اإىل عميد الكلية؛ وعلى العميد 

وجاهة  راأى  ف���اإذا  ذل��ك،  ب�ساأن  ي��راه  م��ا  ات��خ��اذ 

عر�س  اإع��ادة  الق�سم  رئي�س  من  طلب  التحفظ، 

مدة  م�ست  ف��اإذا  الق�سم،  جمل�س  على  املو�سوع 

الأ�سبوع ورفع التحفظ بعدها فاإن التحفظ يفقد 

قوته القانونية، ول يعتد به.

اأما التحفظ على قرارات جمل�س الكلية فيلزم 

اأن يرفع الع�سو املعرت�س خطاب العرتا�س اإىل 

اجلل�سة،  عقد  من  اأ�سبوع  خالل  اجلامعة  مدير 

وعلى مدير اجلامعة البت يف التحفظ، اإما بتاأييد 

راأي الع�سو املتحفظ، وبالتايل الكتابة اإىل جمل�س 

الكلية بتاأييد التحفظ اأو اإعادة مناق�سة املو�سوع، 

اأو حفظ التحفظ.

حم�سر الجتماع:

بعد اأن ينتهي نقا�س موا�سيع جدول الأعمال، 

مرحلة  وت��ب��داأ  اجلل�سة،  تنتهي  الت�سويت  ويتم 

دار  ملا  كتابي  ملخ�س  واملح�سر  املح�سر.  كتابة 

وهل  والغياب؛  احل�سور  فيه  يُ��دون  اجلل�سة،  يف 

يعد،  ومل  اجلل�سة  من  خرج  ومن  بعذر،  الغياب 

عن  ونبذة  اجلل�سة،  يف  نوق�ست  التي  واملوا�سيع 

كل مو�سوع، واأبرز النقا�سات التي 

دارت حوله، والقرار اأو التو�سية، 

اأو  ع��دده��م  اأو  املعار�سني  وراأي 

اأ�سمائهم، والتحفظات اإن وجدت.

اأنه  يف  املح�سر  اأهمية  وتاأتي 

�سجل تاريخي ملا دار يف الجتماع، 

وذاكرة حافظة ملا مت فيه، ودليل 

ومناق�سة  اجلل�سة،  ح�سول  على 

ج��دول  يف  وردت  التي  الأع��م��ال 

ينفي  م��ن  �سد  وحجة  اأعمالها، 

تاريخي  وت�سل�سل  الجتماع،  قيام 

كذلك  وه��و  املجل�س،  جلل�سات 

وث��ي��ق��ة ه��ام��ة ل��الج��ت��م��اع ميكن 

ملعرفة  وق��ت  اأي  يف  اإليه  ال��ع��ودة 

تاريخ التو�سية اأو القرار، والظروف املحيطة به.

ق��رارات  يف  خا�سة  احل���الت-  من  كثري  ويف 

اجلامعات،  �سوؤون  جمل�س  مثل  العليا  املجال�س 

املحا�سر  اإىل  ال��ع��ودة  يتم  اجل��ام��ع��ة-  وجمل�س 

عند  املجل�س  توجه  ملعرفة  للقرار  التمهيدية 

املحا�سر  على  العتماد  ميكن  كذلك  ات��خ��اذه، 

للنظر يف التطور التاريخي لقرارات املجل�س، اأو 

حتى للق�سم اأو للكلية اأو للجامعة.

على  التوقيع  طريقة  يف  املجال�س  وتختلف 

اأ�سماء  ورق��ة  على  يوقع  بع�سها  اإذ  املحا�سر، 

احلا�سرين اأثناء نقا�س جدول الأعمال، وهنا تقع 

م�سوؤولية حمتويات املح�سر وقراراته اأو تو�سياته 

الآخ��رون  فيه  يثق  بحيث  الجتماع،  رئي�س  على 

يف  اتخذت  التي  ال��ق��رارات  املح�سر  يُ�َسِمن  اأن 

الجتماع بدقة، وبع�سهم يف نهاية اجلل�سة حيث 

يتم كتابة �سكليات املح�سر، وجدول الأعمال ول 

يتبقى اإل القرار اأو التو�سية ت�ساف مبا�سرة اأثناء 

اتخاذها، وبع�س املجال�س يوقعون يف اليوم الثاين 

اأو الثالث لالجتماع عندما تنتهي ال�سكرتارية من 

طباعة املح�سر ومراجعته.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عدم كتابة املح�سر ل 

توؤثر يف �سحة الجتماع، فالجتماع �سحيح لأن 

الجتماع،  يف عقد  �سرطاً  لي�ست  املح�سر  كتابة 

لكن كتابة املح�سر �سرورية يف �سحة القرارات 

لتكون  املح�سر  كتابة  يجب  ولهذا  اُتخذت،  التي 

ا�سرتطت  امل��ادة  لأن  �سحيحة؛  ال��ق��رارات  تلك 

ال�سالحية  اإىل �ساحب  القرارات  تٌرفع هذه  اأن 

لعتمادها، وبالتايل عدم رفعها يرتتب عليه عدم 

اعتماد هذه القرارات وبالتايل عدم نفاذها، لذا 

يجب كتابة املح�سر ورفعه ل�ساحب ال�سالحية. 

اعتماد املحا�سر:

ي��خ��ت��ل��ف ���س��اح��ب ال�����س��الح��ي��ة يف اع��ت��م��اد 

يف  املجال�س  واأهمية  لختالف  وفقاً  املحا�سر 

�سوؤون  جمل�س  حتكم  التي  فالقواعد  اجلامعة؛ 

اإىل  ي�سري  ن�س  اأي  تت�سمن  مل  مثال  اجلامعات 

من يعتمد املح�سر، ولأن هذا املجل�س هو �ساحب 

ب�سوؤون  يتعلق  ما  لكل  التنظيمي  الخت�سا�س 

اإدارية ذات عالقة  اأعلى �سلطة  اجلامعات، وهو 

قراراته  فاإن  الأكادميي،  بال�ساأن 

تعترب نافذة مبجرد �سدورها، ول 

اأي  من  اعتمادها  يتم  اأن  يحتاج 

�سلطة اأخرى. 

الأمر يف جمال�س الأمناء �سبيه 

الرابعة  امل��ادة  ن�ست  حيث  بهذا، 

تكون  اأن  على  النظام  من  ع�سرة 

ع�سر  خم�سة  بعد  نافذة  قراراته 

الجتماع  انعقاد  تاريخ  من  يوماً 

يعني  وه��ذا  فيه،  �سدرت  ال��ذي 

ل��ق��رارات  مرجعية  توجد  ل  اأن��ه 

ل  اأن���ه  مبعنى  الأم���ن���اء؛  جمل�س 

ملجل�س  ل  املجل�س  ق��رارات  ترفع 

لرئي�سه،  ول  اجلامعات،  ���س��وؤون 

واإمنا تعترب نهائية، مبجرد �سدورها من املجل�س 

انعقاد  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً  ع�سر  خم�سة  وم�سي 

اجلل�سة التي اتخذت فيها القرارات.

حتى  ي��وم��اً  م��دة اخلم�سة ع�سر  م��ن  وال��ع��ربة 

يُعطى من �سدرت القرارات بحقه فر�سة ليتظلم 

للمجل�س لإعادة النظر يف قراره. ورغم اأن قرارات 

اأنه  اإل  املجل�س تعترب نهائية يف حدود اجلامعة، 

�سوؤون  ق��رارات جمل�س  ومن  منها  التظلم  ميكن 

اجلامعات اأمام املحكمة الإدارية وطلب الغائها.

الثامنة  املادة  اأما جمل�س اجلامعة فقد ن�ست 

تاريخ  من  نافذة  ق��رارات��ه  تكون  اأن  على  ع�سرة 

اعتمادها من رئي�س املجل�س، ومل حتدد املادة مدة 

للرئي�س، ولذا مبجرد رفع املح�سر له يف  معينة 

اأي وقت تعترب قراراته نافذة.

العلمي،  املجل�س  ق��رارات  بخ�سو�س  الو�سع 

ق���رارات  تُ��ع��د  اإذ  خمتلف،  الكليات  وجم��ال�����س 

من  اعرتا�س  عليها  يرد  مل  ما  نافذة  املجل�سني 

تاريخ  من  يوماً«  »ع�سرين  اجلامعة خالل  رئي�س 

و�سولها اإليه، فاإن اعرت�س عليها رئي�س اجلامعة، 

نظره  بوجهة  م�سفوعة   - املجل�س  اإىل  اأع��اده��ا 

على  املجل�س  بقي  ف��اإن  جديد،  من  لدرا�ستها   -

اإىل  عليها  امل��ع��رت���س  ال��ق��رارات  فتحال  راأي����ه، 

جمل�س اجلامعة، وتنظر يف اأول جل�سة عادية اأو 

ا�ستثنائية، وملجل�س اجلامعة ت�سديق القرارات اأو 

تعديلها اأو اإلغاوؤها، ويكون قراره يف ذلك نهائيًّا.

اع��ت��م��اد حم��ا���س��ر جمال�س  وال�����س��الح��ي��ة يف 

جمل�س  ق���رارات  تُعد  بحيث  للعميد،  الأق�����س��ام 

من  اع��رتا���س  عليها  ي��رد  مل  م��ا  ن��اف��ذة  الق�سم 

عميد الكلية اأو املعهد خالل �سبعة اأيام عمل من 

اأعادها  عليها  اعرت�س  فاإن  اإليه،  و�سولها  تاريخ 

 - نظره  بوجهة  م�سفوعة   - الق�سم  اإىل جمل�س 

لدرا�ستها من جديد، فاإن بقي املجل�س على راأيه، 

جمل�س  اإىل  عليها  املعرت�س  ال��ق��رارات  فتحال 

الكلية اأو املعهد، وله �سالحيات البت فيها.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ق�سم القانون العام

alhudaithy@yahoo.com

تتناول ال�ستدامة التاأثري البيئي 

خ��الل  م��ن  للبناء  والج��ت��م��اع��ي 

واملواد  الت�سميم  ُطُرق  ا�ستخدام 

التنموية  وامل�����س��اح��ات  وال��ط��اق��ة 

فاإنه  ذلك  ومع  للبيئة،  ال�سديقة 

ال�ستدامة  يف  للّنظر  حاجة  ثّمة 

كطريقة للحياة.

ق��رار  م��ن  تنبع  ف��ال���س��ت��دام��ة 

�سخ�سي للتاأكد من اأن الإجراءات 

املتخذة اليوم لي�س لها نتائج �سلبية 

ع��ل��ى ال���س��ت��دام��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

اأنها  كما  والبيئية.  والقت�سادية 

من  اعتمادها  اإىل  فل�سفة حتتاج 

امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  جميع  ِق��َب��ل 

امل�ساركني يف م�سروع الهند�سة املعمارية.

التقنيات  اأف�سل  بت�سمني  املعماري  يقوم  وقد 

التي ت�سمن ال�ستدامة، ولكن يجب على العميل 

والإج���راءات  الأن�سطة  لدمج  ج��اه��ًزا  يكون  اأن 

من  النتهاء  بعد  اليومية  حياته  يف  امل�ستدامة 

امل�سروع.

امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  يت�سور  اأن  مبجرد 

ينتقل  اأن  للمعماري  ميكن  ال�ستدامة  فل�سفة 

اإىل الوجه الثاين الذي ينطوي على اإجراء بحث 

ل؛ تت�سمن اخلطوة الأوىل فيه اإجراء فح�س  مف�سَّ

والقيود  الظروف  لتحديد  البناء  ملواقع  متعّمق 

الطبيعية التي يجب مراعاتها.

وت�سمل ال�ستدامة اأي�سا القدرة 

واملتطلبات  باللوائح  اللتزام  على 

املحلية، وهذا هو الوقت املنا�سب 

ملتطلبات  متعّمق  حتليل  لإج���راء 

بناء ال�سلطات املحلية.

العمارة  يف  ال�ستدامة  وت�سمل 

اأي�ًسا القدرة على اتخاذ اعتبارات 

�سبيل  على  مهمة؛  ودينية  ثقافية 

املثال؛ قد يكون من احلكمة اإجراء 

املحليني  ال�����س��ك��ان  م��ع  حم��ادث��ة 

ملعرفة ثقافتهم؛ فاإّن اإن�ساء عالقة 

ال�سكان  م��ع  وم�ستدامة  �سحية 

ب�سكل  مهًما  اأم��ًرا  يَُعدُّ  املحليني 

يف  يبنون  ال��ذي��ن  للعمالء  خا�س 

ي�ساعد  اأّن��ه  كما  بهم.  خا�سة  لي�ست  جمتمعات 

ال�سكان املحليني على ال�سعور باأّنهم م�سمولون يف 

امل�سروع بدًل من فر�سه عليهم.

ميكن للمعماري والعميل بعد ذلك املُ�سّي قدًما 

املقرَتَح،  للت�سميم  تخطيطية  ر�سومات  عمل  يف 

اإىل  والعميل  املعماري  يحتاج  املرحلة  هذه  ويف 

لال�ستدامة  املتعّمقة  الأخ��رى  اجلوانب  ُمعاجلة 

اأن  ويجب  جاهًزا،  الت�سميم  يُ�سبح  اأن  مبجرد 

البناء امل�ستدامة  يكون دمج كفاءة الطاقة ومواد 

الأهداف  اأهم  اأحد  امل�ستدامة  النفايات  واأنظمة 

لتحقيق ال�ستدامة.

للعميل  امل�سورة  تقدمي  اإىل  املعماري  ويحتاج 

الن�سطة  التقنيات  كل من  ا�ستخدام  اأهمية  حول 

يف  الطاقة  ا�ستخدام  من  تُقلّل  التي  وال�سلبية 

طاقته،  توليد  على  املبنى  ق��درة  وتعزيز  املبنى 

اجتاه  ال�سلبية  الطاقة  توفري  تقنيات  وتت�سمن 

تت�سمن  وكذلك  وحجمهاو  الغرفة  ونافذة  املبنى 

وعزل  ال�سم�سية  الألواح  تركيب  الن�سطة  التقنية 

لختيار  يكون  اأّل  ويجب  منا�سًباو  ع��زلً  املباين 

اأي تاأثري �سلبي على  املواد املُ�ستخَدمة يف املبنى 

البيئة.

يف  حياة  اأ�سلوب  وجعلها  ال�ستدامة  ولتحقيق 

ت�سميم املبنى املكتمل، تربز اأهمية ُمعاجلة كيفية 

فيجب  املنزلية؛  الثانوية  املنتجات  من  التخلُّ�س 

بناء اأنظمة لإدارة النفايات يف املبنى ب�سكل فّعال؛ 

الرمادية  املياه  ح�ساد  ميكن  املثال،  �سبيل  على 

للب�ستنة.

اأكرث  بني  من  التكلفة  ا�ستدامة  تُعد  اأخ���رًيا، 

اجلوانب جتاهاًل يف العمارة، يجب حت�سني تكلفة 

وهذا  امل�ستقبل،  اإىل  البداية  من  البناء  م�سروع 

التكلفة،  مي�سورة  منزلية  ت�سميمات  ابتكار  يعني 

والت�سغيل  ع  للتو�سُّ التكاليف  لإدارة  قابلة  وكذلك 

و�سيانة امل�سروع يف امل�ستقبل.

كلية العمارة والتخطيط - ق�سم العمارة 

وعلوم البناء

متخ�س�س بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن 

ال�سعودي

»رجل المستقبل« في ورطة
املعرفة  واكت�ساب  التعلم  عملية  اأ�سبحت  الزمن  بنا  تقدم  كلما  هل 

التقدم يف  اأق�سد هنا  ول  املا�سي؟  كانت عليه يف  اأ�سعب مما  والإب��داع 

يف  �سعوبة  القادمة  الأجيال  �ستواجه  هل  مبعنى،  ال�سيخوخة.  اأو  العمر 

اكت�ساب املعرفة والإبداع اأكرث من اجليل احلايل؟

�سناعة  يف  متخ�س�ساً  يكون  اأن  يريد  �سخ�س  امل��ث��ال:  ه��ذا  لناأخذ 

ال�سيارات، ويعي�س يف عام ٢٣٠٠م فهل �سيواجه �سعوبة يف التطوير اأكرث 

منه يف الوقت احلايل؟

الفكرة  نف�س  طبقنا  لو  ماذا  لكن  ب�سيط،  مثال  جمرد  هنا  ال�سيارات 

على الهند�سة املعمارية مثاًل، فهذه املهنة موجودة منذ اآلف ال�سنني ول 

التاريخ كاحل�سارة ال�سالمية  الإن�سان يحتاجها، ولها �سواهد عرب  يزال 

اأو حتى  املعلقة،  بابل  اأو حدائق  بدم�سق،  الأموي  اأو كاجلامع  الأندل�سية 

التاريخ نف�سه، فاملوؤرخ اليوم  الأهرامات يف عهد الفراعنة. وهناك اأي�ساً 

يجب اأن يغطي فرتة زمنية اأكرب من التي كان يغطيها املوؤرخون ال�سابقون 

كابن خلدون اأو ابن كثري، ون�ستطيع اأن نوؤكد اأن »رجل امل�ستقبل« �سيكون 

موقف  يف  لديه  كان  اإذا  اإل  التاريخ.  درا�سة  قرر  اإذا  حقيقية  ورط��ة  يف 

�سيارته اآلة للزمن.  ماذا عن ال�سيا�سة اأو القانون؟ فهذه العلوم ن�ساأت مع 

بداية ت�سكل التجمعات الب�سرية على الأر�س بهدف تنظيم عالقة بع�سهم 

ببع�س، فبداية باأر�سطو واأفالطون مروراً بتوما�س الأكويني، وانتهاء بنيقول 

ميكافللي، وجون جاك رو�سو، وكارل مارك�س، ول تزال القائمة م�ستمرة، 

و�سيكون واجباً على املتخ�س�س اأن يكون لديه معرفة بها.

اإذاً، ميكننا القول اإنه كلما تقدم الزمن بحقل ما وازداد تطوراً، كانت 

كمية املعلومات اأكرث وبالتايل جهد اأكرب للمتخ�س�س.

عمار املجالد

باحث تطوير اإداري م�ساعد
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همم أكاديمية
همم أكاديمية

م�س�ؤولية تقدمي اخلدمات للطالب ذوي الإعاقة

ثالث  بني  الإعاقة  ذوي  للطالب  اخلدمات  تقدمي  م�سوؤولية  تتوزع 

التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  والربامج،  املراكز  يف  تتمثل  اأ�سا�سية  جهات 

والطالبات  الطالب  ومراكز  فالربامج  اأنف�سهم،  الإعاقة  ذوي  والطلبة 

�سعود،  امللك  جامعة  �سيا�سة  تنف�يذ  عن  امل�سوؤولة  تعترب  الإعاقة  ذوي 

اململكة  ف�ي  املعوقني  رعاية  نظام  اإليه  دع��ا  وم��ا  اأه��داف��ه��ا،  وحتقيق 

املنظمة خلدمات  القواعد والإج��راءات  ال�سعودية وما ت�سمنته  العربية 

امللك �سعود. ويف �سوء ذلك ميكن حتديد بع�س  الإعاقة بجامعة  ذوي 

م�سوؤولياتها يف تي�سري وتن�سيق توفري التكييفات املنا�سبة للطالب ذوي 

الإعاقة، وو�سع �سيا�سات واإجراءات لتوجيه تقدمي خدمات الدعم وفقا 

للقواعد والإجراءات التنظيمية لطلبة اجلامعة، وتزويد الطلبة واأع�ساء 

تنظم  التي  التنظيمية  والقواعد  بالإجراءات  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

خدمة ذوي الإعاقة، واحلفاظ على �سرية ال�سجالت والوثائق، وتقدمي 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  للطالب  امل��وارد  مب�سادر  والتعريف  التوجيه 

واملوظفني، والت�سال بالكلية واأع�ساء هيئة التدري�س نيابة عن الطالب 

عند القت�ساء. وت�سمل م�سوؤولية اأع�ساء هيئة التدري�س ت�سمني تو�سيف 

املقرر عبارات ت�سري اإىل طلب التكييفات، وا�ستعدادهم لتقدمي اخلدمات 

الأكادميية ال�سرورية للطالب ذوي الإعاقة، وتبليغ الطلبة بدور مراكز 

تقدمي  ف�ي  اجلامعة  وم�سوؤولية  الإع��اق��ة  ذوي  والطالبات  ال��ط��الب 

وجود  ف�ي حال  املراكز  مع  والتوا�سل  ال�سرورية،  الأكادميية  اخلدمات 

اأي ت�ساوؤلت بخ�سو�س التكييفات املطلوبة، والتعامل مع جميع املعلومات 

املتعلقة باإعاقة الطلبة ب�سرية تامة واحلر�س على حماية خ�سو�سيتهم، 

وتقييم الطلبة على اأ�سا�س قدراتهم ل على اأ�سا�س اإعاقاتهم.

ب�سور  املطبوعة  امل��واد  توفري  التدري�س  هيئة  ع�سو  على  ويتوجب 

واأ�سكال بديلة للم�ساعدة يف تدري�س الطلبة يف الف�سول الدرا�سية، اإذا 

طلبت ا�ستخدام الأجهزة امل�ساعدة اأو التعديالت التي من �ساأنها ت�سهيل 

ل�ستخدامها،  وال�ستجابة  الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  الفعال  الت�سال 

اأف�سل  انفراد ملناق�سة  اإىل تكييفات على  الذي يحتاج  الطالب  ومقابلة 

طريقة لتنفيذها، وتوفري بيئة تعليمية اآمنة وعادلة للطالب ذوي الإعاقة، 

واحرتام خالل  بنزاهة  معاملته  يتم  القاعة  كل فرد يف  اأن  والتاأكد من 

اأما م�سوؤولية الطلبة ذوي الإعاقة فتت�سمن التقدمي  وقت املحا�سرات. 

املعتمدة،  الر�سمية  القبول  اإج���راءات  خالل  من  اجلامعة  ف�ي  للقبول 

واتباع الإجراءات املتفق عليها للح�سول على ت�سهيالت معقولة، اأو طلب 

امل�ساعدات الإ�ساف�ية، اأو اإزالة احلواجز، وتقدمي الطلب للح�سول على 

اخلدمات من مركز خدمات الطالب اأو الطالبات ذوي الإعاقة ف�ي وقت 

مبكر من الف�سل الدرا�سي لتحديد اخلدمات والرتتيبات املنا�سبة، وتقدمي 

الوثائق املنا�سبة احلديثة والتي تو�سح اأو توثق اأثر الإعاقة على  امل�ساركة 

وامل�ساركة  والأن�سطة،  واخلدمات  والوظائف  والربامج  املقررات  ف�ي 

امل�ساعدة، واحل�سول  والو�سائل  املنا�سبة  بفعالية ف�ي حتديد اخلدمات 

املنا�سبة، والجتماع مع كل ع�سو  املوافقة على اخلدمات  على خطاب 

هيئة تدري�س يتلقى طلب احل�سول على تكييفات خا�سة ل�سمان الفهم 

الإعاقة  والت�سال بخدمات  املطلوبة،  التكييفات  توفري  لكيفية  املتبادل 

يف حالة ن�سوء اأ�سئلة اأو �سعوبات تتعلق بتوفري التكييفات املطلوبة والتي 

ل ميكن حلها بني الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س/ املوظفني، واللتزام 

بقواعد ال�سلوك واللوائح الأخرى املطبقة على جميع الطالب امل�سجلني 

يف مراكز وبرامج خدمات ذوي الإعاقة.

برنامج الو�سول ال�سامل

أ. د. إبراهيم الحديثي

د. هشام القاسم

أحكام جلسات مجالس الجامعة )3-3(

ترسيخ االستدامة في العمارة



صناعة الضيافة ودعم المجتمع المحلي
ل�ضناعة ال�ضيافة اأدوار عديدة وفعاله 

هذا  �ضي�ضلط  املحلي،  املجتمع  دعم  يف 

اجلانب  م��ن  ج��زء  على  ال�ضوء  امل��ق��ال 

تعزيز  يف  ال�ضناعة  لتلك  الإي��ج��اب��ي 

املجتمع  ودع���م  املحلية  الق��ت�����ض��ادات 

املحلي. 

وال��ت��ط��ور  ال�����ض��ي��اف��ة  �ضناعة  تلعب 

م�ضتوى  رف��ع  يف  مهم  دور  ال�ضياحي 

خلق  خالل  من  املحلي  املجتمع  معي�ضة 

املناطق  تلك  لأبناء  جديدة  عمل  فر�ص 

التي يتم ال�ضتثمار بها.

م�ضروع  �ضيوفر  امل��ث��ال،  �ضبيل  على 

مبا�ضرة  وظيفة  ال��ف   50 نحو  القدية 

يف  دور  ذل��ك  و�ضيلعب  مبا�ضرة  وغ��ر 

تن�ضيط احلركة القت�ضادية يف منطقة القدية.

اأي�ضا، ب�ضبب تطور �ضناعة ال�ضيافة وال�ضياحة يف منطقة العال، اأطلقت 

الهيئة امللكية ملحافظة العال برنامج ابتعاث يف عدة تخ�ض�ضات من اأهمها 

للم�ضاهمة يف  واإعدادهم  لتعليمهم  املحافظة  لأبناء  وال�ضيافة  ال�ضياحة 

اإىل ذلك  بالإ�ضافة  العال،  وال�ضياحة يف  ال�ضيافة  ونه�ضة قطاع  تطوير 

�ضاهمت �ضناعة ال�ضيافه يف التطور ال�ضريع يف البنية التحتية والفوقية 

يف حمافظة العال.ميكن للفنادق التي حتتوي على مطاعم وكذلك املطاعم 

امل�ضتقلة اأن تدعم املجتمع املحلي من خالل التعاقد مع املزارعني املحليني 

للح�ضول على منتجاتهم الزراعية واللحوم التي تنتجها تلك املزارع.

كندا،  هامب�ضاير،  يف  �ضيزونز«  »ف��ور  فندق  ق��ام  املثال،  �ضبيل  على 

بالتعاقد مع املزارعني واملنتجني املحليني للح�ضول على املنتجات الزراعية 

واللحوم وا�ضتخدامها يف مطعم الفندق. كما اأن تقدمي املنتجات املحلية 

الزبائن  اإن فئة كبرة من  ت�ضويقية فعالة حيث  و�ضيلة  تُعد  املطاعم  يف 

يرغبون يف تناول املنتجات املحلية من اخل�ضروات واللحوم لت�ضورهم اأن 

جودتها اأعلى مقارتًة باملنتجات امل�ضتوردة.

املنتجات  عن  اإيجابياً  ت�ضوراً  للزبائن  اأن  الدرا�ضات  اأثبت  الواقع  يف 

ومتت  اأف�ضل  بنكهة  وتتميز  طازجة  كونها  املحلية  واللحوم  الزراعية 

زراعتها اأو تربيتها ب�ضكل طبيعي ومل يتم تخزينها ملدة طويلة. اأي�ضا، دعم 

اإيجابي  تاأثر  له  املحلية  واللحوم  الزراعية  للمنتجات  الفنادق واملطاعم 

على البيئة، فعند ا�ضتخدام الفندق اأو املطعم املنتجات املُ�ضنعة حملياً، 

فاإن تلك املنتجات ل حتتاج اىل عمليات نقل بحري، اأو جوي مما يقلل من 

ن�ضبة انبعاثات الكربون امل�ضرة للبيئة ويعود بالنفع على املجتمع املحلي.

من ناحية جتربة ال�ضائح، فاإن وجود املنتج املحلي »هدايا، ر�ضومات، 

من  اإيجابي  تاأثر  له  املطعم  اأو  الفندق  داخل  اأطعمة«  حرفية،  اأعمال 

خالل اإ�ضافة نكهة ثقافية وحملية على التجربة، بالإ�ضافة اإىل اأن تعامل 

ال�ضائح مع موظفي الفندق من اأبناء املنطقة له تاأثر اإيجابي على جتربة 

ال�ضائح واأي�ضا ال�ضورة الذهنية لدى ال�ضائح عن اأبناء تلك املنطقة.

كما ت�ضاهم الفنادق يف دعم املنتج املحلي من خالل تخ�ضي�ص متجر 

هدايا داخل الفندق يكون خم�ض�ضاً لبيع املنتجات املحلية من هدايا، اأو 

قطع فنية، اأو قطع تذكارية، وال�ضماح للتجار املحليني بعر�ص ب�ضاعتهم 

يف اإطار دعم املنتج املحلي.

ا�ضتخدام  خالل  من  املحلي  الفن  دعم  يف  فعال  دور  للفنادق  كذلك 

لوحات الفنانيني املحليني يف تزيني اأرجاء الفندق. على �ضبيل املثال، قام 

فندق Omni يف مدينة دال�ص الأمريكية ب�ضراء ١٥٠ عماًل فنياً حملياً 

لتزين اأرجاء الفندق.

اأخراً، �ضعدت كثراً بالقرار التاريخي الذي ن�ص على توجيه اجلهات 

بناء  ال�ضعوديني،  املواطنني  لغر  الفنية  الأعمال  اقتناء  بعدم  احلكومية 

�ضلمان.  بن  حممد  الأم��ر  العهد  ويل  �ضمو  من  مرفوعة  تو�ضية  على 

واأمتني اأن نرى مبادرات مماثله يف قطاع ال�ضيافة.

اأ�ضتاذ اإدارة ال�ضيافة امل�ضاعد 

كلية ال�ضياحة والآثار

17 7الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �ضعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

م��و���ض��ة قدمية  »ال��دي��ت��وك�����ص« 

حديثة، لتختفي فرتة حتى تظهر 

م��ن ج��دي��د م��ن ب���اب اآخ�����ر، فما 

حقيقتها وماذا يقول العلم عنها؟!

يعود ا�ضم الديتوك�ص اإىل امل�ضطلح 

 »detoxification« الإجنليزي 

اإزال���ة  يعني  طبي  م�ضطلح  وه��و 

مثل  اجل�����ض��م،  م��ن  معينة  �ضموم 

اجلرعات العالية من بع�ص الأدوية 

اأو الكحول اأو بع�ص املعادن الزائدة 

عن م�ضتوياتها الطبيعية يف اجل�ضم 

م��ث��ل ال��ن��ح��ا���ص واحل���دي���د، وذل��ك 

با�ضتعمال طرق طبية حمددة؛ عن 

طريق احُلَقن اأو احلبوب اأو غ�ضيل 

املعدة اأو حتى غ�ضيل الكلى يف احلالت املتقدمة.

ولي�ص هذا ما نق�ضده هنا، بل نق�ضد امل�ضمى 

اجل�ضم  تنقية  وه��و  العامة  ل��دى  عليه  املتعارف 

عامًة والكبد خا�ضًة من ال�ضموم با�ضتعمال و�ضائل 

خمتلفة، بغر�ص معاجلة بع�ص الأعرا�ص/الأمرا�ص 

على  للحفاظ  اأو  الع�ضالت،  اأمل  اأو  ال�ضداع  مثل 

�ضحة دائمة وب�ضرة نا�ضعة، ناهيك عن ادعاءات 

تخفي�ص الوزن.

ت�ضمل تلك الو�ضائل طرقاً ب�ضيطة مثل اتباع حمية 

موؤقتة لعدة اأيام فقط، تعتمد ب�ضكل رئي�ضي على 

�ضرب املياه املحتوية على منقوع اأحد اخل�ضروات 

اأو الفواكه مثل الليمون اأو النعناع اأو الزجنبيل اأو 

الفراولة، ولكنها قد ت�ضتعمل و�ضائل اأكرث تعقيداً مثل 

اأجهزة اإزالة ال�ضموم كجهاز حّمام القدم، اأو تنظيف 

القولون عن طريق املُ�َضهِّالت واحلقن ال�ضرجية، اأو 

با�ضتعمال ال�ضاونا وغرها الكثر من الو�ضائل التي 

مل يثبت منها علمياً اإل فعاليتها يف تنظيف اجليوب 

فقط.

م�ضاعدة  اإىل  ج�ضمنا  يحتاج  حقاً  ه��ل  ولكن 

خارجية للتخل�ص من ال�ضموم داخله؟

احلقيقة اأن ج�ضمنا ي�ضتطيع التخل�ص من املواد 

ال�ضارة بطريقة ذاتية، هياأها اخلالق داخله، وذلك 

الأكرب  الداخلي  الع�ضو  عن طريق 

يف اأج�ضامنا وهو الكبد الذي يقوم 

بتحويل املواد ال�ضارة اإىل مكونات 

ذائبة يف املاء، ميكن طرحها خارج 

اجل�ضم بو�ضائل خمتلفة مثل الكلى 

»البول« واجلهاز اله�ضمي »الرباز« 

واجللد »التعرق« والرئتني »الزفر«، 

وقد تتعطل بع�ص هذه الآليات بفعل 

تعطل الع�ضو امل�ضوؤول عنها، وهنا 

لن ينفع اأي نظام ديتوك�ص عاملي يف 

اإرجاعها ملا كانت عليه دون عالج 

حقيقي قائم على الرباهني العلمية. 

وقد وجدت بع�ص الدرا�ضات اأن 

بع�ص اأنظمة الديتوك�ص قد ت�ضاعد 

اإنزال الوزن، وهذا لي�ص بالأمر امل�ضتغرب لأن  يف 

اأغلب اأنظمة الديتوك�ص تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على 

الوزن  فينزل  احلرارية،  ال�ضعرات  قليلة  ال�ضوائل 

ب�ضكل �ضريع ولكنه موؤقت، ب�ضبب فقدان ال�ضوائل 

ولي�ص الدهون، خا�ضًة مع ا�ضتعمال مدرات البول اأو 

املُ�َضهِّالت يف بع�ص اأنظمة الديتوك�ص، ولكن ما اإن 

يتوقف هذا النظام بعد عدة اأيام اأو اأ�ضابيع بالكثر 

حتى يرتد اجل�ضم �ضعوداً لوزنه ال�ضابق بل قد يزيد، 

وذلك لأن اأنظمة الديتوك�ص هذه ل ت�ضلح كنمط 

حياة متكامل وم�ضتمر، بقدر ماهي جتارب موؤقتة، 

لن يلبث اأن مَيّل منها �ضاحبها بعد فرتة.

فائدتها يف  عن  التي حتدثت  ال��درا���ض��ات  اأم��ا 

طرد ال�ضموم فهي لتتعدى اأن تكون ب�ضع درا�ضات 

جري اأغلبها على 
ُ
�ضغرة احلجم، ق�ضرة املدى، اأ

حيوانات التجارب ب�ضكل اأ�ضا�ضي، وبالتايل ل ميكن 

العتماد عليها كتو�ضيات معتمدة.

احلقيقة اأن اأغلب اأنظمة الديتوك�ص تلعب على 

وتر يحبه النا�ص وهو احل�ضول على اأف�ضل النتائج 

باأ�ضرع الطرق واأقل التكاليف، فاليحتاج الأمر �ضوى 

اأ�ضابيع، بغر�ص  اأو حتى  اأي��ام  لعدة  للتزام موؤقت 

احل�ضول على �ضحة ممتازة، ولكن ما هكذا ت�ضر 

املاأكل  يف  دائماً  التزاماَ  حتتاج  فال�ضحة  الأم��ور، 

وامل�ضرب والنوم والريا�ضة، وهو اأمٌر ممل لي�ضتطيعه 

الكل. 

وياأتي ال�ضوؤال هنا: اإذا مل تكن اأنظمة الديتوك�ص 

مفيدة حقاً، هل هناك �ضرر منها؟

اأنها  الغذائية  الديتوك�ص  اأنظمة  اأغلب  ميزة  اإن 

موؤقتة، وبع�ضها ليتعدى الأ�ضبوع ولذلك قد ليكون 

لها اأ�ضرار جانبية وا�ضحة، ولكن ال�ضتمرار عليها 

�ضيوؤدي بال�ضك اإىل ظهور بع�ص الآثار اجلانبية مثل 

�ضوء التغذية، حيث تفتقر لبع�ص املكونات الغذائية 

الرئي�ضية مثل الربوتينات والدهون والألياف، وما 

واخلمول  العام  بال�ضعف  اإح�ضا�ص  من  ذلك  يتبع 

و�ضعف الرتكيز والإم�ضاك، كاأي حمية غذائية غر 

املُعتِمدة  الديتوك�ص  اأنظمة  اأن بع�ص  متوازنة. كما 

على الإكثار من �ضرب ع�ضائر اخل�ضروات املحتوية 

على اأمالح الأوك�ضالت مثل ال�ضبانخ وال�ضمندر، قد 

توؤدي اإىل تكون ح�ضى الكلى.

اأما اأنظمة الديتوك�ص غر الغذائية مثل تلك التي 

ت�ضتعمل مدرات البول واملُ�َضهِّالت لتنظيف القولون 

مثل  عقباها  ليُحمد  قد  التي  م�ضاعفاتها  فلها 

الإ�ضهال واجلفاف، واختالل اأمالح الدم، والإ�ضرار 

بالكلى، وتغير تركيبة البكتريا النافعة يف القولون.

اإىل   - ال��ق��ارئ  ع��زي��زي   - اأدع����وك  باخت�ضار 

ال�ضتمتاع مب�ضروب املاء مع الليمون اأو النعناع اأو 

حتى ع�ضر اجلرجر اإن رغبت، ولكن لتظن ولو 

للحظة اأنه �ضيطرد ال�ضموم من ج�ضدك. كما اأدعوك 

اإىل تناول الثمرة نف�ضها حيث �ضتح�ضل منها على 

كل فوائدها، بدلً من نقعها يف املاء، و�ضرب املاء 

املنقوع فح�ضب.

الهتمام  م��ع  م��ت��وازن  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع  اإن 

بالريا�ضة والنوم هو ما ي�ضاعد ج�ضمك على القيام 

مبهامه اجلبارة يف تنقية ال�ضموم منه اأولً باأول، اأما 

اأنظمة الديتوك�ص فال تتعدى اأن تكون خرافة كبرة 

لتنظيف اجليوب بامتياز.

اأ�ضتاذ طب الأطفال وا�ضت�ضاري اأمرا�ص اجلهاز 

اله�ضمي

يتزامن اليوم الدويل للت�ضامح مع يوم الثنني 16 

نوفمرب 2020م، والت�ضامح مبداأ �ضرعي، وخ�ضلة 

ال�ضرع احلنيف يف  بامتياز، تعامل معها  اإ�ضالمية 

عباداته وتعامالته، ول تكاد جتد عبادة اأو تعاماًل يف 

الإ�ضالم اإل وللت�ضامح منه ن�ضيب.

قد  ال�ضالة؛  وهي  الإ�ضالم  يف  �ضعرة  فاأعظم 

ت�ضامح ال�ضرع فيها ملن كان مري�ضاً باأن يجمعها مع 

اأختها، اأو م�ضافراً بق�ضرها وجمعها، ويف الو�ضوء 

ت�ضامح ال�ضرع يف ترك غ�ضل ما يت�ضرر منه امل�ضلم، 

مدة  واملت�ضرر  للم�ضافر  �ضمح  اخل��ف  م�ضح  ويف 

ثالثة اأيام، ويف رم�ضان رّخ�ص لل�ضائم الفطر اإذا 

�ضق عليه، اأو كان يف �ضفر، ويف املاأكولت ت�ضامح 

ال�ضرع يف اأكل ما حرم على امل�ضلم اإذا ما ا�ضطر اإليه، 

والت�ضامح يف جانب العبادات يطول.

اأخ�ص عباداته؛  الت�ضامح يف  ال�ضرع  وكما جعل 

جاء ال�ضرع اآمراً به عباده يف تعامالتهم حتى مع من 

يختلف معهم يف الدين، فالرّب بغر امل�ضلم امل�ضامل؛ 

م�ضروع وماأمور به يف كتاب ربنا؛ يقول تعاىل: {

يِن َومَلْ   َعِن الَِّذيَن مَلْ يَُقاِتلُوُكْم يِف الدِّ
ُ َّ
َل يَنَْهاُكُم الل

ْن ترََبُّوُهْم َوتُْق�ِضُطوا اإِلَيِْهْم اإِنَّ 
َ
يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم اأ

 يُِحبُّ امْلُْق�ِضِطنَي}. 
َ َّ
الل

اإل  امل�ضلم  غ��ر  جم��ادل��ة  ع��ن  �ضبحانه  ون��ه��ى 

ْهَل الِْكتَاِب اإِلَّ 
َ
اِدلُوا اأ بالأح�ضن، يقول تعاىل: {َوَل جُتَ

ْح�َضُن}. و»اأح�ضن« من اأفعل التف�ضيل، 
َ
ِبالَِّتي ِهَي اأ

يعني باأف�ضل ما ميكن من احل�ضنى.

وكما اأمر ال�ضرع احلنيف باحل�ضنى لغر امل�ضلم؛ 

فقد كفل حرية العبادة لهم دون اأذى ول تعد عليهم، 

يقول تعاىل {لَُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن}.

يف  الت�ضامح  مبداأ  املباركة  بالدنا  امتثلت  وقد 

الل،  رحمه  موؤ�ض�ضها  عهد  من  واأفعالها؛  اأقوالها 

الت�ضامح  ي��زال  ول  املباركون،  اأبناوؤه  ذلك  وت��وارث 

منهجاً ر�ضيناً ومبداأ قومياً على امل�ضتويني املحلي 

والدويل، ومل يكن ذلك مق�ضوراً على ما كانت اململكة 

طرفاً فيه، بل جتاوز ذلك اإىل الدعوة للت�ضامح بني 

الآخرين والإ�ضالح بينهم، وي�ضهد لذلك اأمثلة عدة 

لي�ص اأقلها دعوة الت�ضامح، وامل�ضاحلة التاريخية التي 

تبّناها خادم احلرمني ال�ضريفني، امللك �ضلمان بن 

 � بف�ضلها  والتي  واإريرتيا،  اإثيوبيا  بني  عبدالعزيز، 

بعد الل � انتهت حالة حرب دامت قرابة 20 عاماً، 

تُوجّت باتفاق �ضالم تاريخي يف مدينة جدة وبرعاية 

كرمية من خادم احلرمني ال�ضريفني.

ول تزال مملكتنا احلكيمة تدعو ملبداأ الت�ضامح، 

وتعقد اللقاءات والنداوت لذلك، وتعمل على ن�ضر 

ثقافة الت�ضامح يف املجتمع، وقد ظهرت لكل من�ضف 

اآثارها، وجتلت نتائجها.

اأ.د. حمود بن اإبراهيم ال�ضالمة

وكيل عمادة الدرا�ضات العليا 

اأمني جمل�ص عمادة الدرا�ضات العليا

رئي�ص حترير جملة الدرا�ضات الإ�ضالمية بكلية 

الرتبية

خرافة الديتوكس

اإلسالم والتسامح الدولي

د. سلمان العتيبي
أ. د. أحمد الصرخي



حقوق الطالب 
الجامعي في المجال 
األكاديمي والقواعد 

المنظمة لوحدة حماية 
الحقوق الطالبية

مت و�ضع وثيقة حقوق والتزامات الطالب 

بحقوقهم  الطالب  توعية  بهدف  اجلامعي، 

لهم  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 

احل�ضول  وكيفية  لإمكاناتها  وفقاً  اجلامعة 

بذلك،  املخت�ضة  واجلهة  احلقوق  هذه  على 

جتاه  بالتزاماتهم  توعيتهم  اإىل  تهدف  كما 

اجلامعة وذلك حر�ضاً من اجلامعة على جودة 

الأمر  ذلك  به  يرتبط  وما  الأكادميي  العمل 

من �ضلة وثيقة بني الطالب من جهة والأ�ضتاذ 

اجلامعي والأجهزة والوحدات اجلامعية من 

اأن يكون عليه حال  اأخ��رى، وما ينبغي  جهة 

مع  وال��و���ض��وح  ال�ضفافية  م��ن  العالقة  تلك 

خمتلف مكونات العمل اجلامعي يف جمالته 

املختلفة.

- حقوق الطالب يف املجال الأكادميي

منا�ضبة  درا�ضية  بيئة  توفري  يف  حقه   -

لتحقيق ال�ضتيعاب والدرا�ضة بي�ضر و�ضهولة 

التعليمية  الإمكانيات  كافة  توفري  من خالل 

املتاحة خلدمة هذا الهدف.

واملعرفة  العلمية  امل��ادة  على  احل�ضول   -

يدر�ضها  التي  اجلامعية  باملقررات  املرتبطة 

وذلك وفقاً لالأحكام واللوائح اجلامعية التي 

حتكم العمل الأكادميي.

- احل�����ض��ول ع��ل��ى اخل��ط��ط ال��درا���ض��ي��ة 

له،  املتاحة  والتخ�ض�ضات  الق�ضم  اأو  بالكلية 

الدرا�ضية قبل  وكذا الطالع على اجل��داول 

املقررات  يف  ت�ضجيله  واإج��راء  الدرا�ضة  بدء 

الت�ضجيل  وقواعد  النظام  له  يتيحها  التي 

الت�ضجيل  يف  الأول��وي��ات  ترتيب  مراعاة  مع 

للطالب.

- حذف اأي مقرر اأو اإ�ضافة اآخر اأو حذف 

الف�ضل الدرا�ضي باأكمله وفقاً ملا يتيحه نظام 

يف  وذل��ك  اجلامعة  يف  والت�ضجيل  الدرا�ضة 

الفرتة املحددة لذلك.

باجلامعة  التدري�س  اأع�ضاء هيئة  تقيد   -

وا�ضتيفاء  امل��ح��ا���ض��رات  واأوق����ات  مبواعيد 

اإلغاء  وعدم  لها  واملعملية  العلمية  ال�ضاعات 

حالة  يف  اإل  اأوقاتها  تغيري  اأو  املحا�ضرات 

اأن  ذل��ك، على  الإع��الن عن  وبعد  ال�ضرورة 

يتم اإعطاء حما�ضرات بديلة عن تلك التي مت 

اإلغاوؤها اأو التغيب عنها.

الالئقة  العلمية  واملناق�ضة  ال�ضتف�ضار   -

اأو  رقابة  دون  التدري�س،  هيئة  اأع�ضاء  مع 

عقوبة يف ذلك عليه، ما مل يتجاوز النقا�س 

اللياقة  وح��دود  العامة  الآداب  تقت�ضيه  ما 

وال�ضلوك يف مثل تلك الأحوال.

الختبارات  اأ�ضئلة  تكون  اأن  يف  حقه   -

وامل�ضائل  وحمتوياته  الدرا�ضي  املقرر  �ضمن 

اأثناء  اإليها  الإح��ال��ة  اأو  اإثارتها  متت  التي 

املتوازن  التوزيع  يُراعى  واأن  املحا�ضرات، 

واملنطقي للدرجات مبا يحقق التقييم العادل 

لقدرات الطالب.

التي  كافة الختبارات  اإج��راء  - حقه يف 

تعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي 

للوائح والتعليمات  يحول دون اإجرائها وفقاً 

اخلا�ضة بذلك، على اأن يتم اإعالن الطالب 

بحرمانه من دخول الختبار قبل ذلك بوقت 

كاف.

النموذجية  الإج��اب��ة  معرفة  يف  حقه   -

لأ�ضئلة الختبارات الف�ضلية وتوزيع الدرجات 

على اأجزاء الإجابة والتي يقوم على اأ�ضا�ضها 

الختبار  اإج���راء  قبل  الطالب  اأداء  تقييم 

النهائي للمقرر.

- ح��ق��ه يف ط��ل��ب م��راج��ع��ة اإج��اب��ت��ه يف 

الختبار النهائي وذلك وفق ما تقرره اللوائح 

ال�ضادرة عن اجلامعة يف تنظيم  والقرارات 

اآلية تلك املراجعة و�ضوابطها.

- حقه يف معرفة نتائجه التي 

الختبارات  يف  عليها  ح�ضل 

ال��ت��ي اأداه����ا بعد ال��ف��راغ من 

ت�ضحيحها واعتمادها.

حقوقه يف املجال غري 

الأكادميي

والرعاية  بالإعانة  التمتع   -

تقدمها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

اجلامعة وامل�ضاركة يف الأن�ضطة 

امل��ق��ام��ة ف��ي��ه��ا وف���ق���اً ل��ل��وائ��ح 

املنظمة  اجلامعية  والتعليمات 

لذلك.

- احل�ضول على الرعاية ال�ضحية الكافية 

بالعالج داخل امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية 

التابعة للجامعة.

- ال�ضتفادة من خدمات ومرافق اجلامعة 

وذل���ك وف��ق��اً ل��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م امل��ع��م��ول بها 

باجلامعة.

- احل�ضول على احلوافز واملكافاآت املادية 

املقررة نظامياً ل �ضيما للطالب املتفوق.

والربامج  التدريبية  للدورات  الرت�ضح   -

وال��رح��الت ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة وزي���ادة 

وكذلك  الثقافية  الأن�����ض��ط��ة  يف  م�ضاركته 

املحلى  املجتمع  خدمة  اأن�ضطة  يف  امل�ضاركة 

والأعمال التطوعية.

- حقه يف ال�ضكوى اأو التظلم من اأي اأمر 

هيئة  اأع�ضاء  م��ع  عالقته  يف  منه  يت�ضرر 

التدري�س اأو الق�ضم اأو الكلية اأو اأي وحدة من 

وحدات اجلامعة.

اأي  اأم��ام  - متكينه من الدفاع عن نف�ضه 

تُرفع  تاأديبية  ق�ضية  اأي  يف  باجلامعة  جهة 

اإل  العقوبة يف حقه  ���ض��دور  وع��دم  ���ض��ده، 

بعد �ضماع اأقواله وذلك ما مل يثبت اأن عدم 

بعد  وذل��ك  مقبول  غري  لعذر  ك��ان  ح�ضوره 

ا�ضتدعائه للمرة الثانية.

التاأديبي  ال��ق��رار  من  التظلم  يف  حقه   -

ال�ضادر �ضده وذلك وفقاً للقواعد املقررة يف 

هذا ال�ضاأن مبوجب اأحكام تاأديب الطالب.

ملفه  - حقه يف احلفاظ على حمتويات 

وعدم  معه  التعامل  ونزاهة  اجلامعة  داخ��ل 

ت�ضليم اأي منها اإل للطالب نف�ضه اأو ويل اأمره 

اأو من يفو�ضه بذلك ر�ضمياً، ما عدا احلالت 

التي يُطلب فيها ت�ضليم اأو معرفة حمتويات 

ذلك امللف من ِقبل جهات التحقيق اأو اأجهزة 

اأخ��رى، ول يجوز  اأو جلهٍة حكومية  الق�ضاء 

اإف�ضاء اأو ن�ضر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك 

حق  يف  تاأديبية  بعقوبة  لقرار  نتيجة  الن�ضر 

الطالب.

ذوى  م���ن  ال���ط���ال���ب  ح���ق   -

الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ض��ة يف 

احل�ضول على اخلدمة الالئقة 

وفقاً  لحتياجاته  واملنا�ضبة 

لالأنظمة والقواعد املرعية.

اأ�شئلة �شائعة حول لئحة 

الدرا�شة والختبارات

�������س: ان���خ���ف�������س امل���ع���دل 

احلد  ع��ن  للطالب  الرتاكمي 

املتخذ  الإج���راء  الأدن���ى، فما 

�ضده؟

اأكادميى  اإن��ذار  له  ج: يوجه 

ب�ضبب انخفا�س معدله الرتاكمي عن احلد 

الأدنى.

الأعمال  درج��ة  احت�ضاب  يتم  كيف  ���س: 

الف�ضلية؟

الف�ضلية  الأعمال  احت�ضاب درجة  يتم  ج: 

والأن�ضطة  والبحوث  الختبارات  خالل  من 

ال��درا���ض��ي  ب��امل��ق��رر  تت�ضل  ال��ت��ي  التعليمية 

الف�ضل  خالل  الطالب  حت�ضيل  تبني  والتي 

الدرا�ضي.

�س: على اأي اأ�ضا�س يتم احت�ضاب الدرجة 

النهائية؟

على  الف�ضلية  الأعمال  درجات  ج: جتمع 

درجة الختبار النهائي لكل مقرر وحتت�ضب 

الدرجة من مائة.

�س: ما اجلهة املخت�ضة بالنظر يف القرارات 

التاأديبية ال�ضادرة بحق الطالب؟

ج: التظلم من القرارات التاأديبية ال�ضادرة 

�ضد الطالب يكون املخت�س بنظرها هو وكيل 

اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية.

�س: ما الإج��راءات وال�ضوابط التي يجب 

على الطالب اأن يلتزم بها عند التقدم ب�ضكواه 

اإىل اللجنة الفرعية بكليته؟

ج: يجب على الطالب اأن يلتزم ف�ي تقدميه 

ل�ضكواه بعدد من الإجراءات وال�ضوابط هي:

اللجنة  مقر  اإىل  ب�ضكواه  يتقدم  اأن   -

الفرعية امل�ضكلة داخل كليته اأو معهده.

- اأن يتم تقدمي ال�ضكوى خالل ثالثني يوماً 

اأياً  من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�ضكوى 

كانت هذه الواقعة »على �ضبيل املثال: اإعالن 

الطالب  على  وق��ع  اع��ت��داء  اختبار،  نتيجة 

بالقول اأو الفعل، منع الطالب من ا�ضتخدام 

حقوق  وثيقة  ف�ي  ال���واردة  حقوقه  من  حق 

والتزامات الطالب اجلامعي، اإلخ«.

- ل يجوز للطالب اأن يتقدم ب�ضكواه بعد 

مرور ثالثني يوماً من تاريخ حدوث الواقعة 

حمل ال�ضكوى كما ل يجوز له التقدم باأكرث 

من �ضكوى واحدة عن ذات الواقعة.

لل�ضكوى  املعد  النموذج  مبلء  يقوم  اأن   -

البيانات  كافة  وا�ضتيفاء   »1 رقم  »النموذج 

ال�����واردة ب��ه ب��ال��دق��ة وال��و���ض��وح ال��الزم��ني 

وبالخت�ضار الذي ل يخل بامل�ضمون، ويت�ضلم 

هذا النموذج من �ضكرتري اللجنة.

ا�ضتيفائه  بعد  �ضكواه  من��وذج  ي�ضلّم  اأن   -

اإىل �ضكرتري اللجنة ويت�ضلم منه اإي�ضالً يف�يد 

ت�ضليمه لل�ضكوى وقيدها ب�ضجل اللجنة.

- متابعة الطالب ل�ضكواه وما مت ف�يها ملدة 

ثالثني يوماً تبداأ من تاريخ تقدميه لل�ضكوى 

اللجنة ف�ي  وذلك مبراجعة و�ضوؤال �ضكرتري 

املقر املعد لذلك.
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حقوق الطالب 
الجامعي في المجال 
األكاديمي والقواعد 

المنظمة لوحدة حماية 
الحقوق الطالبية

�شكوى �شبق تقدميها لوحده احلقوق الطالبية

تقدم اأحد الطالب ب�ضكوى لوحده حماية احلقوق الطالبية يت�ضرر 

على  اإطالعه  يدر�ضها  التي  امل��ق��ررات  اأح��د  مدر�س  رف�س  من  فيها 

نتيجته يف الختبار ال�ضهري لذلك املقرر، وعليه قامت اللجنة الدائمة 

التي  الكلية  �ضعادة عميد  الطالبية مبخاطبة  لوحدة حماية احلقوق 

ينتمي اإليها الطالب ال�ضاكي، وذلك لتمكينه من الطالع على نتيجته 

به  الذي يدر�س  الق�ضم  رئي�س  �ضعادة  وبالفعل قام  يف ذلك الختبار، 

املقرر باإطالع الطالب على نتيجته يف الختبار ال�ضهري ح�ضبما هو 

والتزامات  لوثيقة حقوق  وفقاً  الأكادميية  من حقوقه  له كحق  مقرر 

الطالب اجلامعي.



دميا  ح���راب،  ب��ن  ���س��ارة  متابعة: 

الرقراق

تنظيم  م��ق��رر  ط��ال��ب��ات  ن��ظ��م��ت 

د.  باإ�سراف  واملنا�سبات  امل�ؤمترات 

عرب  افرتا�سياً  لقاًء  الدبيخي  اأريج 

من�سة »زوم« بعن�ان »هنا ال�سع�دية« 

2020م،  ن�فمرب   11 الأرب��ع��اء  ي���م 

من  جم��م���ع��ة  با�ست�سافة  وذل���ك 

د. جن�د  منهم  ال�سع�ديني،  الرحالة 

اأ�سامة  الرقمي  والرحالة  املحف�ظ، 

ال�كالت  اإح��دى  ومدير  اخللي�ي، 

 ”Tripper Online“ ال�سياحية 

اأن�����س ال�����س��ف��ي��اين، وان��ط��اق��اً من 

العربية  اململكة  يف  ال�سياحة  اأهمية 

النا�سئة  ال�سع�دية كاأحد القطاعات 

ل��روؤي��ة  ذات ال��ن��م��� ال�����س��ري��ع وف��ق��اً 

.2030

�سغف ال�سياحة الداخلية

بداأ اللقاء بحديث �سيق للدكت�رة 

طبيبة  وه����ي  امل���ح���ف����ظ،  جن�����د 

فيه  روت  �سع�دية،  ورحالة  ط�ارىء 

الداخلية  بال�سياحة  �سغفها  ق�سة 

وا�ستك�ساف كل معامل اململكة والتي 

لإم���ارة  زي���ارة  دع����ة  بتلبية  ب���داأت 

مييزها  مدينة  كل  وقالت:  الباحة. 

ط��اب��ع م�����س��ت��ق��ل ع���ن ط��اب��ع امل���دن 

ذاتها  بحد  العا  ومدينة  الأخ���رى، 

املحف�ظ  واأ�سارت  »متحف مفت�ح«. 

ل�ستك�ساف  الأك��رب  الف�سل  اأن  اإىل 

اإىل  يع�د  ال�سع�دية  داخل  ال�سياحة 

امل�ستجد،  »ك�رونا«  فايرو�س  جائحة 

يغريون  ال�سع�ديني  جعل  م��ا  وه��� 

الداخلية،  ال�سياحة  ع��ن  نظرتهم 

اخل��ارج  ع��ن  يف�سل�نها  واأ�سبح�ا 

بعك�س ما كان �سائداً قبل اجلائحة.

بني الإعام وال�سياحة

العقبات  اأبرز  املحف�ظ  وخل�ست 

يف قلة ت�فر امل�سكن، و�سع�بة جمع 

قامت  ال��ت��ي  للمناطق  امل��ع��ل���م��ات 

البلد  اأه��ل  بعلم  باملقارنة  بزيارتها 

تن�ع  اإىل  ول��ف��ت��ت  منطقتهم،  ع��ن 

يف  وكرثتها  ال�سياحية  الن�ساطات 

عن  معربة  ال�سع�دية،  مناطق  ك��ل 

وزارة  جل��ه���د  وام��ت��ن��ان��ه��ا  �سكرها 

ال�سياحة من خال تد�سني »تطبيق 

ب�سكل  �سياحي«  اإل��ك��رتوين  وم���ق��ع 

جماين على اله�اتف الذكية لت�سهيل 

امل�اطنني  ومتكني  اخلدمات،  كافة 

الطريان،  اأ�سعار  اأف�سل  معرفة  من 

ومعرفة  ال��ط��ريان،  حجز  وخ��دم��ة 

والتخطيط  واملهرجانات  الفعاليات 

ت�اجدهم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل��رح��ات، 

ح�ساباتهم  ع��ل��ى  ر���س��م��ي  ب�����س��ك��ل 

الجتماعي،  ال��ت���ا���س��ل  م���اق��ع  يف 

التي  الرتفيه  هيئة  جه�د  م��سحة 

ترفيهية  م���ا���س��م  ب��اإق��ام��ة  اهتمت 

و�سياحية يف الكثري من املدن.

ح��دي��ث��ه��ا  د. جن�����د  واخ��ت��ت��م��ت 

الكبري  الإع��ام  دور  على  بالرتكيز 

يف جذب ال�سياح، وخا�سة من خال 

عرب  ون�سره  الح���رتايف«  »الت�س�ير 

كل  يربز جمال  الإنرتنت مبا  �سبكة 

مناطق اململكة.

اأول حمطات االنطالق

م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث امل��ه��ن��د���س 

اخللي�ي  اأ�سامة  الرقمي  والرحالة 

ال�سع�دية  داخل  ال�سفر  جتربة  عن 

وما  ال�سياحية  وجهاتها  واكت�ساف 

واأثرية،  تاريخية  م�اقع  من  متلكه 

ب�جه  البحث   �سع�بة  اإىل  م�سرياً 

ع���ام ع��ن امل��ع��ل���م��ات ع��ن الأم��اك��ن 

اأوىل  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 

ال�سياحة  يف  ان��ط��اق��ه  حم��ط��ات 

عام  دي�سمرب  يف  ك��ان��ت  ال��داخ��ل��ي��ة 

�سن�ات  اأرب���ع  ت��رح��ال  بعد    2019
باخلارج، والتي بداأت بالت�ا�سل مع 

�سكان اأهل املناطق التي �سافر اإليها 

ل�ست�سافته عرب ال�س��سيال ميديا.

44 يومًا و500 ريال
وا���س��ت��ط��رد امل��ه��ن��د���س اخل��ل��ي���ي 

بها  ق���ام  رح��ل��ة  اأوىل  ع��ن  ح��دي��ث��ه 

بتكلفة  ي�ماً   44 ملدة  امتدت  والتي 

بداية  ف��ق��ط،  ���س��ع���دي  ري���ال   500

من الق�سيم  اإىل حائل، ومنها اإىل 

املدينة املن�رة، ثم ينبع، انتهاء باأملج، 

�سخ�سية،  �سيارة  ا�ستخدام  دون 

اأهل  بثقافات  بالإ�سادة  ذلك  واأتبع 

وطنه يف كل هذه املناطق، وما �سهده 

وا�ستمتاع  �سيافة  ك��رم  م��ن  منهم 

بق�س�سهم وحكاويهم.

ما بعد االنفتاح

وع���ن م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ان��ف��ت��اح 

ت�قع  للعامل،  ال�سع�دية  ال�سياحة 

اخللي�ي اإقبالً كبرياً وانتعا�ساً مبهراً 

وروى  اململكة،  يف  ال�سياحة  لقطاع 

وامل��غ��ام��رات  الق�س�س  م��ن  الكثري 

جميع  يف  عن رحاته  والتفا�سيل 

اململكة  حجم  اأن  م��سحا  املناطق، 

اإىل  م�سرياً  املت�قع،  من  اأك��رب  ك��ان 

وكيفية  واملناخ  الت�ساري�س  اختاف 

تاأثريهما على طريقة عي�س اأهل كل 

منطقة.

اأم النخيل

وا���س��ل »اخل��ل��ي���ي« ح��دي��ث��ه عن 

عن  مييزها  وم��ا  الأح�����س��اء  منطقة 

باقي مناطق اململكة والعامل، م�سرياً 

جيني�س  م������س���ع��ة  ت�سنيف  اإىل 

مبا  بالعامل  نخيل  واح��ة  كاأكرب  لها 

امللي�ن  ون�سف  ملي�نني  من  يقرب 

املائية،  القن�ات  اإىل  اإ�سافة  نخلة، 

وو�س�لها اإىل املزارع واإىل املحافظة 

يتمتع  ال���ذي  واجل����  ك��ام��ل،  ب�سكل 

رحلته  وا�سفاً  والنظافة،  بالنقاوة 

اإليها بالتجربة باملمتعة .

املعامل الدينية

عن  للحديث  اخل��ل��ي���ي  وت��ط��رق 

من  به  تتمتع  وما  الغربية،  املنطقة 

معامل دينية دون باقي مناطق اململكة، 

تعد  الدينية  املعامل  اأن  اإىل  م�سرياً 

اأول واأكرث اأن�اع ال�سياحة ت�اجداً يف 

اململكة، مبا جعل هذه املنطقة مهياأة 

اأع��داد  ل�ستقبال  ط�يل  زم��ن  منذ 

مه�لة من ال�سياح على مدار ال�سنة 

للعمرة والزيارة.

�سحراء واأكرث

عن  الذهنية  لل�س�رة  وبالن�سبة 

الكثري  جهل  اإىل  اأ���س��ار   ، اململكة 

باململكة  ال�سياحية  امل��ن��اط��ق  بكل 

 ، �سحراء  انها  عنها  وت�س�رهم   ،

وجمال ،واآبار للبرتول ، مقارناً اأياها 

ومدى   ، احلالية  الذهنية  بال�س�رة 

تت�قهم لزيارتها يف ال�قت احلايل.

 ، ل��ه  امل���ج��ه  ال�����س���ؤال  على  ورداً 

مبا يتعلق ب�سبب عدم ابراز الإعام 

للمناطق ال�سياحية ب�سكل كايف ، رد 

قائًا »  مل يكن لدينا �س�ق ال�سياحة 

ومل يكن هناك فيزا �سياحة ، فيما 

واملدينة  مكة  الدينية  ال�سياحة  عدا 

» ، خمتتماً حديثه بالإ�سادة بالتن�ع 

به  تتمتع  التي  اجلغرايف  و  الثقايف 

اململكة .

تريرب اأون الين

دور  اأهمية  اأخ��ري عن  ويف حم�ر 

ال�كالت ال�سياحية يف هذه املرحلة، 

وكالة  مدير  ال�سفياين  اأن�����س  اأف���اد 

ال�سياحية   ”Tripper Online“
هي  لي���ن«  اأون  »ت��ري��رب  ف��ك��رة  اأن 

ت�سجيع الفرد على م�ساركة اأ�سدقائه 

والتجارب  واملغامرات  الرحات  يف 

بجميع مناطق اململكة، انطاقاً من 

اأهمية ن�سر ثقافة ال�سفر وال�سياحة 

ب�سرف  ال�سع�دي،  املجتمع  داخ��ل 

وذلك من  امل��ادي،  الربح  النظر عن 

خال تقدمي اخلدمات والت�سهيات 

املختلفة مثل الأدوات واملخيمات مبا 

النمطية  ال�س�رة  تغيري  يف  ي�ساهم 

عن الرحات.

دعم ال�سياحة

واختتم ال�سفياين اللقاء باحلديث 

والرتاثي  الثقايف  التن�ع  م�ستعر�ساً 

وال�����س��ي��اح��ي ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الذي  بالهتمام  م�سيداُ  ال�سع�دية، 

ت���ل��ي��ه ح��ك���م��ة خ�����ادم احل��رم��ني 

ال�����س��ري��ف��ني ل��ل�����س��ي��اح��ة، وال���روؤي���ة 

امللكي  ال�سم�  ل�ساحب  الطم�حة 

دعم   يف  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 

هذا املجال ال�اعد.
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ر نظرة السعوديين للسياحة المحفوظ: مدينة العال متحف مفتوح .. و»كورونا« غيَّ
السفياني: نستهدف نشر ثقافة السفر والسياحة الداخلية وال نستهدف الربح المادي

الخليوي: اكتشفت كنوز وثروات المملكة ورحلة 
لمدة 44 يومًا لم تكلفني سوى 500 ريال

في لقاء افتراضي ضمن متطلبات مقرر »تنظيم مؤتمرات« وبإشراف د. أريج الدبيخي

»هنا السعودية« يستضيف رحالة سعوديين 
للكشف عن أجمل معالم المملكة
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فيتامين »د« وخفض الوزن يقلالن اإلصابة بالسرطان
خل�ست درا�سة طبية حديثة اأجريت يف الواليات املتحدة وا�ستمر العمل بها عدة 

�سنوات اإىل اأن تناول فيتامني »د« ب�سكل متوا�سل ميكن اأن يقلل من خطر االإ�سابة 

بال�سرطان بن�سبة ت�سل اإىل 38%.

ووجد الباحثون اأن فر�سة االإ�سابة بال�سرطانات املتقدمة اأو املميتة تكون اأقل لدى 

االأ�سخا�ص الذين يتناولون فيتامني »د« �سريطة اأن يكون لديهم وزن طبيعي اأي�ساً.

نتائجها  وا�ستعر�ست  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  اأج��ري��ت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 

�ساركوا  الذين  للأ�سخا�ص  بتحليل  الباحثون  قام  فقد  الربيطانية،  »التاميز«  جريدة 

اأن  اأخرياً  الباحثون  لي�ستنتج  و2018،   2013 الفرتة بني عامي  الدرا�سة خلل  يف 

فيتامني »د« مرتبط بتقليل خماطر االإ�سابة بال�سرطان املتقدم بن�سبة 17 يف املائة، 

على اأن هذه الن�سبة ترتفع اإىل 38 يف املائة بني اأولئك الذين لديهم موؤ�سر كتلة ج�سم 

طبيعي، اأي اأنهم ال يعانون من الوزن الزائد.

االإ�سابة  اإجمايل  من  يقلل  مل  »د«  فيتامني  اأن  العلماء  وجد   2018 العام  ويف 

بال�سرطان ولكنه يوؤدي اإىل انخفا�ص يف خطر الوفاة الناجتة عن ال�سرطان، بح�سب 

ما اأوردت »التاميز«.

القائمني  واأحد  االأوبئة،  وعاملة  االأولية  الرعاية  طبيبة  ت�ساندلر،  بوليت  وقالت 

مت  وقد  ورخي�ص  ب�سهولة  متوفر  مكمل  »د«  »فيتامني  اإن  االأخ��رية  الدرا�سة  على 

االنخفا�ص  وخا�سة  اإليها،  تو�سلنا  التي  النتائج  وتوفر  لعقود،  ودرا�سته  ا�ستخدامه 

حول  جديدة  معلومات  الطبيعي،  الوزن  ذوي  االأفراد  يف  امللحوظ  للمخاطر  القوي 

العلقة بني هذا الفيتامني وبني ال�سرطان املتقدم«.

ويف حتليلهم قام الفريق بتقييم خماطر االإ�سابة بال�سرطان املتقدم بني امل�ساركني 

الذين تناولوا فيتامني »د« اأو مل يتناولوه، كما قاموا بفح�ص ما اإذا كان موؤ�سر كتلة 

األف   25 عددهم  البالغ  امل�ساركني  بني  من  اأن  ووج��دوا  اأي�ساً،  دوراً  يلعب  اجل�سم 

�سخ�ص، مت ت�سخي�ص 1617 �سخ�ساً مبر�ص ال�سرطان، ومن بني اأولئك الذين تلقوا 

فيتامني »د« مت ت�سخي�ص حالة 226 يف مراحل متقدمة من ال�سرطان، اأما من بني 

اأولئك الذين لديهم موؤ�سر كتلة ج�سم طبيعي ويتناولون فيتامني »د« فتم ت�سخي�ص 58 

�سخ�ساً مبر�ص ال�سرطان املتقدم فقط مقارنة ب�96 �سخ�ساً مل يتناولوا الفيتامني.

ويعتقد الباحثون اأن ال�سمنة وااللتهابات املرتبطة بها قد تقلل من فعالية فيتامني 

»د« وهو ما يف�سر �سرورة ال�سيطرة على الوزن بالتوازي مع تناول فيتامني »د« من 

اأجل مكافحة »ال�سرطان املتقدم«.

الزم الركض والمشي..
لفقدان الوزن وصحة المفاصل

بهما،  خا�سة  فريدة  وخماطر  فوائد  وامل�سي  الرك�ص  من  كل  يوفر 

االأ�سبوعي  املقدار  حتقيق  على  منهما  كل  ي�ساعدك  اأن  ميكن  حيث 

املو�سى به من التمارين وحت�سني �سحتك.

- ال�سعرات احلرارية:

ميكن اأن ي�ساعد اجلري وامل�سي على حرق ال�سعرات احلرارية، لكن 

ملدة  امل�سي  قارنت  اإذا  املثال،  �سبيل  اأكرث، على  يحرق  الرك�ص عموًما 

20 دقيقة والرك�ص ملدة 20 دقيقة، ف�سوف حترق املزيد من ال�سعرات 
احلرارية اأثناء الرك�ص، الأنك تنفق املزيد من الطاقة كلما ذهبت ب�سكل 

اأ�سرع.

- الأكرب �سنا:

اإذا  الوزن، ولكن  ال�سعرات احلرارية وفقدان  اأف�سل حلرق  الرك�ص 

اأماًنا من  اأكرث  امل�سي  يكون  للإ�سابة، فقد  اأو معر�ًسا  �سًنا  اأكرب  كنت 

اجلري، الأنه يخفف ال�سغط على املفا�سل.

- فقد الوزن:

ميكن اأن ي�ساعدك امل�سي والرك�ص على اإنقا�ص الوزن، لكن اجلري 

النا�ص فقدوا  اأن  قد يكون اخليار االأف�سل، ووجدت درا�سات متعددة 

كميات متوا�سعة من الوزن - حوايل 0.1 رطل يف االأ�سبوع - عن طريق 

امل�سي، بينما يفقدون وزًنا اأكرب بكثري اأثناء الرك�ص مقارنة بامل�سي.

- التاأثري على اللقلب:

والرك�ص  امل�سي  من  لكل  وميكن  لقلبك  مفيدان  وامل�سي  الرك�ص 

واالأوعية  القلب  �سحة  يح�سن  امل�سي  اإن  حيث  القلب،  �سحة  حت�سني 

الدموية عن طريق خف�ص �سغط الدم وتقليل خطر االإ�سابة باأمرا�ص 

القلب التاجية، واالأ�سخا�ص الذين يخطون املزيد من اخلطوات يوميا، 

كان لديهم اأي�ًسا حميط خ�سر اأ�سغر، ووزن اأقل، وم�ستويات اأن�سولني 

حم�سنة.



املن�صة  ف��ي��ه  ت���واج���ه  وق����ت  يف 

حت���دي���ات اأم��ن��ي��ة ك���ب���رة، مل جتد 

يبدو  لها على ما  تويرت حاًل  �صركة 

اإال بتعيني »بياتر زاتكو« اأحد اأف�صل 

القرا�صنة االإلكرتونيني يف العامل يف 

من�صب رئي�س االأمن.

واعتربت ال�صركة اأن هذا القرار 

امل�صتمر  ال��ت��ه��دي��د  مل��واج��ه��ة  ج���اء 

ومعاجلة  للتغريدات  من�صتها  على 

الثغرات االأمنية بها.

لالأنباء  روي��رتز  وكالة  نقلت  كما 

»فح�س  ينوي  اإن��ه  قوله  زاتكو  عن 

واإعادة النظر يف اأمن املعلومات على 

تويرت، و�صالمة املوقع«.

على  موؤخراً  اأ�صرف  كان  فزاتكو 

االإلكرتونية  امل��دف��وع��ات  يف  االأم���ن 

ذلك،  وقبل  �صرتايب«.  »يونيكورن 

�صركة  يف  خا�صة  م�صاريع  يف  عمل 

غ��وغ��ل، ك��م��ا اأ���ص��رف ع��ل��ى ت��وزي��ع 

يف  االإلكرتوين  االأمن  مل�صاريع  املنح 

الدفاعية  وامل�صاريع  االأبحاث  وكالة 

التابعة   »DARPA« ال�����ص��ه��رة 

م�صرته  ب���داأت  فيما  للبنتاغون، 

�صيته  ذاع  حيث  الت�صعينيات،  يف 

يف اأو����ص���اط ك��ب��ار امل��خ��ت�����ص��ني يف 

الدفاع  ونظم  االإلكرتونية  القر�صنة 

التكنولوجية.

الذي  كوفمان،  دان  ق��ال  ب��دوره، 

اأ����ص���رف ع��ل��ى زات���ك���و يف امل��ا���ص��ي 

املنتجات  جمموعة  االآن  وي��رتاأ���س 

امل��ت��ق��دم��ة يف ���ص��رك��ة غ���وغ���ل: »ال 

اأعرف ما اإذا كان باإمكان اأي �صخ�س 

اإ�صالح اأمان تويرت، لكني اأعتقد اأن 

زاتكو ميتلك تلك القدرات«.

عانت  كانت  تويرت  اأن  اإىل  ي�صار 

م�صاكل  من  املا�صية  الفرتة  خ��الل 

يوليو/متوز  ففي  ع��دي��دة،  اأم��ن��ي��ة 

امل��ا���ص��ي، خ��دع��ت جم��م��وع��ة من 

املت�صللني ال�صباب املوظفني وح�صلوا 

االأدوات  اإىل  ال��و���ص��ول  ح��ق  ع��ل��ى 

بتغير  لهم  �صمح  مم��ا  ال��داخ��ل��ي��ة، 

من  التغريد  ثم  احل�صاب  اإع��دادات 

اآن��ذاك  الرئا�صي  املر�صح  ح�صابات 

�صركة  موؤ�ص�س  وحتى  ب��اي��دن،  ج��و 

مايكرو�صوفت بيل غيت�س، والرئي�س 

التنفيذي ل�صركة ت�صال اإيلون ما�صك.

ومن املفرت�س اأن من�صب املوظف 

وا���ص��ع��اً  تفوي�صاً  مينحه  اجل��دي��د 

الهيكل  يف  ب��ت��غ��ي��رات  ل��ل��ت��و���ص��ي��ة 

واملمار�صات. كما اأن خربته الوا�صعة 

فقد  اجلديدة،  مهمته  الأداء  تخّوله 

ك�����ص��ف األ��ي��ك�����س ���ص��ت��ام��و���س، كبر 

م�صوؤويل االأمن ال�صابق يف في�صبوك 

وال���ب���اح���ث احل������ايل يف ج��ام��ع��ة 

قيادة  يف  �صاعد  ال��ذي  �صتانفورد 

اجلهود ملكافحة الت�صليل االنتخابي، 

ل�صركة  مت��ام��اً  منا�صب  زات��ك��و  اأن 

لفي�صبوك  املالية  القوة  اإىل  تفتقر 

على  يتعني  اأن���ه  م�صيفاً  وغ��وغ��ل، 

لهذه  اإبداعية  حلول  اإي��ج��اد  تويرت 

امل�صكالت، وي�صتهر زاتكو يف جمال 

بح�صب  االإبداعية،  باحللول  االأم��ن 

تعبره.

وقد اأكد زاتكو اأنه ملتزم بتح�صني 

املحادثات العامة عرب تويرت، م�صيداً 

باخلطوة االأخرة لزيادة التفاعل من 

خالل حث امل�صتخدمني على التعليق 

التغريد،  اإع����ادة  م��ن جم���رد  ب���دالً 

واأو�صح اأن اخلطوة التالية قد تكون 

املحادثة  فهم  على  النا�س  اإج��ب��ار 

الطويلة قبل امل�صاركة فيها.

انفتاح  يقدر  اأن��ه  اإىل  اأ�صار  كما 

غر  االأمنية  االأ�صاليب  على  تويرت 

ب��اإرب��اك  اق��رتاح��ه  مثل  التقليدية، 

خالل  من  ال�صيئة  الفاعلة  اجلهات 

التالعب بالبيانات التي يتلقونها من 

تويرت حول كيفية تفاعل االأ�صخا�س 

مع املن�صورات.
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أبل تدفع ماليين أخرى إلنهاء فضيحة »الهواتف القديمة«
دفع  على  االأمركية  اأب��ل  �صركة  وافقت  الق�صية،  اإث��ارة  من  �صهور  بعد 

113 مليون دوالر الإنهاء حتقيق اأجرته واليات عدة، ب�صاأن »اإبطاء ال�صركة 
املتعمد« االإ�صدارات القدمية من هواتف اآيفون، بدعوى امل�صاعدة يف اإطالة 

بطارياتها، وتنهي تلك الت�صوية املعلنة يف والية اأريزونا ملف الق�صية التي 

رفعتها اأكرث من 30 والية.

ي�صل  ما  دف��ع  على  بالفعل  واف��ق  قد  »اأب��ل«  التكنولوجيا  عمالق  وك��ان 

والية  مرفوعة يف  ق�صائية جماعية  دعوى  لت�صوية  دوالر  مليون   500 اإىل 

كاليفورنيا فيما يتعلق بالق�صية ذاتها، ووافقت اأبل على دفع الت�صويات بعد 

اأداء  اعرتافها باأن حتديث الربامج الذي مت اإ�صداره يف عام 2017 اأعاق 

اأجهزة اآيفون القدمية. ودافعت ال�صركة عما فعلته معلنة اأنه ا�صتهدف منع 

االإغالق غر املق�صود الأجهزة اآيفون االأقدم مع تدهور حالة بطارياتها، لكن 

اأجهزة  �صراء  اإىل  امل�صتهلكني  لدفع  ذلك  فعلت  ال�صركة  اأن  اأكدوا  مراقبني 

اإبطاء  عن  كاليفورنيا،  يف  كوبرتينو،  ومقرها  ال�صركة،  واعتذرت  اأح��دث. 

�صرعة الهواتف ووافقت على ا�صتبدال البطاريات ب�صعر خمف�س للغاية.
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»كبير القراصنة« رئيسًا لألمن في »تويتر«

»زووم« تطلق تحسينًا أمنيًا يعالج مشاكل اجتماعات الفيديو

هواوي األولى عالميًا في عدد 
االختراعات عام 2020 

اأن  اأظهر تقرير جديد 

ال�صينية  ه���واوي  �صركة 

االأول  امل��رك��ز  يف  ح��لّ��ت 

ع��امل��ًي��ا يف ع��دد ب���راءات 

االت�صاالت  يف  االخ���رتاع 

العام  املودعة  الال�صلكية 

ت�صرين  �صهر  يف  املنتهي 

االأول/ اأكتوبر 2020، كما 

حافظت ال�صركة على وترة البحث والتطوير حتى يف ظل وباء كورونا، وتاأثر 

القيود االأمريكية على ال�صادرات.

وقدمت ال�صركة – التي يقع مقرها يف مدينة �صنجن ال�صينية – نحو 8،607 

براءات اخرتاع ال�صلكية يف املدة الواقعة بني 1 كانون الثاين/ يناير، و30 ت�صرين 

االأول/ اأكتوبر، متقدمًة على �صركة كوالكوم االأمريكية ل�صناعة الرقائق، التي 

 incoPat ح�صلت على 5،807 براءات اخرتاع، وفًقا لتقرير �صدر عن موؤ�ص�صة

ال�صينية التي �صنفت اأي�ًصا اأف�صل 100 �صركة، حيث جاءت �صركة الهواتف 

الذكية ال�صينية »اأوبو« Oppo يف املرتبة الثالثة بح�صولها على 5،353 براءة 

اخرتاع. وح�صب البلد، كان لكل من ال�صني والواليات املتحدة ح�صة 32 يف املئة 

من براءات االخرتاع املودعة، ثم جاءت اليابان بن�صبة 15 يف املئة، ثم كوريا 

اجلنوبية بن�صبة 7 يف املئة. وقالت incoPat: اإن القائمة ت�صتند اإىل البيانات 

العامة لرباءات االخرتاع يف جمال �صبكات االت�صاالت الال�صلكية، وي�صمل ذلك: 

�صبكات اجليل اخلام�س 5G. وجاء يف التقرير: “كمجال رئي�صي لالت�صاالت 

احلديثة، لطاملا كانت تقنية �صبكات االت�صاالت الال�صلكية جزًءا مهًما للغاية 

من عملية البحث والتطوير للجيل اخلام�س”. واأ�صاف: “ومع املناف�صة التقنية 

اجلديدة وحالة العوملة اجلديدة، اأ�صبحت تقنية �صبكات االت�صاالت الال�صلكية 

خياًرا اإ�صرتاتيجًيا مهًما لل�صركات ملواجهة املناف�صة الدولية”.

وتوؤدي براءات االخرتاع – خا�صًة يف التقنيات النا�صئة، مثل: �صبكات اجليل 

اخلام�س، والذكاء اال�صطناعي – دوًرا مهًما يف حتديد ال�صركات والبلدان التي 

�صتتمتع مبزايا خا�صة يف “اقت�صاد الغد”.

وباالإ�صافة اإىل ب��راءات االخ��رتاع املودعة، تقود هواوي اأي�ًصا امل�صاهمات 

املتعلقة ب�صبكات اجليل اخلام�س يف 3GPP، وهي منظمة دولية �صاملة تعمل 

اإريك�صون  االأوروبية  االت�صاالت، متفوقًة على مناف�صتها  على تطوير معاير 

واالأمريكية كوالكوم، وذلك وفًقا لتقرير �صادر عن �صركة االأبحاث واال�صت�صارات 

Strategy Analytics يف وقت �صابق من هذا العام.
 Release  »16 »االإ�صدار  احلايل  العام  3GPP خالل  منظمة  وح��ددت 

16، وهي املرحلة التالية من معاير 5G التي ت�صمل جمموعة من التطبيقات 
اجلديدة، مثل: القيادة الذاتية، وامل�صانع الذكية، واجلراحة عن بُعد يف قطاع 

الرعاية ال�صحية. و�صعدت الواليات املتحدة – التي �صعرت بالقلق من التقدم 

االقت�صادي يف بكني وو�صط خماوف تتعلق باالأمن القومي، يف العام املا�صي – 

حرًبا تقنية مع ال�صني تهدد بفك ارتباط االقت�صادين يف العديد من املجاالت، 

مما يفتح اآفاق املعاير املزدوجة للعديد من التقنيات اجلديدة.

ويف الوقت نف�صه، وا�صلت ال�صني دفعها القوي ل�صبكات اجليل اخلام�س، 

اإذ اأعلنت وزارة ال�صناعة وتقنية املعلومات يف وقت �صابق من ال�صهر احلايل 

اأن البالد بنت ما يقرب من 700،000 حمطة اأ�صا�صية ل�صبكات 5G يف عام 

2020، متجاوزةً هدفها االأ�صلي البالغ ن�صف مليون.
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يف حل قد يكون الأن�سب للتحديات الأمنية

اأمني  اإط��الق حت�صني  عن  زووم  �صركة  اأعلنت 

ب��اج��ت��م��اع��ات  اخل��ا���س  تطبيقها  ع��ل��ى  ج��دي��د 

»زووم فيديو« بوقف  ي�صمح مل�صتخدمي  الفيديو، 

غر  املحتوى  م�صاركة  ملنع  موؤقًتا  االجتماعات 

االجتماع،  من  املزعجني  االأفراد  واإزالة  املنا�صب 

وذلك وفقاً ملا ن�صرته وكالة بلومبرغ.

ا�صتخدام »زووم  تزايد  اأنه مع  الوكالة  وذكرت 

تلعب  اأن  ميكن  »ك��ورون��ا«،  تف�صي  نتيجة  فيديو« 

ميزة االأمان اجلديدة ملزود موؤمترات الفيديو دوًرا 

االجتماعات  ا�صطرابات  من  احلد  يف  رئي�صًيا 

االفرتا�صية.

بن�صبة  اإيراداتها  ارتفاع  موؤخراً  زووم  واأعلنت 

ارتفعت  حني  يف  �صنوي،  اأ�صا�س  على   %355
كان  ذلك  ومع   ،%485 بن�صبة  عمالئها  قاعدة 

بزيادة  م�صحوًبا  التطبيق  ا�صتخدام  يف  النمو 

وم�صاركة  االجتماعات  اإىل  املزعجني  ت�صلل  يف 

حم��ت��وي��ات غ���ر م��ن��ا���ص��ب��ة، مم���ا دف����ع بع�س 

اأخ��رى،  من�صات  اإىل  اللجوء  اإىل  امل�صتخدمني 

التح�صني  اإط���الق  اإىل  ال�صركة  عمدت  لذلك 

االأم���ن���ي اجل���دي���د م���ن اأج����ل ت��ه��دئ��ة خم���اوف 

امل�صتخدمني.

الكبر  ال��ع��دد  اأن  اإىل  »بلومبرغ«  واأ���ص��ارت 

زووم  تطبيق  �صهدها  التي  اجلديدة  امليزات  من 

موؤخراً، �صي�صاعد على تر�صيخ مكانتها كمبتكر يف 

جمال موؤمترات الفيديو.

عمالقة  من  متزايدة  مناف�صة  »زووم«  ويواجه 

التكنولوجيا، خا�صة بعد اخلطوات التي اتخذها 

ك��ل م��ن »غ��وغ��ل« و»م��اي��ك��رو���ص��وف��ت«، لتطوير 

تطبيقات عقد املوؤمترات عرب الفيديو.

تطبيقات  �صوق  قيمة  تبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن 

موؤمترات الفيديو 8.4 مليار دوالر على م�صتوى 

العامل، بحلول عام 2027.

alqabas  :امل�صدر
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قيادات برنامج ال�صراكة الطالبية والفائزون بـ هاكثون جامعة امللك �صعود يف �صورة 

جماعية مع رئي�س اجلامعة 

�صملت ن�رش 270 بحثًا يف االإدارة واالقت�صاد والتقنية

»إدارة األعمال« تستعرض منجزاتها 
بمناسبة ذكرى البيعة

تزامناً مع الذكرى ال�ساد�سة لتويل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود - يحفظه اهلل ويرعاه - ملقاليد احلكم يف البالد، 

بهذه  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  الأعمال  اإدارة  كلية  من�سوبو  رفع 

املنا�سبة، جمددين العهد والولء على ال�سمع والطاعة، �سائلني اهلل القدير 

ال�سريفني  واأن يحفظ خادم احلرمني  والأم��ان  الأمن  نعمة  اأن يدمي علينا 

وويل عهده الأمني وميدهما بال�سحة والعافية، م�ستذكرين اأهم املنجزات 

التي حققتها كلية اإدارة الأعمال يف عهده امليمون.

الأكادميي  الدويل  العتماد  الكلية على  املنجزات ح�سول  تلك  و�سملت 

ودرج��ة  واملاج�ستري  البكالوريو�س  مرحلة  يف  براجمها  لكافة   AACSB
من   )6( ل�ستة  الوطني  الأكادميي  العتماد  على  ح�سلت  كما  الدكتوراه، 

براجمها الأكادميية يف مرحلة البكالوريو�س.

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عدد  �سارك  العلمي  البحث  م�ستوى  وعلى 

بالكلية يف ن�سر ما يزيد عن 270 بحثاً يف املجالت الإدارية والقت�سادية 

والتقنية، وبلغ عدد الطالب والطالبات املتخرجني فيها ما يقارب 3820 

طالباً وطالبة ملرحلة البكالوريو�س، ومايزيد عن 600 طالب وطالبة ملرحلة 

املاج�ستري، و12 طالباً وطالبة لدرجة الدكتوراه، وقد ح�سلت الكلية على 

14 جائرة من جهات خمتلفة منها 9 جوائز حققها الطالب والطالبات.
كما اأن اأق�سام الكلية الأكادميية ا�ستحدثت العديد من الربامج التنفيذية 

الأ�سبوع،  ونهاية  امل�سائية  الفرتة  خ��الل  تقدم  والتي  املاج�ستري  لدرجة 

للم�ساهمة  وذلك  احلكومية  القطاعات  يف  التنفيذية  القيادات  وت�ستهدف 

يف حتقيق تطلعات وطموحات روؤية اململكة 2030 وتن�سجم هذه الربامج 

وت�سميمها مع توجهات القيادة الر�سيدة يف التنمية ال�ساملة وتناغم اجلهات 

احلكومية مع بع�سها البع�س لتحقيق الأهداف املرجوة.

مقهى افتراضي لخريجي السياحة
خريجي  ق��درات  وا�ستثمار  تطوير  يف  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق  �سعياً 

اأطلقت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ممثلًة بوحدة  كلية ال�سياحة والآثار 

اخلريجني مبادرة »مقهى اخلريجني الفرتا�سي«.

يهدف املقهى اإىل بناء �سراكة فاعلة ومميزة مع خريجي الكلية، وتقدمي 

كافة اخلدمات املمكنة لهم، ودعم مبادراتهم بالتعاون مع القطاعني العام 

واخلا�س، وا�ستثمار خرباتهم لزيادة القدرة التناف�سية يف �سوق العمل.

»أفضل نص مسرحي« في مسابقة 

الطالبات،  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون  عمادة  بوكالة  امل�سرح  وح��دة  دعت 

موظفات،  تدري�س،  هيئة  »ع�سوات  من  �سعود  امللك  جامعة  من�سوبات 

طالبات، خريجات« للم�ساركة مب�سابقة »اأف�سل ن�س م�سرحي«، واأفادت باأن 

اآخر موعد لت�سليم امل�ساركة 30 ربيع الآخر 1442ه�.

وللم�ساركة:

https://docs.google.com/forms/d/1f-m7ULL
572EEnMnGvZEnrekMKIwqs5IsTcrV6ToeVz4/

viewform?edit_requested=true

أفكر يناقش »النظرية الحديثة«
نظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر«  من 

خالل قاعة اإلكرتونية تفاعلية حلقة النقا�س احلادية والت�سعني بعد املائة 

�سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان »النظرية 

احلديثة والتقليدية يف حتليل البيانات« من اإعداد وتقدمي الدكتور عبداهلل 

بن اأحمد الغامدي، اأ�ستاذ القيا�س والتقومي امل�ساعد  بكلية الرتبية جامعة 

امللك �سعود، وذلك يوم الثنني 1442/4/1ه� املوافق 2020/11/16م.

وتركزت احللقة على مراحل بناء املقايي�س الرتبوية والنف�سية والرتكيز 

على حتليلها والأ�ساليب املتاحة للتحليل. كما تطرق الدكتور الغامدي اإىل 

افرتا�سات النظرية التقليدية، ونظرية ال�سمات الكامنة اأو نظرية ا�ستجابة 

البند، مع مقارنة بني النظرية احلديثة والنظرية التقليدية.

ا�ستقبل امل�سرف العام على معهد 

امللك عبداهلل لتقنية النانو الدكتور 

وفداً  عبدالعزيزالربيثن،  بن  حمد 

اجلنائية  الأدلة  من  م�سوؤولني  ي�سم 

اتفاقية  �سمن  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 

التعاون البحثي امل�سرتك.

الدكتور  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  يف 

ح��م��د ال��ربي��ث��ن ب��ه��ذه ال���زي���ارة، ثم 

املعهد  وكيل  ح�سره  اجتماعاً  عقد 

بن  خالد  الدكتور  البحثية  لل�سوؤون 

املعهد  ووك��ي��ل  ال��دع��ج��اين،  حممد 

عبدالعزيز  الدكتور  الفنية  لل�سوؤون 

بن نا�سر الهزاع.

بداية  يف  الربيثن  الدكتور  وق��دم 

املعهد  ع��ن  تعريفية  ن��ب��ذة  ال��ل��ق��اء 

تقنية  جمال  يف  البحثية  واأن�سطته 

متت  ذلك  وبعد  وتطبيقاتها،  النانو 

امل�سرتكة  البحثية  امل�ساريع  مناق�سة 

الأدل��ة  واإدارة  املعهد  ب��ني  القائمة 

الوفد  ذل��ك  بعد  ت��وج��ه  اجلنائية. 

العام لالطالع على  امل�سرف  برفقة 

من  ت�سمه  وم��ا  املعهد  خم��ت��ربات 

اأجهزة متقدمة يف تقنية النانو، كما 

متت زيارة مركز التميز البحثي بكلية 

املركز  مدير  ا�ستقبلهم  العلوم حيث 

املجحدي،  نا�سر  بن  فهد  الدكتور 

ا�ستعر�س خاللها مدير املركز نبذة 

اإم��ك��ان��ات امل��رك��ز يف  خمت�سرة ع��ن 

املجالت البحثية وال�ست�سارية.

ويف نهاية الزيارة اطلع الوفد على 

امل�سرتك  للعمل  املخ�س�س  املعمل 

اجلنائية.  الأدل��ة  واإدارة  املعهد  بني 

كما قدم الوفد �سكره لإدارة املعهد 

اأن  متمنياً  ال�ستقبال  حفاوة  على 

فيه  مل��ا  بالنفع  التعاون  ه��ذا  يعود 

خدمة للوطن.

معهد تقنية النانو يستقبل مسؤولين باألدلة الجنائية 

دورتان تثقيفيتان بكلية علوم الرياضة

مهارات االتصال الفعال للموهوبين

ت��ن��م��ي��ة  ب����دوره����ا يف  اإمي�����ان�����اً 

كلية  نظمت  الب�سرية،  ال��ق��درات 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم 

الأم��ري  م�ست�سفى  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

الريا�سي  للطب  فهد  ب��ن  في�سل 

العربية،  الريا�سة  رواد  وراب��ط��ة 

دورات���ه���ا  م���ن  الأوىل  ال�����س��ل�����س��ل��ة 

التثقيفية وا�ستملت على دورتني يف 

جمال علوم الريا�سة.

ب��ع��ن��وان  ك��ان��ت  الأوىل  ال�����دورة 

كرة  لالعبي  اليومية  »امل��م��ار���س��ة 

اجللعود  خ��ال��د  ل��ل��دك��ت��ور  ال��ق��دم« 

البدين  اجلهد  ف�سيولوجيا  اأ�ستاذ 

امل�������س���ارك. اأم����ا ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة 

فكانت بعنوان »التمرينات وال�سحة 

ال�سقاء  �سالح  للدكتور  النف�سية« 

اأ���س��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال��ري��ا���س��ي 

الثنني  يوم  م�ساء  وذلك  امل�سارك، 

والثالثاء -16 17 نوفمرب 2020، 

عرب من�سة زووم.

كتبت: �سارة ال�سويداء

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

م�سائية  تدريبية  دورة  واملوهوبني 

الت�سال  »مهارات  بعنوان  بُعد  عن 

بن  ج��ارح  الدكتور  قدمها  الفّعال« 

فار�س الك�سر.

بداأت الدورة باحلديث عن مدخل 

اإىل الت�سال حيث عّرفه وذكر اأنواعه 

ح�سب اجلمهور، ولغاته، وم�ستوياته، 

بالت�سال  ال��ق��ائ��م  ع��ن  ث��م حت���دث 

ال�سخ�سية«،  و���س��م��ات��ه  »م��ه��ارات��ه 

وب��ع��د ذل���ك ت��ن��اول ب��احل��دي��ث عن 

الر�سالة  و�سياغة  الإقناع،  مهارات 

الت�سالية من تكتيكات بناء الر�سالة 

وال�ستمالت الإقناعية امل�ستخدمة، 

وظروف ا�ستخدام كل منها، ودرا�سة 

 Business م�سطلح العمل كاملعتاد

عن  حت��دث  بعدها   ،   as Usual

من��اذج الإل��ق��اء) ال��ق��راءة، احلفظ، 

حتدث  واأخ��رياً  املخطط(،  والإلقاء 

عن اأهمية الت�سال الثقايف وعالقته 

ال��دورة  وختم  الذهنية،  بال�سورة 

با�ستقبال اأ�سئلة احل�سور والرد على 

ا�ستف�ساراتهم.

بالتعاون مع م�صت�صفى الطب الريا�صي ورابطة رواد الريا�صة


