
طالبنا.. صانعو إبداع
ال��ع��ام  ب���داي���ة  يف  ي��ط��ي��ب يل 

1443ه/  اجل���دي���د  ال���درا����س���ي 

ب��اأب��ن��ائ��ن��ا  اأرح�����ب  اأن  2021م، 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، وال��زم��اء 

والزميات اأع�ساء هيئة التدري�س 

اأطيب  اجلامعة  من�سوبي  وكافة 

ما  بكل  الكبري  واأم��ل��ن��ا  ترحيب، 

حت��م��ل��ه ع��زائ��م��ك��م م���ن ح��ي��وي��ة 

الف�سل،  هذا  م�ستهل  يف  ون�ساط 

عامة  ال��ب��داي��ات  �سحة  لتغدو 

اأكيدة على جناح النهايات يف كل عمل؛ حيث تختلف البدايات 

باختاف الأهداف والإدارات، اإذ تبقى بدايات العلم وطابه 

خمتلفة بحيويتها وجديدها واأهدافها ال�سعبة.

ومن هنا، فاإن اختاف البداية يف جامعتنا امللك �سعود عادًة 

ما يكون اختافاً مبدعاً وجديداً؛ حيث يكون التميز م�سوؤولية 

اأنتم  الأع��زاء:  لطابنا  نقول  لذا  النجاح؛  و�سانعي  املبدعني 

باجلديد  ترحب  وجامعتكم  الإبداع،  و�سانعو  التميز،  م�سدر 

والن�ساط املخل�س والإجناز امل�ستحق.

اإن اجلامعة بقدر ماهي �سعيدة مبا حتقق لها من منجزات 

ملا  اأكرث  متحم�سة  فاإنها  املا�سية،  الفرتة  يف  كورونا  اأزمة  مع 

اإىل  والطاب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يعود  عندما  �ستحققه 

قاعات الف�سل الدرا�سي، ويف الوقت الذي اأظهرت جامعتكم 

منذ بداية الوباء، حما�ًسا للتعلم داخل احلرم اجلامعي، وقدرة 

على اإبقاء معدلت الإ�سابة بفريو�س كورونا منخف�سة ب�سكل 

من  العديد  بتنفيذ  نف�سه،  الوقت  يف  قامت  فاإنها  ملحوظ، 

مع  بعد،  عن  التعليم  ملوا�سلة  اخلا�سة  التعليمية  الإج��راءات 

الر�سيدة  القيادة  بها  اأو�ست  التي  التعليمات  بكافة  الأخ��ذ 

حفظها اهلل؛ لتعزيز �سامة ورفاهية اجلميع يف هذا الوطن 

الكرمي.

اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  منكم  العديد  بتطلع  اجلامعة  علم  وم��ع 

واملحادثات  الر�سمية  والجتماعات  الدرا�سي  ال�سف  قاعات 

املجدولة، فاإن عودتنا �ستكون على علم باملرونة التي بنيناها 

جتربة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م��ع  امل��ي��دان،  يف  العمل  م��ن  جميًعا 

التعليم عن بعد. ومن خال دمج الأدوات التعليمية اجلديدة 

اجلامعي،  احلرم  داخل  مواردنا  مع  التكنولوجية  والبتكارات 

عرب  التعاون  ونعزز  اأف�سل،  ب�سورة  التعلمية  العملية  �سنحفز 

لأع�ساء  الكبري  امتناننا  مع  التعليمي،  وجمتمعها  اجلامعة 

هيئة التدري�س واملوظفني والطاب والطالبات الذين اأكدوا اأن 

اجلامعة ميكنها ال�ستمرار يف النخراط يف التعليم والبحث، 

على  وممار�ستها  التعليمة  العملية  جن��اح  على  احلر�س  مع 

اأعلى امل�ستويات، على الرغم من حتديات الوباء، مع اللتزام 

امل�ستمر باحلفاظ على �سحة جمتمعنا التعليمي.

اأمنياتي بالتوفيق يف بداية هذا الف�سل،  اإذ اأعرب عن  اإنني 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والتقدير  ال�سكر  وافر  لأقدم 

عهده  ويل  ول�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

الأمني الأمري حممد بن �سلمان -يحفظهما اهلل- على الدعم 

الاحمدود جلامعة امللك �سعود، ولكافة موؤ�س�سات وقطاعات 

الدولة، مع العتزاز والرتحيب بكل طابنا املتميزين، وتقدير 

كل �سركاء النجاح من زماء وطاب وطالبات، �سائًا املوىل 

القدير اأن يحفظ قيادتنا الر�سيدة وباد احلرمني ال�سريفني 

والأم��ن  اأعمالنا،  حليف  النجاح  يجعل  واأن  مكروه،  كل  من 

وال�ستقرار والتقدم والزدهار ثمرة عطائنا.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

معايل رئي�س اجلامعة

����س���در ق�����رار م��ع��ايل 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

بتكليف  ال��ع��م��ر  ب����دران 

ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

الدكتور  الإع���ام  بق�سم 

مطلق بن �سعود املطريي 

الإدارة  ع��ل��ى  م�����س��رف��اً 

ل�سحيفة  وال���ت���ح���ري���ر 

خلفاً  اجل��ام��ع��ة،  ر�سالة 

للدكتور ح�سني بن �سعيد 

القحطاين.

اجلامعة«  »ر�سالة  اأ�سرة حترير 

للدكتور  اجل��زي��ل  بال�سكر  تتقدم 

ح�سني القحطاين على جمهوداته 

ال�سحيفة  تطوير  يف  واإ�سهاماته 

منذ  بداأت  التي  م�سريتها  واكمال 

ك��اأول  /1975م،  1395ه�  ع��ام 

ت�سدر  اأ�سبوعية  جامعية  �سحيفة 

اإدارتها  على  واأ�سرف  اململكة،  يف 

وحتريرها نخبة من من�سوبي ق�سم 

اأ�سرة  وتتمنى  باجلامعة.  الإع��ام 

التحرير التوفيق وال�سداد للم�سرف 

ت�سعى  ح��ي��ث  اجل���دي���د، 

اجلامعة«  »ر���س��ال��ة  دوم���ا 

اإعامية  و�سيلة  تكون  اأن 

الأفكار  تبادل  يتم عربها 

املختلفة  وامل��و���س��وع��ات 

الهادفة. جدير بالذكر اأن 

املطريي  مطلق  ال��دك��ت��ور 

ح��ا���س��ل ع��ل��ى دك���ت���وراه 

اإع����ام م��ن ج��ام��ع��ة عني 

م�سر  بجمهورية  �سم�س 

اإ�سهامات  ول��ه  ال��ع��رب��ي��ة، 

والإعامي.  الأكادميي  املجال  يف 

ال�سعودية  ال�سفارة  يف  عمل  كما 

بجمهورية م�سر العربية، منذ عام 

2001 وحتى 2009، تقلد خالها 
عدة منا�سب.
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اختتام فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي 09»مركز الحاسب وتنمية المهارات« يعلن عن إقامة دورات 03

       المطيري مشرفًا على    

»جرعتين«.. تعيد الطالب حضوريًا
تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

الصيدلة تعقد 
جلسة المجلس 

االستشاري 
الطالبي االول 

عقدت كلية ال�سيدلية موؤخراً 

ال���س��ت�����س��اري  املجل�س  جل�سة 

الأكادميي  للعام  الأول  الطابي 

1442 ه� برئا�سة عميد الكلية 
الدكتور اأو�س ال�سم�سان.

اجلل�سة  يف  املجل�س  وناف�س 

القادمة،  لل�سنوات  الكلية  خطة 

لآراء  ال�ستماع  اإىل  بالإ�سافة 

اأع�ساء املجل�س و مقرتحاتهم.

الكلية  وكيل  اجلل�سة  ح�سر 

والتعليمية  الأكادميية  لل�سوؤون 

الدكتور من�سور املتوزي .

استخدام الطريق البديل بعد بوابة العارض

كتب: مو�سى عبداهلل

مّر  ون�سف  ع��ام  م��ن  اأك��رث  بعد 

من  والكثري  ك��ورون��ا،  جائحة  على 

و�سلوكيات  العمل  ومن��ط  املفاهيم 

احلياة التي قد تغريت..

املرحلة  تلك  م��رور  بعد   ، اليوم 

بظروفها وما �ساحبها من اإجراءات 

اجلامعية  املرحلة  ط��اب  ي�ستعد 

ال��درا���س��ي��ة  احل���ي���اة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 

اأن كان التعليم »عن  ح�سورًيا، بعد 

التح�سني..  اأول��ه��ا  ب�سروط  بعد« 

الطاب  م��ن  ال��ع��دي��د   اأك���د  حيث 

�سحيفة  اأج���رت���ه  ا���س��ت��ط��اع  ع��رب 

ر�سالة اجلامعة ا�ستعداهم للمو�سم 

الدرا�سي اجلديد بتلقيهم جرعتني 

من لقاح كورونا والتزامهم ب�سروط 

ن�ستها  التي  الإجراءات الحرتازية 

ادارة  و�ستطبقها  ال�سحة  وزارة 

اجلامعة.

التفا�سيل �س� 8

د. ح�سني القحطايند. مطلق املطريي

د. بدران العمر

ن���ظ���راً ل��ل��ك��ث��اف��ة امل���روري���ة 

طريق  من  للقادمني  املتوقعة 

يف  وللم�ساهمة  خالد،  امللك 

امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية 

للكليات،  ال��و���س��ول  و�سهولة 

ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأو�����س����ت 

اجلامعي  والأم����ن  لل�سامة 

الآداب،  ك��ل��ي��ات»  م��ن�����س��وب��ي 

والرتجمة،  اللغات  الرتبية، 

احلقوق  والآث�����ار،  ال�سياحة 

ومعهد  ال�سيا�سية«  وال��ع��ل��وم 

التميز  وم���رك���ز  ال��ل��غ��وي��ات، 

البحثي يف تطوير تعليم العلوم 

ا�ستخدام  اإىل  والريا�سيات، 

ال��ط��ري��ق ال��ب��دي��ل ب��ع��د ب��واب��ة 

العار�س رقم )2( على امتداد 

طريق امللك خالد للدخول اإىل 

اجلامعة .
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الحفل الختامي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

كتبت: �سارة ال�سويداء

اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  الدكتور 

ال���ع���م���ر، اأق���ي���م م����وؤخ����را احل��ف��ل 

الطلبة  برنامج  خلريجي  اخلتامي 

امل��ت��ف��وق��ن وامل��وه��وب��ن، وذل���ك يف 

الت�سريفات. قاعة 

ثم  امللكي  بال�سالم  احلفل  ب��داأ 

األقتها  اأدب��ي��ة  مبقطوعة  اُ���س��ت��ِه��ل 

العمري،  اأري���ج  املتفوقة  الطالبة 

املوهوبة  الطالبة  احلفل  وقدمت 

عطرة  ت��الوة  ثم  العازمي،  مناهل 

الطالب  تالها  الكرمي  القراآن  من 

بعد  ال���ق���دمي���ي،  امل����وه����وب ع��ل��ي 

علي  امل��وه��وب  الطالب  األقى  ذل��ك 

تالها  �سعرية،  ق�سيدة  العجمي 

الطالب  األ��ق��اه��ا  اخلريجن  كلمة 

األقى  ثم  النافع،  �سلطان  املوهوب 

تركي  ال��دك��ت��ور  ال��رن��ام��ج  م��دي��ر 

ع�سريي كلمته.

بعد ذلك مت عر�س فيلم تعريفي 

املتفوقن  الطلبة  برنامج  خا�س 

وامل��وه��وب��ن، ث��م ب����داأت ال��دك��ت��ورة 

ح��م��دة ال��ع��ن��زي م�����س��اع��دة م��دي��ر 

خريجي  ب��ا���س��ت��ع��را���س  ال��رن��ام��ج 

وخ��ري��ج��ات ال��رن��ام��ج وامل��ك��ّرم��ن 

والتخ�س�سات  الكليات  جميع  يف 

وامل�سارات.

امل�ساركن  الطلبة  ت�سّرف  حيث 

اأوائل املتفوقن من  يف احلفل وهم 

الكليات بت�سلم �سهاداتهم من معايل 

تكرمي  مت  واأي�ساً  اجلامعة،  رئي�س 

الرنامج،  يف  واملر�سدين  املن�سقن 

و�سركاء النجاح، والفائزين مب�سابقة 

للق�سة  مداد  وم�سابقة   ،19 كوفيد 

ُع��ِر���س فيلم عن  ث��م  ال��ق�����س��رية،  

والذي  التطبيقي  التدريب  م�سروع 

�سلم  ذلك  بعد  �سابك،  �سركة  رعته 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي   حممد  الدكتور  والأكادميية 

التدريب  مل�سروع  النهائي  التقرير 

اجلامعة  رئي�س  ملعايل  التطبيقي 

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

العمر.

معاليه  د�سن  احلفل  نهاية  ويف 

كما د�سن معاليه النظام الإلكرتوين 

مل�سارّي التلمذة واملوهبة، و اجلدير 

بالذكر اأن الرنامج يهدف اإىل رفع 

والعملي  العلمي  الطلبة  م�ستوى 

حكومة  اإل��ي��ه  ت�سعى  م��ا  ليحققوا 

خادم احلرمن ال�سريفن من خالل 

روؤية 2030.

ح�����س��راحل��ف��ل وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

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

وكيل  و  ال��ن��م��ي،  ال��دك��ت��ور حم��م��د 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

الدكتور  و  م�سملي،  علي  الدكتور 

ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي ع��م��ي��د ����س���وؤون 

الطالب، وعدد من اأوائل املتفوقن.

ت��ف��ق��د م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر مركز لقاحات 

كورونا بالعيادات الطبية اجلامعية.

واطلع معاليه خالل اجلولة على 

ومراحل  العيادات  يف  العمل  �سري 

اللقاح  اأخ��ذ  يف  الراغبن  ا�ستقبال 

�سد ف��ريو���س ك��ورون��ا، وامل�����س��ارات 

التي مت تخ�سي�سها ملن�سوبي وطلبة 

من�سوبي  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة، 

وطلبة التعليم العام .

ودع����ا م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

املبادرة  اإىل  العمر  ب��دران  الدكتور 

جمتمع  اإىل  للو�سول  اللقاح  باأخذ 

�سحي والعودة للحياة الطبيعية مرة 

اآخرى.

معايل  ق��دم  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 

والتقدير  ال�سكر  اجلامعة  رئي�س 

العيادات  مركز  يف  العاملن  لكافة 

يقومون  ما  على  اجلامعية  الطبية 

به من جهود متميزة لكافة الراغبن 

يف ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح ���س��د ف��ريو���س 

من�سوبي  كافة  طالب  كما  ك��ورون��ا، 

اجلامعة والطلبة باملبادرة با�ستكمال 

ال��ت��ح�����س��ن، واأخ����ذ ج��رع��ت��ي لقاح 

الدرا�سي  العام  بداية  قبل  كورونا 

 للعودة الآمنة  للدرا�سة احل�سورية.

رئي�س  م��ع��ايل  م��ت��اب��ع��ة  وت���اأت���ي 

اجل��ام��ع��ة مل��رك��ز ال��ل��ق��اح��ات �سمن 

�سعي اجلامعة للو�سول اإىل جمتمع 

�سحي، من خالل ما تلقاه من دعم 

�سخي من قيادة اململكة رعاها اهلل.

ا�ستقبال  املركز  ويوا�سل  ه��ذا   

ال��راغ��ب��ن يف اأخ���ذ ل��ق��اح ف��ريو���س 

كورونا من طالب وطالبات اجلامعة 

وعائالتهم، كما مت موؤخراً تخ�سي�س 

م�����س��ار خ��ا���س مل��ن�����س��وب��ي وط���الب 

م�سار  وكذلك  اجلامعة،  وطالبات 

خ��ا���س مل��ن�����س��وب��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام، 

الفئة  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  وال���ط���الب 

من  لتمكينهم   ،18-12 العمرية 

كورونا  ف��ريو���س  �سد  اللقاح  اأخ��ذ 

“كوفيد19”.

ال��ط��ال��ب��ة جن���الء بنت  ن��اق�����س��ت 

ماج�ستري  ر�سالة  العباد  عبداهلل 

احل�سري  امل�سهد  »تطوير  بعنوان 

حالة  امل�ستدامة  لل�سياحة  كمدخل 

درا���س��ي��ة ح���ي ال��ظ��ه��رية مب��دي��ن��ة 

زياد  الدكتور  باإ�سراف  الريا�س« 

ع��ل��م ال���دي���ن و ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 

رفعت.

التخطيط  ق�سم  رئي�س  وق��ال   

ال��ع��م��راين ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال��زام��ل 

للدرا�سات  برامج  ثالث  هناك  اأن 

العمراين  التخطيط  بق�سم  العليا 

مي���ك���ن ل���ل���ط���ال���ب���ات الل���ت���ح���اق 

ب��ه��ا وه����ي: ب��رن��ام��ج ال��ت��خ��ط��ي��ط 

الت�سميم  وب��رن��ام��ج  ال��ع��م��راين، 

ال���ع���م���راين، وب���رن���ام���ج ال��ت��ط��وي��ر 

يقدم  الق�سم  اأن  م�سيفاً  العقاري، 

والت�سميم  التخطيط  ب��رن��اجم��ي 

مرحلة  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال��ع��م��راين 

الر�سالة  وت��اأت��ي  ال��ب��ك��ال��وري��و���س. 

املعرفة  اإث��راء  نحو  ال�سعي  لتوؤكد 

العلمي يف جمالت تخدم  والبحث 

يتوافق  ومبا  التنموية؛  القطاعات 

مع توجهات جامعة امللك �سعود يف 

والتميز يف  العاملية  الريادة  حتقيق 

واإنتاج بحوث  املعرفة،  بناء جمتمع 

نوعية.

طالبة  اأول  ه��ي  ال��ع��ب��اد  وت��ع��د 

ق�سم  يف  ماج�ستري  ر�سالة  تناق�س 

بعد  وذل���ك  ال��ع��م��راين  التخطيط 

بالق�سم  الطالبات  �سطر  افتتاح 

قبل ثالث �سنوات.

د. العمر يزور »مركز اللقاحات« بالمدينة الطبية

العباد أول طالبة تناقش رسالة ماجستير في 
التخطيط العمراني

حتت عنوان »طلبة اليوم قادة امل�ستقبل«

انطالق برنامج تطوير القيادات 
للطلبة الموهوبين

كتب : فهد الفليج 

نظمت عمادة �سوؤون الطالب وبالتعاون مع وكالة وزارة التعليم للرامج 

املرحلة  من  املوهوبن  للطلبة  القيادات  »تطوير  برنامج  موؤخراً  التعليمية، 

عميد  بح�سور  وذلك  امل�ستقبل«،  قادة  اليوم  »طلبة  عنوان  الثانوية« حتت 

�سوؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي،  و مدير عام الدارة العامة للموهوبن 

الرنامج  يهدف  اململكة.   مناطق  من خمتلف  و ٢٠ طالباً  التعليم  ب��وزارة 

اأ�س�س  حول  الأ�سا�سية  املعارف  املوهوبن  الطلبة  اك�ساب  اإىل  التدريبي 

ومفاهيم ونظريات القيادة، والقدرة على فهم التحديات امل�ستقبلية يف �سوء 

اكت�ساف  ومهارات  حتقيقها،  يف  امل�ساهمة  وجمالت   2030 اململكة  روؤية 

الوعي  خالل  من  وتطويرها  القيادية  خ�سائ�سهم  على  والتعرف  ال��ذات 

الذاتي، ومهارات الوعي بالآخرين واكت�ساف بيئات العمال، والتعرف على 

العمل وحت�سن  بيئات  واآثرها على تطوير  القيادة  اأهمية قيم واخالقيات 

ذاتية  خطة  بناء  ومهارات  العمل،  فرق  واإدارة  بناء  ومهارات  الإنتاجية، 

للتطوير القيادي  ويتناول الرنامج عدداَ من املحاور وهي مفهوم القيادة 

واكت�ساف الذات اكت�ساف الخرين وبيئات العمل، قيادة التغري التنظيمي، 

اإحراز التقدم ال�سخ�سي واملهني.

فريق بحثي يدرس األثر 
النفسي لكورونا

اأجرى فريق بحثّي من جامعة امللك �سعود ممثاًل بكر�سي �سابك لأبحاث 

) كورونا  النف�سي جلائحة  الأثر  عن  درا�سة  النف�سية،  ال�سحة  وتطبيقات 

كوفيد19-) على املجتمع ال�سعودي.

 BMC Psychiatry والتي ن�سرت يف جملة  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 

املخت�سة يف الطب النف�سي، اأن جلائحة كورونا اأثراً نف�سياً على امل�ساركن 

اإىل �سديد خالل فرتة  النف�سي من متو�سط  الأثر  الدرا�سة، فيما كان  يف 

اجلائحة، حيث بلغت ن�سبة اأعرا�س الكتئاب %21، واأعرا�س القلق 18%، 

و اأعرا�س التوتر %13، وهي ن�سب اأعلى من املعدل املعتاد يف املجتمع.

النوم  وا�سطراب  والتوتر  والقلق  الكتئاب  معدل  اأن  الدرا�سة  وبينت 

اأكرث من  الإناث  الدرا�سة، ويف  من عينة  �سناً  الأ�سغر  الفئة  اأعلى يف  كان 

الذكور، وكذلك اأعلى لدى الأ�سخا�س الذين يعانون من ا�سطرابات نف�سية 

حتمل  عدم  بن  قوية  عالقة  هناك  اأن  الدرا�سة  مو�سحة  اجلائحة،  قبل 

املجهول، والذي له دور كبري يف تطور الأعرا�س النف�سية والكتئاب والقلق 

بن  اأي�ساً  الدرا�سة وجود عالقة  اأثبتت  وكذلك  النوم،  وا�سطراب  والتوتر 

اإ�سرتاتيجيات املواجهة مثل الإنكار ولوم الذات وال�سطرابات النف�سية.

وتعد جملة Psychiatry النا�سرة للبحث من اأف�سل املجالت املخت�سة 

على  الط��الع  وميكن   ،3.6 لها  التاأثري  معامل  ويبلغ  النف�سي،  الطب  يف 

https://rdcu.be/cqFwI : الدرا�سة من خالل الرابط التايل



»مركز الحاسب وتنمية المهارات« 
يعلن عن إقامة دورات الفصل األول

كتب : فهد الفليج 

اأعلن مركز احلا�سب وتنمية املهارات للتدريب 

بعمادة �س�ؤون الطالب عن بدء تقدمي عدد من 

الدورات والتي ت�ستهدف الراغبني بالتدريب من 

داخل وخارج اجلامعة، وذلك مع بداية الف�سل 

االول من العام اجلامعي1443 هـ.

واأفاد املركز اأنه �سيتم طرح العديد من دورات 

االح�سائي  التحليل  دورة  مثل  االآيل  احلا�سب 

بامل�سروع  والتحكم  التخطيط  دورة  و   SPSS
بلغة  الربجمة  ودورة يف    ORACLE با�ستخدام  البيانات  ق�اعد  ودورة 

++c ودورة الر�س�م 

ودورة  الهند�سية 

ــ�ب  ــس ــ�� ــ�ت ــف ال يف 

وغــــــــرهــــــــا مـــن 

الــدورات يف جمال 

احلا�سب.

املركز  واأ�ــســاف 

دورات  تقدمي  عن 

االإداري  املجال  يف 

وتط�ير الذات مثل 

دورة اإدارة امل�ساريع 

PMP ودورة اإدارة 
الب�سرية  ـــــ�ارد  امل

القان�نية  الثقافة 

اإدارة  ودورة  و 

ال�ساملة  اجلــــ�دة 

SIGMA6 ودورة 
الــتــحــلــيــل املــــايل، 

ـــارات  ـــه م ودورة 

التط�عي  الــعــمــل 

وغــــــــرهــــــــا مـــن 

الــدورات يف جمال 

اللغات مثل  االإجنليزية  و الفرن�سية.  

امل�ؤ�س�سة  من  ب�سهادات  معتمدة  �ستك�ن  الــدورات  هذه  اأن  املركز  واأكد 

العامة للتدريب التقني واملهني ومن ال�سجل املهاري.

17 3أخبار  �لعدد 1402 - �لأحد 21 حمرم 1443هـ �ملو�فق 29 �أغ�سط�س 2021م

بـ »طبية« جامعة امللك �سعود..

اجراء دراسة محورية عن نظام تقويم القلب وإزالة الرجفان 
القابل للزرع خارج األوعية الدموية

أكثر من 9000 طالب وطالبة ينهون اختبار اللغة 
االنجليزية عن بعد للمستجدين

اأنهى اكرث من 9000 االف طالب 

يف  املقب�لني  الطلبة  مــن  وطــالــبــة 

جامعة امللك �سع�د لهذا العام اختبار 

االإجنليزية،   للغة  امل�ست�ى  حتديد 

الــربنــامــج  فــعــالــيــات  �سمن  ـــك  وذل

لهذا  امل�ستجدين  للطلبة  التعريفي 

برعاية  م�ؤخراً  اأقيم  والــذي  العام، 

مــعــايل رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــتــ�ر 

ال�سنة  عــمــادة  يف  الــعــمــر،  بــــدران 

االأوىل امل�سرتكة 

ال�سنة  ــادة  ــم ع عــمــيــد  واو�ـــســـح 

االأوىل امل�سرتكة الدكت�ر عبد املجيد 

بن عبد العزيزاجلري�ي اأن الربنامج 

الــتــعــريــفــي لــلــطــالب والــطــالــبــات 

جــاء حتت  اجلــامــعــة،  يف  املقب�لني 

لــ�طــن  ـــــــدة..  واع “همم  ـــ�ان  عـــن

بالل�ائح  لتعريفهم  وذلــك  طم�ح”، 

العمادة  يف  بها  املعم�ل  واالأنظمة 

وجامعة امللك �سع�د.

ورحب اجلري�ي بالطلبة املقب�لني 

يف اجلامعة �سائاًل اهلل لهم الت�فيق 

العمادة  اإن  وقال اجلري�ي  والنجاح 

والتدابر  االإجــراءات  كامل  اتخذت 

فرو�س  انت�سار  من  للحد  ال�قائية 

ك�رونا.

 م�سراً اإىل اأن  الربنامج التعريفي 

االإلكرتوين الذي يق�م على مرتكزات 

للتف�ق  الت�سجيع  وهدفها  التمييز 

والتمييز يف احلياة اجلامعية.

الــربنــامــج  اإن  اجلـــريـــ�ي  وقــــال 

ينفذه  الــذي  االإلــكــرتوين  التعريفي 

تــزويــد  يت�سمن  بــعــد  عــن  الطلبة 

باملعل�مات  واملــقــبــ�الت  املقب�لني 

ي�ستطيع�ن  التي  املهمة  االإر�سادية 

م  يَُقدَّ ما  اإىل  التعرف  خاللها  من 

درا�ستهم،  خــالل  خدمات  من  لهم 

من  عليهم  وما  حق�ق  من  لهم  وما 

متن�عة  اأن�سطة  واإقــامــة  واجــبــات، 

بح�س�ر  االنــتــظــام  يف  ت�ساعدهم 

يف  االأول  الــيــ�م  منذ  املــحــا�ــســرات 

ــي. بــاالإ�ــســافــة اإىل  ــس ــدرا� الــعــام ال

للرد  وهــاتــف  الفني  الــدعــم  وجــ�د 

على ا�ستف�سارات الطلبة والطالبات 

حتى  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  من 

اجلري�ي  واأ�ساف  م�ساًء،  العا�سرة 

االإلكرتوين  التعريفي  الربنامج  اأن 

امليثاق،  على:  ي�ستمل    on-line
وا�ستمارة  ال�سحية،  واال�ــســتــمــارة 

حتديد  واختبار  واالأن�سطة  امل�اهب 

امل�ست�ى يف اللغة االإجنليزية.

وقال اجلري�ي ان العمادة ق�سمت 

كل  ي�ميا  اربع فرتات  اىل  الطالب 

فـــرتة  300 طــالــب مــ�زعــني على 

التباعد  ثالث مدرجات مبا ي�سمن 

درجات  اعلى  وحتقيق  بينهم  فيما 

بروت�ك�الت وزارة ال�سحة. وا�ساف 

الــفــرتة  الــطــلــبــة يف  ان  اجلـــريـــ�ي 

التفاعلي  اللقاء  يح�سر  الــ�احــدة، 

والبطاقة  الدرا�سية  الكتب  وي�ستلم 

اجلامعية.

عمادة  وكيل  اأو�ــســح  جهته  ومــن 

لــ�ــســ�ؤون  املــ�ــســرتكــة  االأوىل  ال�سنة 

�سع�د  املــلــك  جــامــعــة  الــطــالب يف 

الدكت�ر  التعريفي  الربنامج  ومدير 

خملد بن مطران العنزي اأن العمادة 

جهزت مركز ات�سال متكامل لتلقي 

امل�سكالت  حـــ�ل  الطلبة  بــالغــات 

االختبار  اأداء  اأثناء  تعرت�سهم  التي 

العنزي  وقــال   (online) بُعد  عن 

اأن اختبارات اللغة االجنليزية فقط 

لتحديد امل�ست�ى ولي�س فيها ر�س�ب 

اأو جناح.

واأ�ساف اأن العمادة �سكلت جلان 

الــطــالب  لفح�س  لــلــتــاكــد  خــا�ــســة 

احلــرارة  درجــة  وقيا�س  والطالبات 

والتاكد من اكتمال اخذ اللقاح عرب 

تطبيق ت�كلنا.

من جهتها او�سحت وكيلة ال�سنة 

الطالبات  ل�س�ؤون  امل�سرتكة  االوىل 

الدكت�رة ح�سة الطال�سي ان العمادة 

ومت  170 طالبة،  الي�م  ت�ستقبل يف 

تق�سيمهن اىل خم�س فرتات يف كل 

االجـــراءات  انــهــاء جميع  يتم  فــرتة 

جلميع الطالبات. م�سرة اىل ان كل 

اىل جمم�عتني  تق�سيمهن  مت  فرتة 

الكتب  لهن  ت�سلم  جمم�عة  وكــل 

اجلامعية  والــبــطــاقــة  الــدرا�ــســيــة  

وحت�سر اللقاء التفاعلي.

العمر رعى فعاليات الربنامج التعريفي ..

للغذاء  الــعــامــة  الهيئة  وافــقــت 

اإجراء درا�سة حم�رية  والدواء على 

ــقــ�مي الــقــلــب واإزالـــــة  ــظــام ت عـــن ن

ــل لـــلـــزرع )خـــارج  ــقــاب ــان ال ــرجــف ال

 ،EV-ICD ــة(  ــدمــ�ي ال االأوعـــيـــة 

احل�س�ل  اإىل  ــة  ــس ــدرا� ال ــهــدف  وت

ــى بـــيـــانـــات مـــ�ثـــ�قـــة ويــعــتــمــد  عــل

يف  حمكمة  علمية  بطريقة  عليها 

اجلهاز  وكفاءة  �سالمة  مدى  تقييم 

الدرا�سة  هــذه  تعنى  حيث  الطبي 

القلب  لنظم  جديد  عــالج  باختبار 

تق�مي  نظام  ي�سمى  الطبيعي  غر 

القابل  الرجفان  واإزالــة  القلب  نظم 

 EV) الدم�ية  االأوعية  للزرع خارج 

.(ICD
اجلامعة  رئي�س  معايل  واطــمــاأن 

العمر  بــدران  الدكت�ر  �سع�د  امللك 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ومعايل 

العامة للغذاء والدواء الدكت�ر ه�سام 

املري�سني  �سحة  عــلــى  اجل�سعي 

زراعة  عملية  لهما  اأجريت  اللذان 

وُمــزيــل  القلب  نُــظــم  ُمــَقــ�ِّم  جــهــاز 

 (ICD) للغر�س  القابل  َجــَفــان  اَلــرَّ

ــة الــدمــ�يــة يف مركز  خــارج االأوعــي

القلب،  وجــراحــة  لطب  فهد  امللك 

ا�ست�ساري  الطبي  الفريق  وراأ�ـــس 

الطبية  املدينة  يف  القلب  كهربائية 

ــ�ر  ــدكــت ــعــ�د ال بــجــامــعــة املــلــك �ــس

اأحــمــد بــن �ــســالح هــر�ــســي، و�سم 

القلب  جــراحــة  ا�ست�ساري  الفريق 

اخلمي�س،  حمد  بـن  نا�سر  الدكت�ر 

الدكت�ر  القلب  كهـرباء  وا�ست�ساري 

القرعاوي،  الرحمن  عبد  بن  وائــل 

وا�ست�ساري التخديـر الدكتـ�ر اأحمد 

دمردا�س.

نظام  اإن  هر�سي  الدكت�ر  وقــال 

ه�  الرجفان  واإزالـــة  القلب  تق�مي 

على  بــالــقــدرة  يتميز  جــديــد  نـــ�ع 

واكت�ساف  القلب  نُظم  ا�ست�سعار 

ما  اأو  النب�س  عــن  تــ�قــف  اإذا  مــا 

�سريع  نح�  على  ينب�س  ــان  ك اإذا 

باخلطر،  املري�س  حياة  يهدد  مما 

حــيــث يــ�ــســدر �ــســدمــات ملــحــاولــة 

الطبيعي،  القلب  نُــظــم  ا�ــســتــعــادة 

من  اجلهاز  زراعــة  مت  اأنــه  م�سيفاً 

حتت  اجلهاز  اأ�سالك  تثبيت  خالل 

اإىل  احلــاجــة  دون  الق�س  عظمة 

الدم�ية  االأوعــيــة  داخــل  متريرها 

م�سراً  القلب،  داخــل  تثبيتها  اأو 

ال�سريرية  االأبحاث  جميع  اأن  اىل 

ُترى  اجلامعية  الطبية  املدينة  يف 

حتـــت اإ�ـــســـراف ومــتــابــعــة دقــيــقــة 

يف  ال�سريرية  االأبــحــاث  وحــدة  من 

م�ؤكداً  اجلامعية،  الطبية  املدينة 

جيدة  �سحة  يف  املري�سني  اأن  على 

مركز  اأن  م�ستدركاً  احلــمــد،  وهلل 

القلب  وجــراحــة  لطب  فهد  امللك 

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف 

�سع�د ه� املركز ال�حيد يف ال�سرق 

اأجــريــت فيه هذه  الــذي  االأو�ــســط 

العملية �سمن درا�سة عاملية ما قبل 

و  الــغــذاء  هيئة  قبل  من  االعتماد 

الدواء االمريكية. 

ولال�ستف�سار عن التنظيمات وكل 

ال�سريرية،  الــدرا�ــســات  يخ�س  مــا 

التجارب  ق�سم  مع  الت�ا�سل  ميكن 

العلمي  التقييم  ـــاإدارة  ب ال�سريرية 

وذلك  الطبية  واملنتجات  لالأجهزة 

عـــن طـــريـــق: الـــربيـــد االلـــكـــرتوين 

اأو   ،  MDCI@sfda.gov.sa
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خططاً  التعليم  وزارة  ق��ّدم��ت 

م��ط��ّورة  تعليمية  وب��رام��ج  درا���س��ي��ة 

ا�ستعداداً  الإع��اق��ة  ذوي  للطالب 

الدرا�سي اجلديد، حيث متت  للعام 

الدرا�سية  اخل��ط��ط  م��ع  م��واءم��ت��ه��ا 

يحقق  ال��ع��ام، مبا  للتعليم  اجل��دي��دة 

للطالب ذوي الإعاقة التعليم اجليد 

فر�ص  وت��ع��زي��ز  وال�سامل  املن�سف 

التعلّم مدى احلياة، اإىل جانب تلبية 

احتياجاتهم الرتبوية، وحت�سني نواجت 

تعلمهم لتحقيق اأهداف روؤية 2030. 

وقالت وكيل وزارة التعليم للربامج 

التعليمية د.مها ال�سليمان: »اإن الوزارة 

اخلطط  تطوير  على  العمل  اأمت��ت 

ال��درا���س��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة مبا 

يتنا�سب مع خ�سائ�ص الطالب ذوي 

الإعاقة، وذلك باإ�سافة مواد جديدة 

)اللغة الإجنليزية – املهارات الرقمية 

الرتبية  الجتماعية -  الدرا�سات   –
البدنية - الدفاع عن النف�ص(، واإدراج 

لغة الإ�سارة يف منهج الرتبية الأ�سرية 

احلياتية  وامل��ه��ارات 

جل���م���ي���ع امل����راح����ل 

التعليم  يف  التعليمية 

ال����ع����ام، وح�����س�����ص 

جانب  اإىل  درا�سية، 

ح�����س�����ص ال��ن�����س��اط 

وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي، 

وكذلك اإ�سافة ن�ساط 

مدر�ستي  م�سحف 

الدرا�سية  للخطط 

مبا  اخلا�سة  للرتبية 

خ�سائ�ص  مع  يتواءم 

الطلبة ذوي الإعاقة«، 

والتغيري  التطوير  اإحداث  اأن  موؤكدةً 

ال����ذي ت�����س��ه��ده ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة 

فر�ص  زيادة  �سي�سهم يف  وبراجمها، 

للطالب  ن��واجت��ه  وحت�سني  التعلّم 

�ساعات  وا�ستثمار  الإع��اق��ة،  ذوي 

اليوم الدرا�سي، والو�سول اإىل نواجت 

اإيجابية يف تعليمهم من حيث زيادة 

الطالب  اأداء  وحت�سن  التعلّم  فر�ص 

الدرا�سية  امل���واد  يف 

اإىل  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 

ج��ان��ب زي���ادة فر�ص 

للمهارات  اكت�سابهم 

ي��ت��واءم  مب��ا  املهنية، 

الع�سر  مع متطلبات 

احل����ايل وت��اأه��ي��ل��ه��م 

ل�سوق العمل وجعلهم 

يف  منتجني  اأف�����راداً 

املجتمع. 

واأ����س���اف���ت وك��ي��ل 

التعليمية  ال��ربام��ج 

الدرا�سية  اأن اخلطة 

ت�سمنت  امل��ق��ب��ل  ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام 

والنماذج  والربامج  حتديث اخلطط 

الت�سغيلية املطروحة للعودة للمدار�ص، 

و�سمات  خ�سائ�ص  مع  يتنا�سب  مبا 

مدار�ص  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الطالب 

اخلا�سة  الرتبية  ومعاهد  وم��راك��ز 

التعليم  مدار�ص  يف  الدمج  وط��الب 

العام  بداية  اأن  اإىل  م�سريةً  ال��ع��ام، 

الدرا�سي تاأتي متزامنة مع البدء يف 

التعليمية  والبيئات  الأهلية  حتديد 

اخلا�سة  الرتبية  لطالب  املنا�سبة 

الت�سخي�ص  عمليات  عرب  وطالباتها 

والتقييم واملالحظة، وتقدمي الربامج 

الأم���ور،  واأول��ي��اء  لالأ�سر  التوعوية 

ذوي  الطلبة  ح�سول  م��ن  وال��ت��اأك��د 

الإعاقة على كامل متطلباتهم املادية 

واملعنوية، لبداية ناجحة لعام درا�سي 

جديد.  واأ�سارت د.مها ال�سليمان اإىل 

ا�ستمرار الفرق واللجان املخت�سة يف 

العام  انطالق  مبتابعة  التعليم  وزارة 

مع  1443ه�   اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 

الإدارات التعليمية؛ لت�سهيل انطالقة 

الرتبية  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  ناجحة 

اخل��ا���س��ة، مب��ب��ا���س��رة ال��ع��م��ل على 

اإنهاء التجهيزات  واملباين املدر�سية 

وامل��راك��ز  املعاهد  جلميع  املختلفة 

والربامج  وترحيل الكتب واملقررات 

التعليمية للمكاتب واملدار�ص التابعة 

لها.

التعليم36  �لعدد 1402 - �لأحد 21 حمرم 1443هـ �ملو�فق 29 �أغ�سط�س 2021م4

عالميًا في جودة   29 المركز  المملكة تحصد 
2021 »نيتشر«  لمؤشر  وفقًا  العلمية  األبحاث 

“التعليم” تنظم »التمّيز في تعليم
اللغة اإلنجليزية للمتعلمين الصغار«

وكيل التعليم تطوير المناهج للتربية الخاصة
بما يتناسب الطلبة ذوي اإلعاقة

وزير التعليم: رئي�س اجلامعة امل�س�ؤول

عن االإجراءات االحرتازية

لن نسمح بأي تقصير 
أو تهاون في تحّمل 

المسؤولية للحفاظ على 
سالمة الطلبة

التعليم  وزير  معايل  التقى 

ال�سيخ  اآل  حممد  بن  د.حمد 

ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي  روؤ���س��اء 

ل���الط���الع على  اجل���ام���ع���ات؛ 

ت���ق���اري���ر اجل���اه���زي���ة ل��ل��ع��ام 

اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د، وال��ع��ودة 

احل�����س��وري��ة جل��م��ي��ع ط��الب 

اجلامعي  التعليم  وط��ال��ب��ات 

ملن  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء 

حت�ّسل منهم على جرعتني. 

وقّدم وزير التعليم يف بداية 

اللقاء ال�سكر والتقدير للقيادة 

الر�سيدة -اأيدها اهلل- على دعمها امل�ستمر للتعليم اجلامعي، 

لأبناء  التعليمية  العملية  ا�ستمرار  على  احلفاظ  يف  وجهودها 

معاليه  �سكر  كما  كورونا،  جائحة  ظروف  رغم  اململكة  وبنات 

والرتحيب  تكليفهم،  ف��رتة  انتهت  الذين  اجلامعات  روؤ���س��اء 

بالوكالء املكلفني اجلدد، متمنياً لهم التوفيق. 

كل  قبل  من  التاأكيد  اأهمية  على  ال�سيخ  اآل  ال��وزي��ر  واأك��د 

الطالب  ح�سول  �سرورة  على  وغريها  واملعاهد  اجلامعات 

واأع�ساء هيئة التدري�ص والإداريني على جرعتي اللقاح للدخول 

التح�سني  مكتملي  لغري  ال�سماح  وع��دم  التعليمية،  للمن�ساآت 

بجرعتني باحل�سور، واإيقاف ت�سجيل الطلبة الذين مل يح�سلوا 

على اللقاح واعتبارهم غائبني، مع متكينهم من تاأجيل الف�سل 

دون اأن يُحت�سب، م�سدداً على تكثيف اجلهود يف مراكز تقدمي 

ال�سحية  وامل��راك��ز  وامل�ست�سفيات  اجلامعات  يف  اللقاحات 

للح�سول  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  لتحفيز  اجلامعية؛ 

على اللقاح. 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  »حت�سني  ال�سيخ:  اآل  الوزير  وق��ال 

وعمداء  اجلامعة  ووك��الء  اجلامعة  رئي�ص  م�سوؤولية  والطلبة 

الكليات وروؤ�ساء الأق�سام كل فيما يخ�سه، وحثهم للح�سول على 

اأي  ال�سماح بدخول  اللقاح ومتابعتهم يف ذلك، وعدم  جرعتي 

طالب اأو ع�سو هيئة تدري�ص غري حم�سن، واتخاذ الإجراءات 

اأن رئي�ص اجلامعة  اإىل  النظامية فيمن يخالف ذلك«، م�سرياً 

من«  املعتمدة  الحرتازية  الإج��راءات  تطبيق  عن  امل�سوؤول  هو 

وزارة ال�سحة« و«وقاية«، ويتحمل ب�سل�سلة تراتبية مع الوكالء 

والعمداء وروؤ�ساء الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�ص تبعات عدم 

اللتزام بتطبيق تلك الإجراءات، ولن نقبل باأي تق�سري اأو تهاون 

يف ذلك. 

واأ�ساف معاليه اأنه على كل رئي�ص جامعة مع الوكالء اأن يقوم 

بزيارات تفقدية بدءاً من هذا الأ�سبوع جلميع املن�ساآت؛ للتاأكد 

من توفر جميع امل�ستلزمات وتطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 

بر�سالة  ويبعث  الطلبة،  نفو�ص  يف  الطماأنينة  مينح  مبا  فيها، 

والقيام  اجلامعة،  يف  ال�ستعداد  حجم  عن  للمجتمع  اإيجابية 

وتنظيم  للكليات،  واخلروج  الدخول  لعمليات  بعمليات حماكاة 

مقاعد احل�سور يف القاعات. 

واأ�سار وزير التعليم اإىل اأهمية التوافق على كافة الإجراءات 

للعودة  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  خ��الل  م��ن  اجل��ام��ع��ات،  يف 

للجامعات  ال��وزي��ر  نائب  معايل  برئا�سة  الآم��ن��ة  احل�سورية 

وع�سوية كافة روؤ�ساء اجلامعات، م�سدداً على العودة احل�سورية 

تنطبق  واملوظفني ممن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لكافة  الكاملة 

عليهم �سروط العودة احل�سورية، واتخاذ كافة التدابري الالزمة 

لذلك. 

ولفت معاليه اإىل �سرورة توزيع اجلدول الدرا�سي على كامل 

اليوم؛ مبا ي�سمن التباعد وتطبيق كافة الجراءات الحرتازية، 

داعياً اإىل ال�ستفادة من مكت�سبات اجلامعات خالل فرتة وباء 

كورونا؛ املتمثلة يف متكني كافة اأع�ساء هيئة التدري�ص والطالب 

املختلفة،  وتطبيقاته  الإلكرتوين  التعليم  اأمناط  ا�ستخدام  من 

تُقدم  نظري  درا���س��ي  مقرر  ك��ل  م��ن  ن�سبة  حتديد  يتم  واأن 

بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئي�ص اجلامعة لعملية القبول 

ا�ستيفاء الطاقة ال�ستيعابية  من  والت�سجيل، والتاأكد �سخ�سياً 

للقبول وفق الن�سب املحددة يف كل تخ�س�ص. 

عقب ذلك ا�ستعر�ص معايل وزير التعليم مع روؤ�ساء اجلامعات 

يف  التح�سني  ون�سب  ال��درا���س��ي،  للعام  ال���س��ت��ع��داد  تقارير 

اجلامعات، وتطبيق الإجراءات الحرتازية، وعمليات القبول. 

والبحث  للجامعات  التعليم  وزير  نائب  معايل  اللقاء  ح�سر 

وزير  نائب  ومعايل  ال�سديري،  اأحمد  بن  د.حممد  والبتكار 

التعليم املكلف د.�سعد بن �سعود اآل فهيد، وروؤ�ساء اجلامعات 

ووكالوؤها، وعدد من امل�سوؤولني يف الوزارة.

لالأبحاث  »نيت�سر«  موؤ�سر  اأعلن 

-ال���ذي  2021م  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ل��م��ي��ة 

عن   »احل�سة«-  مقيا�ص  ي�ستخدم 

البحث  ح�سة  يف  امل��م��ل��ك��ة  ت��ق��ّدم 

الدول  باقي  على  متقدمًة  العلمي، 

ال�50  ق��ائ��م��ة  ب��دخ��ول��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

العاملية لأكرث الدول ح�سًة يف جودة 

على  وح�سولها  العلمي،  البحث 

املرتبة ال�29على الرتتيب عاملياً . 

ال�سنوية  اجل�����داول  وك�����س��ف��ت  

 17 �سمت  التي  »نيت�سر«،  ملوؤ�سر 

ت�سّدر  ا�ستمرار  عن  عربية  دول��ة 

املراكز  وم�سر  والإم���ارات  اململكة 

على  القائمة  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

الرتتيب منذ عام 2017، كان فيها 

اإجمايل  من  ب�%64  اململكة  اإ�سهام 

العامل  يف  العلمي  البحث  ح�سة 

العربي.

من  ع��دد  تقّدم  املوؤ�سر  واأظهر   

اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ع��امل��ي��اً يف 

بينها جامعة  املت�سدرة، من  املراكز 

امللك  وج��ام��ع��ة  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

للبرتول  فهد  امللك  وجامعة  �سعود، 

عبداهلل  امللك  وجامعة  وامل��ع��ادن،  

والتقنية(كاو�ست). للعلوم 

نتيجًة  الإجن�����از  ه���ذا  وي���اأت���ي   

للعمل  احلكيمة  القيادة  لتوجهات 

وف���ق روؤي����ة ط��م��وح��ة ق��ائ��م��ة على 

من  تعزز  التي  امل�ستقبلية،  اخلطط 

والبتكار   الأبحاث  توجيه  مواءمة 

والقطاع  الوطنية  الحتياجات  مع 

على  بالرتكيز  وذل���ك  ال�سناعي، 

امل��ت��ط��ورة،  التقنيات  يف  الب��ت��ك��ار 

التحّول  نحو  الأع��م��ال  ري���ادة  ويف 

اإىل  النفط  على  قائم  اقت�ساد  من 

اقت�ساد قائم على البتكار.  وكانت 

دعمها  وا�سلت  قد  التعليم  وزارة 

البتكار،  و  الأبحاث  متويل  لعملية 

البحثية  امل���راك���ز  ب��رع��اي��ة  وذل����ك 

واإط���الق  اجل��ام��ع��ات  يف  املتقدمة 

م�ساريع  اإجن��از  لت�سريع  امل��ب��ادرات 

برنامج  مثل  البحثية،  اجلامعات 

لدعم  وذل��ك  املوؤ�س�سي،  التمويل 

الأدوات  تطوير  يف  اجلامعات  دور 

والتقنيات  والب��ت��ك��اري��ة  العلمية 

منظومة  خ����الل   م���ن  احل��دي��ث��ة، 

وت��رية  واإب��ط��اء  والب��ت��ك��ار،  البحث 

للعام  البحثي  الإن��ت��اج  يف  الرتاجع 

والقيود  التحديات  برغم  املا�سي 

التي فر�ستها جائحة »كوفيد 19«.

عقدت وزارة التعليم ممثلًة بوكالة 

التعليم العام ال�سبوع املا�سي ملتقى 

الإجنليزية  اللغة  تعليم  يف  »التمّيز 

يُقام  وال��ذي  ال�سغار«،  للمتعلمني 

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل نائب  اف��رتا���س��ي��اً 

فهيد  اآل  د.���س��ع��د  التعليم  وزي����ر 

اأغ�سط�ص   23-22 ال��ف��رتة  خ��الل 

اجلاري، مب�ساركة خرباء وخمت�سني 

الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن 

من  وممثلني  وال��ي��ون��ان،  وبريطانيا 

ال�سعودية؛  وال��ه��ي��ئ��ات  اجل��ام��ع��ات 

تدري�ص  اخل��ربات يف جمال  لتبادل 

اللغة الإجنليزية للمتعلمني ال�سغار. 

التعليم  وزارة  وك��ي��ل  واف��ت��ت��ح 

للتعليم العام د.حممد املقبل امللتقى 

بح�سور نخبة من املتحدثني، وعدد 

من امل�سرفني وامل�سرفات، واملعلمني 

وامل��ع��ل��م��ات امل�����س��ت��ه��دف��ني يف ه��ذا 

امللتقى، موؤكداً يف كلمته الفتتاحية 

وزارة  توليه  ال���ذي  اله��ت��م��ام  على 

الإجنليزية؛  اللغة  لتعليم  التعليم 

والقت�سادية  العلمية  ملكانتها  نظراً 

يف امل�ساعدة على حتقيق مرتكزات 

جمتمع  نحو   2030 اململكة  روؤي���ة 

ح��ي��وي واق��ت�����س��اد م��زده��ر ووط��ن 

ملعايل  امل�ستمرة  واملتابعة  ط��م��وح، 

حتقيق  اإىل  للو�سول  التعليم؛  وزير 

اللغة  تعليم  اإدراج  م�ستهدفات 

من  مبكرة  م��راح��ل  يف  الإجنليزية 

التعليم. 

واأ���س��اف د.امل��ق��ب��ل اأن ال��ب��دء يف 

لل�سفوف  الإجنليزية  اللغة  تدري�ص 

الدرا�سي احلايل  العام  الأولية  يف 

م���ن اجل��ه��ود  ال��ك��ث��ري  اإىل  ي��ح��ت��اج 

التعاونية وال�ستعدادات من خمتلف 

القطاعات  يف وزارة التعليم، م�سرياً 

اإىل اأن امللتقى يهدف اإىل دعم توجه 

اللغة الإجنليزية  الوزارة يف تدري�ص 

املرحلة  م��ن  املبكرة  ال�سفوف  يف 

البتدائية هذا العام، من خالل رفع 

وامل�سرفات  امل�سرفني  اأداء  م�ستوى 

وامل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات وت��زوي��ده��م 

ب��اأف�����س��ل امل���م���ار����س���ات ال��رتب��وي��ة 

احلديثة  العلمية  والإ�سرتاتيجيات 

لتدري�ص اللغة الإجنليزية للمتعلمني 

ال�سغار. 

واأ�سار وكيل الوزارة للتعليم العام 

يف  التعليمية  املنظومة  تكامل  اإىل 

بالربامج  التعليمي  املجتمع  اإث���راء 

املتخ�س�سة  ال��رتب��وي��ة  وال��ل��ق��اءات 

تعليم  تطوير  مركز  يقدمها  التي 

التعليم  ب��وك��ال��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 

جانب  اإىل  املناهج،  ومركز  ال��ع��ام، 

ال�ستفادة من اخلربات املتخ�س�سة 

تعليم  جم��ال  يف  والعاملية  املحلية 

اللغة الإجنليزية لل�سغار. 

متحدثون  امللتقى  يف  و���س��ارك 

ومن  الأمريكية،  دولي��ر  جامعة  من 

 Oxford(  ال��ع��امل��ي��ة الن�سر  دور 

 mm( ، و   )University Press
اإىل  اإ���س��اف��ة   ،)publications
املتحدثني املحليني من الهيئة امللكية 

الأم���ري  وج��ام��ع��ة  وي��ن��ب��ع،  للجبيل 

�سلطان، وجامعة امللك �سعود. 

املتحدثني  تكرمي  امللتقى  و�سهد 

من  والتن�سيقية  العلمية  واللجان 

وك���ال���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال��رئ��ي�����ص 

التنفيذي ل�سركة تيتكو على دعمهم 

املعلمني  ت��ك��رمي  مت  كما  للملتقى، 

وامل�سرفات  وامل�سرفني  واملعلمات 

املهنية  الرخ�سة  على  احلا�سلني 

بتمّيز.

د. مها ال�سليمان



الفيزياء الطبية قطع مختارة في 
الفيزياء المتقدمة
املوؤلف: مايك كرندل ; وكيفني بروكتور

بن  نا�صر  و  الزمامي  �صليمان  بن  خالد  ترجمة: 

عبدالرحمن اخلم�صي

الفيزياء  كتاب  يُعد 

 Medical« الطبية 

اأح���د    »Physics
���ص��ل�����ص��ل��ة م��وؤل��ف��ات 

املتقدمون  »ال��ق��راء 

والتي  الفيزياء«  يف 

مع  بالتعاون  تقدم 

يف  الفيزياء  معهد 

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

وذل�����ك ل��ت��ع��ري��ف 

ط���اب امل��راح��ل 

الأوىل  اجلامعية 

ب��ع��ل��م ال��ف��ي��زي��اء 

ونظًرا  الطبية. 

الإمل���ام  لأهمية 

علم  باأ�صا�صيات 

الأع�����ص��اء بج�صم  ال��رك��ي��ب ووظ��ائ��ف 

الكتاب  باأن  الأجزاء الأوىل من  املوؤلف  الإن�صان ذكر 

بج�صم  الأن��ظ��م��ة  اأه��م  ل�صيما  اجل��ان��ب  ه��ذا  تغطي 

الإن�صان مثل تركيب اجلهاز الب�صري وال�صمعي وجهاز 

القلب والأوعية الدموية. 

كما يغطي الكتاب اأ�صا�صيات فيزياء الأ�صعة املوؤينة 

الأ�صعة يف  اأهم تطبيقات هذه  املوؤينة مت�صمنة  وغري 

الت�صوير والت�صخي�ض وعاج اأهم الأمرا�ض وذلك يف 

ف�صوله الأخرية.

معالجة الصور الرقمية في 
االستشعار عن بعد

املوؤلف: ع�صمت حممد احل�صن

الكتاب  ه��ذا  تناول 

م��دخ��ًا  يعترب  ال���ذي 

معاجلة  تقنيات  لفهم 

ال�������ص���ور ال��رق��م��ي��ة 

التعرف  م��ن  اب��ت��داًء 

على ال�صور الرقمية 

واإعداد  وم�صادرها 

للتعامل  ب��ي��ان��ات��ه��ا 

م��ع��ه��ا وال��ت��ق��ن��ي��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

توؤدي اإىل حت�صني 

وجعلها  ال�صورة 

ي�صهل  هيئة  يف 

ا�����ص����ت����ن����ب����اط 

املعلومات منها.

وي������رك������ز   

اأكرب  ب�صورة  الكتاب 

وي�صتجيب  ال�صناعية.  الأقمار  �صور  بيانات  على 

الكتاب كما ذكر املوؤلف لن�صبة كبرية من حمتويات مواد 

ال�صت�صعار عن بعد وبخا�صة معاجلة ال�صور الرقمية 

وامل�صاحة الت�صويرية الرقمية التي تدر�ض على م�صتوى 

اجلامعات واملعاهد العليا لطلبة هند�صة امل�صاحة.

للمتخ�ص�صني  م��ف��ي��داً  باملجمل  ب�صكل  ال��ك��ت��اب 

اجلغرافية  العلوم  و  امل�صاحة  جمالت  يف  والباحثني 

من  وغريها  املدن  وتخطيط  والزراعية  واجليولوجية 

علوم الأر�ض. 

هذا وقد خلت املكتبة العربية من كتاب يعالج هذا 

لكل  ومفيداً  نافعاً  الكتاب  يجعل هذا  املو�صوع؛ ممل 

ونعم  املوىل  نعم  اإنه  العربي  وطننا  وباحث يف  دار�ض 

الن�صري.
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اأجرتها  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ك�صفت 

بن  حممد  بنت  عبري  د.  الباحثة 

يف  املجتمعية  الثقة  ع��ن  ���ص��ف��ران، 

امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ع��ودي ودوره������ا يف 

عن  الجتماعي  امل��ال  راأ����ض  تعزيز 

مبوؤ�ص�صاتهم  يثقون  ال�صعوديني  اأن 

ويثقون  مرتفعة،  بدرجة  احلكومية 

يف نزاهتها وجودة عملها.

الدرا�صة جاءت حتت عنوان »دور 

الثقة املجتمعية يف تعزيز راأ�ض املال 

ال�صعودي«  املجتمع  يف  الجتماعي 

للباحثة  ال��دك��ت��وراة  اأط��روح��ة  وه��ي 

ال��درا���ص��ات  ق�صم  يف  وامل��ح��ا���ص��رة 

الجتماعية يف جامعة امللك �صعود، 

والتي هدفت اإىل معرفة م�صتوى ثقة 

ال�صعوديون يف موؤ�ص�صاتهم احلكومية 

كله  ودور ذلك  واخلا�صة واخلريية، 

يف تعزيز راأ�ض املال الجتماعي

وي�����رى غ��ال��ب��ي��ة امل��ب��ح��وث��ني يف 

اأن  مرتفعة  ومبتو�صطات  الدرا�صة 

عمل املوؤ�ص�صات احلكومية ال�صعودية 

واأن��ه��ا  م��ل��ح��وظ،  ب�صكل  يتح�صن 

واأنها  عالية،  باأمانة  اأعمالها  ت��وؤدي 

لتت�صامح مع الف�صاد مطلقاً، كما اأن 

اللوائح  الإج��راءات فيها ت�صري وفق 

وا�صحة  خطط  ولديها  والأنظمة، 

لإجن��از  وت�صعى  لتطبيقها،  ت�صعى 

وت�صتجيب  و�صرعة،  بجودة  العمل 

لإحتياجات املواطنني ب�صكل جيد.

وج������اءت ث��ق��ة ال�����ص��ع��ودي��ني يف 

وثقتهم  ح��ك��وم��ت��ه��م،  م��وؤ���ص�����ص��ات 

عملها  وج��ودة  نزاهتها  يف  املرتفعة 

اململكة  وج���ه���ود  ح��ر���ض  لتعك�ض 

ال��دوؤوب  وعملها  ال�صعودية  العربية 

يف حتقيق اأهداف خططها التنموية 

التي اآخرها خطة التنمية العا�صرة، 

برناجماً  ع�صر  لإث��ن��ي  وحت��دي��ده��ا 

اج��ت��م��اع��ي��اً واق��ت�����ص��ادي��اً م��ن قبل 

جمل�ض ال�صوؤون القت�صادية والتنمية 

من اأجل حتقيق اأهداف روؤية 2030 

وما ت�صمنته هذه الربامج من اآليات 

التفاعل  وتعزيز  احلوكمة،  لتح�صني 

احلكومية  الأج���ه���زة  خمتلف  ب��ني 

وامل��واط��ن��ني، واإي��ج��اد اآل��ي��ات لتلقي 

والرد  ودرا�صتها  املواطنني  �صكاوى 

الكفاءة  لتحقيق  وال�صعي  عليها، 

تقدمه  فيما  واجل����ودة  والفاعلية 

من  للمواطنني  احلكومية  الأجهزة 

والنهو�ض  خ��دم��ات،  اأو  منتجات 

ب��ج��ودة وق����درة ه���ذه امل��وؤ���ص�����ص��ات 

امل��ط��ل��وب��ة،  ال���واج���ب���ات  اأداء  ع��ل��ى 

مع  بفاعلية  التعامل  على  وقدرتها 

املواطنني،  يواجهها  التي  امل�صكات 

اأنظمة  تطوير  على  العمل  ك��ذل��ك 

النزاهة  بحماية  املخت�صة  الأجهزة 

ومكافحة الف�صاد، وعمليات امل�صاءلة 

واملحا�صبة التي قامت بها احلكومة 

الأخرية  ال�صنوات  خال  ال�صعودية 

الدولة  رجال  كبار  من  ب��داأت  والتي 

اأن  اأ�صغر موظفيها، اإىل جانب  اإىل 

اأتيحت  التي  والتطبيقات  امل��واق��ع 

للمواطنني لتقدمي �صكوى اأو اقراح 

ارتفاع  ع��وام��ل  اأه��م  م��ن  تقييم  اأو 

موؤ�ص�صاتهم  يف  ال�����ص��ع��ودي��ون  ث��ق��ة 

ال�صعوديون  ثقة  وارتفاع  احلكومية. 

يف املوؤ�ص�صات احلكومية لي�ض موؤ�صر 

ال��درا���ص��ة  ه��ذه  ل��ه  تو�صلت  حملي 

فقط، بل هو موؤ�صر عاملي تو�صل له 

 2020 للثقة  اإدليمان  موؤ�صر  اأي�صاً 

ثقة  ارتفاع  اأكد  الذي   2021 وعام 

ال�صعوديني يف موؤ�ص�صاتهم باعتبارها 

كفاءة،  وذات  اأخاقية  موؤ�ص�صات 

ليغاتوم  موؤ�صر  نتائج  مع  يت�صق  كما 

 2020 للعام   Legatum للرفاهية 

العربية  اململكة  اأن  اإىل  اأ�صار  الذي 

اأقوى  حتقيق  من  متكنت  ال�صعودية 

معدلت الأداء على ركيزة الظروف 

امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة، وه���و م��وؤ���ص��ر ج��دي��ر 

الوقت  والتوقف عنده يف  بالدرا�صة 

ال��دول  م��ن  ت��ع��اين فيه كثري  ال���ذي 

ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن ت���دين ثقة 

مواطنيها فيها.

الثقة  بتعزيز  الدرا�صة  وتو�صي 

وموؤ�ص�صاته  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��ني 

بالوعود  الإيفاء  خال  من  املختلفة 

التي ت�صدر عن املوؤ�ص�صات؛ ملا لذلك 

من دور يف متا�صك املجتمع وتقوية 

اإدم���اج  يف  والإ���ص��ت��م��رار  ن�صيجه، 

الأج��ه��زة  اأداء  تقييم  يف  املواطنني 

تعمل  واأن  ال���دول���ة،  يف  املختلفة 

وغري  الر�صمية  الإع��ام  موؤ�ص�صات 

الإعام  من�صات  -خا�صًة  الر�صمية 

ال�����ص��وء  ت�صليط  ع��ل��ى  اجل���دي���د- 

ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  اإجن����ازات  على 

احلكومية ملا يف ذلك من دور كبري 

يف تعزيز الثقة بها.

قــــــــــــــــرأت لك..

الجتماع  علم  يف  درا�صة  ك�صفت 

القانوين بعنوان )الواقع الجتماعي 

ال�صعودية  للمراأة  الق�صائية  للحقوق 

يف بع�ض م�صائل الأحوال ال�صخ�صية( 

حم�صن  �صناء  د.  الباحثة  اأجرتها 

القانون  اأ�صتاذ علم اجتماع  العتيبي 

كلية  الجتماعية  الدرا�صات  بق�صم 

عن  ���ص��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة  الآداب 

منظور  من  الق�صائية  امل��راأة  حقوق 

علم الجتماع القانوين.

بهذا  الهتمام  فكرة  نبعت  حيث 

املو�صوع بالنظر اإىل اأهمية دور املراأة 

يف بناء املجتمع ال�صعودي، وا�صتناداً 

متوقعة  اأدوار  من  بها  يناط  ما  اإىل 

يف تنميته، وحتقيق ما ي�صبو اإليه يف 

اململكة 2030 من جهة،  روؤية  �صوء 

ف�صًا عن احلقوق الق�صائية العديدة 

التي كفلتها الأنظمة ال�صعودية للمراأة 

الإ�صامية؛  ال�صريعة  من  وامل�صتمدة 

وم��ع ه��ذا فقد ي��ك��ون ه��ن��اك فجوة 

بني تطبيقات حقوق املراأة ال�صعودية 

الق�صائية ل�صيما يف ق�صايا الطاق 

وبني  واحل�����ص��ان��ة  والنفقة  واخل��ل��ع 

الن�صو�ض املكتوبة لاأنظمة الق�صائية 

العدلية من جهة اأخرى. وتنطلق هذه 

من  مو�صوعه  معاجلة  يف  الدرا�صة 

العربية  اململكة  على حر�ض  التاأكيد 

املراأة،  ال�صعودية على �صمان حقوق 

وهو ما يتج�صد يف التطوير امل�صتمر 

للقوانني والأنظمة املتعلقة بها؛ يف ظل 

حر�ض الدولة على عاج امل�صكات 

امل��وؤرق��ة  والق�صائية  الج��ت��م��اع��ي��ة 

م�صاركتها  تعيق  قد  والتي  للمراأة، 

الفاعلة يف العملية التنموية. واأ�صارت 

الباحثة باأن من خال توايل �صدور 

والأنظمة  القوانني  يف  التعديات 

الق�صائية  ب��احل��ق��وق  ال�صلة  ذات 

عاج  ي�صتهدف  نحو  على  ل��ل��م��راأة 

قد حتد  التي  الق�صور  اأوج��ه  بع�ض 

من اإفادة املراأة من احلقوق املن�صو�ض 

عليها �صرعاً وقانوناً.  وقد عاجلت 

خال  من  الكتاب  مو�صوع  املوؤلفة 

الباب  تناول  حيث  اأ�صا�صيني  بابني 

ال�صخ�صية  الأح����وال  ق�صاء  الأول 

واملراأة يف املجتمع ال�صعودي، وا�صتمل 

على اأربعة ف�صول جاءت على النحو 

التايل:

ل��ت��اري��خ  الأول  ال��ف�����ص��ل  ع��ر���ض 

ون�����ص��اأة وت��ط��ور ح��ق��وق امل����راأة، من 

خال ثاثة مباحث، تناولت حقوق 

الإ�صام،  قبل  ما  ع�صور  يف  امل��راأة 

وحقوق املراأة يف الإ�صام، جنباً اإىل 

جنب مع حقوق املراأة يف التفاقيات 

الدولية.

حقوق  ال��ث��اين  الف�صل  ون��اق�����ض 

املراأة يف النظام الق�صائي ال�صعودي، 

تناولت  مباحث  خم�صة  خ��ال  من 

وعند  امل��ح��اك��م  امل�����راأة يف  ح��ق��وق 

الرافع، وحقوق املراأة املتعلقة بعقد 

عند  امل���راأة  حقوق  وكذلك  النكاح، 

املراأة  الزوجية، وحقوق  انتهاء عقد 

عند التنفيذ، بالإ�صافة اإىل مظاهر 

ال�صعودية  املحاكم  يف  اخل�صو�صية 

على  الثالث  الف�صل  ورك��ز  للمراأة. 

الق�صائي  الخ��ت�����ص��ا���ض  م�����ص��األ��ة 

ال�صخ�صية  الأحوال  ملحاكم  النوعي 

وت�صمن  وتنظيمها، 

اأربعة مباحث عر�صت 

ب��الأح��وال  للمق�صود 

ال�صخ�صية، ثم تو�صيح 

مل���ح���اك���م الأح���������وال 

اململكة  يف  ال�صخ�صية 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، 

وك������ذل������ك درج��������ات 

حماكم  يف  التقا�صي 

ال�صخ�صية  الأح����وال 

ال��ق�����ص��اء  ن���ظ���ام  يف 

عن  ف�صًا  ال�صعودي، 

حماكم  اخت�صا�صات 

ال�صخ�صية  الأح����وال 

ال��ق�����ص��اء  ن���ظ���ام  يف 

ال�������ص���ع���ودي. واه��ت��م 

امل���راأة  مب�صكات  ال��راب��ع  الف�صل 

الأحوال  ال�صعودية يف جمال ق�صاء 

مبحثني  خ���ال  م��ن  ال�صخ�صية، 

التي  امل�صكات  اأن��واع  الأول  تناول 

ميدان  يف  ال�صعودية  امل���راأة  تواجه 

بالطاق  املطالبة  )ع��ن��د  الق�صاء 

املتعلقة  وامل�����ص��ك��ات  اخل��ل��ع،  اأو 

املرتبطة  وتلك  الأط��ف��ال،  بح�صانة 

بالنفقة(. بينما تناول املبحث الثاين 

معوقات التقا�صي التي تواجه املراأة 

امل��ع��وق��ات  وتت�صمن:  ال�����ص��ع��ودي��ة، 

ال��ذات��ي��ة ل��ل��ت��ق��ا���ص��ي، وامل��ع��وق��ات 

بجانب  وال��ن��ظ��ام��ي��ة،  الإج���رائ���ي���ة 

املعوقات الجتماعية.

اأما الباب الثاين فعر�ض لدرا�صة 

الق�صائية  احلقوق  لواقع  ميدانية 

الأح���وال  م�صائل  بع�ض  يف  للمراأة 

وت�صمن خم�صة ف�صول  ال�صخ�صية، 

جاءت على النحو التايل:

املدخل  اخلام�ض  الف�صل  تناول 

الق�صائية  احل��ق��وق  درا���ص��ة  اإىل 

الأح���وال  ق�صاء  جم��ال  يف  للمراأة 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، م���ن خ����ال اأرب���ع���ة 

درا���ص��ة  مل�صكلة  عر�صت  مباحث 

احل���ق���وق ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ل��ل��م��راأة يف 

امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ع��ودي امل��ع��ا���ص��ر، 

والتطبيقية  ال��ع��ل��م��ي��ة  والأه��م��ي��ة 

ل��ذل��ك، والأه������داف امل���رج���وة من 

اإىل  اإ�صافة  ال��دار���ص��ة،  ه��ذه  وراء 

ب��درا���ص��ة  ال�����ص��ل��ة  ذات  امل��ف��اه��ي��م 

احلقوق الق�صائية للمراأة يف جمال 

ال�صخ�صية. وتطرق  ق�صاء الأحوال 

املوجهات  اإىل  ال�صاد�ض  الف�صل 

النظرية لدرا�صة احلقوق الق�صائية 

الأح���وال  ق�صاء  ل��ل��م��راأة يف جم��ال 

تناول  مبحثني  وت�صمن  ال�صخ�صية، 

للحقوق  املف�صرة  النظريات  اأولهما 

الق�صائية للمراأة، بينما اهتم الثاين 

امليدانية  ال��درا���ص��ات  با�صتعرا�ض 

املجتمعات  التطبيقية يف  والأبحاث 

املتعلقة  والعاملية  والعربية  املحلية 

وناق�ض  للمراأة.  الق�صائية  باحلقوق 

الف�صل ال�صابع الإجراءات املنهجية 

للمراأة  الق�صائية  احلقوق  لدرا�صة 

يف جمال ق�صاء الأحوال ال�صخ�صية، 

تناولت:  مباحث  خم�صة  خال  من 

ن���وع وم��ن��ه��ج ال���درا����ص���ة، وك��ذل��ك 

واأداة  ال��درا���ص��ة،  وع��ي��ن��ة  جمتمع 

الدرا�صة  ومتغريات  البيانات،  جمع 

ف�صًا  البيانات،  حتليل  واأ�صاليب 

عن جمالت و�صعوبات الدرا�صة. 

الثامن  الف�صل  عر�ض  واأخ���رياً 

ل��ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة واق�����ع احل��ق��وق 

ق�صاء  جمال  يف  للمراأة  الق�صائية 

من  وذل���ك  ال�صخ�صية،  الأح����وال 

تناول  اأ�صا�صيني:  مبحثني  خ��ال 

الأول النتائج الكمية املتعلقة بواقع 

احلقوق الق�صائية للمراأة يف جمال 

يف  ال�صخ�صية  الأح�����وال  ق�����ص��اء 

الثاين  عالج  بينما  الراهن،  الوقت 

حتليل  ���ص��وء  يف  الكيفية  النتائج 

اأما  امليدانية.  املقابات  م�صمون 

مبحثني  فت�صمن  التا�صع  الف�صل 

ع��ر���ض اأول��ه��م��ا مل��ن��اق�����ص��ة ن��ت��ائ��ج 

ال���درا����ص���ة، ب��ي��ن��م��ا ت���ن���اول ال��ث��اين 

املقرحة.  التو�صيات 

 مستوى ثقة مرتفع  في المؤسسات الحكومية 
السعوديون لدى 

دراسة: الواقع االجتماعي للحقوق القضائية للمرأة 
السعودية في بعض مسائل األحوال الشخصية!!

اأو�ست الدرا�سة بتعزيز الثقة بني اأفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة

اأ�سهمت يف معاجلة و�سمان حق�ق املراأة..



�أب��ارك  �لطالبة،  عزيزتي  �لطالب  عزيزي 

�جلامعي  �لبيت  يف  بكم  و�أه���ًا  قبولكم  لكم 

جامعيني  ط���اب  �إىل  ف��ي��ه  ت��ن�����ض��م��ون  �ل���ذي 

ن�ضاطاتكم  فيه  ومت��ار���ض��ون  �أك��ف��اء  و�أ���ض��ات��ذة 

تعلم  ول��ع��ل��ك  �لأك��ادمي��ي��ة،  وغ��ر  �لأك��ادمي��ي��ة 

هذ�  �أن  �لطالبة،  عزيزتي  �لطالب  ع��زي��زي 

تناف�س عليه ع�ضر�ت  �لذي خ�ض�س لك  �ملقعد 

�لقبول. يحالفهم �حلظ يف  �لطاب ممن مل 

�أن  قبل  �ملقالة  بهذه  �إليكم  �أت��وج��ه  لذلك 

�ملتعرثين  توجيهات  عليكم  توؤثر  �أو  تختطفكم 

بفتح  �ملنا�ضبة  بهذه  بكم  و�أه��ي��ب  و�ملثبطني، 

���ض��ف��ح��ة �جل���د و�مل��ث��اب��رة و�ل���ع���زم و�ل��ط��م��وح 

و�لإ�ضر�ر. و�لإبد�ع 

�جلو�نب  ببع�س  �آذ�نكم  يف  �أهم�س  �أن  و�أود 

�لآتي: و�أوجزها يف  �لأكادميية، 

�جلامعة  و���ض��ع��ت  ق��د  �ل��دول��ة  �أن  �ع��ل��م   -

وموظفيها  و�أ���ض��ات��ذت��ه��ا  و�إد�رت���ه���ا  مبر�فقها 

�لعملية  حمور  هو  �لطالب  كون  �أن��ت،  لأجلك 

�جلامعة  تزرعها  �لتي  �لبذرة  وميثل  �لتعليمية 

عند  ي��ان��ع��ة  ث��م��رة  ي�ضبح  ح��ت��ى  دخ��ول��ه  م��ن��ذ 

تخرجه.

ت��ط��رح  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����و�د  �أن  ت��ذك��ر   -

توؤهلك  مبجموعها  �ل��در����ض��ي��ة  �ل��ق��اع��ات  يف 

مع  تندمج  ل  كنت  ف���اإن  �مل��ع��ن��ي،  للتخ�ض�س 

�أنك  فتاأكد  لك،  تروق  ول  �مل��و�د  تلك  حمتوى 

يف  �لنظر  �إع��ادة  عليك  و�أن  �خلطاأ  �ملكان  يف 

�أن �جلامعة لي�ضت هي  �أو  للتخ�ض�س  �ختيارك 

لك. �ملنا�ضب  �لبيت 

تذكر �أن �لنتباه و�مل�ضاركة �أثناء �ملحا�ضر�ت 

ويرفع  و�ملهاري  و�لثقايف  �لعلمي  منوك  يعزز 

يف  ويجعلك  �لعلمية  ح��و�ر�ت��ك  �أ���ض��ل��وب  م��ن 

�لنتباه  قلة  �أم��ا  ع��ال،  وم��ع��ريف  فكري  ن�ضج 

�ملحا�ضر�ت  �أث��ن��اء  و�لتململ  �لأع���ذ�ر  وك��رثة 

للقب  ��ضتحقاقك  ب��ع��دم  �ن��ط��ب��اع��اً  فيعطي 

جامعي(. )طالب 

)�أن  �أك��ادمي��ي��ة  ح��ق��ي��ق��ة  ب��ال��ك  يف  ���ض��ع   -

�أو  طالب  لعقاب  و�ضيلة  لي�ضت  �لخ��ت��ب��ار�ت 

�آخ��ر و�إمن���ا ه��دف �لخ��ت��ب��ار�ت  لإث��اب��ة طالب 

يكمن يف قيا�س م�ضتوى �ملعلومات و�خلرب�ت(.

مادة  �لدر��ضية  م�ضرتك  يف  ت�ضادف  قد   -

�أو  فيها  تر�ضب  ورمبا  عليك  ت�ضعب  در��ضية 

طبيعي،  ���ض��يء  وه��ذ�  حتملها، 

ف�ضل  يعك�س  ل  �مل���ادة  ف��ح��م��ل 

�أن  ي��ع��ن��ي  ب���ق���در م���ا  �ل��ط��ال��ب 

عليها  ح�ضلت  �لتي  �ملعلومات 

تطمح  �لذي  للم�ضتوى  ت�ضل  مل 

�لتعليمية. �لعملية  �إليه 

- حمل �ملادة ل يعني ف�ضلك، 

و�إمن������ا ي��ع��ن��ي وج�����وب �إع�����ادة 

���ض��ي��اغ��ة �مل����ادة �ل��ع��ل��م��ي��ة م��رة 

�ملعرفة  على  لتتح�ضل  �أخ���رى 

�ملطلوبة.

خاطئة  ع���ب���ار�ت  ه��ن��ال��ك   -

بع�س  وكذلك  �لطاب  يرددها 

�ل�ضديد،  ول��اأ���ض��ف  �مل��در���ض��ني 

يكرم  �لمتحان  »عند  �ل�ضائعة  �ملقولة  مثًا 

كثًر�  ت��ردد  �ل��ع��ب��ارة  وه��ذه  ي��ه��ان«،  �أو  �مل��رء 

�أن �لخ��ت��ب��ار�ت  �أي���ام �لخ��ت��ب��ار�ت وم��ع��ن��اه��ا 

وث��و�ب  �ملهمل  للطالب  م��ذل  كعقاب  و�ضعت 

يف  �مل��ف��ه��وم  وه���ذ�  �مل��ج��ت��ه��د،  للطالب  ج��زي��ل 

�ل���ع���رف �ل���رب���وي خ��اط��ئ وخم���ل ب���اأه���د�ف 

نقول  �ل�ضابقة  �لعبارة  ت�ضحح  ولكي  �لتعليم، 

من  عليه  حت�ضلت  مل��ا  مقيا�س  »�لخ��ت��ب��ار�ت 

درجة  �ملقيا�س  �أعطى  فاإن  ومهار�ت،  معارف 

منخف�ضة مت عاجه عرب �إعادة وحمل �ملادة«، 

مثل  �لتح�ضيلية  �لخ��ت��ب��ار�ت  مقيا�س  ومثل 

�ختلت  ف���اإن  �جل�����ض��م  ح���ر�رة  درج���ة  مقيا�س 

درجة �حلر�رة مت عاج �ملري�س.

كثر�ً:  �لطاب  ي��ردده��ا  ع��ب��ار�ت  هناك   -

م�ضاعدتك،  نبغى  �ضاعدنا،  ر�عنا،  دكتور  »يا 

يا  ن�ضتاهل،  وحنا  كرمي  �أنت  معنا،  تق�ضر  ل 

تعقد  ول  خلنا من�ضي  �ملعدل،  ر�عنا يف  دكتور 

�رحمو�  معنا،  ووقفتك  فزعتك  نبغي  �لأمور، 

كل  �ل�ضماء«.  يف  من  يرحمكم  �لأر���س  يف  من 

للموؤ�ض�ضات  تنتمي  ول  دخيلة  �لعبار�ت  هذه 

»ر�عنا،  مثل  �لعبار�ت  تلك  وبع�س  �لتعليمية. 

يليق  ل  �إل���خ«   .. ن�ضتاهل  وح��ن��ا  ك��رمي  �أن���ت 

و�ل�ضر�ء  �لبيع  حمات  عند  �إل  ��ضتخد�مها 

ت�ضتخدم  �أو  وم��ر�ع��اة  تخفي�س  فيها  �ل��ت��ي 

و�ملعونات  �خلرية  للموؤ�ض�ضات  �لدخول  عند 

�ملوؤ�ض�ضات  يف  ذكرها  ينبغي  ول  �لجتماعية، 

يقولها  ومن  �لأح��و�ل،  من  حال  ب��اأي  �لعلمية 

�جلامعة. ر�ضالة  يجهل 

عن  يرفع  �أن  �لطالب  فعلى 

�لدخيلة،  �لتعابر  بتلك  �لتلفظ 

تعطي  �لتعليمية  فاملوؤ�ض�ضات 

�ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة، و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 

�خل�����ري�����ة ه�����ي م�����ن ت��ع��ط��ي 

و�لأ�ضتاذ  و�ل�ضدقات،  �ملعونات 

�ضدقات  م��وزع  لي�س  �جلامعي 

�إعطاء  على  تقوم  ر�ضالته  ب��ل 

م����ادة ع��ل��م��ي��ة ت��خ��دم �ل��ط��ال��ب 

ومفهوم  تخ�ض�ضه.  جم��ال  يف 

�جلامعة  �أ�ضاتذة  عند  �ملر�عاة 

ثرية  علمية  م���ادة  �إع��ط��اء  ه��و 

مقرر. �أكرث مما هو  ومو�ضعة 

- ليعي جميع �لطاب ، �حلكمة �لتي تقول 

من  كثر�ً  �أن  و�ملعنى  �للنب«.  �ضيعت  »�ل�ضيف 

�لطاب ل يبد�أ ن�ضاطهم �إل يف نهاية �لف�ضل، 

ف��ي�����ض��األ��ون ع��ن م��و����ض��ي��ع �مل��ق��رر و�مل��و����ض��ي��ع 

�ملحذوفة،  و�ملو��ضيع  �لختبار  يف  �لد�خلة 

�لدر��ضية  �خل��ط��ة  يتابع  ل  �ل��ذي  و�ل��ط��ال��ب 

بد�ية  منذ  �ملحددة  �لعلمية  و�ملر�جع  �ملر�ضومة 

لذ�  م�ضكات،  �ضيو�جه  �أن��ه  �ضك  ل  �لف�ضل 

وتو�ضيفها  �ملادة  حمتوى  عن  ت�ضاأل  �أن  عليك 

لكي  باأول  �أولً  �ملطلوب  تتابع  و�أن  ومر�جعها، 

�للنب«. �ضيعت  »�ل�ضيف  �ملثل  عليك  ينطبق  ل 

يعتقد  عندما  حماقة  يرتكب  �ل��ط��ال��ب   -

ت��وزع  �ل��درج��ات  �لتالية:  �خلاطئة  ب��الأف��ك��ار 

ب��ن��اًء على  ح�����ض��ب ظ����روف �ل��ط��ال��ب ول��ي�����س 

ف�ضل  عليه  بقي  �ل��ذي  �لطالب  �لتح�ضيل، 

و�حد للتخرج فاإن جناحه يف كل مو�د �لف�ضل 

وف�ضل  ع��ق��اب  �ل��ر���ض��وب  م�����ض��م��ون��ة،  �لأخ���ر 

ونق�س يف �لطالب، كرثة �لرجي و�ل�ضتعطاف 

على  و�حل�ضول  �لنجاح  فر�س  تزيد  لاأ�ضاتذة 

عالية. تقادير 

لك  هنيئاً  �لطالبة،  �إبنتي  �لطالب  �إب��ن��ي 

بك،  للجامعة  وهنيئاً  �جل��ام��ع��ة  يف  بقبولك 

�لتعليم  م�����ض��ت��وى  ي��رف��ع  مم��ن  ت��ك��ون  ول��ع��ل��ك 

�جل��ام��ع��ي، ف���دع �جل��ام��ع��ة ت��ف��اخ��ر ب���ك ول 

قبل  بخريجيها  ترتفع  فاجلامعات  بها،  تفاخر 

. معلميها

كلية �لربية

تقدمه  �ل���ذي  للدعم  تتويجاً 

للقطاع  �هلل-  –رعاها  �ل��دول��ة 

وحتقيقاً  و�ل��ع��ل��م��ي  �لأك���ادمي���ي 

للريادة �ملن�ضودة من لدن �ضاحب 

بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�ضمو 

رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �ضلمان 

 � �ل����وزر�ء وزي���ر �ل��دف��اع  جمل�س 

جامعة  تكون  ب��اأن   � �هلل  حفظة 

�مللك �ضعود و�حدة من �جلامعات 

�ملرموقة على م�ضتوى �لعامل فلقد 

�لتخ�ض�ضات  م��ن  ع��دد  حققت 

وكبرة  ه��ام��ة  خ��ط��وة  باجلامعة 

يف طريق هذه �لريادة من خال 

هند�ضة  تخ�ض�ضات  ت�ضنيف 

وعلوم �حلا�ضب وطب �لأ�ضنان و�ل�ضيدلة وعلوم 

وتكنولوجيا  وعلوم  �لبيطرية  و�لعلوم  �ل��زر�ع��ة 

م�ضتوى  على  جامعة   150 �أف�ضل  �ضمن  �لآلت 

�لعامل يف هذه �لتخ�ض�ضات وذلك وفق ت�ضنيف 

���ض��ن��غ��ه��اي ل��ل��ج��ام��ع��ات، �إ���ض��اف��ة 

هند�ضة  تخ�ض�س  حت��ق��ي��ق  �إىل 

 38 �ملركز  باجلامعة  �لإت�ضالت 

بالفخر  ي�ضعرنا  و�إمن����ا  ع��امل��ي��اً. 

�لأغذية  علوم  كلية  يف  و�لعتز�ز 

و�ل�����زر�ع�����ة ت���و�ج���د �أث���ن���ني من 

تن�ضوي حتت  و�لتي  �لتخ�ض�ضات 

�ه��ت��م��ام��ات �ل��ب��اح��ث��ني يف ه��ذه 

�لكلية �لعريقة �ضمن هذه �لريادة 

�ضاء  �إن  نطمح  و�لتي  �ل�ضعودية 

�هلل كاأكادمييني وباحثني يف �لكلية 

�خلطو�ت  م��ن  مبزيد  نخطو  �أن 

�ل��و����ض��ع��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 

�لتقدم يف �ضلم �لريادة ومن خال 

��ضتثمار �لدعم �لذي تقدمه جامعة �مللك �ضعود 

ملنت�ضبيها من �أ�ضاتذة وباحثني وطاب.

برناجماً   30 �إىل  ي�ضل  ما  �لكلية  تقدم  حيث 

�لتخ�ض�ضات  من  و��ضعة  يف  جمموعة  �أكادميياً 

�لتطبيقية يف جمالت �لنتاج �لنباتي و�حليو�ين 

�لزر�عية  و�لهند�ضة  �لربة  �لنبات وعلوم  ووقاية 

�لأغذية  وعلوم  �ل��زر�ع��ي  و�لإر���ض��اد  و�لقت�ضاد 

�ل��ت��دري�����س  �أع�����ض��اء هيئة  وي�����ض��ه��م  و�ل��ت��غ��ذي��ة، 

و�فر  بكم  �لعليا  �لدر��ضات  وط��اب  و�لباحثني 

ومميز من �لأبحاث �لعلمية �ملن�ضورة يف �ملجات 

�لعلمية ذ�ت �لت�ضنيفات �ملميزة، وبنظرة �ضريعة 

على �لأبحاث �لعلمية �ل�ضادرة من �لكلية �مل�ضنفة 

 Web of ISI يف حمرك بحث  �ضمن جمات 

�لزر�عية وتقنيات  �لعلوم  Science يف جمالت 
�أن  �لبيطرية جند  �لغذ�ء و�لغابات و�لعلوم  علوم 

فيما  رئي�ضي  وب�ضكل  �أ�ضهمو�  بالكلية  �لباحثني 

ي�ضل �إىل 868 بحث منذ عام 2019.

وهذ� �لإجناز يحملنا كمنت�ضبني للجامعة �لعبء 

لتحقيق  و�ل�ضعي  �لتقدم  ه��ذ�  على  باملحافظة 

�ملزيد يف �لتميز �لأكادميي و�لعلمي.

وكيل كلية علوم �لأغذية و�لزر�عة للتطوير 

و�جلودة

�لت�����ض��ال  و���ض��ائ��ل  �ل��ه��ائ��ل يف  ل��ل��ت��ط��ور  �إن 

وفاعلية  عمل  تطوير  يف  بالغ  �أث��ر  و�ملعلومات 

تكنولوجيا  ت��ق��دم  �أدى  وق���د  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، 

عاملي  عام  ر�أي  تكوين  �إىل  و�ملعلومات  �لت�ضال 

ز�د  ومما  و�ملكانية،  �جلغر�فية  �حلدود  يتجاوز 

�لعاقات  �ضهدته  ما  �لظاهرة  ه��ذه  تفعيل  يف 

�أتاح  مما  كربى،  وم�ضكات  �أزمات  من  �لدولية 

للر�أي �لعام �لعاملي �لإ�ضهام و�مل�ضاركة  يف �إعادة 

�لعاملي  �لعام  فالر�أي  �لدولية،  �ل�ضيا�ضة  �ضياغة 

وعامًا  �لعامة  �لعاقات  معطيات  �أح��د  ك��ان 

هنا  وم��ن  �لدولية  �ل�ضيا�ضة  توجيه  يف  م��وؤث��ًر� 

موؤثًر�  عامًا  �ملختلفة  بتقنياته  �لت�ضال  ك��ان 

�لدولية  �مل�ضكات  وحل  �ل�ضيا�ضية  �لظاهرة  يف 

و�أد�ة دبلوما�ضية بالغة �لتاأثر.

يف  �ضمتان  �مل�ضتمرين  و�ل��ت��ج��دد  �لتغر  �إن 

�مل�ضتمرة  للتغر�ت  عر�ضه  فهي  �لدبلوما�ضية 

ح�����ض��ب ح���اج���ات �ل��ع�����ض��ر وت���ط���ور جم��ت��م��ع��ة، 

فهي  �جتماعية  ك��ظ��اه��رة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��اق��ات 

تطور  يرتبط  كما  و�لتجدد  بالتغر  تت�ضم  �أي�ًضا 

�لتطور  يف  �ل�ضريع  بالتطور  �لعامة  �لعاقات 

�لعام  �لر�أي  تاأثر  وقوة  �ملجتمعات  لدى  �لفكري 

و�لقفز�ت و�لتطور �لهائل يف تكنولوجيا �لت�ضال 

و�ملعلومات.

�أهلتها  و طبيعة وظيفة �لعاقات �لعامة �لتي 

للتكامل مع �لوظيفة �لدبلوما�ضية و�لندماج معها 

�لن�ضجام  توفر  يف  �لرئي�س  دوره��ا  مع  ج��اءت 

وبني  و�لقومية  �لوطنية  �مل�ضالح  بني  و�لتناغم 

متطلبات �ل�ضيا�ضة �لدولية، للحفاظ على �لأمن 

�لقومي وتعزيز وتاأمني عاقات �ضلمية وطيبة يف 

�ملحيط �لدويل، وبحكم وظيفة �لعاقات �لعامة 

يف خلق هذ� �لن�ضجام و�لتناغم ودورها يف �إر�ضاء 

�أ�ض�س �لتفاهم وخلق �أجو�ء �لحر�م �ملتبادل بني 

�ل�ضعوب بو�ضائلها و�أ�ضاليبها وخططها.

خلود فهد بن طحنون

تخ�ض�س عاقات عامة

اليوم العالمي للشباب والدور 
المشترك )1ــ 2(

طاملا كانت �لريادة و�ملبادرة مطمح وهدف لكل من �أر�د �أن ُيطور نف�ضه، 

�أو �أن ُيقدم �ضيئاأ ملجتمعه. لكن يف كثر من �لأحيان بقيت �لريادة و�ملبادرة 

�ضعار�ت يرددها �لبع�س من �مل�ضوؤولني، �أو من كبار �ل�ضن، ويطالبون �ل�ضباب  

و�لأزم��ات  للم�ضاكات  باأنه م�ضدر  �ل�ضباب  �إىل  �لنظر  بدل من  ولكن  بها، 

و�لأعباء، ينبغي علينا تزويدهم باملعارف و�ملهار�ت �لازمة  للنجاح و�إدر�جهم 

يف متنيه جمتمعاتهم .

�ل��ذي  و  لل�ضباب،  �لعاملي  بالي�وم  �ض�نوًيا  �ملتح�دة  �لأم�م  منظمة  حتتفل 

ي�ضادف �لثاين ع�ضر م��ن �ض��هر �أغ�ض��ط�س م��ن كل عام؛ حيث يهدف  هذ� 

و�ملنظم�ات عل�ى  �ملدني�ة  دع��وة �حلكوم��ات وجمتمعات �خلدمة  �إىل  �ليوم 

�إل��ى دعمه��م ورف��ع م�ضتوى  بالإ�ضافة  و�أدو�ره��م  �ل�ضباب  �أو�ض�اع  مر�جع�ة 

م�ض��اركتهم ف��ي جمتمعاتهم.

�ليوم  �لعاملي لل�ضباب (مبادرة) حتتفي ب�ضفات �ل�ضباب وتقر بالتحديات 

�لتي ميكن �أن يو�جهها �ضباب �ليوم.

يذكر باأنه بد�أ �ليوم �لعاملي لل�ضباب يف عام 2000 ونظمته �لأمم �ملتحدة 

لاحتفال مب�ضاهمة �ل�ضباب يف �لتعليم و�لتوظيف وحل �لنز�عات و�لعد�لة 

�لجتماعية و�مل�ضاركة �لكاملة يف �حلياة �لعامة.

و حتمل هذه �ملنا�ضبة لهذ�  �لعام 2021 �ضعار »حتويل �لنظم �لغذ�ئية: 

�لبتكار�ت �ل�ضبابية ل�ضحة �لإن�ضان و�لكوكب«، وي�ضلط مو�ضوع �حتفالية هذ� 

�لعام بيوم �ل�ضباب �لدويل �ل�ضوء على �أهمية م�ضاركة �ل�ضباب �لهادفة لنجاح 

هذ� �جلهد �لعاملي. هذ� �لعام ت�ضلط �ملنظمات �لدوليه �لن�ضانيه �نظار �ل�ضباب 

علي �أهميه ��ضتد�مة �لنظم �لغذ�ئيه وعلى توجيه جهود �ل�ضباب و�بتكار�تهم 

نحو  �لعمل على �إنتاج كمية �أكرب من �لغذ�ء �ل�ضحي ب�ضكل �أكرث ��ضتد�مة 

لي�ضمن رفاهية �لإن�ضان و�لكوكب �لذي نعي�ضه عليه.  �ضلطو� �ل�ضوء على 

حاجة �ل�ضباب لتخاذ قر�ر�ت م�ضتنرة ب�ضاأن �خليار�ت �لغذ�ئية من خال 

زيادة �لتعليم �لعاملي حول �خليار�ت �لأكرث �ضحة و��ضتد�مة لكل من �لأفر�د 

و�لبيئة. كانت هناك �أي�ًضا تو�ضيات ب�ضاأن توفر تنمية �لقدر�ت �لكافية فيما 

يتعلق مبرونة �لنظم �لغذ�ئية ، ول �ضيما �أثناء جائحة COVID-19 �مل�ضتمر 

كل عام علي معاجلة  �لخ��رى حتث يف  �ل�ضباب  بر�مج  كذلك  �أعقابه  ويف 

�لتحديات �لأخرى ، �لتي جت�ضدها خطة عام 2030 مبا يف ذلك �حلد من 

�لبيولوجي؛  �لتنوع  �ل�ضحية؛ حفظ  �لرعاية  �لجتماعي؛  �لندماج  ؛  �لفقر 

وتخفيف �آثار تغر �ملناخ. زيادة فر�س �ل�ضباب يف �لتعليم و�لتدريب و�لتوظيف 

. ولعلنا ن�ضال �نف�ضنا ملاذ �لهتمام بال�ضباب؟ فال�ضباب فر�س ومو�رد وطاقات 

للتوتر  وم�ضادر  وم�ضكات  �أزمات  ولي�ضو�  وملجتمعاتهم،  لأنف�ضهم  �إيجابية؛ 

و�ل�ضطر�بات. كل �ل�ضباب لديهم قد�رت و�مكانات كامنة وعنا�ضر قوة مل 

يكت�ضوفها ومل يطلقوها بعد، قد�رت و�مكانات جتعل منهم �ضركاء فاعلني يف 

تنمية �أنف�ضهم وبناء جمتمعاتهم �لتي يعي�ضون فيها.

لكل �ضاب قيمة وكل �ضاب ي�ضتطيع �أن ي�ضاهم يف تنمية جمتمعه؛ كل �ضاب 

له �أهمية، كل �ضاب له دور مهم يقوم به، كل �ضاب مُيكن �أن ُيحدث فرًقا يف 

مكان ما �أو على فئة ما، وكل �ضاب ي�ضتطيع �أن ي�ضنع �لتغير.

بد من م�ضاركتهم  �لأهلية؛ ول  كاملو  �ضركاء فاعلون ومو�طنون  �ل�ضباب 

كامل  ك�ضريك  معهم  و�لتعامل  فقط،  �ل�ضكلية  ولي�ضت  و�حلقيقية  �لفاعلة 

ورو�د  ق��ادة  �ل�ضباب  �أح��د  من  منة  ولي�س  �أ�ضيل  حق  وم�ضاركتهم  �لأهلية، 

جمتمعييون؛ باإمكانهم قيادة �لتغير �لإيجابي يف جمتمعاتهم هم يحتاجون 

�لفر�س لقيادة �لرب�مج و�مل�ضاريع مما ميكنهم من �ملهار�ت �لقيادية بحيث 

يتمكنون من ريادة �ملجتمعات ، و ُ�ضنع تغير �إيجابي يف �أنف�ضهم وجمتمعاتهم 

بو�ضفهم مبادرين وقادة جمتمعيني .

هذ� وقد ظلت ن�ضبة �ل�ضباب غر �مللتحقني بالتوظيف �أو �لتعليم �أو �لتدريب 

(معدل �ل�ضباب NEET) مرتفعة با�ضتمر�ر  على مد�ر �خلم�ضة ع�ضر عاًما 

�ملا�ضية وتبلغ �لآن 30٪ لل�ضابات و 13٪ لل�ضباب يف جميع �أنحاء �لعامل.

حيث ت�ضر �لتقدير�ت �لأخرة �إىل �أنه �ضيتعني توفر 600 مليون فر�ضة 

عمل خال �خلم�ضة ع�ضر عاًما �لقادمة لتلبية �حتياجات توظيف �ل�ضباب 

على م�ضتوى �لعامل، ومن هنا �نطلقت مبادرة �آخرى با�ضم  مهار�ت �ل�ضباب 

�لعاملي يف منت�ضف يوليو من كل عام . ويف �ململكة �لعربيه �ل�ضعوديه  ذكر 

تقرير هئية �لح�ضاء �لعامه �لذي ��ضدرته موخر�ً ويخت�س �لتقري��ر بال�ض��باب 

م��ن �لفئ��ة �لعمري��ة (15-34 �ض��نة)  �أنهم ي�ض��كلون �لأغلبية بن�ضبه ٦٧٪ من 

�ض�كان �ململكة. و �أك�دت �ململك�ة �لعربي�ة �ل�ض�عودية ف�ي روؤيته�ا لع�ام 2030 

عل�ى ��ض�تثمار �مل�و�رد �لب�ضرية و�لتوقع��ات �لكبي��رة م��ن �ل�ض��باب �ل�ضعودي 

ف��ي تنمي��ة �ملجتمع  ودوره��م  ف�ي حتقي�ق �أهد�فه�ا، حيث �ضرح �ضاح�ب 

�ل�ضمو �مللك�ي �لأمي�ر حممد ب�ن �ض�لمان ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لدفاع � حفظة �هلل �  ، باأن �ل�ضباب يعتربون ثروه  وطنية يف �ململك�ة 

�لعربية �ل�ضعوديه وو�ضفهم قائًا :) �ضبابنا  قوي وو�عي ومثقف  ومبدع ولديه 

قيم عاليه(، وهو ما يو�ضح مدي �هتمام �لقياده �لر�ضيده �لذي توليه لل�ضباب  

ف�ي �ململك�ة �لعربي�ة �ل�ضعودية و�لتاأكي�د عل�ى دوره�م �لرئي�س. هذ� وقد ذكرت 

و�لإب��د�ع »موهبة« يف تقريرها  للموهبة  �ملل�ك عبد�لعزيز ورجال�ه  موؤ�ض�ضه 

و�لهند�ضه   للعلوم  �لدوليه  �أنتل  بجو�ئز  ف��ازو�  �ضعودين  ثمانية  �أنا  2019م  
وهناك 46 ح�ضدو� جو�ئز خمتلفه يف. �مل�ضابقات و�لوملبياد �لدوليه. وهناك 

ما يقرب 100 �لف م�ضارك يف �مل�ضابقات �لوطنيه . ويف تقرير �لهئية �لعامه 

لاح�ضاء 2020 ذكر �أن هناك �نخفا�س يف  مع�دل �لأمي�ة ب�ض�كل ملحوظ 

و  2007م  عامي  مقارنة  عن�د  �ض�نة)   34  -  15) �ل�ض�عودي  �ل�ض�باب  لدى 

2017م، ويع�ود ه�ذ� �لنخف�ا�س لتناق��س ن�ضبة �لأمي�ة لدى �لإناث ب�ض�كل 
خا�س. كذلك فاإنه ذكر �لتقرير �ملبني على م�ضح �أ�ضري �أنه ل يو�جهه �لغالبية 

�أثناء  �أو  و�لتدريب  للتعليم   للو�ضول  �ضعوبات  �أي  �ل�ض�عودي  �ل�ض�باب   من 

�لدر��ضة، وذلك بن�ض�بة متقاربة بني �لذكور و�لإناث  ت�ضل �إىل 68% تقريبا.

ومن جهة �آخرى فقد �أرتفع معدل م�ضاركة �ل�ضباب خال �ل�ضنو�ت �لأربع 

�ملا�ضيه يف �ضوق �لعمل وفاقت معدل م�ضاركة �ملر�أة �لذكور يف �لعمل ثاثة 

�أ�ضعاف �إل �أن ن�ضبه �لتوظيف كانت �لعك�س .

ولكن معدل �لبطالة بني �ل�ضباب  عامه ماز�ل يعترب مرتفع مقارنه بالدول 

�لع�ضرين حيث يبلغ 29٪... يتبع �لعدد �لقادم.

د. �أ�ضماء عبد�هلل �ليمني

كليه �إد�رة �لأعمال
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د خالد الخميس

د. محمد النفيسه

رسالة لطالب مستجد

تخصصات الزراعة والعلوم البيطرية
ضمن أفضل 150 جامعة عالمية

اندماج وتكامل..



المبادلة والتعايش
خم�س  �أو  ع�شر  قبل  لو حدثت  �ملجتمع  �ملنت�شرة يف  �لأم��ور  بع�س 

ع�شرة �شنة لكانت غريبة وم�شتنكرة وغري مقبولة ،ولو كانت موجودة 

�لآن لكانت �أمور�ً طبيعية و�جلميع يعرفها .

�لبع�س قد يعي�س طيلة عمره يف تفكرٍي و�حد ود�ئرة ل يخرج منها 

مهما تغريت �لظروف �أو �حلو�دث من حوله .

عليه  ويحل  �شيخطئ  فيه  هو  مما  يخرج  حني  �أن��ه  عقله  وتربمج 

�لنقد من �جلميع وحني يقرر �لتعاي�س مع �لآخرين ي�شعب عليه �لو�شع 

كثري�ً.

�أن نتقبل �لإختالف و�لتغيري مع مرور �لزمن ؛ ب�شبب  يجب علينا 

من  على  �لتعرف  لن�شتطيع  و�لأجيال  و�مل�شكالت  �لظروف  �ختالف 

هم حولنا، مع �حلفاظ على �لقيم و�ملبادئ ب�شدة؛ لنعرف كيف نحل 

�مل�شكلة  تزيد  �إىل طرق قد  �للجوء  دون  �أكرث ن�شوجاً  بتقنية  �مل�شاكل 

�أكرث.

حني نتاأقلم مع كل تغيري فنحن ن�شاعد �أنف�شنا على تي�شري �لأمور 

ومد يد �لعون للغري وحل �لعقد وتب�شيطها

�لإ�شالمية  �ل�شريعة  عن  �خل��روج  دون  �لأج��ي��ال  �ختالف  ونتقبل 

وبذلك نفتح نو�فذ �أكرث بهجة.

جنالء �لأحمدي

ق�شم �لإعالم

17 7الرأي

ت�شدر عن ق�شم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �شعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  - ف/ 4673479

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�ل���در�����ش���ي  �ل����ع����ام  ي���ك���ن  مل 

عاديًّا  در��شيًّا  عاماً  1442ه�،  
ما  جميع  ع��ن  خمتلفاً  ك���ان  ب��ل 

لأن��ه  مل���اذ�؟  �أع�����و�م..  م��ن  �شبقه 

��شت�شاف ق�شًر� عنه مارًد� مرعباً 

�لعامل  دول  جميع  م�شجع  �أق�سَّ 

كا�شحة  هجمة  �شعوبها،  و�أق��ل��ق 

�لن�شاط  لت  عطَّ كورونا  جلائحة 

�ل��ع��ام و�أب���ط���اأت ح��رك��ة �لإن��ت��اج 

�شت معدلت منوه، و�أ�شعفت  وخفَّ

�ملقدمة  م�شتوى تقدمي �خلدمات 

�ل�شبح  هذ�  يز�ل  (ول  للجمهور، 

�هلل  ن�����ش��األ  �ل��ع��امل  على  خميماً 

�ل�شالمة و�لعافية ).

يف �لعام �ملن�شرم توىل �لإ�شر�ف على �شحيفة 

�شعيد  ب��ن  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة  ر���ش��ال��ة 

و�إعالمية  علمية  وكفاءة  قامة  وهو  �لقحطاين، 

بارزة ومرموقة، ويتمتع بخرب�ت مرت�كمة، وله باع 

طويل يف جمالت �لإعالم �ملختلفة �شو�ء �ملقروء 

به  دت��ه  زوَّ ا  عمَّ ف�شاًل  و�ملرئي،  �أو�مل�شموع،  منه، 

وخرب�ت  مهار�ت  من  و�مليد�نية  �ملهنية  جتاربه 

�إد�رية وقيادية ملمو�شة

ويت�شف �أبا �أمين بح�شن �خللق ورجاحة �لعقل 

كما  �لقر�ر،  و�شو�ب  �لروؤية  ودقة  �لفكر  و�أت��ز�ن 

و�خل�شال  �ل�شجايا  بجميل  يتمتع 

بذلك  ويح�س  �لل�شان،  وع��ذوب��ة 

ويلم�شه يف حينه كل من جال�شه �أو 

عا�شره، ولكن قلَّلت جائحة كورونا 

- لالأ�شف �ل�شديد - من �إمكانية 

وحرمت  علمه،  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 

�شيئا  ول��و  �إكت�شاب  م��ن  �ل��ط��الب 

وجتاربه  خرب�ته  ث��ر�ء  من  ي�شري�ً 

�أن خلت �لقاعات منهم، كما  بعد 

�لتدريب  بر�مج  من  �أي�شاً  ُحرمو� 

خمتلف  يف  بال�شحيفة  �لعملي 

�أق�شام �لإنتاج �ل�شحفي.

�لفعاليات  جميع  توقف  ورغم 

�أن  �إل  ب��اجل��ام��ع��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 

بل  �لإ����ش���د�ر؛   يف  دورت��ه��ا  و��شلت  �ل�شحيفة 

على  �إلكرتونياً  �لعدد  �إر�شال   - مرة  لأول   - مت 

�أع�شاء  من  �جلامعة  من�شوبي  �إمييالت  جميع 

�لعام  ط��و�ل   وط��الب.  وموظفني  تدري�س  هيئة 

�لأكادميي تقوميه �لدر��شي، و�أنتهت فرتة تكليف 

�إىل خلفه  و�نتقلت  �لإ�شر�ف  �لدكتور ح�شني يف 

�أحد خريجي   �ملطريي  �شعود  بن  �لدكتور مطلق 

�ل�شحيفة طو�ل  تدربو� يف  �لذين  �لإعالم  ق�شم 

مرحلة �لدر��شة، و�لقادم بقوة وحما�س، وبخرب�ت 

مهنية مكت�شبة، م�شت�شحباً معها خططاً تطويرية 

جديدة ومبتكرة تدعم برناجمه �لإ�شر�يف.

ول يز�ل ق�شم �لإعالم غنى بكفاء�ت وقدر�ت 

�أكادميية وعلمية عالية �لتاأهيل، ومتتلك خرب�ت  

من  �مليد�ين  و�لتدريب  �لتدري�س  يف جمال  ثرية 

�لإ�شر�ف  توىل  على  يتعاقبون  �أو  تعاقبو�  �لذين 

نودع  �إذ  ونحن  �جلامعة..  ر�شالة  �شحيفة  على 

كل  يف  بالتوفيق  له  �أمنياتنا  مع  ح�شني  �لدكتور 

ميادين وحقول �لإعالم؛ ن�شتقبل يف �لوقت نف�شه 

ثقة  وعلى  و�لرتحاب،  �ل��ود  بكل  مطلق  �لدكتور 

ويقني باأنه قادر على جتويد �لأد�ء يف كل �أق�شام 

دورة  يف  نوعية  طفرة  �إح��د�ث  وعلى  �ل�شحيفة، 

��شتقطاب  وعلى  و�لإع��الن،  و�لإخ��ر�ج  �لتحرير 

للم�شاركة يف تفعيل  �لق�شم  �ملتميزين من طالب 

ت�شوره �ملقرتح لتحقيق �لطفرة �ملبتغاة..

وختاماً نهنئ جميع من�شوبي �جلامعة باإطاللة 

وجل  ع��زَّ  �هلل  ون�شاأل  �جلديد،  �لدر��شي  �لعام 

وبعطاء  مكثف،  طالبي  بن�شاط  حافاًل  يكون  �أن 

يوؤكد على متيُّز �جلامعة وريادتها  علمي وبحثي 

يف هذه �ملجالت، ويخدم يف �لوقت نف�شه جمتمع 

مبجتمعها  �لعالقة  ق  ويُعمِّ �لد�خلي  �جلامعة 

�ملحيط و�خلارجي ب�شكل عام، وي�شاعف م�شتوى 

�لعام و�خلا�س  �لقطاعني  و�لتعاون بني  �ل�شر�كة 

�لعائد مب�شيئة �هلل مل�شلحة �لوطن.

مدير �لإد�رة - �شحيفة ر�شالة �جلامعة

هذه  خلف  قابعًة  �شتظلني  هل  ؟؟  بعد  وم��اذ� 

�لإحباط ؟ هل �شت�شت�شلمني لوقائع �حلياة �لتي 

ر�شمتيه  �لذي  �لطريق  من  �ج��رت�رك  على  تعمل 

�أم هي  لنف�شك ؟ هل �شتقودين هذه �لحباطات 

من  ��شتيقظي  �لهاوية؟  حافة  �ىل  �شتقودك  من 

هذ� �لبوؤ�س ! �أنِت �أقوى من �أي  م�شكلة �أو ُمعيق 

بذلتي جمهود   .. نعم  �أجتهدتي  �أمامك  يقف يف 

�أي�شاً و�أجنزتي، �شاءت �لأمور �أو مل حتدث مثلما 

هذ�  �شينتهي  هل  �شيحدث  م��اذ�  تتوقعني،  كنِت 

�لعامل ؟ توقفي عن رثاء حالك و�أ�شعلي �شوًء يف 

�ملحاولت  وك��رري  �لد�م�س  �لظالم  ه��ذ�  و�شط 

�لو�شول،  على  تعينك  وو�شائل  ط��رق  و�بتكري 

يجعلك  �لذي  �ملُقيت  �ل�شعور  لهذ�  ت�شت�شلمي  ل 

وتكر�ر�ً، من مّنا مل يحبط  تلومني نف�شك مر�ر�ً 

�أّن ماحدث له هو نهاية كل �شيء ولن  ومل يظن 

باباً  يطرق  لأْن  �هلل  يلهمه  وفجاأة  حالة؟  يتغري 

ويتحّرك وي�شعى يف �لأر�س، ثم يكافئه �هلل على 

نحو  و�شعيه  �أحدثها  �لتي  حركته  جر�ء  جمهوده 

�لو�شول لغايته، �لقر�ر ينبع من د�خلك ! عندما 

 ! حولك  من  �لعامل  �شيتغري  وتتغريين  تتحركني 

حتى لو كان هذ� �لتغيري و�لتحرك �شيًئا ب�شيًطا 

مع  �شيتكاتف  �لب�شيط  �لتغيري  ه��ذ�  ي��وم،  ك��ل 

كبرًي�  تغرًي�  �لأخرى ويحدث  �لب�شيطة  �لتغري�ت 

�لأبو�ب ولت�شت�شلمي  ��شتمري يف حماولة طرق 

ل�شعور �شلبًيا موؤقت.

نورة مفر�س �لبقمي

كلية �لرتبية

�لأ�شتاذ  �ملقرر مع  كان  �لهند�شة حتديد�ً  بكلية 

�لهند�شة  �أ���ش��ت��اذ  �لتميمي  عبد�لعزيز  �ل��دك��ت��ور 

�ل�شناعية �أطال �هلل يف عمره وعندما توفيت و�لدته 

� رحمها �هلل � قامو� بدفنها و�ل�شالة عليها ظهر�ً 

يف ذلك �ليوم وكانت لديه حما�شرة باملقرر ع�شر�ً 

يح�شرو�  مل  بوقتها  طالبه  من   ٪٩٥ مايقارب   ،

تاأكيد لن يح�شر ب�شبب وفاة  �أنه بكل  باعتقادهم 

و�لدته وخ�شو�شا �أنه مل يعتذر عن ح�شور �ملحا�شرة  

، بوقتها  وكان معي عدد قليل جد�ً من �لطالب 

�أن  لميكن  باأنه  لقناعتنا  للمحا�شرة  ح�شرنا  قد 

ل يح�شر، و�إذ� به كما تعودنا د�ئما رغم كرب �شنه 

وتاأثره بوفاة و�لدته - رحمها �هلل - ففي متام �لوقت 

ح�شر لقاعة �لدر�س فكانت ر�شالة و��شحة لنا على 

�أهمية �لإلتز�م بالوقت و�لأمانة و�حلر�س. حيث ذكر 

لنا باأن ما قام به هو در�س لنا على �أهمية �للتز�م 

�لدكتور  �لأ�شتاذ  بالذكر  �لوقت. �جلدير  و�ح��رت�م 

طموحه  ب��د�أ  �لتميمي  عبد�لعزيز 

�لكلية عام  كان معيد�ً يف  �أن  منذ 

١٩٦٥م، وخدم جامعة �مللك �شعود 

ملا يزيد عن ٥٥ �شنة ، ومتيز �أطال 

�هلل يف عمره باأنه مرجعية ل ميكن 

�لطالب  جلميع  عنها   �ل�شتغناء 

�لتدري�س يف ق�شم  �أع�شاء هيئة  و 

�أن  �أبالغ  �لهند�شة �ل�شناعية ، ول 

قلت باأن عدد �ل�شاعات �لدر��شية 

�للتي يقدمها لطالبه يف مكتبه تزيد 

عن مايقدمه يف حما�شر�ته حيث 

ليوجد مامينع من دخول �لطالب 

لديه حما�شرة  كان  �إذ�  �إل  ملكتبه 

، مكتبه مفتوح طو�ل �ليوم بل �أنه 

�إج��ازة نهاية �لأ�شبوع كان يح�شر ملكتبه  حتى يف 

�ملميز  �أ�شلوبه  جيد�ً  �أتذكر  لطالبه،  مفتوح  وبابه 

يف �شرح �ملحا�شر�ت و�أتذكر جيد�ً 

لزيارة  مب�شاحبتنا  يقوم  عندما 

ميد�نية لبع�س �مل�شانع خالل �لعام 

�لتابعة  �لتقارير  لإع��د�د  �لدر��شي 

على  ماتعلمناه  لرت�شيخ  للمقرر 

�أر�س �لو�قع ، ومن ح�شن �حلظ �أن 

مقرر�ته �للتي يقدم �أ�شبه ب�شريان 

بل  �ل�شناعية  �لهند�شة  يف  رئي�س 

�ليوم  �لعديد من طالبه  �أن  �أج��زم 

يف �أعلى �ملنا�شب  يتمتعون بعلومه 

ويتذكرونه د�ئما يف حياتهم �لعملية 

و�أن على يده تعلمو� �هم �ملهار�ت 

�لهند�شية ، ل �أبالغ �أن قلت باأنه نهر 

جاري من �لعلوم �لهند�شية ول �أبالغ 

�أبد�ً �إذ� قلت باأنه حالة نادرة ت�شتحق �لدر��شة !”

كلية �لهند�شة

عام مختلف!!؟

طمئنة لذاٍت ُمحبطة

الموقف الذي ال يمكن نسيانه !

معتز المديغيم

عبد اهلل الفليج



 ا�ستطالع: مو�سى عبداهلل 

اأك���ر م��ن ع��ام ون�سف م��ّر على 

جائحة كورونا، والكثري من املفاهيم 

قد  احلياة  و�سلوكيات  العمل  ومنط 

تغريت.. 

وال��ي��وم، بعد م��رور تلك املرحلة   

بظروفها وما �ساحبها من اإجراءات 

اجلامعية  امل��رح��ل��ة  ط��الب  ي�ستعد 

ال��درا���س��ي��ة  احل���ي���اة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 

»عن  التعليم  كان  اأن  بعد  ح�سورًيا، 

التح�سني..  اأول��ه��ا  ب�����س��روط  ب��ع��د« 

فكيف ا�ستعد الطالب لتلك العودة؟! 

اإليكم ما خرجنا به عرب ا�ستطالعنا: 

يف البداية يقول الطالب عبداهلل 

ع���ارف ال��ع��ن��زي م��ن كلية احل��ق��وق 

احلقوق  ق�سم  ال�سيا�سية،  والعلوم 

اأعتقد  الثامن:  امل�ستوى   « »القانون 

القادمة �ستكون احلياة  الأيام  خالل 

ال�����س��اب��ق،  م���ن  اأك����ر  طبيعة  ج����داً 

خ�سو�ساً يف اجلامعة، حيث الكثري 

يف  وعي  لديهم  اأ�سبح  الطالب  من 

تطبيق الإج���راءات الح��رازي��ة، اأما 

بالن�سبة يل �ساآتي اإىل اجلامعة ب�سكل 

طبيعي و�ساأكون حري�ًسا على اللتزام 

اأخذت  اأنني  خ�سو�ًسا  بالتعليمات، 

جرعتي كورونا واللتني تعدان �سرًطا 

اأ�سا�سًيا حل�سور املحا�سرات.

 وحول اآلية التطعيم قال: وجدت 

اأي  يوجد  ول  ممتازة  التطعيم  اآلية 

تعقيد جتاه ذلك، كما �ساهدت اإقباًل 

خ�سو�ًسا  املجتمع،  قبل  من  كبرًيا 

زمالئي الطالب على اأخذ اللقاح.   

�سليمان  اإبراهيم  الطالب  ويقول 

ق�سم  الآداب،  كلية  م��ن  الأم���ري  ب��ن 

ل�سك  ال�ساد�س:  امل�ستوى  الإع���الم 

�ستكون  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��درا���س��ة  اأن 

ذكرت  كما  توقف  اأي  دون  ح�سورًيا 

وزارة التعليم مع اللتزام بالإجراءات 

الحرازية لتفادي الفايرو�س، حيث 

بتلقي جرعتني من  ا�ستعديت لذلك 

لقاح كورونا، دون وجود اأي عائق من 

قبل املنظمني على الرغم من الإقبال 

الهائل وال�سغط على املواعيد. 

�سلمى  الطالبة  توؤكد  جانبها  من 

الزير من كلية العلوم، ق�سم الكيمياء 

ب��امل�����س��ت��وى ال��ث��ام��ن ك���الم زم��الئ��ه��ا 

اأعتقد  قائلة:  ح�سورًيا  الدوام  حول 

�ستكون الدرا�سة لهذا العام باجلامعة 

ح�سورًيا مع زيادة يف اأعداد ال�سعب 

احلر�س  وتكثيف  الطالبي،  للتو�سع 

على اللتزام بالإجراءات الحرازية، 

وق����د ت��ل��ق��ي��ت ج��رع��ت��ني م���ن ل��ق��اح 

كورنا، لأنه يعد �سرًطا اأولًيا لدخول 

اجلامعة.

�سليمان  ال��ط��ال��ب  ي��ق��ول  ف��ي��م��ا 

الريا�سة  علوم  كلية  من  الع�سيوان 

البدين  اجل��ه��د  ف�سيولوجيا  ق�سم 

دلتا  متحور  م��ع  ال�سابع:  امل�ستوى 

و���س��رع��ة ان��ت�����س��اره، ه��ن��اك بع�س 

التخوفات 

ب�سبب  الإ�سابات  يف  الزيادة  من 

بع�س التخ�س�سات العملية، وب�سبب 

تنوع القاعات واملحا�سرات، والتنقل 

انت�سار  ف��ر���س��ة  �ستكون  امل�ستمر 

الفايرو�س �سريعة و قوية، فالبد من 

احلر�س واأخذ ذلك بعني العتبار مع 

ومنها  الح���رازات،  �سروط  تطبيق 

اأخذ اجلرعات �سد كورونا، مو�سًحا 

جرعتي  ب��اأخ��ذ  ل��ذل��ك  ا�ستعد  اأن���ه 

اللقاح. 

الطالب عبدالإله عبدالكرمي  اأما 

ق�سم  الآداب،  كلية  م��ن  ال��ع��ن��زي 

فيقول:  ال��راب��ع  امل�ستوى  الإع����الم، 

اأقرتها  التي  ال�����س��روط  ك��ل  �ساأتبع 

وزارة التعليم، واأولها جرعتا اللقاح، 

وتطبيق  الكمامة  بارتداء  واللتزام 

مبيًنا  الطالب،  التباعد مع زمالئي 

الدرا�سة  �ستكون  العام  هذا  اأن��ه يف 

ح�سورًيا باحرازات معينة. 

بن  عبدالرحمن  م�ساري  وق���ال 

كنعان من كلية الآداب، ق�سم الإعالم، 

اجلرعة  اأخ���ذت  ال��راب��ع:  امل�ستوى 

الأوىل من لقاح كورونا، اأما اجلرعة 

ال��ث��ان��ي��ة ���س��اآخ��ذه��ا خ���الل الأي����ام 

القريبة، مبيًنا اأن �سبب التاأخري يف 

لإ�سابته  يعود  الثانية  اجلرعة  اأخذ 

من  والتي  كورونا،  بفريو�س  �سابًقا 

�سروطها عدم اأخذ اجلرعة اإىل بعد 

6 اأ�سهر.
ويكمل: وجدت اآلية التطعيم جًدا 

�سل�سة و�سهلة و�سريعة، مع التنظيم 

النتظار  وقت  ي�ستمر  فلم  اجلميل 

اأكر ٩ دقايق تقريًبا .. 

الدرا�سي  للعام  ا�ستعداده  وح��ول 

ي��ق��ول: لّب����د م��ن احل��ر���س بلب�س 

الآن  حتى  لأنه  والتعقّيم  الكمامات 

اأخذ اللقاح مل يعد كافًيا، كما اأمتنى 

ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  م��ن اجلميع 

عار�س  اأي  حل��دوث  جتبًنا  الوقاية 

ال�سهر  اأول  يف  واأت���وق���ع  ���س��ح��ي، 

الإ�سابة  حالت  من  ع��دًدا  �سن�سهد 

يتوقف  ورمب��ا  اجلامعات،  بع�س  يف 

التدري�س ح�سورًيا ملدة معّينة ..

عبدالعزيز  الطالب  يقول  فيما 

علوم  كلية  م��ن  دح��ي��م  اآل  فهد  ب��ن 

الأغذية والزراعة، ق�سم وقاية النبات 

اآلية  �ستكون  رمبا  الثامن:  امل�ستوى 

اإلزام  �سيتم  حيث  معقدة،  الدرا�سة 

جميع من�سوبي اجلامعة بالإجراءات 

اجلامعة  اإدارة  اأن  كما  الح��رازي��ة، 

جميع  يف  املعقمات  بتوزيع  �ستقوم 

الكليات ومرافقها، مع احلر�س على 

تباعد الطالب يف القاعات الدرا�سية 

وامل���خ���ت���ربات وامل��ك��ت��ب��ات، وو���س��ع 

عالمات التباعد يف اأي ن�ساط �سواء 

جتاري اأو ريا�سي 

واأ�ساف: ا�ستعديت للعام الدرا�سي 

كانت  حيث  اللقاح،  جرعتي  باأخذ 

اآلية التطعيم بدًءا من حجز املواعيد 

اإج����راءات  وك��ان��ت  بالفعل  منظمة 

املتناول  يف  م��وع��د  على  احل�سول 

حيث  »�سحتي«،  تطبيق  با�ستخدام 

يتيح العديد من اخلدمات ال�سحية 

ب�سهولتها  تتميز  التي  الإلكرونية 

وتوفري الكثري من الوقت للمراجعني، 

التي  ال�سحية  للمراكز  بالن�سبة  اأما 

جاهزة  كانت  فقد  اخل��دم��ة،  تقدم 

على اأكمل وجه، كمواقف ال�سيارات 

وغرفة  للمراجعني  النتظار  وقاعة 

للكادر  وبالن�سبة  اجل��رع��ة،  تلقي 

الطبي فهو يتميز ب�سرعة التعامل مع 

املراجعني من حيث ال�سرعة يف تلقي 

اجلرعة وعدم النتظار لوقت طويل، 

كذلك الإجابة على الأ�سئلة املتعلقة 

باللقاح وغريها.

واأن��ه��ى حديثه ق��ائ��اًل : لب��د من 

بجميع  الل����ت����زام  ع��ل��ى  احل���ر����س 

الإج����راءات الح��رازي��ة، لأن اأزم��ة 

ف���اي���رو����س ك���ورون���ا مل ت��ن��ت��ه ب��ع��د، 

يعني  ل  اجلرعتني  على  واحل�سول 

انتهاء الأزمة، فالفايرو�س له حتورات 

جميع  تكاتف  م��ن  ف��الب��د  ع��دي��دة، 

اأفراد املجتمع اإىل حني اإعالن انتهاء 

الأزمة من قبل وزارة ال�سحة. 

من  احل�سني  ه�سام  الطالب  اأم��ا 

امل�ستوى  الإعالم  ق�سم  الآداب،  كلية 

اخلام�س فقد قال: من الوا�سح جداً 

اأن جامعة امللك �سعود م�ستعدة متام 

هذه  طالبها  ل�ستقبال  ال�ستعداد 

ال�سنة، وذلك من خالل ما ذكر باأن 

الطالب والطالبات املح�سنني فقط 

بالت�سجيل يف  لهم  �سي�سمح  من  هم 

الف�سل الدرا�سي اجلديد، وهذا يعد 

اأمر اإيجابي يعطي �سعوًرا بالطمئنان 

اإن �ساء اهلل، واآلية الدرا�سة �ستكون 

كما كانت قبل اجلائحة مع اللتزام 

بالإجراءات الوقائية.

واأكمل قائاًل: تلقيت جرعتي اللقاح 

ووجدت اآلية التطعيم جميلة و�سريعة 

جداً، فلم يكن هنالك اأي تعقيدات اأو 

تاأخري اأو �سوء يف التنظيم، فكان كل 

�سيء وا�سحاً و�سريعاً، فالعامل ما زال 

الفريو�س  هذا  مع  عالج  مرحلة  يف 

وما زلنا نواجه هذه اجلائحة يف ظل 

وجود الفايرو�س املتحور، فالبد من 

تنتهي  اأن  اإىل  ب��الإج��راءات  اللتزام 

هذه اجلائحة.

وق������ال ال���ط���ال���ب ن������واف خ��ال��د 

عبدالعزيز احلكمي من كلية الآداب، 

ق�����س��م الإع�������الم- ع���الق���ات ع��ام��ة 

امل�ستوى ال�سابع: من خالل متابعتي 

الدرا�سي  للعام  وال�سروط  لالأخبار 

يكون  اأن  يف  تتمثل  وال��ت��ي  اجل��دي��د 

الطالب حم�سًنا فقد اأخذت جرعتي 

ح�سورًيا،  النتظام  لأج��ل  اللقاح، 

كانت  كما  الدرا�سة  �ستعود  واأت��وق��ع 

قبل اجلائحة مع اللتزام بالإجراءات 

الحرازية.

من جانبه عبداهلل بن فهد الكنعان 

ال�سيا�سية  والعلوم  كلية احلقوق  من 

ال�سابع  امل�ستوى  احلقوق  ق�سم  يف 

كانت  كما  ال��درا���س��ة  �ستعود  ق���ال: 

عليه يف ال�سابق مع الخذ بالتباعد 

الجتماعي واحلد من الزحام داخل 

اجلامعة  وا�سوار  الدرا�سية  الف�سول 

مع اإتباع الجراءات الوقائية الأخرى. 

وا�ساف: لقد تلقيت جرعتي لقاح 

مرنه  التنظيم  اآليه  فوجدت  كورونا، 

التنظيم  و�سل�سة، حيث كان م�ستوى 

العالية  واملهنية  ال�ستقبال  ورحابة 

اأكدت يل  التطعيم  وبعد  واأثناء  قبل 

هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن 

على  احل��ر���س  يف  الأوىل  ال���دول���ة 

بجميع  ومقيميها  مواطنيها  �سالمة 

�سيدي  مقولة  اأك��دت  كما  املقايي�س، 

خادم احلرمني ال�سرفني امللك �سلمان 

»�سحة الإن�سان و�سالمته اأولً«. 

وختم قائال: بال �سك اأن اللتزام 

بالإجراءات الحرازية واجب، حيث 

كما مت العالن عنه م�سبقاً من قبل 

وزارة ال�سحة اأن اللقاح ل يغني عنها.  

بالإجراءات  اللتزام  اأن  �سك  بال 

كما مت  حيث  واج����ب،  الح���رازي���ة 

وزارة  من قبل  الع��الن عنه م�سبقاً 

ال�سحة اأن اللقاح ل يغني عنها.

الطالب يستعدون للعام الدراسي بجرعتين 
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آل دحيم: البد من الحرص.. وأخذ الجرعتين ال 
يعني انتهاء األزمة !! 

كنعان: رغم اإلقبال الكبير.. تلقيت اللقاح في 
وقت قياسي لم يتجاوز الـ 9 دقائق 

العشيوان: تنوع القاعات والمحاضرات والتنقل 
المستمر يجعل الفيروس أكثر انتشاًرا 

الزير: أعتقد سيكون هناك زيادة في »عدد 
الشعب« للتوسع الطالبي

يف ��ستطالع �أجرته                           .. 

عبدالعزيز ال دحيم نواف احلكميعبداهلل العنزي ابراهيم االمري



تقرير - حممد بكرمان 

حتت رعاية معايل رئي�س جامعة 

العمر؛  ب���دران  اأ.د.  �سعود  امل��ل��ك 

موهبة  ب��رن��ام��ج  فعاليات  اأق��ي��م��ت 

امللك  بجامعة  الأك��ادمي��ي  الإث��رائ��ي 

امللك  جامعة  ب��ن  بالتعاون  �سعود 

�سعود ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب 

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  وموؤ�س�سة 

والتي  »موهبة«،  والإب��داع  للموهبة 

ا�ستمرت من الفرتة 2021/06/13 

وحتى 2021/07/01 .

من  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  كما   

 100 من  اأك��ر  الإث��رائ��ي  الربنامج 

التعليم  مرحلة  ط��الب  م��ن  ط��ال��ب 

ال���ع���ام، ح��ي��ث ت��ل��ق��وا ال��ع��دي��د من 

امل��ح��ت��وي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، والأن�����س��ط��ة 

املهارية على مدى ثالثة اأ�سابيع، من 

وهي:  علمية،  م�سارات  ت�سع  خالل 

الت�سفري، الطاقة املتجددة، الهند�سة 

الكيميائية،  الهند�سة  الكهربائية، 

الت�سريح  امليكانيكية،  الهند�سة 

الطبية  العلوم  الأع�ساء،  ووظائف 

تعرف  ذلك،  وع��الوًة على  احليوية، 

امل��ه��ارات  م��ن  العديد  على  الطلبة 

م�سارين  خ���الل  م��ن  ال�سخ�سية 

هما: الذكاء العاطفي والتغلب على 

بوا�سطة  لهم  ُق��دم��ت  ال��ت��ح��دي��ات، 

كفاءات وطنية.

زيارة   60 اأك��ر من  نفذت  فيما   

)املعامل  �سملت  للطالب،  علمية 

وامل���خ���ت���ربات وامل���راك���ز وامل��ع��اه��د 

وال��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل��ت��اح��ف 

منها:  باجلامعة(  العلمية  والأق�سام 

خالد  امللك  مب�ست�سفى  ال��دم  بنك 

الليزر،  فيزياء  خمترب  اجل��ام��ع��ي، 

الطاقة  م��رك��ز  ال��ف��ل��ك��ي،  امل��ر���س��د 

املعامل  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�����س��ت��دام��ة، 

والأق�سام.

 وق����ال ���س��ع��ادة ع��م��ي��د ���س��وؤون 

د.  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��الب 

تهتم  اجلامعة  اأن  الدلبحي:  علي 

مب��ث��ل ه����ذه ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ع��ود 

بها،  امللتحقن  على  الفائدة  بالنفع 

من  �سل�سلة  هو  الربنامج  واأ�ساف: 

امللك  جامعة  اأطلقتها  التي  الربامج 

���س��ع��ود خ���الل ف��رتة 

تاأتي  والتي  ال�سيف 

ب����دع����م م��ت��وا���س��ل 

معايل  من  وم�ستمر 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، 

الدلبحي:  د.  وختم 

ج��م��ي��ع امل�������س���ارات 

ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��اري��ة 

ال�����ت�����ي ا����س���ت���ف���اد 

م��ن��ه��ا امل�����س��ارك��ن 

�ست�ساهم يف حتقيق 

م�����س��ت��ه��دف��ات روؤي���ة 

 2030 امل���م���ل���ك���ة 

رئي�س  �سعادة  وق��ال  اهلل،  مب�سيئة 

ع�سريي:  تركي  الدكتور  الربنامج 

ي��ق��وم ب��رن��ام��ج م��وه��ب��ة الإث���رائ���ي  

الطلبة  مواهب  ب�سقل  الأك��ادمي��ي 

واكت�ساف مواهبهم من املرحلة التي 

بوا�سطة  اجلامعية  املرحلة  ت�سبق 

من  بعناية  خمتارة  وطنية  طاقات 

امل����درب مب�سار  وث��م��ن  اجل��ام��ع��ة، 

بالربنامج  احليوية  الطبية  العلوم 

تفاعل  ب��ق��ول��ه:  ال���ف���وزان  رائ���د  د. 

والتزامهم  ال��ط��الب 

طيلة  ومم��ي��ز  مبهج 

وقد  الربنامج،  فرتة 

الطلبة  على  لحظنا 

العلمي  ا�ستعدادهم 

التحاقهم  قبل  م��ن 

واأ�ساف:  بالربنامج، 

م�ستوى  يف  الطلبة 

ع������اٍل م����ن ال���ذك���اء 

وامل���وه���ب���ة ي��وؤه��ل��ه��م 

بالدرا�سة  لاللتحاق 

واأردف  اجل��ام��ع��ي��ة، 

د. الفوزان:  نحر�س 

احليوية  الطبية  العلوم  جم��ال  يف 

بالتخ�س�سات  الطلبة  تعريف  على 

الدقيقة وطبيعة الدرا�سة مبرحلتي 

بالإ�سافة  واملاج�ستري  البكالوريو�س 

اإىل جمالت العمل يف امل�ست�سفيات، 

امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة، واجل��ام��ع��ات 

وتثقيفهم حول العلوم املختلفة كعلم 

علم  ال��دم،  علم  الدقيقة،  الأح��ي��اء 

الأخ��رى  والأق�سام  العام  الأمرا�س 

والأ�سنان،  الفم  �سحة  ق�سم  مثل: 

الأجهزة  تقنية  ق�سم  الأ�سعة،  ق�سم 

العالجية  التغذية  وق�سم  الطبية، 

و�سحة املجتمع بوا�سطة الخ�سائن 

واملمار�سن  اجلامعين  والأ�ساتذة 

الطبين اأي�ًسا من موقع احلدث.

 ف��ي��م��ا ع���رب ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل 

الطبية  العلوم  م�سار  م��ن  احل��رب��ي 

اأف��ادين  الربنامج  قائاًل:  واحليوية 

اإختياري  يف  وخا�سًة  كبري،  ب�سكل 

واأ����س���اف:  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  لتخ�س�س 

الربنامج دافع وحمفز لتقدمي املزيد 

وف��ت��ح اآف����اق ج��دي��دة اأم��ام��ن��ا نحن 

الطالب حممد  ن�سح  كما  الطالب، 

زمالئه  الت�سفري:  م�سار  من  املنيع 

هم  وم��ن  ال��ع��ام  التعليم  مرحلة  يف 

اجلامعة،  اإىل  الدخول  و�سك  على 

والتي  موهبة  ب��ربام��ج  ب��الل��ت��ح��اق 

اختيار  على  ال��ت��ع��رف  يف  ت�ساهم 

التخ�س�س املالئم لهم بالإ�سافة اإىل 

متكينهم من مهارات عدة كمهارات 

وتنظيم  النقدي،  والتفكري  التوا�سل 

ت�ساعد  ك��م��ا  وال��ت��ع��اون،  ال��ف��ري��ق، 

يف  فراغهم  اأوق���ات  ا�ستثمار  على 

الطالب  وق��ال  ال�سيفية،  الإج���ازة 

م�سار  م��ن  ال��غ��ام��دي  عبدالرحمن 

تعلمت  التطبيقية:  الطبية  العلوم 

قيا�س  كيفية  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  م��ن 

الأجهزة  مبختلف  للمر�سى  الأ�سعة 

تركيبها  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اأ�سبح  اأن  هو  وطموحي  وت�سغيلها، 

الطالب  ون�سح  اهلل،  ب���اإذن  طبيب 

تركي احلرقان من م�سار التطبيقات 

العام  التعليم  يف  زمالئه  الكيمائية 

قائاًل: اأن�سح بالن�سمام

لربنامج موهبة يف ال�سنة القادمة 

بالنفع  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ود  ���س��وف  لأن����ه 

من  املختلفة  العلوم  وتعلم  والفائدة 

خالل التطبيق العملي.

يذكر  اأن »برنامج موهبة الإثرائي 

للتعاون  ا�ستمراًرا  ياأتي  الأكادميي« 

املثمر بن موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز 

»موهبة«  والإب��داع  للموهبة  ورجاله 

وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وام���ت���داًدا 

مل�سرية برامج موهبة الإثرائية التي 

كل  من  ال�سيفية  الإج��ازة  يف  تقدم 

عام.
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د. الفوزان

برعاية معالي رئيس الجامعة

اختتام فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي 
بين جامعة الملك سعود و»موهبة«

100 طالب استفادوا من البرنامج اإلثرائي

نفذ البرنامج أكثر من 60 زيارة علمية للطالب



عندما  حييرة  يف  اخليييراء  يقف 

يكون احلديث عن اجليوب الأنفية، 

فهي جمموعة من اجليوب الهوائية 

اجلمجمة،  عظام  داخل  املرتابطة 

الغر�ض  بال�ضبط  مييعييروف  وغيير 

احلييقيييييقييي ميينييهييا. بييعيي�ييض اخليييراء 

يييعييتييقييد اأنيييهيييا مبيينييزليية و�يييضيييادات 

حلماية الوجه يف حالة ال�ضقوط اأو 

الإ�ضابة، بينما تقول الدكتورة تانيا 

ليدلو، مديرة الأبحاث املرتجمة يف 

ق�ضم احل�ضا�ضية واملناعة ال�ضريرية 

واأ�ييضييتيياذة  بريغهام  م�ضت�ضفى  يف 

بجامعة  الطب  كلية  يف  م�ضاعدة 

هييييارفييييارد: »قييييد تييكييون اجليييييوب 

الييهييواء  لتدفئة  م�ضممة  الأنييفييييية 

الذي نتنف�ضه وترطيبه قبل و�ضوله 

اإىل الرئتني«.

الزكام واالحتقان

الأنفية  اجليوب  م�ضاكل  تعتر 

تلك  خا�ضة  مييا،  حييد  اإىل  �ضائعة 

واأكييدت  احل�ضا�ضية.  ت�ضببها  التي 

امل�ضاكل  تلك  اأن  ليدلو  الييدكييتييورة 

توؤثر على حوايل 40 ٪ من البالغني 

تظهر  ميييا  وغييالييبيياً  الأميييركيييييييني. 

الأنفية  باجليوب  املرتبطة  امل�ضاكل 

اأو  احتقان  اأو  ان�ضداد  �ضكل  على 

وذكييرت  اليي�ييضييم.  حا�ضة  انخفا�ض 

ثالث  يف  ي�ضنفون  مييا  عييادة  انهم 

فئات رئي�ضية:

1 - �ييضييكييل حيييياد مييين الييتييهيياب 
اأن�ضجة  التهاب  الأنفية:  اجليوب 

عييدوى  ت�ضمى  الأنييفييييية  اجليييييوب 

اجليييييوب الأنييفييييية الييتييي غييالييًبييا ما 

حتدث ب�ضبب فرو�ض.

امليييرتيييبيييط  الحيييييتيييييقيييييان   -  2
الربو  ملوؤ�ض�ضة  وفًقا  باحل�ضا�ضية: 

واحليي�ييضييا�ييضييييية الأميييركييييييية تييوؤثيير 

 50 حييوايل  يف  البيئية  احل�ضا�ضية 

احتقان  ت�ضبب  وقد  �ضخ�ض  مليون 

مدار  على  اأخييرى  واأعرا�ضاً  الأنييف 

فقط.  معينة  موا�ضم  يف  اأو  العام، 

ومييين املييحييفييزات اليي�ييضييائييعيية حبوب 

عث  اأو  العفن  اأو  الع�ضب  اأو  اللقاح 

الغبار الداخلي خالل اأ�ضهر ال�ضتاء.

الأنفية  اجليوب  التهابات   -  3
الأ�ضخا�ض  بع�ض  يعاين  املتكررة: 

مييين الييتييهييابييات اجليييييييوب الأنييفييييية 

تييكييون ب�ضبب  املييزميينيية، والييتييي قييد 

م�ضكلة يف اجلهاز املناعي.

اأمل اجليوب االأنفية

ياأتي  ما  غالباً  اأنه  ليدلو  ذكرت 

الطبيب  عيييييادة  اإىل  الأ�ييضييخييا�ييض 

�ضديد  اأمل  مييين  يييعييانييون  عيينييدمييا 

اأن  ويييعييتييقييدون  الييوجييه  يف و�ييضييط 

الأنييفييييية،  بيياجليييييوب  مرتبط  الأمل 

يييحييدث  اأن  ميييكيين  اأنيييييه  حيييني  يف 

وتييقييول:  اأخيييييرى.  م�ضكلة  ب�ضبب 

اجليوب  ا�ضطرابات  اأنييواع  »بع�ض 

الأمل  ت�ضبب  ل  ال�ضديدة  الأنفية 

الت�ضوير  ويك�ضف  الإطيييالق.  على 

املر�ضى  ميين   ٪  50 اأن  املقطعي 

ل يييعييانييون ميين اأميييرا�يييض اجليييييوب 

يكون  الأرجيييح  اإمنييا على  الأنييفييييية، 

الأمل ناجتاً عن ال�ضداع الن�ضفي«.

وتيي�ييضيييييف: »ميييكيينييك مييعييرفيية اأن 

امل�ضكلة لديك هي ال�ضداع الن�ضفي 

ولي�ضت متعلقة باجليوب الأنفية اإذا 

�ضغطت على اجلزء الأكرث اإيالًما يف 

راأ�ضك وقل الأمل، لأن الأمل املرتبط 

مع  عادة  �ضيزداد  الأنفية  باجليوب 

هذا النوع من ال�ضغط«.

عالج م�شاكل اجليوب االأنفية 

باحل�شا�شية املتعلقة 

اأ�ضارت د. ليدلو اإىل اأنه اإذا كانت 

احلقيقي  ال�ضبب  هي  احل�ضا�ضية 

يف  عالجها  غالباً  فيمكن  مل�ضكلة، 

الأعرا�ض.  على  وال�ضيطرة  املنزل 

وقالت: »ابداأ مب�ضادات الهي�ضتامني 

طبية«.  و�ييضييفيية  ت�ضتلزم  ل  الييتييي 

وميين الأفيي�ييضييل اخييتيييييار ميي�ييضييادات 

الهي�ضتامني التي ل ت�ضبب النعا�ض، 

اأو  (األيجرا)،  فيك�ضوفينادين  مثل: 

لوراتادين  اأو  (زيرتيك)،  �ضيرتيزين 

با�ضتخدام  يُن�ضح  ول  (كالريتني). 

اأثناء  (بينادريل)  ديفينهيدرامني 

ويوؤثر  النعا�ض  ي�ضبب  لأنييه  النهار 

على قيادتك. واأو�ضت اأن يكون اأخذ 

الهي�ضتامني عندما تظهر  م�ضادات 

الإر�ضادات  اتباع  الأعرا�ض، ويجب 

بالإ�ضافة  العلبة،  على  املييوجييودة 

ال�ضترويد  بيخاخ  �ضراء  عييدم  اإىل 

الأنييييفييييي مييثيييييل: فييلييوتيييييكييا�ييضيييييون 

بروبيونات (فلوناز) وتريام�ضينولون 

اأ�ضيتونيد (نا�ضاكورت) وبودي�ضونيد 

طبية.  و�ضفة  دون  (رييينييوكييورت) 

�ضريعاً،  حاًل  لي�ضت  »اإنها  وقالت: 

ت�ضتخدمه  �ضيء  بييالأحييرى  ولكنها 

للح�ضول  زمنية  فييرتة  مييدار  على 

على الراحة«.

5 ن�شائح
ميير�ييضييى  ليييييييدليييو  د.  نيي�ييضييحييت 

ح�ضا�ضية اجليوب الأنفية بالتايل:

احليي�ييضييا�ييضييييية  كيييانيييت  اإذا   -  1
اللقاح، فقلل من  ناجتة عن حبوب 

الكثر  ق�ضاء  بتجنب  لها  تعر�ضك 

من الوقت يف اخلارج.

2 - ل تن�ض اإغالق النوافذ لياًل 
اللقاح  حييبييوب  ا�ضتن�ضاق  لتجنب 

اأثناء النوم.

من  تدخل  عندما  اغت�ضل   -  3
عن  اللقاح  حبوب  لإزالييية  اخليييارج 

ب�ضرتك.

اجليوب  تنظيف  املفيد  من   -  4
امل�ضببة  املييهيييييجييات  ميين  الأنييفييييية 

الأنف  للح�ضا�ضية عن طريق غ�ضل 

بانتظام.

5 - ا�ضتخدم املاء املقطر اأو غلي 
اإىل ثالث  ال�ضنبور ملدة دقيقة  ماء 

اأولً)  يرد  تركه  من  (تاأكد  دقائق 

اأو  ال�ضارة  البكتريا  اإدخال  لتجنب 

الكائنات احلية الأخرى يف اجليوب 

الأنفية.

ليدلو  د.  تو�ضي  ل  عام،  ب�ضكل 

كانت  اإذا  اإل  احليوية  بامل�ضادات 

يحددها  بالفعل  اإليها  هناك حاجة 

يف  الإفييييراط  لن  وذليييك  الطبيب، 

يوؤدي  احليوية  امل�ضادات  ا�ضتخدام 

الأنفية  اجليوب  م�ضاكل  تفاقم  اإىل 

املناعة.  جهاز  اإ�ضعاف  طريق  عن 

امل�ضادات  ت�ضر  اأن  ميكن  كييذلييك 

احلية  الكائنات  بييتييوازن  احليوية 

الأمييعيياء  يف  تعي�ض  الييتييي  الدقيقة 

دوراً  تلعب  والتي  واجللد،  والأنييف 

الأحييوال  كل  ويف  املناعة.  مهماً يف 

طبيب  با�ضت�ضارة  ليدلو  د.  تن�ضح 

خمت�ض اإذا مل تتح�ضن الأمور.

صحة36  �لعدد 1402 - �لأحد 21 حمرم 1443هـ �ملو�فق 29 �أغ�سط�س 2021م10

ثلث سكان العالم حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا
تلقى نحو ثلث �ضكان العامل جرعة 

واحدة على الأقل من لقاح كورونا، 

اإح�ضائية  بيييييانييات  بح�ضب  وذليييك 

 Our World in موقع  ن�ضرها 

Data
ووفقاً للبيانات، فاإن نحو 32.4% 

من �ضكان العامل تلقوا جرعة واحدة 

فيما  كورونا،  اللقاح  الأقل من  على 

ال�ضكان  ميين   24.4% تطعيم  مت 

ب�ضكل كامل.

اإجييمييايل عييدد جرعات  وو�ييضييل 

اللقاح التي منحها حتى اللحظة على 

جرعة،  مليار   4.93 العامل  م�ضتوى 

يف حني يتم الآن منح 34.25 مليون 

جرعة يومياً

منخف�ضة  البلدان  يخ�ض  وفيما 

نحو  بيياأن  البيانات  اأفييادت  الدخل، 

تلقوا  �ضكانها،  ميين  فييقييط   1.4%
جرعة واحدة من لقاح كورونا.

تقنية ثورية لتجنب نوبات القلب وسكتات الدماغ

كيف تتعامل مع مشاكل الجيوب األنفية؟ 

هي  الدموية  والأوعييييية  القلب  اأمييرا�ييض 

لكن  العامل،  يف  للوفيات  الرئي�ضي  امل�ضبب 

من  التقليل  ميكنها  جديدة  علمية  طريقة 

هذه الوفيات عر ما يعرف بتح�ضني اأنظمة 

»الإنذار املبكر«.

والكولي�ضرتول  الدهون  ترتاكم  وعندما 

بي«اللويحات«  يعرف  ما  تكّون  اأخرى  ومواد 

يف ال�ضرايني التي تغذي القلب، مما يوؤدي 

اأحيانا اإىل حدوث النوبة القلبية.

ومتكنت درا�ضة جديدة اأعدها باحثون يف 

ا�ضتحدث  من  الأمركية  ميت�ضيغان  جامعة 

ا�ضتخدام  على  يقوم  مبكر،  اإنيييدار  نظام 

اجل�ضيمات النانوية التي ت�ضكل اللويحات، 

بحيث جتعلها ت�ضدر موجات فوق �ضوتية.

ويقول موؤلف الدرا�ضة، بريان �ضميث اإن 

انتقائيته،  يف  متكن  اجلديد  الأ�ضلوب  قوة 

فاإذا نظرت اإىل وعاء دموي طبيعي واأخرى 

يتحوي على لويحات، �ضتكون هناك الكثر 

الوعاء  يف  والأحادية  ال�ضامة  اخلاليا  من 

الدموي الذي يحتوي على اللويحات.

واأ�ضاف اأن الإنذار املبكر ينظر فقط اإىل 

�ضامة  خاليا  فيها  التي  الدموية  الأوعية 

خاليا  توجد  ل  اأن  اإىل  م�ضرا  واأحييادييية، 

اأخرى تاأخذ اجل�ضيمات النانوية.

املناعية  اخليياليييا  تيياأخييذ  اأن  ومبييجييرد 

ت�ضليط  للفريق  النانوية، ميكن  اجل�ضيمات 

�ضوء الليزر يف ال�ضرايني للبحث عنها.

النانوية  اجل�ضيمات  تلك  وت�ضتجيب 

فوق  مييوجييات  اإ�ييضييدار  طريق  عيين  لل�ضوء 

جهاز  عر  ترجمتها  ميكن  التي  �ضوتية، 

الييعييلييميياء اإىل وجيييود  ييينييبييه  خيييا�يييض، مبيييا 

اللويحات.

جمموعة  على  الفكرة  الفريق  وختر 

جتريبية من الفئران، ووجدوا اأن اجل�ضيمات 

النانوية �ضمحت للفريق بتحديد اللويحات 

ب�ضت مرات اأف�ضل من املجموعة ال�ضابطة.

خصوبة الرجال في خطر.. دراسة 
جديدة تحذر من تأخير اإلنجاب

اأن  تاأخر حماولت الولدة، بعد  درا�ضة جديدة ن�ضحت الآباء بعدم 

ك�ضفت »ف�ضال« بن�ضبة كبرة لالآباء فوق �ضن اخلم�ضني.

مبا�ضر  احتمالية حدوث حمل  اأن  الأربعاء،  ن�ضرت،  درا�ضة  واأظهرت 

بعد عالجات اخل�ضوبة، تنخف�ض عندما يكون الأب املحتمل فوق �ضن 

وحقن  املختر  يف  لالإخ�ضاب  خ�ضعوا  الذين  الرجال  وبني  اخلم�ضني. 

احليوانات املنوية، كان احتمال جناح الولدة ملن هم فوق �ضن اخلم�ضني 

اأقل بن�ضبة 33 باملئة من الرجال الأ�ضغر �ضنا، وفقا لبيانات منظمة »اأكتا 

اأوب�ضتيرتي�ضيا«.

وقال الباحثون اإن معدلت احلمل مل تتاأثر بعمر املراأة.

»اأظهرت  واجلينية:  الإجنابية  ال�ضحة  مركز  من  الباحثون  وكتب 

درا�ضتنا اأن الولدة واحلمل ال�ضريري يتاأثران �ضلبا بعمر الأب فوق 50 

عاما«. وت�ضر الأبحاث اإىل اأن خ�ضوبة الذكور ترتاجع مع تقدم العمر، 

وقد ارتبطت زيادة �ضن الأب بزيادة خماطر حدوث م�ضاعفات احلمل، 

مبا يف ذلك �ضكري احلمل، كما قد توؤثر على �ضحة الطفل.

انخفا�ض  �ضنا  الأكر  الرجال  عند  للعقم  املحتملة  الأ�ضباب  وت�ضمل 

املنوية  احليوانات  حركة  متنع  التي  والعوائق  املنوية،  احليوانات  عدد 

ب�ضكل طبيعي، وفقا لدرا�ضة مايو كلينيك.

ومع ذلك، على الرغم من هذه امل�ضكالت، فاإن تاأخر الأبوة اأ�ضبح اأكرث 

�ضيوعا على م�ضتوى العامل، وفقا ملا قاله باحثو مركز ال�ضحة الإجنابية 

واجلينية.

من  يقرب  ما  بعد  احلمل  نتائج  الباحثون  راجع  الدرا�ضة،  هذه  ويف 

املنوية،  احليوانات  وحقن  ال�ضناعي  التلقيح  عمليات  من  5000 عالج 
اأجريت يف العيادة.

واأظهرت الدرا�ضة اأن 42 باملئة فقط من الرجال فوق �ضن 51، لديهم 

عدد كاف من احليوانات املنوية بعد عالج اخل�ضوبة، بناء على معاير 

منظمة ال�ضحة العاملية، مقارنة بي61 باملئة ملن هم دون الي50.

نتيجة لذلك، انخف�ض احتمال احلمل بن�ضبة 33 باملئة مع عمر الأب 

فوق 50 عاما.

وكتب الباحثون اأن »عمر الأب فوق اخلم�ضني يوؤثر ب�ضكل كبر على 

فر�ضة الولدة احلية بعد تقنية امل�ضاعدة على الإجناب.. يجب اأن تكون 

هناك ر�ضالة �ضحية عامة للرجال بعدم تاأخر الأبوة«.



حذر باحثون يف الأمن ال�سيرباين 

تطبيق  على  احتيالية  ر�سائل  م��ن 

»وات�������س���اب« يف حم���اول���ة خل���داع 

امل�����س��ت��خ��دم��ن و���س��رق��ة اأم��وال��ه��م، 

لعمليات  ك��ث��رون  �سحايا  وق��ع  اإذ 

ر�سد  وج��رى  والح��ت��ي��ال،  الن�سب 

عدد كبر منهم.

و اأو�سح فريق من الباحثن ب�سركة 

املتخ�س�سة  ال�سهرة  »كا�سرب�سكي« 

ومكافحة  ال�����س��ي��رباين  الأم����ن  يف 

الرو�سية  بالعا�سمة  ال��ف��رو���س��ات 

مو�سكو اأنهم اكت�سفوا عدًدا متزايًدا 

اأنها  كذبا  تدعي  التي  الر�سائل  من 

ويجب  عاملية خمتلفة،  �سركات  من 

على امل�ستخدمن توخي احلذر عند 

وع��ادة  الحتيالية.  الر�سائل  فتح 

من  بكونهم  املت�سللون  يتظاهر  ما 

الإن��رن��ت،  ع��رب  تو�سيل  ���س��رك��ات 

ر�سائل  �سحاياهم  اإىل  وير�سلون 

حت��ت��وي ع��ل��ى ل��ي��ن��ك��ات خ��داع��ي��ة، 

ويطلب منهم ال�سغط على اللينكات 

مزيفة،  م��واق��ع  اإىل  تنقلهم  ال��ت��ي 

اإدخ��ال  امل�ستخدمن  من  يطلب  ثم 

اأو بطاقة  تفا�سيل احل�ساب البنكي 

املعلومات  من  غرها  اأو  الئتمان 

احل�سا�سة.

غر  الطرود  اأن  الباحثون  واأك��د 

املتوقعة التي تتطلب الدفع من قبل 

الأك��ر  احليل  اإح���دى  تعد  امل�ستلم 

���س��ي��وًع��ا خ���ال ال��رب��ع الأخ����ر من 

العام، وميكن اأن تكون تلك الر�سائل 

عبارة عن فاتورة من �سركة الربيد، 

يتطلب  �سيء  اأي  جمركية،  ر���س��وم 

حتى  اجلمركية  الر�سوم  من  الدفع 

ال�سحن، وعند حماولة الدفع مقابل 

اإىل  ال�سحايا  نقل  يجرى  اخلدمة 

موقع مزيف و�سرقة اأموالهم.

امل�ستهلكن  م��ن  العديد  واع��ت��اد 

على تلقي الر�سائل الن�سية ور�سائل 

�سركات  م��ن  الإل���ك���روين  ال��ربي��د 

على  الع��ت��م��اد  ب�سبب  ال��ت��و���س��ي��ل 

لتف�سي  نظرا  »اأون��اي��ن«  التو�سيل 

اعتمد  ول��ذل��ك  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

املت�سللون على اإن�ساء مواقع احتيالية 

وخداعهم  بال�سحايا  لاإيقاع  كثرة 

بر�سائل ت�سليم الب�سائع املختلفة.

ت���ات���ي���ان���ا ����س���رب���اك���وف���ا، م��ن 

»كا�سرب�سكي« ، �سرحت اأن الهاكرز 

ي�����س��ت��غ��ل��ون الجت���اه���ات اجل��دي��دة 

الأم����وال  ل�سرقة  وال���س��ط��راب��ات 

فيما  البنكية،  الع��ت��م��اد  وب��ي��ان��ات 

الحتيايل،  الت�سيد  با�سم  يعرف 

وه��و اأح��د اأك��ر ال��ط��رق فعالية يف 

امل�ستخدمن  على  ويجب  الن�سب، 

اإلكروين  بريد  ر�سائل  اأي  راأوا  اإذا 

م��ع��روف��ة،  غ���ر  اأو  م��ت��وق��ع��ة  غ���ر 

توخي احلذر ال�سديد عند ال�سغط 

بريد  رواب��ط  اأو  مرفقات  اأي  ف��وق 

اإىل  الذهاب  منه  تطلب  اإل��ك��روين 

مواقع ويب مبا�سرة. واأو�ست �سركة 

بالتحقق  دائًما  امل�ستخدمن  الأمن، 

»وات�ساب«  ر�سائل  يف  الروابط  من 

ور���س��ائ��ل ال��ربي��د الإل���ك���روين قبل 

التفاعل معهم، كما حثت على تثبيت 

حل اأمني �سامل للتاأكد من حمايتهم 

من اأحدث التهديدات.

تحذير لمستخدمي »واتساب«:
احذفوا هذه الرسائل وال تفتحوها أبدًا

ت��ت��م��ي��ز م��ع��ظ��م م��ت�����س��ف��ح��ات 

الإنرنت يف الوقت احلايل بقدرتها 

عدد  وي��ظ��ن  التتبع،  مقاومة  على 

امل��ي��زة  ه���ذه  اأن  امل�ستخدمن  م��ن 

التج�س�س  من  احلماية  لهم  �ستكفل 

اأن ه��ذا ع���ادة ل  اإل  الإل���ك���روين، 

يحدث.

كثرة يف  ب��داأت مت�سفحات  وقد 

تقدمي هذه امليزة، منها �سفاري من 

اآبل، اإيدج من مايكرو�سوفت، وكذلك 

اأنها  ح��ن  يف  وغ���ره.  فايرفوك�س 

كروم  غوغل  مت�سفح  يف  تتوفر  ل 

الإع��ان��ات  لأن  ون��ظ��ًرا  بالتاأكيد. 

املوجهة هي واحدة من اأهم اأ�ساليب 

امل�ستفيدون طرًقا  الإعانات، وجد 

اأخرى للتتبع.

اإن�ساء  م��ن  امل�ستفيدون  ومتكن 

وهذا  التتبع،  برامج  من  جديد  نوع 

النوع يكون خمباأ يف روابط املواقع 

مم���ا ي�����س��ع��ب ع��ل��ى امل��ت�����س��ف��ح��ات 

اأو  منعها  املتخ�س�سة  والربجميات 

اإيقاف تاأثرها.

اأ�ساليب جديدة للتتبع والتج�س�س :

اجل��دي��دة  الطريقة  ه��ذه  ت��ع��رف 

با�سم Bounce Tracking. وهي 

والتج�س�س  التتبع  طرق  من  واح��دة 

تظهر  اأنها  خ�سو�ًسا  �سهرة،  الأكر 

وكاأنها اأقل خطورة من طريقة ب�سمة 

فال�سركات  ناحيتهم  ومن  املت�سفح. 

مت�سفحات  تطوير  على  تعمل  التي 

تهتم باخل�سو�سية حتاول اإيجاد حل 

ملنع هذا النوع من التتبع.

التتبع  م��ن��ع  اأ���س��ال��ي��ب  وت��ع��م��ل 

معينة  نوعية  منع  على  بالعتماد 

م���ن م��ل��ف��ات ت��ع��ري��ف الرت���ب���اط 

Cookies. وهذه امللفات ت�ستخدم 
يف التعرف على امل�ستخدمن وبع�س 

من بياناتهم.

ال��ت��ت��ب��ع  م��ن��ع  اأدوات  وت�����س��م��ح 

للمت�سفحات بتخزين ملفات تعريف 

ت�سمح بذلك فقط  لكنها  الرتباط. 

امللف.  �ساحب  امل��وق��ع  ط��رف  م��ن 

تعريف  مبلف  ت�سمح  قد  هي  مثًا 

امل��رور  كلمة  بحفظ  ي�سمح  ارتباط 

اخلا�سة  الدخول  ت�سجيل  وبيانات 

بامل�ستخدم، لكنها لن ت�سمح بتن�سيب 

ملفات تعريف ارتباط خا�سة مبواقع 

اأخرى بغر�س الإعانات.

وتعتمد مت�سفحات مثل �سفاري، 

على  وغرهم  بريف،  فايرفوك�س، 

هذا الأ�سلوب يف الوقت احلايل. اأما 

 Bounce Tracking تقنية  عن 

فهي اأكر ذكاًءا.

 Bounce تقنية  ع��م��ل  كيفية 

Tracking ؟
احلديثة  املت�سفحات  اأن  فهمنا 

تعريف  ملفات  بتخزين  ت�سمح  ل 

الرت�����ب�����اط اخل���ا����س���ة ب��اجل��ه��ات 

تقنية  ت��ع��م��ل  ول���ه���ذا  اخل���ارج���ي���ة. 

ب�سكل   Bounce Tracking
خمتلف.

لو�سع  تعتمد  اأن��ه��ا  حيث  وذل��ك 

حتميل  عملية  يف  و���س��ي��ط  ط���رف 

ال�سغط  عند  وم��ث��ًا،  ال�سفحات. 

موقع  يتم حتميل  معن  راب��ط  على 

خا�س اأوًل قبل اأن يتم حتميل املوقع 

فعلًياأ.  رابطه  على  �سغطت  ال��ذي 

يف  الو�سيط  املوقع  هذا  وي�ستخدم 

عملية التتبع.

اأخ���رى  تتبع  تقنية  ت��وج��د  ك��م��ا 

التي  وه��ي  الت�سميم،  نف�س  حت��ت 

 Query Parameter تعرف ا�سم

التقنية  ه��ذه  وتعمل   .Tracking
بك  خم�س�س  معرف  اإ�سافة  على 

وه��ذا  ع��ل��ي��ه،  ت�سغط  راب���ط  ل��ك��ل 

للمواقع  اإ����س���ارة  ي��ر���س��ل  ال���راب���ط 

�سغط  مب��ج��رد  املعنية  وامل��ن�����س��ات 

عليه.

يلعب مكان و�سع جهاز »الراوتر« يف املنزل دورا كبرا يف مدى 

جودة وا�ستقرار اإ�سارة »الواي فاي« اخلا�سة بالإنرنت.

الرو�سية، عن جمموعة   Mail.ru Hi-tech بوابة  وك�سفت 

من الإر�سادات املف�سلة حول مكان تثبيت اجلهاز للح�سول على 

اإنرنت جيد وم�ستمر.

فقد ن�سحت بعدم تثبيت جهاز »الراوتر« بالقرب من الأجهزة 

الكهربائية واإبعاده عن اأجهزة امليكرويف. كما يعترب املطبخ مكانا 

غر جيد لتوزيع الإنرنت من هناك.

كذلك ل يجب و�سع اجلهاز ب�سكل منخف�س على الأر�س لأنه 

و�سعه  لعدم  بالإ�سافة  الطبيعي،  الإ�سارة  تدفق  مع  �سيتداخل 

التدفئة  اأجهزة  وتعترب  كما  نف�سه  الكمبيوتر  جهاز  من  بالقرب 

عدوا له، حيث �ستت�سبب احلرارة بتعطيل عمل اجلهاز وت�سخينه.
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ايلون ماسك يفّجرها. روبوت 
يشبه البشر قريبًا

ما�سك، مفاجاأة من  اإيلون  ت�سا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  فّجر 

امل�سنعة  ال�سركة  اأن  املا�سي  ال�سبوع  اأعلن  عندما  الثقيل،  العيار 

لل�سيارات الكهربائية �ستعلن عن اإطاق روبوت ي�سبه الب�سر.

واأ�ساف اأن »ت�سا بوت«، وهو منوذج اأويل لروبوت ي�سبه الب�سر 

اأعمال خطرة ومتكررة ومملة ل  املقبل لأداء  العام  اإطاقه  �سيتم 

يروق للنا�س القيام بها.

كما اأو�سح يف ت�سريح مبنا�سبة يوم الذكاء ال�سناعي، اأن الروبوت، 

اأداء مهام من  �سيتمكن من  �سنتيمراً،   176 يبلغ طوله نحو  الذي 

ربط الرباغي بال�سيارات با�ستخدام مفتاح ربط اإىل �سراء البقالة 

من املتاجر.

اإذ  القت�ساد«،  على  هائل  »تاأثر  له  �سيكون  اإن��ه  ما�سك  وق��ال 

�سيواجه نق�س العمالة. واأ�ساف اأنه كان من املهم عدم جعل الروبوت 

»باهظ التكلفة«.

ون�سرت �سفحة ت�سا على موقع توير مقطعاً م�سوراً للروبوت 

املنوي اإطاقه، وقالت يف تغريدة »ان�سم اإلينا لبناء م�ستقبل الذكاء 

ال�سطناعي«.

احذر.. ال تضع جهاز »الواي فاي« في هذه األماكن

خاصية منع التتبع في المتصفحات لم تعد مفيدة!



للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  د�سن 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

وحدة  املا�سي،  الإربعاء  احلميزي، 

امل�سرتكة  العليا  الدرا�سات  برامج 

وذل��ك  العليا،  ال��درا���س��ات  ب��ع��م��ادة 

العليا  ال��درا���س��ات  عميد  بح�سور 

ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ه��دل��ق، ووك���اء 

امل�سرتكة  الربامج  وروؤ�ساء  العمادة 

ومدراء وحدات العمادة.

العليا  ال��درا���س��ات  عميد  وق���دم 

واأهمية  ال��وح��دة  ع��ن  م��وج��زة  نبذة 

يف  به  تقوم  ال��ذي  وال��دور  ان�سائها 

ودعمها  امل�سرتكة  ال��ربام��ج  خدمة 

طاب  ومتابعة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 

الربامج امل�سرتكة وتذليل ال�سعوبات 

التي تواجههم.

اأ����س���اد وكيل   وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

ب���خ���ط���وة ا����س���ت���ح���داث ال���وح���دة 

داخل  لها  م�ستقل  مقر  وتخ�سي�ص 

مبنى العمادة لتوفري البيئة املائمة 

واأع�ساء  امل�سرتكة  الربامج  لروؤ�ساء 

جم��ال�����ص ت��ل��ك ال��ربام��ج وط��اب��ه��ا، 

م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��و���س��ع يف 

ا�ستحداث مثل هذه الربامج النوعية 

لتلبية متطلبات �سوق العمل وحاجة 

املجتمع.

ال��درا���س��ات  عميد  ق���ال  ب����دوره 

العليا الدكتور عادل الهدلق» تفر�ص 

امل�����س��ت��ج��دات ال��ع��ل��م��ي��ة واحل����راك 

التعليم  موؤ�س�سات  على  التطويري 

برامج  ا�ستحداث  �سرورة  العايل 

بينية )م�سرتكة( بالدرا�سات العليا؛ 

واأك��ادمي��ي��ة  معرفية  اأط���ر  لتقدمي 

املناف�سة  على  ق��ادرة  تقليدية  غري 

ال���دول���ي���ة وم���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

وتلبية  العمل  �سوق  يفر�سها  التي 

دقيقة  تخ�س�سات  من  احتياجاته 

غ��ري م��ت��اح��ة ب��ربام��ج ال��درا���س��ات 

العادية،  العليا 

م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د م���دي���ر وح���دة 

امل�سرتكة  العليا  الدرا�سات  برامج 

اأهمية  على  العنزي  عبدالرحمن 

الدرا�سات  برامج  وح��دة  تاأ�سي�ص 

اأهمية  ت��زاي��دت   « وق���ال  ال��ع��ل��ي��ا، 

الدرا�سات  برامج  وح��دة  تاأ�سي�ص 

الدرا�سات  بعمادة  امل�سرتكة  العليا 

العليا بعد التو�سع يف طرح الربامج 

ق�سمني  بني  جتمع  التي  امل�سرتكة 

لتتوىل  واأك�����ر،  ك��ل��ي��ة  اأو  واأك�����ر، 

ال�����س����راف ع��ل��ى ه����ذه ال���ربام���ج 

بها  املرتبطة  امل��وا���س��ي��ع  ومتابعة 

اخلا�سة  التنفيذية  القواعد  وف��ق 

امل�سرتكة  العليا  الدرا�س�ات  بربامج 

امل����ق����رة م����ن جم��ل�����ص اجل���ام���ع���ة، 

التاأ�سي�سية  اللجان  ت�سكيل  ومتابعة 

امل�سرتكة  العليا  الدرا�سات  لربامج 

على  الإ����س���راف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

جمال�ص  ت�سكيل  واإع����ادة  جت��دي��د 

اإع���داد  ك��ذل��ك  امل�سرتكة  ال��ربام��ج 

ال��ربام��ج،  تلك  عمل  اأداء  تقارير 

هذه  اإىل  املنتمني  الطلبة  ومتابعة 

الربامج. 

الطاب  �سوؤون  عميد  ا�ستعر�ص 

ال��دك��ت��ورع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي الإث��ن��ني 

امل��ا���س��ي ، ال���ربام���ج واخل���دم���ات 

الوقائية التي يقدمها مركز التوجيه 

والإر�ساد الطابي باجلامعة، وذلك 

احل�سورية  التهيئة  ب��رام��ج  �سمن 

لطلبة اجلامعة خال العام ١٤٤٣ه�، 

بح�سور امل�سرف على املركز الدكتور 

عبدالعزيز  والدكتور  البكر   علي 

املركز  على  امل�سرف  نائب  ال�سهري 

الأ�ستاذ  للمركز  التنفيذي  واملدير 

املدير  وم�ساعدين  ال��ط��وي��ر  ع��ي��اد 

التنفيذي والإداريني باملركز.

خال  الدلبحي  الدكتور  واأط��ل��َع 

الوقائي  العمل  �سري  على  ال��ل��ق��اء 

بعيادة مكافحة التدخني، واخلدمات 

للراغبني  ال��ع��ي��ادة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

وكيفية  التدخني،  عن  الق��اع  على 

ال�ستفادة من تلك اخلدمات.

ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ص ع��م��ي��د ���س��وؤون 

ال��ط��اب ع��ر���س��اً خم��ت�����س��راً ح��ول 

تقدمها  التي  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج 

املراجعني  ا�ستفادة  وطريقة  العيادة 

جميع  داع��ي��اً  ال��دع��م،  واآل��ي��ة  منها 

من�سوبي اجلامعة اىل ال�ستفادة من 

التي  والوقائية  العاجية  اخلدمات 

تقدمها.

الدلبحي يف  الدكتور  هذا وبحث 

املو�سوعات  من  ع��دداً  اللقاء  نهاية 

التوجيه  م��رك��ز  ب��ربام��ج  املتعلقة 

والر������س�����اد ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال�����روئ 

والأهداف العملية.
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مناق�شة احلركة املرورية داخل املدينة اجلامعية ومداخل اجلامعة

شبه رأي
شبه رأي

mualmutiri@ksu.edu.sa

عودة محصنة..

د. مطلق سعود المطيري

من يحا�سر من؟ �سيل من الإج��راءات الوقائية و العاجية تدفقت 

عرب الدوائر البريوقراطية والطبية، و من خال الج�ساد امل�ست�سلمة 

منطقة  والعمل  عدو،  والجتماعات  فاللقاءات  املنقذة،  للتح�سينات 

منزوعة ال�سامة، و�سلة الرحم ذنب عظيم، واأ�سبح الهروب من كورونا 

هروباً من احلياة بكاملها.

الإن�سان كائن مبتلى {خلق الإن�سان يف كبد}.

والنهزام  باهلل،  ظن  ح�سن  بالقدر  والر�سا  وعمل  عباده  فالبتاء 

اأمام النوازل �سعف وقنوط من رحمة اهلل وك�سل وموت واإفا�ص.

خيارات  يفل�ص،  اأن  يريد  ول  ميوت  اأن  ليريد  كورونا  مع  فالعامل 

بقاءه،  تقدم �سمانات  اأن  بدون  التاأمل  الفيل�سوف على  تغري  وجودية 

حتى ي�سنع لنا حكمة تعرف التناق�سات بالتناق�سات.!!

ويقولون العامل بعد كورونا لي�ص هو العامل ماقبلها، ومبا اأن (الَبعد) 

م�ستمرة،   حاله  الفا�ص  و  اأرواح  بح�سد  فالتهديد  م�ستمراً،  م��ازال 

تاأتي بعد، فالق�ساء عليه  الفريو�ص مل  فالنهاية احلقيقة لغ�سب هذا 

مازال اأمراً م�ستحيًا وفق معطيات احلا�سر، نهاية وباء كورونا متعددة 

يف زمانها.. ومكانها كيف ذلك؟

ياأخذ  ال��ذي  فالإن�سان  وال�سمري،  الوعي  و  ب���الإرادة  يتعلق  الأم��ر 

بالأ�سباب من تطعيم واإجراءات الوقائية الآخرى .. لب�ص كمام و تباعد، 

وهذا اأي�ساً ي�سمل الدول واملوؤ�س�سات .. فاإن كانت بداية كورونا مفاجاأة 

كورونا  مع  فالعامل  اختياريه،  تكون  نهايتها  من  كبري  فجزء  وق�سرية، 

عرف الوقاية والتخفيف من خماطرها ومل يتو�سل للعاج النهائي بعد.

فالعودة للدرا�سة يف قاعات املحا�سرات هو نوع من النهاية الختيارية 

اإذا مل ي�ساحبها وعي، و�سمري؛  النهاية ل تكون نهاية  لكورونا، فهذه 

فاإتباع الإجراءات الوقائية اأمراً �سرورياً، وعزل النف�ص عن احل�سور ملن 

�سعر اأو ثبتت اإ�سابته، �سرورة مبداأ و�سمري قبل اأن تكون اإجراء عمل. 

تطبيق  اإرادة  منلك  م��ن  ون��ح��ن  ك��ورون��ا  نهاية  اخ��رتن��ا  م��ن  فنحن 

عزيزي  ملزماً  ل�ست  راأي(  )�سبه  كله  وهذا  الحرتازية...  الإج��راءات 

من  املقال  كان  ف��اإن  فيه،  ماجاء  على  توافق  اأو  به  تاأخذ  ب��اأن  القارئ 

املت�سابهات ل تكون قراآتك من ال�سبهات.

»ماهر« يثري صيف الطالب
كتبت: قما�ص املني�سري

نظمت كلية الآداب مبمثلة بوحدة تطوير املهارات الربنامج ال�سيفي 

لتنمية مهارات الطلبة »ماهر«. وت�سمن جمموعة من الدورات املختارة 

وا�ستغال  مهاراتهم  وتنمية  اكت�ساف  من  والطالبات  الطاب  لتمكني 

اإجازة ال�سيف مبا يعود عليهم بالفائدة، �سارك فيها ٨ مدربني واأ�سهم 

املهارات  تطوير  بوحدة  الطابي  والفريق  الوحدة  من�سوبو  تنظيمه  يف 

)ماهر(.

املهارات  تطوير  وحدة  على  امل�سرف  الفريح  اإبراهيم  الدكتور  واأف��اد 

بكلية الآداب اأن الربنامج جاء انطاقا من اأهداف جامعة امللك �سعود 

يف تعزيز قدرات خريجيها وتاأهيلهم، و�سعًيا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، 

وت�سمن �سل�سة من الدورات التدريبية �سمن برناجمها ال�سيفي )ماهر(، 

وحر�ست  والتعلم،  والربجمة  والكتابة  باللغات  تت�سل  مهارات  �سملت 

الوحدة بدعم من عمادة الكلية ووكالة الكلية للتطوير واجلودة على اإتاحة 

الفر�سة للطاب والطالبات لكت�ساف جمموعة متنوعة من املهارات عرب 

تقدمي دورات تزودهم مبهارات ومعارف خمتلفة،

هيئة  اأع�ساء  من  نخبة  ال��دورات  تقدمي  �سارك يف  الفريح»  واأ�ساف 

باأوقاتهم  تطوعوا  الذين  تخ�س�سات خمتلفة  من  اجلامعة  التدري�ص يف 

ومب�ساركة معارفهم وخرباتهم، م�سيفاً �سهد الت�سجيل يف الربنامج اإقباًل 

كبرًيا؛ فاأغلق الت�سجيل فيه بعد وقت ق�سري من فتحه، وزاد عدد احل�سور 

اإيجابية جًدا وحمّفزة تبني  على ٧٧٦ طالًبا وطالبة، وتلقينا ردود فعل 

اأهمية مثل هذه الربامج، ورغبة كثري من الطاب والطالبات يف اكت�ساف 

مهارات جديدة وتنمية قدراتهم وتطوير اأنف�سهم وا�ستغال اأوقاتهم. 

وعلقت الأ�ستاذة بثينة املقرن نائبة امل�سرف على الوحدة اأن الربنامج 

جديد يف حمتواه واآلية تنفيذه حيث مت اإعداده وتنفيذه بالكامل عن بعد، 

كما روعي يف ت�سميمه التنوع ومائمة الطاب من كافة التخ�س�سات. 

ومتيزت الدورات بجودة املحتوى وكفاءة املدربني.  

�سارك يف تنظيم الربنامج جمموعة من الطاب والطالبات املتطوعني 

من »فريق ماهر« الفريق الطابي بوحدة تطوير املهارات. 

وحول هذه امل�ساركة قالت ع�سوة فريق ماهر الطالبة و�سن احل�سني» 

بعد ان�سمامي لفريق ماهر تعرفت على جمموعة من الزماء والزميات 

من جمالت خمتلفة، وتو�سعت دائرة معاريف وكانت من اأجمل اللحظات 

التي ق�سيتها معهم على اأنها كانت مدة ق�سرية ولكن كان لها اأثر اإيجابي 

بداخلي.  واأ�سافت» كان هذا الربنامج ال�سيفي جتربة عظيمة اأ�سافت 

اإ�سراف  حتت  ون�سائح  دورات  من  ت�سمنته  ما  خ��ال  من  الكثري  يل 

بال�سكر  توجهت  حديثها  نهاية  ويف  املبدعني،  املدربني  من  جمموعة 

للقائمني على الربنامج واع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني.

هذا وقد اأ�سهم من�سوبو الوحدة واأع�ساء الفريق الطابي )ماهر( يف 

جناح هذا الربنامج بجهودهم الكبرية املبذولة واأوقاتهم التي تطوعوا بها، 

فكانوا ركًنا اأ�سا�سًيا يف جناح هذا الربنامج وحتقيقه لأهدافه املن�سودة.

افتتاح وحدة برامج الدراسات العليا المشتركة

عميد شؤون الطالب يستعرض سير عمل عيادة 
مكافحة التدخين


