
 العدد 1405 - الأحد 12 �سفر 1443هـ املوافق 19 �سبتمرب 2021م

/http://rs.ksu.edu.sa 16 �سفحة

اليوم الوطني..
تأسيس.. بناء.. طموح



أخبار36 2
 العدد 1405 - الأحد 12 �سفر 1443هـ املوافق 19 �سبتمرب 2021م

كتب: علي عجالن.

الطالب  ل�ستقبال  ا�ــســتــعــداداً 

والطالبات بالعام اجلامعي اجلديد 

الحــرازيــة  ــالإجــراءات  ل وتطبيقاً 

كورونا  فــرو�ــس  تف�سي  مــن  للحد 

جاهزية  من  والتاأكد  )كوفيد19-( 

الآمنة،  احل�سورية  والعودة  التعليم 

و انطالقاً من حر�س معايل رئي�س 

اجلامعة  الدكتور بدران العمر على 

الأكادميية يف  العملية  �سر  انتظام 

اجلامعة على اأكمل وجه، زار وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

كلية  1443/1/21ه  الأحـــد  ــوم  ي

الــعــمــارة والــتــخــطــيــط، حــيــث كــان 

العمارة  كلية  عميد  ا�ستقباله  يف 

العزيز  عبد  الدكتور  والتخطيط 

وروؤ�ساء  الكلية  ووكــالء  الدغي�سم، 

الأق�سام.

وقــــد ا�ــســتــهــل وكــيــل اجلــامــعــة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الكلية  مرافق  على  باملرور  زيارته 

مـــن قـــاعـــات درا�ـــســـيـــة، ومــعــامــل 

ل�ستقبال  جاهزيتها  مــن  للتاأكد 

الإجراءات  تطبيق  ومدى  الطالب، 

ــر الــوقــائــيــة  ــداب ــت الحـــرازيـــة وال

واٍف  ل�سرح  خاللها  وا�ستمع  فيها، 

جهود  عــن  الكلية  عميد  قبل  مــن 

الكلية يف هذا اجلانب.

الدكتور  التقى  زيــارتــه  وخـــالل 

مهنئناً  بالطالب،  احلميزي  خالد 

اجلديد،  الدرا�سي  بالف�سل  اإياهم 

داعياً يف الوقت نف�سه اإىل اللتزام 

والإجــراءات  الحرازية  بالتدابر 

ــار فــرو�ــس  ــ�ــس ــت ــة مـــن ان ــي ــائ ــوق ال

الكمامات  بلب�س  والتقيد  كــورونــا 

اجل�سدي،  التباعد  مبادئ  وتطبيق 

ال�سحة  باإجراءات  اللتزام  وكذلك 

القاعات  يف  املعتمدة  وال�سالمة 

واملــعــامــل الــدرا�ــســيــة، مــنــوهــاً اإىل 

توفر  يف  الـــدوؤوب  اجلامعة  �سعى 

التعليمية  العملية  حتتاجه  ما  كل 

البيئة  لتحقيق  وو�سائل  �سبل  من 

الآمنة.  التعليمية 

وكيل  قـــدم  الـــزيـــارة  خــتــام  ويف 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

لعمادة  وتــقــديــره  �ــســكــره  العلمي 

الأق�سام  وروؤ�ساء  ووكالئها  الكلية 

وعملهم  املــبــذولــة،  جهودهم  على 

البيئة  حتقيق  اأجـــل  مــن  ــــدوؤوب  ال

الآمـــنـــة لــلــطــالب مبــا يــرفــع  من 

مــ�ــســتــوى اأدائـــهـــم ويــحــقــق عــامــاً 

درا�سياً مميزاً مبخرجاته.

الكلية  عميد  قـــال  جــهــتــه   مــن 

ــا يف الــكــلــيــة حــر�ــســنــا متــام  ــن اإن  «

احلر�س وبتوجيه من معايل رئي�س 

اجلامعة الدكتور بدران العمر على 

وقاعاتها  ومرافقها  الكلية  تهيئة 

عــودة  قبل  كــاف  بــوقــٍت  الدرا�سية 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطالب 

حتقيق  اهلل  باإذن  ي�سمن  مبا  اإليها 

بتطبيق  وذلك  اآمنة،  درا�سية  عودة 

اأكمل  على  الحرازية  الإجـــراءات 

وجه.

الدغي�سم  د.عبدالعزيز  وثــمــن 

توؤكد  والتي  واأهميتها  الزيارة  هذه 

التعليم  وزارة  امل�سوؤولني يف  اهتمام 

الدكتور حمد  الوزير  معايل  بقيادة 

اآل ال�سيخ و اجلامعة ويف مقدمتهم 

بجميع  اجلــامــعــة  رئــيــ�ــس  ــايل  ــع م

كونها  اجلامعية،  واملرافق  الكليات 

العمل  �ــســر  مــتــابــعــة  اإىل  تــهــدف 

من  والــتــاأكــد  والإداري  الأكــادميــي 

املـــبـــاين  خمتتماً  جــاهــزيــة  مـــدى 

والعرفان  ال�سكر  بتقدمي  حديثه 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  لوكيل 

والبحث العلمي على زيارته ودعمه 

للكلية. املتوا�سل 

وكيل الجامعة للدراسات العليا يزور العمارة والتخطيط

ـــقـــى الـــدكـــتـــور عــبــدالــنــعــيــم  ل اأ

تدريبية  دورة  مــوؤخــراً  الكا�سف 

ــة يف  ــمــي ــل ــع بـــعـــنـــوان»الـــكـــتـــابـــة ال

الأعمال الإدارية«، وذلك ملن�سوبي 

مبقر  واجلـــودة،  التطوير  عــمــادة 

العمادة.

تــقــ�ــســيــم  الـــــــدورة مت  وخـــــالل 

اإىل ثالث جمموعات.  املتدرينب 

ــهــدف الـــــدورات الــتــدريــبــيــة  وت

ــقــدمــهــا عـــمـــادة تــطــويــر  الـــتـــي ت

مــهــارات  تــنــمــيــة  اإىل  املــــهــــارات 

مــنــ�ــســوبــي ومــنــ�ــســوبــات الــعــمــادة 

العلمية  الكتابة  جمال  يف  خا�سة 

املتنوعة،  ــــة  الإداري ــال  الأعــم يف 

توجيهات  اإطـــار  يف  ــك  ذل ــي  ــاأت وي

واجلــودة  التطوير  عــمــادة  عميد 

ـــقـــدرات  ـــرورة الرتـــــقـــــاء ب ـــس ـــ� ب

من  العمادة  ومن�سوبات  من�سوبي 

تطبيقية  تدريبية  دورات  خــالل 

بالعمادة.  تقدم  داخلية 

الــتــدريــبــيــة  الـــــدورة  اأن  ــذكــر  ي

التطوير  عــمــادة  عميد  اأفتتحها 

واجلودة الدكتور مبارك بن هادي 

القحطاين. 

امليداين  التدريب  وحــدة  عقدت 

لقائها  موؤخراً  الأعمال  اإدارة  بكلية 

التاأهيلي للطالب املقبولني للتدريب 

يف الف�سل الدرا�سي الأول 1443هـ، 

وذلك عرب من�سة زوم.

تـــراأ�ـــس الــلــقــاء الأ�ـــســـتـــاذة دميــا 

اجلريوي، فيما اأداره الأ�ستاذ في�سل 

املنيع امل�سوؤول عن التدريب امليداين 

من  اأكــر  بح�سور  الطالب،  بق�سم 

280 طالباً.
باأهمية  التاأكيد  اللقاء  ومت خالل 

ــداين واأهـــدافـــه ومــا  ــي الــتــدريــب امل

يــنــطــوي عــلــيــه مـــن فـــوائـــد تــدعــم 

التكامل  على حتقيق  الطالب  قدرة 

النظرية  املــعــرفــة  ــني  ب والـــرابـــط 

يف  وم�ساهمته  العملي  والتطبيق 

اختيار  مهمة  يف  الطالب  م�ساعدة 

الوظيفة املنا�سبة من خالل ممار�سة 

والتعرف  العمل  �ــســوق  يف  عملية 

بهدف  و�سعفه  قدرته  جوانب  على 

تقدمي الدعم املالئم لتطوير مهاراته 

وحت�سني اأدائه.

ــث عن  بــعــد ذلـــك تــطــرق احلــدي

العنا�سر املرتبطة بالتدريب امليداين 

 – الأكــادميــي  امل�سرف   – )الطالب 

منهم  كل  ودور  املــيــداين(  امل�سرف 

يف اإجناح العملية التدريبية، وتقييم 

التقديرات  ونظام  املتدرب  الطالب 

بطريقة  التقارير  وكتابة  والدرجات 

عن  مف�سل  و�سرح  منا�سبة،  علمية 

نظام الغياب وتغر اجلهة التدريبية 

وحذف املقرر.

رئي�سة  تولت  اللقاء  نهاية  وفــور 

ــوؤول عــن الــتــدريــب  ــس ــ� ــوحــدة وامل ال

ــطــالب  ــة ال ــل ــئ ــس ــى اأ� الإجــــابــــة عــل

وا�ستف�ساراتهم بهذا ال�ساأن.

التطوير والجودة تبدأ تنفيذ دورات تدريبية تطبيقية 

وحدة التدريب الميداني بإدارة األعمال تعقد لقائها التأهيلي

د. الصالحي يستقبل وفد االتحاد 
السعودي لألولمبياد الخاص

طارق  الدكتور  البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  عميد  ا�ستقبل 

2021/9/2م  املوافق  1443/1/25هـ  اخلمي�س  يوم  ال�ساحلي  علي  بن 

مبكتبه، وفد من الحتاد ال�سعودي لالأوملبياد اخلا�س.

وبحث الطرفان خالل الإجتماع بحث �سبل التعاون امل�سرك بني الحتاد 

ال�سعودي لالأوملبياد اخلا�س وجامعة امللك �سعود ممثلة بكلية علوم الريا�سة 

والن�ساط البدين.

.. ويرعى اللقاء التعريفي
لطالبات علوم الرياضة

اللقاء  اأقيم  ال�ساحلي  علي  بن  طــارق  الدكتور  الكلية  عميد  برعاية 

يومي  وذلك  معاً«  »فلنبداأ  الكلية حتت عنوان  لطالبات  الف�سلي  التعريفي 

الفقرات  من  جمموعة  اللقاء  تخلل   . زووم  من�سة  عرب   2021/9/7-6
التعريفية باجلوانب الأكادميية والإجراءات الحرازية. 

�سهد اللقاء ح�سور وكيلة الكلية للطالبات الدكتورة نوال بنت عبد اهلل 

الدكتورة نوف  التعليمية  لل�سوؤون  الوكيلة  اإ�سراف م�ساعدة  العي�سى وحتت 

احلماد.

التطوير والجودة تستقبل وفد 
إدارة المسؤولية االجتماعية

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة  واجلــودة  التطوير  عمادة  ا�ستقبلت 

القحطاين وفداً من اإدارة امل�سوؤولية الجتماعية بفرع وزارة املوارد الب�سرية 

والتنمية الجتماعية مبنطقة الريا�س.

الجتماعية  امل�سوؤولية  اإدارة  طلب  على  بناء  جاء  الذي  الجتماع  هدف 

اإىل بحث اأوجه التعاون والعمل امل�سرك بني اإدارة املوارد الب�سرية وعمادة 

التطوير واجلودة بجامعة امللك �سعود.  

د.بيهان رئيسًا لقسم 
العلوم اإلدارية 

بالمجتمع 
اإداريــاً  قــراراً  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

بتعيني الدكتور عبداهلل بن �سائع بيهان رئي�ًسا 

لق�سم العلوم الإدارية بكلية املجتمع.
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تراأ�س معايل رئي�س جامعة امللك 

�سعود - نائب رئي�س جمل�س اجلامعة 

الرحمن  عبد  بــن  بـــدران  الــدكــتــور 

جمل�س  جــلــ�ــســات  اأوىل   ، الــعــمــر، 

ُعقدت  التي  العام،  لهذا  اجلامعة 

�سباح يوم الثالثاء 1443/1/30هـ 

افرتا�سياً،  2021/9/7م،  املوافق 

عــرب الــو�ــســائــط املــرئــيــة املــوثــوقــة، 

بالدرعية،  اجلامعة  اإدارة  مببنى 

ــد بن  ــور الـــدكـــتـــور حمــم ــس ــحــ� وب

العام  الأمني   - ال�سالح  عبدالعزيز 

ووكــالء  اجلامعات،  �ــســوؤون  ملجل�س 

اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات 

امل�ساندة واملعاهد.

بحمد  اجلل�سة  معاليه  افــتــتــح 

بخال�س  متقدماً  عليه،  والثناء  اهلل 

التهاين والتربيكات لأع�ساء املجل�س 

اجلامعي  ــام  ــع ال ــة  ــداي ب مبنا�سبة 

1443هـ، داعياً املوىل عز وجل اأن 
يكون عام خري وبركة على اجلميع، 

وتقدم معاليه لكافة اأع�ساء املجل�س 

و�سائر من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة 

التربيكات  التهاين و�سادق  بخال�س 

اجلديد  الــهــجــري  الــعــام  مبنا�سبة 

والت�سعون  احلــادي  الوطني  واليوم 

الذي  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

يج�سد اأبهى معاين اللحمة الوطنية 

داعياً  ر�سيدة،  وقيادة  عزيز  لوطن 

على  يحفظ  اأن  وجـــل  عــز  ـــوىل  امل

يوفق  واأن  واأمــانــهــا  اأمنها  اململكة 

�سالح  فيه  ملــا  الــر�ــســيــدة  قيادتها 

الن�سر  يجعل  واأن  والعباد  الــبــالد 

والتمكني حليف اأبنائها.

معايل  تقدم  مت�سل  �سعيد  على 

جمل�س  عــن  نيابًة  اجلامعة  رئي�س 

ال�سكر  بخال�س  �سعود  امللك  جامعة 

الطواقم  لكافة  التقدير  وعظيم 

عامًة  اململكة  يف  العاملة  الطبية 

�سعود  امللك  جامعة  مدينة  وطواقم 

الطبية خا�سًة على جهودهم البارزة 

مثنياً  كــورونــا،  جائحة  مواجهة  يف 

يف  وتفانيهم  الفعال  دورهـــم  على 

معرباً  واإ�سعافهم،  املر�سى  خدمة 

فقد  ال�سكر  لهذا  ا�ستحقاقهم  عن 

�سربوا اأروع الأمثلة يف العمل بروح 

بنهارهم  ليلهم  ووا�ــســلــوا  الــفــريــق 

حتى  اجلائحة  لهذه  الت�سدي  يف 

خروج اآخر املر�سى من م�ست�سفيات 

اجلامعة متعافني بعون اهلل وتوفيقه.

على  بالتاأكيد  معاليه  وجــه  كما 

جميع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة 

من  املــقــررة  اجلــرعــات  با�ستكمال 

الــلــقــاح خلــلــق بــيــئــة عــمــل حمفزة 

ــرورة  ومــطــمــئــنــة لــلــجــمــيــع، مــع �ــس

متابعة هذا الأمر ب�سكل يومي عرب 

اجلهات املخت�سة باجلامعة للو�سول 

�سفحة  وفتح  �سحي،  جمتمع  اإىل 

وطننا  جديدة يف حتقيق طموحات 

الغايل.

ال�سكر  بجزيل  معاليه  تقدم  كما 

والـــعـــرفـــان لــلــقــيــادة الــر�ــســيــدة – 

امل�ستمر،  - على دعمها  اأيدها اهلل 

وملن�سوبي اجلامعة على جهدهم يف 

ح�سول اجلامعة على ت�سنيف متميز 

�سمن  متقدمة  مرتبة  باحتاللها 

ت�سنيف  يف   )150-101( اأف�سل 

بهذا  تفخر  اإذ  واجلامعة  �سانغهاي، 

جودة  حت�سني  اإىل  لتهدف  املنجز، 

م�ستهدفاتها  وحتقيق  خمرجاتها، 

م�سرياً   ،2030 ال�سعودية  روؤيــة  يف 

من  اجلــامــعــة  حتققه  مــا  اأن  اإىل 

حقيقياً  موؤ�سراً  يعد  متميزة  مراكز 

على اأن اجلامعة ت�سري على طريقها 

ال�سحيح كموؤ�س�سة رائدة يف �سناعة 

ــداع  الإب لإنتاج  واأمنــوذجــاً  املعرفة، 

الوطني يحقق تطلعات ولة الأمر.

ثم قّدم وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي، اأمني جمل�س 

اجلامعة، الدكتور خالد بن اإبراهيم 

احلميزي، عر�ساً للتقرير الإح�سائي 

خالل  اجلــامــعــة  جمل�س  لــقــرارات 

1442هـ  املن�سرم  اجلامعي  العام 

امل�سهد  اإثــراء هذا  والذي ي�سهم يف 

الأكادميي والبحثي من خالل ر�سد 

واإح�ساء ما اأثمرته قرارات املجل�س 

ِحــراك  الــعــام اجلامعي مــن  خــالل 

والبحثي  الأكــادميــي  امل�ستوى  على 

اأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  والإداري 

اجلامعة املن�سودة.

 من ناحية اأخرى، اأكد د.احلميزي 

ملجل�س  الفتتاحية  اجلل�سة  اأن  على 

اجلامعة لهذا العام احتوت عدداً من 

من  كان  والتي  الهامة،  املو�سوعات 

العملية  �سري  اآليات  اعتماد  اأبرزها 

الدرا�سي  الف�سل  خالل  التعليمية 

الأول من العام اجلامعي 1443هـ، 

ومبـــــا يـــتـــوافـــق مــــع الإجـــــــــراءات 

ال�سادرة  والتوجيهات  الحــرتازيــة 

من هيئة ال�سحة العامة )وقاية(.

من  على عدد  املجل�س  وافق  كما 

املزمع  امل�سرتكة  التعاون  اتفاقيات 

توقيعها بني جامعة امللك �سعود وكاًل 

للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  من 

واملقايي�س واجلودة، واللجنة الوطنية 

العربية  اململكة  يف  العمالية  للجان 

ال�سحي  التطوع  ومركز  ال�سعودية، 

عن  ف�ساًل  ال�سحة،  لــوزارة  التابع 

التعاون  اتفاقيتي  على  املــوافــقــة 

امللك  جامعة  بني  توقيعهما  املزمع 

الأعمال  ريادة  مبعهد  ممثلة  �سعود 

للتقنيات  الــذكــي  القيا�س  و�سركة 

م�سوؤوليات  ذات  )�سركة  الدفاعية 

التنمية  �سندوق  وكذلك  حمــدودة(، 

تهدف  والتي  ال�سعودي،  ال�سناعية 

املجال  يف  النا�سئة  امل�ساريع  لدعم 

ال�سناعي

تو�سيات  املجل�س  اعــتــمــد  كــمــا 

املجل�س العلمي فيما يتعلق باإجازات 

وجتديد  وال�ستعانة  العلمي  التفرغ 

ال�ستعانة بخدمات عدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�س، واعتمد اأي�ساً تخريج 

العلمية لعدد (192)  الدرجة  ومنح 

الدرا�سات  طلبة  من  وطالبًة  طالباً 

ملتطلبات  ــهــم  ــمــال اإك بــعــد  الــعــلــيــا 

املاج�ستري  درجـــة  على  احلــ�ــســول 

اأحــيــط جمل�س  كما  الــدكــتــوراه،  اأو 

اجلامعة باإح�سائية الأعداد الفعلية 

منحوا  الذين  والطالبات  للطالب 

والدبلوم  )البكالوريو�س،  درجـــات 

الدرا�سي  الف�سل  بنهاية  وامل�سارك( 

الثاين للعام اجلامعي 1442هـ.

معايل  كــّرر  اجلل�سة،  ختام  ويف 

رئــيــ�ــس اجلــامــعــة �ــســكــره لأعــ�ــســاء 

جمل�س جامعة امللك �سعود على ما 

يقدمونه من دعم للعملية الأكادميية 

على  مثنياً  بــاجلــامــعــة،  والبحثية 

بجودة  الرتــقــاء  يف  الفعال  دورهــم 

املوىل  وداعياً  اجلامعة،  خمرجات 

اأداء  يف  بالتوفيق  لــهــم  وجـــل  عــز 

الأمــن  بـــدوام  ولــلــوطــن  ر�سالتهم، 

وال�ستقرار واللحمة بني اأبنائه، ومد 

بالتوفيق  الأمــر  لــولة  الدعاء  اأكــف 

وال�سداد، واأن مينحهم اهلل ال�سحة 

والعافية واأن يرزقهم طول العمر.

ممثلًة  اجلــامــعــة  اإدارة  بــرعــايــة 

الدكتور  اجلــامــعــة  رئي�س  مبــعــايل 

بـــــــدران الـــعـــمـــر، حتـــيـــي جــامــعــة 

القادم  الأحـــد  �سباح  �سعود  امللك 

اأحــتــفــالً مبــنــا�ــســبــة ذكــــرى الــيــوم 

يف  وذلــك  للمملكة  الـ91  الوطني 

بح�سور  للجامعة،  الرئي�سي  البهو 

الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  وكــالء 

وموظفي  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

الطالب  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة، 

يف  �سعود  امللك  جلامعة  املنت�سبون 

خمتلف التخ�س�سات، ومن خمتلف 

اجلن�سيات.

ال�سنوية  الــذكــرى  هـــذه  وتــاأتــي 

هذه  قــيــادة  مــاآثــر  لتحيي  الغالية 

عبد  امللك  مقدمتهم  ويف  الــبــالد، 

اهلل-  –رحمه  �ــســعــود  اآل  الــعــزيــز 

واأبــنــاءه  اململكة،  ومــوحــد  موؤ�س�س 

الذين خلفوه من بعده يف قيادة هذه 

امللك �سعود، وامللك في�سل،  البالد، 

وامللك  فهد،  وامللك  خالد،  وامللك 

واملــلــك  اهلل-  –رحمهم  اهلل  عــبــد 

�سلمان بن عبد العزيز، وويل عهده 

–حفظهم  الأمني حممد بن �سلمان 

بر  اإىل  البالد  قــادوا  والذين  اهلل- 

يف  تنموية  نه�سة  واأحدثوا  الأمــان، 

خمتلف املجالت.

وقـــد جـــرى الإعـــــداد والــرتتــيــب 

عمادة  قبل  مــن  الحتفالية  لــهــذه 

ــطــالب بــقــيــادة الــدكــتــور  �ــســوؤون ال

عــلــي بــن كــنــاخــر الــدلــبــحــي حيث 

�سيتخلل هذه الحتفالية العديد من 

والثقافية والرتاثية  الفنية  الفقرات 

امللكي،  »الــ�ــســالم  منها  والوطنية، 

الرتاثية،  واخليمة  العلم،  و�سارية 

�سعار  عر�س  النجدية،  والعر�سة 

اليوم الوطني على ال�سا�سات، عزف 

لطالب كفيف على  الوطني  ال�سالم 

اآلة عود وكمان واأداء ال�سالم الوطني 

بلغة ال�سارة«.

وتنمية  احلا�سب  مركز  وي�سارك 

املــهــارات يف تــقــدمي ربـــورت حيث 

�سيقدم معلومات لراعي احلفل عن 

املعر�س امل�ساحب للفعالية.

يف م�ستهل جل�سات جمل�س اجلامعة لهذا العام..

الموافقة على توقيع اتفاقية مع شركة الذكي للتقنيات 
الدفاعية ودعم المشاريع الناشئة في المجال الصناعي

الجامعة تحتفل باليوم الوطني 91.. األحد القادم
المملكة هي دارنا جميعًا...

الوطني  )الــيــوم  ذكـــرى  علينا  حتــل   

الغالية  ــا  وبــالدن والــتــ�ــســعــون(  ــواحــد  ال

ومت�سي  بالرخاء،  وتنعم  بالأمن،  ترفل 

واملحافظة  والزدهــار  التقدم  يف طريق 

بقيادة  الــعــامل  دول  بــني  مكانتها  على 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 

عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن 

وحر�سهما  اهلل،  يحفظهما  العزيز  عبد 

الأكيد على نه�سة اململكة وتطويرها يف 

وبكافة  التنموية احلديثة،  امل�سارات  كل 

وال�سحية،  والجتماعية،  والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  التعليمية  املجالت 

والتقنية. 

وبقدر ما ميتلكونه من همٍم عالية، تاأتي النتائج، وتتحقق الأهداف من 

خالل تلك الأرقام املتحققة للم�ساريع امل�ستهدفة يف كل قطاعات الدولة، 

اأ�ساليبه  كل  وازدهـــاًرا يف  منــًوا  ي�سهد  الــذي  التعليم  قطاع  ول�سيما يف 

وموؤ�س�ساته بف�سل الدعم الالحمدود من قبل القيادة الر�سيدة؛ اإمياًنا منها 

بالن�سبة لالأمم؛  النهو�س  التقدم، ومعراج  التعليم يف كونه مفتاح  باأهمية 

مما يدل على يوؤكد على حر�سها على بناء هذا الوطن ونه�سته وازدهاره، 

وحماية اأبنائه، بكل ما متتلكه من اإمكانيات، ولي�س اأدل على ذلك من اجلهود 

املبذولة التي قدمتها اململكة يف مواجهة جائحة كورونا التي األقت بظاللها 

اأف�سل  بني  الدولية من  التقارير  اململكة ح�سب  لت�سبح  كله؛  العامل  على 

الدول التي واجهت تلك اجلائحة من خالل بناء اإ�سرتاتيجية فاعلة ملواجهة 

الوباء واحلد من انت�ساره، واتخاذ الإجراءات املنا�سبة حلماية جمتمعها، 

وتوفري الرعاية ال�سحية لكل اأفراده، ف�ساًل عن �سعيها اإىل توفري اللقاح 

وجناحها  ملجتمعها،  الآمنة  ال�سحية  البيئة  وخلق  واملقيمني،  للمواطنني 

يف جتربة التعليم عن بعد مبوؤ�س�ساتها التعليمية التي تبنت تلك التجربة 

و�سعت اإىل اإجناحها، ف�ساًل عن تقدمي البحوث العلمية املتخ�س�سة �سمن 

�سيا�ستها يف مواجهة اجلائحة، وعرب تكاتٍف وتاآزر وا�سحني بني قيادة هذا 

البلد وموؤ�س�ساته و�سعبه؛ بو�سف الوطن داراً لنا جميعاً ناأوي اإليه، ون�سكنه، 

ونتفياأ ظالله، ون�سيد اأركانه وفق اأ�س�س البناء ال�سامخ الذي و�سع لبنته 

الأوىل موّحد اململكة امللك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود 

ـ رحمه اهلل ـ . اإن معامل اللبنة الأوىل للموؤ�س�س الراحل جتلّت دائًما يف 

جهود اأبنائه املخل�سني امليامني الذين انتهجوا نهجه يف الرتكيز على تطوير 

التعليم واإر�ساء معامل البناء والتنمية، متتبعني خطى املوؤ�س�س يف خدمة هذا 

الوطن و�سعبه، وبدا ذلك وا�سًحا يف �سل�سلة التطويرات، وقائمة الإجنازات 

التنموية الوا�سحة التي �سجلوها فراداً وجمتمعني يف م�سريتهم اخلالدة؛ 

لتحكي تاريخاً نا�سع البيا�س يف جمالت البناء والزدهــار التي �سهدها 

الوطن وما يزال، لت�سكل قفزة نوعية يف فرتات ي�سرية، وفق ما كان ي�سبو 

اإليه امللك الراحل من تطلعاته مل�ستقبل هذا الوطن، و�سمن عملية متوا�سلة، 

وخطى رائدة، واإجنازات مت�سارعة حتققت على امل�ستوى العلمي والعملي.  

هذه الذكرى ت�سعرنا ب�سرف النتماء لهذا الوطن والعتزاز به؛ كوننا اأبناء 

الوا�سعة، وترابه الطاهر، ومالذه الآمن الذي طاملا  هذا الوطن، برحابه 

اآوانا جميعاً بعد اهلل؛ مما يجعلنا نحتفي بهذه املنا�سبة التاريخية الغالية 

يف ذكراها ال�سنوية يف يوم جميد �سنعته قيادة عظيمة بني اأروقة التاريخ؛ 

لتغدو اململكة هي دارنا جميعاً يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك احلزم والعزم، وويل عهده الأمني 

النه�سة، وحمقق  رائــد  �سلمان  بن  الأمــري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الروؤية التي ن�سهد جناحها يف فرتات وجيزة يف كل املجالت ووفق اخلطط 

املر�سومة؛ مما يجعلنا ندرك الفرق الوا�سح بني املا�سي املندثر واحلا�سر 

الكرام عرب م�سريتهم  امللوك  واأبناوؤه  املوؤ�س�س  امللك  الذي حققه  املزدهر 

التنموية، ليقف الوطن مباهياً كل ال�سعوب، ومعلناً للعامل اأجمع موا�سلة 

ومواكبة  البناء،  وامل�سارعة يف  العطاء،  وا�ستمرار  والنمو،  التقدم  م�سرية 

التقدم احلديث الذي ي�سهده العامل من حولنا وفق اأ�س�س علمية حديثة 

على كافة امل�ستويات، ومواجهة التحديات يف كل الظروف والأزمات بروؤى 

قيادته احلكيمة و�سدقها واإخال�سها الذي انعك�س على كافة اأبناء الوطن 

باحلب والت�سحية والولء والإخال�س والطاعة يف كل اأفراحهم واأتراحهم، 

فالدار دارنا والوطن لنا دار.

وختم معاليه بالقول: ي�سرين  بهذه املنا�سبة الغالية، با�سم جامعة امللك 

�سعود وكافة طالبها ومن�سوبيها، اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سيدي  ملقام 

�سعود، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل، واإىل جميع الأ�سرة الكرمية املالكة، واإىل 

ال�سعب ال�سعودي العظيم، �سائاًل املوىل -عز وجل- اأن يحفظ هذا البلد 

الأمن وال�ستقرار، ويحفظ جنودنا  الر�سيدة، ويدمي علينا نعمة  وقيادته 

البوا�سل املرابطني مبواقع ال�سرف والكرامة والعزة؛ يف �سبيل اأن يظل هذا 

الوطن �ساخماً مهاباً، وحرمه اآمناً، و�سعبه حراً كرمياً، ورايته خافقة عالية.

د. بدران العمر

رئي�س اجلامعة



تطبيق  التعليم  وزارة  اعتمدت 

تعليمية  وبرامج  درا�سية  خطط 

مع  الإعاقة  ذوي  للطالب  مطّورة 

اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية 

اخلطط  مع  مواءمتها  متت  حيث 

ال���درا����س���ي���ة اجل���دي���دة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

ذوي  للطالب  يحقق  مب��ا  ال��ع��ام، 

املن�سف  اجليد  التعليم  الإعاقة 

التعلّم  فر�ص  وتعزيز  وال�سامل 

تلبية  ج��ان��ب  اإىل  احل��ي��اة،  م��دى 

وحت�سني  الرتبوية،  احتياجاتهم 

اأه��داف  لتحقيق  تعلمهم  ن��واجت 

 .2030 روؤية 

املناهج  تطوير  مرحلة  وت�سمنت 

الإع��اق��ة  ذوي  للطالب  الدرا�سية 

للمراحل  درا�سياً  كتاباً   21 اإطالق 

و  واملتو�سطة  البتدائية  الدرا�سية 

تخ�س�سية  اأدلة  واإ�سدار  التاأهيلية، 

مل��ع��ل��م��ي ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، اإىل 

)اللغة  جديدة  مواد  اإ�سافة  جانب 

 – الرقمية  املهارات   – الإجنليزية 

الرتبية   – الجتماعية  الدرا�سات 

البدنية والدفاع عن النف�ص( واإدراج 

ل��غ��ة الإ����س���ارة يف م��ن��ه��ج ال��رتب��ي��ة 

الأ�سرية واملهارات احلياتية جلميع 

العام  التعليم  يف  التعليمية  املراحل 

وح�س�ص الن�ساط والتدريب املهني، 

مدر�ستي  م�سحف  ن�ساط  واإ�سافة 

للخطط الدرا�سية للرتبية اخلا�سة 

مب���ا ي���ت���واءم م���ع خ�����س��ائ�����ص ذوي 

الإعاقة. 

و���س��م��ل��ت اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة؛ 

حت����دي����ث اخل����ط����ط وال�����رام�����ج 

امل��ط��روح��ة  الت�سغيلية  وال��ن��م��اذج 

مع  يتنا�سب  مبا  للمدار�ص،  للعودة 

ذوي  ال��ط��الب  و�سمات  خ�سائ�ص 

الإعاقة يف مدار�ص ومراكز ومعاهد 

الدمج  ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة وط���الب 

حيث  ال��ع��ام،  التعليم  م��دار���ص  يف 

مع  بالتزامن  الدرا�سي  العام  ب��داأ 

والبيئات  الأهلية  حتديد  يف  البدء 

الرتبية  لطالب  املنا�سبة  التعليمية 

عمليات  عر  وطالباتها  اخلا�سة 

واملالحظة،  والتقييم  الت�سخي�ص 

لالأ�سر  التوعوية  الرامج  وتقدمي 

واأولياء الأمور، والتاأكد من ح�سول 

كامل  على  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة 

متطلباتهم املادية واملعنوية.

المرحلة  2.1 مليون طالب وطالبة في 
المهارات تعزيز  اختبارات  أدوا  االبتدائية 

وزارة التعليم تقّدم خدماتها لـ 53 ألف طالب 
وطالبة مبتعثين في 56 دولة عبر 31 ملحقية 

تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلبة التربية الخاصة

وزارة التعليم يف اليوم العاملي ملحو الأمية: 

تنفيذ 1314 برنامجًا 
تدريبيًا وخفض نسبة 

األميين إلى %3.7

احتفت دول العامل موؤخرا باليوم العاملي ملحو الأمية الذي 

اأقرته اليون�سكو يف كل عام؛ خلف�ص ن�سبة الأمية يف العامل، 

مبهارات  اإمل��ام��اً  واأك��ر  ا�ستدامة  اأك��ر  ملجتمعات  والو�سول 

القراءة والكتابة.

 واأ�سهمت وزارة التعليم يف خف�ص ن�سبة الأميني يف اململكة 

اإىل %3.7 خالل هذا العام، مكثفًة جهودها خلدمة الأميني 

منّفذة  لهم،  امل�ستمر  التعليم  خدمات  وتوفري  ال�سن،  وكبار 

منها  ا�ستفاد  بُعد،  عن  الأمية  ملحو  تدريبياً  برناجماً   1314
اأكر من 90 األف م�ستفيد وم�ستفيدة يف مراكز الأحياء.

 واأتاحت وزارة التعليم مع بداية العام الدرا�سي 1443ه� 

الكبار  خ�سائ�ص  مع  تتوافق  وتدريبية  تعليمية  نوعية  برامج 

وتتالءم مع احتياجات ال�سوق، وطّورت معايري مناهج وبرامج 

جمتمع بال اأمية، اإىل جانب تطوير اخلطط الدرا�سية ومناهج 

الثالثة  الدرا�سية  الف�سول  ونظام  لتتنا�سب  امل�ستمر  التعليم 

وتتوافق مع خ�سائ�ص الكبار، كما نفذت العديد من الدورات 

التدريبية اخلا�سة مبحو الأمية وتعليم الكبار خالل اجلائحة 

عني  قنوات  �سمن  امل�ستمر  التعليم  قناة  واإط��الق  بُعد،  عن 

وانتظامها  التعليمية  العملية  ا�ستمرار  جانب  اإىل  التعليمية، 

املناطق  كل  يف  بنات(  )بنني-  امل�ستمر  التعليم  مدار�ص  يف 

احلمالت  لرنامج  التنظيمي  الإطار  وحتديث  واملحافظات، 

ال�سيفية للتوعية وحمو الأمية، بالإ�سافة اإىل تنفيذ 1314 

عن  تدريبية  وبرامج  بُعد  عن  الأمية  ملحو  تدريبياً  برناجماً 

بُعد داخل مراكز الأحياء املتعلمة، ا�ستفاد منها اأكر من 90 

األف م�ستفيد وم�ستفيدة يف مراكز الأحياء، كذلك مت اعتماد 

�سمن  �سعودية  تعلّم  مدينة  ك��اأول  ال�سناعية  اجلبيل  مدينة 

وينبع  مكة  مدينتي  تر�سيح  وكذلك  العاملية،  اليون�سكو  �سبكة 

لالن�سمام اإىل مدن التعلّم.

وقدمت الوزارة برنامج احلمالت ال�سيفية للتوعية وحمو 

مناطق  من  ع��دد  يف  1442ه�  ع��ام  ل�سيف  بُعد  عن  الأمية 

الأمية  حمو  يف  جهودها  �سمن  وذل��ك  اململكة،  وحمافظات 

للمواطنني القاطنني يف الأماكن النائية، حيث ا�ستفاد من هذه 

احلمالت ما يقارب 470 م�ستفيداً وم�ستفيدًة؛ وذلك بهدف 

ت�سريع اإيجاد حلول مبتكرة وبدائل رقمية ذات معايري عاملية 

وم�ستوى عاٍل من اجلودة.

طالب  مليون   2.1 من  اأكر  دخول  املركزية  الختبارات  من�سة  �سجلت 

وطالبة لأداء اختبارات تعزيز املهارات التي خ�س�ستها وزارة التعليم لطلبة 

املرحلة البتدائية عن بُعد؛ بدءاً من ال�سف الثاين البتدائي، وذلك يف ختام 

الأ�سبوع الأول من قيا�ص املعارف واملهارات التي حت�ّسل عليها الطلبة خالل 

العام الدرا�سي املا�سي

الختبارات  من  الأول  الأ�سبوع  نتائج  اأظهرتها  التي  الأرق���ام  وتعك�ص 

ال�ستعداد املبكر للعام الدرا�سي اجلديد، والبداية التعليمية اجلادة من قبل 

الطلبة واأولياء اأمورهم، وم�ساركتهم الفاعلة وحر�سهم على ت�سجيل اأبنائهم 

وبناتهم يف الختبارات املعززة للمهارات التي حت�ّسلوا عليها يف مواد اللغة 

العربية والريا�سيات والعلوم واللغة الإجنليزية مع اإتاحة الختبار ملدة 24 

�ساعة، مبا ل يتعار�ص مع اليوم الدرا�سي واحل�س�ص الدرا�سية، اإىل جانب 

ت�سحيح النتائج ب�سكل مركزي واآيل من خالل الوزارة. 

وتنفذ وزارة التعليم اختبار تعزيز املهارات للمرة الأوىل على مدار 14 

امل�ستويات  اأعلى  اإىل  للو�سول  التعليمية؛  العملية  من  كجزء  وذلك  يوماً، 

التي  واملهارات  املعارف  من  الطلبة  ومتكني  واملثمر،  الفاعل  التدري�ص  من 

ت�ساعدهم يف موا�سلة تعليمهم بتفوق، حيث ا�ستهدفت كال من طلبة املرحلة 

الثانوي  الأول  وال�سف  املتو�سطة،  املرحلة  وطالبات  وط��الب  البتدائية، 

)ال�سنة امل�سرتكة( وذلك من خالل من�سة الختبارات املركزية. 

اأداء  تقارير  الختبار  اأداء  من  �ساعة   24 م��رور  بعد  ال���وزارة  وت�سدر 

التدري�سية  بناء خطته  من  ليتمكن  للمعلّم؛  موجهة  كل طالب  م�ستوى  عن 

مهارات  وتعزيز  القوة،  نقاط  وتطوير  وا�ستثمار  ال�سعف،  نقاط  ومعاجلة 

للوقوف على و�سع  املدار�ص  اأداء ملديري  تقارير  اإر�سال  يتم  الطالب، كما 

مدار�سهم وطالبهم، اإىل جانب اإر�سال تقارير اإىل مكاتب التعليم للوقوف 

على اأداء املدار�ص وحتديد احتياجاتها من الدعم، بالإ�سافة اإىل التقارير 

املوجهة ملديري التعليم؛ لتحديد املكاتب واملدار�ص التي حتتاج اإىل دعم.

تقدمي  التعليم  وزارة  ت��وا���س��ل 

األ��ف  ل�)53(  التعليمية  خدماتها 

 )56( يف  مبتعثني  وطالبة  ط��ال��ب 

ملحقية   )31( خ���الل  م��ن  دول����ة، 

ثقافية حول العامل، اإىل جانب دعم 

التعليمية  املوؤ�س�سات  بني  التوا�سل 

مع  اململكة  يف  البحثية  وامل���راك���ز 

نظرياتها يف اخلارج.

للملحقيات  العام  الأم��ني  وق��ال   

د.ع��ل��ي  التعليم  ب����وزارة  الثقافية 

امللحقيات  »اإن  الكلدي:  �سالح  بن 

من  -وب��دع��م  اخل���ارج  يف  الثقافية 

والإ���س��راف  التعليم،  وزي���ر  م��ع��ايل 

ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  م��ن  املبا�سر 

 - والب��ت��ك��ار  وال��ب��ح��ث  للجامعات 

اأبناء  احتياجات  تلبية  على  تعمل 

يف  ي�سهم  مبا  املبتعثني،  من  الوطن 

بنجاح«،  الدرا�سية  مهمتهم  اإجن��از 

مو�سحاً اأن امللحقيات الثقافية تقوم 

املبتعثني  على  الدرا�سي  بالإ�سراف 

ومتابعة م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي، 

والتوا�سل مع موؤ�س�ساتهم التعليمية، 

الوزارة،  وتعليمات  باأنظمة  وربطهم 

النف�سي  الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

والجتماعي، وتفعيل دورهم العلمي 

والبحثي، من خالل ت�سجيع الرامج 

بلد  يف  املبتعثون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

البتعاث. 

امللحقيات  اأن  د.الكلدي  واأ�ساف 

ومهماً  كبرياً  دوراً  ت��وؤدي  الثقافية 

والبحثية   العلمية  املكانة  تعزيز  يف 

للمملكة على م�ستوى العامل، اإ�سافة 

اإىل الإ�سراف على الأندية الطالبية 

املبتعثون،  بها  يقوم  التي  وبراجمها 

وت�سهم يف اإثراء خراتهم ومعارفهم 

اإ�سافة  املختلفة،  مهاراتهم  وتطوير 

و�سلت  وما  اململكة  دور  اإب��راز  اإىل 

اإليه من تقدم وازده��ار بعهد خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز، وويل عهده الأمني. 

التعليم  وزارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

حتر�ص على متكني املراأة ال�سعودية 

متكينها  خ��الل  من  دوره��ا  وتفعيل 

الثقافية،  امللحقيات  يف  بالعمل 

م��ن روؤي���ة اململكة  وذل���ك ان��ط��الق��اً 

ال�سعودية  امل��راأة  اأن  موؤكداً   ،2030
ومتيزها  وكفاءتها  قدرتها  اأثبتت 

العطاء  م�����س��رية  يف  امل�����س��ارك��ة  يف 

متار�ص  اأ�سبحت  حيث  الوطنية، 

بكل  الثقافية  بامللحقيات  عملها 

جدارة واقتدار، �سواء من خالل من 

مت تكليفهن بالعمل مبن�سب »ملحق 

ب����الإدارات  يعملن  اأو مم��ن  ث��ق��ايف« 

الثقافية،  ب��امل��ل��ح��ق��ي��ات  املختلفة 

ب��الأم��ان��ة  يعملن  م��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 

العامة للملحقيات الثقافية.
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عنوان الكتاب: القيادة الفعالة 
واإلدارة في علم التمريض

املوؤلف: اليناور جيه �سوليفان

املرتجم: فاطمة م�سطفى بدار

ه���ذا  ت���رج���م���ة  مت 

ال��ق��ي��ادة   « ال���ك���ت���اب 

والإدارة  ال��ف��ع��ال��ة 

التمري�ض«  ع��ل��م  يف 

العربية  ال��ل��غ��ة  اإىل 

ب��وا���س��ط��ة اأ���س��ات��ذة 

ذوي  اأك���ادمي���ي���ن  

علمية  خ��ل��ف��ي��ات 

وخا�سة  م��ت��ن��وع��ة 

اإدارة  جم���ال  يف 

وذل��ك  التمري�ض 

اأهمية  من  له  ملا 

ك���ب���رة وف���ائ���دة 

ع����ظ����ي����م����ة يف 

اإدارة  جم�����ال 

ال���ت���م���ري�������ض  

حم��ت��وى  اإن  ح��ي��ث 

الإدارة  اأ�ساتذة  خ��رات  بن  جمع  الكتاب  هذا 

املتمر�سن  التمري�ض  مديري  وخرات  الأعمال  بكلية 

طالب  ميكن  نوعه  م��ن  الفريد  امل��زج  وه��ذا  باملهنة 

ال��ت��م��ري�����ض  واخل��ري��ج��ن اجل���دد وال��ع��ام��ل��ن بهيئة 

على  احل�سول  م��ن  املبتدئن  وامل��دي��ري��ن  التمري�ض 

الالزمة عن  الكفاءات  واكت�ساب  ال�سرورية  املعلومات 

الإدارة والقيادة يف التمري�ض والتي ت�سمن لهم النجاح 

ال�سعيدين اخلدمي  ال�سحية على  الرعاية  يف جمال 

والإداري واأداء مهام وظائفهم بكفاءة وفعالية يف ظل 

متطلبات البيئة الديناميكية  املتغرة للرعاية ال�سحية 

والتي  تتطلب اأكرث من اأي وقت م�سى مهارات خدمية 

قيادية  وم��ه��ارات  منتقاة  اإداري���ة  وك��ف��اءات   ، مميزة 

ممتازة لتواكب القيادة الإدارية احلديثة يف التمري�ض 

والتي يجب اأن تتميز بها القيادة الواعية للتمري�ض.

عنوان الكتاب: التقنية الحيوية 
للحشرات
املوؤلف: اندريا�ض فل�سين�سكا�ض

املرتجم: ا�سرف حممد م�سايل

الكتاب  هذا  يتناول 

ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���ي���وي���ة 

ل��ل��ح�����س��رات، وال��ت��ي 

ت���ع���ن���ي ا����س���ت���خ���دام 

واخلاليا  احل�سرات 

اجل����زي����ئ����ات  اأو 

امل�����س��ت��ق��ة م��ن��ه��ا يف 

التطبيقات الطبية، 

اأو  ال��زراع��ي��ة،  اأو 

اأو  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اأي������ة ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ت��ق��ن��ي��ة اأخ�����رى، 

البيولوجيا  مثل 

الإل����ك����رتون����ي����ة 

ال�����ت�����ي ت���رك���ز 

ال��ت��ح��وي��ل  يف 

للحلول  امل��ن��ت��ظ��م 

من الطبيعة اإىل العامل التقني، ويركز الكتاب 

واجلزيئات  اخل��الي��ا  اأو  احل�����س��رات  ا�ستخدام  على 

امل�ستقة من احل�سرات يف الرعاية ال�سحية الب�سرية، 

ويعالج اإدخال التقنية احليوية للح�سرات يف الأ�ساليب 

كما  النباتات،  حماية  جمال  يف  وامل�ستدامة  احلديثة 

يركز على التطبيقات ال�سناعية للح�سرات اأو للخاليا 

اأو اجلزيئات امل�ستقة من احل�سرات، وقد تناول الكتاب 

هذه املو�سوعات من خالل ثالثة عناوين رئي�سة، هي: 

التقنية احليوية للح�سرات يف الطب، والتقنية احليوية 

ال�سناعية  والتطبيقات  النبات،  وقاية  يف  للح�سرات 

للتقنية احليوية للح�سرات.

كلية طب  اأجرى فريق بحثي من 

الأ�سنان بجامعة امللك خالد موؤخًرا 

درا�سة بحثية تعد الأوىل من نوعها 

اخلاليا  ا�ستخدام  يف  تتمثل  عامليا، 

دموية،  �سفائح  وبالزما  اجلذعية، 

لتح�سن الندماج العظمي لزراعات 

تلك  قابلية  م��دى  وقيا�ض  الأ�سنان 

الزراعات لدى مر�سى ال�سكري. 

بعد  البحثية  ال��درا���س��ة  ومت���ت 

�سنتن،  ملدة  ا�ستمرت  جتارب  عدة 

ا�ستخدم فيها الفريق البحثي عدًدا 

بعد حقن  النيوزلندية،  الأران��ب  من 

جمموعة منها بداء ال�سكري، اإ�سافة 

اإىل جمموعة �سليمة. 

هيئة  ع�سو  الفريق  رئي�ض  وذك��ر 

التدري�ض بكلية طب الأ�سنان ووكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

اهلل  عبد  بن  نبيه  الدكتور  العلمي 

املقدمة  ال��درا���س��ة  اأن  القحطاين 

ت��اأث��ر اخل��الي��ا  ب��ي��ان  اإىل  ت��ه��دف 

العظمي  الن��دم��اج  على  اجلذعية 

اجلروح  التئام  ومدى  الزراعات  مع 

وم�ستوى الندماج ملر�سى ال�سكري. 

التاأكد  بعد  الدرا�سة  واأو�سحت 

بال�سكري،  الأران�����ب  اإ���س��اب��ة  م��ن 

تق�سيم العدد الكلي للعينة اإىل ثالث 

جمموعات ت�سم العينة امل�سابة عر 

املجموعة  اإىل  اإ�سافة  جمموعتن، 

ال�����س��ل��ي��م��ة، وم���ن ث��م خ��ل��ع اأ���س��ن��ان 

الأران����ب يف امل��ج��م��وع��ات ال��ث��الث، 

وزراعة الأ�سنان لها. 

للعينة  اأ���س��ن��ان  زراع���ة  مت��ت  كما 

وكذلك  جذعية،  بخاليا  ال�سليمة 

امل�سابتن  للعينتن  اأ�سنان  زراع��ة 

جذعية  بخاليا  اإحداها  بال�سكري، 

مع ا�ستخدام تقنية بالزما ال�سفائح 

الدموية، والأخرى دون خاليا، حيث 

الأ�سعة  خ��الل  من  الدرا�سة  اأثبتت 

اأن نتائج الزراعة لالأرانب  املقطعية 

فيها  امل�ستخدم  وامل�سابة  ال�سليمة 

وتقنية  اجل��ذع��ي��ة  اخل���الي���ا  ن��ق��ل 

ا ل��الن��دم��اج  ال��ب��الزم��ا حم��ف��زة ج���دًّ

امل�سابة  العينتن  ل���دى  العظمي 

وال�����س��ل��ي��م��ة، وذل����ك م���ا ي���وؤك���د اأن 

لديهم  ال�����س��ك��ري  ب����داء  امل�����س��اب��ن 

للجروح  وال��ت��ئ��ام  عظمي  ان��دم��اج 

ا�ستخدام  عند  ا  ج��دًّ ممتاز  ب�سكل 

اخلاليا اجلذعية والبالزما. 

بح�سب  الدرا�سة  ه��ذه  اأن  يذكر 

البحثي تعد انطالقة  الفريق  رئي�ض 

التي  والبحوث  الدرا�سات  من  لعدد 

ي�سعى الفريق من خاللها اإىل تقدمي 

م��ا ي��خ��دم ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وط��ب 

الأ�سنان على نحو خا�ض.

قــــــــــــــــرأت لك..

املني�سر  قما�ض  كتبت: 

اأن  اإىل  علمية  درا���س��ة  اأ���س��ارت 

العلماء عمدوا اىل قيا�ض املوجات 

ال��دم��اغ��ي��ة اث���ن���اء ال���ن���وم وال��ت��ي 

املزيد  معرفة  من  الأط��ب��اء  مكنت 

تناوله  لل�سخ�ض  ميكن  م��ا  ح��ول 

تخطي  يف  مل�ساعدته  اأدوي����ة  م��ن 

الطريقة  و�ستمكن  الكتئاب  عقبة 

اىل  النظر  من  الأط��ب��اء  اجل��دي��دة 

بطريقة  وال��دم��اغ  اجل�سم  داخ���ل 

تقنيات  طريق  عن  تداخلية  غر 

ال�سوتية. فوق  املوجات 

ووج��دت ال��درا���س��ة الأخ���رة اأن 

التي  ال��دم��اغ��ي��ة  امل��وج��ات  ق��ي��ا���ض 

ان  ميكن  النوم  اثناء  انتاجها  يتم 

اإذا  ما  فهم  على  الأطباء  ت�ساعد 

اأحد ادوية م�سادات الكتئاب  كان 

معن  مري�ض  على  بفعالية  يعمل 

ام ل.

قيا�ض  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واك��ت�����س��ف 

يتم  ال���ت���ي  ال��دم��اغ��ي��ة  امل���وج���ات 

ميكن  ال�سخ�ض  نوم  اثناء  اإنتاجها 

م��ري�����ض  ك���ان  اإذا  مب���ا  ي��ت��ن��ب��اأ  ان 

اأم ل. �سي�ستجيب  الكتئاب 

يجمعها  التي  املعلومات  ومتكن 

اىل  التحول  من  املر�سى  الطبيب 

ال�ستمرار  من  بدل  جديد  عالج 

ال���ذي  ف��ع��ال  ال��غ��ر  ال���ع���الج  يف 

ح��اف��ة  اىل  امل��ري�����ض  ي��دف��ع  ق���د 

النتحار.

ميكن  ه��ذا  اإن  الأط��ب��اء  ويعتقد 

�سبط  يف  طويال  �سوطا  يقطع  اأن 

لكل  ال�سحيح  ال��ع��الج  ب��روت��وك��ول 

م��ري�����ض ب��دل م��ن ال���س��ت��م��رار يف 

لالكتئاب  دواء معن م�ساد  و�سف 

النتيجة. معرفة  دون  لأ�سابيع 

وق�������ال ال����دك����ت����ور ث��ور���س��ت��ن 

قائد  ب��ازل  جامعة  من  ميكوتيت  

الواقعية  الناحية  م��ن  ال��درا���س��ة: 

الواقعن  املر�سى  اأن  يعني  ه��ذا 

غ��ال��ب��ا يف اأع��م��اق ال��ي��اأ���ض ق��د ل 

لأ�سابيع  النتظار  اإىل  يحتاجون 

يعمل  عالجهم  كان  اذا  ما  ملعرفة 

تعديله. قبل 

ملر�سى  القيا�سي  العالج  ويعتر 

الك��ت��ئ��اب احل����اد ه���و م�����س��ادات 

امت�سا�ض  م��ث��ب��ط��ات  الك��ت��ئ��اب، 

مثل  الن��ت��ق��ائ��ي��ة،  ال�����س��روت��ون��ن 

ذلك  وم��ع   . وفلوك�ستن  ب���روزاك 

اأ�سابيع  الأم���ر  ه��ذا  ي�ستغرق  ق��د 

يعني  مما  تاأثره  لإظهار  �سهور  اأو 

ي�سطرون  م��ا  غالبا  املر�سى  اأن 

لعدة  اكتئابهم  عمق  مواجهة  اإىل 

كان  اإذا  م��ا  معرفة  قبل  اأ�سابيع 

العالج الذي يتلقونه �سيعمل ام ل. 

من   %50 ن��ح��و  ي�ستجيب  ول 

مل�سادات  الويل  للعالج  املر�سى 

اأربعة  بعد  انه  يعني  مما  الكتئاب 

اأ�سابيع من العالج غر فعال ويتعن 

ا�سرتاتيجية  تغير  الأط��ب��اء  على 

عليهم  يجب  اأخ���رى  م��رة  ال��ع��الج 

اأخرى  اأ�سابيع  اأربعة  النتظار 

التنبوؤ  ع��ل��ى  ال��ق��درة  و���س��ت��ك��ون 

بعد  مبكر  وق��ت  يف  بال�ستجابة 

اأ���س��ب��وع واح����د م��ن ال��ع��الج ذات 

من  و�ستقلل  للمر�سى  كبرة  فائدة 

للعالج. ال�ستجابة  وقت 

فريق بحثي يطور استخدام الخاليا الجذعية لتحفز 
االندماج العظمي حول االسنان 

تمكن العلماء من تفاقم أعراض االكتئاب بقياس 
الموجات الدماغية
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نف�س  م��ن  ينبع  �إن�����س��اين،  �سعور  �ل��وط��ن  ح��ب 

�سعور متجذر، وهلل  نقية خمل�سة، وهو  �إن�سانية 

�حلمد، يف نفو�س �أبناء هذ� �لوطن وبناته. فمنذ 

تاأ�سي�س هذه �لدولة �ملباركة و�سو�هد هذ� �حلب 

�مللك  هو  فها  �لعريق،  تاريخها  �سفحات  ت�سيء 

�ملوؤ�س�س عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �سعود – 

طيب �هلل ثر�ه- يقود م�سرية توحيد هذه �لبالد 

للوطن، حماطا  �أ�سا�س من �حلب و�النتماء  على 

ًبرجال �سدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، و�أدركو� قيمة 

حب �لوطن و�النتماء �إليه يف رفعته و�الرتقاء به 

�إىل �ملر�تب �لعال. فما �أن ��سرتد �مللك عبد�لعزيز 

مدينة �لريا�س يف 5 �سو�ل 1319ه� �ملو�فق 15 

وما  �لريا�س  �سكان  و�ن��دف��ع  �إال  1902م  يناير 

حولها ب�سعور مفعم باحلب و�النتماء �إىل مبايعة 

�مللك عبد�لعزيز -طيب �هلل ثر�ه- وما كانت هذه 

وحب  باالأمل  مليئة  �ساطعة  �سورة  �إال  �ملبايعة 

لوطن  �لتوحيد  م�سرية  �أوىل يف  وخطوة  �لوطن، 

�سعور  و�أخذ  �الأوىل.  �لوهلة  منذ  و�أحبوه  �أحبهم 

حب �لوطن يزد�د يوماً بعد يوم، ويز�د معه رفعة 

هذ� �لوطن وتطوره يف جماالته كافة، فما �أن �أعلن 

�ملوؤ�س�س توحيد �لبالد، وحتكيم كتاب �هلل و�سنة 

نبيه، و�ملوؤ�خاة بني �أبناء �لوطن، حتى بايعه جميع 

�أهلها، و�سدر �الأمر �مللكي �لر�سمي باالإعالن عن 

�لعربية  »�ململكة  با�سم  وت�سميتها  �لبالد  توحيد 

�الأوىل1351ه�  ُجمادى   21 من  بدء�ً  �ل�سعودية« 

�مليز�ن،  من  �الأول  1932م،  �سبتمرب   23 �ملو�فق 

وحدد هذ� �ليوم لي�سبح �ليوم �لوطني للمملكة، 

تاريخهم  يف  م��رة  الأول  رمب��ا  �مل��و�ط��ن��ون  فوعى 

�ملو�طنة  ر�ب��ط��ة  معنى  �حل��دي��ث 

�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �حل���ب و�مل���وؤ�خ���اة 

�مل�سرتكة.  و�الآم����ال  و�مل�����س��وؤول��ي��ة 

ملوك  �أبناوؤه  �ملوؤ�س�س  �أثر  و�قتفى 

من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

بعده، �إذ جعلو� من �ملو�طن حمور 

�لتنمية و�لتقدم �لذي تدور حوله 

و�ال�سرت�تيجيات  �خلطط  جميع 

هذ�  يف  و�مل�ستقبلية  �حل��ا���س��رة 

نعي�س  �الآن  ن��ح��ن  وه���ا  �ل��وط��ن، 

جميع  يف  ونعاي�سها  �لتنمية  هذه 

�لر�سيدة  وحكومتنا  �مل��ج��االت، 

�ل�سعاب  وت��ذل��ل  �ل�سبل  تُ��َي�����ّس��ر 

مناطق  يف خمتلف  �مل��و�ط��ن  ورف��اه��ي��ة  ل��ر�ح��ة 

بذ� ذلك جلياً يف خطابات �سيدي  �ململكة، وقد 

بن  �سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 

عبد�لعزيز �آل �سعود –يحفظه �هلل- �إىل مو�طنيه 

فيقول يف �أحدها: »�أبناءنا وبناتنا.. لقد �سَخرت 

لكم دولتكم كل �الإمكانات وي�ّسرت لكم كل �ل�سبل 

لتنهلو� من �لعلم يف �أرقى �جلامعات يف �لد�خل 

و�خلارج، و�لوطن ينتظر منكم �لكثري، فعليكم �أن 

�لتح�سيل،  يف  �أوقاتكم  ��ستغالل  على  حتر�سو� 

فاأنتم ��ستثمار �مل�ستقبل للوطن«، وقال -يحفظه 

من  ج��زء  وك��ل  بالدنا  يف  مو�طن  كل  »�إن  �هلل- 

�أجز�ء وطننا �لغايل هو حمل �هتمامي ورعايتي 

فال فرق بني مو�طن و�آخر وال بني منطقة و�أخرى 

و�أتطلع �إىل �إ�سهام �جلميع يف خدمة �لوطن«، ويف 

–حفظها �هلل-  �لر�سيدة  �لقيادة  تاأكيد من  هذ� 

يف  �لوطنية  �للحمة  قيمة  على 

�الرتقاء بالوطن، و�أن �ملو�طن هو 

�لهدف �الأ�سمى و�لغاية �ملثلى من 

كل خطط �لتنمية. وجاءت �لروؤية 

لتوؤكد   2030- روؤي���ة  �مل��ب��ارك��ة- 

معانيه،  وجتلو  �لهدف  هذ�  على 

�ساحب  يذكر  �ملعنى  ذ�ت  ففي 

بن  حممد  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو 

ذكرى  مبنا�سبة  كلمته  يف  �سلمان 

�ليوم �لوطني �ل�ساد�س و�لثمانني: 

�لوطني  �ليوم  ذك��رى  �ليوم  »متر 

�ل�����س��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  للمملكة 

به  ق����ام  م���ا  ن�ستح�سر  ون��ح��ن 

عبد�لعزيز  �مللك  نه�ستها  وباين  بالدنا  موؤ�س�س 

بن عبد�لرحمن �آل �سعود – رحمه �هلل– و�أبناوؤه 

�لربرة من بعده، م�سيدين مبا ت�سهده �ململكة من 

خادم  �سيدي  قيادة  حتت  م�ستمر  و�زده��ار  منو 

عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 

بخدمة  تَ�سُرف  وهي  �هلل-،  –حفظه  �سعود  �آل 

ورعاية �حلرمني �ل�سريفني وقا�سديهما«. ونحن 

�لو�حد  �لوطني  يومنا  ذك��رى  يف  نوؤكد  ب��دورن��ا 

ركيزة  �إليه  و�النتماء  �لوطن  حب  �أن  و�لت�سعون 

متاأ�سلة  وقيمة  و�الزده��ار،  �لتنمية  يف  �أ�سا�سية 

يف نفو�س �أبناء هذ� �لوطن وبناته، متخذين منه 

نرب��ساً ي�سيء لنا طريق �لنه�سة و�لرقي لبالدنا، 

يف ظل روؤية ودعم قيادتنا �لر�سيدة يحفظها �هلل.

عميد كلية �الآد�ب

تذكرنا  �ليوم؛  �لتطوير  ملحمة 

وما  باالأم�س..  �لتوحيد  مبلحمة 

�أ�سبح  ..يوم  باالأم�س  �ليوم  �أ�سبه 

�لنا�س ممكناً  �أعني  يف  �مل�ستحيل 

-طيب  �ملوؤ�س�س  �مل��ل��ك  ي��د  على 

�ملناطق  ف��ت��وح��دت  ث����ر�ه-،  �هلل 

و�الأم�������س���ار، وت��اآل��ف��ت �ل��ق��ب��ائ��ل 

و�الأقطار، و�لتقت على قلب رجل 

و�حد د�ن له قلب �جلزيرة �لعربية 

و�أطر�فها على دين �لتوحيد، فبزغ 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  جنم 

قبل �إحدى وت�سعني عاماً م�سرقاً 

مرِّ  ... على  كاأجمل وطن  متاألقاً 

�ك ��ستمرت ملحمة �لبناء و�لتطوير  �لزمن.. و ُمذَّ

على  �ل�سعب  �لرقم  �لغالية  مملكتنا  باتت  حتى 

خريطة �لعامل، وتبو�أت موقع �ل�سد�رة بني �لدول. 

�إال  �سكن  ..وال  �سكن  و�ل���د�ر  د�ر(؛  لنا  )ه��ي 

يف �لوطن.. فيها �الأمان و�الإطمئنان.. هي مالذ 

�ل��غ��ائ��ب��ني ول����ذة �حل��ا���س��ري��ن .. 

�ل�سرح  يُعلون   .. ق��دو�ت  قادتها 

بنفاذ  �لعد�لة،  �أ�س�س  ويغر�سون   ،

ب�سرية، و�سرب غري نافذ،  وروؤية 

وطموح  ر�قية،  و�إن�سانية  ثاقبة، 

�إىل  يرتكز  �ل�سماء؛  عنان  يعانق 

�مل�ستهدفات  من  و��سحة  قاعدة 

�ل���ت���ي حت���ول���ت �إىل  �ل���رق���م���ي���ة، 

�ل��ي��وم  نتفياأ  و�ق��ع��ي��ة،  �إجن�����از�ت 

�أعيننا  وترنو�  منها،  ج��زء  ظ��الل 

ال���س��ت��ك��م��ال م����ا ت��ب��ق��ى م��ن��ه��ا، 

ن��ي��وم، ذ� الي���ن، �ل��ب��ح��ر �الأح��م��ر 

�خل�سر�ء  �ل�سعودية  �ل��ق��دي��ة،   ،

من  �لعديد  وغريها  �الأخ�سر،  �الأو�سط  و�ل�سرق 

بهاًء  �ل��وط��ن  و�ستزيد  ز�دت  �لتي  �مل�سروعات 

على بهائه، وجتعل مملكتنا �لغالية منارة �ل�سرق 

ووجهة عاملية نباهي بها �لعامل.

�لعربية  للمملكة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  ذك���رى  يف 

�ل�سعودية نن�سب �لف�سل �إىل �أهله، ومن ال ي�سكر 

�لنا�س ال ي�سكر �هلل، فقادتنا- �أيدهم �هلل- ي�سلون 

الإعالء  و�لنفي�س  �لغايل  ويبذلون  بالنهار،  �لليل 

�لوطنية  �ملكت�سبات  على  و�ملحافظة  �لبنيان، 

بعبقرية فذة تت�سل بعبقرية �مللك �ملوؤ�س�س و�أبنائه 

من �مللوك �لربرة و�سوالً �إىل �لعهد �لز�هر خلادم 

�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز 

بن  �الأم��ري حممد  �الأم��ني  �سعود وويل عهده  �آل 

�لتهنئة  �سادق  فلهما   – �هلل  �أيدهما   – �سلمان 

بهذه  �ل�����س��ع��ودي  ولل�سعب  ب��ال��دع��اء  �مل��ق��رون��ة 

يعيد  باأْن  �لقدير  �ملوىل  �سائاًل  �لغالية.  �ملنا�سبة 

�ل�سحة  �ملنا�سبة علينا ونحن نرفل مبوفور  هذه 

و�لعافية، و�لب�سرى بزو�ل �جلائحة �لتي تعاملت 

باحرت�فية  �هلل-  �لر�سيدة-�أيدها  قيادتنا  معها 

ي�سهد لها �لقا�سي و�لد�ين. فد�مت قيادتنا ذخر�ً  

و�سند�ً لنا، ود�م وطننا �لغايل د�ر�ً وموئاًل.

عميد كلية �ملجتمع

يعود �ليوم �لوطني �إلينا كل �سنة؛ كي يحفزنا 

�مل�ستقبل،  نحو  �ل��ط��ري��ق  يف  �ال���س��ت��م��ر�ر  على 

�أن  لتحدياته؛ ذلك  وجتاوز عقباته، و�ال�ستجابة 

بقوتنا،  تذكرنا  لنا،  ملهمة  �أيقونة  �لوطني  �ليوم 

وجناحنا، وجمدنا، ووحدتنا، وكفاحنا.. �إنه يوم 

يف  ن�سجها  ويعيد  �لوطنية،  معاين  ك��ل  يجمع 

نفو�سنا. 

ولكن  رفعته..  نحب  وكلنا  �لوطن،  نحب  كلنا 

�إن  �حل��ب؟  هذ�  عن  حقيقة  منا  كل  يعرب  كيف 

و�ل�سرور  باالحتفالية  �لوطن  حب  عن  �لتعبري 

بهذه  لتذكرينا  مهما،  �سكال  يعد  �الأعالم،  ورفع 

وحبنا  بها  �عتز�زنا  عن  منا  وتعبري�  �ملنا�سبة، 

لوطننا، و�إعالنا منا للوالء لهذ� �لوطن وقادته..

و�لتعبري عن حب �لوطن يف كل جمال يتمثل 

وخدمة  �إد�رته  للموظف يف  �ملتقن  �الإجناز  عرب 

حتقيقه  مب��ق��د�ر  �لوطنية  وت���زد�د  �مل��و�ط��ن��ني، 

و�سعيه  ب��ه،  �الأم���ر  والة  و�سعه  �ل���ذي  للهدف 

عمله،  خالل  من  للوطن  م�سرقة  �سورة  لتقدمي 

فكل موظف يف �لقطاع �حلكومي �أو �خلا�س هو 

�لوطن،  روح  يج�سد  وبتعامله  مهمة،  ثغرة  على 

ويج�سد حبه للوطن.

وح�����ب �ل����وط����ن ي��ت��ج��ل��ى يف 

بحرفية  ينقل  �ل���ذي  �الإع��الم��ي 

ومهنية �إجناز�ت �لوطن، ويجتهد 

ب��ال��ع��ر���س �مل�����س��وق �مل��ب��ن��ي على 

بال�سو�هد عرب  ومدعم  معلومات 

معاجلة �إعالمية تتجاوز �لتغطية 

�لتحليل  �إىل  وي��غ��و���س  �ل��ع��اب��رة 

�إىل  �جل��م��ه��ور  ودف���ع  و�لتف�سري 

�مل�ساركة يف �حلر�ك �لتنموي.

وتتجلى معاين حب �لوطن يف 

على  يحر�س  �لذي  �لطالب  ذلك 

�لعلم  طلب  باأخالقيات  �اللتز�م 

و�جل��د  �لتح�سيل  يف  ويجتهد 

يكون   و�أن  مدر�سا،  �أو  مهند�سا  �أو  طبيبا  ليكون 

يقظة  عرب  وجمتمعه،  الأ�سرته  نوعية  �إ�سافة 

�أو  �أخ��ط��اء..  دون  مري�س  معاجلة  يف  �سمري 

ت�سييد مبنى تعي�س به �أ�سر باأمان..

كل هذه �ملعاين وغريها جت�سد حب �لوطن يف 

�لنا�س، جت�سد �لوطنية �حلقيقية يف �ملو�طنني.. 

و�لنفي�س  بالنف�س  �سحو�  �لذين  باآبائنا  وتذكرنا 

من �أجل �أن ننعم بوطن موحد قوي، و�أن ن�ستمتع 

ب��خ��ري�ت وط��ن��ن��ا، ون��ع��ي�����س فيه 

لدولتنا  وتكون  و��ستقر�ر،  باأمان 

ودوليا..  �إقليميا  مرموقة  مكانة 

�إال  �ملكانة  ه��ذه  �إىل  ن�سل  فلم 

�ل�سنني،  عرب  متو��سلة  بجهود 

�لعربية  �ململكة  ق���ادة  يحملها 

رحمه  �ملوؤ�س�س  منذ  �ل�سعودية، 

خ���ادم  ت�����س��ل��م��ه��ا  وح���ت���ى  �هلل، 

عهده  وويل  �ل�سريفني  �حلرمني 

�الأمني – حفظهما �هلل.

مبثلهم  فجئني  �آبائي،  �أولئك 

*** �إذ� جمعتنا يا جرير �ملجامع

ت��اأت��ي ذك����رى �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي 

و�سط حتديات م�ستقبلية كبرية، حتديات بحجم 

�إعالن  �لوطني  باليوم  و�حتفالنا  �لكبري،  �ململكة 

�لتحديات،  مو�جهة هذه  قادرون على  باأننا  منا 

و���س��ن��اع��ة م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��رق م���ن رح���م ه��ذه 

و�ستاأتي  قبل..  من  �آباوؤنا  فعل  كما  �لتحديات، 

�الأجيال وهي حتمد ما �سنعناه لها، وقد �سلمنا 

قوة  و�أك���ر  ���س��ورة،  باأح�سن  �ل��وط��ن  ه��ذ�  لهم 

و�زدهار�.

اليوم الوطني..
والء راسخ لوطن شامخ

يف كلِّ ذكرى متر ليومنا �لوطني يتجدد 

�لوفاء  ويتج�سد  وقادتنا،  لوطننا  والوؤن���ا 

ترت�سم  �ل��ت��ي  �الإن�سانية  مملكة  ململكتنا 

على  ومكانتها  �لكربى  خارطتها  تفا�سيل 

لها  عمق حمبتنا  وتظهر  قلوبنا،  �سفحات 

وتغمر  �لوطن،  �أرجاء  تعم  بهجة  �سورة  يف 

بذلك  لنك�سف  �لبيوت،  ومت��الأ  �لنفو�س، 

�لوطن  لهذ�  حتقق  ملا  تقديرنا  عن  �لفعل 

منذ �ملوؤ�س�س، رحمه �هلل، و�سواًل �إىل �سيدي 

�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 

وويل عهده �الأمني، فكل مرحلة من مر�حل 

مملكتنا �سهدت حتوالت ومبادر�ت وعماًل 

بها  �لو�سول  �أجل  يتوقف من  م�ستمًر� مل 

روؤية  ظل  يف  �لكربى  �ل��دول  م�ساف  �إىل 

وطننا  �هلل.  حفظه  �سلمان  بن  �لعهد حممد  ويل  �أطلقها  طموحة  وطنية 

ينتظر منا �إىل جانب �بتهاجنا به �أن نكون على قدر �مل�سوؤولية يف �سناعة 

�لتحوِّل، وحتقيق �لنه�سة، و�لو�سل �إىل �لهدف �ملن�سود، و�الإ�سهام يف تبنِّي 

�لروؤية وحتويلها �إىل ممار�سات عملية، وبر�مج وم�ساريع ��سرت�تيجية. وال 

م�ستحيل �أمام �إر�دة �أبناء �لوطن، فقد تهياأت للجميع �ُسبل �لتاأهيل و�لتطوير 

يف كل �ملجاالت �لتي يحتاجها وطننا، وال ميكن �أن نكون فاعلني ومنتجني 

ما مل نعنِت بالتاأهيل �لعلمي و�ملهني يف موؤ�س�ساتنا، ونو�كب حتوالت روؤية 

ه نحو �كت�ساب �ملهار�ت  �لتعليم يف حتديث �لرب�مج و�لتخ�س�سات، و�لتوجُّ

وبناء �لقدر�ت.

هذ�  �أبناء  على  رهان  هو  �لعاملية  نحو  �مل�سي  على  قادتنا  تاأكيد�ت  �إن 

�سلمان  بن  �لعهد حممد  قال ويل  كما  ي�سبهون جبل طويق  �لذين  �لوطن 

حفظه �هلل، فُهم ر�أ�ُس �ملال �حلقيقي، وعليهم تعقد �الآمال.

لنفرح ونبتهج بهذه �لذكرى كعادتنا باالعتز�ز بوطننا، ولن�ساعف �جلهود 

يف �لنهو�س بالعملية �لتعليمية كلٌّ من موقعه وجماله، ولنعمل على جتويد 

�أبناءنا  ينتظر  �ل��ذي  �لعمل  �سوق  متطلبات  يحقق  مبا  �لتعليم  خمرجات 

وبناتنا.  �إن �لذكرى �لو�حدة و�لت�سعني )91( هي م�سرية من �لعطاء و�لبناء، 

�أد�رها قادة عظماء بحكمة وحنكة �سهد بها �لقا�سي و�لد�ين.  و�الإجناز، 

قادة غر�سو� فينا بذور �لعلم و�خلري و�حلب و�ل�سالم، فاخ�سرت �أر�سنا، 

ر فينا �لوفاء و�حلبُّ و�لتالحم  رت ديارنا، ونه�ست موؤ�س�ساتنا، وجتذَّ وُعمِّ

�إننا ال نحتفي ونحتفل بهذه �لذكرى، بل نن�سج  و�ال�سطفاف مع قادتنا.  

منها تيجاًنا و�أكاليل على روؤو�سنا نباهي بها �لعامل؛ كيف ال ومملكتنا بيتنا 

�لكبري، ن�سكنها وت�سكننا، فيها ترعرعنا، ومن �أجلها عملنا و�سنعمل ونفديها 

باأنف�سنا، و�سنكون �أوفياء لوالتنا ووطننا. 

و�إين الأغتنم هذه �ملنا�سبة �لغالية علينا الأزف �لتهنئة �إىل خادم �حلرمني 

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز حفظه �هلل وويل عهده �الأمني �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان حفظه �هلل. كما �أهنئ قيادة جامعة 

�مللك �سعود ممثلة مبعايل رئي�س �جلامعة وكافة وكالء �جلامعة و�لعمد�ء 

و�لزمالء و�لزميالت من�سوبي �جلامعة و�لطلبة و�إىل كل �أبناء وبنات هذه 

�لوطن �لغايل.

عميد تطوير �ملهار�ت

اليوم الوطني..
فرحة وطن ووالء شعب

و�لت�سعون  �ل��و�ح��د  �لوطني  �ليوم  يُعد 

)91( ذكرى غالية جندد من خالله �حلب 

و�لوالء و�لطاعة للوطن وقيادته، ون�ستح�سر 

�لت�سحية  �سور  ون�ستدعي  �لبد�ية  نقطة 

�لتي قدمها �الأجد�د بقيادة موؤ�س�س �ململكة 

�مللك عبد �لعزيز طيب �هلل ثر�ه، ووقوفهم 

خلف قيادة و�حدة، ويف �لوقت نف�سه ن�ستمد 

منها �لعزم ولننظر �إىل ما و�سلت �إليه بالدنا 

من نه�سة وتنمية وتطور منقطع �لنظري على 

كافة �مل�ستويات ت�ساهي �لتحوالت �لتنموية 

�لتي حققتها �لدول �ملتقدمة يف عقود من 

�ل��ي��وم من  �ل��وط��ن  ي�سهده  م��ا  �إَن  �ل��زم��ن. 

�لتحوالت �لتنموية �لكربى هو عزم ورغبة 

�لعاملية  نحو  �لغالية  مبملكتنا  �مل�سي  يف 

بخطى و��سحة وروؤية طموحة بقيادة خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان 

بن عبد�لعزيز حفظه �هلل وويل �لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد 

بن �سلمان حفظه �هلل، حيث ركزت هذه �لروؤية على �ال�ستثمار يف �ملعرفة 

و�لنظر �إىل كل مو�طن �سعودي على �أنه هو ر�أ�س مال هذ� �لوطن مبا يحمله 

من معارف ومهار�ت، و�العتماد على �لدر��سات �لعلمية يف �سناعة �لتحول، 

وتاأهيل �لكفاء�ت �لوطنية ل�سد �حتياجات �سوق �لعمل، و�لتحديث و�لتطوير 

�مل�ستمر للرب�مج و�مل�ساريع و�ملبادر�ت يف جميع �ملوؤ�س�سات. ويف هذه �لذكرى 

يح�سر كل جميل، وكل ما يف وطننا جميل، وينتظم عقد �ال�سطفاف �لوطني 

و�لوفاء  و�الإخال�س  بالت�سحية  م�ساء  دري،  ككوكب  وطننا  ليظهر  �لبهيج 

لهذ� �لوطن �لذي وهبنا من خري�ته �لكثري، وذلل �أمامنا �ل�سعاب، وهياأ لنا 

�لبيئات �لعلمية و�لعملية �ملنا�سبة لتحقيق �لنه�سة، وهو يعقد علينا �الأمل، 

فهل نكون عند �مل�سوؤولية �مللقاة علينا؟ وطننا ينتظر �ملبدعني، فلنكن كلنا 

مبدعني متفانني من �أجل �لوطن لتزد�د �لفرحة ونحن نرى وطننا قبلة �لعامل 

ومق�سدهم و�لنموذج �ملحتذى به، ولن يتحقق ذلك �إال بالعمل و�لت�سحية منا 

جميًعا. كل عام و�لوطن وقادته و�أبناءه بعز ومتكني.

وكيل عمادة تطوير �ملهار�ت للتطوير و�لدر��سات

أ.د. نايف آل سعود

د أسامة الفراج

د عادل المكينزي

د. محمد الزامل

أ.د. خالد السبيعي

اليوم الوطني ... ملحمة في عشق الوطن

اليوم الوطني )91(.. ملحمة التطوير

اليوم الوطني... وتحديات المستقبل
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

روؤى ال�شليم- 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

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8058529

resalah2@ksu.edu.sa

الوطني  اليوم  ذك��رى  علينا  حتل  الأ�سبوع  ه��ذا  نهاية  قبل 

هذا  تاأ�سي�س  منذ  والت�سعون  الواحد  تكراره  يف  وهو  لبالدنا 

والآمن  قيمته،  نفو�سنا  يف  الغايل  م�ساحته،  يف  الكبري  الوطن 

املبارك هو ذكرى  اليوم  بف�سل اهلل ومنته. هذا  فيه،  هو ومن 

قيادة  ال�سعودية حتت  العربية  اململكة  ومناطق  اأطراف  توحيد 

واحد وبعا�سمة واحدة وبا�سم واحد ومعرب. كان هذا التوحيد 

ومل ال�سمل باأمر، وبعد جهد، من موؤ�س�س هذه البالد املباركة، 

امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه.

من  كل  مقام  نهنئ  اأن  ي�سرفنا  فاإنه  الطيبة  املنا�سبة  بهذه 

وحكومتا  الأم��ن  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفن  احلرمن  خادم 

لهم  دعائنا  مع  اأنف�سنا،  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  الر�سيدة 

مبزيد من التقدم والإجنازات وطول عمر يف عز و�سموخ ومنعة 

تهنئة  نود  كذلك  يقطنها.  ومن  ولبالدنا  لهم  اهلل  من  وتوفيق 

اجلامعة،  رئي�س  ومعايل  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  من  كل 

الإجن��ازات  من  ومزيد  وال�سداد  بالتوفيق  للجميع  الدعاء  مع 

والتميز.

يف زمننا هذا فاإن الأبناء وكثري من الآباء والأجداد املتاأخرين 

مل يعا�سروا حالة اجلوع واخلوف و�سعوبة العي�س بكل جوانبه 

ورمبا ي�سعب على بع�سهم تخيل ماذا كان يعانيه اجدادنا الأول 

قبل توحيد هذا الوطن وما تاله من �سنوات يف املراحل الأوىل 

العي�س  �سظف  كان  ال�ستقرار.  على  والعمل  والبناء  للتاأ�سي�س 

املواطنن  على  احل��ال  �سيد  هو  وال��ع��وز  ال��رزق  طلب  وم�سقة 

رمبا  الأمطار.  و�سح  اجلدب  �سنوات  يف  اأنغامهم  على  وحتى، 

ومن  نعم  من  فيه  هم  ما  اأن  يتوقعون  الآن  اأولدن���ا  بع�س  اأن 

وفرة متطلبات احلياة، حتى الكماليات منها هو الأمر الطبيعي 

الأزمان.  الأر�س ويف جميع  ومتوفر جلميع اخلليقة على وجه 

اأحيانا عندما يتاأفف اأحد �سغارنا من نوع من الأكل او يطلب 

ما هو غائب يف حينه ويرف�س احلا�سر اذكره واقول له: يا بني 

يومك،  طول  تاأكل  ما  ل جتد  لكنت  وكذا  كذا  بلد  يف  كنت  لو 

فاحمد اهلل على نعمه. البلد الذي ا�سربه مثال لهذا ال�سغري 

هي واحدة من البلدان الكثرية يف عاملنا اليوم التي ابتالها اهلل 

باحلروب او اجلوع او كليهما.

اأ�سار احلديث ال�سريف اإىل اأن كل ذي نعمة حم�سود، والواقع 

املوجه  وال�ستم  الأذى  هجمة  يربر  هذا  ويثبته.  بذلك  ي�سهد 

ذكرنا  ما  بينه  ال�سبب  لبالدنا من خارج احلدود ويف احلقيقة 

احل�ساد  اأكرث  وما  كثرية،  بنعم  علينا  انعم  قد  اهلل  ان  وهو  األ 

وال�سامتن ببالدنا، اخر�س اهلل ال�سنتهم وقطع دابرهم، عاجال 

غري اآجل. 

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

ذكرى عطرة رقم 91
ترقيات بالجملة مبروك للجميع

yaalotaibi@ksu.edu.sa

   اإن حب الوطن غريزة فطرية يف الإن�سان، 

الإن�سان  على  فلي�س عجيباً  اأ�سيل،  نبوي  ومنهج 

ث��راه، واأك��ل من  اأن يحب وطنه ال��ذي تربى على 

خ��ريات��ه، و���س��رب م��ن م��ائ��ه، وه��و ميل الإن�سان 

ويعي�س  اإليه،  ين�سب  ال��ذي  البلد  اإىل  العاطفي 

فيه، �سواء ولد فيه الإن�سان، اأم مل يولد، فيوؤدي 

حقوقه، ويدافع عنه، ويعمل على نه�سته، ورقيه 

وتقدمه.

   وقد وردت ن�سو�س كثرية يف القراآن الكرمي، 

لوطنه،  الفرد  حمبة  على  توؤكد  النبوية،  وال�سنة 
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   فكل اإن�سان يعتز بوطنه؛ لأنه موطن اآبائه، 

له،  النتماء  عليه،  الوطن  حق  فمن  واأج���داده، 

باملعروف،  الأمر  اأويل  طاعة  كذلك  به،  والفخر 

وللوطن،  لهم،  وال��دع��اء  عليهم،  اخل��روج  وع��دم 

بالأمن والأمان، ومد ج�سور املحبة، والتعاون بن 

اأفراد الوطن، من اأجل ال�سعي اإىل الرفعة بالوطن 

وتطوره.

املعوقات  لبع�س  الوطن  يتعر�س حب  وقد     

التن�سئة  ك�سوء  وا���س��ت��ق��راره،  اأم��ن��ه،  تهدد  التي 

اأو  الأولد،  تربية  يف  فالت�سدد  الجتماعية، 

امل��ن��زل،  م��ن  ي��ن��ف��رون  يجعلهم  فيها،  الإف����راط 

وينتمون اإىل اجلماعات الإرهابية املتطرفة، بدلً 

من انتمائهم اإىل وطنهم، وحبهم له، ثم اإن اختالل 

الأمن الفكري، يوؤدي اإىل انت�سار الفكر املنحرف 

كافة  يف  الوطني  الأمن  وزعزعة  املجتمع،  داخل 

جمالته املختلفة، كما اأن اجلهل مبفهوم الوطنية، 

لوطنه  حبه  اأن  يعتقد  اأن  اإىل  ب��ال��ف��رد  ي�سل 

من  العمل  فيكره  الدين،  ن�سو�س  مع  يتعار�س 

بحقوق  القيام  يف  بالتق�سري  وذلك  الوطن،  اأجل 

الوطن، وواجباته، كذلك الإف�ساد يف الأر�س، يُعد 

بن  الفا�سلة  والقيم  الأخالق،  �سياع  عن  تعبرياً 

اأفراد املجتمع، وانت�ساراً لأمرا�س القلوب بينهم، 

مما يوؤدي اإىل ظهور الكثري من �سور الف�ساد يف 

الأر�س.

اأن  ي�ستحق  ال��ذي  الإن�سان،  حياة  فالوطن     

ل��ه ك��ل غ��اٍل وث��م��ن، فمن واج��ب��ات الفرد  يقدم 

نفو�س  يف  الوطن  حب  قيمة  غر�س  وطنه،  جتاه 

من  اأرا�سيه  و�سالمة  اأم��ن��ه،  وحماية  النا�سئة، 

تطبيق  واأي�ساً  خارجي،  اأو  داخلي،  ع��دوان  اأي 

القوانن، والأنظمة ال�سادرة يف الوطن، وامل�ساركة 

واملعرفية،  العلمية،  القدرات  ح�سب  تطويره  يف 

بيئة  بجمال  العناية  كذلك  واملهنية،  والثقافية، 

على  واحل��ف��اظ  التلوث،  من  وحمايتها  ال��وط��ن، 

العادات،  بن�سر  الوطن  العامة، ومتثيل  املمتلكات 

والتقاليد، والأعراف خارج الوطن، لإعطاء �سورة 

م�سرفة عنه؛ فقيمة حب الوطن دعم لالإح�سا�س 

الوطني، وتنميته مبا يخدم امل�سلحة الوطنية. 

د. �سارة بنت اإبراهيم ال�سهيل

اأ�ستاذ الثقافة الإ�سالمية امل�ساعد

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية – كلية الرتبية

حتتفل اململكة حكومة و�سعباً يف يوم 23 �سبتمرب 

التاريخ  ذلك  ال�سعودي 91،  الوطني  اليوم  بذكرى 

الذي اأعلن فيه املوؤ�س�س - طيب اهلل ثراه - قبل واحد 

وت�سعن عاماً توحيد هذه البالد الأبّية ليطلق عليها 

اململكة العربية ال�سعودية . انطلقت بعدها  اململكة 

يف ظل حكامها ببناء العمران والإن�سان، لت�سل اإىل 

مانحن عليه اليوم بف�سل اهلل تعاىل، منارة ووجهة 

للعامل دينيا واقت�ساديا ومعرفيا و�سياحيا ، وموؤثر 

قوي يف اخلارطة ال�سيا�سية للمنطقة ،وعّراب لن�سر 

ال�سالم ودعم العمل الإغاثي ، وخالل عقود م�ست 

والدولة تتقدم وت�سري ب�سكل حثيث لتحقيق تطور 

يف �ستى مناحي احلياة الأمنية وال�سحية والتعليمية 

والتنموية ، وماح�سل من  احتواء ومعاجلة جلائحة 

لحتواء  م�سرفاً  منوذجاً  اململكة  من  جعل  كورونا 

الأزمات وكيفية التعامل معها بحكمة وجناح . نحن 

 ، ذك��رى  باأجمل  الوطن  بالوطن ومع  اليوم نحتفل 

لتحقيق  ونتطلع  والع��ت��زاز  بالفخر  ن�سعر  جتعلنا 

روؤية م�ستقبلية بهمة عالية و�سفها وامتدحها ويل 

موؤمتر  �سلمان يف  بن  الأم��ري حممد  �سمو  العهد 

مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار)همة ال�سعودين مثل جبل 

طويق ، ولن تنك�سر اإل اإذا انهد هذا اجلبل وت�ساوى 

بالأر�س (. اليوم الوطني ال�سعودي ذكرى عظيمة 

لرت�سيخ وحدة وتالحم ال�سعب ، تن�سهر اأمام هذه 

الذكرى جميع الفروقات والختالفات ، لأن الوطن 

هو ال��دار واحل�سن ال��ذي ننعم فيه بكامل معان 

وحاجات الفرد من الأمن وال�ستقرار والتنمية، كل 

هذه الإجن��ازات لي�ست وليدة ال�سدفة،  واإمنا هي 

نتاج فكر وتخطيط وتطلع للم�ستقبل ،تُرجمت هذه 

الأفكار ب�سواعد اأبناء وبنات الوطن نحو حتقيق روؤية 

2030 ، والتي �ستقود اإن �ساء اهلل الوطن واأبناءه 
نحو م�ستقبل اأجمل..

واأخرياً هي يل ولك ، هي لنا دار ، حفظ اهلل 

هذه الدار ... 

د. تهان �سعد القرن   

ع�سو جلنة العالقات العامة وال�سراكة 

املجتمعية بق�سم الكيمياء 

قيمة حب الوطن

اليوم الوطني السعودي 91 ..مشاعر جياشة

�شارة  احلمدان

الت�شوير

الرآي
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ل �سيء كوطننا ويومنا الوطني 

م�سًكا،  وي��ت�����س��وع  ع��ب��ًق��ا،  ي��ف��وح 

وي��ف��ي�����س ح���ًب���ا، وي��ع��ان��ق ال���روح 

ذل��ل  ع��ط��اي��اه،  وف��ي�����س  بنفحاته 

�سالكة  فاأ�سبحت  ال�سبل  لأبنائه 

لهم  وه��ي��اأ  امل��ع��ايل،  اإىل  مو�سلة 

يريد،  كما  لي�سبحوا  يريدون  ما 

وياأبون  التميز،  عرو�س  يرتبعون 

غري ذلك.

القادة  طموح  من  مزيج  وطننا 

وتفان ال�سعب من اأجل الو�سول 

ح��ددت  التي  ال�سوء  نقطة  اإىل 

بروؤية وا�سحة يقف وراءها القائد 

ال��ع��ه��د حم��م��د بن  وامل��ل��ه��م ويل 

يراهن يف خطاباته  الذي  –حفظه اهلل-  �سلمان 

على �سعبه العظيم.

اأمام  النه�سة  باب  وطننا  فتح 

عن  رجعة  اأّل  معلناً  الطموحن، 

بالعلم  مت�سلحن  ليلجوا  ذل���ك، 

يوؤمرون  حيث  ومي�سوا  واملعرفة، 

من قيادتهم التي اأولتهم الهتمام 

والرعاية واأولوها الولء والطاعة، 

ول  والعمل،  بالعلم  ذلك  وبرهنوا 

اأَدّل على ذلك من ت�سابقهم اأبنائنا 

وبناتنا نحو �سوق العمل مبهارات 

جمال  يف  ملمو�س  وتقدم  مميزة، 

العاملية،  واملناف�سة  والتعليم  العلم 

ي��ت��ق��دم ذل����ك اإ����س���راره���م على 

النه�سة مبملكتنا.

لقد حلَّ علينا اليوم الوطني الواحد والت�سعون 

ال�سريفن  احلرمن  خادم  ووطننا  بقيادة   )91(

امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل   ، وويل 

عهده الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

با�سرتاتيجيات  ي�سري  اهلل  حفظه  �سلمان  ب��ن 

يف  لن�سبح  املن�سود  حلمنا  نحو حتقيق  مدرو�سة 

م�ساف الدول الكربى.

اأبناوؤنا وبناتنا ين�سجون باإ�سرارهم مالمح وطن 

العامل،  يف  ال�سوء  نقطة  لي�سبح  متطور؛  كبري 

لهذا  الوفاء  من  عقد  اأجمل  بتفانيهم  وينظمون 

الوطن وقادته.

اأفراحنا  واأدام  وق��ادت��ن��ا،  وطننا  اهلل  حفظ 

باأعيادنا.

وكيلة عمادة تطوير  املهارات للربامج 

والتدريب

د. رؤى السبكي

قادة وعظمة شعب



سلمان والجامعــــــــة مسيرة وفاء

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« م�شتمعًا ل�شرح عن 

مكونات خريطة مباين اجلامعة املزمع بنا�ؤها يف طريق الدرعية، 

�ذلك قبل البدء فيها عام 1398هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« داخل اإحدى قاعات 

الدرا�شة يف كلية الآداب اأثناء جولته التفقدية للجامعة عام 

1405هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« متحدثًا ملند�ب 

�شحيفة ر�شالة اجلامعة خالل زيارته ملقر اجلامعة بامللز عام 

1395هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء زيارته 

للجامعة متفقدًا معر�ض ر�شالة اجلامعة الذي اأقيم عام 1396هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« يف اإحدى زياراته 

التفقدية لبداية بناء مباين اجلامعة يف طريق الدرعية عام 

11398هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حفل 

ت�شمية املكتبة املركزية يف اجلامعة با�شم مكتبة الأمري �شلمان 

املركزية )اآنذاك( يف 26 رجب 1422هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شاهد الأجرام 

�الكواكب يف املر�شد الفلكي يف حفل افتتاح القبة ال�شما�ية 

�املر�شد العلمي عام 1396هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء زيارته 

التفقدية للجامعة عام 1405هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حلفل 

تخرج الدفعة 16من طالب اجلامعة يف عام 1396هـ

باليوم الوطني الواحد والت�سعون، ي�سر  بالتزامن مع االحتفال 

�سحيفة »ر�سالة اجلامعة«، ت�سليط ال�سوء على نقاط م�سيئة من 

م�سرية الوفاء والدعم والرعاية التي حظيت بها جامعة امللك �سعود 

من مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود - حفظه اهلل - منذ كان اأمرياً ملنطقة الريا�ض على مدى 

اأكرث من ن�سف قرن..
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سلمان والجامعــــــــة مسيرة وفاء

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شلم ابنه الأمري حممد بن �شلمان »�يل العهد« �ثيقة 

التخرج من كلية احلقوق �العلوم ال�شيا�شية، �ذلك �شمن الدفعة 46 من خريجي اجلامعة يف 6 

ربيع الثاين 1428هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حلفل تخريج الدفعة 49 

من طالب اجلامعة يف 3 جماد الآخرة 1431هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« مفتتًحا املعر�ض 

الد�يل الثاين للكتاب الذي نظمته اجلامعة يف 29 ربيع الثاين 

1399هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شاهد بع�ض 

املج�شمات مل�شاريع اأ�قاف اجلامعة خالل الجتماع الثالث للجنة 

العليا لأ�قاف اجلامعة يف 15 �شفر 1432هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء توقيع عقد 

اإن�شاء كر�شي اأبحاث الكلى يف 25 جماد الأ�ل 1431هـ 

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« متجوًل يف معر�ض 

الكتاب الد�يل ال�شابع الذي نظمته اجلامعة يف 1 رجب 1414هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته اللقاء 

ال�شنوي للجمعية ال�شعودية لعلوم الأر�ض الذي اأقيم باجلامعة، 

�يرى �هو ي�شتمع اإىل �شرح عن حمتويات املعر�ض امل�شاحب 

للمنا�شبة من د. عبدامللك اخليال يف 3 جماد الثاين 1417هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« راعًيا حفل افتتاح 

مباين ال�شنة التح�شريية )اآنذاك(  باجلامعة يف 23 حمرم 1431هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حفل 

تخرج دفعتي 29-30 من طالب اجلامعة عام 1410هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء جتوله يف 

املعر�ض امل�شاحب لند�ة اجلوانب الإن�شانية �الجتماعية يف تاريخ 

امللك عبدالعزيز الذي نظمته اجلامعة يف 12 ربيع الأ�ل 1433هـ 
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فيصل: اكتشفت أكالت شعبية سعودية نادرة.. 
وأحب المونتاج  

فــيــ�ــســل ريــــزا مـــن الــطــاب 

امللك  بجامعة  التحق  الوافدين، 

�سعود عام 2016م، كلية الرتبية 

اللغة  يتقن  الـــرابـــع،  املــ�ــســتــوى 

العربية التي تعلمها باأحداملعاهد 

 .. اإندوني�سيا  ببلده  املتخ�س�سة 

اأجريناه  الذي  من خال حوارنا 

عن  انطباعاته  عن  حدثنا  معه 

الجتماعية  واحلــيــاة  اجلامعة 

نطالعه  الكثري  باململكةوغريها 

يف ال�سطور التالية.. 

ــة.. حــدثــنــا عن  ــداي ــب ال - يف 

ق�سة ان�سمامك اإىل اجلامعة؟

بـــحـــثـــي عــن  ــــن خـــــال  م  -

تعرفت  ـــي  ـــراءت وق ــات  ــع اجلــام

ــعــود،  ــس عــلــى جــامــعــة املـــلـــك �

واأعــرق  اأقــدم  من  باأنها  وعرفت 

و�ساألت  ال�سعودية،  اجلامعات 

منها  تخرجوا  الذين  بلدي  اأبناء 

الت�سجيل  اآلــيــة  عــن  واأخـــربوين 

تقدمت  حيث  التقدمي،  وطريقة 

عام  يف  الإلــكــرتوين  املوقع  عرب 

2016م ومت قبويل وهلل احلمد.
-   هل زرت ال�سعودية.. قبل 

ذلك؟

الــــزيــــارة  تـــعـــد  بــــل  ل..   -

اجلامعة  يف  قبويل  بعد  الأوىل 

اإليها.  وان�سامي 

اللغة  تتقن  ــك  اأن املــاحــظ   -

العربية.. اأين تعلمتها؟

لدينا  حيث  اأندون�سيا،  يف   -

معاهد متخ�س�سة يف تعلم اللغة 

العربية. 

- يف اأي مرحلة كنت حينها ؟

املــتــو�ــســطــة  املـــرحـــلـــة  يف   -

املرحلة  يف  وقبلها  والــثــانــويــة، 

البتدائية. 

يدر�سون  الــذيــن  الــطــاب   -

عددهم  كــان  هل  العربية  اللغة 

كبرًيا؟

اأدر�ــس  كنت  التي  املدر�سة   -

بها كان لديها العديد من الفروع 

كنت  الــذي  الفرع  اأمــا  بالدولة، 

يقارب  اأدر�س فيه فكان عددهم 

الـ4000 طالب. 

- ما هو طموحك بعد التخرج 

من مرحلة البكالوريو�س ؟

يف  معلًما  اأ�سبح  اأن  اأريــد   -

بلدي، ومتخ�س�ًسا يف الرتبية. 

- ما هي هوايتك ؟

- اأحـــب الأ�ــســيــاء اجلــديــدة، 

الفيديوهات،  يف  املونتاج  مثل 

ال�سباحة..  

ــــــدوري  ال تـــ�ـــســـاهـــد  هــــل   -

ال�سعودي؟

- اأ�سمع عنه من خال حديث 

الزماء ومل اأ�ساهده. 

- كــيــف جتـــد مــكــتــبــة املــلــك 

�سلمان يف اجلامعة؟

لكتابة  اإليها  اأذهب  اأحياًنا   -

الواجبات، والبحث عن املراجع، 

املبنى  حــيــث  مـــن  ــدة  جــي فــهــي 

والكتب. 

واأ�سدقاء  لديك زماء  - هل 

�سعوديون ؟

اإىل  واأذهــــب  تــاأكــيــد،  بكل   -

منازلهم.

اأكـــــر الأكـــــات  ـــا هـــي  - م

الــ�ــســعــبــيــة الـــتـــي تــعــجــبــك يف 

ال�سعودية؟

الوطني  اليوم  فعاليات  يف   -

�سعبية  اأكات  وجدت  ال�سعودي 

ـــرز والــدجــاج  ــــادرة، واأحــــب ال ن

»الكب�سة«. 

- كلمة اأخرية؟

يف  يــــبــــارك  اهلل  ــى  ــس ــ� ع  -

جهودنا ويوفقنا جميًعا..

اال�صم : في�صل ريزا 

اجلن�صية: اإندوني�صيا 

الكلية: الرتبية 

امل�صتوى: الرابع 

اأكد اأن عدد اأع�سائه قرابة ال�ستني طالًبا وطالبة

الغامدي: معظم أعضاء النادي من أقسام وكليات أخرى 
ولديهم حس اقتصادي وحب لهذا المجال

الذييبي حوار - مهند 

حدثنا عن طبيعة عمل النادي ؟ 

بهذه  جـــًدا  �سعيد   ، بــك  اأهـــا 

اأمتــكــن  اأن  ــى  وامتــن ال�ــســتــ�ــســافــة 

ال�سئلة  كــافــة  عــلــى  ــة  الجــاب مــن 

بالن�سبة   ، قبلكم  مــن  املــطــروحــه 

يخدم  طــابــي  نـــادي  فهو  لــلــنــادي 

اجلامعة  طاب  جميع  عام  ب�سكل 

القت�ساد  طــاب  خــا�ــس  وب�سكل 

يف  طــالــب  لأي  ويــحــق  وامل�سرفية 

اجلامعة النت�ساب للنادي ، لوجود 

القت�سادي  بال�ساأن  مهتم  عددكبري 

،كـــمـــا يـــقـــوم الــفــريــق العـــامـــي 

واإعـــادة  املــحــتــوى  بجمع  بــالــنــادي 

التوا�سل  ون�سره على مواقع  كتابته 

الذي  تويرت  وخ�سو�ًسا  الجتماعي 

احل�ساب  على  مكثف  بن�ساط  نقوم 

مرية  ق�س�س  �سا�سل  كتابة  من 

عن �سخ�سيات اقت�سادية و مواقف 

ــة واحــــداث  ــادي ــ�ــس ــة اقــت ــخــي ــاري ت

ــة ، كــمــا يـــقـــوم فــريــق  ــادي ــ�ــس اقــت

برنامج  باإعداد  والربامج  الأن�سطة 

كامل للرتم يتخلله زيارات لعدد من 

ورحات  والبنوك..الخ  ال�سركات 

اأي�سا  ويوجد  لاأع�ساء،  ترفيهية 

وفريق  النادي  �سوؤون  لإدارة  فريق 

او  للفعاليات  جديدة  افكار  لتوليد 

الربامج او املبادرات

 - (طــاب  الع�ساء  عــدد  -كــم 

طالبات) ؟

بــالــنــادي عــدد جيد من  يــوجــد 

ــة  ــراب ــبــلــغ عـــددهـــم ق ـــطـــاب ي ال

ينق�سمون  وطالبة  طالًبا  ال�ستني 

فهناك  النادي  يف  ن�ساطهم  ح�سب 

مميز  وعــ�ــســو  الإداري  الــعــ�ــســو 

وع�سو خريج وع�سو طالب

- اآليه الن�سمام للنادي ؟

يتم  درا�سي  ف�سل  كل  بداية  يف 

مواقع  على  للت�سجيل  رابط  ن�سر 

مدة  وتكون   الجتماعي  التوا�سل 

للطالب  ايام، وميكن   ١٠ الت�سجيل 

فتح  مت  حــال  يف  اي�سا  الن�سمام 

بــاب املــ�ــســاركــة والــتــطــوع لإقــامــة 

كــان  اإذا  اأيــ�ــســا   ، معينة  فعالية 

ــًزا وميــلــك مــهــارات  الــطــالــب ممــي

فيمكنه  النادي  يف  نحتاجها  جيدة 

اللكرتوين  الربيد  مرا�سلتنا عرب 

ــام بها  -اآخـــر العــمــال الــتــي ق

النادي ؟

بال�سراكة  القت�ساد  نــادي  قــام 

مــــع مـــ�ـــســـرف المنــــــاء بـــاإقـــامـــة 

عــدة حمــا�ــســرات عــن بعد واأبــرز 

مــوا�ــســيــعــهــا كـــانـــت تـــــدور حــول 

�ساركنا  واأيــ�ــســا  البنكية  التقنية 

ــعــودي  ــس ــ� جــمــعــيــة القـــتـــ�ـــســـاد ال

عن  املحا�سرات  من  عدد  باإقامة 

بودكا�ست  بت�سجيل  قمنا  كما  بعد 

نادي  مع  بال�سراكة  وطلب  عر�س 

طالبات  القت�ساد وقد حقق هذا 

طيًبا   جناًحا  البودكا�ست 

و  الداخلية  ال�سركات  ماهي   -

اخلارجية مع النادي ؟ 

ــادي القــتــ�ــســاد عــدة  ــن يــوجــد ل

ال�سراكات  هذه  اأهم  من  �سراكات 

كفاءة  برنامج  مع  النادي  �سراكة 

ــطــاقــة واأيــ�ــســا  ــع لـــــوزارة ال ــاب ــت ال

الــ�ــســراكــة مــع جــمــعــيــةالقــتــ�ــســاد 

الــ�ــســعــودي وايــ�ــســا الــ�ــســراكــة مع 

مــ�ــســرف الإمنــــاء والــ�ــســراكــة مع 

امل�سرفية  والتوعية  العام  جلنة 

التي  الجنـــازات  اهــم  ماهي   -

قام بها النادي ؟

من  كــان  جديدة  بهوية  الظهور 

فتغيري   ، النادي  به  خرج  ما  اأبــرز 

كامل  ب�سكل  النظرة  غــري  الهوية 

واأع�ساءه  النادي  ا�سبح  اذ  للنادي 

نــ�ــســيــطــني ومــفــعــمــني بــاحلــيــويــة 

لإ�ستكمال  اجلهود  لبذل  والن�ساط 

الــذي  الــكــيــان  هــذا  م�سرية جنــاح 

القت�ساد لطلبة  الكثري  ي�سكل 

كبري  عدد  جذب  اىل  بال�سافة 

مــن الــطــاب الــذيــن هــم مــن غري 

القت�ساد تخ�س�س 

- مــــاذا ا�ـــســـاف لـــك الـــنـــادي 

؟  �سخ�سياً 

والعاقات  املــعــارف  من  املزيد 

وهلل احلمد

تاتي  التي  ال�سافات  وماهي   -

؟ لاع�ساء 

املــمــيــز على  الــعــ�ــســو  يــحــ�ــســل 

ال�ساعات  ح�سب  تطوعية  �ساعات 

فــيــهــا ح�سب  بــالــعــمــل  قـــام  ــي  ــت ال

عمادة  قبل  مــن  املو�سوع  النظام 

باجلامعة الطاب  �سوؤون 

- مــاهــي مــ�ــســاريــع الــنــادي يف 

؟  امل�ستقبل 

امل�ستقبل  يف  الـــنـــادي  يــ�ــســعــى 

اقت�سادية  ابــحــاث  مركز  لإن�ساء 

ومــفــتــوحــة  ــعــددة  مــت ــادر  مــ�ــس ذو 

القت�ساد  طاب  خلدمة  ومتوفرة 

واملــاجــ�ــســتــري  ــو�ــس  ــوري ــكــال ــب ال يف 

والدكتوراه 

واجهتها  معوقات  هناك  هل   -

يف رئا�سة النادي ؟

ــد مـــن املــعــوقــات  ــعــدي نــعــم ، ال

�ــســواء مــن اأنــظــمــة اجلــامــعــة التي 

من  تتغري  ومل  الزمن  عليها  طاف 

على  موافقات  اىل  �سرف  اأنظمة 

ما…الخ،  لمر  تعدي  او  فعاليات 

عدم  وهــي  م�سكلة  واجــهــة  اأي�سا 

ا�ــســتــجــابــة عـــدد كــبــري مــن طــاب 

فمعظم  للنادي،  لان�سمام  الق�سم 

وكليات  اق�سام  من  هم  الع�ساء 

اقت�سادي  ح�س  لديهم  لكن  اخرى 

وحب لهذا املجال

اال�صم : يزيد الغامدي

الكلية : كلية ادارة االعمال 

الق�صم: ق�صم االقت�صاد

رئي�س نادي االقت�صاد



ت�ستقطب جامعة امللك �سعود يف 

كل عام عدد من الطالب الوافدين 

ال��ع��امل، كيف  اأق��ط��اب  م��ن خمتلف 

واج����ه ال���ط���الب ال����واف����دون اأزم���ة 

كرورنا؟ وماذا �ساهدوا من خدمات 

يف اجلامعة؟ كان حمور ا�ستطالعنا 

فاإليكم  ال�����س��ري��ع��ة  ج��ول��ت��ن��ا  خ���الل 

التفا�سيل:   

للإجراءات  عال  م�ستوى 

االحرتازية

يف البداية يقول الطالب عبداهلل 

خمل�ص من �سنغافورة بكلية الرتبية، 

ق�سم الدار�سات الإ�سالمية امل�ستوى 

ال���راب���ع: اأدر�����ص يف اجل��ام��ع��ة منذ 

عامني ون�سف، ع�ست بداية جائحة 

كنت  حيث  ال�سعودية،  يف  ك��ورون��ا 

اجلامعي  ال�سكن  يف  اأقطن  حينها 

مع زمالئي الطالب، حيث �ساهدت 

وقتها اأرقى اخلدمات من قبل اإدارة 

ال�سكن واجلامعة، وحتولت الدرا�سة  

من احل�سوري اإىل الدرا�سة عن بعد، 

الإجرائية  الح����رتازات  كانت  كما 

على اأعلى م�ستوى يف ال�سكن وحتى 

لقد  وي�سيف:  اجل��ام��ع��ة.   م�سجد 

لقاح  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة  اأخ���ذت 

وبالتحديد  ال�سعودية،  يف  ك��ورون��ا 

اإىل  �سافرت  ثم  ومن  اجلامعة،  يف 

ب���ل���دي، وه���ن���اك ت��ل��ق��ي��ت اجل��رع��ة 

الثانية، بعدها توا�سلت مع املندوب 

اإىل  وع��دت  درا�ستي  عن  امل�سوؤول 

ال�سعودية.   

الطلب حماية 

ف��ي��م��ا ق���ال ال��ط��ال��ب ب�����س��ر من 

الدرا�سات  الرتبية  كلية  يف  اأوغندا 

بداية  الرابع:  امل�ستوى  الإ�سالمية 

كورونا  جائحة  اأزم��ة  انت�سار  اأزم��ة 

العاملية كنت يف اجلامعة، علًما باأن 

عامني  من  اأك��ر  ال�سعودية  يف  يل 

التعليم  وقتها  تلقيت  العام،  ون�ص 

عن بعد، ومن ثم �سافرت اإىل بلدي 

بكل ي�سر، حيث تلقيت جرعتني من 

لقاح كورونا يف بلدي قبل العودة اإىل 

ال�سعودية.

�سكن  يف  اأ�سكن  حالًيا  ويكمل: 

اجلامعة ويوجد العديد من ال�سروط 

حلماية الطالب من فايرو�ص كورونا 

وتطبيق الجراءات الحرتازية.

ناجحة جتربة 

اأعلى من  الطالب حممد  اأما     

الرتبية،  كلية  يف  يدر�ص  الفلبني، 

اأعي�ص  الدار�سات الإ�سالمية:  ق�سم 

�سنوات   9 من  اأك��ر  ال�سعودية  يف 

وع�����س��ت اأي����ام ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا يف 

حيث  تفا�سيلها،  بكل  ال�سعودية 

�ساهدت  حيث  ال��ري��ا���ص،  يف  كنت 

حت���ول ال��درا���س��ة م��ن احل�����س��وري 

»اأون��الي��ن«،  بعد  ع��ن  درا���س��ة  اإىل 

وا�ستمريت  ناجحة،  جتربة  وكانت 

ملدة عام  ال�سعودية  يف اجللو�ص يف 

حيث  ناجحة،  الإج����راءات  وك��ان��ت 

كورونا  لقاح  من  اجلرعتني  تلقيت 

يف الريا�ص. ويقول الطالب عثمان 

كلية  جيبوتي،  م��ن  حممد  اأح��م��د 

 7 منذ  ماج�ستر:  طالب  الرتبية، 

ال�سعودية،  واأنا متواجد يف  �سنوات 

بداية  يف  رائ��ع��ة   خدمة  �ساهدت 

اأن  ل��درج��ة  ك��ورون��ا  جائحة  اأزم���ة 

الغرف  اإىل  ت�سلنا  كانت  الأغ��ذي��ة 

على  للمحافظة  وذلك  ال�سكن،  يف 

اململكة  غ��ادرت  وي�سيف:  �سحتنا. 

ب��ل��دي  ال�����س��ع��ودي��ة، ويف  ال��ع��رب��ي��ة 

تلقيت جرعتي كورونا، وبعد تطبيق 

ال�سروط عدت اإىل ال�سعودية، حيث 

كنت اأدر�ص عن بعد (اأولنني).  

و�سعت اجلامعة لوائح و�سوابط 

يلتزم بها الطالب وتكون املطالب 

واللوائح  للمواد  وفًقا  وال�سكاوى، 

التي جاءت ون�ست عليها، حلماية 

امل��واد:  وهي  الطالبية..  احلقوق 

وال�سابعة..  وال�ساد�سة  اخلام�سة 

وفيما يلي مناذج لذلك:

لوحدة  املنظمة  القواعد  اأولً: 

حماية احلقوق الطالبية:

املادة اخلام�سة:

�سرورة توف�ر مناخ مالئم بني 

لإيجاد  �سعياً  اجلامعة  من�سوبي 

تعطي  متناغم  جامعي  جمتمع 

الوحدة الأولوية ف�ي حل م�سكالت 

ال��ودي��ة  امل�ساعي  اإىل  ال��ط��الب 

لتوف�ر مناخ مالئم من التعاون بني 

اأ�سا�ساً  ليكون  اجلامعة  من�سوبي 

بعيداً عن  ملنح كل ذي حق حقه 

روح التحدي واملكابرة .

املادة ال�ساد�سة:

مرة واحدة لل�سكوى اأو التظلم 

ت�سري هذه القواعد اعتباراً من 

تاريخ اعتمادها نهائياً، وذلك على 

الوقائع التي مل مير عليها ثالثون 

القواعد،  اعتماد هذه  وقت  يوماً 

اأن  الأح����وال  ك��ل  ي��ج��وز ف�ي  ول 

اأو تظلمه  يتقدم الطالب ب�سكواه 

من تاريخ  بعد مرور ثالثني يوماً 

اأو  حدوث الواقعة حمل ال�سكوى 

يتقدم  اأن  يجوز  ل  كما  التظلم، 

الطالب ب�سكوى اأو تظلم عن ذات 

الواقعة اأكر من مرة واحدة.

املادة ال�سابعة :

جلان فرعية خا�سة للوحدات 

الإدارية والكليات

من  ع����دًدا  ال���وح���دة  تت�سمن 

اللجان الفرعية، بحيث يكون لكل 

كلية ومعهد جلنة فرعية خا�سة، 

ك��م��ا ي��ك��ون ل��ل��وح��دات الإداري�����ة 

باجلامعة جلنة فرعية على ذات 

تبا�سر  دائ��م��ة  وجل��ن��ة  امل�ستوى، 

العمل اليومي يكون مقرها عمادة 

اجلامعة،  مبركز  الطالب  �سوؤون 

وجلنة عليا ت�سرف على كل �ساأن 

من �سوؤون الوحدة.

مناذج خمتارة من �سكاوى �سبق 

تقدميها لوحدة احلقوق الطالبية

»القبول«: ال�ساكي ا�ستنفذ املدة 

النظامية ل�سرف املكافاأة ال�سهرية 

وبذلك ي�سقط حقه يف الدعاء 

الطالب  يتقدم  اأن  ي��ج��وز  ل 

ب�سكواه اأو تظلمه بعد مرور ثالثني 

الواقعة  ح��دوث  تاريخ  من  يوماً 

حمل ال�سكوى اأو التظلم

ت��ق��دم اأح���د ال��ط��الب ب�سكوى 

�سرف  توقف  م��ن  فيها  يت�سرر 

من  بالرغم  له  ال�سهرية  املكافاأة 

ا�ستحقاقه لها، وعليه قامت وحدة 

حماية احلقوق الطالبية مبخاطبة 

عمادة القبول والت�سجيل مب�سمون 

رد عمادة  وج��اء  الطالب،  �سكوى 

اأن  مت�سمناً  والت�سجيل  القبول 

حذف  له  �سبق  ال�ساكي  الطالب 

الف�سل  وه���ذا  درا����س���ي،  ف�سل 

التي  امل���دة  �سمن  م��ن  يحت�سب 

للطالب،  امل��ك��اف��اأة  فيها  ت�سرف 

ي��ك��ون ق��د ا�ستنفد امل��دة  وال���ذي 

النظامية ل�سرف املكافاأة ال�سهرية 

مما ي�سقط حقه يف الدعاء بغر 

ذلك. 

مخلص: اإلسكان قدمت خدمات راقية.. كما كانت االحترازات اإلجرائية على أعلى مستوى في السكن

عثمان: الجامعة وفرت خدمة رائعة أثناء الجائحة لدرجة أن األغذية كانت تصلنا إلى الغرف في السكن 

بشير: تم وضع العديد من الضوابط  وتطبيق اإلجراءات 
االحترازية لحماية الطالب 

ب�سريعثمان عبداهلل حممد

أثنوا على الجهود والخدمات واإلجراءات االحترازية باإلسكان والكليات

الطالب الوافدون.. الجميع كانوا على مستوى عال 
من المسؤولية أثناء الجائحة 

لوائح جامعية.. لحماية الحقوق الطالبية

 اأ����س���ئ���ل���ة ����س���ائ���ع���ة ب���لئ���ح���ة ال���درا����س���ة 

واالختبارات

ح�سور  م��ن  ط��ال��ب  يتمكن  مل  ���ص:   

الختبار النهائي يف اأي من مواد الف�سل 

لعذر  قهري ... فما هو حكمة

ج :  يجوز يف هذه احلالة ملجل�ص الكلية 

يف حالت ال�سرورة الق�سوى قبول عذره 

خالل  بدياًل  اختباًرا  باإعطائه  وال�سماح 

الدرا�سي  الف�سل  نهاية  تتجاوز  ل  مدة 

التايل ويح�سب له التقدير الذي يح�سل 

عليه بعد اأدائه الختبار البديل.

�ص:- هل يجوز للطالب العتذار عن 

ال�ستمرار يف درا�سة ف�سل درا�سي دون 

اأن يعد را�سًبا؟

بعذر  تقدم  اإذا  ذل��ك،  يجوز  نعم   : ج 

م��ق��ب��ول ل����دى اجل��ه��ة ال��ت��ي ي��ح��دده��ا 

الختبارات  بداية  قبل  اجلامعة  جمل�ص 

الأق��ل،  على  اأ�سابيع  بخم�سة  النهائية 

نظام  تطبق  التي  الكليات  ط��الب  اأم��ا 

العتذار  لهم  فيجوز  الدرا�سية  ال�سنة 

بثمانية  النهائية  الختبارات  بداية  قبل 

للدورات  وبالن�سبة  الأق��ل،  على  اأ�سابيع 

الق�سرة فيجوز لهم العتذار قبل بداية 

الدورة،  ثلث مدة  يعادل  الختبارات مبا 

الكلية  يقوم عميد  احل��الت  وفى جميع 

باتخاذ القرار خالل ثالثة اأيام من تاريخ 

الإلكرتونية،  البوابة  عرب  الطلب  تقدمي 

الطلب  يف  الكلية  عميد  يبت  مل  واإذا 

خالل الفرتة املحددة ينفذ العتذار اآلياً 

وملدير  عليها،  املن�سو�ص  ال�سوابط  وفق 

اجلامعة - يف حالة ال�سرورة الق�سوى- 

ال�ستثناء من هذه املدد، وير�سد للطالب 

ه��ذا  ويحت�سب   ،)w( اأو  )ع(  ت��ق��دي��ر 

الف�سل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات 

التخرج. 

هل تعلم..؟

- اأن املادة ال�سابعة من لئحة تاأديب الطالب تن�ص على اأنه )ل 

يجوز للطالب املحال اإىل التحقيق مبوجب هذه الالئحة اأن ين�سحب 

من اجلامعة اأو يخلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعني 

على جلنة التاأديب املخت�سة عند اإحالة اأي طالب للتحقيق اإخطار 

عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل لإيقاف اإجراءات تخرجه اأو اإخالء 

طرفه من اجلامعة حلني البت بالقرار النهائي يف مو�سوع املخالفة 

املن�سوب اإليه ارتكابها).

Reserved: م�سابقه العدد 
 كيف حتت�سب درجة الأعمال 

الف�سلية لأي مقرر؟
�سوؤال العدد..؟
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تقرير36 12
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تقرير: دميه املقرن

ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سهد 

وح�سارية  تاريخية  مرحلة  الــيــوم 

خاللها  ح�سلت  مــ�ــســبــوقــة،  غــر 

املراأة على حقوق ومكت�سبات وا�سعة 

جذري،  ب�سكل  الن�ساء  حياة  غرت 

وذلك بف�سل جمهودات �سمو الأمر 

ــة  روؤي اإطـــار  يف  �سلمان  بــن  حممد 

يف  اأطلقها  التي   2030 ال�سعودية  

متكني  ق�سية  وو�سع   2016 اأبريل 

الأولويات، حيث قال  املراأة يف قمة 

حقوقهن  املجتمع  ن�سف  اإعطاء  اأن 

�سبب رئي�سي لزدهار اململكة.

على  ال�سعودية  املــــراأة  ح�سلت 

املهنى  امل�ستوى  على  جديدة  حقوق 

والجتماعي، اإذ تبنت مبداأ امل�ساواة 

ن�سبة  ورفـــعـــت  ــ�ــســني،  اجلــن بــــني  

العمل،  �ــســوق  يف  ــــراأة  امل مــ�ــســاركــة 

املــراأة،  على  الولية  نظام  واإ�سقاط 

القيادية  املنا�سب  تويل  عن  ف�سالاً 

يف عدة موؤ�س�سات، وهنا فاإن التعليم 

التي  النقلة  اإحداث  عن�سر مهم يف 

وا�ستغالل  اململكة  اإلــيــهــا  ت�سعى 

حيث  مرة،  لأول  تتاح  التي  الفر�ص 

توؤهل اجلامعات الن�ساء ل�سوق العمل 

وتعطيهم املهارات والأدوات الالزمة 

لتويل الوظائف واملنا�سب املختلفة.

من  اأول  �ــســعــود..  املــلــك  جامعة 

تفتح اأبوابها للن�ساء

توافرت لدى جامعة امللك �سعود 

الإرادة والقدرة على اإعطاء الفر�سة 

اأربع  فبعد  بها،  لاللتحاق  للفتيات 

للفتاة  �سمحت  اإن�سائها  من  �سنوات 

 ،1961 عــام  يف  لها  النت�ساب  يف 

الآداب  كليتي  خـــالل  مــن  وذلــــك 

�سبباًا  كانت  كما  الإداريـــة،   والعلوم 

ال�سعودية  اجلــامــعــات  ت�سجيع  يف 

لتعليم  املــجــال  فتح  على  الأخــــرى 

الن�ساء.

باللتحاق  للفتيات  ال�سماح  كان 

بجامعة امللك �سعود مبثابة ال�سرارة 

لتعليم  العامة  الرئا�سة  دفعت  التي 

بــاإنــ�ــســاء   1971 عـــام  يف  الــبــنــات 

ـــة  ـــي ـــرب ـــة ال ـــي ـــل ك

بالريا�ص اخلا�سة 

تال  كما  بالبنات، 

هـــــــذه اخلــــطــــوة 

ــام  ــس ــ� افـــتـــتـــاح اأق

ـــات يف  ـــب ـــطـــال ـــل ل

البنني،  جــامــعــات 

تلك  اإىل  وي�ساف 

اجلـــهـــود بــرنــامــج 

خـــــادم احلــرمــني 

الـــــ�ـــــســـــريـــــفـــــني 

ــــــعــــــاث  ــــــت ــــــالب ل

اخلـــارجـــي الـــذي 

ــعــديــد  اأعـــطـــى ال

مــــن الـــطـــالـــبـــات 

للدرا�سة  الفر�سة 

باخلارج يف برامج 

الدرا�سات اجلامعية والعليا يف دول 

اأوروبا واأمريكا ال�سمالية.

توفر  للطالبات  املدينة اجلامعية 

ومنظومة  لــلــدرا�ــســة  �سحية  بيئة 

متكاملة للتعلم عن بعد

و�سعت املدينة اجلامعية للطالبات 

اجلامعية  والــبــيــئــة  ــاة  احلــي جـــودة 

اأولوياتها،  �سلم  اأعلى  يف  ال�سحية 

اجلامعية  املدينة  م�سروع  يقع  اإذ 

لـــلـــطـــالـــبـــات يف 

جامعة امللك �سعود 

على  بــالــدرعــيــة، 

مــ�ــســاحــة وا�ــســعــة 

مر  املليون  تتعدى 

مــربــع، وتــوفــر من 

خالل  اأربعة ع�سر 

تخ�س�سات  كلية 

مـــــتـــــنـــــوعـــــة يف 

ال�سحية  املجالت 

والإنــــ�ــــســــانــــيــــة 

والـــعـــلـــمـــيـــة، كــمــا 

ــمــن مـــبـــاٍن  ــ�ــس ــت ت

ـــــــة، ومــبــاين  اإداري

ــــــــمــــــــادات  ــــــــع ال

ومباين  امل�ساندة، 

خــدمــيــة، ومــرافــق 

الإ�سكان. جدير  ومنطقة  ترويحية، 

اجلامعي  احلــرم  اأن  ا  اأي�ساً بالذكر 

مــتــكــامــل  لـــيـــكـــون  تــ�ــســمــيــمــه  مت 

اخلــدمــات واملـــرافـــق وفـــق اأحـــدث 

�سهولة تقدمي  املعمارية مع  الأ�س�ص 

متطلبات  ــاة  ــراع م مــع  ــات  اخلــدم

وذلك  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 

لتحقيق اأهداف اجلامعة يف مواكبة 

جودة  يخدم  مبا  العاملية  التقنيات 

تنفيذ  مت  كما  التعليمية،  العملية 

منظومة متكاملة من اأنظمة التعليم 

وفقااً  بعد  عن  والتعلم  الإلــكــروين 

التي  واملقايي�ص  املوا�سفات  لأحدث 

ت�سمن �سهولة التوا�سل بني اأع�ساء 

داخــل  والطالبات  التدري�ص  هيئة 

اجلامعة وخارجها. 

باهتمام  الريا�سة  حظيت  وقــد 

اإذ  �سعود،  امللك  جامعة  داخل  عال 

علوم  كلية  لربامج  فــرع  افتتاح  مت 

ب�سطر  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

روؤية  من  ا  اإنطالقاً وذلك  الطالبات 

نطاق  تو�سيع  نحو  املوجهة   2030
املــمــار�ــســة الــريــا�ــســيــة والــنــ�ــســاط 

ــة املــلــك  الـــبـــدين، وحتـــقـــق جــامــع

خالل  مــن  التطلعات  هــذه  �سعود 

البكالوريو�ص  بعد  الدبلوم  برنامج 

ــيــاقــة الــبــدنــيــة،  ــل يف تــخــ�ــســ�ــص ال

الريا�سة  بكالوريو�ص علوم  وبرنامج 

والن�ساط البدين وبرامج املاج�ستر 

الربية  يف  التنفيذي  واملاج�ستر 

البدنية.

لها  العاملية  الن�سائية  املنا�سبات 

ن�سيب يف جامعة امللك �سعود

�سعود  ــك  ــل امل جــامــعــة  حتــر�ــص 

اخلارجي  العامل  مع  التوا�سل  على 

النفتاحية،  اجلامعة  لــروؤيــة  تلبية 

للطالبات  اجلامعية  املدينة  وتلعب 

دورهــا يف اإحــيــاء ذكــرى يــوم املــراأة 

اأقامت كلية الطب ندوة  اإذ  العاملي، 

العاملي  الــيــوم  مبنا�سبة  ــجــدارة«  »ب

حيث  املا�سي،  مار�ص   8 يف  للمراأة 

من�سوبات  مــن  جمــمــوعــة  حتــدثــت 

املدينة اجلامعية للطالبات عن متيز 

ال�سعودية يف جمالت احلياة  املراأة 

للتحديات  وجتـــاوزهـــا  املــخــتــلــفــة، 

وال�سعوبات بجدارة.

ويف نف�ص اليوم، قدمت الدكتورة 

اللغة  ق�سم  وكيلة  القحطاين،  منى 

عن  ندوة  الآداب،  بكلية  الإجنليزية 

التحفيز اللغوي وانعكا�سه على دور 

املراأة الجتماعي، اإذ �سرحت مفهوم 

خلطاب  العامة  وال�سمات  اجلندر، 

دور  اأو�سحت  كما  واملـــراأة،  الرجل 

اللغوي  الــتــحــول  ــادة  قــي يف  ــــراأة  امل

اإىل  م�سرة  اقت�سادية،  لأ�ــســبــاب 

ب�سفتها  اجلندرية  الهوية  اأهمية 

جزء من التمكني اللغوي.

ــــراأة يف جــامــعــة امللك  امل متــكــني 

�سعود ي�ساهم يف اإبراز مكانة اململكة 

على ال�سعيد الدويل

ق�سية  �سعود  امللك  جامعة  ت�سع 

متكني املراأة يف قمة اأولوياتها، حيث 

الن�سائية  القيادات  تعيني  اإىل  تعمد 

الالتي يتمتعن بكفاة عالية يف العديد 

من املنا�سب، فنحن نرى اليوم ولأول 

امللك  جلامعة  ر�سمية  متحدثة  مرة 

�سعود الدكتورة عهود ال�سهيل، رئي�ص 

ق�سم الإعالم يف كلية الآداب كما مت 

تعيني لأول مرة كال من الدكتورة مي 

التمري�ص،  لكلية  كعميدة  الرا�سد 

كرئي�سة  الدخيل  لطيفة  والدكتورة 

الطب  بكلية  والــولدة  الن�ساء  لق�سم 

ونائبا للمدير الطبي مل�ست�سفى امللك 

الطبية  للخدمات  اجلامعي  خالد 

جامعة  وتــوؤكــد  وامل�ساند.  احلرجة 

على  الــدائــم  حر�سها  �سعود  امللك 

الن�سائية  للقيادات  الــدعــم  توفر 

مــن خـــالل الــعــديــد مــن اخلــدمــات 

وتوفر  الإداري،  التعاقب  كتخطيط 

الن�سائية  للقيادات  الإداري  الدعم 

الأكادميية والإدارية، ومبادرة الدعم 

البحثي للقيادات، وتاأهيل واكت�ساف 

القياديات الواعدات.

جامعة امللك �سعود تتاألق بدورها الريادي يف دعم ومتكني املراأة ال�سعودية

منذ عقود وحتى اليوم.. الجامعة
تقود مسيرة تمكين المرأة بالمملكة

دعم وتمكين 
لرائدات 

االعمال من 
خالل مركز 
متخصص

د. لطيفة الدخيل د. متا�ضر الرماحد. نورة الفايز �ضارة ال�ضحيمي د. عهود ال�ضهيل

دعم نشاط بدني ورياضي للفتيات السعوديات
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�سعود  امللك  جامعة  قياديات   

يــ�ــســتــحــوذن عــلــى مــنــا�ــســب كــربى 

بال�سعودية 

تخرجن  الالتي  الن�ساء  �سغلت 

وح�سلن  �سعود  امللك  جامعة  من 

ــة داخــلــهــا   ــادي ــي ــى مــنــا�ــســب ق عــل

الفعال  التواجد  يف  الأ�سد  ن�سيب 

اململكة،  داخــل  رفيعة  منا�سب  يف 

يف  در�ــســت  التي  التويجري  فهال 

على  وح�سلت  �سعود  امللك  جامعة 

تراأ�س  منها،  والدكتوراة  املاج�ستري 

اإذ  الأ�ــســرة،  �ــســوؤون  جمل�س  اليوم 

عن�سر  املــراأة  اأن  التويجري  توؤمن 

الــيــوم  واأن  املــجــتــمــع  ــوة  ــق ل مــهــم 

بف�سل  الـــذهـــبـــي  عــ�ــســرهــا  هـــو 

الكوادر  ون�سج  ال�سيا�سية  الإرادة 

توحيد  اإىل  اإ�ــســافــة  الــنــ�ــســائــيــة، 

احلكومية  اجلــهــات  بــن  اجلــهــود 

حيوي  اقت�ساد  اإىل  يقود  ما  وهو 

احللي�سي  هدى  و�سربت  ومزدهر. 

ـــا مــتــمــيــًزا  هـــي الأخــــــرى منـــوذًج

لتواجد املراأة يف موؤ�س�سات الدولة 

للجنة  ع�سوة  تعمل  حيث  العليا 

جمل�س  داخــل  اخلارجية  ال�سوؤون 

ــه  ــوقــت ذات ــورى، وهـــي يف ال ــس ــ� ال

ال�سعودية  العربية  للمملكة  �سفرية 

اأن  بــالــذكــر  ــج، وجــديــر  ــروي يف ال

احللي�سي تخرجت من جامعة امللك 

بكلية  منا�سب  عدة  وتولت  �سعود 

اجلامعة  داخــل  والرتجمة  اللغات 

ق�سم  وكلية  اأف�سل  بجائزة  وفازت 

الدرا�سات اجلامعية،  على م�ستوى 

جامعة  اأن  يك�سف  ـــذي  ال الأمــــر 

املــلــك �ــســعــود تــعــطــى اخلــريــجــات 

داخلها  للتميز  وا�سعة  فر�س  منها 

اأرفــع  تــويل  على  ي�ساعدهن  ممــا 

باململكة. املنا�سب 

من�سب  تتوىل  اأن  غريًبا  يكن  مل 

بنت  ــورة  ن الأمـــرية  جامعة  مــديــرة 

ــورة اإيــنــا�ــس  ــدكــت عــبــد الــرحــمــن ال

وكلية  فهي   ،2019 عــام  العي�سى 

ــوؤون  ــس ــ� ــود ل ــع ــس ــة املـــلـــك � ــع جــام

�سجل  ومتلك  ال�سابقة،  الطالبات 

الأكادميية  الإجنـــازات  من  حافل 

ــمــيــة، حــيــث حــ�ــســلــت على  ــعــل وال

التاأهيل  عــلــم  يف  الــبــكــالــوريــو�ــس 

�سعود  امللك  جامعة  من  ال�سحي 

وتولت  والدكتوراة  املاج�ستري  ثم 

الـــعـــديـــد مـــن املــنــا�ــســب داخـــل 

كلية  وكيلة  اأبرزها:  من  اجلامعة، 

العلوم  اأق�سام  وعميدة  التمري�س 

والــــــدرا�ــــــســــــات 

الـــطـــبـــيـــة، كــمــا 

�ــســغــلــت مــنــ�ــســب 

رئــيــ�ــســة الــفــريــق 

ـــي  ـــس ـــ� ـــي ـــس ـــاأ� ـــت ال

الوطني  للمر�سد 

يف  املراأة  مل�ساركة 

التنمية.

ــة اأخــــرى  قــ�ــس

تــثــري الإعـــجـــاب، 

ــا دميـــا  ــه ــع ــن ــ�ــس ت

تولت  التي  العذل 

ــب  ــا�ــس ــن عــــــدة م

امللك  جــامــعــة  يف 

ــهــا:  ـــود، مــن ـــع ـــس �

ــم  ــس ــ� رئـــيـــ�ـــســـة ق

التعامالت  عميد  ونائبة  املعلومات 

ــــالت،  ــــ�ــــس الإلــــكــــرتونــــيــــة والت

التعامالت  عمادة  يف  وا�ست�سارية 

ــــالت،  ــــ�ــــس الإلــــكــــرتونــــيــــة والت

للتطوير  الكلية  وكيل  وم�ساعدة 

ــوم  ــي ــي تــ�ــســغــل ال ــه واجلـــــــودة. ف

الأعــمــال  تــطــويــر  قــائــدة  من�سب 

والذكاء  للبيانات  ال�سرتاتيجية 

املعرفية  والــربامــج  ال�سطناعي 

يف   »IBM« �ــســركــة  يف  الــعــاملــيــة 

ــة  ــي ــك الــــوليــــات املــتــحــدة الأمــري

اخلــدمــات  بتقدمي  واملتخ�س�سة 

ــاء  ــذك الــ�ــســحــابــيــة وتــطــبــيــقــات ال

التقنيات  ــول  وحــل ال�ــســطــنــاعــي 

النا�سئة، وذلك منذ مار�س 2021.

�سعود  امللك  جامعة  خريجات 

ـــــن  ـــــحـــــم ـــــت ـــــق ي

العامة  القطاعات 

واخلا�سة

وتظهر ب�سمات 

�ستى  يف  اجلامعة 

الــدولــة  قطاعات 

واخلا�سة  العامة 

ــــــد تـــــولـــــت  ــــــق ف

جامعة  خريجات 

ـــــك �ـــســـعـــود  املـــــل

اأعـــلـــى املــنــا�ــســب 

الــــتــــي �ــســغــلــتــهــا 

مرة  لأول  الن�ساء 

اأول  كــانــت  حــيــث 

ت�سغالن  امــراأتــان 

مـــنـــ�ـــســـب نـــائـــب 

ــكــة ممــن  ــمــل ـــخ امل ـــاري ت وزيـــــر يف 

امللك  جامعة  من  وتخرجن  در�سن 

الفايز  نــورة  الدكتور  وهــن  �سعود 

والــدكــتــورة  التعليم  لــوزيــر  نائبة 

املوارد  لوزير  نائبة  الرماح  متا�سر 

ــت خــريــجــات  ــب الــبــ�ــســريــة  كــمــا اأث

اجلامعة جدارة ل�سعود قمة الهرم 

املوؤ�س�سات  من  عــدد  يف  الإداري 

الأعمال  �سيدة  ال�سحيمي  ف�سارة 

وخريجة  ال�سعودية  والقت�سادية 

امللك  جامعة  من  املحا�سبة  ق�سم 

ت�سغل  �ــســيــدة  اأول  هــي  �ــســعــود، 

القطاع  من�سب مايل على م�ستوى 

ــعــام والــقــطــاع اخلــا�ــس مــديــرة  ال

تداول،  ال�سعودية  ال�سوق  ل�سركة 

تــكــون  امـــــراأة  اأول  هـــي  وكـــذلـــك 

املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سًوا 

العربية  اجلوية  للخطوط  العامة 

ال�سعودية. ويف ذات ال�سدد، ُعينت 

امل�سرفية  اخلــبــرية  نــ�ــســار،  رانــيــا 

علوم  ق�سم  وخــريــجــة  ال�سعودية 

احلا�سب وتقنية املعلومات بجامعة 

ملحافظ  م�ست�ساًرا  �سعود،  امللك 

ــثــمــارات الــعــامــة  ــت �ــســنــدوق ال�ــس

ال�سعودي، و�سبق اأن كانت الرئي�س 

املالية،  �سامبا  ملجموعة  التنفيذي 

تراأ�س  �سعودية  اأول  تكون  وبذلك 

العربية  اململكة  يف  بنكًيا  قطاًعا 

ال�سعودية، كما مت اختيارها �سمن 

تاأثرًيا  الن�ساء  لأكرث  فورب�س  قائمة 

يف العامل لعام 2019.

ــود تــدعــم  ــع ــس ــة املـــلـــك � ــع جــام

مركز  خالل  من  الأعمال  رائــدات 

متخ�س�س 

�سعود  املــلــك  جامعة  تــفــرق  مل 

الأعــمــال  ريـــادة  معهد  يف  متمثلة 

دعم  يف  وال�سيدات  الــرجــال  بــن 

اأ�ـــســـحـــاب املــ�ــســاريــع الــ�ــســغــرية 

حتويلها  اأجل  من  الأفكار  وتطوير 

اإىل م�ساريع ريادية لدعم القت�ساد 

باململكة،  املــعــرفــة  عــلــى  الــقــائــم 

متخ�س�ساً  ــزاً  مــرك واأنــ�ــســئــت  بــل 

اإذ  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

وم�سرعات  حا�سنات  مركز  يلعب 

�سعود  ــك  املــل بــجــامــعــة  الأعـــمـــال 

توفري  يف  ريـــاديـــاً  دوراً  »خــطــى« 

والتقنية  الــبــ�ــســريــة  الإمــكــانــيــات 

بيئة  خللق  الــالزمــة  والتجهيزات 

ذوي  املبدعن  لدعم  منا�سبة  عمل 

مركز  ويحقق  ــواعــدة.  ال الأفــكــار 

نــتــائــج مــلــحــوظــة، حيث  »خــطــى« 

ن�سائية،  8 م�ساريع  تخرج من قبل 

مــ�ــســروعــا   18 ــا  ــًي حــال ــواجــد  ــت وي

اإذ  �سعوديات،  لرياديات  حمت�سناً 

العديد  توفري  على  املركز  يحر�س 

اخلدمات  اأبرزها:  اخلدمات،  من 

وامل�ساحات  واملحا�سبية،  الإداريــة 

�سكرتارية،  ــات  وخــدم املكتبية، 

ـــاد والـــور�ـــس الــتــدريــبــيــة،  ـــس والإر�

ـــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة غــري  واخلـــــدم

للم�ساريع.  والت�سويق  املبا�سرة، 

من  املحت�سنات  املركز  ميكن  كما 

ح�سور الفعاليات لعر�س اأفكارهن 

املركز  ويوا�سل  امل�ستثمرين.  اأمام 

الــلــقــاءات  ــور  ــ�ــســاطــه يف حــ�ــس ن

مــع اجلهات  الجــتــمــاعــات  وعــقــد 

التعاون  اأوجه  لبحث  العالقة  ذات 

الأعمال.   �سيدات  لدعم  امل�سرتك 

�سعود  امللك  جامعة  م�سرية  ومتتد 

يف اإر�ساء مبادئها نحو متكن املراأة 

للنجاح  اأ�سا�سي  �سريك  ب�سفتها 

ـــة  والــتــمــيــز مبـــا يــتــالقــى مـــع روؤي

م�ساركة  زيــادة  تدعم  التي   2030
املراأة يف �سوق العمل وزيادة ح�سة 

املراأة يف املنا�سب الإدارية وتطوير 

مبا  وذلــك  الن�ساء،  لــدى  املــهــارات 

الــعــربــيــة  للمملكة  الــنــفــع  يــحــقــق 

من  الأ�سعدة  كافة  على  ال�سعودية 

القت�سادية  التنمية  حتقيق  اأجــل 

للبالد. الناجت املحلي  وزيادة 

املــــركــــزي يف خــدمــة  ــرب  ــخــت امل

التي  للجهود  امتدادا   - الباحثات 

ت�سجيع  �سبيل  يف  اجلامعة  تبذلها 

لدفع  والبتكار  والتطوير  البحث 

املــعــرفــة حــر�ــســت على  اقــتــ�ــســاد 

ال�سعودية  الكفاءات  م�ستوى  رفع 

ــات وتـــوفـــري الــبــيــئــة  ــاحــث ــب مـــن ال

باإن�ساء  العلمي  للبحث  املالئمة 

ـــــذي ميــثــل  املــخــتــرب املــــركــــزي ال

يف  متخ�س�س  بحثي  مــركــز  اأكــرب 

والذي  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

للعملية  اأ�ــســا�ــســيــة  دعــامــة  ميــثــل 

اأقــ�ــســام  يف  والتعليمية  البحثية 

الطبية.يعمل  والدرا�سات  العلوم 

يف املــخــتــرب طــاقــم مــن الــفــنــيــات 

العالية  الكفاءة  ذوات  والباحثات 

ـــرب املــراكــز  ــن يف اأك ــدرب ــي ت ــالت ال

وي�سم  واليابان،  اأوروبا  العلمية يف 

متخ�س�سة  بــحــثــيــة  وحـــــدة   ١٢

واملعدات  العلمية  بالأجهزة  مزودة 

الدورات  العديد  ويقدم  احلديثة. 

البحثية  واخلـــدمـــات  الــتــدريــبــيــة 

هيئة  لــعــ�ــســوات  املــــادي  والــدعــم 

للت�سجيع  والــبــاحــثــات  الــتــدريــ�ــس 

والخــرتاع  والبتكار  البحث  على 

املعرفة. ون�سر  اإنتاج  وتعزيز 

خريجات 
الجامعة 
يقتحمن 

المناصب العليا 
في القطاعات 
العامة والخاصة

رانيا ن�شار د. هدى احللي�شيد. اينا�س العي�شى د. دميا العذل د. هال التويجري

منسوبات الجامعة يستحوذن على مناصب قيادية



�شائعة  ع����ادة  الأظ���اف���ر  ق�����ش��م 

بني  وخا�شة  النا�س،  من  كثري  بني 

الأطفال. كثرياً ما كان اآباوؤنا يطلبون 

منا التوقف عن ق�شم اأظافرنا. يورد 

هذه  اأن  دايج�شت«  »هيلث  موقع 

ولي�س  كبرية،  م�شكلة  متّثل  العادة 

يقول  ف��ق��ط.  الأظ��اف��ر  يف  ت�شققاً 

اخت�شا�شي احل�شا�شية يف نيويورك 

»ق�شم  ان  هيلث:  لنغون  كلينيك، 

حاليا  باملخاطر  حمفوف  الأظ��اف��ر 

كورونا  فريو�س  لأن  خا�س،  ب�شكل 

اأن يعي�س على الأ�شطح، مثل  ميكن 

الأظافر، وينتقل ب�شكل اأكرث �شيوعاً 

الوجه.  مل�س  طريق  عن  وجهك  اإىل 

لذا، اإذا كنت تق�شم اأظافرك، فاأنت 

تخاطر بالإ�شابة بعدد من الأمرا�س 

البكتريية والفريو�شية«.

خلطر  الأظ��اف��ر  ق�شم  يعر�شك 

الأمرا�س،  من  مبجموعة  الإ�شابة 

مبا يف ذلك نزلت الربد والإنفلونزا. 

يوم  يف  تلم�شه  ���ش��يء  ك��ل  يف  فكر 

والكتب  الأب����واب  مقاب�س  واح���د. 

والنقود واحليوانات الأليفة وهاتفك 

غ�شل  ع�شر  يف  حتى  ذل��ك.  وغ��ري 

اليدين املتكرر ومعقم اليدين، ميكن 

اأظافرك  حتت  اجلراثيم  تعلق  اأن 

وتعي�س هناك ثم تت�شرب اإىل فمك 

عندما تق�شم على اأظافرك.

الأظ��اف��ر  ق�شم  ي�شري  اأن  ميكن 

مر�شية  حالة  اإىل  اأي�����ش��اً  اليومي 

بع�س  ه��ن��اك  اأن  ح��ني  يف  خ��ف��ي��ة. 

الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن ي��ق�����ش��م��ون 

اأظ��اف��ره��م وه��م ���ش��اردو ال��ذه��ن يف 

النا�س  معظم  ف��اإن  الأح��ي��ان،  بع�س 

يطورون هذه العادة كطريقة للتاأقلم 

ماري  الدكتورة  تقول  ما.  حالة  مع 

اإكلينيكية  نف�شية  اخت�شا�شية  مليا، 

بريكلي  رايت يف  معهد  واأ�شتاذة يف 

بولية كاليفورنيا: اإن »معظم النا�س 

يق�شمون اأظافرهم بحثاً عن الراحة 

مثل  �شلبية،  ع��اط��ف��ي��ة  ح��ال��ة  م��ن 

امللل،  اأو  القلق  اأو  العار  اأو  ال�شيق 

مبعنى ما، فاإن ق�شم الأظافر يعرب 

اأو  ل��ل��ذات ع��ن فعل  ل��وم  ع��ن حالة 

�شعور �شلبي ما«.

اخلطوة الأوىل للتوقف عن ق�شم 

تبلور  �شبب  معرفة  ه��ي  اأظ��اف��رك 

هذه العادة لديك. حاول النتباه اإىل 

جتد  عندما  حياتك  يف  يحدث  ما 

متجه  اأن��ت  ذل��ك. هل  تفعل  نف�شك 

اإىل اجتماع عمل مرهق؟ هل تفكر 

يف ال�شوؤون املالية؟ هل اأنت متعب اأو 

ت�شعر بامللل؟ قد ترغب يف التحدث 

اأن  ميكن  اخت�شا�شي  طبيب  م��ع 

ي�شاعدك يف العثور على جذر هذه 

العادة ومن ثم التغلّب على امل�شكلة.

اأك������دت ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ح��ي��ة 

ج��ّراء  ال��وف��اة  اأن خطر  الأم��ريك��ي��ة 

واحتمال  مرة  ب�11  ينخف�س  كوفيد 

امل�شت�شفيات  اإىل  امل�شابني  نقل 

الذين  الأ�شخا�س  بني  مّرات  بع�شر 

ت��ل��ق��وا ك��ام��ل ج��رع��ات ال��ل��ق��اح��ات 

 3 م��ن  البيانات  وج���اءت  امل�����ش��ادة. 

اأبحاث جديدة ن�شرتها مراكز �شبط 

الأمرا�س والوقاية منها يف الوليات 

جميعها  واأك���دت  اجلمعة،  املتحدة 

على فعالية لقاحات كوفيد يف منع 

اأي م�شاعفات �شديدة حال  حدوث 

تزال  ما  ولأ�شباب  بالوباء  الإ�شابة 

ت�شري  ج��ي��د،  ب�شكل  مفهومة  غ��ري 

»موديرنا«  لقاح  اأن  اإىل  البيانات 

وّفر درجة اأعلى من الوقاية يف ظل 

بعدما  وتاأتي  دلتا.  املتحور  انت�شار 

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 

تت�شمن  للتطعيم  م�شددة  عن خطة 

اإلزام ال�شركات التي توظف اأكرث من 

املوظفني  بتطعيم  اإما  �شخ�س   100
اأو اإخ�شاعهم لفحو�س اأ�شبوعية.

م���راك���ز �شبط  م���دي���رة  وق���ال���ت 

رو�شيل  منها  وال��وق��اي��ة  الأم��را���س 

اجلمعة:  لل�شحافيني  والين�شكي 

»كما اأظهرنا يف درا�شة تلو الأخرى، 

اللقاحات فعالة«.

على  الأوىل  ال��درا���ش��ة  واطلعت 

مئات اآلف احلالت يف 13 منطقة 

اأم��ريك��ي��ة م��ن 4 اأب��ري��ل وح��ت��ى 19 

يونيو، اأي الفرتة التي �شبقت هيمنة 

ما  بالفرتة  وقارنتها  دلتا،  املتحورة 

بني 20 يونيو و17 يوليو.

احتمال  ارت��ف��ع  ال��ف��رتت��ني،  وب��ني 

بكوفيد  امل��ل��ّق��ح  ال�شخ�س  اإ���ش��اب��ة 

اأق��ل  م��رة   11 (م��ن  ب��درج��ة �شئيلة 

ع��ر���ش��ة ل���إ���ش��اب��ة م��ق��ارن��ة بغري 

املح�شن اإىل خم�س مّرات).

وبقيت احلماية من تطور احلالة 

اإىل  املري�س  ي�شتدعي نقل  اإىل حد 

ا�شتقرارا،  اأكرث  والوفاة  امل�شت�شفى 

اأو���ش��اط  يف  اأك���رث  ت��راج��ع��ت  لكنها 

فما  عاما   65 البالغني  الأ�شخا�س 

فوق مقارنة بالأ�شغر �شنا.

الأمرا�س  �شبط  مراكز  وجت��ري 

اإدارة  ج��ان��ب  اإىل  منها  وال��وق��اي��ة 

الغذاء والدواء تقييما ب�شاأن احلاجة 

اإىل ج��رع��ات م��ع��ززة، وي��رج��ح ب��اأن 

يتلقاها  من  اأول  �شيكونون  امل�شنني 

يف  اإط�قها  بايدن  اإدارة  تبداأ  فيما 

وقت لحق هذا ال�شهر.

و���ش��ّن��ف��ت اإح����دى ال��درا���ش��ات، 

من  اللقاحات  فعالية  قّيمت  التي 

من  اأك��رث  يف  اأغ�شط�س  حتى  يونيو 

ط���وارئ  وق�����ش��م  م�شت�شفى   400
وع���ي���ادة رع��اي��ة ���ش��ح��ي��ة ع��اج��ل��ة، 

الع�مة  بح�شب  اللقاحات  فعالية 

التجارية.

احل��اج��ة  ���ش��د  الفعالية  وك��ان��ت 

الأع��ل��ى  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإىل  ل��ل��ن��ق��ل 

ثم  وم��ن   (%95) ملوديرنا  بالن�شبة 

فايزر (80%) واأخريا جون�شون اآند 

جون�شون (%60). 

وبلغت الفعالية الإجمالية للوقاية 

امل�شت�شفى  اإىل  للنقل  احلاجة  من 

86% بالن�شبة لكافة الفئات العمرية 
لكن الن�شبة تراجعت اإىل 76% يف 

اأو�شاط البالغني 75 عاما فما فوق.

فايزر  لقاحي  اأداء  ك��ان  ولطاملا 

تقنية  ي�شتخدمان  اللذين  وموديرنا 

»احلم�س النووي الريبوزي املر�شال« 

من  ما  نوعا  اأف�شل  اي��ه)  ان  (الأر 

»ج��ون�����ش��ون اآن���د ج��ون�����ش��ون« ال��ذي 

ي�شتند اإىل فريو�س غدي معدل -- 

على الأرجح لأن الأخري يعطى على 

جرعة واحدة. لكن ل يزال من غري 

بع�س  موديرنا  تفّوق  �شبب  الوا�شح 

مواجهة  يف  »ف��اي��زر«  على  ال�شيء 

امل��ت��ح��ورة دل��ت��ا. وق��د ي��ك��ون ل�أمر 

جرعاته  تركيز  اأن  مب�شاألة  ع�قة 

اأعلى (100 ميكروغرام مقابل 30)، 

) الأط��ول بني اجلرعتني  الفرتة  اأو 

اأربعة اأ�شابيع مقابل ث�ثة)، وهو اأمر 

مرتبط با�شتجابة مناعية اأقوى.

أطباء يكتشفون سر تلف الدماغ لدى »األطفال الخدج«

قضم األظافر قد يعبر عن مرض خفّي 

3 أبحاث عالمية: لقاحات كورونا تقلل من خطر الوفاة بـ11 مرة

أخيرا علماء يكتشفون: هذا 
هو السبب الرئيسي للسمنة

تتوا�شل كل يوم وتظهر نتائج درا�شات جديدة حول اأهم الأ�شباب 

اهتمام  يجذب  املو�شوع  ذلك  اأن  حيث  ال�شمنة،  اإىل  ت��وؤدي  التي 

باحلفاظ  اأي�شاً  يهتم  من  بل  ال�شمنة،  من  يعاين  من  فقط  لي�س 

اأ�شلوب حياة �شحي. على ر�شاقة اجل�شم وكذلك من يهتم باتباع 

و«بري�شتول«  البولندية  »ياغيلونيا«  جامعتي  علماء  اكت�شف 

خل�  ي�شبب  بالدهون،  الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  الربيطانية، 

الطعام  بتناول  الإف��راط  اإىل  ي��وؤدي  ما  بال�شبع،  التحكم  اآلية  يف 

ال�شمنة. اإىل  وبالتايل 

 The Journal في�شيولوجي«  اأوف  جورنال  »ذا  وت�شري جملة 

اأنه وفقا للباحثني، قد ت�شبح نتائج هذه  اإىل   ،of Physiology
ما  بح�شب  م�شتقب�،  امل�شاألة  هذه  درا�شة  يف  الأ�شا�س  الدرا�شة، 

»اإيزفي�شتيا«. �شحيفة  نقلته 

اأن ال�شاعة البيولوجية املوجودة يف منطقة ما  وات�شح للباحثني 

حتت املهاد يف الدماغ، تتحكم بال�شبع.

)م�شتوى  البيولوجي  الإي��ق��اع  اأن  اأثبتوا  اآخرين  باحثني  ولكن 

الهرمونات وال�شهية وغريها( موجود يف مناطق اأخرى من اجل�شم 

للدرا�شات  وفقا  حيث  املبهم،  الظهري  املركب  فيها  مبا  والدماغ، 

بال�شبع. ال�شعور  ويحفز  الطعام  بتناول  املركب  يتحكم هذا 

وقد اأجرى الباحثون هذه الدرا�شة على جمموعتني من اجلرذان 

املخربية. املجموعة الأوىل تغذت على اأطعمة متوازنة، واملجموعة 

بالدهون. اأطعمة غنية  الثانية على 

البيولوجية  الإيقاعات  يف  تغريات  ح�شول  النتائج،  واأظهرت 

اليقاعات  وا�شتجابة هذه  الثانية،  املجموعة  لدى جرذان  اليومية 

زاد  وزنها  اأن  ظهر  التجربة  فرتة  نهاية  ويف  ال�شهية،  لهرمونات 

كثريا.

اأو  تختفي  وال�شمنة  الوزن  زيادة  مع  اأنه  للباحثني،  ات�شح  كما 

الهرمونات  واإف���راز  الطعام  لتناول  اليومية  اليقاعات  ت�شعف 

به. املرتبطة 

حديثة  ط��ب��ي��ة  درا����ش���ة  ك�شفت 

فيينا،  جامعة  يف  علماء  اأج��راه��ا 

منو  على  توؤثر  الأمعاء  بكترييا  اأن 

ال���دم���اغ ل���دى الأط���ف���ال اخل����ّدج. 

وح�شبما ذكر الباحثون يف اجلامعة 

الأطفال  تعر�س  ف��اإن  النم�شاوية، 

يكون  قد  الدماغ،  يف  لتلف  اخلّدج 

ببكترييا  رئي�شي  ب�شكل  مرتبطا 

الأمعاء.

منو  ف��رط  اأن  الباحثون  ووج��د 

اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي م���ع ب��ك��ت��ريي��ا 

وجود  بزيادة  يرتبط  »كليب�شي�«، 

خ���ي��ا م��ن��اع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، وت��ط��ور 

لدى  الع�شبي  اجل��ه��از  يف  اأ���ش��رار 

الأطفال اخلّدج.

ن�شرت  التي  ال��درا���ش��ة  وح�شب 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف م��وق��ع��ي »���ش��اي��ن�����س 

الطبيني،  ديلي«  و«�شاي�س  دايركت« 

القناة  يف  املوجودة  البكترييا  ف��اإن 

املناعة،  مع جهاز  تتعاون  اله�شمية 

ميكروبات  ي��راق��ب  ب���دوره  وال���ذي 

الأم����ع����اء وي���ط���ور ال���ش��ت��ج��اب��ات 

لها. املنا�شبة 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن القناة 

اله�شمية على ات�شال بالدماغ عرب 

من خ�ل  وكذلك  املبهم«  »الع�شب 

جهاز املناعة.

و�شرح املوؤلف الرئي�شي للدرا�شة، 

الدقيقة  الأحياء  علم  اخت�شا�شي 

ذلك  �شيكي،  ديفيد  املناعة،  وعلم 

بالقول: »لقد بحثنا يف الدور الذي 

دم��اغ  من��و  امل��ح��ور يف  ه���ذا  يلعبه 

احلية  الكائنات  اخل��ّدج.  الأطفال 

الأمعاء(،  )ميكروبيوم  يف  الدقيقة 

مئات  م��ن  حيوية  جمموعة  وه��ي 

والفطريات  البكترييا  من  الأن��واع 

الأخرى،  وامليكروبات  والفريو�شات 

الأ�شخا�س  ل��دى  ت���وازن  ح��ال��ة  يف 

»بالن�شبة  واأ����ش���اف  الأ���ش��ح��اء«. 

ميتلك  ل  الذين  اخل��دج،  ل�أطفال 

ج��ه��ازه��م امل��ن��اع��ي وامل��ي��ك��روب��ي��وم 

فمن  الكافية،  القوة  بهم  اخلا�س 

حت��ولت  حت��دث  اأن  ج��دا  املحتمل 

على  �شلبية  ت��اأث��ريات  اإىل  ت���وؤدي 

الدماغ«. وبنّي �شيكي اأنه: »غالبا ما 

تظهر مثل هذه الأمناط قبل حدوث 

تغريات يف الدماغ، وهذا ي�شري اإىل 

خ�لها  ميكن  حرجة  زمنية  ف��رتة 

اخل��ّدج«.  الأطفال  دم��اغ  تلف  منع 

ومن جانبه، اأ�شار اأخ�شائي اخلّدج 

العناية  وط���ب  ال�����ولدة  ق�����ش��م  يف 

امل��رك��زة ل���أط��ف��ال وط��ب الأط��ف��ال 

اأنه  اإىل  ويزغريل  لوكا�س  الع�شبي، 

املفرط  النمو  اأن  بياناتنا  »تظهر 

بها  يرتبط  وما  كليب�شي�  لبكترييا 

اخل�يا  من  مرتفعة  م�شتويات  من 

التائية ميكن اأن يوؤدي على ما يبدو 

اإىل تفاقم تلف الدماغ«.

وياأمل العلماء اأن متثل الدرا�شة 

التحقيق  من  ملزيد  انط�ق  نقطة 

بالن�شبة  واأهميته  امليكروبيوم  يف 

ل��ل��ت��ط��ور ال��ع�����ش��ب��ي ل���دى لأط��ف��ال 

ب�شكل  م��وع��ده��م  ق��ب��ل  امل��ول��ودي��ن 

اأك���رث ���ش��م��ول، وت��اأث��ري ذل���ك على 

العمرية  املراحل  يف  الدماغ  تطور 

التالية.
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740 مليار ساعة قضاها 
المستخدمون على وسائل التواصل

اأفاد تقرير جديد �صادر عن �صركة App Annie، املتخ�ص�صة 

يف جمع وحتليل بيانات �صوق التطبيقات، باأن تطبيقات الفيديو 

التوا�صل  و�صائل  �صوق  يف  متنامية  طفرة  تعي�ش  املبا�صر  والبث 

اإنفاق 1.2 مليار دوالر يف  اإىل  االجتماعي، دفعت امل�صتخدمني 

على  امل�صتخدمون  يق�صيه  الذي  الوقت  ارتفع  اإذ   ،2020 عام 

انت�صار  هائل يف ظل  ب�صكٍل  واالإبداعية  االجتماعية  التطبيقات 

اجلائحة.

وحّمل امل�صتخدمون تطبيقات و�صائل التوا�صل االجتماعي 74 

مليار مرة حول العامل يف ال�صنوات الع�صر املا�صية، وفقاً لتقرير 

 App �صركة  عن  ال�صادر  االجتماعي«  التوا�صل  و�صائل  »تطور 

مليارات عملية حتميل يف   4.7 ذل��ك ح��وايل  Annie، مبا يف 
الن�صف االأول من عام 2021.

الهاتف  �صا�صة  ا�صتخدام  وقت  من   %44 ا�صتهالك  مّت  وقد 

املحمول، اأي ن�صف هذا الوقت تقريباً، خالل الن�صف االأول من 

عام 2021، اأي ما يوازي 740 مليار �صاعة على م�صتوى العامل، 

 App �صركة  ووج��دت  االجتماعية،  التطبيقات  ا�صتخدام  يف 

Annie اأنَّ هذا املعدل يفوق بكثري م�صتويات ما قبل اجلائحة 
التي بلغت حوايل 600 مليار �صاعة.

وتقدر �صركة App Annie اأن امل�صتهلكني �صينفقون 17.2 

مليار دوالر من خالل التطبيقات االجتماعية �صنوياً بحلول عام 

ع��ام، ومن  كل  تقريباً   %30 وي�صكل ذلك من��واً مبعدل   ،2025
ملي�ارات   6.8 اإىل  الع�ام  ه���ذا  املنفق  املبلغ  ي��صل  اأن  املتوق�ع 

دوالر.

عن  ر�صمًيا  اأب���ل  �صركة  اأع��ل��ن��ت 

هاتفها االأحدث اآيفون 13، وي�صمل 

اإن�ش   6.1 بقيا�ش  منوذج  ن�صختني: 

 5.4 بحجم  ميني  ومن��وذج  ال��ع��ادي 

اإن�ش.

 Super و�صا�صة الهاتف من طراز

عن  ع��ب��ارة  وه��ي   Retina XDR
ج��وان��ب  وت���اأت���ي   ،OLED ل��وح��ة 

حماطة  االأل��وم��ن��ي��وم  م��ن  ال�صا�صة 

بلوحني من الزجاج.

 829 م��ن  اجل��ه��از  �صعر  وي��ب��داأ 

دوالرا جلهاز اآيفون 13 و729 دوالرا 

جلهاز اآيفون 13 ميني االأ�صغر. ومت 

تعزيز خيارات التخزين لنماذج هذا 

تكوينات  ال�صركة  تقدم  العام، حيث 

جيجابايت  و256  جيجابايت   128
و512 جيجابايت للنموذجني.

امليزات  من  الكثري  هناك  ولي�ش 

اجلديدة يف  اجلذرية  التغيريات  اأو 

الهاتف. وبدالً من ذلك، يعترب اآيفون 

13 اأقرب اإىل منوذج اآيفون القدمي 
التح�صينات  بع�ش  يقدم  حيث   ،S
على ت�صميم العام املا�صي بدالً من 

امليزات اجلديدة ال�صخمة.

 ،12 اآي��ف��ون  عك�ش  ع��ل��ى  ول��ك��ن 

كبرية،  ت�صميم  اإع���ادة  �صهد  ال��ذي 

بنف�ش املظهر  يتمتع   13 اآيفون  فاإن 

املا�صي.  العام  من��وذج  مثل  الوا�صع 

 Face ID ن��ت��وء ول��ك��ن م��ع وج���ود 

املئة،  يف   20 بن�صبة  حجًما  اأ�صغر 

مما يعني اأنه ي�صغل م�صاحة اأقل يف 

اجلزء العلوي من هاتفك.

 A15 اأق������وى وه���ن���اك م��ع��ال��ج 

اإنه  ال�صركة  تقول  ال��ذي   ،Bionic
ا�صتهالك  ك��ف��اءة يف  واأك���ر  اأ���ص��رع 

 A14 Bionic الطاقة من �صريحة

العام املا�صي.

نانومرت،   5 �صريحة  ت���زال  وال 

مركزية  معاجلة  وح���دة  ت���زال  وال 

�صدا�صية النواة )مع اثنتني من النوى 

العالية  نوى  واأربعة  االأداء  العالية 

اإنها  تقول  ال�صركة  ولكن  الكفاءة(. 

يف  مركزية  معاجلة  وح��دة  اأ���ص��رع 

هاتف ذكي، اأ�صرع بن�صبة ت�صل اإىل 

وتقول  املناف�صة.  م��ن  املئة  يف   50

بن�صبة  اأ�صرع  الر�صومات  اإن  اأي�ًصا 

ت�صل اإىل 30 يف املئة من مناف�صيها.

�صكل  يف  االأك���رب  التغيري  وي��اأت��ي 

12 برو ماك�ش  اآيفون  تقنية كامريا 

 13 اآيفون  اإذ ح�صل  املا�صي.  للعام 

التي  املح�صنة  الكامريا  نف�ش  على 

طرحتها ال�صركة الأول مرة مع اأكرب 

هاتف ذكي لها يف عام 2020، مع 

العري�صة  للكامريا  اأك��رب  م�صت�صعر 

ال��ع��ام  ع���ن  امل��ئ��ة  47 يف  ب��ن�����ص��ب��ة 

بالتقاط  لها  ي�صمح  مما  املا�صي، 

مزيد من ال�صوء يف البيئات املظلمة 

مع �صو�صاء اأقل.

الوا�صع اجلديد عبارة  امل�صت�صعر 

ميجابك�صل   12 بدقة  عد�صة  عن 

بفتحة f/1.6. بينما تتميز الكامريا 

فائقة االت�صاع بدقة 12 ميجابك�صل 

بفتحة عد�صة f/2.4 اأ�صرع وجمال 

روؤية 120 درجة.

على  اأي�ًصا   13 اآي��ف��ون  ويحتوي 

تقنية تثبيت حتويل جهاز اال�صت�صعار 

املا�صي  العام  ال�صركة  قدمتها  التي 

التي  ماك�ش.  ب��رو   12 اآي��ف��ون  ع��رب 

فعلًيا  العري�ش  امل�صت�صعر  حت��رك 

لتقليل االهتزازات.

وحت�����ص��ل ال��ك��ام��ريات اجل��دي��دة 

التعريف  ملفات  ميزة  على  اأي�ًصا 

ال�صركة  قدمتها  التي  الفوتوغرافية 

واآيفون  13 برو  اآيفون  مع منوذجي 

13 ب���رو م��اك�����ش. ال��ت��ي ت��ت��ي��ح لك 
تخ�صي�ش مظهر �صورك ب�صكل اأكرب 

ملزيد من االت�صاق عرب اللقطات.

الو�صع  اأي�ًصا  ال�صركة  وق��دم��ت 

الذي  للفيديو،  اجلديد  ال�صينمائي 

لتغيري  احلامل  تركيز  بتاأثري  ي�صمح 

الرتكيز اأثناء الفيديو.

وعند ت�صجيل مقطع فيديو، ينقل 

تلقائًيا  الرتكيز  ال�صينمائي  الو�صع 

الفعلي.  الوقت  يف  الت�صوير  اأثناء 

ويحول الرتكيز بذكاء عندما يدخل 

عن  يبتعدون  اأو  االإط��ار  االأ�صخا�ش 

الكامريا.

الرتكيز  تغيري  من  اأي�ًصا  وتتمكن 

كائن  على  الرتكيز  قفل  اأو  ي��دوًي��ا 

معني لتحكم اأكر دقة اأي�ًصا. وتتميز 

��ا بدعم  اأي�����صً ال��ك��ام��ريا االأم��ام��ي��ة 

الو�صع ال�صينمائي.

 5G وتعهدت ال�صركة اأي�ًصا باأداء

حم�ّصن مقارنًة بجهاز اآيفون 12، مع 

 5G املزيد من دعم النطاق لتجارب

دولية اأف�صل. و�صيدعم اآيفون 200 

 60 اأك��ر م��ن  ات�����ص��االت يف  �صركة 

دولة ومنطقة بحلول نهاية العام.

وتوفر ت�صكيلة اآيفون 13 اجلديدة 

اإذ  للبطارية.  اأف�صل  عمًرا  اأي�ًصا 

عمر  على  ميني   13 اآيفون  يح�صل 

�صاعة   1.5 مبقدار  اأط��ول  بطارية 

اأن  ميني. يف ح��ني   12 اآي��ف��ون  م��ن 

اآيفون 13 يح�صل على عمر بطارية 

اأطول ي�صل اإىل 2.5 �صاعة مقارنة 

بف�صل  وذل���ك   .12 اآي��ف��ون  بجهاز 

من  اأف�صل  واأداء  االأكرب  البطاريات 

A15 Bionic وحت�صينات اإ�صافية 
للربامج.

ك��م��ا اأط��ل��ق��ت ���ص��رك��ة اآب���ل جهاز 

اآيباد ميني اجلديد كلًيا الذي يتميز 

باإطار جديد مع حواف اأ�صيق وزوايا 

دائرية.

أبل تكشف عن آيفون 13.. المواصفات الكاملة للجهاز الجديد

لتو�صيع   Zoom من�صة  تخطط 

التلقائية  املبا�صرة  للن�صو�ش  دعمها 

)حتويل  املبا�صر  الن�صخ  اإ�صافة  مع 

م��ك��ت��وب��ة(،  ن�����ص��و���ش  اإىل  ال���ك���الم 

البي�صاء  ال�����ص��ب��ورة  م��ي��زة  وحت��وي��ل 

بني  من  امليزات،  كامل  تطبيق  اإىل 

العديد من التغيريات االأخرى التي 

م��وؤمت��ر  ال�����ص��رك��ة يف  عنها  اأع��ل��ن��ت 

.Zoomtopia
الن�صخ  توفري  ع��ن  االإع���الن  ومت 

الت�صميات  اأو  التلقائي  امل��ب��ا���ص��ر 

التو�صيحية املغلقة باللغة االإجنليزية 

�صهر  املجانية يف  املن�صة  حل�صابات 

االآن  املن�صة  وتقول   .2021 فرباير 

اإن��ه��ا ت��خ��ط��ط ل��ت��وف��ري ال��ن�����ص��خ يف 

الوقت الفعلي )ملا ي�صل اإىل 30 لغة 

اإ�صافية( بحلول نهاية العام املقبل.

تقدم  الدفعة،  ه��ذه  م��ن  وك��ج��زء 

الن�صخ  خ���دم���ات  ��ا  اأي�����صً امل��ن�����ص��ة 

خطة  م��ع  امل��دف��وع��ة،  للح�صابات 

لدعم الن�صخ يف الوقت الفعلي عرب 

نهاية  بحلول  لغة   12 اإىل  ي�صل  ما 

العام املقبل.

على  ق�����ادرة  امل��ن�����ص��ة  ت��ك��ن  ومل 

التي  اللغات  تفا�صيل حول  م�صاركة 

اإن  قالت  ولكن  ومتى.  دعمها  يتم 

هذه التح�صينات هي نتيجة مبا�صرة 

اكت�صبتها  التي  االآيل  التعلم  خلربة 

�صركة  على  اال�صتحواذ  خ��الل  من 

.Kites الن�صخ االأملانية

وقالت ال�صركة: تعمل امليزة على 

تو�صيل امل�صتخدمني يف جميع اأنحاء 

يف  التو�صع  ه��ذا  وي�صاعد  ال��ع��امل. 

ميزات الن�صخ لدينا يف التغلب على 

مينع  اأن  ميكن  ال��ذي  اللغة  حاجز 

التوا�صل والتعاون الديناميكيني.

االآخ��ر  الرئي�صي  التغيري  وي�صل 

اإىل ميزة ال�صبورة. وتتيح لك املن�صة 

حالًيا اإن�صاء وم�صاركة األواح الكتابة 

اأثناء  مًعا  للر�صم  االجتماعات  اأثناء 

املخطط  التو�صيع  ولكن  التحدث. 

الذي يتم اإطالقه يف مرحلة جتريبية 

يف وقت الحق من هذا العام يجعل 

االجتماعات  خارج  متاحة  ال�صبورة 

يف ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ن�����ص��ة ل��الأج��ه��زة 

املحمولة ون�صخة الويب.

ال يبدو اأن اأدوات الر�صم االأ�صا�صية 

حالًيا،  املن�صة  تقدمه  عما  خمتلفة 

كيفية  هو  الرئي�صي  التغيري  اإن  اإذ 

بجانب  كمنتج  ال�صبورة  مع  تعاملها 

ميزة  م��ن  ب���دالً  الفيديو،  مكاملات 

موجودة داخلها.

واجهها  الذع���ة  ان��ت��ق��ادات  ب��ع��د 

ت��ط��ب��ي��ق »وات�������ص���اب« ب��ع��د ف��ر���ش 

على  جديدة  خ�صو�صية«  »�صيا�صة 

يعود  املا�صي،  يناير  م�صتخدميه يف 

تقرير  بعد  املو�صوع  ل��ذات  اجل��دل 

التطبيق  م�صريف  اأن  ك�صف  جديد 

قادرون على قراءة ر�صائلنا.

ف�����ق�����د ح����������ذر ت�����ق�����ري�����ر ل���� 

فعلي  وج��ود  من   »ProPublica«

فريق  �صمن  »م�صرفني«  ي�صمى  ملا 

بت�صليم  ي��ق��وم��ون  ق��د  »وات�����ص��اب« 

بع�ش البيانات )Meta data( اإىل 

اإىل  م�صرياً  القانون،  اإنفاذ  �صلطات 

اأن ال�صركة �صاركت بيانات عدد من 

امل�صتخدمني منذ فرتة طويلة

كما اعترب التقرير املذكور اأن ذلك 

قد يخلق الكثري من االلتبا�ش حول 

امل�صغلة  »في�صبوك«  �صركة  تعنيه  ما 

من  »ت�صفري  تقول  عندما  للتطبيق 

end-to-( ط����رف«  اإىل  ط���رف 

end encryption(، والذي يعني 
واملر�صل  امل�صتلم  اأن  التعريف  بحكم 

ت�صمح  رقمية  رم��وزاً  ميتلكان  فقط 

وفق  م��ق��روءة،  ت�صبح  ب��اأن  للر�صالة 

.»Gizmodo« موقع

يقل  ال  م���ا  اأن  اأ����ص���اف  ك��ذل��ك 

�صركة  وظفتهم  م�صرف  األ��ف  ع��ن 

التي   )Accenture( اأك�صنت�صر 

ت��ت��ع��اق��د م���ع م�����ص��ريف ف��ي�����ص��ب��وك، 

عنه  اأبلغ  ال��ذي  املحتوى  يراجعون 

عالمة  و�صع  مت  وال��ذي  امل�صتخدم 

االآيل  التعلم  نظام  بوا�صطة  عليه 

اخلا�ش به.

يراقبون  ه���وؤالء  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الر�صائل املزعجة واملعلومات امل�صللة 

وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ه��دي��دات 

االعتداء  ومواد  املحتملة  االإرهابية 

واالب��ت��زاز  االأط��ف��ال  على  اجلن�صي 

وذلك من بني اأ�صياء اأخرى.

وب����ن����اًء ع��ل��ى امل���ح���ت���وى، ميكن 

و�صع  اأو  للم�صرفني حظر احل�صاب 

تركه  اأو  املراقبة«  »حتت  امل�صتخدم 

و�صاأنه، )وهذا يختلف عن في�صبوك 

ي�صمحان  ال��ل��ذي��ن  اإن�����ص��ت��غ��رام  اأو 

املن�صورات  باإزالة  للم�صرفني  اأي�صاً 

تحويل الكالم إلى نصوص..
Zoom تضيف خدمات النسخ المباشر

تقرير صادم.. مشرفو واتساب يمكنهم قراءة رسائلك

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

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

العمر الأحد املا�ضي كلية التمري�س، 

حيث كان يف ا�ضتقباله عميد الكلية 

الرا�ضد،  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

��كالء �ر�ؤ�ضاء الكلية.

معاليه  ا�ضتمع  الزيارة  بداية  �يف 

التجهيزات  حول  مف�ّضل  �ضرح  اإىل 

التمري�س  ك��ل��ي��ة  اأت��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

لإ���ض��ت��ق��ب��ال م��ن�����ض��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة من 

�اأبرز  �طلبة،  تدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

امل�ضاريع التي تعمل عليها الكلية يف 

�املعامل  الدرا�ضية  القاعات  تطوير 

�معامل املحاكاة. كما التقى معاليه 

اأن  اأكد  الكلية، الذي بد�ره  بطالب 

اجلامعة تفتخر بطالبها �اأنهم قادة 

امل�ضتقبل.

ملتابعة  التفقدية  ال��زي��ارة  �ت��اأت��ي 

اجلامعية  الدرا�ضة  جاهزية  �ضري 

احل�����ض��وري��ة يف ظ���ل الج������راءات 

�زارت��ي  قبل  من  املتخذة  الوقائية 

ال�ضحة �التعليم.

»الوفاء«  برنامج  فعاليات  �ضمن 

ق�ضم  خريجي  به جلنة  تقوم  ال��ذي 

من  نخبة  نظم  باجلامعة،  الإع��الم 

زي��ارة  �اأ���ض��ات��ذت��ه  الق�ضم  خريجي 

�ضخ�ضية لأ�ل رئي�س لق�ضم الإعالم 

ع�ضقي،  ماجد  بن  ط��الل  الدكتور 

ال����ذي ت���وىل رئ��ا���ض��ة ال��ق�����ض��م ع��ام 

1972م.
التون�ضي  حممد  ال��وف��د  ت��راأ���س 

 MBC مدير ع��ام جمموع�ة قنوات

من�ضوبي  م��ن  �ع��دد  ال�ضعودية  يف 

الق�ضم. 

�متحورت الأم�ضية حول التجربة 

منذ  الق�ضم  عا�ضها  التي  العريقة 

انطالقه عام 1972م �لنحو ن�ضف 

قرن. 

التون�ضي  حممد  اأك��د  جانبه  من 

لرابطة  التاأ�ضي�ضية  الهيئة  رئي�س 

الرابطة  حر�س  الإع���الم  خريجي 

الدائم  التوا�ضل  على  الق�ضم  �اأبناء 

م��ع ال��ذي��ن اأ���ض��د�ا خ��دم��ات جليلة 

لق�ضم العالم �اجلامعة �الوطن.

�يف نهاية اللقاء �ضلم رئي�س رابطة 

حممد  الأ���ض��ت��اذ  الع���الم  خريجي 

التون�ضي درع »الوفاء« للدكتور طالل 

ج��ه��وده  ����ض��اك��را  م��ق��درا  ع�ضقي، 

�ط��الب��ه،  الق�ضم  خل��دم��ة  �ع��ط��اءه 

الإع��الم  ق�ضم  رئي�س  اأث��ن��ى  ب���د�ره 

ط���الل ع�ضقي  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ب��ق 

ع��ل��ى م��ب��ادرة »ال���وف���اء« م��ن ق�ضم 

النبيلة  القيم  �حتقيقها  الإع���الم 

�ضعود  امللك  جامعة  غر�ضتها  التي 

تعزيز  اأهمية  م��وؤك��دا  طالبها،  يف 

ميثلونه  ملا  اخلريجني  مع  الر�ابط 

م�ضافة  �قيمة  جت��ارب  ر�ضيد  من 

ترفع �ضمعة الق�ضم �اجلامعة.

ح�ضر اللقاء الدكتور تركي العيار 

�الأ�ضتاذ  الفليج  عبداهلل  �الأ�ضتاذ 

خالد  �الأ���ض��ت��اذ  الح��م��ري  يو�ضف 

الهزاين،  نا�ضر  �الأ�ضتاذ  ال�ضلطان 

م��ن خريجي  ع��دد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الق�ضم.

�ضل�ضلة  �ضمن  الزيارة  هذه  تاأتي 

زيارات تقوم بها اللجنة ل�ضخ�ضيات 

الإع���الم  ق�ضم  يف  ب�ضمة  لها  ك��ان 

فاعلة  �م�ضاركة  ح�ضورا  �حققت 

على خارطة الإعالم الوطني.

الطالبة » يف اجلعيد« حت�صل على امليدالية الذهبية يف البطولة العربية للجودو للكفيفات 

شبه رأي
شبه رأي

mualmutiri@ksu.edu.sa

عيد الدار

د. مطلق سعود المطيري

هي لنا دار: �ضعار احتفال �هوية �انتماء، �ضعار ياأخذك لفخر التاريخ 

�ا�ضتقرار احلا�ضر �اآمال امل�ضتقبل، فوطن تاأ�ض�س على احلرية لبد اأن 

يكون يومه الوطني عيد للحرية �الأحرار، مل يخ�ضع مل�ضتعمر اأ� حمتل، 

�مل يت�ضول حريته من �ضالح الأجنبي، فاإبن هذه الرتاب الطاهرة ع�ضب 

راأ�س الكرامة بكرامة العز، �جمع ال�ضتات، �اأ�ضقط ر�ؤ��س الطمع ب�ضيف 

العدل �العطاء �حارب اجلهل بوحي ال�ضماء ��ضرية نبي، معجزة الرحمن 

جت�ضدت يف اإدارة رجل حمل ر�حه على كفه ��ضار بخطى حت�ضب املوت 

باملوت �مع كل �ضرخة تكون معركة تقومها منية �حتميها منية، جلبت 

الأر�اح ب�ضوق املنايا، فثمن احلياة موت �ثمن الأر�س موت، �زال احلذر 

من قلب ال�ضجاع (ل كرمي اإل كرمي بر�حه يوم املنايا حا�ضر ق�ضابها) يف 

الكف عبدالعزيز ال�ضيف �بالقلب عبدالعزيز الرجل، هنا تولد الذكرى 

�هنا يكون الحتفال.

اأبناء اليوم هم اأحفاد الت�ضحيات �امل�ضاعب �املعارك، فوراثة املجد 

م�ضوؤ�لية ترعب من غابت عنه ت�ضحية الأجداد، فوالدنا امللك �ضلمان 

بن عبدالعزيز مل يعلمنا التاريخ بكتاب يحفظ بل قدمه بنموذج ��ضلوك، 

فكان مع اأ�ضقائه امللوك جندي خمل�س �اأمني، �مع �طنه م�ضوؤ�ل يعمل 

للمدن  جوهرة  مملكتنا  عا�ضمة  من  جعل  حتى  باإجناز  �ياأمر  باإجناز 

�احلوا�ضر.

على  �املحافظة  املحا�ضبة  على  امل�ضوؤ�لية  فعل  بنى  امللك  ��ضلمان 

للمظلوم،  �قا�سٍ عادل  للمتجا�ز  �املكت�ضبات فهو خ�ضم  النا�س  حقوق 

يعرف الكل �يحا�ضب الكل، ليتقدم عنده اأحد على اأحد اإل باحلق.

هذه  ففي  كور�نا  جائحة  معه  ح�ضرت  العام  ه��ذا  الوطني  عيدنا 

برزت  اأق�ضاه،  اإىل  اأق�ضاه  من  العامل  اأ�ضابت  التي  ال�ضحية  الكارثة 

قيادتنا احلكيمة مب�ضوؤ�لية جعلت �ضحة الن�ضان اأ�لً �ثانياً �كل ترتيب 

اأعداد ال�ضالمة، توقفت امل�ضالح، ��ضخرت الإمكانيات، ليح�ضن الن�ضان 

العزيزة  اأ�ضبحت �ضالمة جميع من على هذه الأر�س  الوقاية،  باأ�ضباب 

م�ضوؤ�لية الد�لة بغ�س النظر عن �ضرعية �جوده، �اأ�ضحت بلدنا منوذج 

اإن�ضاين يحارب الداء �املر�س.. فحمت الإن�ضان من فري��ضات اخرتقت 

فيه  يكون  �طن  �العمل،  احلركة  �عطلت  القت�ضاد،  �نهبت  الأج�ضاد، 

الإن�ضان اإن�ضان حتفظ كرامته ��ضالمته من جتا�زات الب�ضر �انتهاكات 

الأقدار.

النجاح  اأب��واب  على  فتزاحمت  للم�ضتقبل  امل�ضتقبل  ر�ؤي��ة  قدم  �طن 

ففار�س  بثقة،  �تعطي  بتحدي،  لتخترب  �الكفاءات  العطاء  م��ب��ادرات 

الر�ؤية امل�ضتقبلية -�ضمو �يل العهد-  راهن على الإن�ضان ال�ضعودي قبل 

الإمكانيات املادية فقال »اأجدادنا عا�ضوا بد�ن برت�ل اأ� �فرة مادية �هم 

من جاء بالإمكانيات« فقط الن�ضان هو ال�ضتثمار ل فرق يف النوع ذكر 

اأم اأنثى، مامييز هو العطاء �الكفاءة �طهارة املبداأ، تتناف�س الكفاءة مع 

الكفاءة بعطاء �تعا�ن �لي�س بالعتبارات املتحيزة... كل عام ��طنا فخر 

�نقول:  ��لء  ب�ضدق  �نردد  �اإجناز حممد،  �ضلمان  �عطاء  عبدالعزيز 

هي لنا دار.

 د. العجمي يستقبل هيئة ذوي اإلعاقة

بن  نا�ضر  الدكتور  ال�ضامل  الو�ضول  التنفيذي لربنامج  املدير  ا�ضتقبل 

�ضعد العجمي موؤخراً ممثلي هيئة رعاية الأ�ضخا�س ذ�ي العاقة برئا�ضة 

ه�ضام  الدكتور  الإعاقة  ذ�ي  الأ�ضخا�س  رعاية  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

الطرفني،  بني  امل�ضرتكة  املبادرات  الإجتماع  يف  �ا�ضتعر�س  احليدري. 

الإعاقه  ذ�ي  خدمات  يف  اجلامعة  بتميز  احليدري  ه�ضام  اأ�ضاد  ب��د�ره 

�منها برنامج الو�ضول ال�ضامل، جاء ذلك بعد اجلولة التي قام بها داخل 

التي تقدمها ممثلة  �الإط��الع على اخلدمات  امللك �ضعود  اأر�قة جامعة 

مبركز الو�ضول ال�ضامل لذ�ي الإعاقة. كما اأجتمع الدكتور نا�ضر العجمي 

مبدير اإدارة ال�ضالمة الأ�ضتاذ �ضند دهيدي العنزي �تباحث الطرفان حول 

جاهزية �ضكن الطالب �الطالبات لذ�ي العاقة ��ضهولة الو�ضول للرقم 

املوحد يف حالة للطوارىء.

حلقة »المجالت المفترسة«.. غدًا
تنظم �حدة التنمية الب�ضرية يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم 

�الريا�ضيات« اأفكر« حلقتها الرابعة بعد املئتني �ضمن �ضل�ضلة حلقات النقا�س 

التي يعقدها املركز اأ�ضبوعياً بعنوان: » املجالت املفرت�ضة » يقدمها الدكتور 

علي ح�ضني احلوري �ذلك يوم الثنني 1443/02/13ه� 2021/09/20م. 

عرب  الفرتا�ضية  ز�م  قاعات  طريق  عن  م�ضاًء  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف 

https://zoom.us/j/91263606130  : الرابط التايل

معالي رئيس الجامعة يتفقد كلية التمريض

خريجو اإلعالم يلتقون د. عشقي
يعد �أول رئي�س للق�سم..
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