
»الحقوق 
الطالبية« 

تنصف طالبًا 
حرم من اختبار 

نهائي بديل
تقدم اأحد الطالب ب�شكوى 

فيها من عدم متكينه  يت�شرر 

بديل  نهائي  اختبار  اأداء  من 

بالرغم  امل���ق���ررات؛  اأح���د  يف 

م��ن ق��ب��ول ع���ذره امل��ق��دم منة 

و�شدور قرار باإعطائه اختباراً 

املقرر.وعلية  ذل��ك  يف  بدياًل 

لوحدة  الدائمة  اللجنة  قامت 

بعد  الطالبية  احلقوق  حماية 

ال��ت��اأك��د م��ن ���ش��ح��ة م��ا ج��اء 

مع  بالتوا�شل  ال�شكوى؛  يف 

عميد الكلية التي ينتمي اإليها 

حتديد  ومت  ال�شاكي،  الطالب 

البديل،  االختبار  الأداء  موعد 

وبالفعل مت متكني الطالب من 

ذلك  البديل يف  االختبار  اأداء 

النظامية  امل��دة  خ��الل  املقرر 

املقررة.
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08»كلوب هاوس« نقاشات هادفة أم مضيعة للوقت!

من �أ�صل 982 مبتعثًا خالل 2020م

ابتعاث 277 إلى أفضل 100 جامعة 

كتب: مو�شى حّدادي

�شعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اب��ت��ع��ث��ت 

اإىل  ومبتعثه  مبتعثاً   »277« موؤخراً 

اأف�شل »100« جامعة عاملية ح�شب 

اأ�شل  من  وذل��ك  �شنغهاي،  ت�شنيف 

عام  خالل  ومبتعثة  مبتعثاً   »982«

التقرير  ذل��ك خ��الل  ج��اء  2020م؛ 
ال�شنوي الإدارة تنمية املوارد الب�شرية 

يف عمادة املوارد الب�شرية.

واأو������ش�����ح ال���ت���ق���ري���ر اأع�������داد 

يف  اجلامعة  مبتعثي  واإح�شائيات 

اخلارج، مبيناً اأن ن�شبة %28 منهم 

يف اجلامعات امل�شنفة من »100-1« 

والذي  �شنغهاي«،  »ت�شنيف  ح�شب 

العاملية  الت�شنيفات  اأح���د  يعترب 

ع��ام  م��ن��ذ  ب���داأ  وال����ذي  للجامعات 

اجلامعات  برتتيب  ويهتم  ٢٠٠٣م، 

على امل�شتوى االأكادميي، ويعتمد يف 

االإح�شائيات  من  العديد  على  ذلك 

التي يتم توزيعها على كافة االأ�شاتذة 

والدار�شني واحتلت  جامعة هارفارد 

اأعلى الت�شنيف.

الب�شرية  امل���وارد  عميد  واأو���ش��ح 

العمادة  اأن  الرجيعي  �شامل  الدكتور 

الب�شرية  املوارد  تنمية  باإدارة  ممثلًة 

مبن�شوبي  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ب��ك��ل  ت��ه��ت��م 

وم��ن�����ش��وب��ات اجل��ام��ع��ة ب��االب��ت��ع��اث 

اجلامعة  حر�ص  موؤكداً  والتدريب، 

ع���ل���ى دع�����م وحت���ف���ي���ز م��ب��ت��ع��ث��ي��ه��ا 

اجلامعات  اأف�����ش��ل  يف  ل��الن��خ��راط 

اإىل  اجلامعة  تتطلع  كما  العاملية، 

جني ثمرات هذا االبتعاث واملتمثلة 

من  ع���اٍل  م�شتوى  على  بخريجني 

التميز البحثي واالأكادميي. 

امل���وارد  تنمية  اإدارة  اأن  ي��ذك��ر 

الب�شرية بالعمادة تعمل على حتديث 

اجل��ام��ع��ات امل��ع��ت��م��دة ل��الب��ت��ع��اث، 

وت�����ش��درت اجل��ام��ع��ات االأم��ري��ك��ي��ة 

ا�شتقبال  ل��ع��دد  االأك�����رب  ال��ن�����ش��ب��ة 

مبتعثي اجلامعة ثم بريطانيا، وكندا 

جامعة  وت�����ش��درت  2020م،  ل��ع��ام 

مان�ش�شرت عدد امل�شتقبلني للمبتعثني 

بواقع »43« مبتعثاً ومبتعثة، ثم كلية 

لندن اجلامعية، وجامعة تورنتو. 

فتح التحويل الداخلي.. اليوم
التقدمي  باب  فتح  االأح��د  اليوم  والت�شجيل  القبول  �شوؤون  عمادة  ب��داأت 

للتحويل الداخلي بني الكليات والتخ�ش�شات االأكادميية عن طريق البوابة 

االإلكرتونية للنظام االأكادميي https://edugate.ksu.edu.sa و�شيتاح 

تقدمي الطلبات حتى نهاية يوم اخلمي�ص 3 / 9 / 1442 ه�.

طلب  تقدمي  البوابة  تتيح   - التالية:  النقاط  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در  كما 

التحويل �شواًء من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة اأو من تخ�ش�ص اإىل اآخر 

اإىل  التحويل  التقدمي على  الطالب -ابتداًء-  ي�شتطيع  الكلية. - لن  داخل 

التخ�ش�ص الذي يرغبه ما مل يكن حمققاً للمعدل املطلوب للتحويل.

- تقوم الكليات با�شتعرا�ص ودرا�شة طلبات التحويل اإليها واتخاذ القرار 

وفق �شروط التحويل اخلا�شة بكل تخ�ش�ص وعدد املقاعد املتاحة.

- ميكن للطالب متابعة الطلب والتاأكد من املوافقة على حتويله من خالل 

بوابة النظام االأكادميي.

- يف حال عدم موافقة الكلية على طلب التحويل، ي�شتطيع الطالب تقدمي 

طلب حتويل على تخ�ش�ص اآخر خالل فرتة التقدمي املحددة اأعاله.

الريا�شة والن�شاط البدين  اإىل كلية علوم  - على الراغبني يف التحويل 

مراجعة الكلية ملعرفة اأوقات االختبارات املطلوبة للتحويل اإليها.

زي��ارة  يرجى  التحويل  و���ش��روط  اإج���راءات  ح��ول  املعلومات  من  وملزيد 

ال�شفحة اخلا�شة بالتحويل من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة على موقع 

http://dar.ksu.edu.sa/ar/int_transfer العمادة على الرابط

تكريم برامج االعتماد الوطني.. األربعاء
التطوير  عمادة  يف  ممثلة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  تعقد 

االعتماد  �شهادات  على  احلا�شلة  الربامج  لتكرمي  ملتقى خا�شاً  واجلودة، 

االأكادميي الوطني للعام اجلامعي 1442/1441ه�، وذلك  برعاية وت�شريف 

معايل رئي�ص اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وبح�شور وكالء 

1442ه�  �شعبان   4 االأربعاء  يوم  وذلك  املعنية.  الكليات  اجلامعة، وعمداء 

املوافق 17 مار�ص 2021م، مبنى اإدارة اجلامعة رقم »19« بقاعة الت�شريفات 

ال�شاعة 11 �شباحاً، والتزاماً بتنفيذ االإجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة 

كورونا امل�شتجد »كوفيد19-« فاإن الدعوة خا�شة، و�شوف يتم بث التكرمي 

مبا�شرة على قنوات االت�شال باجلامعة. 

فتح الترشيح لمنصب عميدي 
»الرياضة« و»السياحة«

اأعلنت اللجنة اال�شت�شارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد، وبناء على 

كلية  عميد  ملن�شب  الرت�شيح  باب  فتح  عن  اجلامعة،  رئي�ص  معايل  توجيه 

وذلك عن  واالآث��ار؛  ال�شياحة  كلية  البدين، عميد  والن�شاط  الريا�شة  علوم 

العميد  تقييم  وكذلك  عنه،  التعوي�ص  اأو  احلايل  للعميد  التجديد  طريق 

احلايل والذي �شوف تنتهي فرتة عمادته، وذلك عن طريق الرابط التايل 

https://eservices.ksu.edu.  :واملوجود يف موقع اللجنة االإلكرتوين

sa/DeansSelection
ذكر ذلك لر�شالة اجلامعة اأمني �شر اللجنة االأ�شتاذ عبداهلل بن حممد 

املنا�شب  لهذه  االأف�شل  الختيار  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شنيدي، 

القيادية. ونبهت اللجنة من يحق لهم الرت�شح من اجلن�شني ح�شب تنظيم 

اإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك �شعود، 

ل�شرورة االطالع على ال�شمات املتوقعة يف املر�شحني ملن�شب عميد للكليات 

واملعاهد يف جامعة امللك �شعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء 

يقفل  اأعاله، حيث  اإليه  امل�شار  الرابط  تر�شيحاتهم على  واإر�شال  الكليات، 

باب الرت�شيح بنهاية يوم ال�شبت 1442/8/14ه� املوافق 2021/3/27م.

وبهذه املنا�شبة دعت اللجنة وكالء وروؤ�شاء االأق�شام وجميع اأع�شاء هيئة 

التدري�ص يف الكليات املعلن عنها، للم�شاركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم عن 

طريق منوذج التقييم اخلا�ص بذلك، علماً اأن التقييم متاح حتى يوم ال�شبت 

1442/8/14ه�.
ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�شفحة ا�شتخدام الربيد االإلكرتوين اخلا�ص 

وتقت�شر  ب��ه،  املرتبطة  ال�شر  وكلمة   ksu.edu.sa@ اجلامعة  بنطاق 

هيئة  واأع�شاء  االأق�شام،  وروؤ���ش��اء  الكلية،  وك��الء  على  التقييم  �شالحية 

التدري�ص يف الكلية املعنية.

�شيتم  التقييم  هذا  يت�شمنها  التي  البيانات  اأن  للجميع  اللجنة  وتوؤكد 

التعامل معها مبنتهى ال�شرية، ولن ت�شتخدم اإال يف اإجراءات املفا�شلة بني 

املر�شحني لعمادة الكلية.
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وامل�ؤ�س�سات للجهات  �رشوط  و4  للأفراد  �رشوط   6

بدء الترشح لجائزة »جسر« للريادة في الرياضيات

وفد من الهندسة المدنية يزور هيئة المقاولين

طالبات »اللغات« يحصدن المركز األول في مسابقة 
إقليمية للترجمة

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

»ج�سر«  الريا�سية  للعلوم  ال�سعودية 

�ستة  ع��ن  املح�سن  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور 

�سروط اأ�سا�سية للفوز بجائزة ج�سر 

للريادة يف الريا�سيات.

وق����ال: ���س��روط ال��ر���س��ي��ح لفئة 

العمل  راأ���س  يكون على  اأن  الأف��راد 

��ا ل��ت��دري�����س ال��ري��ا���س��ي��ات  مم��ار���سً

الر�سح  وق��ت  ال�سفوف  م��ن  لأي 

يكون  اأن  وللم�سرفني  ل��ل��ج��ائ��زة، 

ورد  ما  بح�سب  للإ�سراف؛  ممار�ًسا 

يكون  واأن  امل�ستهدفة«،  »الفئات  يف 

البكالوريو�س  درج��ة  على  حا�سًل 

الدورة  ي�ستثنى يف  »قد  الأق��ل  على 

كانت  حال  يف  ال�سرط  هذا  الأوىل 

لديه  ي��ك��ون  واأن  امل��ب��ادرة مم��ي��زة«، 

ث���لث ���س��ن��وات خ���رة ���س��اب��ق��ة يف 

يتجاوز  واأل  الريا�سيات،  تدري�س 

تاريخ توثيق الأدلة وال�سواهد ثلث 

�سنوات على الأكرث، واأل يقل تقييم 

عن  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء  يف  امل��ر���س��ح 

الأخريين،  العامني  خلل   »90%«

جم��ال  يف  امل�����س��ارك��ة  ت��ك��ون  واأن 

املبادرات  واح��د فقط من جم��الت 

الإبداعية الثلثة.

ونوه املح�سن بالدعم الكبري الذي 

التعليم  وزارة  م��ن  اجل��ائ��زة  جت��ده 

ثمن  كما  �سعود  امللك  جامعة  وم��ن 

ل��ل��راع��ي امل��ا���س��ي م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 

بجامعة  ال�ست�سارية  واخل��دم��ات 

الأمري �سطام بن عبدالعزيز رعايته 

للجائزة يف دورتها الأوىل، كما قدم 

على  الآخرين  الرعاة  �سكره جلميع 

رعايتهم لفعاليات اجلائزة.

التنفيذي  املدير  اأك��د  جهته  من 

للجائزة الدكتور حممد النذير اأحقية 

اأي موؤ�س�سة تعليمية اأو تدريبية تابعة 

لأي جهة حكومية اأو خا�سة الر�سح 

للجائزة، وقال: هناك اأربعة �سروط 

املوؤ�س�سات،  فئة  يف  باجلائزة  للفوز 

وهي اأن تكون مرخ�سة ومعتمدة من 

اجلهات ذات ال�سلحية، واأن تكون 

الريا�سيات  تعليم  ب��رام��ج  معنية 

مهامها  �سمن  خمرجاته  وتطوير 

التنظيمية، واأل يتجاوز تاريخ توثيق 

�سنوات  ث��لث  وال�����س��واه��د  الأدل����ة 

جمال  يف  وامل�ساركة  الأك���رث،  على 

املبادرات  واح��د فقط من جم��الت 

الإبداعية الثلثة.

اللجنة  رئ��ي�����س  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 

ناعم  ال��دك��ت��ور  ل��ل��ج��ائ��زة  العلمية 

العمري اأن اللجنة ت�ستقبل الأعمال 

امل��ر���س��ح��ة ل��ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة خ��لل 

بفرع  احل���ايل  ال��درا���س��ي  الف�سل 

تعنى  والتي  الإبداعية«  »امل��ب��ادرات 

وامل�ستهدف  الإل��ك��روين،  بالتعليم 

فيها معلمو الريا�سيات وم�سرفوها، 

وكذلك املوؤ�س�سات التعليمية.

تهدف  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الريا�سيات  يف  املعرفة  تطوير  اإىل 

وت��ع��ل��ي��م��ه��ا يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اكت�ساف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعودية، 

الريا�سيات  واملبدعني يف  املتميزين 

وحتفيزهم،  وت�سجيعهم  وتعلمها 

واإب�����راز ال��ت��ج��ارب الإب���داع���ي���ة يف 

تعليم الريا�سيات، ومن ثم تعميمها 

يف  اأك��ر  ب�سكل  منها  ي�ستفاد  ك��ي 

لتحقيق  اإ�سافة  التعليمي،  الواقع 

التوا�سل العلمي والربوي بني ذوي 

الريا�سيات  جمال  يف  الخت�سا�س 

وتعليمها، كما تهدف اإىل الإ�سهام يف 

تطوير البحث العلمي يف الريا�سيات 

وتعليمها.

نظمت  قد  اجلائزة  وكانت جلان 

ل��ق��اءات  املا�سية  الأ���س��اب��ي��ع  خ��لل 

التميز  مراكز  مع  بالتعاون  تعريفية 

وبي�سة  بالريا�س  التعليم  اإدارات  يف 

واملدينة املنورة وحائل، ومت التعريف 

امل�ساركة  واآلية  ولوائحها  باجلائزة 

ف��ي��ه��ا. ك��م��ا مت���ت الإج����اب����ة على 

واملعلمات  املعلمني  ا�ستف�سارات 

ود�سنت  وامل�����س��رف��ات،  وامل�����س��رف��ني 

@ ت��وي��ر  ع��ل��ى  ح�سابها  اجل��ائ��زة 

samsprz ويحتوي كافة التفا�سيل، 
عر  اجلائزة  موقع  اإىل  بالإ�سافة 

للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  م��وق��ع 

الريا�سية »ج�سر«.

الهند�سة  ق�سم  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 

املدنية على خطط وبرامج واأهداف 

وجتول  للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة 

على اأق�سام الهيئة مبا فيها اأكادميية 

واإدارة  املعلومات،  ومركز  التدريب، 

تنظيم املوؤمترات، ومركز املبادرات. 

الهيئة  ع���ام  اأم���ني  اإط����لع  ك��م��ا مت 

ثابت  املهند�س  للمقاولني  ال�سعودية 

برامج  على  �سويد،  اآل  مبارك  بن 

الهند�سة  بق�سم  العليا  الدرا�سات 

ميكن  وما  الهند�سة،  وكلية  املدنية 

ال��ق�����س��م م��ن خ��دم��ات  ي��ق��دم��ه  اأن 

ا�ست�سارية وور�س عمل وتدريب.

جاء ذلك خلل زيارة ملقر الهيئة 

ال�سعودية للمقاولني بالريا�س نظمها 

املدنية  الهند�سة  ق�سم  م��ن  وف���د 

برئا�سة رئي�س الق�سم الدكتور يو�سف 

وع�سوية  احل��رب��ي،  ر���س��ي��م��ان  ب��ن 

والدكتور  احلماد،  اإبراهيم  الدكتور 

عبدالعزيز ال�سيف، والدكتور حممد 

املناع.

ويف ختام الزيارة، مت التفاق على 

ا�ستمرار التوا�سل م�ستقبل لتطوير 

�سبل التعاون بني الطرفني.

اللغات والرجمة يف  فازت كلية 

الأول  باملركز  �سعود  امللك  جامعة 

�سلطان  الأمري  جامعة  م�سابقة  يف 

على  للرجمة  ال�سابعة  الإقليمية 

بني  من  اخلليج،  جامعات  م�ستوى 

امل�سابقه  ت�سع جامعات �ساركت يف 

وه���ي ج��ام��ع��ة الأم�����ري ���س��ل��ط��ان، 

نورة، جامعة جدة،  الأمرية  جامعة 

الإمام  ينبع اجلامعية، جامعة  كلية 

جامعة  في�سل،  ب��ن  عبدالرحمن 

الأم����ري ���س��ط��ام، ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل، 

وج��ام��ع��ة الإم�������ارات، وح�����س��دت 

املركز  جائزة  �سعود  امللك  جامعة 

الرئي�سني،  امل�����س��اري��ن  يف  الأول 

ال��رج��م��ة ال��ت��ح��ري��ري��ة وال��رج��م��ة 

ال�سفوية.

و���س��اح��ب امل�����س��اب��ق��ة م��ع��ر���س 

لأع���م���ال ط��ال��ب��ات ال��رج��م��ة يف 

اجل���ام���ع���ات، وت�����س��م��ن امل��ع��ر���س 

ق�����س��ًم��ا ت��ع��ري��ف��ي��اً يُ��ع��ن��ى مب��راك��ز 

كلية  و�ساركت  والرجمة،  اللغات 

ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة يف امل��ع��ر���س 

وا�ست�ساف  للم�سابقة  امل�ساحب 

ومراكز  بالرجمة  مهتمة  جهة   ١٢

امل��م��ل��ك��ة  ال��ل��غ��ات وال���رج���م���ة يف 

اللغات  جمال  يف  اإنتاجها  تعر�س 

وال���رج���م���ة واخل�����دم�����ات ال��ت��ي 

العمل  وفر�س  جلمهورها  تقدمها 

توفرها. التي  والتدريب 

وح�����س��ل��ت ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى امل��رك��ز 

ال���رج���م���ة  م�������س���ار  يف  الأول 

اجلامعات  م�ستوى  على  التحريرية 

الأول  امل��رك��ز  وع��ل��ى  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

الن��ف��رادي  التحريري  امل�سار  يف 

ريزان  الدكتورة  من  ومتابعة  بدعم 

والدكتورة  الكلية،  وكيلة  احلربي 

الق�سم. نورة بن �سلطان وكيلة 

وت���ّك���ون ال��ف��ري��ق امل�����س��ارك من 

مو�سي  اخلنيفر،  رغد  الطالبات: 

حتت  امل��ك��ي��ن��زي،  رمي  ال��ع��ت��ي��ب��ي، 

دولت  الدكتورة  وتدريب  اإ���س��راف 

الأ���س��ت��اذة  اأ���س��رف��ت  كما  ن��ا���س��رة. 

م�����س��اع��ل امل��ه��ن��ا ع��ل��ى امل��ع��ر���س 

امل�ساحب.

نظمها نادي املحا�سبة

محاضرة حول »االحتيال والفساد 
ودور المراجعة الداخلية«

نظم نادي املحا�سبة بكلية اإدارة الأعمال حما�سرة بعنوان »الحتيال 

والف�ساد ودور املراجعة الداخلية«، قدمها الأ�ستاذ عمر الدخّيل، ع�سو 

جمل�س اإدارة جمعية مكافحة الحتيال ال�سعودية.

تناولت الدورة نبذة عن الحتيال والف�ساد، دور املراجعة الداخلية، 

نبذة عن جمعية مكافحة الحتيال ال�سعودية، �سهادة فح�س الحتيالت.

إنشاء مكتب إلدارة البيانات بالجامعة
الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ق����راراً 

بتاريخ   2/20/223071 رق���م  اإداري�����اً 

مكتب  اإن�ساء  يت�سمن  1442/7/10ه� 
جميع  ون��ق��ل  باجلامعة،  البيانات  اإدارة 

الإح�����س��اء  اإدارة  وم��ه��ام  اخ��ت�����س��ا���س��ات 

رقم  الإداري  بالقرار  امل�سكلة  واملعلومات 

مكتب  اإىل  1421/1/24ه�  وتاريخ   365
حتت  املكتب  يكون  واأن  البيانات،  اإدارة 

اإ�سراف وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

اجلامعة،  رئي�س  مبعايل  مبا�سرة  ويرتبط 

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ �سدوره، ويبلغ ملن يلزم لإنفاذه، 

ويكلف الدكتور اإبراهيم بن حممد متنمبك، ع�سو هيئة التدري�س بكلية 

الآداب، بالعمل م�سرفاً على مكتب اإدارة البيانات بالإ�سافة اإىل عمله، 

اعتباراً من تاريخ �سدور هذا القرار، وملدة عام.

.. وتكليف مشرف لمكتب الخطة 
االستراتيجية

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ق���راراً 

اإدارياً بتكليف الدكتور �ساري بن اإبراهيم 

بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  ال�����س��ان��ع، 

املكتب  على  م�سرفاً  بالعمل  ال�سيدلة، 

للجامعة؛  للخطة ال�سراتيجية  التنفيذي 

بالإ�سافة اإىل عمله.

وعمادة التطوير واجلودة تتقدم باأجمل 

التهاين والتريكات ل�سعادة الدكتور �ساري 

ال�سانع، �سائلني اهلل له التوفيق وال�سداد.



مجلة »العلوم اإلدارية« تنهي أرشفة أعدادها

الأعمال  اإدارة  بكلية  الإدارية  العلوم  التحرير مبجلة  اأو�ضح رئي�س هيئة 

الدكتور حممد اجلراح اأنه مت النتهاء من الأر�ضفة الإلكرتونية جلميع اأعداد 

جملة العلوم الإدارية.

للطالبات  الكلية  وكالة  بتعاون  ثم  بف�ضل اهلل  اأنه  الدكتور اجلراح  واأكد 

اإن�ضائها  الأعداد منذ  اأر�ضفة جميع  املجلة، مت  الفني و�ضكرتارية  والطاقم 

على  احل�ضول  والأك��ادمي��ي  الباحث  على  لي�ضهل  �ضنة،   33 من  اأك��ر  قبل 

الأعداد واملو�ضوعات بكل ي�ضر و�ضهولة من خالل زيارته ل�ضفحة املجلة: 

https://cba.ksu.edu.sa/ar/journal
ف�ضلية حمكمة  علمية  الإداري��ة جملة  العلوم  اأن جملة  بالذكر  اجلدير 

�ضدرت من كلية اإدارة الأعمال عام 1409ه� وتعد من اأهم املجالت العلمية 

التي حازت على ثقة العديد من الأكادمييني والباحثني، وتعنى بن�ضر البحوث 

الأ�ضيلة املكتوبة باللغة العربية والإجنليزية، اإ�ضافة للدرا�ضات املتخ�ض�ضة 

يف فروع العلوم الإدارية مثل اإدارة الأعمال والقت�ضاد واملحا�ضبة والإدارة 

العامة ونظم املعلومات الإدارية والتاأمني واملالية.

والقت�ضادية،  الإداري��ة  املجالت  يف  املعرفة  تنمية  اإىل  املجلة  وتهدف 

ومناق�ضة الأفكار والنظريات احلديثة، وت�ضجيع البحوث النظرية والتطبيقية 

الأ�ضيلة التي تلتزم معايري البحث العلمي املتفق عليها عاملياً.

نادي القانون ُينظم محاضرة
بعنوان »القوانين العقارية«

بعنوان  حما�ضرة  ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  بكلية  القانون  نادي  نظم 

»القوانني العقارية«، قدمها الدكتور �ضامل املطريي، اأ�ضتاذ القانون امل�ضارك 

العقاري،  التمويل  نظام  فيها عن  معتمد، حتدث  وعقاري  وحمكم جتاري 

الأن�ضطة  واأقوى  واملباين،  الطرق  ونظام  البي�ضاء،  الأرا�ضي  ر�ضوم  ونظام 

العقارية.
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مناقشة »توليف األفكار في البحث العلمي« غدًا
الب�ضرية يف  التنمية  تنظم وحدة 

تطوير  يف  البحثي  التميز  م��رك��ز 

»اأفكر«  والريا�ضيات  العلوم  تعليم 

بعد  والت�ضعني  التا�ضعة  حلقتها 

املائة �ضمن �ضل�ضلة حلقات النقا�س 

ال��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا امل��رك��ز اأ���ض��ب��وع��ي��ا 

البحث  الأفكار يف  »توليف  بعنوان: 

اإعداد  العلمي: فنيات واأدوات« من 

عبدالعزيز  ن��ورة  الدكتورة  وتقدمي 

اخلا�ضة  الرتبية  اأ���ض��ت��اذ  الطويل 

امل�ضاعد بكلية الرتبية، جامعة امللك 

�ضعود، وذلك يوم غد الثنني 2 /8 

/1442ه� املوافق 15/ 3/ 2021م، 

الثامنة م�ضاء عن  ال�ضاعة  يف متام 

طريق قاعات زوم الفرتا�ضية عرب 

https://zoom. :الرابط التايل

us/j/92278742167

شؤون الطالب تكرم متقاعديها

اللقاء السنوي ألعضاء التدريس الجدد بالعلوم

كتب: فهد الفليج

العامة  العالقات  وح��دة  نظمت 

والإعالم بعمادة �ضوؤون الطالب يوم 

 1442 رج��ب   25 امل��واف��ق  الثالثاء 

املتقاعدين  لتكرمي  ال�ضنوي  »احلفل 

من من�ضوبيها« وذلك تقديًرا وعرفاًنا 

ملا قدموه من عطاء واإخال�س وتفان 

وعمل جليل �ضاهم يف تطوير عمل 

العمادة خالل �ضنوات عملهم.

الدرعية  قاعة  يف  احلفل  اأق��ي��م 

�ضوؤون  عميد  بح�ضور  باجلامعة، 

القريني،  فهد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 

والدكتور �ضعود العمري وكيل العمادة 

ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��الب��ي��ة، وال��دك��ت��ور 

ح�����ض��ني احل��ك��م��ي وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

علي  والدكتور  واجل���ودة،  للتطوير 

لالأن�ضطة  العمادة  وكيل  الدلبحي 

وال�ضراكة الطالبية مع التقيد بكافة 

الإجراءات الحرتازية.

بداأ احلفل بتالوة اآيات من القراآن 

ال���ك���رمي، ث��م األ��ق��ى ع��م��ي��د ���ض��وؤون 

الطالب الدكتور فهد القريني كلمًة 

وقدم  العمادة  فيها مبن�ضوبي  رحب 

�ضكره للموظفني املتقاعدين على ما 

بذلوه من جهود واإجنازات للعمادة، 

موظفي  لبقية  ���ض��ك��ره  ق���دم  ك��م��ا 

العمادة وحثهم على بذل املزيد من 

اجلهد والعمل من اأجل اإجناح برامج 

العمادة.

ت���ال ذل���ك ك��ل��م��ة ل��وك��ي��ل ع��م��ادة 

وال�ضراكة  لالأن�ضطة  الطالب  �ضوؤون 

حممد  ال��دك��ت��ور  �ضابقاً  الطالبية 

�ضعادته  ع��ن  فيها  ع��رب  ال�����ض��ال��ح، 

���ض��وؤون  ع��م��ادة  يف  بالعمل  وف��خ��ره 

العمادات  اأه��م  من  واأنها  الطالب، 

يف  جبارة  بجهود  وتقوم  باجلامعة 

قدم  كما  اجلامعي،  الطالب  خدمة 

معه  عمل  من  لكل  وتقديره  �ضكره 

بالعمادة.

ب��ع��د ذل���ك ك���رم ع��م��ي��د ���ض��وؤون 

التكرمي  و�ضمل  املتقاعدين  الطالب 

كاًل من:

- الدكتور حممد بن علي ال�ضالح 

وال�ضراكة  لالأن�ضطة  العمادة  وكيل 

الطالبية �ضابقاً.

الرتكي  نا�ضر  خالد  الأ�ضتاذ   -

�ضليمان  عنه  اأن��ي��ب  اهلل«  »رح��م��ه 

الرتكي.

- الأ���ض��ت��اذ اإب��راه��ي��م ع��ب��داهلل 

اجلريد »رحمه اهلل« اأنيب عنه ابنه 

�ضلطان اجلريد.

ح�ضني  ب���ن  رائ�����د  ال���دك���ت���ور   -

الن�ضار.

خالد  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور   -

اخلالد.

- حمود فهد الاليف.

- حممد بن �ضعد الدريهم.

- اأحمد �ضليمان العتيق.

- غامن �ضعد الدو�ضري.

- حممد يحيى القحطاين.

- حممد علي الأ�ضمري.

- عو�س عيا�ضه امل�ضيفري.

- جمدوع على الأ�ضمري.

- حممد م�ضعل العتيبي.

- عبداهلل حممد العبداللطيف.

احلفل  بنهاية  احل�ضور  وت�ضرف 

ب��اأخ��ذ ���ض��ور ت��ذك��اري��ة م��ع ال��زم��الء 

املتقاعدين.

كتب: �ضلطان ال�ضويرخ

الدكتور  العلوم  كلية  رحب عميد 

نا�ضر بن حممد الداغري باأع�ضاء 

اجل��دد،  التدري�س  هيئة  وع�ضوات 

م�ضرياً اإىل اأن الكلية خطت خطوات 

كبرية يف جانب التطوير يف جمالت 

ال����ربام����ج واخل���ط���ط ال��درا���ض��ي��ة 

املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 

وع�ضوات  اأع�ضاء  ت�ضم  الكلية  واأن 

قدر  وعلى  مميزين  تدري�س  هيئة 

يف  الأكادميية  امل�ضوؤولية  من  ع��ال 

خمتلف اأق�ضامها واأن عمادة الكلية 

تقدم لهم كل الدعم لتحقيق املاأمول 

منهم.

ال�ضنوي  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال����ذي ع��ق��دت��ه ال��ك��ل��ي��ة لأع�����ض��اء 

اجل��دد،  التدري�س  هيئة  وع�ضوات 

يوم الثالثاء 1442/7/18ه� بقاعة 

وفق  العلوم  كلية  يف  الت�ضريفات 

ال�ضحية  والتنظيمات  الإج���راءات 

الحرتازية املتبعة.

وق���دم���ت ال���دك���ت���ورة ان��ت�����ض��ار 

ال�ضحيباين اأثناء اللقاء عر�ضاً مرئياً 

اأع�ضاء  بخدمات  تعريفياً  وكتيباً 

وع�ضوات هيئة التدري�س اجلدد.

بعد ذلك مت التعريف باخلدمات 

ال��ت��ي ت��ق��دم لأع�����ض��اء وع�����ض��وات 

وك��الء  م��ن  اجل��دد  التدري�س  هيئة 

�ضالح  ب��ن  ماجد  الكلية؛ الدكتور 

للتطوير  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  ال��ع��ق��ي��ل 

واجل������ودة، ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ي��م��ان بن 

لل�ضوؤون  الكلية  وكيل  العمر  يو�ضف 

الفنية واملقررات اخلدمية، الدكتور 

زيد بن عبداهلل العثمان وكيل الكلية 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

الرتكي  اإبراهيم  بن  نا�ضر  الدكتور 

الأكادميية،  لل�ضوؤون  الكلية  وكيل 

والدكتورة رمي العجمي وكيلة الكلية 

لق�ضم الطالبات.

ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء مت ف��ت��ح ب��اب 

الأ���ض��ل��ة وال��ن��ق��ا���س ب���ني اأع�����ض��اء 

اجل��دد  التدري�س  هيئة  وع�����ض��وات 

وم�ضوؤويل الكلية، ومتحورت الأ�ضئلة 

حول ال�ضتفادة الق�ضوى من املعامل 

واملختربات وال�ضرتاك يف املجاميع 

والبحث  التدري�س  وط��رق  البحثية 

العلمي.



اأك����د امل�����ش��ارك��ون م���ن ال��ع��ل��م��اء 

وامل��ف��ك��ري��ن وال��ب��اح��ث��ن يف خ��ت��ام 

»جهود  عن  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال 

اململكة العربية ال�شعودية يف خدمة 

قيم  وتر�شيخ  وامل�شلمن،  الإ�شالم 

نظمته  الذي  والو�شطية«  العتدال 

ب��ن �شعود  ج��ام��ع��ة الإم����ام حم��م��د 

يف  اململكة  جهود  على  ال�شالمية 

وتطبيق  وال�شنة،  بالكتاب  العناية 

والعلماء،  العلم  ودع��م  ال�شريعة، 

اإ�شافة اإىل جهودها يف الدعوة اإىل 

ال�شحيحة،  العقيدة  ون�شر  الإ�شالم 

وت��ر���ش��ي��خ ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة بن 

���ش��ع��وب ال��ع��امل. وق���ال اأم���ن ع��ام 

د.  ال�شيخ  الإ�شالمي  العامل  رابطة 

اإن  العي�شى  عبدالكرمي  بن  حممد 

الإ�شالم  خدمة  يف  اململكة  جهود 

الت�شامح  قيم  وتر�شيخ  وامل�شلمن 

والعتدال والو�شطية كبرية وي�شهد 

لها اجلميع يف اأنحاء العامل، م�شرياً 

قامت  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور  اإىل 

التطرف  مكافحة  يف  اململكة  ب��ه 

والإرهاب، ورعاية احلوار الإيجابي 

���ش��واء يف ال��داخ��ل الإ���ش��الم��ي اأو 

العي�شى  د.  واأ����ش���اف  خ���ارج���ه، 

الإ���ش��الم  خ��دم��ة  يف  للمملكة  اأن 

ومزدهر  م�شرف  تاريخ  وامل�شلمن 

يف امتداد زمني حافل، اإمياناً منها 

الدين،  هذا  جتاه  املقد�س  بواجبها 

تاأ�شي�شها  منذ  اململكة  اأن  مبيناً 

الرفيعة  الإ���ش��الم  قيم  على  وه��ي 

���ش��ال��ك��ه يف ذل����ك ه����دي ال��ك��ت��اب 

النبوية.   وال�شنة 

ب��ن��در بن  ق���ال د.  م���ن ج��ان��ب��ه 

ف��ه��د ال�����ش��وي��ل��م، ���ش��م��ن ال��ب��ح��ث 

ال�شنة  اأه��ل  حقيقة  بعنوان  املقدم 

واجلماعة واأثر منهجهم يف اململكة 

تعزيز  يف  للمملكة  الرائد  وال��دور 

ما  ه��ذا  اإن  والت�شامح،  الو�شطية 

تاأ�شي�شها  منذ  اململكة  عليه  قامت 

امللك  اهلل  باأذن  له  املغفور  يد  على 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن،  ووفقاً 

لكتاب اهلل و ال�شنة النبوية.  

وحتدث  الباحث حممد احلافظ 

م���ن دول�����ة غ��ي��ن��ي��ا ع���ن ت��اأ���ش��ي�����س 

قيادة  يف  الريادي  ودوره��ا  اململكة 

الو�شطية  ون�شر  الإ�شالمي  العامل 

اأن��ح��اء  يف  والت�شامح  والع���ت���دال 

كبرية  ج��ه��وداً  بذلت  حيث  ال��ع��امل، 

التعاليم  ون�شر  ال��دع��وة  جم��ال  يف 

حيث  ال��ع��امل،  دول  يف  الإ�شالمية 

اأن�شاأت اجلامعات الإ�شالمية داخل 

وزارة  واأن�شاأت  وخارجيها  اململكة 

الإ�شالمية  ال�شوؤون  يف  متخ�ش�شة 

للمملكة  يقدر  هذا  وكل  والأوق��اف 

ال�شليمة  ال�شلفية  الدعوة  ن�شر  يف 

يف اأنحاء العامل.   

عبداهلل  م��رمي  د.  حتدثت  كما 

ب���اق���ازي يف ب��ح��ث��ه��ا ح���ول ج��ه��ود 

ال�شيخ  دع��وة  تر�شيخ  يف  اململكة 

ودور  ع���ب���دال���وه���اب  ب���ن  حم��م��د 

�شعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  جامعة 

الإ���ش��الم��ي��ة يف خ��دم��ة الإ���ش��الم، 

حيث حملت على عاتقها ن�شر هذه 

الدعوة وخدمة املبادئ التي جاهد 

من اأجلها، موؤكدة اأن جامعة الإمام 

تقوم  الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد 

وتنتهز  اململكة  اأه����داف  ب��خ��دم��ة 

على  معتمدة  ل��ذل��ك  منا�شبة  ك��ل 

اهلل وح���دة ث��م ق���ادة ه��ذه ال��ب��الد 

الت��شامح  قي�م  وتر�ش�يخ  ن�شر  يف 

والو�شطية.
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بح�سور وزير التعليم ورئي�س االحتاد ال�سعودي للأمن ال�سيرباين

يف ختام موؤمتر الو�سطية واالعتدال الذي نظمته جامعة االإمام

سلطان بن سلمان يستعرض مع وزير 
التعليم اإلستراتيجية الوطنية للفضاء

إطالق مبادرة »سايبرهب« لدعم األندية 
الطالبية في الجامعات

علماء وباحثون يشيدون بجهود المملكة في 
خدمة اإلسالم وترسيخ قيم السالم

حتت �سعار العناية بال�سمع للجميع

وزارة التعليم تحتفي باليوم 
العالمي للسمع

العاملي  باليوم  الحتفاء  الدولية  الأ�شرة  مع  التعليم  وزارة  �شاركت 

2021، حتت  العام  الثالث من مار�س من هذا  الذي �شادف  لل�شمع، 

الإعاقة  ذوو  الطالب  يحظى  حيث  للجميع«،  بال�شمع  »العناية  �شعار 

خالل  من   - اهلل  حفظها   - الر�شيدة  القيادة  ودعم  بعناية  ال�شمعية 

لتمكينهم من حقهم يف  التعليم  وزارة  املتوا�شلة من  ا�شتمرار اجلهود 

التعليم. واأكدت الوزارة اأن طالب وطالبات ذوي العوق ال�شمعي يحظون 

ال�شمعية  والأج��ه��زة  املعينات  تاأمن  خ��الل  من  ودع��م  كبري  باهتمام 

ال�شمعية  القوالب  وعمل  ال�شمع  وقيا�س  اخلا�شة،  املعينة  والأجهزة 

وبرجمة املعينات ال�شمعية، وتاأمن �شماعات الباها اخلا�شة للطالب 

والطالبات الذين يعانون من ت�شوهات خلقية بالأذنن.

ويبلغ عدد الطالب والطالبات امللتحقن باملعاهد والربامج  9361، 

التعليم يف  تتوا�شل جهود  كما  و4410 طالبات،  4951 طالباً،  منهم 

خدمة ذوي الحتياجات اخلا�شة من خالل اإجراء التعديالت الالزمة 

الطالب  يتنا�شب مع  ومواءمتها مبا  واملناهج  الدرا�شية  على اخلطط 

والطالبات ذوي الإعاقة ال�شمعية، وبناء اأدلة اإر�شادية ملعلمي الإعاقة 

معلمن  وتكليف  الطالب،  جلميع  �شهرية  مكافاأة  و�شرف  ال�شمعية، 

متخ�ش�شن، اإ�شافة اإىل التوا�شل مع العديد من اجلهات؛ لتمكن ذوي 

الإعاقة من اإكمال تعليمهم بعد املرحلة الثانوية.

.. وتنظم مسابقة للمشي تزامنًا 
مع »اليوم الوطني للمشي«

�شاركت وزارة التعليم يف فعاليات اليوم الوطني للم�شي الذي �شادف 

اخلام�س من مار�س؛ وذلك لن�شر ثقافة ريا�شة امل�شي بانتظام بن اأفراد 

املجتمع ب�شكل عام وبن الطالب والطالبات يف التعليم العام على وجه 

اخل�شو�س، وزيادة ن�شبة ممار�شي الن�شاط البدين والريا�شي حتقيًقا 

والأ�شرة،  الفرد  برنامج جودة احلياة يف حت�شن منط حياة  لأهداف 

وبناء جمتمع ينعم اأفراده باأ�شلوب حياة متوازن. وتاأتي م�شاركة الوزارة 

ال�شراكة  تفعيل  يف  »التعليم«  اإ�شرتاتيجية  �شمن  املنا�شبة  ه��ذه  يف 

املجتمعية، ودعم الربامج وامل�شروعات الوطنية التي تنفذها قطاعات 

الأوملبية  واللجنة  الريا�شة،  ووزارة  ال�شحة،  وزارة  بينها  ومن  الدولة، 

ونظمت  املجتمعية.  للريا�شة  ال�شعودي  والحت��اد  ال�شعودية،  العربية 

وزارة التعليم يف اليوم الوطني للم�شي العديد من الفعاليات للطالب 

واأ�شرهم ومن�شوبي الوزارة، من خالل اإقامة م�شابقة امل�شي حتت �شعار 

»#قد_التحدي_ مت�شي« ملدة اأ�شبوع، مع مراعاة اللتزام التام بكافة 

الإجراءات الحرتازية وحتقيق التباعد الجتماعي اأثناء املمار�شة.

نظمته جامعة امللك خالد

نائب وزير التعليم يرعى انطالق 
»ملتقى األندية الطالبية«

ال�شيخ؛ رعى  اآل  التعليم د. حمد بن حممد  نيابة عن معايل وزير 

حممد  د.  والبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل 

اجلامعات  يف  الطالبية  الأندية  ملتقى  انطالق  ال�شديري  اأحمد  بن 

�شوؤون  عمادة  يف  ممثلًة  خالد  امللك  جامعة  نظمته  الذي  ال�شعودية، 

من   3  –  2 الفرتة  خالل  جامعة،   21 مب�شاركة  افرتا�شًيّا،  الطالب 

�شهر مار�س اجلاري.  وعرب د. ال�شديري يف كلمة األقاها بهذه املنا�شبة 

عن �شعادته مبا تقدمه جامعة امللك خالد من مبادرات نوعية تهدف 

اإىل تعزيز الأن�شطة الطالبية، موؤكًدا حر�س الوزارة على اجلهود التي 

اأداة  امل�شاركات  تلك  باعتبار  والطالبات  الطالب  اإ�شراك  اإىل  تهدف 

مهمة يف العملية التعليمية. من جانبه وجه معايل رئي�س جامعة امللك 

د.  التعليم  وزي��ر  ملعايل  �شكره  ال�شلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح  د.  خالد 

حمد بن حممد اآل ال�شيخ على رعاية امللتقى، مرحًبا بح�شور معايل 

اإىل  لفًتا  الفتتاح،  حلفل  والبتكار  والبحث  للجامعات  الوزير  نائب 

اأن اجلامعة ممثلًة يف عمادة �شوؤون الطالب حر�شت على اإقامة هذا 

امللتقى �شعًيا لتج�شيد اأدوار الأندية الطالبية يف اجلامعات ال�شعودية 

متا�شًيا مع روؤية اململكة 2030.

والتحكيم  العلمية  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  امللتقى  اأهداف  اأبرز  وحول 

د. يحيى قناعي حر�س القائمن على تنظيم امللتقى على تفعيل اأدوار 

الأندية الطالبية يف اجلامعات ال�شعودية، والعمل على حتقيق حماور 

لالأندية  امل�شتقبلية  الآفاق  وا�شت�شراف   ،2030 اململكة  روؤية  وبرامج 

الطالبية ودورها كعامل تنمية م�شتدامة للوطن، بالإ�شافة اإىل تبادل 

الطالبية  الأندية  وبرامج  عمل  تطوير  والتجارب يف جمال  اخلربات 

التطوعي  العمل  جوانب  يف  دوره��ا  وتفعيل  ال�شعودية،  اجلامعات  يف 

وامل�شوؤولية املجتمعية.  عقب ذلك بداأت اأعمال امللتقى، والتي متثلت 

يف ور�س عمل تتمحور موا�شيعها حول »الأندية الطالبية: تطّوع وعطاء 

2030«، وكذلك »الأندية الطالبية: جتارب رائدة«، كما تناول امللتقى 
امل�شاركة  اجلامعات  اأندية  ومنجزات  جت��ارب  عر�س  اأيامه  ثاين  يف 

املرئية.  يُذكر اأن العرو�س املرئية املقدمة من اأندية اجلامعة امل�شاركة 

اإىل تبادل اخلربات وعر�س املنجزات  بلغت 15 عر�ًشا مرئًيا تهدف 

والتجارب، ولالطالع على برنامج امللتقى مُيكن زيارة الرابط التايل: 

  http://bit.ly/2MuRjQv

عقد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  �شلطان 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية 

د.  التعليم  وزي��ر  ومعايل  للف�شاء، 

حمد بن حممد اآل ال�شيخ، اجتماعاً 

ل�شتكمال  اليوم،  �شموه  مكتب  يف 

برمت 
ُ
اأ التي  التكامل  مذكرة  اأعمال 

بن اجلهتن يف اخلام�س ع�شر من 

نوفمرب املا�شي.

واّط���ل���ع امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى اأه���م 

م�شتهدفات مذكرة التكامل الداعمة 

لربامج البحث والتطوير يف التعليم 

من  وال�شتفادة  داخلياً،  اجلامعي 

مراكز الأبحاث واجلامعات الدولية 

من خالل برامج البتعاث يف جمال 

الف�شاء.

ونوه معايل الوزير اآل ال�شيخ على 

الوطنية  الإ�شرتاتيجية  دور  اأهمية 

الهيئة لريادة  للف�شاء يف دعم روؤية 

الف�شاء.

كما متت مناق�شة تطوير قدرات 

الكوادر الوطنية ال�شابة عرب برنامج 

واأهمية  الب�شرية،  ال��ق��درات  تنمية 

امل�شتفيدة  اجل��ه��ات  م��ع  امل���واءم���ة 

واجلهات ذات العالقة باإ�شرتاتيجية 

الف�شاء.

ح�شر الجتماع الرئي�س التنفيذي 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��ف�����ش��اء د. 

عبدالعزيز اآل ال�شيخ ، ونائب وزير 

التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

د. حممد ال�شديري، والوفد املرافق 

لهما.

���ش��ه��د م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�شيخ،  اآل  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  د. 

مبادرة  من  الثانية  الن�شخة  اإط��الق 

»�شايربهب« لدعم الأندية الطالبية 

جمال  يف  ال�شعودية  اجلامعات  يف 

مذكرة  وتوقيع  ال�شيرباين،  الأم��ن 

التعليم  وزارة  بن  م�شرتكة  تفاهم 

والحتاد ال�شعودي لالأمن ال�شيرباين 

والربجمة والدرونز، بح�شور رئي�س 

جمل�س اإدارة الحتاد الأ�شتاذ في�شل 

اخلمي�شي.

اللقاء  خالل  التعليم  وزي��ر  واأك��د 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل ب��ن وزارة  ع��ل��ى 

مبا  املجتمع،  وموؤ�ش�شات  التعليم 

والطالبات  الطالب  مهارات  يعزز 

ل�شوق  وتهيئتهم  وط��ن��ه��م،  خل��دم��ة 

�شتوا�شل  ال��وزارة  اأن  مبيناً  العمل، 

مبادرات  ومتكن  دعم  يف  جهودها 

وبرامج الأمن ال�شيرباين، واكت�شاف 

املوهوبن يف هذا املجال، ومتكينهم 

اإىل  م�شرياً  ع��امل��ي��اً،  املناف�شة  م��ن 

�شمن  �شتكون  مدر�شتي  من�شة  اأن 

جمال  يف  للطلبة  املمكنة  الأدوات 

الأمن ال�شيرباين، من خالل م�شابقة 

»مدر�شتي تربمج«.

اإىل  »�شايربهب«  مبادرة  وتهدف 

ب�شوق  التعليم  خم��رج��ات  م��واءم��ة 

يف  الوطنية  القدرات  وبناء  العمل، 

جمال الأمن ال�شيرباين مبا يتوافق 

تُعد  حيث  اململكة2030،  روؤي��ة  مع 

لطالب  باململكة  الأوىل  املن�شة 

اجلامعات املهتمن يف هذا املجال. 

من  الأوىل  الن�شخة  واأث���م���رت 

امل���ب���ادرة ع��ن زي����ادة ع���دد الأن��دي��ة 

ال�شعودية  اجلامعات  يف  الطالبية 

بواقع 38 نادياً، وكذلك زيادة اأعداد 

الطالب والطالبات امل�شاركن بواقع 

ون�شت  جامعة،   40 م��ن   14418
مذكرة التعاون امل�شرتكة على اإن�شاء 

بناء  ي�شتهدف  اإ�شرتاتيجي  حتالف 

معمل لختبارات الأمن ال�شيرباين، 

وذلك لتقييم نقاط ال�شعف والثغرات 

يف ال��ربام��ج والأج��ه��زة، واحل��د من 

اإىل  بالإ�شافة  ا�شتغاللها،  اإمكانية 

حتليل الربجميات اخلبيثة ومراجعة 

كذلك  والتعاون  الأمنية،  ال�شوابط 

يف  بينهما  امل�شرتكة  امل�شاريع  يف 

الربامج التدريبية والتوعوية ومن�شة 

مكافاأة الثغرات، اإ�شافة اإىل التعاون 

يف جم���ال ت��ط��وي��ر امل��واه��ب وب��ن��اء 

التقنيات  على  والتدريب  القدرات، 

املبتكرة يف جمال الأمن ال�شيرباين 

مبا يعود بالنفع على اململكة.

تبادل  على  امل��ذك��رة  وا�شتملت 

ال���دع���م وال����ش���ت�������ش���ارات ال��ف��ن��ي��ة 

املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  واخل�����ربات 

منهما،  ك���ل  اخ��ت�����ش��ا���س  مب��ج��ال 

وت�����ش��ج��ي��ع ا���ش��ت��خ��دام امل��ن��ت��ج��ات 

والفعاليات  الأن�شطة  من  الناجتة 

التعاون  الطالبية، وذلك من خالل 

والحت�����اد  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب���ن 

ال�������ش���ع���ودي ل���الأم���ن ال�����ش��ي��رباين 

يجرى  والتي  والدرونز،  والربجمة 

امل��ذك��رة،  ه��ذه  اإط���ار  يف  تطويرها 

املواهب  وج��ذب  ا�شتقطاب  كذلك 

املواد  وتوفري  وتدريبهم  واملبدعن 

بالأمن  املتعلقة  واملناهج  التعليمية 

ال�شيرباين.



تعليم الطالب ذوي صعوبات 
اللغة و التواصل

S. Jay Kuder :ت�أليف

ترجمة: حممد حممود مهيدات

���س��ه��دت ال�����س��ن��وات 

الأخ��������رة امل������س��ي��ة 

اه��ت��م���ًم��� م��ت��زاي��ًدا 

مب����ج�����ل ال���رب���ي���ة 

الوطن  يف  اخل��سة 

وحظيت  ال��ع��رب��ي، 

ذوي  ال��ط��اب  فئة 

التعلم  ���س��ع��وب���ت 

اإذ  مميز،  ب�هتم�م 

اجل�مع�ت  ب���داأت 

ال��ع��رب��ي��ة ت��خ��رج 

امل��خ��ت�����س��ن يف 

ه�����ذا امل����ج�����ل، 

وب�����داأ ال��ط��اب 

�سعوب�ت  ذوو 

يجدون  التعلم 

يف  ب�أيديهم  ي���أخ��ذ  م��ن 

املدار�س الع�دية، حيث انت�سرت غرف م�س�در التعلم 

التي تقدم خدم�ت خ��سة لهذه الفئة من الطاب.

اأكرث  لي�سبحوا  املعلمن  بت�أهيل  الهتم�م  بداأ  وقد 

قدرة على التع�مل مع هذه الفئة يف ال�سفوف الع�دية.

اللغة  �سعوب�ت  ذوي  الأطف�ل  »تعليم  الكت�ب  يقع 

اخل��سة«،  »الربية  تخ�س�س  جم���ل  يف  والتوا�سل« 

مهمة  وجت���رب  ومعلوم�ت  اأف��ك���ر  على  احتوى  وق��د 

للع�ملن مع الأطف�ل الذين يع�نون من واحدة اأو اأكرث 

اأو  بفهم  اخل��سة  الأ�س��سية  النف�سية  العملي�ت  من 

ا�ستخدام اللغة املنطوقة اأو املكتوبة؛ والتي تتج�سد يف 

قدرة غر مكتملة على الإ�سغ�ء اأو التفكر اأو التحدث 

اأو القراءة اأو الكت�بة اأو القي�م ب�لعملي�ت احل�س�بية.

يكون  اأن  ال��ك��ت���ب  ه��ذا  ترجمة  م��ن  ��ل  امل��وؤمَّ وم��ن 

وطاب  البك�لوريو�س،  لطاب  ومرجًع�  مقرًرا  كت�ًب� 

الدرا�س�ت العلي� واملع�هد، ومن له عاقة مب��سرة مع 

ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

المدخل إلى البرمجة الخطية 
وتطبيقاتها في اإلدارة

ت�أليف: خ�لد مو�سى الط��س�ن

الكت�ب  ه��ذا  ي��رك��ز 

ع������ل������ى ال������رجم������ة 

وتطبيق�ته�  اخلطية 

وال��ت��ي  الإدارة،  يف 

ت��ع��ت��ر اأح������د اأه����م 

م���وا����س���ي���ع ب��ح��وث 

واأكرثه�  العملي�ت 

ا�ستخدام�ً.

وت��������ظ��������ه��������ر 

اأه��م��ي��ة ال��رجم��ة 

اخل��ط��ي��ة، وال��ت��ي 

كرثة  اإىل  دفعت 

ا�ستخدامه�، اإىل 

���س��ه��ول��ت��ه��� مم� 

اإمك�نية  ��ر  ي�����سَّ

القرارات  �سنع 

الإدارية املن��سبة.

اخلطية  للرجمة  م��دخ��ًا  الكت�ب  ه��ذا  ي��ق��دم 

البك�لوريو�س  مرحلة  لطاب  الإدارة  يف  وتطبيق�ته� 

وامل�ج�ستر يف اإدارة الأعم�ل.

وتت�سمن حمتوي�ته مو�سوع�ت مهمة مثل ال�سي�غة 

اخلطي  الرن�مج  وحل  اخلطي،  للرن�مج  الري��سية 

ومن  ال�سمبلك�س،  وطريقة  البي�ين  الر�سم  ب��ستخدام 

للرن�مج  والثن�ئية  احل�س��سية  يتحدث عن حتليل  ثم 

اخلطي.

كم� يحتوي الكت�ب على مو�سوعن يعتران من اأهم 

تطبيق�ت الرجمة اخلطية وهم� م�س�ألة النقل وم�س�ألة 

التخ�سي�س، والتي تتطلب اأعداداً �سحيحة.

اأخراً يقدم الكت�ب طرح�ً ملو�سوع برجمة الأعداد 

ال�سحيحة اخلطية.
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ب��ن عبداهلل  ب��در  اأط��ل��ق الأم��ر 

رئي�س  الثق�فة  وزي��ر  ف��رح���ن  ب��ن 

ال�����راث،  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

ودرا�سة  لتوثيق  علمًي�  م�سروًع� 

اململكة  يف  احل��ج��ري��ة  امل��ن�����س���آت 

واملراكز  املوؤ�س�س�ت  مع  ب�لتع�ون 

العاقة،  ذات  والدولية  الوطنية 

���س��م��ن خ���ط���ة ب���رن����م���ج امل�����س��ح 

الراث. لهيئة  الت�بع  والتنقيب 

اأن  اإىل  ال���راث  هيئة  وتتطلع 

امل�س�ريع  اأهم  اأحد  امل�سروع  يكون 

الآث�ر  علم  يف  النموذجية  البحثية 

من  وذلك  الق�دمة؛  الأعوام  خال 

طويلة  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  ب��ن���ء  خ��ال 

امل����دى، ت��ع��ده��� وت��ن��ف��ذه��� ك���وادر 

وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة، ل��رف��د ال��ت���ري��خ 

مبعلوم�ت  للمملكة  احل�����س���ري 

مثمرة. ونت�ئج  قيمة 

اجلهود  توحيد  �سمن  ذلك  ي�أتي 

يف  احل��ج��ري��ة  للمن�س�آت  البحثية 

يف  وت�سجيله�  وتوثيقه�  اململكة، 

ودرا�سته�  الأثرية،  البي�ن�ت  ق�عدة 

على  للتعرف  علمية  منهجية  وفق 

ونط�ق�ته�  الوظيفية،  اأغرا�سه� 

اأه��داف  �سمن  واملك�نية،  الزمنية 

تعمل  ال��ذي  العلمي  امل�سروع  هذا 

الب�حثن  م�����س���رك��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 

وطاب اجل�مع�ت املتخ�س�سن يف 

املختلفة. مراحله 

م�  امل�����س��روع  ي��وث��ق  اأن  وي��ت��وق��ع 

ق���ب��ل  م��وق��ع  األ����ف   500 ي���ق����رب 

اإن  ل��ل��درا���س��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل، ح��ي��ث 

مل  اململكة  يف  احلجرية  املن�س�آت 

حتليلية  توثيقية  بدرا�س�ت  حتظ 

الأثرية  التنقيب  رح��ات  اأثن�ء  يف 

�س�بقة. اأوق�ت  التي �سملته� يف 

وت���ع���رف امل��ن�����س���آت احل��ج��ري��ة 

ملب�ن  م��ع��م���ري��ة  ���س��واه��د  ب��ك��ون��ه��� 

ح���ج���ري���ة م����ت����ع����ددة الأ�����س����ك�����ل 

والوظ�ئف والفرات الزمنية، ومن 

اأنواعه� املنت�سرة يف اأنح�ء اململكة: 

»ال��دوائ��ر  ذات  امل�س�ئد  امل��داف��ن، 

احل��ل��ق��ي��ة، وال���دوائ���ر احل��ج��ري��ة«، 

اجلدران  »البواب�ت«،  امل�ستطيات 

املن�سوبة. والأعمدة  املمتدة، 

قــــــــــــــــرأت لك..

جمل�س  اأع��ده���  درا���س��ة  ك�سفت 

����س���وؤون الأ����س���رة ح���ول ت��داع��ي���ت 

احلظر الكلي واجلزئي على الأ�سرة 

ج�ئحة  اأثن�ء  ال�سعودي  املجتمع  يف 

اأ�سهم  امل��ن��زيل  احلظر  اأن  ك��ورون���، 

يف زي�دة الوعي ال�سحي لدى اأفراد 

ب�مل�سوؤولية  ال�سعور  ورف��ع  الأ���س��رة، 

املجتمعية لديهم، اإىل ج�نب تعزيزه 

ال��ع��اق���ت وال��ت��وا���س��ل ب��ن اأف���راد 

الأ���س��رة. واأ���س���رت ال��درا���س��ة التي 

هدفت اإىل التعرف على التداعي�ت 

والقت�س�دية  والجتم�عية  ال�سحية 

التي خلقته� ج�ئحة كورون� امل�ستجد 

جن����ح جتربة  اإىل  الأ����س���رة،  ع��ل��ى 

خال  من  الوعي  زي���دة  يف  اململكة 

وال��ر���س���ئ��ل  امل�ستخدمة  امل��ن�����س���ت 

املن��سبة للح�لة؛ م� دفع ك�فة اجله�ت 

احل��ك��وم��ي��ة وغ���ر احل��ك��وم��ي��ة اإىل 

الر�س�ئل  ن�سر  يف  والتطوع  التف�عل 

التوعوية حول اجل�ئحة.

نفذه�  التي  الدرا�سة  اأك��دت  كم� 

املجل�س ب�لتع�ون مع »مركز مبدعو« 

بجدة،  عبدالعزيز  امل��ل��ك  بج�معة 

 69% اأن  اأ�سهر؛  خم�سة  وا�ستمرت 

من العينة راأت اأن احلظر املنزيل زاد 

الأ�سرة  اأف��راد  لدى  ال�سحي  الوعي 

املجتمعية،  ب�مل�سوؤولية  ال�سعور  ورفع 

يواجهوا  مل  اأنهم   71% راأى  فيم� 

الإر���س���دات  فهم  يف  �سعوبة  اأدن���ى 

الوق�ية، يف  و�سبل  ب�ل�سحة  املتعلقة 

حن ذكر %74 من اأفراد العينة اأنهم 

�سي�سبحون اأكرث حر�س�ً يف التع�مل 

مع الأمرا�س الوب�ئية. وطبق�ً لنت�ئج 

الدرا�سة، فقد راأى %91 من الأ�سر 

اأن احلظر اأ�سهم يف تعزيز العاق�ت 

والتوا�سل واحلوار الفّع�ل، وا�ست�سع�ر 

اأهمية توزيع الأدوار وامله�م املنزلية، 

وم�����س���رك��ة ال��وال��دي��ن لأب��ن���ئ��ه��م يف 

الألع�ب اجلم�عية.

بح�سب  واأ�سهم احلظر املنزيل – 

نت�ئج الدرا�سة - يف تق��سم الأعب�ء 

الأ���س��رة خال  اأف���راد  ب��ن  املنزلية 

املرتبة  يف  الأم  ج���ءت  اإذ  اجل�ئحة؛ 

الأوىل بن�سبة 49% يف ق�ئمة الأكرث 

حتمًا لاأعب�ء، تاه� الأب يف املرتبة 

الث�نية بن�سبة 34%، يف حن احتلت 

ب�ن�سب��ة  الث�لث��ة  املرتبة  الأخ���وات 

املرتب���ة  ف��ي  الإخ���وة  وح��ل   ،%8
بن  من   %  7 ن�سبت�ه  ب��م�  الرابعة 

خال  الأك��ر  العبء  حتملوا  الذين 

اجل�ئحة. وك�سفت الدرا�سة انخف��س 

اأثن�ء  الأ���س��رة  اأف��راد  بن  اخلاف�ت 

احلظر املنزيل، واأكدت اأن %82 من 

مُي�ر�س  الدرا�سة مل  الأ�سر يف عينة 

بن  الأ�سك�ل  من  �سكل  ب���أي  العنف 

اأفراده� خال فرة احلظر املنزيل، 

يف حن اأو�سح %60 من الأ�سر اأنه 

مل حتدث بن اأفراده� اأي خاف�ت 

خ��ال ف��رة احلظر امل��ن��زيل، وذك��ر 

74% من الأ�سر اأن��ه مل مي�ر�س اأي 

اأي �سكل من  اأفراد الأ�سرة  فرد من 

اأ�سك�ل العنف جت�ههم.

واأف�دت عينة الدرا�سة اأن احلظر 

املنزيل اأ�سهم يف تعزيز ثق�فة الدخ�ر 

اأن 45% من  بن�سبة 56%، وذكروا 

الأ�سر توجهت اإىل تدري�س اأبن�ئه� يف 

املدار�س  من  ب��دلً  حكومية  مدار�س 

فيم�  الدولية،  املدار�س  اأو  اخل��سة 

الطع�م  على  منهم   76% اعتمد 

والوجب�ت  املط�عم  من  بدلً  املنزيل 

ال�سريعة.

الع�م  الأم���ن  اأك���دت  جهته�  م��ن 

ملجل�س �سوؤون الأ�سرة ها التويجري، 

حر�س املجل�س على اإجراء مثل هذه 

ال��درا���س���ت ب���ل��ت��ع���ون م��ع اجله�ت 

الأك�دميية؛ بغية التعرف على حدود 

ت�أثر املتغرات الن�جمة عن ج�ئحة 

اأفراده�،  الأ�سرة وحي�ة  كورون� على 

لتحجيم  ف���ع��ل��ة  وات��خ���ذ خ��ط��وات 

ال�سلبي�ت وتعظيم الإيج�بي�ت.

اأظ���ه���رت درا����س���ة ح��دي��ث��ة ح��ول 

الجتم�عي  التوا�سل  م��واق��ع  رواد 

الإن���ث  اأع��داد  زي���دة  ال�سعودية،  يف 

ا�ستخدام  م�ستوى  على  الذكور  عن 

�سبك�ت التوا�سل، وذلك بن�سبة %52 

لاإن�ث مق�بل 48% للذكور، يف حن 

اخل��سة  العمرية  الفئة  ت�����س��درت 

ب�ل�سب�ب بن عمري 18 و35 ع�م� 

للمواقع  ا�ستخدام�  الأك��رث  الفئ�ت 

وذلك بن�سبة %89.

ال���درا����س���ة ����س����درة ع���ن معهد 

ال�ست�س�رية  وال��درا���س���ت  البحوث 

بج�معة امللك خ�لد يف اأبه�، وحملت 

عنوان: »الإعام اجلديد يف املجتمع 

�سبل   - الت�أثر   - الواقع  ال�سعودي: 

عينة   1388 وت�سمنت  التع�مل«، 

جميع  مثلت  اإل��ك��رون��ي��ة  ع�سوائية 

واأظهرت  ال�سعودي،  املجتمع  �سرائح 

اأن 72% من اأفراد العينة يتع�ملون 

م���ع ع���دد م���ن ���س��ب��ك���ت ال��ت��وا���س��ل 

»توير«،  مثل  ال�سهرة  الجتم�عي 

و«ف��ي�����س��ب��وك«، و«���س��ن���ب ���س���ت«، 

هواتفهم  خ���ال  م��ن  و«وات�������س����ب« 

الذكية، والبقية يتوا�سلون عن طريق 

وك�سفت  اأخ�����رى.  ات�����س���ل  و���س���ئ��ل 

الدرا�سة اأن 7% فقط من املبحوثن 

يف�سلون دخول مواقع التوا�سل خال 

الفرة ال�سب�حية، فيم� اأ�س�ر %38 

اإىل اأنهم ي�ستخدمونه� خ�رج اأوق�ت 

العمل، بينم� ي�ستخدمه� 55% يف كل 

الأوق�ت.

وق������ل ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 

الدكتور  ال�ست�س�رية  وال��درا���س���ت 

اأهمية  اإن  احلديثي:  عبداللطيف 

الظ�هرة  طبيعة  يف  تكمن  الدرا�سة 

ر�سم  يف  وت���أث��ره���  تتن�وله�،  التي 

م���ام���ح ال�����س��ل��وك الج��ت��م���ع��ي، 

كبر  ب�سكل  تن�مت  اأنه�  خ�سو�س� 

وامل��راه��ق��ن  ال�سب�ب  اأو���س���ط  ب��ن 

ندرة  اأن  اإىل  م�سرا  اجلن�سن؛  من 

الدرا�س�ت والبحوث املتخ�س�سة التي 

تتن�ول ظ�هرة انت�س�ر الهواتف الذكية 

وال����س���راك يف م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

ب�ململكة زادت من اأهميته�.

ي�ستغرقه  ال�����ذي  ال���زم���ن  اأم������ 

لت�سفح  ال��درا���س��ة  يف  امل�����س���رك��ون 

هذه املواقع: فقد بينت الدرا�سة اأن 

%32.6 من العينة املبحوثة يق�سون 
من �س�عة ون�سف ال�س�عة اإىل ثاث 

 %46 يق�سي  بينم�  يومي�،  �س�ع�ت 

منهم م� بن 3 اإىل 5 �س�ع�ت يومي�، 

واأك��رث  �س�ع�ت   5 يق�سون  و%20 

ب�سكل يومي.

ك��م��� ر����س���دت ال���درا����س���ة �سمن 

املق�طع  نوعية  البحثي،  اإط���ره��� 

الع�سوائية،  العينة  تف�سله�  ال��ت��ي 

الن�سبة  الفك�هية  املق�طع  فح�زت 

الدينية  ثم   ،%70.9 بن�سبة  الأعلى 

ب�45.2%، تلته� الإخب�رية يف املرتبة 

الأخرة ب�%40.7.

وزير الثقافة يطلق مشروًعا لتوثيق ودراسة المنشآت 
الحجرية بالمملكة

الحظر المنزلي زاد الوعي الصحي واالجتماعي 
واالقتصادي لألسرة

52% من مستخدمي برامج التواصل في السعودية إناث

يتوقع اأن يوثق ما يقارب 500 األف موقع قابل للدرا�سة والتحليل

اأعدها جمل�س �سوؤون الأ�رسة بالتعاون مع جامعة املوؤ�س�س .. درا�سة:



ت��غ��ط��ي��ة: ن�����ورة امل���ط���ري، مها 

البندري  العريفي،  جند  التميمي، 

التويلي

العليا  ال��درا���س��ات  وك��ال��ة  نظمت 

الآداب ممثلة  بكلية  العلمي  والبحث 

بوحدة البحث العلمي امللتقى اخلام�س 

للم�ستجدات البحثية يف تخ�س�سات 

كلية الآداب؛ برعاية عميد كلية الآداب 

�سمو الأمر الدكتور نايف بن ثنيان اآل 

امللتقى جمموعة  و�سارك يف  �سعود، 

بالعديد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

من�سة  ع��ر  البحثية،  الأوراق  م��ن 

»Zoom« وعلى مدى يومي الثالثاء 

1442ه�  رج��ب   19-18 والأرب��ع��اء 

من  2021م،  م��ار���س   3-2 امل��واف��ق 

ال�ساعة 08:00 - 10:00 م�ساء.

تناف�س �شريف

ف��ار���س  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  ا�ستهل 

الذكري وكيل الكلية للدرا�سات العليا 

عن جدوى  متحدثاً  العلمي  والبحث 

انعقاد امللتقى يف ن�سخته اخلام�سة، 

باعتباره لقاًء نوعياً مبتكراً يف جمال 

املقام  يف  ي�ستهدف  العلمي  البحث 

ال�سريف  التناف�س  ت�سجيع  الأول 

وعر�س  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني 

جتاربهم واأبحاثهم يف خمتلف اأق�سام 

الكلية  عميد  كلمة  ذل��ك  تال  الكلية. 

الواعية  العلمية  بالعقول  اأ�ساد  الذي 

يف كلية الآداب، التي نتج عنها خمزون 

واإرث ثقايف جدير بالتعريف للمجتمع 

انعكا�س  اأطيافه، م�سدداً على  بكافة 

دور تخ�س�سات كلية الآداب التي متثل 

الإن�سانية  العلوم  فروعا خمتلفة من 

يف حتقيق العديد من جوانب التنمية 

ب�سكل عام وروؤية 2030 ب�سكل خا�س.

ات�شال فعال

انق�سم اليوم الأول من املتلقى اإىل 

�سبع م�ساركات بحثية اأدارها الدكتور 

بحثية  بورقة  انطلقت  العتيق،  �سعد 

الأ�ستاذ  ال�سلهوب  عبدامللك  للدكتور 

»ممار�سات  بعنوان  الإع���الم  بق�سم 

الت�سال الفعال يف اإدارة اأزمة جائحة 

كورونا وبناء الوعي ال�سحي لدى اأفراد 

م�سحية  درا�سة  ال�سعودي:  املجتمع 

جلهود وزارة ال�سحة ال�سعودية«.

حت����دث ف��ي��ه��ا ع���ن ع����دة حم���اور 

املمار�سات  اأهم  على  التعرف  اأهمها 

وزارة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 

املجتمع  اأف����راد  توعية  يف  ال�سحة 

ال�سعودي، واأهم طرق اإعداد و�سياغة 

بفرو�س  املتعلقة  ال�سحية  الر�سالة 

كورونا للجمهور امل�ستهدف با�ستخدام 

ب�سيطة،  واإقناعية  ات�سالية  اأ�ساليب 

اأف��راد  اإحاطة  اأ�ساليب  اإىل  متطرقاً 

املجتمع باملعلومات الكاملة، وتوعيتهم 

بالإجراءات الحرتازية املتخذة للوقاية 

بنموذج  واأ���س��اد  الفرو�س.  ه��ذا  من 

مع  ال�سعودية  العربية  اململكة  تعامل 

هذه اجلائحة؛ كونها من الدول الأوائل 

التي ا�ست�سعرت خطورة هذه اجلائحة 

يف 27 فراير 2020 واتخذت العديد 

من التدابر الوقائية، واختتم عر�سه 

با�ستخال�س اأهم النتائج، ومنها اعتبار 

حاجة اجلمهور اإىل التما�س املعلومات 

املتعلقة بالق�سايا ال�سحية هي الدافع 

اعتمادهم  وراء  الرئي�سي  وامل��ح��رك 

على و�سائل الإعالم املختلفة.

بني االنبها واالبتيار

ال���ورق���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دك��ت��ورة هند 

�سعر  »الب��ت��ي��ار يف  بعنوان  امل��ط��ري 

عمر بن اأبي ربيعة اأ�سبابه ومظاهره« 

ا�ستعر�ست ملمًحا ب��ارًزا من مالمح 

�سعر رائد الغزل احل�سي »عمر بن اأبي 

ربيعة«، م�ستملة على ثالثة مباحث، 

هي التعريف بالمتيار مبعاجم اللغة، 

واأ�سباب ومظاهر المتيار يف �سعره، 

البتهار  معنى  بني  الفارق  مو�سحة 

والبتيار، ثم م�سرة اإىل اأهم اأ�سبابه 

ومنها ازدراء الثقافة العربية يف بع�س 

بني  ون�ساأته  اجلن�س،  بح�سب  القيم 

الأب، وحتمل  الن�ساء نظرا لن�سغال 

والإف���راط يف  تربيته،  م�سوؤولية  الأم 

الهتمام به وتدليله.

حممد  د.  ا�ستعرا�س  ذل���ك  ت��ال 

امل�سارك  الل�سانيات  اأ�ستاذ  املعيلي 

بق�سم اللغة الإجنليزية لورقته البحثية 

تاأثر  م��دى  حتديد  ا�ستهدفت  التي 

على  الأ�سخا�س  عمر  اأو   / و  جن�س 

تكرار انقطاع احلديث يف املقابالت 

الثنائية، وذلك باملقارنة بني اأربع فئات: 

الأكر  والإن��اث  وال�سباب،  ال�سابات، 

�سناً، وخل�ست  الأك��ر  والذكور  �سناً، 

الورقة اإىل نفي بع�س الفر�سيات التي 

الأ�سخا�س  اأن  ومنها  عليها،  قامت 

الأكر �سًنا يقاطعون املحاورين ب�سكل 

متكرر، واأن الذكور يقاطعون الإناث يف 

كثر من الأحيان.

ذكوريه متجذرة

اآل  �سامية  ال��دك��ت��ورة  ون��اق�����س��ت 

�سيبان الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم اللغة 

الإجنليزية يف الورقة الرابعة الذكورية 

م��ارج��ي��ت  م�سرحية  يف  امل��ت��ج��ذرة 

�سخ�سيتها،  عن  متحدثة  كافندي�س، 

والأ�سعار  الفل�سفيه  للكتابات  وميلها 

وتعر�سها  وامل�سرحيات،  والق�س�س 

ال��ذك��ور، وو�سفها   ل��الأذى من حانب 

يف  الفل�سفية  لهتماماتها  باملجنونة 

ذلك الع�سر، والتي كانت قا�سرة على 

م�ساركة  جتربة  م�ستعر�سة  الذكور، 

الن�سر،  وحتقيق  احل��رب  يف  امل���راأة 

وامل�ساركة يف �سنع القرار �سواء على 

امل�ستوى ال�سيا�سي اأو الجتماعي.

الرياح يف اجلبيل

يف تخ�س�س اآخر، ناق�ست الدكتورة 

البحثية  ورقتها  يف  ال�سعود  عنرة 

يف  ال�سائدة  الرياح  خ�سائ�س  تقييم 

حيث  من  ال�سناعية  اجلبيل  مدينة 

ال�����س��رع��ة والجت�����اه والرت���ف���اع عن 

م�ستوى الأر���س يف حمطات الر�سد 

الطاقة  م��وارد  املناخي، كما ع��ددت 

املتجددة والنظيفة التي ت�سعى اململكة 

العربية ال�سعودية ل�ستثمارها لتوليد 

على  واملحافظة  الكهربائية  الطاقة 

ج���ودة ال��ه��واء، حم���ذرة م��ن خطورة 

وانعكا�سه  الأحفوري  الوقود  احرتاق 

توايل  طريق  عن  البيئة  على  �سلبا 

تركيز النبعاثات الهوائية ال�سارة.

التن�شئة االجتماعية

من جهته، ناق�س الدكتور اإبراهيم 

اإ�سماعيل عبده، تاأثر و�سائل الإعالم 

الجتماعية  التن�سئة  يف  احل��دي��ث��ة 

اخلليجية؛  املجتمعات  يف  لل�سباب 

متخذاً �سبكات التوا�سل الجتماعي 

من��وذج��اً، م��وؤك��داً على ال���دور املوؤثر 

التن�سئة  عملية  يف  ال�سبكات  لهذه 

يتعلق  وم���ا  لل�سباب  الج��ت��م��اع��ي��ة 

بت�سكيل قيم املجتمع وعاداته وتقاليده 

وثقافته، ومبا ي�ساعد هوؤلء ال�سباب 

يف النهو�س بواجباتهم جتاه جمتمعهم 

وامل�ساهمة يف عملية التنمية.

االأمن الداخلي واخلارجي

وختاماً لليوم الأول للمتلقى، تقدم 

الدكتور عبدالعزيز القبلي باأطروحة 

ال�سلطان  �سيا�سة  فيها  تناول  بحثية 

مع  التعامل  يف  »قايتباي«  الأ���س��رف 

الالجئني واملنفيني ال�سيا�سيني والوفود 

-872« م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال�سيا�سية 

901ه� / 1468-14496م« حلفظ 
لل�سلطنة  واخلارجي  الداخلي  الأمن 

اململوكية وتوطيد العالقات اخلارجية 

املجاورة وال�ستفادة ماليا  القوى  مع 

واأك��دت  الفئات،  تلك  من  و�سيا�سيا 

الأطروحة  لها  تو�سلت  التي  النتائج 

ا�ستفادة ال�سلطنة اململوكية ماليا من 

النفتاح  �سيا�سة  وتدعيم  الالجئني 

اإع��ادة  ودع��م  »قايتباي«  اتبعها  التي 

املنفيني للقاهرة التي اعترت مكاناً 

اآمناً للم�سطهدين ال�سيا�سيني.

التفكري اخلرايف

ويف اليوم الثاين، ا�ستاأنف امللتقى 

جل�ساته باإدارة د. هدى حجازي، حيث 

ناق�ست د. اآمال عبدالرحيم »التفكر 

والو�سعية  الع��ت��ق��اد  ب��ني  اخل���رايف 

العلمية« وناق�ست حجم انت�سار ظاهرة 

كلية  طالبات  بني  اخل��رايف  التفكر 

الآداب بجامعة امللك �سعود، والك�سف 

والو�سول  عنها،  الناجمة  الآث��ار  عن 

اإىل الأ�سباب املوؤدية لها.

كفايات اخلريجني

الزهري  �سعد  الدكتور  ناق�س  ثم 

املعلومات  اأق�سام  خريجي  »كفايات 

اخلا�س  العمل  ���س��وق  يف  املطلوبة 

ور�سد  م�سحية«،  درا�سة  ال�سعودي: 

امل�ستقبلية  الوظيفية  ال��ت��وج��ه��ات 

لتحديد متطلبات �سوق العمل، م�سراً 

يبحث  م��ا  ا�ستك�ساف  اأه��م��ي��ة  اىل 

واملهارات  والكفايات  املّوظفون،  عنه 

املطلوبة منهم �سواء كانت املعرفية اأو 

مهارات التوا�سل ال�سخ�سية والتقنية 

واللغوية اأو املوا�سفات ال�سخ�سية.

اأهمية  اإىل  ال��زه��ري  د.  وتو�سل 

الكفايات  ورت��ب  الت�سال،  م��ه��ارات 

الوظيفية من الأهم لالأقل اأهمية بدءاً 

من الن�سباط، ثم اأخالق العمل، ثم 

مهارات  ثم  والتقنية،  الفنية  املعرفة 

اتخاذ  على  امل��ق��درة  ث��م  التخطيط، 

مواجهة  على  القدرة  ثم  ال��ق��رارات، 

بعدها  م��ن  وي��اأت��ي  العمل،  �سغوط 

اخلرة، واأخًرا الإرادة واملبادرة.

اأ�شماء االآلة

اأعقب ذلك مناق�سة الدكتورة ح�سة 

على  احلا�سلة  القنيعر  عبدالعزيز 

دكتوراه يف تخ�س�س الإن�سانيات بحثها 

املُعنون با�سم »اأ�سماء الآلة القيا�سية يف 

املعجم العربي املعا�سر معجم الغني 

ا�ستعر�ست  والتي  منوذجاً«،  الزاهر 

التي  الدرا�سة  مو�سوع  اأهمية  فيه 

الآل��ة على  تولدت من هيمنة ع�سر 

كما  احلياة،  ومناحي  جوانب  جميع 

قارنت بني ا�ستخدام العرب القدماء 

حني  يف  ال���س��م،  لهذا  واملعا�سرين 

القيا�سية  ال�سيغ  على  اقت�سرت 

كما  القدماء،  اعتمدها  التي  الثالث 

اأعداد  على  املدونة  احتواء  اأو�سحت 

والأدوات  الآل���ة  اأ���س��م��اء  م��ن  وف���رة 

الكهرباء،  ال��زراع��ة،  ال�سناعة،  يف 

املنازل،  البناء،  الهند�سة،  ال�سيارات، 

ونحت  ر�سم  م��ن  احلديثة  وال��ف��ن��ون 

وزخرفة.

امل�شرح الذهني

ب��دوره��ا حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة زكية 

العربية  اللغة  ق�سم  وكيلة  احل��ارث��ي 

»امل�سرح  املعنون  بحثها  عن  واآداب��ه��ا 

القدمي«  العربي  ال�سعر  يف  الذهني 

الذي ن�س على تاأ�سيل املفهوم عربًيا 

من خالل ا�ستقراء الن�سو�س وحتليلها 

ارتباطها  م��دى  واكت�ساف  ونقدها، 

خالل  من  الذهني،  امل�سرح  مبفهوم 

ث��الث��ة م��ب��اح��ث م��ت��وال��ي��ة يف ترتيب 

زمني منطقي مت�سافر، واأو�سحت يف 

عر�سها عالقة ال�سعر بامل�سرح، موؤكدة 

العرب  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�س  اأنه 

قد عرفوا امل�سرح ب�سكله الغربي حتى 

نقر باأ�سبقيتهم اإليه، واختتمت حديثها 

امل�سرح  اأن  التي ن�ست على  بالنتائج 

فوق  ع��امل  خلق  اإىل  يهدف  الذهني 

عالقة  هناك  واأن  الواقعي،  العامل 

وطيدة بني ال�سعر وامل�سرح.

اإعالنات يوتيوب

احلديثي  زي��اد  الدكتور  وا�ستكمل 

الإع���الم  امل�����س��اع��د بق�سم  الأ���س��ت��اذ 

اجلل�سة بعر�س درا�سته بعنوان »اأمناط 

واأث���ر  ال��ي��وت��ي��وب  ا���س��ت��خ��دام من�سة 

الإعالنات على امل�ستخدم يف اململكة« 

التي ا�ستهدفت معرفة اأمناط ا�ستخدام 

من�سة اليوتيوب وتاأثر اأنواع الإعالنات 

املقدمة على هذه املن�سة على اأمناط 

ال�ستخدام، وحتديد اأمناط ا�ستخدام 

ال�����س��ع��ودي،  املجتمع  يف  ال��ي��وت��ي��وب 

من  اأك��ر  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

ن�سف عينة الدرا�سة ت�ستخدم اليوتيوب 

اأك��ر من م��رة يف اليوم ال��واح��د، ويف 

اأكر الأحيان يتم م�ساهدة امل�سل�سالت 

والرامج احلوارية، ووجدت الدرا�سة 

اأن %63 من اأف��راد العينة يتفاعلون 

مع الفيديوهات على من�سة اليوتيوب، 

على  للفيديو  التفاعل  اأرق���ام  وت��وؤث��ر 

اختياراتهم ملا ي�ساهدونه على اليوتيوب، 

اخلم�س  الفوري خالل  الإع��الن  واأن 

ثواين الأوىل اأف�سل من الإع��الن ذي 

الر�سالة املوؤجلة ملا يقوم بتفعيل امل�سار 

الرئي�س ملعاجلة املعلومات.

الدور املجتمعي للمراأة

الدكتورة  ا�ستعر�ست  اخلتام  ويف 

الأ�ستاذ  ح�سن،  عبداحلميد  اأروى 

الإجنليزية،  اللغة  بق�سم  امل�ساعد 

ورقتها البحثية عن الق�س�س الق�سرة 

اأميمة  ال�سعودية  الكاتبة  التي كتبتها 

الكاتبات  خم��ت��ارات  يف  اخلمي�س، 

ال���دور  ال��ع��رب��ي��ات، ون��اق�����س��ات فيها 

املجتمعي للمراأة العربية يف عامل ما 

بعد احلداثة، وذلك من اأجل تعريف 

القارئ الإجنليزي باأ�ساليب حياتها.
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الوات�س  على  فيديو  مقطع  و�صلني  يوم  ذات 

حمتواه  وكان  كثرياً،  ا�صتوقفني و�صدين  اأب، 

رجل تت�صح عليه �صمات الدين والوقار والهيبة 

اأفراد قبيلته، وكان  واحلكمة، وكان يجل�س بني 

تكتب  كلمات  واإر�صاد،  ن�صح  كلمات  لهم  يلقي 

اأعرف  للأ�صف مل  ولكن  الذهب،  وت�َصطر مباء 

يذكره. لأنه مل  ا�صمه 

وفنه  وتخ�ص�صه  علمه  على  يدل  كان حديثه 

قال  ما  �صمن  قال  وقد  واحرتافيته،  واإتقانه 

يف �صياق حديثه: اإذا اأردت اأن تربي ابنك فل 

من  وتنزل  وتذله  وال�صتم  ال�صب  على  تعوده 

يف  ثقته  وتهتز  �صخ�صيته  فت�صعف  كرامته، 

ا�صتدراجه. في�صهل  نف�صه، 

اأح��ي��ان��اً  الأب  اأن  خ��رت��ه  خ��لل  م��ن  وذك���ر 

ل  اأن  فيجب  اب��ن��ه،  حتطيم  يف  �صبباً  ي��ك��ون 

م�صوؤوليات  ن�صلمه  اأن  ولب��د  الب���ن،  نحطم 

احل�صن،  باحلديث  معه  ونتحدث  و�صلحيات 

�صداقته. نك�صب  اأن  ولبد 

وذكر اأن �صبب �صعف بع�س الأبناء يف اأيدي 

اجلفاف العاطفي  هو  ال�صوء  ورفقاء  املروجني 

املجال  فيفتح  اب��ن��ه،  جت��اه  الأب  م��ن  الرهيب 

وهذا  ابنه،  لحتواء  ال�صيئني  النا�س  من  لغريه 

الأبناء. لدى  العاطفي  باجلوع  اأي�صاً  ي�صمى  ما 

الرعاية  م�صطلح  بني  فرقاً  هناك  اأن  وذكر 

اأكرمكم   - تقدم  فالرعاية  الرتبية،  وم�صطلح 

مثل  ال�صواء،  على  والإن�صان  للحيوان   - اهلل 

ال�صحية،  والرعاية  وامل�صرب  واملاأكل  ال�صكن 

ف�صتوفر  الأنعام  اأحد  لديك  اأن  افرت�صنا  فلو 

والرعاية  وامل�صرب  واملاأكل  »حو�س«  امل�صكن  له 

اإىل  به  �صتذهب  مر�س  اإذا  فمثًل  ال�صحية، 

اإذا  الفكرة  نف�س  والإن�صان  البيطري،  الطبيب 

فقط. الرعاية  هو  املق�صود  كان 

زرع  وتعني  بالب�صر  خا�صة  فهي  الرتبية  اأما 

واملبادئ  والقيم  الديني  ال��وازع 

تعديل  على  والعمل  والأخ��لق، 

وجهة  فالرتبية من  ال�����ص��ل��وك، 

على  ت���ق���وم  ب��اخ��ت�����ص��ار  ن���ظ���ره 

واملبادئ  القيم  زرع  اأمور:  اأربعة 

والأخ�������لق، ت��ع��دي��ل ال�����ص��ل��وك 

ال�������ص���ل���ب���ي، ت���ع���زي���ز ال�����ص��ل��وك 

احل�صي  الح���ت���واء  الإي��ج��اب��ي، 

واملعنوي.

انحراف  اأ�صباب  من  اأن  وذكر 

الأب��ن��اء م��ث��ًل ن��ح��و امل��خ��درات، 

حمبطاً  يكون  اأن  اإم��ا  الب��ن  اأن 

وُم��دل��ع��اً،  ُم��رف��ه��اً  اأو  وحم��روم��اً 

البهيمة  م�صتوى  عند  واإنزاله  فتحطيم البن 

م��ث��ًل مب��ن��ادات��ه اأك��رم��ك��م اهلل ب��� »ي��اح��م��ار - 

ترفيه  كذلك  وف��ادح،  كبري  خطاأ  هذا  ياكلب« 

البن وتدليعه وتوفري كل ما يطلب اأي�صاً خطاأ 

كبري.

امليدان وهو  اأ�صرار عمله يف  �صراً من  وذكر 

اأن من ياأتي له كمنحرف من ال�صباب ووقع يف 

اثنني:  من  واح��د  الغالب  يف  يكون  املخدرات 

�صبابهما  قوة  يف  ووالداه  جاء  اأكر  ابن  الأول 

يجرانه  فكانا  الرتبية  يف  لهما  جتربة  واأول 

يعطي  الأ�صلوب  وهذا  وي�صغطانه ويحطمانه، 

فت�صهل  �صعيفة  و�صخ�صية  نف�صية  الب���ن 

واملروجني،  ال�صوء  رفقاء  من  غريه  من  قيادته 

وال��ث��اين اب��ن اأ���ص��غ��ر ب��ني اإخ��وت��ه ف��ه��ذا ينال 

وفعًل  راحته،  على  وي��رتك  والرتفيه  ال��دلل 

ياأخذ راحته وينجرف للنحراف ويقع فري�صة 

ال�صوء. ورفقاء  للمروجني  �صهلة 

والرحمة  والعطف  واللني  اللطف  من  فلبد 

فقدان  بذلك  نعني  ول  الأبناء؛  على  وال�صفقة 

احل���زم؛ ف��احل��زم م��ط��ل��وب، وال��ع��ط��ف وال��ل��ني 

ب�صكل  ول��ك��ن  م��ط��ل��وب،  ك��ذل��ك 

متوازن.

ل��لأب��ن��اء  ي��ك��ون  اأن  ب���د  ف���ل 

ج���دول ي��وم��ي ل��وق��ت ال��درا���ص��ة 

واجللو�س  املنزل  من  واخل��روج 

م����ع الأ�������ص������رة وا����ص���ت���خ���دام 

الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة، ولب��د 

وال���ده  م���ع  الب����ن  ي��ح�����ص��ر  اأن 

ال��ع��ادات  للمنا�صبات ويتعلم 

والآداب الطيبة،  وال��ت��ق��ال��ي��د 

على  ي��ح��ر���س  اأن  الأب  وع��ل��ى 

طويلة  ف��رتات  ابنه  ت��رك  ع��دم 

فهي  الإلكرتونية،  الألعاب  اأمام 

حيث  املجتمع،  يف  البن  تدمري  اأ�صباب  اإحدى 

النا�س  جمال�س  اأن  الأخ��رية  الآون��ة  يف  لوحظ 

الطيبني تفتقد لوجود الأبناء يف جمال�صهم مع 

والرجولة. وال�صهامة  التعلم  منابع  اأحد  اأنها 

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����س م��ع��اجل��ة امل�����ص��اك��ل فلو 

م�صكلة  وجود  اكت�صف  الأب  اأن  مثًل  افرت�صنا 

فل  اب��ن��ه؛  ل��دى  امل��خ��درات  اأو  ال��ت��دخ��ني  مثل 

وهلل  املجتمع  يف  فلدينا  امل�صكلة  يتفهم  اأن  بد 

امل�صت�صارين  وكبار  متخ�ص�صة  عيادات  احلمد 

الأب  اأي��ه��ا  داع��ي  ول  املتقدم،  الطب  ولدينا 

مع  تتخذ  اأو  ت�صجن  اأو  ت�صرب  اأنك  اأو  للقلق 

فهذا قد  وال��ي��اأ���س؛  التحطيم  اأ���ص��ل��وب  الب��ن 

و�صيجد  اأك��ر،  م�صكلة  لت�صبح  امل�صكلة  يزيد 

وي�صتغله  ي�صتقبله  من  ال�صوء  رفقاء  البن من 

خلق  اأن  منذ  موجود  فاخلطاأ  تدمريه،  ويكمل 

مطلوب. الحتواء  ولكن  اخلليقة  اهلل 

ويف اخلتام، متنيت اأين لو كنت اأعرف ذلك 

جبينه. لأقَبل  الفا�صل  الرجل 

الرتبوية  للعلوم  ال�صعودية  اجلمعية  ع�صو 

لنف�صية  ا و

ه����ذا ع���ن���وان ف��ي��ل��م م�����ص��ري 

ولزال  فرته  منذ  �صاهدته  قدمي 

اأين  رغم  بذهني،  عالقاً  العنوان 

الأف���لم  ت�صتهويه  مم��ن  ل�����ص��ت 

العربية كثرياً، ولكني تابعت هذا 

الفيلم كامًل لأن العنوان جذبني 

اأح��داث  ع��ن  النظر  بغ�س  بقوة 

الفيلم الدرامية التي حتكي واقع 

الكثري. يعي�صها  التي  املاأ�صاة 

���ص��اأك��ت��ب ع���ن ه���ذا ال��ع��ن��وان 

اجلميل فقط بعيداً عن تفا�صيل 

الفيلم.

اأكذب  ل  »اأنا  عبارة  اأعجبتني 

اإنني  قلت  اإذا  مبالغاً  اأكون  ول  اأجتمل«  ولكني 

اأع��ت��ره��ا ح��ك��م��ة حت��م��ل ب��ني ط��ي��ات��ه��ا معاين 

عنواناً  تكون  اأن  وت�صلح  �صامية 

اأ�صخا�س متيزوا  لو�صف  رئي�صياً 

العبارة. بتطبيق هذه  واأبدعوا 

واأخ��ف��ي  اأبت�صم  حينما  ف��اأن��ا 

عيني،  دم���وع  ابت�صامتي  خلف 

ولكني  اأكذب  اأين  يعني  ل  فهذا 

التعب  اأق���اوم  وحينما  اأجت��م��ل، 

ما  على  باأنني  واأتظاهر  والآلم 

حويل  م��ن  ي��ت��اأمل  ل  حتى  ي���رام 

لأمل����ي ف���اأن���ا ل اأك�����ذب ول��ك��ن��ي 

الطرف  اأغ�س  وحينما  اأجتمل، 

حفاظاً  يعجبني  مل  ت�صرف  عن 

ولكني  اأكذب  ل  فاأنا  املودة  على 

اأجتمل، واإن اأظهرت غنى النف�س رغم احتياجي 

فاأنا ل اأكذب ولكني اأجتمل.

فعًل الكثري من املواقف جتعلنا نت�صرف من 

والتجمل  اأجتمل«،  ولكن  اأكذب  ل  »اأنا  منطلق 

اأمر مطلوب وحممود مبعناه احل�صي اأو املعنوي.

ول���ئ���ك ال��ن��ا���س ال��ذي��ن  ك���م ه���م رائ���ع���ون اأ

يبثون  طريقا،  لهم  الكذب  وليعرف  يتجملون 

ب�صدق  اخل��ري  وي��زرع��ون  ال��ف��ا���ص��ل��ة  امل��ع��اين 

. عرهم م�صا

�صعرمت  هل  اأجت��م��ل«،  ولكني  اأك��ذب  ل  »اأن��ا 

اأثر  من  ترتكه  وم��ا  العبارة  ه��ذه  بجمال  معي 

لنا وللآخرين. عظيم ومريح 

�صلمي لكل من ي�صيوؤون م�صاعل التجمل يف 

ويتجملون  يتحملون  ذلك؛  ي�صتدعي  موقف  كل 

الآخرين. وحياة  ويجملون حياتهم 

املركزية �صلمان  امللك  مكتبة 

»مشروع التخرج« من المقرر إلى التطبيق
ملرحلة  العلمي  البحث  تدري�س  يتم  املحلية  اجلامعات  من  العديد  يف 

�صواء  اجلامعية،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  درا�صي  كمقرر  البكالوريو�س 

النظرية اأو العلمية، اإما كم�صروع تخرج اأو بحث تخرج.

جانب  اإىل  كمقرر  التخرج  م�صروع  يُ��دَرج  النظرية،  التخ�ص�صات  ويف 

على  الطالب  ليعمل  الدرا�صي،  امل�صتوى  ذات  يف  اأخ��رى  نظرية  مقررات 

اجتياز البحث كبقية املقررات بهدف اإنهاء متطلبات التخرج فقط.

اإن  اإذ  اإيجابي على الطالب من الناحية البحثية؛  وهذا ل ياأتي مبردود 

البحث العلمي باختلف م�صمياته هو مهارة يكت�صبها الطالب ولي�س مقرراً 

ولي�س  مكت�صبة  كمهارة  العلمي  البحث  مع  التعامل  ويجب  للجتياز فقط، 

كمقرر للجتياز.

ميكن تق�صيم البناء الهيكلي للبحث - بدءاً من املقدمة وانتهاء باخلامتة 

- اإىل ثمانية ف�صول، وتوزيعها على 8 م�صتويات درا�صية »4 �صنوات« مدة 

اأ�صبوعاً، يتناول خلله الطالب ف�صًل من ف�صول  كل م�صتوى درا�صي 15 

البحث العلمي بالتف�صيل والتدرب على تطبيقه خلل امل�صتوى الدرا�صي، 

وهكذا بالتدرج حتى نهاية امل�صتوى الثامن.

وعند اإنهاء الطالب ملرحلة البكالوريو�س، يتخرج بدرجة »باحث متمكن« 

لديه املعرفة باأبجديات البحث العلمي واملهارة يف الكتابة الأكادميية.

ويف حال موا�صلة املاج�صتري لن يحتاج الطالب لتعلم اأ�صا�صيات الكتابة 

فيتبقى  البكالوريو�س،  مرحلة  يف  عليها  التدرب  له  �صبق  اإذ  الأكادميية؛ 

لديه اختيار مو�صوع دقيق ثم التعمق فيه لإنهاء الر�صالة، ومن ثم اجتياز 

املاج�صتري بدرجة »باحث متقدم«. 

بنجاح  الرنامج  واجتيازه  البكالوريو�س  ملتطلبات  الطالب  اإنهاء  اإن  اإذ 

يعني من حيث املبداأ، اأنه موؤهل ملرحلة الدرا�صات العليا والتي تتطلب اإملام 

الطالب باأبجديات البحث العلمي والكتابة الأكادميية.

التخ�ص�صات  ففي  الأخ��رى؛  النظرية  واملقررات  البحث  بني  وللمواءمة 

الإدارية – كنموذج للتخ�ص�صات النظرية - ميكن توفري الوقت الكايف اأثناء 

امل�صتوى الدرا�صي للتدريب على البحث العلمي واإعداد طلب البكالوريو�س 

كباحثني، من خلل الرتكيز على اجلوانب التطبيقية يف املقررات النظرية 

الأخرى، بدلً من النظريات الفل�صفية يف تلك املقررات دون اأي تركيز مهني 

اأو تطبيقي!

وميكن حتقيق ذلك من خلل عدة خطوات »جمتمعة اأو متدرجة«:

تقلي�س  ثم  كل مقرر نظري ومن  التطبيقية يف  ا�صتخل�س اجلوانب   -

حمتوى املقرر اإىل الن�صف.

بدور  املحا�صر  فيها  يقوم  ور�صة عمل  اإىل  املحا�صرات  قاعة  - حتويل 

اإدارة  للطلب  والتقييم، ويرتك  اإدارة اجلل�صة  وامل�صرف من خلل  املوجه 

املحتوى »الكل ي�صارك«.

كل  باإعطاء  الأدوار  تبادل  خلل  من  والتدريب  التعليم  اأمناط  تنويع   -

طالب دور املناق�س لزملئه وقيادة حلقة النقا�س، واإجراء جل�صات الع�صف 

الذهني من خلل مناق�صة حالت تطبيقية معا�صرة يف املجال الإداري.

- حتفيز الطلب ل�صتخدام دوائر املعلومات يف املكتبة املركزية باجلامعة 

اأو خارجها يف البحث عن املراجع واختيار الأن�صب منها للبحث.

نهاية  يف  العملي  بالتدريب  مقرر  لكل  النظري  الختبار  ا�صتبدال   -

من  الطالب  تعلمه  ما  التقييم  عنا�صر  ت�صمل  اأن  على  الدرا�صي،  امل�صتوى 

مهارات اإدارية خلل امل�صتوى الدرا�صي، اإذ اإن تزامن التدريب مع التعليم 

ي�صاعد على تر�صيخ املعرفة لدى الطالب.

كما ميكن ال�صتفادة من فكرة معهد الإدارة العامة كنموذج ناجح وتطبيقه 

داخل اجلامعات يف التخ�ص�صات الإدارية، ومعاجلة اأي معوقات اأو حتديات 

حتول دون تطبيق التدريب اأثناء الدرا�صة اجلامعية.

ختاماً، ومع ظهور مفهوم اقت�صاد املعرفة القائم على البحوث والدرا�صات، 

واأثره يف التنمية الإدارية بالإ�صافة اإىل اجلدارة املهنية كعن�صر مفا�صلة يف 

�صوق العمل، تظهر اأهمية تاأهيل خريجي البكالوريو�س كباحثني وممار�صني 

يف املجال الإداري.  

جمدي بن حممد العطا�س 

بكالوريو�س اإدارة عامة 

جامعة امللك عبدالعزيز

17 7الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعلم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

الفرق بين الرعاية والتربية

»أنا ال أكذب ولكني أتجمل«

د. ناصر المطلب

عبداهلل الشمراني



ا���س��ت��ط��اع: جن���اء الأح���م���دي، 

حممد باكرمان

ي��ع��د الإع�����ام اجل��دي��د وب��رام��ج 

هاماً  ج���زءاً  الجتماعي  التوا�سل 

وم��ك��م��ًا ل��ب��اق��ي و���س��ائ��ل الإع����ام 

ك��ال�����س��ح��اف��ة والإذاع�������ة وال��ت��ل��ف��از 

بالإ�سافة للعاقات العامة، ومع كل 

اأو  و�سيلة جديدة،  تظهر  يوم جديد 

الأخ��رة  الفرتة  ويف  جديد،  تطبيق 

ت�سدر برنامج »كلوب هاو�س« حديث 

املجتمع ال�سعودي واخلليجي مبختلف 

درد�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  �سرائحه، 

وبح�سب  فقط،  للمدعوين  �سوتية 

هذا  تقييم  و�سل  اإع��ام��ي��ة  م��واق��ع 

التطبيق حتى الآن بالقيمة ال�سوقية 

اإىل مليار دولر، ويعد تطبيق »كلوب 

ملناق�سة  اإع��ام��ي��ة  ن��اف��ذة  ه��او���س« 

جميع املجالت على م�ستوى الثقافة 

والقت�ساد..  وال�سياحة  والريا�سة 

ر�سالة اجلامعة ا�ستطلعت اآراء طاب 

الإعام ملعرفة مدى فعاليتهم  ق�سم 

مواكبتهم  وم��دى  الربنامج  ه��ذا  مع 

ورجعنا  ج��دي��دة  اإع��ام��ي��ة  لو�سيلة 

باحل�سيلة التالية..

ثغر�ت �أمنية

حممد  الطالب  يقول  البداية  يف 

امل�ستوى  الإع���ام  ق�سم  م��ن  قا�سم 

قائمة  ال���ربن���ام���ج  ف��ك��رة  ال���ث���اين: 

ع��ل��ى امل��ح��ادث��ات ال�����س��وت��ي��ة داخ��ل 

متنوعة،  ق�سايا  تناق�س  جمموعات 

وكل �سخ�س بح�سب رغبته وموهبته 

وقد يكون بغر�س الت�سلية لدى بع�س 

�سمعت  واأ���س��اف:  املجتمع.  اأف���راد 

منه  اأ���س��ت��ف��د  ال��ربن��ام��ج، ومل  ع��ن 

التطبيق  بتحميل  اأق��م  ومل  اطاقا، 

عن  قيل  م��ا  ب�سبب  ا�ستخدامه  اأو 

الربنامج عرب بع�س و�سائل الإعام 

تت�سبب يف  اأمنية  ثغرات  هناك  ب��اأن 

ولذلك  امل��ح��م��ول،  الهاتف  اخ���رتاق 

جتنبت الدخول يف مثل هذا الربنامج 

اأو ال�ستفادة منه �سواء على امل�ستوى 

ال�سخ�سي اأو املهني.

تطوير �لذ�ت

اإعام،  املتعب،  الطالب �سعد  اأما 

وجهة  م��ن  ف��ق��ال:  الأول،  امل�ستوى 

نظري برنامج »كلوب هاو�س« يعترب 

م��ن ال���ربام���ج اجل���دي���دة واجل��ي��دة، 

بغ�س  ج��داً  جميلة  موا�سيع  يطرح 

النظر عن ال�سلبيات، ونحن باإمكاننا 

ال�سلبيات،  دون  الإي��ج��اب��ي��ات  اأخ��ذ 

والإن�سان خمر يف 

ذلك، واأنا �سخ�سًيا 

هذا  من  ا�ستفدت 

ب�سكل  ال��ربن��ام��ج 

ك��ب��ر، ���س��واء على 

امل�ستوى ال�سخ�سي 

ف��اأن��ا  امل��ه��ن��ي،  اأو 

مهتم  ب��الأ���س��ا���س 

ب��ت��ط��وي��ر ال�����ذات 

ي�ساعد  والربنامج 

واأ�سبح  ذلك،  على 

ع��ن��دي م��ن خ��ال 

امل�ساركة يف هذا الربنامج طاقة يف 

الكام وح�سن ا�ستغال للوقت وقدرة 

اأكرب على النقا�س واحلوار.

ح�صب �صخ�صيتك

من جانبها قالت الطالبة خلود فهد 

بن طحنون، اإعام، امل�ستوى ال�ساد�س: 

هاو�س«  »ك��ل��وب  برنامج  اأن  اأعتقد 

له  ا�ستخدامك  طريقة  على  يعتمد 

والهدف الذي تبحث عنه، فهو جيد 

هادفة  نقا�سات  �ساركت يف  يف حال 

ومرثية، والعك�س يف حال دخولك يف 

نقا�سات عقيمة وموا�سيع غر هادفة، 

جمرد  احلالة  تلك  يف  ي�سبح  حيث 

م�سيعة للوقت، واأنا بكل ب�سراحة مل 

اأ�ستفد منه على امل�ستوى ال�سخ�سي 

ول على امل�ستوى الدرا�سي، ومل اأ�ستفد 

منه اأي�ًسا ب�سكل عام نظًرا لدخويل 

القليل للربنامج.

جن�س حمدد

ال�سابع،  امل�ستوى  البواردي،  �سعد 

اإع������ام، ي����رى اأن����ه م��ق��ت�����س��ر على 

مييزه  ما  وه��و  ال�سوتية  النقا�سات 

تتمثل  �سلبياته  واأب����رز  غ���ره،  ع��ن 

على  والنقا�س  احل���وار  اقت�سار  يف 

حمدد«  و»جن�س  معينني  اأ�سخا�س 

الغالب  يف  املوا�سيع  اأن  على  عاوة 

تطرح وتناق�س من قبل اأ�سخا�س غر 

متخ�س�سني.

واأ�ساف: ر�سدت يف اأكرث من جل�سة 

اأخطاء فادحة يف املعلومات املنقولة اأو 

املطروحة، وعندما اأحاول اأن اأ�سحح 

اأك��ون يف و�سع  فا ي�سمح يل لأنني 

»امل�ستمع«، نعم، هناك نقا�سات حول 

موا�سيع تهمني يف جمال تخ�س�سي 

وتقدم باأ�سلوب واقعي وجتريبي ولي�س 

اأكادميي تعليمي.

�ت�صال ذو �جتاهني

باحث ماج�ستر،  خالد خ��رباين، 

امل�ستوى الثاين، يرى اأن برنامج كلوب 

وجهات  لتبادل  جيدة  من�سة  هاو�س 

ال��ع��ام، وهو  ال���راأي  قبل  م��ن  النظر 

كبرة  �سعبية  لكت�ساب  طريقه  يف 

واكت�ساح برامج التوا�سل الجتماعي، 

تقيم  �سوف  هنالك جهات  اأن  ويرى 

لت�سارك  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  جل�سات 

له، وهو ماي�سمى  وت�ستمع  اجلمهور 

واأ�ساف:  الجتاهني.  ذو  بالت�سال 

الربنامج  من هذا  اأ�ستفيد كثراً  مل 

مع زمائي الطاب اأو اأع�ساء هيئة 

التدري�س لأنني مل ا�ستخدمه ب�سكل 

كبر.

عدم  من  فيها  يت�سرر  ب�سكوى  الطاب  اأح��د  تقدم 

املقررات؛  اأحد  بديل يف  نهائي  اختبار  اأداء  متكينه من 

بالرغم من قبول عذره املقدم منة و�سدور قرار باإعطائه 

اختباراً بديًا يف ذلك املقرر.وعلية قامت اللجنة الدائمة 

لوحدة حماية احلقوق الطابية بعد التاأكد من �سحة ما 

جاء يف ال�سكوى؛ بالتوا�سل مع عميد الكلية التي ينتمي 

اإليها الطالب ال�ساكي، ومت حتديد موعد لأداء الختبار 

الختبار  اأداء  من  الطالب  متكني  مت  وبالفعل  البديل، 

البديل يف ذلك املقرر خال املدة النظامية املقررة.

�لتز�مات �أكادميية

من  جمموعة  على  الطابية  احلقوق  لئحة  ن�ست 

اللتزامات التي ينبغي على الطالب اجلامعي اللتزام 

بها يف املجال الأكادميي، ومنها:

- يلتزم الطالب بالنتظام يف الدرا�سة والقيام بكافة 

املتطلبات الدرا�سية يف �سوء القواعد واملواعيد املنظمة 

الدرا�سة ونهايتها والتحويل والت�سجيل والعتذار  لبدء 

واحل���ذف والإ���س��اف��ة، وذل��ك وف��ق��اً ل��اأح��ك��ام ال���واردة 

باللوائح والأنظمة ال�سارية باجلامعة.

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ب��اح��رتام  الطالب  يلتزم   -

واملوظفني والعمال من من�سوبي اجلامعة وغرهم 

اجلامعة  مع  املتعاقدة  ال�سركات  من�سوبي  من 

وكذلك  اجلامعة،  داخ��ل  الطاب  من  وغ��ره 

ال�����س��ي��وف وال��زائ��ري��ن ل��ه��ا وع��دم 

اأو  بالقول  بالإيذاء  لهم  التعر�س 

الفعل باأي �سورة كانت.

- ي��ل��ت��زم ال��ط��ال��ب ب��اح��رتام 

املتعلقة  وال��رتت��ي��ب��ات  ال��ق��واع��د 

والن��ت��ظ��ام  امل��ح��ا���س��رات  ب�سر 

والنظام فيها وعدم التغيب عنها 

للوائح  وف��ق��اً  م��ق��ب��ول  ب��ع��ذر  اإل 

والنظم.

اإع��داد  عند  الطالب  يلتزم   -

الدرا�سية  واملتطلبات  ال��ب��ح��وث 

ب��ع��دم الغ�س  ل��ل��م��ق��ررات  الأخ����رى 

اإعدادها  عند  فيه  امل�ساركة  اأو  فيها 

الغر  عمل  ن�سبة  اأو  كانت،  �سورة  ب��اأي 

غر  و�سائل  اأي  اإىل  اللجوء  اأو  الطالب،  اإىل 

والأوراق  والتقارير  البحوث  تلك  لإع��داد  م�سروعة 

والدرا�سات اأو غرها من املتطلبات الأ�سا�سية للمقرر.

- يلتزم الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة 

اأو  الغ�س  وع��دم  فيها  والنظام  بالختبارات 

باأي  ارتكابه  يف  امل�ساعدة  اأو  حماولته 

اأو  الت�سرفات  اأو  ال�سور  من  �سورة 

اأو  التزوير  اأو  ال�سخ�سية  انتحال 

اإدخال مواد اأو اأجهزة ممنوعة يف 

قاعة الختبار اأو املعامل.

بالإر�سادات  الطالب  يلتزم   -

والتعليمات التي يوجهها امل�سوؤول 

الختبارات  قاعة  يف  املراقب  اأو 

اأو املعامل وعدم الإخال بالهدوء 

اأثناء اأداء الختبارات.

�أ�صئلة و�أجوبة

ال��زاوي��ة  ه��ذه  لكم يف  اخ��رتن��ا 

جمموعة من الأ�سئلة ال�سائعة حول 

لئحة الدرا�سة والختبارات:

- م��ا ه��ي م��دة ال��درا���س��ة يف نظام 

ال�سنة الدرا�سية الكاملة؟

تقدم املقررات يف النظام ال�سنوي طيلة عام درا�سي 

ل تقل مدته عن ثاثني اأ�سبوعاً، ول تدخل من �سمنها 

فرتات الت�سجيل والختبارات النهائية.

- ما هو موعد الختبار النهائي يف النظام ال�سنوي؟

ال�سنة  نهاية  يف  مقرر  لكل  النهائي  الختبار  يعقد 

الدرا�سية ويجوز بالن�سبة للمقررات العملية وال�سريرية 

فيها  النهائي  الختبار  يتم  اأن  التدريبية  الطبيعة  ذات 

بنهاية الفرتة التدريبية.

النظام  يف  ال��ث��اين  ال���دور  اختبار  موعد  ه��و  م��ا   -

ال�سنوي وملن ي�سمح بدخوله؟

موعد اختبار الدور الثاين قبل بدء العام الدرا�سي 

مبدة ل تقل عن اأ�سبوعني، وي�سمح بدخوله ملن ر�سب 

وجمموع  طبيعتها  الكلية  جمل�س  يحدد  مقررات  يف 

عدد وحداتها، ويتم ر�سد ملن ينجح يف الدور الثاين 

تقدير »د2« بدلً من تقدير الر�سوب ال�سابق »ه�«.

اإيقاع  لعدم  ع���ذراً  بالأنظمة  اجلهل  يعترب  ه��ل   -

العقوبة؟

باجلامعة  الطاب  تاأديب  لئحة  من  الرابعة  امل��ادة 

اأو  باجلهل  يحتج  اأن  للطالب  يجوز  »ل  اأنه  على  تن�س 

بعدم العلم باأنظمة اجلامعة ولوائحها وقراراتها النافذة 

وما ت�سدره من تعليمات من اأجل عدم اإيقاع العقوبات 

املقررة بهذه الائحة«.

»كلوب هاوس« 
نقاشات صوتية

هادفة ومثرية أم 
مضيعة للوقت!

»كلوب هاوس« 
نقاشات صوتية

هادفة ومثرية أم 
مضيعة للوقت!
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خبراني: منصة جيدة للحوار وفي طريقه الكتساب 
شعبية كبيرة واكتساح باقي برامج التواصل

البواردي: برنامج جيد يطرح مواضيع جميلة يمكننا 
االستفادة منه وأخذ اإليجابيات دون السلبيات

و�سلت قيمته ال�سوقية ملليار دوالر

�صعد �لبو�ردي خالد خرب�ين

خلود: جيد في حال مشاركتك في نقاشات هادفة ومثرية ومضيعة للوقت في حال العكس

»الحقوق الطالبية« تنصف طالبًا حرم من اختبار نهائي بديل



حوار: فهد احلمود

يف  موظف  اجل��اب��ر،  �سويلم  �سعد 

عمادة �سوؤون املكتبات منذ اإحدى ع�سرة 

�سنة، ا�ست�سفناه يف هذا اللقاء لت�سليط 

ال�سوء على طبيعة عمله والإج��راءات 

املتعلقة با�ستعارة واإرجاع الكتب، وحجم 

الإقبال على خدمات املكتبة املركزية، 

اإ�سافة لأهمية الكتب الورقية كم�سادر 

الت�سالت  ث���ورة  واأث���ر  للمعلومات، 

والإنرتنت على اإقبال الطالب واأع�ساء 

هيئة التدري�س على الكتب الورقية..

 

طبيعة  ع��ن  حدثنا  البداية  يف   -

عملك يف اجلامعة؟

اأن����ا م��وظ��ف يف ع���م���ادة ���س��ووؤن 

املكتبات، وطبيعة عملي هي يف كونرت 

عمادة  اإىل  واإرجاعها  الكتب  اإع��ارة 

�سووؤن املكتبات.

- منذ متى تعمل يف هذا املكان؟

اأعمل يف نف�س هذا املكان واملجال 

منذ اأكرث من 11 �سنة.

- كم �سخ�ساً ياأتي لطلب ا�ستعارة 

الكتب مبعدل يومي؟

من  اأو  املكتبة  رواد  ع��دد  يختلف 

يطلبون ا�ستعارة الكتب يف بداية العام 

الدرا�سي عن نهاية ال�سنة، ففي نهاية 

اأكرب  اأع���داد  اإلينا  ياأتي  مثال  ال�سنة 

ويزداد عدد املراجعني �سواء من اأجل 

ت�سفية الُعهد اأو من اأجل اإعادة الكتب 

امل�ستعارة اأو من اأجل اإخالء الطرف، 

اأوق��ات الختبارات نلم�س  وكذلك يف 

اأكرب على املكتبة، ولكن ميكن  اإقبالً 

القول اأن عدد املراجعني ب�سكل يومي 

يقرتب من ٣٠ �سخ�ساً لكل موظف، 

وعدد الكتب املتداولة من ٣ اإىل ٧ كتب 

لل�سخ�س الواحد.

- وك���م ع���دد ال��ك��ت��ب ال��ت��ي يتم 

ا�سرتجاعها اإليكم؟

ما يقارب ٥٠ كتاباً باليوم.

- ما اإجراءات الإعارة وما اخلطوات 

التي يتم من خاللها ا�سرتجاع الكتب؟

ل  باملكتبة  خ��ا���س��ة  ك��ت��ب  ه��ن��اك 

لالطالع  فقط  وه��ي  اإعارتها  ميكن 

اأو الت�سوير، اأما بخ�سو�س اإجراءات 

الطالب  رق��م  باأخذ  فتتمثل  الإع���ارة 

با�سمه،  الكتاب  وت�سجيل  اجلامعي 

واملدة امل�سموحة تختلف من �سخ�س 

مرحلة  ط��ال��ب  اإن  ح��ي��ث  لآخ�����ر، 

ا�ستعارة ١٠  له  البكالوري�س م�سموح 

ط��ال��ب مرحلة  اأم���ا  �سهر  مل��دة  كتب 

الدرا�سات العليا فم�سموح له ا�ستعارة 

٢٠ كتاباً ملدة ٣ اأ�سهر.

ا�سرتجاع  خ��ط��وات  وبخ�سو�س 

هي  خطوة  ف���اأول  امل�ستعارة  الكتب 

التاأكد من �سالمة الكتاب، بعدها تاأتي 

النظام،  من  العهدة  اإ�سقاط  خطوة 

كونرت  م��ن  الكتاب  ي�ستلم  ل  حيث 

الإع��ارة اإل �سريطة اأن يكون الكتاب 

يف حالة �سليمة.

- يف ح��ال جت���اوز ال��ط��ال��ب تلك 

املدة؟

قليلون جدا هم الأ�سحا�س الذين 

يتجاوزون املدة املحددة لال�ستعارة، ويف 

حال مت جتاوز املدة فاإنه يتم احت�ساب 

املتاأخر  ال�سخ�س  بحق  مالية  غرامة 

قيمتها ن�سف ريال عن كل يوم تاأخري.

ويريد  الكتاب  �سياع  حال  ويف   -

ال�سخ�س اإ�سقاط العهدة؟

اأو فقدانه  الكتاب  يف حال �سياع 

هناك  ف��اإن  امل�ستعري  ال�سخ�س  لدى 

نظامني لدى املكتبة اإما ت�سليم كتاب 

بديل اأو دفع قيمة الكتاب املفقود.

- م��ن اأك���رث الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

من  وي�ستفيدون  املكتبة  ي��راج��ع��ون 

خدماتها من وجهة نظرك؟

ي��راج��ع امل��ك��ت��ب��ة ي��وم��ي��اً خمتلف 

الأ�سخا�س وال�سرائح �سواء من داخل 

اجلامعة اأو خارجها، لكن اأغلبهم من 

طالب اجلامعة، والن�سبة الأكرب من 

طالب ال�سكن.

- باعتقادك ما ال�سبب وراء ذلك؟

املكتبة  ق���رب  ال�سبب  ي��ك��ون  ق��د 

الأح��وال  بكل  ولكن  ال�سكن،  لطالب 

من  لال�ستفادة  حم��ت��اج��ون  اجلميع 

املراجع والكتب كم�سدر للمعلومات، 

وقد تكون مطلوبة لهم من قبل اأ�ستاذ 

املقرر.

وتوفر  التقني  التطور  ظل  يف   -

املعلومات عرب الإنرتنت قل عدد رواد 

املكتبة.. ما �سحة ذلك؟

هذا �سحيح، لقد قلت ال�ستعانة 

بالكتب الورقية ب�سكل ملحوظ يف ظل 

توفر م�سادر املعلومات عرب الإنرتنت، 

ولكن ما زال هناك رواد للمكتبات من 

اأجل العودة للمعلومة.

املكتبة  يف  �سنة  منذ ١١  تعمل   -

كم ن�سبة انخفا�س رواد املكتبة ب�سبب 

ثورة الت�سالت والإنرتنت من وجهة 

نظرك؟

اأعتقد اأن ن�سبة انخفا�س رواد املكتبة 

ب�سبب ث���ورة الت�����س��الت والإن��رتن��ت 

ت��ق��ارب ٥٠٪، ف���الأع���داد ال��ت��ي كنت 

اأ�ساهدها واأقدم لها اخلدمة قبل ع�سر 

�سنوات قلت مبقدار الن�سف تقريباً.

يغني  الإن��رتن��ت  هل  باعتقادك   -

ال�سخ�س عن املكتبة وبخا�سة الطالب 

اجلامعي؟

ح�سب  ك��لٌّ  لكن  ذل���ك،  اأعتقد  ل 

بع�س  وللعلم  وتخ�س�سه،  جم��ال��ه 

اأجل  من  املكتبة  اإىل  ياأتون  الطالب 

ا�ستخدام الإنرتنت ولي�س ل�ستخدام 

الكتاب الورقي.

- ه��ل ت��رى اأن الإن��رتن��ت م�سدر 

معتمد للمعلومات مثل الكتاب؟

ل اأعتقد ذلك، لكن ا�ستخدامه اأ�سبح 

اأ�سهل بكثري وهناك مواقع اإلكرتونية 

موثوقة ومعتمدة ، واأخ��رى ميكن من 

تغني  اإلكرتونية  كتب  خاللها حتميل 

امل�ستخدم عناء القدوم وال�ستعارة.

- هل اخلدمة تقدم فقط للرجال 

وهل هناك خدمة تو�سيل؟

رج���الً  للجميع  متاحة  اخل��دم��ة 

ون�ساًء، ول يوجد خدمة تو�سيل.

- وماذا عن خدمة ذوي الحتيجات 

اخلا�سة؟

�سلمان  امل��ل��ك  مكتبة  يف  ي��ت��وف��ر 

ذوي  خلدمة  خا�س  ق�سم  املركزية 

الحتياجات اخلا�سة.

- ال�سحف واملجالت هل ما زالت 

تاأتي اإليكم اإ�سداراتها؟

من  عليها  اإقبال  وهناك  �سحيح، 

اأجل الط��الع على الأع��داد القدمية 

وميكن  من�سورة  معلومة  عن  للبحث 

طلب رقم العدد والتاريخ.

- هل هناك اأي��ام ا�ستثنائية ميتد 

العمل فيها مثل اأوقات الختبارات؟

الدوام الر�سمي.

- ك��ي��ف ت��ق��ي��م اإق���ب���ال ال��ط��الب 

الوافدين؟

اأرى اأنهم اأكرث اإقبال وا�ستفادة من 

خدمات املكتبة.

- هل اأع�ساء هيئة التدري�س يحثون 

الطالب على زيارة املكتبة؟

مع  ي��اأت��ي  م��ن  ومنهم  ذل���ك،  اأرى 

جمموعة من طالبه.

- اإذا اأراد اأحد الأ�ساتذة اأو املوؤلفني 

اإدخ��ال موؤلفه للمكتبة.. كيف ميكنه 

ذلك؟

عن طريق اإدارة الإج��راءات الفنية 

وهناك ق�سم اإهداء وتبادل للكتب.

- تتعامل مع الكتاب يومياً ما تاأثري 

ذلك عليك �سخ�سياً؟

ل �سك اأن التاأثري العام للكتب تاأثري 

جيد على ال�سخ�س اأياً كان تخ�س�سه، 

فالكتاب خري جلي�س، وقد لحظت اأثراً 

اإيجابياً على �سخ�سيتي وثقافتي من 

خالل معاي�ستي للكتب ب�سكل يومي.
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في حال ضياع الكتاب ُيخير الشخص المستعير بين تسليم كتاب بديل أو دفع قيمة الكتاب

للكتب تأثير جيد على الشخص أيًا كان تخصصه والحظت أثرًا إيجابيًا على شخصيتي وثقافتي

موظف إعارة الكتب بمكتبة الملك سلمان المركزية.. سعد الجابر:

٥٠٪ نسبة انخفاض رواد المكتبة بسبب ثورة االتصاالت واإلنترنت

عدد المراجعين يوميًا ٣٠ لكل موظف وعدد الكتب 
المتداولة »٣ - ٧ كتب« للشخص الواحد

طالب البكالوريس يسمح له استعارة ١٠ كتب لمدة 
شهر والدراسات العليا ٢٠ كتابًا لمدة ٣ أشهر 
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عدسات الصقة تصحح عمى األلوان!

قد يحمي من مر�ض ع�صبي خطري

حتتوي على جزيئات ذهب نانوية

يعاين امل�صابون بعمى الألوان من 

الألوان  درجات  متييز  يف  �صعوبات 

ممار�صتهم  ي��ع��رق��ل  م��ا  املختلفة، 

لأن�صطتهم اليومية، ورغم املحاولت 

مل  اأنها  اإل  املر�صى  ب�صر  لت�صحيح 

تعط نتائج مر�صية ب�صكل كامل، اإل 

اأن عد�صات ل�صقة طورها فريق من 

الباحثني يف الإمارات وبريطانيا، قد 

تثمر ويكون لها نتائج واعدة.

فقد تو�صل باحثون من الإمارات 

حتتوي  ل�صقة  لعد�صات  وبريطانيا 

لت�صفية  نانوية  ذهب  جزيئات  على 

ال�صوء للم�صاعدة يف ت�صحيح عمى 

بح�صب  والأخ�صر،  الأحمر  الأل��وان 

�صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية

امللونة  ال��ن��ظ��ارات  عك�س  وع��ل��ى 

الأل���وان  عمى  لت�صحيح  امل��وج��ودة 

الأح���م���ر والأخ�������ص���ر، ف�����اإن ه��ذه 

ال��ع��د���ص��ات ال��ا���ص��ق��ة اجل���دي���دة، 

ميكنها اأي�صا ت�صحيح م�صاكل الروؤية 

الأخرى.

الذي  الباحثني،  فريق  ذك��ر  كما 

اأحمد  امليكانيكي  املهند�س  ي�صم 

���ص��ال��ح م���ن ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة يف 

اأبوظبي وزماوؤه من دولة الإمارات 

اأن  البحثية  ورقتهم  يف  وبريطانيا، 

ا�صطراب  الأل��وان هو  روؤي��ة  »نق�س 

من   8% ي�صيب  ال��ع��ني  يف  خلقي 

الرجال و%0.5 من الن�صاء«.

والأ�����ص����ك����ال الأك�������ر ���ص��ي��وًع��ا 

ل��ا���ص��ط��راب ه��ي »ع��م��ى الأل����وان 

الأح��م��ر والأخ�������ص���ر«، ح��ي��ث يجد 

يف  �صعوبة  الأل���وان  بعمى  امل�صاب 

الباحثون  واأو�صح  بينهما.  التمييز 

لهذا  عاج  وج��ود  لعدم  »نظًرا  اأن��ه 

ال�صطراب، يختار املر�صى الأجهزة 

يف  ت�صاعد  التي  ل��ارت��داء  القابلة 

تعزيز اإدراكهم لاألوان«.

ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ي��رت��دي 

امل��ر���ص��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن عمى 

نظارات  والأخ�صر  الأحمر  الأل��وان 

جتعل  اأن  مي��ك��ن  اأح��م��ر  ل���ون  ذات 

لكن هذه  اأ�صهل،  الأل��وان  روؤية هذه 

اأن تكون كبرية  اإىل  النظارات متيل 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  احل��ج��م ول مي��ك��ن 

لت�صحيح م�صاكل الروؤية الأخرى يف 

نف�س الوقت.

الباحثون  الأ�صباب، حتول  ولهذه 

ال��ع��د���ص��ات  جت��رب��ة  اإىل  م���وؤخ���ًرا 

للنظارات،  كبديل  امللونة  الا�صقة 

ل��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اخ��ت��ب��ارات 

باللون  م�صبوعة  لعد�صات  من��اذج 

واأثبتت  �صريرية  الوردي يف جتارب 

حت�����ص��ني مت��ي��ي��ز م��رت��دي��ه��ا ل��ل��ون 

غالبية  اأن  اإل  والأخ�صر،  الأحمر 

تر�صح  م�صكلة  واج��ه��ت  اأن��واع��ه��ا 

عن  الرتاجع  اإىل  اأدى  مما  �صبغة، 

ب�صاأن  امل��خ��اوف  ب�صبب  تعميمها 

ومتانتها. �صامتها 

اإىل ذلك، ا�صتعان فريق الباحثني 

الذهب، وهي  بجزيئات �صغرية من 

ا�صتخدامها  ومت  �صامة  غري  م��واد 

ل��ع��دة ق���رون لإن��ت��اج »زج����اج ملون 

عد�صات  تتميز  ال�����ص��وء«  لت�صتيت 

اأي�ًصا  الذهبية  النانوية  اجل�صيمات 

مماثلة  باملاء  الحتفاظ  بخ�صائ�س 

لتلك املوجودة يف العد�صات العادية 

واملتاحة جتارًيا.

 ACS« وبح�صب ما ن�صرته دورية

درا���ص��ت��ه��م  اك��ت��م��ال  م���ع   »Nano
اإىل  حاليا  الباحثون  يتطلع  الأولية، 

لتحديد  ���ص��ري��ري��ة  اإج����راء جت���ارب 

ارت��داء  وال��راح��ة عند  املرونة  م��دى 

العد�صات الا�صقة اجلديدة.

اكتشاف فوائد جديدة للسمسم

هل منتجات فرد وتنعيم الشعر »مسرطنة« ؟

تناول  اأن  يابانيون  باحثون  ك�صف 

بذور ال�صم�صم ميكن اأن يخّف�س من 

باركن�صون،  مبر�س  الإ���ص��اب��ة  خطر 

اخلايا  تلف  منع  طريق  عن  وذل��ك 

الع�صبية التي تنتج »الدوبامني« ذات 

التاأثريات العديدة على الدماغ.

واأجرى باحثون من جامعة »اأو�صاكا« 

اليابانية، اختبارا ملادة »ال�صي�صامينول« 

املوجودة يف ال�صم�صم، على جمموعة 

م��ن ال��ف��ئ��ران مل��دة 36 ي��وم��ا، وذل��ك 

م�صتويات  تاأثريها على  ملعرفة مدى 

»الدوبامني«، وخايا الدماغ الع�صبية.

اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث���ون  وت���و����ص���ل 

تلف  م��ن  يحمي  »ال�صي�صامينول« 

اخلايا الع�صبية يف الدماغ، وميكن اأن 

ي�صتخدم يف عاج »باركن�صون«، وهو 

احلركة،  ي�صعف  ع�صبي  ا�صطراب 

وي�صبب ت�صلبا، وميكن اأن يوؤدي اإىل 

اليدين  يف  وارتعا�س  التوازن،  فقدان 

وتداخل يف الكام.

ال��ف��ئ��ران  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج����د 

تناولت  والتي  بباركن�صون،  امل�صابة 

�صهدت  بانتظام،  »ال�صي�صامينول« 

»ال��دوب��ام��ني«،  م�صتويات  يف  حت�صنا 

والتوازن، والوظيفة احلركية.

التي  درا�صتهم  يف  العلماء  واأك���د 

ن�صرتها جملة »Heliyon« العلمية، 

اأي�صا  يكافح  »ال�صي�صامينول«  اأن 

يدمر  ال��ذي  التاأك�صدي«،  »الإج��ه��اد 

اخل��اي��ا، وه��و اخ��ت��ال ال��ت��وازن بني 

التي  اأي اجلزيئات  احل��رة،  اجل��ذور 

الأوك�صجني، وم�صادات  حتتوي على 

الأك�صدة يف ج�صم الإن�صان.

ال���غ���ذاء  »اإدارة  ح������ّذرت 

اإف دي  الأمريكية -  وال��دواء 

منتجات  معظم  اأن  م��ن  اأي« 

ال�صعر تطلق غاز  فرد وتنعيم 

والتعر�س  »الفورمالديهايد«، 

ي�صبب  اأن  ميكن  ال��غ��از  لهذا 

جم���م���وع���ة م����ن الأ������ص�����رار 

ال�صحية، مبا يف ذلك م�صاكل 

وم�صاكل  تهيجها،  اأو  ال��ع��ني 

اجلهاز الع�صبي، مثل ال�صداع 

والدوخة، وم�صاكل يف اجلهاز 

اأو  ال��ت��ه��اب  م��ث��ل  التنف�صي، 

اأو  وال�صعال  احللق  يف  حكة 

ال�صفري.

ال��غ��ذاء  اإدارة  واأ�����ص����ارت 

موؤخراً،  �صحايف  بيان  وال��دواء، يف 

املدى ميكن  الطويلة  الآثار  اأن  اإىل 

اجللد  وال��ت��ه��اب  ال��رب��و  ت�صمل  اأن 

اللون  اأحمر  التما�صي »طفح جلدي 

مثري للحكة«، ورمبا ال�صرطان.

ون���������ص����ح����ت ب���ال����ص���ت���ع���ان���ة 

باخت�صا�صي �صعر مرخ�س ومدرب 

وي�صمل  الحتياطات،  اتخاذ  على 

والنظارات  القفازات  ارت��داء  ذلك 

الواقية والعمل يف �صالون به تهوية 

منا�صبة. واإذا كانت التهوية �صيئة اأو 

معر�س خلطر  فال�صخ�س  منعدمة، 

الذي  الفورمالديهايد،  ا�صتن�صاق 

املنتج،  ت�صخني  عند  اإط��اق��ه  يتم 

ل���ذا م��ن ال�����ص��روري ال��ت��اأك��د 

م��ن م��ك��ون��ات امل��ن��ت��ج وحت��ري 

تطلق  ل  ب��دي��ل��ة  م��ن��ت��ج��ات 

الفورمالديهايد، حيث اأ�صارت 

اإدارة الغذاء والدواء اإىل اأنه ل 

تنعيم  منتجات  جميع  حتتوي 

الفورمالديهايد،  على  ال�صعر 

ال�صروري  من  ال�صبب  ولهذا 

ق������راءة ق��ائ��م��ة امل���ك���ون���ات. 

فرد  اأداة  �صراء  من  وح��ذرت 

اأو عرب  م��ت��ج��ر  م���ن  ال�����ص��ع��ر 

بنف�صك  لتطبيقها  الإن��رتن��ت 

اإدراج  اإذا مت  يف املنزل، حيث 

الفورمالديهايد اأو الفورمالني 

ج���اي���ك���ول  امل���ي���ث���ي���ل���ني  اأو 

اأن املنتج  كمكونات بها، فهذا يعني 

اأو  الفورمالديهايد  على  يحتوي 

امل�صبب  الفورمالديهايد  �صيطلق 

لل�صرطان.

»مولنوبيرافير« دواء جديد 
لكورونا يثبت فعالية كبيرة

يف ت��ط��ور ج��دي��د ع��ل��ى ط��ري��ق م��واج��ه��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�صتجد، ك�صف باحثون اأمريكيون موؤخراً، اأنهم قطعوا �صوطا 

عن  يوؤخذ   »19 ل�»كوفيد  م�صاد  »دواء«  اإنتاج  اأجل  من  مهما 

طريق الفم.

واأعلنت �صركة الأدوية العماقة »مريك« وخمترب اأمريكي، 

اإحراز تقدم يف تطوير عقار ل يزال قيد التجربة، لكنه اأظهر 

اآثارا اإيجابية يف تخفيف خطورة الفريو�س على املر�صى.

تطوره  الذي  »مولنوبريافري«،  ا�صم  املذكور  الدواء  ويحمل 

»مريك« بال�صراكة مع »ريدجباك بايو« الأمريكية.

تطوير  على  عملها  يناير  نهاية  اأوق��ف��ت  »م��ريك«  وكانت 

اأبحاثها حول  توا�صل  لكنها   ،»19 ل�»كوفيد  لقاحني حمتملني 

عاجني اآخرين للمر�س، اأحدهما عقار »مولنوبريافري«.

وقد اأ�صار مطورو الدواء اجلديد اإىل اأنه قلل اإىل حد كبري 

من احلمولة الفريو�صية لدى املر�صى، بعد 5 اأيام من العاج.

الأدوية يف »ريدجباك  بينرت كبرية م�صوؤويل  وقالت ويندي 

امل�صادة لفريو�س  للعاجات  اإن »هناك حاجة  بيان،  بايو« يف 

كورونا امل�صتجد مل تتم تلبيتها، وهذه النتائج الأولية ت�صجعنا«

كما تعمل »مريك« على عاج اآخر ي�صمى »اإم كاي 711«، 

للتجارب  الأوىل  النتائج  اإن  يناير  نهاية  املجموعة  وقالت 

ال�صريرية تظهر انخفا�صا باأكر من 50 باملئة يف خطر الوفاة 

امل�صت�صفيات،  يف  املر�صى  ل��دى  التنف�صي  اجلهاز  ف�صل  اأو 

امل�صابني باأ�صكال متو�صطة اإىل �صديدة من »كوفيد 19«.

وقبل اأ�صهر، انطلق �صباق حمموم بني اأكرب �صركات الأدوية 

فيما  ك��ورون��ا،  فريو�س  من  يقي  لقاح  لتح�صري  العامل  ح��ول 

بقيت اجلهود ال�صاعية لإنتاج دواء يعالج املر�صى به حمدودة.



�شبكية حتتوي  غر�شة  تطوير  مت 

قطب   10000 م���ن  �أك�����ر  ع��ل��ى 

�أن متنح  و�ل��ت��ي مي��ك��ن  ك��ه��رب��ائ��ي، 

�ملكفوفني �شكاًل من �أ�شكال �لروؤية.

ديلي  �شحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  ووف��ق��اً 

ميل، تت�شل �لغر�شة ال�شلكًيا بنظام 

كمبيوتر موجود يف �إطار �لنظار�ت، 

ب��االإط��ار،  �ملت�شلة  �لكامري�  وتقوم 

عرب  �لغر�شة  �إىل  �إ�شار�ت  باإر�شال 

�الأقطاب  وت�شيء  �لكمبيوتر،  هذ� 

�لكهربائية وفًقا لذلك.

�لكهربائية  �الأق���ط���اب  وت��ع��م��ل 

�لروؤية  خاليا  تن�شيط  على  �مل�شيئة 

�إىل  �شورة  تر�شل  و�لتي  �لعني،  يف 

�ل��روؤي��ة على �شكل  �ل��دم��اغ، وت��اأت��ي 

على  و�لتي  وبي�شاء،  �شود�ء  نقاط 

كبري  ب�شكل  �ختالفها  م��ن  �ل��رغ��م 

عن �لروؤية �حلقيقية، من �شاأنها �أن 

ت�شمح للنا�س بالتمييز بني �الأ�شكال 

و�الأ�شياء يف نهاية �ملطاف.

هذه  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ط���ور �حل�����ش��ول 

ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة ط��ب��ي��ة، ل��ل��ب��دء يف 

حيث  �لب�شر،  على  جتاربها  �إج��ر�ء 

�إن  �ل�شوي�شريون  مطوروها  يقول 

متوقع  هو  كما  عملت  �لتكنولوجيا 

يف مناذج �لو�قع �الفرت��شي.

ويو�شح �لربوفي�شور دييغو غيزي 

�ل�شوي�شري  �ل��ف��در�يل  �ملعهد  م��ن 

و�ل���ذي  ل�����وز�ن،  يف  للتكنولوجيا 

���ش��اع��د يف ت��ط��وي��ر �جل���ه���از: »مت 

ت�شميم نظامنا ملنح �ملكفوفني �شكاًل 

�ال�شطناعية  �ل��روؤي��ة  �أ���ش��ك��ال  م��ن 

�لكهربائية  �الأق��ط��اب  با�شتخد�م 

لتحفيز خاليا �شبكية �لعني«.

وق��������ارن �ل���ب���اح���ث���ون �ل�����ش��ك��ل 

باأبر�ج �لنجوم  �ال�شطناعي للب�شر، 

يف ���ش��م��اء �ل��ل��ي��ل، مب����رور �ل��وق��ت 

بني  �لتمييز  ميكن  �ملمار�شة،  وم��ع 

�ل��رتت��ي��ب��ات، وم���ع ذل���ك، ب���دالً من 

�جلبا،  ح���ز�م  �أو  �ل��ق��و���س  م��ر�ق��ب��ة 

�شري�شد �لنا�س �لعامل من حولهم.

�إىل  تنظر  عندما  �الأم���ر  ي�شبه 

�لنجوم يف �شماء �لليل، حيث ميكنك 

تعلم �لتعرف على جمموعات جنمية 

�ل��غ��ر���ش��ة،  ت�شميم  ومت  حم�����ددة، 

يتم  بحيث  تقريًبا،  �شم   1 بعر�س 

�لعني،  �شبكية  يف  مبا�شرة  تركيبها 

�ل�شادرة  �الإ���ش��ار�ت  تلتقط  حيث 

عن حا�شوب دقيق على �أحد طريف 

�الإ�شار�ت  حتديد  ويتم  �لنظار�ت، 

�لكامري�  بو��شطة  تر�شلها  �ل��ت��ي 

�لنظار�ت،  �إط��ار  مقدمة  يف  �ملثبتة 

بطريقة م�شابهة لنظار�ت غوغل.

تقنية جديدة قد تعطي رؤية صناعية للمكفوفين

يو�جه م�شتخدمو هو�تف �أندرويد 

للغاية«  »خطري  تطبيق  من  حتذير� 

مت حتميله �أكر من 100 مليون مرة 

بر�مج  �إخفائه  ب�شبب  �الآن،  حتى 

خرق  يف  وت��ورط��ه  خبيثة،  جت�ش�س 

بيانات ماليني �مل�شتخدمني.

وح��������ذرت جم���ل���ة »ف����ورب���������س« 

تطبيقات  من  تقرير،  يف  �الأمريكية 

منها،  �ملجانية  خا�شة   ،»VPN«

وجه  على   »VPN »�شوبر  وتطبيق 

�لتحديد.

وق��ال��ت �ل�����ش��رك��ة �مل�����ش��وؤول��ة عن 

»�أك��ر  �إن  ب��رو«،  �إن  بي  »يف  تطبيق 

من 105 ماليني �شخ�س قد تُ�شرق 

�الئتمان �خلا�شة  بطاقات  تفا�شيل 

ومقاطع  ���ش��وره��م  بيع  وي��ت��م  ب��ه��م، 

�لفيديو �خلا�شة بهم عرب �الإنرتنت 

�خل��ا���ش��ة«  حم��ادث��ات��ه��م  وت�شجيل 

ب�شبب تلك �لتطبيقات، الفتة �إىل �أن 

للقر��شنة  »ت�شمح  �لتطبيقات  تلك 

باعرت��س �الت�شاالت بني �مل�شتخدم 

و�مل�������زود، وح���ت���ى �إع������ادة ت��وج��ي��ه 

مت�شلل  خ���ادم  �إىل  �مل�شتخدمني 

�شار«.

 ،»VPN« ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت���ه���دف 

�إن�شاء  �إىل  ع��دة،  دول  يف  �ملمنوعة 

»مم����ر« ب��ني ج��ه��ازك و�الإن���رتن���ت، 

بك  �خلا�شة  �مل��رور  حركة  وتوجيه 

عرب خادم الإخفاء موقعك ون�شاطك 

ع��ل��ى �الإن���رتن���ت، و�أ���ش��ب��ح��ت ه��ذه 

�لتطبيقات �أكر �شيوعا يف �ل�شنو�ت 

�الأخرية.

وموؤخر�ً، حذر فريق موقع »�شايرب 

�أن »م�شتخدما يف منتدى  نيوز« من 

ق��و�ع��د   3 يبيع  ���ش��ه��ري،  ق��ر����ش��ن��ة 

ب��ي��ان��ات يُ��زع��م �أن��ه��ا حت��ت��وي على 

وبيانات  �مل�شتخدم  �عتماد  بيانات 

 VPN أجهزتهم، من ثالث خدمات�

خمتلفة.

و�أو�شح �ملوقع �أن �النتهاك ت�شمن 

تفا�شيل حو�يل 21 مليون م�شتخدم، 

مع بيانات تت�شمن �الأ�شماء وعناوين 

�لدفع،  وبيانات  �الإلكرتوين  �لربيد 

وحتى تفا�شيل �جلهاز.

ك�شف تيم كوك �لرئي�س �لتنفيذي 

قد  �ل�����ش��رك��ة  �أن  �آب������ل،  ل�����ش��رك��ة 

�شركة   100 نحو  على  ��شتحوذت 

خالل �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية.

ويعني هذ� �أن �آبل ت�شرتي �شركة 

وذلك  �أ�شابيع،  �أربعة  �إىل  ثالثة  كل 

وفًقا لت�شريحات كوك يف �الجتماع 

�ل�شنوي للم�شاهمني.

وحققت �آبل حديًثا �أكرب ربح لها 

من حيث �الإي��ر�د�ت على �الإطالق، 

حيث �شجلت 111.4 مليار دوالر يف 

�لربع �الأول من �ل�شنة �ملالية 2021.

�مل�شاهمني  �جتماع  كوك  و�أخ��رب 

تهدف  �ال���ش��ت��ح��و�ذ  ع��م��ل��ي��ات  �أن 

على  �حل�����ش��ول  �إىل  �ل��غ��ال��ب  يف 

�لتكنولوجيا و�ملو�هب.

��شتحو�ذ  عملية  �أك���رب  وك��ان��ت 

ل�����ش��رك��ة �آب����ل يف �ل��ع��ق��د �مل��ا���ش��ي 

 Beats ����ش���رك���ة  ����ش���ر�ئ���ه���ا  ه����ي 

ل�شماعات  �مل�شنعة   Electronics
�ل��ر�ب  مغني  �أ�ش�شها  �لتي  �ل��ر�أ���س 

و�ملنتج Dr Dre بقيمة 3 مليار�ت 

�ل�شر�ء  عمليات  ب��ني  وم��ن  دوالر. 

�ل���ب���ارزة �الأخ�����رى ���ش��رك��ة ب��ر�م��ج 

 Shazam �ملو�شيقى  على  �لتعرف 

عام  يف  دوالر  مليون   400 مقابل 

2018. ويف �أغلب �الأحيان، ت�شرتي 

�الأ�شغر  �لتكنولوجيا  �شركات  �آب��ل 

منتجاتها  يف  �بتكار�تها  تدمج  ث��م 

ذلك  على  �الأمثلة  و�أح��د  �خلا�شة، 

�شركة  وه��ي   ،PrimeSense هو 

لال�شت�شعار �لثالثي �الأبعاد �شاهمت 

تقنيتها يف FaceID من �آبل.

و��شتثمرت �آبل �أي�ًشا يف �لتقنيات 

�خللفية �لتي لن تكون و��شحة جًد� 

مل�شتخدمي �آيفون �أو ماك بوك.

وتعترب قائمة عمليات �ال�شتحو�ذ 

�آبل  ب�شركة  �خلا�شة  و�ال�شتثمار�ت 

متنوعة للغاية.

�ل��ع��ام �ملا�شي  �آب��ل يف  و����ش��رتت 

�ل���ع���دي���د م����ن ����ش���رك���ات �ل���ذك���اء 

�لو�قع  �أحد�ث  �ال�شطناعي و�شركة 

�الف��رت����ش��ي و���ش��رك��ة م��دف��وع��ات 

نا�شئة و�شركة بودكا�شت وغريها.

وقد ك�شف موؤ�ش�س �شركة تي�شال، 

�ت�شل  �أن���ه  حديًثا  ما�شك،  �إي��ل��ون 

�شركة  �شر�ء  عليه  ليعر�س  بكوك 

كانت  عندما  �لكهربائية  �ل�شيار�ت 

تكافح يف عام 2013، لكن كوك مل 

يح�شر �الجتماع.

ف��اإن  �ل��ق��ي��م��ة،  �إىل  وب��ال��ق��ي��ا���س 

جتريها  �لتي  �ال�شتحو�ذ  عمليات 

�أكرب  بدرجة  ومدرو�شة  مقيدة  �آب��ل 

بالعديد  �خلا�شة  تلك  م��ن  بكثري 

من مناف�شيها �لتقنيني؛ فقد دفعت 

مايكرو�شوفت 26 مليار دوالر مقابل 

لينكد�إن، ودفعت �أمازون 13.7 مليار 

 ،Whole Foods مقابل  دوالر 

دوالر  مليار   19 في�شبوك  ودفعت 

قيمة  تظل  بينما  و�ت�شاب،  مقابل 

�آبل  ل�شركة  م�شرتيات  ع�شرة  �أك��رب 

جمتمعة �أقل بكثري من �أي من تلك 

�ل�شفقات.
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مكالمات جماعية صوتية 
ومرئية عبر »واتساب ويب«

�أعلنت خدمة �ملر��شلة »و�ت�شاب«، عن ميزة �إ�شافية جديدة 

�لتطبيق  الإجر�ء مكاملات جماعية �شوتية ومرئية عرب ن�شخة 

�خلا�شة بالكمبيوتر.

و�أو�شحت �خلدمة �ململوكة ل�شركة »في�شبوك«، �أن �مل�شرتكني 

�ملكتب  �شطح  �شا�شات  ��شتخد�م  على  ق��ادري��ن  �شيكونون 

�شتكون  �أنها  علماً  و�الأف��ق��ي،  �لر�أ�شي  �لو�شع  يف  للمكاملات 

من  �لبالغ  �ملكتب  ل�شطح  تطبيقها  �أن  �إىل  و�أ�شارت  م�شفرة. 

»وي��ن��دوز«  �لت�شغيل  لنظامي  تقريًبا  �شنو�ت  خم�س  �لعمر 

لكنها  �حل��ايل،  �لوقت  يف  �لفردية  �ملكاملات  يدعم  و»م���اك«، 

تو�شع هذه �مليزة لت�شمل �ملكاملات �ل�شوتية و�ملرئية �جلماعية 

يف �مل�شتقبل، وفق ما �أ�شار موقع »تيك كرن�س«.

�ل�شا�شات  عرب  �ملكاملات  لت�شهيل  »و�ت�شاب«،  خطوة  وتاأتي 

�لكبرية، �لتي �شت�شع �لتطبيق يف مناف�شة مع »زووم« و»غوغل 

ميت« يف ميد�ن �ملكاملات �ملرئية عرب �شطح �ملكتب.

يف حني �أ�شارت �إىل معاجلتها الأكر من 1.4 مليار مكاملة يف 

ليلة ر�أ�س �ل�شنة 2021. وتاأتي �إ�شافات �مليز�ت �جلديدة يف 

�لوقت �لذي حتاول فيه »و�ت�شاب«، �إقناع �مل�شتخدمني باملو�فقة 

على �لتغيري�ت �ملخطط لها ب�شاأن �شيا�شة �خل�شو�شية.

»زوم« تتوقع الحفاظ على 
دورها المركزي في 2021

حقق تطبيق »زوم« منو�ً قويا نهاية �لعام 2020 �لذي رفعه 

من جمرد خدمة لندو�ت �لفيديو �إىل �أد�ة حمورية يف �حلياة 

رغم  ثابتاً  يبدو  منحى  يف  و�الجتماعية،  و�ملدر�شية  �ملهنية 

حت�شن �الآفاق �ل�شحية يف 2021.

�إير�د�تها  %42 يف  �ل�شركة على حتقيق منو بن�شبة  وتعّول 

رغم  �لربعية  نتائجها  عن  بيان  بح�شب  �جل��اري،  �لعام  خالل 

ظل  يف  بُعد«  »ع��ن  �لعمل  �أو  للتعليم  �حلاجة  تقل�س  �إم��ك��ان 

�ال�شتخد�م �ملتز�يد للقاحات �شد فريو�س كورونا.

ومن فرب�ير 2020 حتى يناير 2021، بلغت �إير�د�ت »زوم« 

�لعام  مع  مقارنًة   327% ن�شبته  بازدياد  دوالر،  مليار   2.65
�ل�شابق، وقد و�شلت �أرباح �خلدمة �ل�شافية �إىل 672 مليون 

دوالر »يف مقابل 25 مليونا يف 2020-2019«.

وقال رئي�س »زوم« �إريك يو�ن يف ت�شريحات �أوردها �لبيان: 

للبيئة  نوؤديه ك�شركاء مميزين وكمحرك  �لذي  �لدور  »ي�شرفنا 

�ملعا�شرة �ملرتبطة بالعمل من �أي مكان«.

وباتت »�جتماعات زوم« جزء�ً من �حلياة �ليومية للماليني 

قطاع  يف  عمالقة  �شركات  ��شتن�شخت  وق��د  �ل��ع��امل،  ح��ول 

�إظهار  طريقة  بينها  �لتطبيق  خا�شيات  بع�س  �لتكنولوجيا 

�مل�شاركني يف ندو�ت �لفيديو �شمن نو�فذ متال�شقة.

فر�س  �إع���ادة  خ�شو�شاً  �شهد  �ل��ذي  �الأخ���ري،  �ل��رب��ع  ويف 

تد�بري �إغالق وقيود على �لتجمعات خالل �أعياد نهاية �ل�شنة 

دوالر  مليون   882 بلغت  �إي��ر�د�ت  »زوم«  ح�شدت  �لعامل،  يف 

»بارتفاع %369« وو�شل �شايف �أرباحها �إىل 260 مليون دوالر 

ويناير   2019 نوفمرب  بني  �لفرتة  يف  مليونا   15 مقابل  »يف 

.»2020
ويف نهاية يناير، كانت �ملجموعة ت�شم بني زبائنها �أكر من 

467 �ألف �شركة يف كل منها �أكر من ع�شرة موظفني.

تحذير من »تطبيق خطير« الحتوائه برامج تجسس

آبل تشتري شركة كل 3 أسابيع



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

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  تنظم 

للجمعيات  ال�سابع  ال�سنوي  امللتقى 

العلمية واملعر�س امل�ساحب له حتت 

م�ستمرون  اجلائحة  »رغ��م  ع��ن��وان 

والأربعاء  الثالثاء  يومي  بالعطاء«، 

القادمني 3-1442/8/4ه� املوافق 

»افرتا�سياً«  16-2021/3/17م 
و�سيكون حفل افتتاح امللتقى يف متام 

الثالثاء  ي��وم  �سباحاً   11 ال�ساعة 

الرابط  على  وينقل  1442/8/3ه� 
.http://ssa.ksu.edy.sa/7

واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور حم��م��د بن 

على  امل�سرف  العبيداء،  اإب��راه��ي��م 

ورئي�س  العلمية  اجلمعيات  اإدارة 

امللتقى  اأن  للملتقى،  املنظمة  اللجنة 

يتميز مبواكبته  ال�سابعة  ن�سخته  يف 

للظروف الطارئة التي جتتاح العامل 

 COVID“ األ وهي جائحة كورونا

ب��اآث��اره��ا على  األ��ق��ت  19”، وال��ت��ي 
اجلميع واأدت اإىل توقف الكثري من 

برزت  حيث  والفعاليات،  الأن�سطة 

خالل هذه الفرتة الأدوار التي تقوم 

جلياً  وظهر  العلمية  اجلمعيات  بها 

متيزها يف الأداء والعطاء. ويت�سمن 

من  مكوناً  علمياً  برناجماً  امللتقى 

يديرها  الأوىل  علميتني،  جل�ستني 

عبدالواحد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 

عارف، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

وي�سارك  احلياة،  لعلوم  ال�سعودية 

وخ��ارج  داخ��ل  م��ن  م�سوؤولون  فيها 

يديرها  الثانية  واجلل�سة  اجلامعة، 

العجمي،  �سعد  بن  نا�سر  الدكتور 

اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

ال�سعودية للرتبية اخلا�سة، وي�سارك 

فيها بع�س روؤ�ساء اجلمعيات العلمية 

بجامعة امللك �سعود.

�سيقام  اأن��ه  اإىل  العبيداء  واأ�سار 

على  افرتا�سي  م�ساحب  معر�س 

للجمعيات  ال�سابع  امللتقى  هام�س 

اجلمعيات  ف��ي��ه  ت�����س��ارك  العلمية 

العلمية التابعة جلامعة امللك �سعود 

يف  علمية  جمعية   »56« وع��دده��ا 

وامل��ج��الت  التخ�س�سات  خمتلف 

»���س��ح��ي��ة، ع��ل��م��ي��ة، اإن�����س��ان��ي��ة«، 

الأن�سطة  م��ن  ع��دي��د  وللجمعيات 

والندوات  العمل  ور���س  اإقامة  مثل 

وكذلك املوؤمترات املتعلقة بتخ�س�س 

اأن��ه  اجلمعياتكما  م��ن  جمعية  ك��ل 

العلمية  اجلمعيات  ت��ك��رمي  �سيتم 

الفائزة تبعاً ملعايري تقييم كفاءة اأداء 

اجلامعي  للعام  العلمية  اجلمعيات 

للعام  وك��ذل��ك  1440/1439ه�، 
اجلامعي 1441ه�.

حقق فريق من كلية اإدارة الأعمال 

بق�سم املالية املركز الثاين يف م�سابقة 

 ،CFA reseach challenge
ال�سعودية  اجلمعية  نظمتها  والتي 

 »CFA« امل��ع��ت��م��دي��ن  ل��ل��م��ح��ل��ل��ني 

مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن ط��الب 

ال�سعودية، وح�سل فريق  اجلامعات 

اجلامعة على املركز الثاين، وبذلك 

على  القادمة  املناف�سة  اإىل  يتاأهل 

م�ستوى جامعات ال�سرق الأو�سط.

ال��ط��الب:  الفائز  الفريق  و���س��م 

ال�سليمان،  في�سل  القثمي،  نايف 

الدو�سري،  فواز  العريفي،  �سلطان 

ع��ب��دامل��ج��ي��د احل�����س��ني، وامل�����س��رف 

وم�سرف  العميل،  مهند  الأكادميي 

ال�سناعة طارق العطر.

عا�سم  ال��دك��ت��ور  هناأ  جهته  م��ن 

امل��ال��ي��ة،  ق�سم  رئ��ي�����س  احلمي�سي 

باجلهد  امل�ساركني، م�سيداً  الطالب 

هذه  يف  للم�ساركة  املبذول  الكبري 

الإجن���از،  ه��ذا  وحتقيق  امل�سابقة 

متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
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نظم برنامج التعليم العايل للطالب ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع حملة تطعيم طالبه �ضد كورونا

»اإلرشاد الطالبي« يشارك في حملة »هدف«

�سارك مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب يف اإطالق 

والذي  »�ُسبل«  بوابة  عرب  بعد  عن  املهني  الإر�ساد  ملبادرة  »ه��دف«  حملة 

د�سنه معايل وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية رئي�س جمل�س اإدارة 

�سندوق تنمية املوارد الب�سرية املهند�س اأحمد بن �سليمان الراجحي.

ح�سر التد�سني معايل نائب وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية 

للعمل الدكتور عبداهلل بن نا�سر اأبو ثنني، ومدير عام �سندوق تنمية املوارد 

الب�سرية »هدف« الأ�ستاذ تركي بن عبداهلل اجلعويني.

وتهدف املبادرة اإىل متكني الطالب والطالبات من التوا�سل مع املر�سدين 

املهنيني لدعمهم يف اختياراتهم الأكادميية واملهنية، كما تهدف للم�ساهمة 

وا�ستك�ساف  الإنتاجية،  يحقق  مبا  الوظيفي  ال�ستقرار  م�ستوى  رفع  يف 

امل�ستفيدين  وتوعية  امل�ستقبلية،  واملهن  العمل  �سوق  يف  املطلوبة  املهارات 

مبهارات التخطيط مل�ساراتهم املهنية والتي تتفق مع طموحاتهم ال�سخ�سية 

واملهنية، مبا يف ذلك توعيتهم برفع ثقافة العمل وحت�سني ال�سورة الذهنية 

جلميع املهن، وحت�سني م�ستوى املعرفة للميول والقدرات الذاتية واملهنية.

املهني  والإر�ساد  وبالتطوير  تهتم  تفاعلية  اإلكرتونية  بيئة  »�ُسبل«  وتوفر 

للفئات امل�ستهدفة، ومتكينها من الختيار الفعال مل�سارات التعليم والعمل، 

وتطوير اأدوات ت�ساعد على حتديد امليول ومطابقتها مع امل�سارات الوظيفية، 

وامل�ساهمة يف متكني امل�ستفيدين من معرفة امليول املهنية والأكادميية، مما 

للم�ستفيدين،  والأكادميي  الوظيفي  ال�ستقرار  ن�سبة  زيادة  يحقق ذلك من 

وتوعيتهم باأهم املهارات املطلوبة يف �سوق العمل، ومتكينهم من معرفة اأهم 

املهن امل�ستقبلية. 

انطالق »الملتقى 18 لزارعي القوقعة«

كتبت: اأمل القرين

افتتح املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور اأحمد هر�سي اللقاء الثامن 

ع�سر لزارعي القوقعة يف مركز امللك عبداهلل التخ�س�سي لالأذن مب�ست�سفى 

امللك عبدالعزيز اجلامعي »افرتا�سياً« بح�سور املدير التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية 

الدكتور فوزي اجلا�سر، واملدير التنفيذي لل�سوؤون املالية والإدارية الدكتور �سالح 

املح�سن، واملدير الطبي للم�ست�سفى د. فريد الزهراين، ومدير املركز الدكتور 

عبدالرحمن حجر، وقال مدير مركز امللك عبداهلل التخ�س�سي لالأذن الدكتور 

عبدالرحمن حجر اإن الإعاقة ال�سمعية هي من اأكرث الإعاقات اجل�سدية انت�ساراً 

»2 من كل 1000« مولود لديهم اإعاقة �سمعية، موؤكداً اأن الوراثة تلعب دوراً 

كبرياً حيث اأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن %50 من امل�سابني لديهم تاريخ مر�سي 

يف العائلة يف حني اأنه يف الغرب %90 من امل�سابني ب�سعف ال�سمع ل يوجد 

لديهم تاريخ مر�سي يف العائلة، موؤكداً على اأهمية الك�سف املبكر والعالج حيث 

اإنه من ال�سعب العالج بعد �سن اخلام�سة، مقدماً �سكره ملعايل مدير اجلامعة 

على رعايته لهذا امللتقىمن جانبه اأكد املدير الطبي مل�ست�سفى امللك عبدالعزيز 

اجلامعي ا�ست�ساري جراحات الأذن وزراعة القوقعة يف مركز امللك عبداهلل 

التخ�س�سي لالأذن الدكتور فريد الزهراين، اأن املركز ي�سهد تقدماً كبرياً يف 

جمال زراعة القوقعة واملعينات ال�سمعية، وي�سم اأحدث الأجهزة يف هذا املجال 

بجانب كفاءات طبية متميزة جعلت من املركز وجهة للم�ست�سفيات العاملية يف 

عالج مر�ساها.

تدشين استبانة تحديث الخطة 
 KSU2030االستراتيجية

د�سنت جامعة امللك �سعود ممثلة بوكالة اجلامعة 

اخلطة  حت��دي��ث  ا�ستبانة  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

؛وتت�سمن   KSU2030 للجامعة  ال�سرتاتيجية 

يف  املن�سوبني  اآراء  ا�ستطالع  التحديث  ا�ستبانة 

اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية املحدثة البالغ عددها 

»8« اأهداف ا�سرتاتيجية هي: الهدف الأول: الإبداع 

والبتكار يف البحث العلمي، الهدف الثاين: الإجادة 

يف الربامج الأكادميية وخمرجاتها، الهدف الثالث: 

امل�ساهمة يف خدمة املجتمع والرتقاء بجودة احلياة، الهدف الرابع: حوكمة 

داعمة وممكنة للجامعة، الهدف اخلام�س: رفع كفاءة املوارد الب�سرية باجلامعة، 

الهدف ال�ساد�س: تنمية الإيرادات الذاتية، الهدف ال�سابع: تنويع ال�ستثمار ومنو 

الأ�سول، الهدف الثامن: تعزيز ال�ستدامة املالية. وقد مت و�سع ثالث ا�ستجابات 

لكل هدف ا�سرتاتيجي؛ بحيث يختار املن�سوبون واملن�سوبات اأحدها، وهي »تثبيت 

الهدف، اإلغاء الهدف، تعديل الهدف« .

الملتقى السابع للجمعيات العلمية الثالثاء المقبل

»CFA إدارة األعمال« تحصد المركز الثاني في »مسابقة«


