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12عميد اآلداب يشارك في ندوة » روح الدار بين اإلرث الثقافي والتحول الوطني«

الجامعة تتوشح باالخضر
تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

03 ـ02

قبول  9712 طالب وطالبة 
باألولى المشتركة

�سمن ا�ستعدادات اإدارة اجلامعة لبداية الف�سل الدرا�سي الأول للعام 

وطالبات  لطالب  الآمنة  احل�سورية  العودة  و�سمان  هـ   1443 اجلامعي 

الدكتور/  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  زار  ومن�سوبيها،  اجلامعة 

بدران بن عبدالرحمن العمر عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل �سباح يوم 

ا�ستقبال معاليه �سعادة عميد عمادة  1443/01/21هـ وكان يف  الأحد 

عمران  بن  حمد  بن  �سعد  الدكتور/  الأ�ستاذ  والت�سجيل  القبول  �سوؤون 

اجلداول  جاهزية  معاليه  تابع  حيث  الأق�سام،  وروؤ�ساء  العمادة  ووكالء 

الدرا�سية وا�ستكمال اإجراءات قبول وت�سجيل الطلبة امل�ستجدين، واطلع 

الطلبات والإجراءات  اأمتتة  الإلكرتونية يف �سبيل  اأحدث اخلدمات  على 

الأكادميية.

التفا�سيل �سـ 9-8

البنيان: قدمت 3 أطباق للملك سلمان

كتبت: قما�س املني�سري

على  اأطــبــاقــهــا  بــتــقــدمي  حظيت 

ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  مــائــدة 

الــعــزيــز..  عــبــد  ــن  ب �سلمان  املــلــك 

و�سلت  م�سبق  تــاأهــيــل  اأي  ـــدون  وب

العاملية  الفنادق  كربى  مطابخ  اإىل 

الرحمن  عبد  فاطمة  بالريا�س.. 

تتحدث  ال�سعودية  الطاهية  البنيان 

لر�سالة اجلامعة عن ق�ستها، والتي 

للعمل  وامل�سوؤولية  الظروف  قادتها 

يف املطبخ حتى �سقت طريقها   اإىل 

الــولئــم  ــــداد  واإع العاملية  الــفــنــادق 

املتوا�سع  بيتها  مطبخ  من  امللكية.. 

بدياتها  كانت  حمــدود  نطاق  وعلى 

الأكل  بتقدمي  حولها  ممن  بت�سجيع 

واأجــادت  به  الذي متيزت  ال�سعودي 

اإعــداده وتقول:« الف�سل الكبري بعد 

لوالدتي  يعود  الطبخ  تعلمي  اهلل يف 

اأطال اهلل يف عمرها فمنذ عمر 12 

باملطبخ  اإىل جانبها  اأقف  �سنة كنت 

واأتعلم منها«.  وكانت تاأتيها الطلبات 

من املقربني وتو�سعت تدريجيا حتى 

جمعتها ال�سدفة باإحدى الزبائن التي 

اأ�سارت عليها بالتقدم للعمل يف فندق 

النرتكونتيننتال بالريا�س، وبعد تردد 

امتالكها  وعــدم  اخلــربة  قلة  ب�سب 

موؤهل منا�سب تقدمت على الفر�سة 

لها  الأول  التحدي  وكــان  الوظيفية 

حني طلب منها البدء باإعداد الذبائح 

خالل الختبار العملي الذي خا�سته 

يف مقابلتها ال�سخ�سية والذي اأهلها 

للفوز بالوظيفة. 

التفا�سيل �سـ 10

دورة حول مهارات 
أساسية لطالب 

جامعي أكثر فعالية
كتبت: �سارة ال�سويداء

نظم برنامج الطلبة املتفوقني 

عمادة  مع  بالتعاون  واملوهوبني 

تدريبية  دورة  املــهــارات  تطوير 

عـــن بُـــعـــد بـــعـــنـــوان: مـــهـــارات 

اأكــر  جامعي  لطالب  اأ�سا�سية 

فعالية، وذلك يوم الثالثاء ماقبل 

املا�سي، قدمتها الدكتورة �سهام 

املطريي.

عــدة حمــاور  الـــدورة  �سملت 

ــا: خــ�ــســائــ�ــس الــدرا�ــســة  ــه ــن م

اجلامعية، حيث و�ّسحت الفروق 

الأ�سا�سية بني الدرا�سة اجلامعية 

الثانوية،  املرحلة  يف  والدرا�سة 

وحتدثت اأي�ساً عن مهارة حتديد 

التعلم،  واإثــارة دافعية  الأهــداف 

التخطيط  اأهــمــيــة  ــحــت  وو�ــسّ

وكيفية و�سع الأهداف، وحتفيز 

بعد  وانتقلت  لإجنازها،  الــذات 

ذلك للحديث عن مفاتيح النجاح 

اإىل  وما  اجلامعية،  املرحلة  يف 

بفتح  ـــــدورة  ال ذلــــك، وخــتــمــت 

املجال للح�سور بطرح الأ�سئلة.
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تغطية

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر، احتفال جامعة 

ي���وم الأح����د املا�ضي  ���ض��ع��ود  امل��ل��ك 

ال�ضعودي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ذك��رى 

اجل��ام��ع��ة،  ب��ه��و  يف  وذل����ك  ال�91، 

وعمداء  اجلامعة،  وك��اء  بح�ضور 

التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  الكليات، 

اإىل  بالإ�ضافة  اجلامعة،  وموظفي 

امللك  جلامعة  املنت�ضبون  ال��ط��اب 

التخ�ض�ضات،  خمتلف  يف  �ضعود 

ومن خمتلف اجلن�ضيات.

عمادة  نظمته  ال��ذي  احلفل  ب��دا 

امللكي  ب��ال�����ض��ام  ال��ط��اب  ���ض��وؤون 

ثم  العلم،  �ضارية  ورف��ع  ال�ضعودي، 

اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م تاها 

الطالب حممد ال�ضتوي ، ثم عر�س 

ف��ي��دي��و ب��ع��ن��وان »م��ع��امل اجل��ام��ع��ة 

تتفاعل باليوم الوطني«، كما وا�ضتمل 

»جامعة  بعنوان  ترنيمة  احلفل على 

وطنية   �ضعرية  وق�����ض��ي��دة  وط����ن«  

القاها الطالب علي العجمي. 

معايل  ك���رم  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

الفائزين  الطاب  اجلامعة  رئي�س 

للت�ضوير  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ض��اب��ق��ة  يف 

وهم  بعيوننا«   »دارن��ا  الفوتوغرايف 

كلية  من  ال�ضمري  عي�ضى  الطالب 

�ضورة  عنوان  حملت  حيث  الرتبية 

�ضعد  والطالب  الطائف،   – الكرا 

والتي  الهند�ضة  كلية  م��ن  العتيبي 

ح��م��ل��ت ع���ن���وان م��ن��ح��وت��ات ال��ع��ا 

اليحي  غيداء  والطالبة  الطبيعية، 

بعنوان  الع��م��ال  اإدارة  ة  كلي  م��ن 

�ضورة مدائن �ضالح. 

ك��م��ا ك���رم م��ع��ال��ي��ه ال��ط��ال��ب��ة يف 

امليداليه  على  حل�ضولها  اجلعيد 

الذهبية يف البطولة العربية للجودو 

٢٠٢١ للكفيفات.

رئي�س  م��ع��ايل  ذل��ك جت��ول  بعد   

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

ووك������اء اجل���ام���ع���ة، يف امل��ع��ر���س 

امل�ضاحب، حيث قدم ربورت خا�س 

املعر�س  مايحتويه  ع��ن  معلومات 

ل���راع���ي احل���ف���ل ع���ن ال�����ذي �ضم 

جدارية معامل وطنية، وركن الفنون 

اجلامعة  رئي�س  واأختتم  الت�ضكيلية 

الحتفال بالعر�ضة النجدية.

كلية الرتبية 

مبنا�ضبة  ال��رتب��ي��ة  كلية  احتفت 

والت�ضعني  ال��واح��د  الوطني  ال��ي��وم 

خال الأ�ضبوع املا�ضي وذلك باإقامة 

معر�س يف بهو الكلية وت�ضمن عددا 

اأق�ضام  مب�ضاركة  الفعاليات  م��ن 

واأع�ضاء  الكلية  ووح���دات  وم��راك��ز 

ومن�ضوبي  والطاب  التدري�س  هيئة 

الكلية.

حية  عرو�ضا  الفعاليات  و�ضملت 

فيها  قدمت  الكلية  لكيانات  واأركان 

تتعلق  وم��ب��ت��ك��رة  ث��ري��ة  م�����ض��ارك��ات 

مبنا�ضبة اليوم الوطني.

و�ضاحب فعاليات اليوم م�ضابقات 

كما  وفنية،  واأدبية  ثقافية  متنوعة 

اململكة  ملعامل  فنية  لوحة  و�ضعت 

جدارية  ولوحة  ال�ضعودية،  العربية 

عبارات  بكتابة  اجلميع  لي�ضارك 

الغايل  لوطننا  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر 

وجلنوده البوا�ضل. 

كلية  عميد  اأك��د  املنا�ضبة  وبهذه 

اأن  املنيع  عثمان  الدكتور  الرتبية 

جميعا  ليذكرنا  ياأتي  الوطني  اليوم 

اململكة  توحيد  بنعمة  ع��ام  ك��ل  يف 

املوؤ�ض�س  يد  ال�ضعودية على  العربية 

امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه-

اأرجائها،  ، ون�ضر الأمن والأمان يف 

وا�ضتمرار رحلة التطوير والنماء يف 

وحتى  بعده،  من  امللوك  قيادة  ظل 

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ع��ه��د 

الأم��ني  عهده  وويل  �ضلمان،  امللك 

حممد بن �ضلمان -حفظهما اهلل-. 

وبهذه املنا�ضبة انتهز الدكتور املنيع 

الفر�ضة بالتعبري عن البتهاج بهذا 

اجلميع.  قلوب  على  الغايل  اليوم 

بدعوته  ت�ضريحه  املنيع  واخ��ت��ت��م 

والنفي�س  ال��غ��ايل  ب��ب��ذل  للجميع 

خل��دم��ة ه���ذا ال���وط���ن والع���ت���زاز 

املكانة  تبوء  يف  لي�ضتمر  بقيادته، 

التي ي�ضتحقها.

فيما اأكد م�ضرف وحدة العاقات 

العامة والإعام الدكتور حممد بن 

اأن هذا اليوم هو  عبداهلل ال�ضهري 

الحتفاء  للجميع  يحق  مميز  ي��وم 

وال�ضرور  الفرح  جوانب  واإظهار  به 

والتقدم  وال�ضتقرار،  الأم��ن  بنعمة 

وذلك  امل��ج��الت،  كافة  يف  والنماء 

بف�ضل اهلل -عز وجل- ثم مبا تبذله 

لينعم  جهد  م��ن  الر�ضيدة  قيادتنا 

الرغيدة  باحلياة  ال�ضعودي  املواطن 

على كافة الأ�ضعدة. 

بعد  ع���ن  ل���ق���اء  ع��ق��د  ك��م��ا مت 

الوطني  باليوم  لاحتفاء  م�ضاحب 

املجتمعية  العاقات  وح��دة  نظمته 

واجل���ودة  للتطوير  الكلية  ب��وك��ال��ة 

ب��ال�����ض��راك��ة م���ع امل���رك���ز ال��رتب��وي 

بكلية  املهنية  والتنمية  للتطوير 

اجلامعة  وك��ي��ل  وب��رع��اي��ة  ال��رتب��ي��ة 

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

النمي،  �ضالح  بن  حممد  الدكتور 

ال��ق��درات  تنمية  »ب��رن��ام��ج  ب��ع��ن��وان 

الرتبية«،  كلية  ومبادرات  الب�ضرية 

التا�ضع  املوافق  الأحد  م�ضاء  وذلك 

ع�ضر من �ضهر �ضفر لعام ١٤٤٣ه. 

وق���د ت���ن���اول ال��ل��ق��اء ع����ددا من 

افتتحها  حيث  ال��رتب��وي��ة  امل��ح��اور 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل 

اإىل  فيها  اأ�ضار  بكلمة  والأكادميية 

كلية  واأدوار  اجل��ام��ع��ة  ت��ط��ل��ع��ات 

الرتبية.

بن  اإبراهيم  الدكتور  حت��دث  ثم 

يف  امل�ضت�ضار  البديوي  عبداملح�ضن 

وزارة التعليم بكلمة عن »دور كليات 

برنامج  مبادرات  تنفيذ  يف  الرتبية 

تنمية القدرات الب�ضرية«. تلى ذلك 

مداخلة عميد كلية الرتبية الدكتور 

ع��ث��م��ان ب��ن حم��م��د امل��ن��ي��ع مبحور 

»تكامل كلية الرتبية لتحقيق اأهداف 

الب�ضرية«.  القدرات  تنمية  برنامج 

را�ضد  الدكتور  مداخلة  ذلك  عقب 

بعنوان  ال��ع��ب��دال��ك��رمي  ح�ضني  ب��ن 

الب�ضرية  ال��ق��درات  تنمية  »برنامج 

تربوية«،  قراءة  الرتبوي:  والتحدي 

رفاع  بن  �ضهل  الدكتور  مداخلة  ثم 

العاملية  »املناف�ضة  ح��ول  �ضهيل  بن 

الإ�ضامية  القيم  تعزيز  خال  من 

تناولت  فيما  ال��وط��ن��ي��ة«.  وال��ه��وي��ة 

العمود  �ضالح  بنت  مها  ال��دك��ت��ورة 

الجتماعي  البتكار  »فر�س  حمور 

تنمية  ب��رن��ام��ج  اأه�����داف  لتحقيق 

الدكتور  واأ�ضار  الب�ضرية«،  القدرات 

اإىل  الفيفي  �ضليمان  ب��ن  مو�ضى 

حمور »نحو مواطن مناف�س عاملًيا«. 

واأخ�����ريا اخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء مب��داخ��ل��ة 

ال���دك���ت���ورة م���ن���رية ب��ن��ت ع��ب��داهلل 

تعليمية  رحلة  »بناء  ب�ضاأن  املن�ضور 

ال��ت��ح��دي��ات«.  وم��واج��ه��ة  متكاملة 

اأدار اللقاء م�ضرف وحدة العاقات 

للتطوير  الكلية  بوكالة  املجتمعية 

يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة 

الدكتورة  الوحدة  ومن�ضقة  ع�ضريي 

نوره بنت عبدالعزيز الطويل.

التمري�ض 

احتفالية  التمري�س  كلية  اأقامت 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�ضعودي 91 

حتت �ضعار »هي لنا دار« وذلك يوم 

الأحد 19 �ضفر 1443ه� ، بح�ضور 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي  حممد  الدكتور  والأكادميية 

الدكتور  للم�ضاريع  اجلامعة  ووكيل 

ع��ب��داهلل ال�����ض��ق��ري وامل���دي���ر ال��ع��ام 

التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية 

وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 

كلية  وعميد  ال�ضيدلة  كلية  وعميد 

طب الأ�ضنان.

الفقرات  من  ع��دد  احلفل  �ضهد 

النجدية  العر�ضة  ا�ضتملت  ال��ت��ي 

وق�����ض��ائ��د وط��ن��ي��ة ال��ق��اه��ا ع��دد 

وا�ضتعرا�س  الكلية  من�ضوبي  م��ن 

الكلية  لطلبة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��م��واه��ب 

وا�ضتعرا�س لل�ضيارات الكا�ضيكية.

التمري�س  كلية  عميد  ورف��ع��ت 

اآيات  اأ�ضمى  الرا�ضد  مي  الدكتورة 

ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات مل��ق��ام خ��ادم 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 

الأمني،  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن 

الكرمي،م�ضرية  ال�ضعودي  ولل�ضعب 

امللك  ا���ض��ت��ط��اع  اهلل  ب��ت��وف��ي��ق  اأن���ه 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل 

يجعل  اأن  ث��راه-  اهلل  -طيب  �ضعود 

من اململكة العربية ال�ضعودية وحدة 

كمرتكز  الإن�ضان  بناء  على  قامت 

اأ���ض��ا���ض��ي، جن��ن��ي ث��م��اره��ا جيا 

كبرية  حت���ولت  ون�ضهد  جيل  بعد 

اجلوانب  �ضتى  يف  م�ضتمراً  وتطوراً 

وخ�ضو�ضا يف جمال التعليم.

العهد  اأن  د.ال��را���ض��د  واأ���ض��ارت 

ال�ضريفني  احلرمني  خلادم  الزاهر 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز  وبدعم 

الأم��ري  ع��ه��ده  �ضمو ويل  وم����وؤازرة 

حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز– 

حفظهم اهلل- ا�ضتمر م�ضرية النماء 

اأب����واب التقدم  واخل���ري ت��ط��رق ك��ل 

والتطور والنمو يف خمتلف املجالت 

ك��ب��رية،  تنموية  اإجن�����ازات  وحت��ق��ق 

التي  الثابتة  الأ�ض�س  على  وعملت 

قامت عليها هذه الباد املباركة.

كلية املجتمع

الأحد  يوم  املجتمع  كلية  اأقامت 

املوافق 19 / 2 / 1443ه احتفالً 

لليوم  ال�91   ال���ذك���رى  مبنا�ضبة 

ت�ضمن  وال���ذي  للمملكة،  الوطني 

والفعاليات  امل�ضاركات  م��ن  ع���دداً 

ل���ط���اب وم��ن�����ض��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة مع 

تطبيق كافة الإج��راءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية تعبرياً عن فرحة 

العزيزة  املنا�ضبة  بهذه  الوطن  اأبناء 

على قلوبهم.

امل��ن��ا���ض��ب��ة ���ض��رح عميد  وب��ه��ذه 

الكلية الدكتور اأ�ضامه بن عبدالعزيز 

يعد  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  ال���ف���راج، 

جهود  ل���ض��ت��ذك��ار  �ضانحة  فر�ضة 

ث��راه-  اهلل  -طيب  املوؤ�ض�س  امللك 

فرقة  بعد  م��ن  ال��وط��ن  توحيد  يف 

و�ضتات ، ويف نف�س الوقت الحتفاء 

باملنجزات الوطنية يف العهد الزاهر 

امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 

�ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �ضلمان 

الأم���ري حممد  الأم���ني  عهده  وويل 

هذا  –؛  اهلل  اأيدهما   – �ضلمان  بن 

عامة  ي�ضكل  ال��ذي  امليمون  العهد 

ململكتنا  احلديث  التاريخ  يف  فارقة 

يدخرون  ل  اأم��ورن��ا  ف��ولة  الغالية، 

جهداً لإعاء بنيان الوطن والو�ضول 

 ، املتقدمة  ال���دول  م�ضاف  اىل  ب��ه 

ويبذلون الغايل والنفي�س للمحافظة 

بعبقرية  الوطنية  املكت�ضبات  على 

املوؤ�ض�س  امللك  بعبقرية  تت�ضل  فذة 

واأبنائه من امللوك الررة. 

كلية الداب

العامة  العاقات  وح��دة  نظمت 

املا�ضي  الأح���د  ي��وم  الآداب  بكلية 

الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  اح��ت��ف��الً 

ال�ضعودي 91  بح�ضور عميد الكلية 

 ، اآل �ضعود  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

وم�ضاركة نادي الإعام الطابي.

فعاليات  ع��دة  الحتفال  ت�ضمن 

و  الوطنية ،  للتوزيعات  رك��ن  منها 

على  امل�ضممة  للمطبوعات  رك��ن 

ه���وي���ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ، ع��ر���س 

ال�ضا�ضات  على  وطنية  فيديوهات 

تت�ضمن  حيث   ، الكلية  مم��رات  يف 

اأح��د  ك���ان  ح��ني  ال��ع��ه��د  ويل  كلمة 

ط���اب اجل��ام��ع��ة اآن����ذاك ، وت��زي��ن 

املبنى و املمرات بالأعام والعبارات 

ال��ه��وي��ة  الوطنية والبرنات على 

تزين  كما  الوطني  الب�ضرية لليوم 

�ضيوفها  و  الكلية  من�ضوبي  جميع 

بالأو�ضحة اخل�ضراء و الأعام.

عميد  حت���دث  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الكلية 

ال��ذي  العظيم  ال���دور   ع��ن  �ضعود 

تقوم به القيادة من اأجل رفعة هذا 

ال��وط��ن ال��غ��ايل و ت��ق��ُدِم��ه ، و���ض��األ 

املوىل عز وجل اأن يدمي نعمة الأمن 

و الأمان على هذه الباد املباركة.

علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين 

برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة 

بن  الدكتور طارق  البدين  والن�ضاط 

علوم  كلية  احتفلت  ال�ضاحلي  علي 

باليوم  البدين  والن�ضاط  الريا�ضة 

الأح��د  ي��وم  �ضباح  ال�91  الوطني 

بح�ضور  2021/9/26م،  امل��واف��ق 

وك���اء ال��ك��ل��ي��ة، روؤ����ض���اء الأق�����ض��ام 

مدير  اإىل  بالإ�ضافة   ، الأكادميية 
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الإداري���ة،  ،ال��وح��دات  الكلية  اإدارة 

املوظفني،  التدري�س،  هيئة  اأع�ضاء 

والطاب.

كلية الآداب باملدينة اجلامعية 

للطالبات

ب��اإدرات��ه��ا  الآداب  كلية  ���ض��ارك��ت 

حتت  ال�ضتة   العلمية  واأق�ضامها 

ال��دك��ت��ورة  الكلية  وك��ي��ل��ة  اإ����ض���راف 

املدينة  اح��ت��ف��الت  الر�ضيد  اأروى 

الوطني  باليوم  للطالبات  اجلامعية 

ال��ع��دي��د من  م���ن خ����ال   91 ال����� 

 ، والأرك����ان  ال��ن��دوات  و  الفعاليات 

الإعام  حيث نظمت طالبات ق�ضم 

حتت  دار«  لنا  »ه��ي  بعنوان  ن���دوة 

ال��دك��ت��ورة  الق�ضم  وك��ي��ل��ة  اإ����ض���راف 

�ضفية العبد الكرمي يوم الأحد عر 

خالها  ا�ضتعر�ضن   ، زووم  من�ضة 

الر�ضوم  و   ، الت�ضاميم  من  العديد 

الوطني  اليوم  �ضعار  عن  الإبداعية 

ا�ضتعر�س  الذي  النفوجرافيك  و   ،

عن  املختلفة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  احل��ق��ب 

امللوك يف اململكة العربية ال�ضعودية 

،واإجنازات كل حقبة.

بع�س  الطالبات  من  عدد  واألقت 

حب  ع��ن  ال�ضعرية  الق�ضائد  م��ن 

ال��وط��ن و م��ن��ه��ا » ي��ا ���ض��ائ��ًا عن 

 «  ، الغامن  حمود  لل�ضاعر  موطني« 

الفي�ضل  خالد  لاأمري  بقى«  ما  لو 

يف   ، ال�ضعودية«  هذه   « وان�ضودة   ،

ح��ني ���ض��ارك ن���ادي الإع����ام بركن 

�ضمل  للكلية  الرئي�ضي  البهو  يف 

�ضيافة للح�ضور وعر�س فيديوهات 

وتوزيع  الق�ضم  طالبات  اإن��ت��اج  م��ن 

للنادي،  تعريفي  وملف  من�ضورات 

كما �ضارك نادي الإعاميات بدليل 

الإعامية  التجربة  ت��ن��اول  خا�س 

لنا  هي  هوية  يف  البارزة  للم�ضاريع 

كورال   ، لين  ذا  نيوم  ومنها   ، دار 

قطار   ، اخل�ضراء  الريا�س   ، بلوم 

الريا�س ، الطاقة املتجددة و غريها 

من امل�ضاريع .

و يف البهو الرئي�ضي للكلية ، ك�ضى 

اللون الأخ�ضر كافة اأركانه من خال 

التوزيعات و الإعام ، وال�ضور التي 

ق�ضم  ومنها   الأق�ضام  بقية  قدمتها 

طالباته  �ضاركت  التي  اجلغرافيا  

يف  للفائزات  قيمة  جوائز  بتقدمي  

املعرفة  حت��دي   « بعنوان  م�ضابقة 

الدكتورة  اإ���ض��راف  حتت  الوطنية« 

ف��ات��ن ال��ن��ح��ا���س ، يف ح��ني اأع���دت 

حتت  املعلومات  علم  ق�ضم  طالبات 

وكيلة  الزهراين  د. فاطمة  اإ�ضراف 

الق�ضم  باركود يحمل فيديو خا�س 

م�ضاركات  وف��ي��ه  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ،  ب��ع��ب��ارات تخ�س 

احتفاء  تذكارية  هدايا   تقدمي  مع 

بالوطن ، كما �ضاركت كافة وحدات 

ال��درا���ض��ات  وح���دة  منها  و  الكلية 

اأريج  الدكتورة  اإ�ضراف  العليا حتت 

الدبيخي بالعديد من التقدميات و 

امل�ضاركات .

اأخ��ر ، ق��دم  مركز  وعلى جانب 

امل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ل��درا���ض��ات ت��اري��خ 

اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارات��ه��ا  

يف  اجل��ام��ع��ة  ر���ض��ال��ة  م��ع  بالتعاون 

كلية الآداب عر�س فيها مناذج من  

ا�ضداراته ور�ضد توثيقي ملقتطفات 

اجلامعة  اح��ت��ف��الت  م��ن  م�����ض��ورة 

حكمهم  وف����رتات  للملوك  و���ض��ور 

بع�س  لأ�ضماء  عر�س  و  واق��وال��ه��م 

امل�ضاريع الكرى يف اململكة العربية 

ال�ضعودية.

ق�سم اجلغرافيا

الأ�ضبوع  اجلغرافيا  ق�ضم  احتفل 

ال�ضعودي  الوطني  باليوم  املا�ضي 

ال�91 بعدد من الفعاليات والأن�ضطة، 

وطنية  م�����ض��اب��ق��ة  اإط����اق  �ضملت 

اجلغرافيا  ق�ضم  »م�ضابقة  بعنوان 

بجامعة امللك �ضعود« وجاءت فكرتها 

تو�ضح  متحركة  خريطة  ت�ضميم 

مراحل توحيد اململكة، والتي لقيت 

وطالبات  طاب  بني  كبرياً  تفاعًا 

اململكة،  ح��ول  اجلغرافيا  اأق�����ض��ام 

الطالبة  الأول  باملركز  ف��ازت  حيث 

اأجماد اجلدعاين من جامعة جدة، 

بينما اأتت الطالبة فاطمة الغامدي 

امللك  جامعة  من  الثاين  املركز  يف 

الطالبة  ح�ضلت  فيما  عبدالعزيز، 

رنيم رفاعي من جامعة امللك �ضعود 

على املركز الثالث.

م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ن��ظ��م ن���ادي 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  اجل��غ��راف��ي��ا 

حنان  الأ�ضتاذة  باإِ�ضراف  للطالبات 

الغامدي  اأروى  والأ�ضتاذة  الغيان 

الوطني  ب��ال��ي��وم  ل��اإح��ت��ف��ال  رك��ن��اً 

ت�ضمن  وال��ذي  والت�ضعون،  الواحد 

تقدمي عدداً من املن�ضورات الوطنية 

الوطني  ب��ال��ي��وم  التعريف  بغر�س 

العينية  الهدايا  وبع�س  ال�ضعودي 

على  الغالية  الذكرى  بهذه  اإحتفاءاً 

قلوبنا.

ق�ضم  رئي�س  هناأ  اأخرى  من جهة 

الدكتور مفرح بن �ضامي  اجلغرافيا 

ممثلة  الر�ضيدة  القيادة  ال��ق��رادي 

ال�ضريفني  احلرمني  خادم  مقام  يف 

امللك �ضلمان بن عبد العزيز و�ضمو 

ويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان 

بذكرى  ال�ضعودي  ال�ضعب  وك��اف��ة 

والت�ضعون،  الواحد  الوطني  اليوم 

والتقدم  اخلري  الباد  لهذه  متمنياً 

والرقي والرخاء يف كافة املجالت.

طالبات ق�سم الكيمياء 

الكيمياء  ق�ضم  طالبات  احتفلت 

يوم الأحد املا�ضي بالذكرى ال�ضنوية 

حيث  للمملكة،   91 الوطني  لليوم 

�ضمل الإحتفال العديد من الفقرات 

ل�»  مرئية  مقاطع  تخللها  املتنوعة 

العر�ضة ال�ضعودية، ق�ضيدة وطنية، 

لنا  الريا�س  الوطني،  اليوم  تاريخ 

دار، م�ضاعر من�ضوبات الق�ضم ،�ضكر 

وال�ضحة  اجلنوبي  احل��د  لأب��ط��ال 

الق�ضم  لوكيلة  وك��ل��م��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

الدكتورة فاطمة الأ�ضمري ومن�ضقة 

واملجتمعية  العامة  العاقات  جلنة 

الدكتورة اأ�ضماء العثمان«.

ك��م��ا ُو���ض��ع��ت ل���وح���ة ج���داري���ة 

عبارات  بكتابة  احل�ضور  لي�ضارك 

الغايل  لوطننا  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر 

تفعيل  مت  كما  البوا�ضل،  وجل��ن��وده 

اجلامعة  موقع  يف  الق�ضم  ح�ضاب 

ومواقع التوا�ضل الجتماعي بتويرت 

من خال توحيد املعرفات اخلا�ضة 

�ضكر  بطاقة  ون�ضر  باملن�ضوبات، 

واحلد  ال�ضحة  لإب��ط��ال  الكرتونية 

يف  التعليمي  ل��ل��ك��ادر  و  اجل��ن��وب��ي 

من  جمموعة  ون�ضر  العام،  التعليم 

النفوجرافيك ت�ضمل معلومات ذات 

عاقة بهذه املنا�ضبة، هذا وطرحت 

م�ضابقة ت�ضتهدف من�ضوبات الق�ضم 

لها ثاثة فروع ت�ضمل: �ضناعة فيلم 

مدته 91 ثانية، ر�ضم لوحة ت�ضكيلية، 

التقاط �ضورة من ربوع بادنا.

التطوير واجلودة

واجل��ودة  التطوير  عمادة  اأقامت 

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�ضة 

اليوم  مبنا�ضبة  ح��ف��ًا  القحطاين 

فيه  �ضارك   ،91 ال�ضعودي  الوطني 

اجلامعة  مبركز  العمادة  من�ضوبي 

كلمات  احلفل  وت�ضمن  بالدرعية، 

للوطن  اجلميع  ح��ب  ت��وؤك��د  وطنية 

كما  الر�ضيدة،  وللقيادة  له  وولئهم 

اأقامت وكالة عمادة التطوير واجلودة 

باملدينة اجلامعية للطالبات برئا�ضة 

وكيلة العمادة الدكتورة دارة الدي�ضي 

حفًا مماثًا ابتهاًجا باليوم الوطني 

من�ضوبات  فيه  �ضارك  ال�ضعودي91 

الوطني،  الن�ضيد  وت�ضمن  الوكالة، 

اأ�ضعدت  التي  الفقرات  والعديد من 

جميع املن�ضوبات وامل�ضاركات.

املدينة الطبية اجلامعية 

بجامعة  الطبية  املدينة  نظمت 

امل���ل���ك ����ض���ع���ود مب��ن��ا���ض��ب��ة ال���ي���وم 

دارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   91 ال��وط��ن��ي 

بهو  يف  معر�ضاً  عبدالعزيز  امللك 

اجلامعي  الأ�ضنان  طب  م�ضت�ضفى 

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بح�ضور 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

كلية طب  وع��م��ي��د  ه��ر���ض��ي  اأح��م��د 

الرفاعي  حممد  الدكتور  الأ�ضنان 

ال�ضحية  لل�ضوؤون  التنفيذي  واملدير 

ف��وزي  الدكتور  الطبية  املدينة  يف 

لل�ضوؤون  التنفيذي  واملدير  اجلا�ضر 

ال��دك��ت��ور �ضالح  الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة 

للم�ضت�ضفى  الطبي  واملدير  املح�ضن 

الدكتور فهد اخل�ضريي.

امل��ل��ك  م�ضت�ضفى  اح��ت��ف��ل  ك��م��ا 

املنا�ضبة  بهذه  اجلامعي  عبدالعزيز 

للم�ضت�ضفى  الطبي  املدير  بح�ضور 

ال��زه��راين ورئي�س  ف��ري��د  ال��دك��ت��ور 

واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن����ف  ق�����ض��م 

الدكتور �ضعد ال�ضالح.

عمادة �سوؤون املكتبات 

املكتبات  �ضوؤون  عمادة  اأقامت    

بني  امل��ل��وك  ���ض��ور  ي�ضم  م��ع��ر���ض��اً 

امل��ا���ض��ي واحل��ا���ض��ر وذل���ك �ضمن 

الوطني  باليوم  العمادة  احتفالت 

العربية  للمملكة  والت�ضعني  الواحد 

امل�ضرف  احلفل  ح�ضر  ال�ضعودية، 

املكتبات  ���ض��وؤون  ل��ع��م��ادة  ال�ضابق 

الدكتور من�ضور بن عبد اهلل الزامل 

ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال��ع��م��ادة  ووك��ي��ل 

للطالبات  ال��ع��م��ادة  ووكيلة  امل��ق��رن 

وم�ضاعد  الطريقي  اإ�ضراء  الدكتورة 

امل�ضرف العام الدكتور علي الأكلبي 

العمادة  من�ضوبي  م��ن  كبري  وجمع 

واجلامعة وطابها.

جامعة الملك سعود تحتفل بــــــــــــــــــذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة
17 3تغطية  �لعدد 1407 - �لأحد 26 �صفر 1443هـ �ملو�فق 3 �أكتوبر 2021م

جامعة الملك سعود تحتفل بــــــــــــــــــذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة



التعليم36  �لعدد 1407 - �لأحد 26 �صفر 1443هـ �ملو�فق 3 �أكتوبر 2021م4

وزارة التعليم تطلق مبادرة »مأسسة 
المسؤولية المجتمعية في الجامعات 

وزير التعليم: المواطن هو مرتكز برنامج 
تنمية القدرات البشرية

إلغاء شرط مرور 5 سنوات 
على التخرج للقبول بالجامعات

�أعلن وزير �لتعليم �ل�شعودي حمد �آل �ل�شيخ، �إلغاء �شرط 

مرور 5 �شنو�ت على �لتخرج للدخول �إىل �جلامعات.

تنمية  لـ«برنامج  �ل�شيخ، خالل �جلل�شة �حلو�رية  �آل  و�أكد 

�لقدر�ت �لب�شرية«، �أحد بر�مج حتقيق »روؤية �ململكة 2030«، 

�الثنني �ملا�شي، �أن عملية �لتعليم �شتكون متاحة للجميع مدى 

�حلياة.

فر�ص  �إتاحة  هي  �لربنامج  ركائز  �إحــدى  �أن  �أ�شاف  كما 

�لتعلم �مل�شتمر مدى �حلياة لكل مو�طن، الفتاً �إىل �أن برنامج 

بعد  �لتوظيف  �شرعة  على  �شيعمل  �لب�شرية  �لقدر�ت  تنمية 

�لتخرج من �جلامعة.

و�أ�شار �آل �ل�شيخ �إىل �أن �الهتمام باملو�طن يف برنامج تنمية 

�لقدر�ت �لب�شرية �شيكون من مر�حل مبكرة، حيث يتم �إعد�ده 

ليكون مناف�شاً يف �شوق �لعمل حملياً وعاملياً.

�إىل ذلك �أو�شح �أن هناك 3 ركائز لهذ� �لربنامج: �الأوىل هي 

تطوير �أ�شا�ص مرن ومتني للجميع يف �أنظمة تنمية �لقدر�ت 

�لب�شرية، و�لثانية �إعد�د �ملو�طن ل�شوق �لعمل، و�لثالثة �إتاحة 

فر�ص �لتعلم �مل�شتمر مدى �حلياة لكل مو�طن.

جامعتا الملك عبدالعزيز 
وأكسفورد« تنّظمان برنامجًا 
للتبادل الطالبي في الذكاء 

االصطناعي واكتشاف 
األدوية

�أك�شفورد  وجامعة  عبد�لعزيز  �مللك  جامعة  مركز  يعتزم 

برنامج  تنظيم  �لدقيقة  �لعالجات  يف  �ال�شطناعي  للذكاء 

�لتبادل �لطالبي يف »�لذكاء �ال�شطناعي و�كت�شافات �الأدوية« 

يف �لفرتة ما بني ٨ �ىل ١٨ نوفمرب ٢٠٢١.

وتهدف جامعة �مللك عبد�لعزيز، يف ظل �لت�شارع �مل�شتمر 

�إىل  �ال�شطناعي،  �لذكاء  بتقنيات  �ملرتبط  �لبحثي  و�لتطور 

حتويل تلك �لتقنيات �إىل �أدو�ت وتطبيقات قابلة لال�شتخد�م 

�لطبي؛ ملحاولة فهم ن�شوء �الأمر��ص وعالجها.

وت�شعى �جلامعة �ىل تعزيز قدر�ت طالبها و�إثر�ء �ملهار�ت 

وبر�مج  �ال�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  لفهم  و�لبحثية  �ملعرفية 

�لبيانات  حتليل  يف  ��شتخد�مها  وكيفية  �حلا�شوبية  �ملحاكاة 

خالل  دقيقة  علمية  ��شتنتاجات  �إىل  و�لتو�شل  �ل�شخمة 

و��شتك�شاف  �الأدويـــة  ت�شميم  �إىل  �إ�شافة  قيا�شية،  فــرت�ت 

�أهد�ف عالجية جديدة.

وباحثي  علماء  كــبــار  مــن  نخبة  �لــربنــامــج  هــذ�  ويــقــدم 

�لذكاء  وخرب�ء  عبد�لعزيز،  �مللك  وجامعة  �أك�شفورد،  جامعة 

�ال�شطناعي �ملنتمني لكربيات �ل�شركات.

�لتدريبية  �لــرب�مــج  مــن  �شل�شلة  �شمن  �لــربنــامــج  ويــعــد 

�الأكادميية و�لبحثية �لتي تقدمها جامعة �مللك عبد�لعزيز مع 

�شركاء وجهات �أكادميية عاملية، مثل جامعة �أك�شفورد وجامعة 

�شتانفورد، حيث تعد جامعة �مللك عبد�لعزيز ر�ئدة يف جمال 

�لتدريب و�لتبادل �لطالبي مع �شركاء عامليني.

�لتعليم  وزيــر  معايل  من  بتوجيه 

د.حمد بن حممد �آل �ل�شيخ؛ �أطلقت 

»ماأ�ش�شة  ــادرة  ــب م �لتعليم  وز�رة 

�جلامعات  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

�مل�شوؤولية  لتاأطري  ؛   �ل�شعودية« 

�ملجتمعية يف �جلامعات، مبا ين�شجم 

مع �أبعاد �لتنمية �مل�شتد�مة، وي�شهم 

 ،2030 �ململكة  روؤيـــة  حتقيق  يف 

جــائــزة  �لــــــوز�رة  خ�ش�شت  حــيــث 

�ملجتمعية يف �جلامعات  للم�شوؤولية 

لتمكينها  �لد�عمة؛  �مل�شاريع  �شمن 

�ملجتمع  تنمية  يف  �مل�شاهمة  مــن 

وتلبية �حتياجاته وفق موؤ�شر�ت �أد�ء 

معتمدة. 

�لتعليم  وزيــر  نائب  معايل  و�أكــد 

لــلــجــامــعــات و�لــبــحــث و�البــتــكــار 

�أن  �ل�شديري  �أحــمــد  بــن  د.حمــمــد 

�لوز�رة تهدف من �ملبادرة �إىل و�شع 

�مل�شوؤولية  �أد�ء  �إطار تنظيمي يربط 

�ملجتمعية باالأد�ء �ملوؤ�ش�شي، لتنظيم 

�ملجتمع  خدمة  جمــال  يف  جهودها 

مفهوم  لرت�شيخ  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 

باالإ�شافة  �ملجتمع،  خلدمة  موّحد 

موّحد  �إلــكــرتوين  نــظــام  بــنــاء  �إىل 

و�أن�شطة  بــر�مــج  ير�شد  للحوكمة 

�ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  ومــ�ــشــاريــع 

قاعدة  لبناء  �جلامعات  يف  �ملنّفذة 

تفعيل  وتوثق  تنظم  �شاملة  بيانات 

�شمان  على  وتعمل  �مل�شوؤولية،  هذه 

مفا�شلة  معايري  ــجــاد  و�إي �جلـــودة 

ورفع م�شتوى  بني �جلامعات حملياً 

ت�شنيفها عاملياً.

�ملــبــادرة  �أن  مــعــالــيــه  و�أو�ـــشـــح   

تناف�شية  بيئة  �إيـــجـــاد  ت�شتهدف 

�ملجتمعية  لــلــمــ�ــشــوؤولــيــة  تكاملية 

وجاذبة  �جلامعات  ملن�شوبي  حمّفزة 

لــلــقــطــاعــات �الأخــــــرى، مبـــا يــعــزز 

يف  وي�شهم  �ملجتمعي  �ال�ــشــتــثــمــار 

حتقيق كفاءة �الإنفاق وير�ّشخ ثقافة 

�الإبد�ع و�البتكار، مع تاأمني �لتو��شل 

يف  �مل�شاهمة  �جلهات  بني  �لفّعال 

وخارج  د�خــل  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

يف  �أد�ئها  م�شتوى  لرفع  �جلامعات 

خدمة �ملجتمع وتعظيم خمرجاتها.

بـــنّي وكــيــل وز�رة  ــن جــانــبــه،   م

د.حممد  �جلامعي  للتعليم  �لتعليم 

من  �أن  �لــعــ�ــشــيــب  �إبـــر�هـــيـــم  بـــن 

�لطابع  �إ�ــشــفــاء  �إيــجــابــيــات  �أبــــرز 

يف  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �ملوؤ�ش�شي 

�جلــامــعــات هــو حتديد �لــفــرق بني 

و�لعمل  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مفهوم 

لقيا�ص  �أدو�ت  و�إيــجــاد  �لتطوعي، 

حو�فز  وجـــود  مــع  �الأد�ء  م�شتوى 

خمرجات  لتطوير  ومــاديــة  معنوية 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية.

�أن  �إىل  د.�لــعــ�ــشــيــب  ـــار  ـــش و�أ�  

�ملبادرة تقوم على �لتز�م �جلامعات 

من  ملجموعة  م�شتد�مة  مبمار�شات 

�ملجتمع  تخدم  �لتي  و�لقيم  �ملبادئ 

وحتقق �أبعاد �لتنمية �مل�شتد�مة حتت 

بف�شل  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  مظلة 

�إمكانات  من  �جلامعات  متتلكه  ما 

ب�شرية �شخمة، وتخ�ش�شات علمية 

متنوعة، ومباٍن ومعامل وخمترب�ت، 

وم�شت�شفيات جامعية.

�ملــ�ــشــوؤولــيــة  مـــبـــادرة  �أن  ــر  ــذك يُ  

�ل�شعودية  �جلامعات  يف  �ملجتمعية 

بعدة مر�حل  �إطالقها-  مرت -قبل 

وز�رة  مــن  �لــفــريــق  بت�شكيل  بـــدء�ً 

ــة د.جنـــــاح بنت  ــش ــا� ــرئ �لــتــعــلــيــم ب

ــادرة  �ملــب مــالــكــة  ــقــرعــاوي  �ل مقبل 

نائب  مــعــايل  مبكتب  و�مل�شت�شارة 

�لوزير للجامعات و�لبحث و�البتكار؛ 

ذ�ت  �جلامعات  ببع�ص  لال�شتعانة 

�ملبدئي  �لــتــ�ــشــّور  لــو�ــشــع  �خلـــربة 

ور�ص  بعقد  مرور�ً  �ملبادرة،  مل�شاريع 

�الإطــار  وو�شع  �ملتخ�ش�شة،  �لعمل 

ــادرة،  ــب �الإ�ــشــرت�تــيــجــي ملــ�ــشــاريــع �مل

�لالزمة  �ملتطلبات  باعتماد  و�نتهاًء 

لتد�شني �ملبادرة.

�أكد وزير �لتعليم �لدكتور حمد بن 

حممد �آل �ل�شيخ يف كلمته باجلل�شة 

�حلو�رية عن برنامج تنمية �لقدر�ت 

مرتكز  هــو  �ملــو�طــن  �أن  �لب�شرية، 

برنامج تنمية �لقدر�ت �لب�شرية.

و�أو�شح وزير �لتعليم �أن �الهتمام 

�شيكون  �لربنامج  هذ�  يف  باملو�طن 

�إعد�د  �أن  مبيًنا  من مر�حل مبكرة، 

�شوق  يف  مناف�ًشا  ليكون  �ملــو�طــن 

�لعمل حمليا وعامليا.

وحتدث �أي�ًشا عن ركائز �لربنامج 

ومتني  مــرن  �أ�ــشــا�ــص  تطوير  وهــى 

�لقدر�ت  تنمية  �أنظمة  يف  للجميع 

�لب�شرية، باالإ�شافة الإعد�د �ملو�طن 

ل�شوق عمل يكون فيه مناف�ص حملًيا 

و�شرورة �إتاحة فر�ص �لتعلم �مل�شتمر 

مدى �حلياة لكل مو�طن .

�لدكتور  �لتعليم  وزيـــر  وحتـــدث 

�لربنامج  كون  عن  �ل�شيخ  �آل  حمد 

�إ�شرت�تيجية �شاملة لتنمية �لقدر�ت 

�لب�شرية �نطالقا من مرحلة ريا�ص 

�لتعليم  مبرحلة  مــــرور�ً  ــال  �الأطــف

�لتقني  و�لتدريب  و�جلامعي  �لعام 

ل�شوق  �لدخول  مرحلة  ثم  و�ملهني 

�لعمل وحتى مرحلة مابعد �لتقاعد 

من  كثري  تنفيذها  يف  ي�شارك  �لتي 

مع  بال�شر�كة  �حلكومية  �جلــهــات 

�لــقــطــاع �خلــا�ــص وغـــري �لــربــحــي 

يحقق  مبا  مــبــادرة   89 تنفيذ  عرب 

يف  ـــر  �الأث وتعظيم  �جلــهــود  تكامل 

متطور،  ل�شوق عمل  �ملو�طن  تاأهيل 

من  للم�شتقبل  �جلاهزية  ول�شمان 

�حتياجات  �شد  على  �لقدرة  خالل 

�شوق �لعمل �ملتغرية.

وركز وزير �لتعليم على �أن �ملخرج 

مو�طن  هــو  �لربنامج  مــن  �لنهائي 

�لطفولة  من  �بتد�ًء  عاملياً  مناف�ص 

�ملبكرة �لتي �شنعمل عليها من خالل 

ــامــج لــرفــع معدل  مـــبـــادر�ت �لــربن

عام  بحلول   %  40 �إىل  �اللتحاق 

2025 �مياًنا باأن �لتعلم يف �ل�شغر 
ريا�ص  ومرحلة  �حلجر  يف  كالنق�ص 

مهمة  تاأ�شي�شية  مرحلة  �الأطــفــال 

�جلانب  من  حت�شينها  على  �شنعمل 

تقدمي  يف  �لتو�شع  ،وكذلك  �لنوعي 

مهار�ت  على  و�لرتكيز   ، خدماتها 

ومــ�ــشــار�ت   ، وم�شتقبل  �أ�شا�شية 

�ملرحلة �لثانوية ، و�خلرب�ت �لعملية 

للطالب.

ـــامـــج على  �لـــربن وحـــــول عــمــل 

�شمن  جامعتني  دخــول  ��شتهد�ف 

بحلول  عاملياً  جامعة   100 �أف�شل 

�شمو  ذكـــره  مــا  ح�شب   ، م   2030
�لربنامج،  �إطالقه  عند  �لعهد  ويل 

ياأتي  هــذ�  �أن  �لتعليم  وزيــر  �أو�شح 

�لتوظيف  معدالت  تقييم  من خالل 

ومر�جعة  �لــعــايل  �لتعليم  لــرب�مــج 

وتطوير   ، �لدر��شية  �لتخ�ش�شات 

�لتعليم  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  يف  �حلــوكــمــة 

 ، و�ملهني  �لتقني  و�لتعليم  �لعايل 

و�شر�كات �لبحث و�البتكار.

�إ�شهام �لربنامج يف  وفيما يخ�ص 

للطالب  جاذبة  وجهة  �ململكة  جعل 

و�لــبــاحــثــني عــاملــيــاً، ورفـــع �جلـــودة 

وخمــرجــات  و�لتعليمية  �لعلمية 

�أ�شار وزير �لتعليم  �لبحث و�البتكار 

�أبرزها  مــبــادر�ت  �إطــالق عــدة  �إىل 

مبادرة �لتاأ�شرية �لتعليمية و مبادرة 

بر�مج تبادل �لطالب �لدوليني.

جمموعات   3 هــنــاك  �أن  ـــد  و�أك

عليها  �شريكز  �لتي  �ملــهــار�ت  مــن 

�لتفكري  مــهــار�ت  وهــي  �لــربنــامــج 

�لتفكري  ــار�ت  مــه وت�شمل  �لعليا 

ـــد�عـــي  ــتــفــكــري �الإب �لــتــحــلــيــلــي و�ل

ومـــهـــار�ت �لــتــعــلــم �لـــذ�تـــي، �أمـــا 

�ملجموعة �لثانية من �ملهار�ت �لتي 

�شيعمل �لربنامج على تنميتها فهي 

و�الجتماعية  �لعاطفية  �ملــهــار�ت 

�لعمل  عــلــى  �لـــقـــدرة  تــنــمــي  �لــتــي 

وتعزيز  ــن،  �الآخــري مــع  و�لــتــو��ــشــل 

وقيم  و�ملثابرة  �الن�شباط  �شلوكيات 

�أما �ملجموعة  �مل�شوؤولية �ملجتمعية، 

�ملهار�ت  فهي  �ملهار�ت،  من  �لثالثة 

�ملهار�ت  وت�شمل  و�لعملية  �لبدنية 

�ملــايل  �لــوعــي  ــار�ت  ــه وم �لرقمية 

و�لتمتع بال�شحة و�للياقة �لبدنية.



مدونة محاضرات في طب 
وجراحة العيون

�مل�ؤلف: برو�س جيم�س و�آخرون

�ملرتجم: حامت بن عبد�لرحمن كلننت

ي�شرح هذ� �لكتاب 

�لأمر��س  باخت�شار 

طب  يف  �ل�����ش��ائ��ع��ة 

وج����ر�ح����ة �ل��ع��ي���ن 

�إىل  ي��ه��دف  فه�   ،

�إع�����ط�����اء ط���ال���ب 

�ل���ط���ب �مل���ه���ار�ت 

يعطيه  كما  �لتي 

�مل�شاعدة  بع�س 

يف تعلم �ل�ش��هد 

لفرط  �لعينية 

���������ش��������غ��������ط 

�ل������دم �ل���ع���ام، 

�ل���������ش����ك����ري، 

�ل�����ش��ارك���ي��د، 

�ل�������ت�������ه�������اب 

�آفات  �مليالني،  زو�ل  مر�س  �ل�شغاف، 

�ملخ �مل�شغلة للحيز، تعلم كيفية �لتعرف على �لتهاب 

�ل�شبكية �ملختلفة  �لقزحية و�لتفريق بني �عتاللت 

و�لفرق بني وذمة و�لتهاب �حلليمة. ومل يغفل هذ� 

نهاية  يف  ج��اءت  فقد  �لتطبيقي،  �جلانب  �لكتاب  

و�متحانات  �خل��ي��ار�ت  متعددة  �أ�شئلة  ف�شل   كل 

م�ش�رة، وقد قدم �لف�شل �لأخري  ع�شرين تاريًخا 

�لقارئ  مهار�ت  باختبار  ت�شمح  من�ذجية  حل��الت 

�إ�شافية  ب��ق��ر�ء�ت  بقائمة  زود  كما  �لت�شخي�شية 

ت�ش�ًر�  تقدم  �لتي  �لإلكرتونية  �مل��قع  وتفا�شيل 

ممتًد� للتخ�ش�س.

عنوان الكتاب: إدارة وتقييم 
نوعية مياه ري المسطحات 

الخضراء والمتنزهات

�آر  روين  �مل���ؤل��ف: 

دنكن

�ملرتجم: عبد رب 

�لر�ش�ل �لعمر�ن

ي������ق������دم ه�����ذ� 

�لكتاب ��شتعر��ًشا 

�شامال ي�شتند �إىل 

ن�عية  عن  �لعلم 

م����ي����اه �ل�������ري، 

�مل�شاكل  فيتناول 

�مل�����ي�����د�ن�����ي�����ة 

ب�����ط�����ري�����ق�����ة 

م���ن���ط���ق���ي���ة، 

حل�ل  وي���ف��ر 

و��شحة  علمية 

بطريقة م�شتد�مة بيئيًّا، ومن ثم يركز على 

�لتي  �لإد�رة  وخم��اوف  و�لبيئة،  �ل��ري،  مياه  ن�عية 

تن�شاأ من ن�عية م�شادر مياه �لري �ملتغرية، ويعر�س 

�مل�شاكل �مليد�نية يف م��قع حمددة بطريقة منطقية 

�مل�شاكل،  ه��ذه  ح��لِّ  �أج��ل  من  عملية  معل�مات  مع 

مياه  مل�حة  لق�شايا  متعمًقا  ��شتعر��ًشا  ي�فر  كما 

وكذلك  �خل�شر�ء،  �مل�شطحات  م��قع  على  �ل��ري 

في�شتعر�س  للحل�ل،  حمتملة  �إ�شرت�تيجيات  يقدم 

معاجلة �ملياه مل�شاكل حمددة مبا يف ذلك �لتحمي�س، 

�ل�شحي،  �ل�شرف  ومياه  �لكال�شي�م،  وحم�شنات 

على  �لكتاب  �عتمد  وق��د  �ل��ري،  �أنابيب  ومعاجلة 

�ل�ش�ر و�لأ�شكال �ملل�نة للت��شيح، كما ��شتمل على 

�خل�شر�ء  �مل�شطحات  نباتات  من  و��شعة  قائمة 

�لعاملية و�ملتحملة للمل�حة.
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ل ي�جد �شك يف �أن عدد حالت 

يف  و�مل�شتقيم  �ل��ق���ل���ن  ���ش��رط��ان 

�زدياد يف �ململكة �لعربية �ل�شع�دية 

فه� �أكرث �لأور�م �نت�شار�ً لدى �لرجل 

�نت�شار�ً  �لأور�م  وثالث  �ل�شع�دي 

لدى �ملر�أة �ل�شع�دية ح�شب �ل�شجل 

�لعربية  للمملكة  ل���الأور�م  �ل�طني 

�لأب��ح��اث  تناولت  وق��د  �ل�شع�دية، 

قناعة  �لآن  وت���ل��دت  ذل��ك  �أ�شباب 

من  �لن�ع  ه��ذ�  ب��اأن  �لباحثني  ل��دى 

حياة  لطبيعة  م���ر�آة  ه���  �ل�شرطان 

�لتغذية  يف  وطريقته  ككل  �ملجتمع 

ب�ش�رة خا�شة، لقد �أ�شبحت �ل�شمنة 

�أحد �أهم �لأ�شباب ل�شرطان  م�ؤخر�ً 

�أب��ح��اث  ح�شب  و�ل��ق���ل���ن  �ل��ث��دي 

ه��رم���ن��ات  �رت���ف���اع  ب��ي��ن��ت  معمقة 

�لل��ت��ه��اب��ات و�ل�����ش��ي��ت���ك��اي��ن��ز وه��ي 

حمفزة لتكاثر �خلاليا مما ي�ؤدي يف 

�ل�شرطانية،  �خلاليا  لت�لد  �لنهاية 

قلة  �أن  �أي�شاً  �لأب��ح��اث  بينت  وق��د 

كلما  يقل  وه�  �جل�شماين  �لن�شاط 

�زد�د �ل�شخ�س �شمنة له �رتباط غري 

مبا�شر بال�شرطان، ي�شاف لذلك فاإن 

�نخفا�س  �أن  �أثبت  �لباحثني  بع�س 

�لفيتامني د و�لكال�شي�م يف  م�شت�ى 

�جل�شم ي�شاعد على ظه�ر �ل�شرطان 

�جل�شم  مقاومة  على  لتاأثريه  نتيجة 

�لكثري  هناك  �ل�شرطانية،  للخاليا 

من �لأبحاث �لتي جترى حاليا �لتي 

على  �لإن�شان  حياة  منط  �أث��ر  تبني 

و�ش�ف  بال�شرطان  �لإ�شابة  معدل 

خالل  �أدق  ب�ش�رة  �ل�ش�رة  تت�شح 

ذلك  و�شي�شاعد  �لقريبة،  �ل�شن��ت 

�ل�شحي  �كت�شاف منط �حلياة  على 

�لنظام  على  �ل�شغط  من  يقلل  مما 

�لهائلة  للتكاليف  نتيجة  �ل�شحي 

لعالج �ل�شرطان عم�ماً.

ه��ذ� م��ن جهة وم��ن جهة �أخ��رى 

�لعربية  �ململكة  يف  �لباحثني  ف��اإن 

بالدر��شة  ت��ن��اول����  ق��د  �ل�شع�دية 

حياة  من  عديدة  ج��نب  و�لتحليل 

�مل��طن �ل�شع�دي ت�شلط �ل�ش�ء على 

بال�شرطان  �لإ�شابة  زي��ادة  �أ�شباب 

منط  ب��ني  �ل�ثيق  �لرت��ب��اط  وبين�� 

�لإ�شابة  ون�شبة  �ل�شع�دي  �حلياة 

ب�شرطان �لق�ل�ن.

ال�سمنة:

�ملنطقة  �أجريت يف  �أثبتت در��شة 

�ل�شرقية من �ململكة من قبل �لدكت�ر 

 ٢٠٠،٠٠٠ يقارب  ما  على  �لباغلي 

�شخ�س �أن ن�شبة �ل�شمنة بينهم بلغت 

و٣٦٪  �لن�شاء  لدى   ٪٥٢ يقارب  ما 

�لإ�شابة  ن�شبة  و�أن  �ل��رج��ال  ل��دى 

لديهم مبر�س �ل�شغط ود�ء �ل�شكري 

و�لك�لي�شرتول �أعلى من �لأ�شخا�س 

يقف  ومل  بال�شمنة  �مل�شابني  غ��ري 

�لدكت�ر  �أثبت  فقد  ذلك  عند  �لأمر 

في�شل  �مل��ل��ك  م�شت�شفى  م��ن  ط��ه 

�لأبحاث-جدة  ومركز  �لتخ�ش�شي 

تظهر  ب����د�أت  �لأم���ر�����س  ه���ذه  �أن 

در��شته  فعند  ج��د�ً  مبكر  عمر  يف 

لأطفال �شع�ديني مبعدل عمر ع�شر 

لديهم  منهم   ٪٢٤ �أن  وجد  �شن��ت 

لديهم  وثلثهم  �ل�شغط  يف  �رت��ف��اع 

وربعهم  �لك�لي�شرتول  يف  �رت��ف��اع 

�أم��ا  ل��دي��ه��م ب��د�ي��ة د�ء �ل�����ش��ك��ري، 

�مللك  جامعة  من  �لتميمي  �لدكت�ر 

عبد�لعزيز فقد بني �أن ن�شف �لن�شاء 

على  �لقدرة  �شعيفات  �ل�شع�ديات 

يعانني  �لإجناب خللل يف مباي�شهن 

در����ش��ة  ويف  �مل��ف��رط��ة  �ل�شمنة  م��ن 

 ٪٤٨ �أن  �أث��ب��ت  �جل��ي��الين  للدكت�ر 

من �ل�شيد�ت �ل�شع�ديات �ملرتدد�ت 

من  يعانني  �لن�شائية  �لعياد�ت  على 

بحثي  �كت�شاف  �أهم  ولكن  �ل�شمنة، 

كان للدكت�ر �لعقيل �لذي بني �رتفاع 

�شن  ويف  بال�شرطان  �لإ�شابة  ن�شبة 

نتيجة  �ل�شع�دية  �مل��ر�أة  لدى  مبكرة 

لل�شمنة وقد بينت �لدكت�رة �ملتميزة 

خ�لة �لكريع �أن هناك �رتباطا وثيقا 

لدى  �لق�ل�ن  و�شرطان  �ل�شمنة  بني 

لرتفاع  نتيجة  �ل�شع�ديني  �ملر�شى 

معدل �ل�شيت�كاينز.

�أن  و��شح  دليل  �لآن  ي�جد  �إذن 

ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  �رت��ف��اع  ن�شبة 

�لثدي لدى �ملر�أة �ل�شع�دية و�شرطان 

�ل�شع�ديني  �مل��طنني  لدى  �لق�ل�ن 

�ل�شمنة  معدل  �رتفاع  �شببه  عم�ماً 

وبدون  مبكر،  �شن  ويف  �ملجتمع  يف 

للعاد�ت  م���ر�آة  ه��ي  �ل�شمنة  �شك 

�لغذ�ئية للمجتمع �ل�شع�دي، فالغذ�ء 

�ل�����ش��ع���دي غ��ن��ي ب��ال��ك��رب���ه��ي��در�ت 

ب�ش�رة �أكرث من حاجة �لفرد �لي�مية 

وه�  �لأرز  على  �مل��طنني  فاعتماد 

من  عالية  كمية  على  حتت�ي  م��ادة 

�لمت�شا�س  �شريعة  �لكرب�هيدر�ت 

�لدم  يف  �لإن�ش�لني  لرت��ف��اع  ي���ؤدي 

ب�ش�رة حادة وذلك يزيد من تخزين 

لذلك  �إ�شافة  �لنهاية،  يف  �ل�شح�م 

لالإ�شابة  ت���ؤدي  �ل�شح�م  زي��ادة  فاإن 

بد�ء �ل�شكري.

�شركات  �أن  ذك��ره  �جل��دي��ر  وم��ن 

�لغذ�ء ك�شركات �حلل�يات و�لع�شري 

كمية  من  تزيد  �لغازية  و�مل�شروبات 

�ل�شكر يف منتجاتها لتحقق مبيعات 

�أعلى.

الريا�سة:

�أن  علمية  در����ش��ات  �أثبتت  لقد 

عمر �لإن�شان حتدده كمية �لع�شالت 

ل��دي��ه ف��م��ث��ال م��ري�����س �ل�����ش��رط��ان 

نف�شه  �ل�شرطان  لمي�ت من مر�س 

�ل�شهية وعندها  يفقده  �ملر�س  لكن 

�لع�شالت  با�شتخد�م  �جل�شم  يبد�أ 

ل��ل��غ��ذ�ء وع��ن��ده��ا يهبط  ك��م�����ش��در 

عن  �جل�شم  يف  �لع�شالت  م��ق��د�ر 

�لكتلة �حلرجة  مقد�ر معني ي�شمى 

وع��ن��ده��ا ف��ق��ط ت��ف�����ش��ل وظ��ائ��ف 

�جل�شم و�أولها �لتنف�س، �أما �ل�شمنة 

مفرغة  حلقة  يف  �لإن�شان  فتدخل 

�شعبة  �حلركة  �ل�زن جتعل  فزيادة 

وقلة �حلركة بدورها ت�ؤدي ل�شم�ر 

�ل�زن  يف  �أخرى  ولزيادة  �لع�شالت 

ي�ؤدي  مما  �ل�شح�م  لرت�كم  نتيجة 

�إىل �ل�شمنة �ملفرطة مع  يف �لنهاية 

ن�شبة  �رتفاع  من  ذلك  ي�شاحب  ما 

ود�ء  و�ل�شغط  بال�شرطان  �لإ�شابة 

و�جللطة  �لقلب  و�أمر��س  �ل�شكري 

�لقدرة  و�شعف  و�لدماغية  �لقلبية 

�لباحث�ن  در�س  وقد  �لإجناب  على 

�ل�شع�دي�ن �لريا�شة لدى �جلن�شني 

وبينت �أبحاثهم نتائج مقلقة.

ف��ق��د ب��ني �ل��دك��ت���ر �ل��ق���ي��ز من 

من   ٪١٢ �أن  �شع�د  �مل��ل��ك  جامعة 

ن�عا  ميار�شن  �ل�شع�ديات  �لن�شاء 

من �لريا�شة مقابل ٢٨٪ من �لرجال 

لدى  �لن�شبة  وتنخف�س  �ل�شع�ديني 

�لدخل  منخف�شة  �ملجتمع  ف��ئ��ات 

وعندما �شاأل �مل�شارك�ن عن �أ�شباب 

لعدم  ذل��ك  منهم  �أرج�����ع٨٠٪  ذل��ك 

خم�ش�شة  ريا�شية  م��ر�ك��ز  وج����د 

مل��م��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة ول��ع��دم ت����ف��ر 

لذلك  �لجتماعي  و�ل��دع��م  �لقب�ل 

بغذ�ء �شحي  �لتز�مهم  لعدم  و�أي�شا 

ل�شعف �لإر�دة، و�لأهم من ذلك �أنه 

عند مقارنة م��طني �ململكة �لعربية 

�ل�شع�دية ببقية دول �لعامل ح�شبما 

�ل�ليات  من  �شي�ش�ن  �لدكت�ر  فعل 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ف����اإن �مل����ر�أة 

�لأخ��رية  �ملرتبة  يف  تاأتي  �ل�شع�دية 

من بني ٣٤ دولة يف �لعامل.

مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة ه��ي م���ر�آة 

وتقاليده  وعاد�ته  �ملجتمع  لطبيعة 

�لغذ�ئي  لنظامه  م��ر�آة  �أي�شا  وه��ي 

�آن �لو�ن لإدخال  و�لجتماعي وقد 

ونظامية  منظمة  ب�ش�رة  �لريا�شة 

كمادة يف �لنظام �لتعليمي للجن�شني 

وت�فري �أماكن جمهزة ومرخ�شة من 

حي  كل  يف  �لريا�شي  �لطب  �إد�رة 

ملمار�شتها.

التدخني:

�ل��ت��دخ��ني  �أن  �لأب���ح���اث  ب��ي��ن��ت 

�لرئة  ب�شرطان  ل��الإ���ش��اب��ة  ي����ؤدي 

و�أن هذ� �لأمر �شحيح �ش��ء دخن 

�ل�شي�شة، بل  �أو  �ل�شجائر  �ل�شخ�س 

�ن  حيث  �أ�ش��أ  �ل�شي�شة  تدخني  �إن 

 ٢٠ ملدة  �ل�شي�شة  من  ر�أ�س  تدخني 

�شيجارة   ٢٠ تدخني  يعادل  دقيقة 

فلرتة،  وب��دون  دقيقة  ع�شرين  يف 

�أن  �حلديثة  �لدر��شات  بينت  وقد 

�لزيادة يف معدل �لإ�شابة ب�شرطان 

�ل��ق���ل���ن و�مل�����ش��ت��ق��ي��م و���ش��رط��ان 

مرتبط  �لعامل  م�شت�ى  على  �لثدي 

يف  �مل��دخ��ن��ني  ن�شبة  يف  ب��ال��زي��ادة 

وبخا�شة  �لعامل  دول  من  �لعديد 

�لن�شاء. لدى 

من  ب�شي�ين  �ل��دك��ت���ر  ب��ني  وق��د 

�لتخ�ش�شي  في�شل  �مللك  م�شت�شفى 

ن�شبة  �أن  ج��دة   - �لأب��ح��اث  ومركز 

�ملدخنني يف �ململكة تبد�أ عند ١٧٪ 

بني طلبة �ملد�ر�س وترتفع �إىل ٢٥٪ 

عاماً   ٢٥ ف���ق  �لعمرية  �لفئة  ب��ني 

�ملدخنني  ن�شبة  وتبلغ  �لعمر،  م��ن 

 ٪٩ �لن�شاء  وبني   ٪٢٧ �لرجال  بني 

ولكن �لأرقام تختلف ح�شب مناطق 

بالن�شبة   ٪١٦ حتى  لت�شل  �ململكة 

للن�شاء و٣٨٪ بالن�شبة للرجال.

وق���د �أث��ب��ت��ت �ل���دك���ت����رة �إمي���ان 

في�شل  �مللك  م�شت�شفى  �ل�شالح من 

 - �لأب���ح���اث  وم��رك��ز  �لتخ�ش�شي 

�ل��ري��ا���س ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ر�ح��ي 

�مل��رك��ب��ات  ت�����ج���د  �أن  �ل���ق����ل����ن 

برتكيز  �حللقية  �لهيدروكرب�نية 

للق�ل�ن  �ملبطنة  �خلاليا  عند  عال 

بتك�ن  تنتهي  جينية  لتح�لت  ي�ؤدي 

خاليا �شرطانية يف �لق�ل�ن، ويعترب 

لتلك  �مل�شادر  �أه��م  �أح��د  �لتدخني 

�ملركبات �لهيدروكرب�نية.

م���شفات  �أن  جند  �لنهاية  ويف 

�شمينة  �م��ر�أة  هي  �ل�شع�دية  �مل��ر�أة 

بن�شبة  �حلركة  وقليلة   ٪٥٠ بن�شبة 

٨٨٪ ومدخنة بن�شبة ٩٪ و�أما �لرجل 

بن�شبة  �شره  مدخن  فه�  �ل�شع�دي 

و�أق���ل   ٪٣٦ بن�شبة  و���ش��م��ني   ٪٢٧

�لريا�شة،  ميار�س  منهم  �لثلث  من 

وبالتايل نحن �أمام جمتمع عليه �أن 

جذرية  ب�ش�رة  حياته  منط  ير�جع 

ويغري من عاد�ته وي�شلك منط حياة 

�شحي مبني على �لأبحاث .

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسة علمية: زيادة سرطان القولون ..
مرآة لطبيعة حياة المجتمع



ال�صناعات  ما ميد  البيانات هي  اأن  قيل  لقد 

اأنحاء العامل بالطاقة. ويف عامل اليوم  يف جميع 

كبرية   - ال�صركات  علي   ال�صعب  من  يكون  قد 

املناف�صة  اأن تظل قادرة على  اأم �صغرية -  كانت 

اإىل  وحتويلها  البيانات  جمع  على  القدرة  دون 

الو�صائل  املعلومات  تقنية  توفر  معلومات مفيدة. 

لتطوير ومعاجلة وحتليل وتبادل وتخزين وتاأمني 

املعلومات.

ويعني م�صطلح   تكنولوجيا املعلومات باأنظمة  

املنظمة و�صبكاتها وبياناتها وتطبيقاتها وجميعها 

مت�صلة وتعمل ب�صكل مرتابط . ويعمل متخ�ص�ص 

التطبيقات  اأداء  املعلومات يف مراقبة  تكنولوجيا 

وال�صبكات  اخل����وادم  م��ن  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  و 

؛  واإ�صالحها  الأخطاء  وا�صتك�صاف  والتخزين  

وكذلك  التطبيقات  وحوكمة  اأم��ن  على  وي�صرف 

لالأنظمة  اليومية،  واملراقبة  والت�صغيل  الن�صر 

 ، ال��رام��ج  وترقيات  والتطبيقات،  وال�صبكات 

وتدريب امل�صتخدمني ، واإدارة ترخي�ص الرامج ، 

وامل�صرتيات ، والأمن ، واإدارة البيانات وغريها .

�صئل   2020 ل��ع��ام  الق��ت�����ص��اد  امل��ن��ت��دي  ويف 

تغيري  كيفية  حول  اآرائهم  عن  التكنولوجيا  رواد 

التكنولوجيا للعامل يف ال�صنوات اخلم�ص املقبلة. ) 

ي�صتقطب املنتدى القت�صادي العاملي نحو 3000 

�صخ�ص، ثلثهم تقريباً من قطاع الأعمال. (

ن  �َصّ وكانت ابرز الق�صايا  كالتايل )ت�صنيع محُ

التوريد  �صال�صل  تعد  ال�صطناعي(:  بالذكاء 

العامليه الراهنة انظمه غري �صفافة فهي تت�صمن 

اإهدار كميات كبرية من الطاقة واملواد والوقت. 

ال��دويل  لل�صفر  الأم���د  طويل  الإغ���الق  وب�صبب 

�صتتبنى   COVID-19- بوا�صطة  والإقليمي 

ال�صركات التي ت�صمم وت�صنع املنتجات التقنيات 

التدفق  �صيمكن  من  ال�صحابية  مما   احلو�صبة 

ال�صامل للبيانات واخلوارزميات الذكية التي تعمل 

م�صتمر  ب�صكل  وحت�صن  الت�صنيع  خطوط  على  

اإجمايل الهدر يف الت�صنيع  جودة املنتج و �صيقل 

بن�صبة ت�صل اإىل 50٪ .

التغريات  تعتر  امل��دى(:  بعيد  الطاقة  )حتول 

الأتربة  وتلوث  ال��ع��امل،  ي�صهدها  التي  املناخية 

الغابات،  مل��وارد  الكبري  والإ�صتهالك  والأن��ه��ار، 

التي  الآث��ار  احدى  البيئية  الأخطار  من  وغريها 

يلعب الت�صنيع دورا اأ�صا�صيا فيها. يف عام 2025 

، �صيحُنظر اإىل الب�صمات الكربونية على اأنها غري 

مقبولة اجتماعًيا و�صحيا  ، و�صيعمل التعلم الآيل 

الكربون  اإزالة  ت�صريع  على  ال�صطناعي  والذكاء 

يف ال�صناعات الثقيلة .

التقنيات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  �صتظهر  

انبعاثات  م��ن  احل��د  اإىل  تهدف  التي  اجل��دي��دة 

الحتبا�ص  ظاهرة  من  للحد  العامل  يف  الكربون 

1.5 درج��ة مئوية.   و�صيتم على  اإىل  احل��راري 

بخ�صائ�ص  جديدة  م��واد  ت�صميم  املثال  �صبيل 

ال�صيارات  ل�صناعة  اأف�صل  كمحفزات  مرغوبة  

تغري  مكافحة  يف  وت�صاعد  النبعاثات  من  حتد 

املناخ والتلوث البيئي الذي يهدد �صحة الب�صر .

اطلقته   ال���ذي  هناالرنامج  بالذكر  وج��دي��ر 

�صركة مايكرو�صوفت  “AI for Earth ، والذي 

البحث  خ��الل   م��ن  الر����ص  حماية  اىل  يهدف 

ال�صطناعى يف  الذكاء  تقنيات  والتكنولوجيا يف 

الزراعة   : رئي�صه  اأربعه  قطاعات 

وتغري  البيولوجي  والتنوع  واملياه 

املناخ.

مدعومة  نظيفة  طاقة  )ث���ورة 

مدى  على  ال��رق��م��ي��ة(:  ب��ال��ت��وائ��م 

ال�������ص���ن���وات اخل��م�����ص ال��ق��ادم��ه  

���ص��ت��ك��ون ت��ك��ل��ف��ة ب���ن���اء ال��ط��اق��ة 

املتجددة اجلديدة اأقل من التكلفة 

 . والغاز  النفط  للوقود  الهام�صية 

الرقمية  للتوائم  ال�صريع  التطور 

الف��رتا���ص��ي��ة  امل��ق��ل��دة  الن�صخ   -

لالأجهزة املادية - �صيدعم التحول 

قطاع  يف  الأنظمة  م�صتوى  على 

و  البحرية،  �صعةالرياح  الطاقة، 

�صيوؤدي  حيث  ال�صم�صية،   الطاقة  يف  البتكار 

القائمة  النماذج  بني  يجمع  الذي  الآيل   التعلم 

على الفيزياء والبيانات ال�صخمة اإىل ت�صميمات 

اأ�صغر حجًما وتكاليف ت�صغيل اأقل وطاقة نظيفة 

وباأ�صعار معقولة للجميع . مما �صيمكن من القدره 

الفعلي  الوقت  يف  البيئي  النظام  مراقبة  على 

وحتويله اإىل نظام  اأكرث اأماًنا ومرونة وا�صتدامة.

)بداأ م�صتقبل  مزدهر ل�صناعة البناء(: �صي�صبح 

البناء �صل�صلة متزامنة من عمليات الت�صنيع ، مما 

يوفر التحكم والتغيري والإنتاج على نطاق وا�صع. 

وغريها  وامل�صانع  واملكاتب  املنازل  لبناء  �صيكون 

بطرق اأكرث اأماًنا  وا�صتدامة واأ�صرع وفعالية من 

وتطبيق  النرتنت  خالل  فمن    . التكلفة  حيث 

ال�صطناعي  الذكاء  واأدوات  الآيل  التعلم  اأدوات 

اإدارة  علي  امليدانيني  املتخ�ص�صني  قدرة  �صتعزز 

الفعل.  رد  من  ب��دلً  ا�صتباقي  ب�صكل  امل�صاريع 

ومتكن الدقة يف التخطيط والتنفيذ املتخ�ص�صني 

يف البناء من اإن�صاء عمليات قابلة للتكرار ي�صهل 

التقاط  ، كذلك  واأمتتتها وتدري�صه  التحكم فيها 

ال�صور رقمنة هذه ال�صور، من اأجل اإن�صاء خرائط 

�صكانية جديدة  بهدف فهم تاأثري تغري املناخ على 

هجرة الب�صر عر مرور الزمن.

والف��رتا���ص��ي��ة):  امل��ادي��ة  امل�صاحات  (تال�صي 

اأظهر لنا الوباء احلايل مدى اأهمية التكنولوجيا 

يف احلفاظ على الت�صال وت�صهيله - لي�ص فقط 

عاطفية  رواب��ط  لبناء  ولكن   ، العمل  لأغ��را���ص 

حقيقية. يف ال�صنوات القليلة املقبلة ، ميكننا اأن 

نتوقع اأن نرى هذا التقدم يت�صارع ، مع تكنولوجيا 

الأ�صخا�ص  لربط  امل�صممة  ال�صطناعي  الذكاء 

بع�صهم  م��ن  وتقريبهم  الب�صري  امل�صتوى  على 

البع�ص ، حتى عندما يكونون منف�صلني ج�صدًيا. 

اخلط الفا�صل بني امل�صاحة املادية والفرتا�صية 

روؤية   يف  �صنبداأ  الأب��د.  اإىل  وا�صح  غري  �صيكون 

مهرجان  اإىل   SXSW من   - العاملية  الأح��داث 

بالكامل  رقمية  ب��ب��دائ��ل    -  Glastonbury
التجارب  اإىل  الب�صيط  املبا�صر  البث  تتجاوز   ،

الكاملة.

�صيتمكن    ، ال��رق��م��ي  الت�����ص��ال  زي����ادة  وم���ع 

بياناتهم.  يف  الكامل   التحكم  من  امل�صتخدمني 

�صت�صبح تقنيات تعزيز اخل�صو�صية )PET( كفئة 

اأ�صا�صًيا يف  �صتكون عن�صًرا  ال�صائدة.  تقنية هي 

ا�صرتاتيجيات اخل�صو�صية والأمان يف املوؤ�ص�صة .

(فهم الأ�صرار املجهرية املخفية على الأ�صطح): 

يحمل  �صطح  الأر�ص  الكثري من 

ب�صكل  حت��دث  التي  امليكروبات 

بيئية  اأنظمة  من  وتتاألف  طبيعي 

خفية  فريو�صية  وفطرية  بكتريية 

اأخذ  على  التكنولوجيا  �صتعمل   .

غري  امليكروبيوم   بيانات  عينات 

وتف�صريها  ورق��م��ن��ت��ه��ا  امل��رئ��ي��ه 

ب�����ص��رع��ة  مم���ا ����ص���ي���وؤدي اإيل 

م�صببات  انت�صار  لكيفية  فهمنا 

التي متثل  والبيئات  الأم��را���ص.  

خطر اأعلى للتناقل امليكروبات  ، 

وكيف تتاأثر هذه املخاطر باأفعالنا 

وبالتايل  ال��وق��ت.  مب��رور  وتتغري 

كيفية  على  الفهم  هذا  �صينعك�ص 

املباين  من  املختلفه   للبيئات  وت�صغيل  ت�صميم 

وال�صيارات ومرتو الأنفاق والطائرات ، وبالتايل  

امل��ح��اف��ظ��ه ع��ل��ي  ال��ن�����ص��اط  الق��ت�����ص��ادي دون 

الت�صحية بال�صحة العامة.

الوقاية  اإىل  ال�صحية  الرعاية  )حتول منوذج   

اأنظمة  �صتتبنى  ال��غ��ذائ��ي(:  النظام  خ��الل  م��ن 

الرعاية ال�صحية نحُهًجا �صحية وقائية من خالل 

التكنولوجيا القائمة على بيولوجيا الأنظمة والتي 

ب�صكل  �صتزيد  والتي  ال�صطناعي  بالذكاء  تعمل 

كبري من معرفتنا بدور املغذيات النباتية يف �صحة 

الإن�صان .

بعد جائحة عام 2020 ، �صيكون امل�صتهلكون 

اأكرث وعًيا باأهمية �صحتهم م�صلحني بفهم اأعمق 

الطبيعية.  دفاعاتهم  للم�صاعدة يف دعم  للتغذية 

�صناعة  و  العاملية  الأغ��ذي��ة  �صناعة  و�صتعزز   ،

الر�ص    نبات  ذكاء  تقنيه   من  ال�صحية  الرعاية 

لدعم  املنتجات  م��ن   اأو���ص��ع  جمموعة  تقدمي  و 

املخرجات  ال�صحية املثلى. وحتفيز النا�ص على 

التكاليف  لتقليل  ماولة  يف  باأنف�صهم  العتناء 

غري امل�صتدامة.

للفنون  رين�صالر  معهد  يف  ان��ه  بالذكر  جدير 

(اأي.ب����ي.اإم)  �صركة  اأب��ح��اث  وم��رك��ز  التطبيقية 

اأكرث من  للتكنولوجيا يف نيويورك قاعدة بيانات 

ر�صومات  عن  ف�صال  غذائية  و�صفة  مليون   67
بيانية تو�صح العالقة بني هذه الو�صفات وقيمتها 

الغذائية ويهدف ايل م�صاعدة امل�صتخدم للو�صول 

اإىل الوجبة ال�صحية التي تلبي ذوقه واحتياجاته 

رمبا  التي  املكونات  بع�ص  جتنب  مع  ال�صحية، 

تكون �صارة ب�صبب ظروف مر�صية معينة.

مع  لالغذيه  الرقمي  العاملي  املجل�ص   ويعمل 

عر  الت�صوير  اداوت  با�صتخدام  الفاو  منظمة 

عن  ال�صت�صعار  واأج��ه��زة  ال�صناعية،  الأق��م��ار 

وتطبيقات  املحمول  الهاتف  وتطبيقات  بعد، 

�صال�صل  لتح�صني  م�����ص��اري��ع  يف  ت�����ص��ني  ب��ل��وك 

الأغذية، واإدارة املوارد املائية، ومكافحة الآفات 

الأن��واع،  وحتديد  الغابات،  ور�صد  والأم��را���ص، 

الكوارث.ومن  اثناء  املزارعني  ا�صتعداد  وزي��ادة 

“نظام  الت�صخي�صي  ميكرو�صوفت  برنامج  ذلك 

الإنذار املبكر للتغذية” ، حيث يقوم هذا الرنامج 

بالتنبوؤ باأزمات التغذية قبل حدوثها ..... ي

تبع العدد القادم

كليه اداره الأعمال

نحن نعي�ص يف القرن احلادي والع�صرين. ويعّد هذا 

الع�صر ع�صر انفجار املعلومات والتقنيات احلديثة التي 

�صغريًة  كرًة  �صارت  الأر���ص  وك��اأن  اأجدادنا.  ياألفها  مل 

اأيدينا، نقلبها متى ما ن�صاء وكيف ن�صاء. ورغم كل  يف 

ر اأنف�صنا على النحو  هذه التطورات الهائلة نحن مل نطوِّ

الو�صائل  هذه  وت�صخري  ا�صتخدام  ناحية  من  املطلوب، 

التوا�صل  مواقع  من  موقع  اأيَّ  ت�صفحنا  فاإذا  خلدمتنا. 

الجتماعي وجدنا هناك  انتقادات نحو الآخرين. كاأننا 

نحن املقربون فقط  اإىل ربنا. وغرينا ع�صاة اأو فّجار. 

و�صرنا بعيدين عن ال�صلوكيات والأخالقيات التي علّمها 

اأف�صل ما لدى  الإ�صالم. كلنا مكلّفون باأن نح�صل على 

الآخرين من �صلوكيات ح�صنة. ومل نفكر يف اأّي حال من 

اأف�صل ما لدى الآخرين بل  الأحوال كيف نح�صل على 

نتطلع اإىل عيوب وزلت اإخوتنا. وجنيد لغة النتقادات 

)انتقد  بعنوان:  مقالً  كتبت  اأن  يل  �صبق  وقد  نحوهم. 

الإ�صالمية  وال�صريعة  ميزاتهم(.  تنكر  ل  لكن  الآخرين 

ت�صريًحا  وتخرنا،  تر�صدنا  الإلهية،  الر�صالت  وخامتة 

وتلميًحا،  اأن اخلرَي  كلَّه يف الن�صح والإر�صاد والتوجيه، 

ولي�ص يف النقد  واملعاتبة. واأّما �صفة النقد وحّب النقد 

كل  يف  الآخ��ري��ن  عيوب  اإظ��ه��ار  ورغبة  املعاتبة  و�صوق 

النقد  اأ�صحاب  واأّما  اللئام.  �صفة  فهي  وكبرية  �صغرية 

و�صاروا  وال��راح��ة.  الطماأنينة  حياتهم  يف  وج��دوا  فما 

يف�صدون ول ي�صلحون. ويف الأخري كان م�صريهم مثلما 

قال احل�صن الب�صري رحمه اهلل تعاىل : )اأدركت اأقواًما 

النا�ص  فاأحدث  مل تكن لهم عيوب، فتكلّموا يف عيوب 

اهلل لهم عيوًبا واأدركت اأقواًما كانت لهم عيوب، ف�صكتوا 

عن عيوب النا�ص ف�صرت اهلل عيوبهم (

الزمن.   من  مدة  قبل  قراأتهما  ق�صتني  هنا  ر  واأ�صطِّ

ورمبا كّل ق�ّصة تفيدين وتفيد كلَّ من يقراأ هذا املقال 

بعني العتبار والتعاظ. 

لوحًة  ر�صم  ر�صاٌم  هناك  فكان   : الأوىل  الق�صة  اأما 

بها  يتحّدى  اأن  واأراد  الإطالق.  الأجمل على  اأنها  وظّن 

العبارة  فوقها  وكتب  ع��ام  مكان  يف  فو�صعها  اجلميع 

التالية : ) من راأى خلال ولو ي�صرًيا فلي�صع اإ�صارًة فوقه 

باإر�صادات تدل على  ليجدها م�صوهة  امل�صاء  ( عاد يف 

م�صت  خلل هنا وهناك لدرجة اأّن اللوحة الأ�صلية قد طحُ

متاًما. ذهب اإىل معلّمه وقّرر ترك الر�صم ل�صدة �صوئه. 

ذات  ور�صم  فقط.  العبارة  �صيغري  باأنه  املعلّم  فاأخره 

األواًنا وري�صة  اللوحة وو�صعها بذات املكان ولكّنه و�صع 

وكتب حتتها العبارة التالية : ) من راأى خلال فليم�صك 

الري�صة والقلم ولي�صلحه ( فلم يقرتب اأحٌد من اللوحة 

حتى امل�صاء وتركها اأياًما ومل يقرتب منها اأحد .... فقال 

له املعلم: كثريون الذين يرون اخللل يف كل �صيء، ولكنَّ 

اأحد  ول  نرى  النا�ص  ن��ادرون، هذا هو حال  امل�صلحني 

يقدم احللول. 

ال�صني  يف  حاكًما  اأّن  فيحكي  الثانية:  الق�صة  واأم��ا 

و�صع �صخرة كبرية على اأحد الطرق الرئي�صية فاأغلقه 

خلف  من  ال�صخرة  تلك  لرياقب  حار�ًصا  وو�صع  متاًما 

�صجرة ويخره بردة فعل النا�ص.

نعم، مّر اأول رجل وكان تاجًرا كبرًيا يف البلدة. فنظر 

اأن  دون  و�صعها  من  منتقًدا  با�صمئزاز،  ال�صخرة  اإىل 

يعرف اأنه احلاكم. فدار هذا التاجر من حول ال�صخرة، 

الأمر،  هذا  لأ�صكو  اأذهب  �صوف   : قائال  �صوته،  رافعا 

�صوف نعاقب من و�صعها.

فقام مبا  البناء،  يعمل يف  وكان  اآخر  �صخ�ص  مّر  ثم 

ا لأنه اأقل �صاأًنا يف  فعله التاجر لكن �صوته كان اأقل علوًّ

البالد من ذي قبل.

ما  ال��ذي��ن  ال�صباب  م��ن  مًعا  اأ���ص��دق��اء  ثالثة  م��ّر  ث��م 

زالوا يبحثون عن هوايتهم يف احلياة، وقفوا اإىل جانب 

من  وو�صفوا   .. بالدهم  و�صع  من  و�صخروا  ال�صخرة 

و�صعها باجلاهل والأحمق والفو�صوي ثم ان�صرفوا اإىل 

بيوتهم.

مّر يومان حتى جاء فالٌح عادي من الطبقة الفقرية 

�صاعديه،  عن  م�صّمرا  اإليها  و�صار  يتكلم  فلم  وراآه���ا 

فت�صّجع  مي��ّر  مّم��ن  امل�صاعدة  طالًبا  دفعها،  م���اولً 

الآخرون و�صاعدوه، فدفعوا ال�صخرة حتى اأبعدوها عن 

ال�صخرة وجد �صندوًقا حتتها.  اأزاح  اأن  الطريق. وبعد 

ويف ال�صندوق كانت ورقة فيها قطع من الذهب ور�صالة 

مكتوب فيها: 

هذه  اإن  ال�صخرة.  ه��ذه  يزيل  من  اإىل  احلاكم  »م��ن 

مكافاأة لالإن�صان الإيجابي املبارد حلل امل�صكلة بدلً من 

ال�صكوى والنقد منها.

الق�صتني: كم وكم جند حولنا من  العرة من هاتني 

ليَل  نعانيها  م�صكلة  من  وكم  وكم  ال�صلبيني،  الأ�صخا�ص 

نهاَر، �صباَح م�صاَء، ن�صتطيع حلَّها بكّل �صهولة، لو توقفنا 

ننتقد  اأن  قبل  عيوبنا  واأ�صلحنا  وال�صكوى.  النقد  عن 

الآخرين.. ونوجد لهم ع�صرات احللول فلعل يف اأحدها 

ول  �صيًئا.  نخ�صر  فلن  وجنرب  وتفوقنا.  جناحنا  يكون 

ا. نن�َص اأّن من راقَب النا�َص -وانتقَدهم- مات همًّ

ممد �صومي كرمي الر�صادي
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د. أسماء الِيْمِني

جائحة كورونا وتغيير التكنولوجيا للعالم

نجيد لغة االنتقاد.

يقف قطاع البناء والعمران على م�صارف ثورة تقنية كبرية بعد 

هائلة  قفزات  وحتقيقها  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنيات  ظهور 

على  القدرة  جلي  ب�صكل  التقنية  هذه  اأظهرت  وقد  ومت�صارعة، 

املعامل يف عدد من املجالت، ومن  ثورة رقمية وا�صحة  اإحداث 

والأبحاث  املراجع  بع�ص  تعرفها  وكما  العمراين،  املجال  بينها 

بدرجة  متداخلة  اأ�صكال  اإنتاج  ميكنها  ن�صبياً  حديثة  تقنية  باأنها 

عك�ص  على  اخلام  املواد  من  ما ميكن  وباأقل  التعقيد  من  عالية 

قد  معقدة  دقيقة  اأجزاء  ت�صنيع  وتتيح  الأخرى،  الت�صنيع  طرق 

التقنية  هذه  وتعتمد  اأخرى  بتقنيات  عليها  احل�صول  ميكن  ل 

الآيل  احلا�صب  برامج  بوا�صطة  انتاجها  يتم  رقمية  ملفات  على 

والت�صميم. التخطيط  يف  املتخ�ص�صة 

وق���د ف��ت��ح��ت ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ج��ال ع��ل��ى م�����ص��راع��ي��ه لكل 

الدقيقة  الهند�صية  ال�صناعات  يف  واملتخ�ص�صني  املهند�صني 

و�صال�صة،  �صهولة  بكل  املبدئية  النماذج  للح�صول على  واملتطورة 

اأك��ر،  و�صرعة  اأق��ل  بتكلفة  التعديالت  عمل  اإمكانية  ثم  وم��ن 

منتجاتها  تطوير وحت�صني  الكرى يف  ال�صركات  �صاعد  ما  وهذا 

الع�صر. متطلبات  مع  يتنا�صب  مبا 

امل��ع��م��اري��ون وامل��خ��ط��ط��ون من  ال��ع��م��ران مت��ك��ن  ويف جم���ال 

وال��ن��م��اذج  املج�صمات  عمل  يف  التقنية  ه��ذه  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 

املج�صمات  ل�صناعة  التقليدية  الطرق  عن  عو�صاً  املعمارية 

املواد،  من  وغريها  والفلني  املقوى  الورق  با�صتخدام  والنماذج 

مناذج  تطوير  اإمكانية  على  عالوة  اأقل،  ووقت  بكلفة  ذلك  وكل 

ودون  قيا�صي  بوقت  املبدئي  الت�صميم  من  وم��ط��ورة  خمتلفة 

توقعات  بني  الفجوة  تقليل  وكذلك  خارجية،  مل�صادر  احلاجة 

بال�صكل  تنفيذه  اأو  بناءه  وما�صيتم  وتوقعاتهم  لهم  يحُ�صمم  من 

احلقيقية. والتكلفة 

اأح��د  وه��ي  الأمل��ان��ي��ة   )BREI( ب��ريي  �صركة  �صرحت  وق��د 

تعتقد  باأنها  البناء  ق��وال��ب  بتقنيات  املتخ�ص�صة  ال�صركات 

اعتقاًدا جازماً  باأن الطابعة ثالثية الأبعاد �صتحدث ثورة رقمية 

يف  الت�صنيع  عملية  ت�صريع  على  لقدرتها  وذلك  البناء  يف  هائلة 

ت�صييد  من  الهدف  اأن  وذك��رت  املوقع،  اأر���ص  يف  البناء  عملية 

هو  اأقل  وبتكلفة  ق�صرية  زمنية  فرتة  يف  املباين  من  كبري  عدد 

اقت�صادياً  جتارًيا  جناًحا  التكنولوجيا  هذه  جعل  يف  يدفعنا  ما 

طويلة  م�صتدامة  مباِن  اإن�صاء  اإن  وت�صيف  القريب،  للم�صتقبل 

يف  اأف�صل  خياًرا  املجتمعات  منح  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  الأج��ل 

الكربون  كثيفة  البناء  من ممار�صات  بدلً  البناء  مواد  ا�صتخدام 

ذكاًء،  اأكرث  ت�صميمات  باإ�صافة  ال�صركة  وتقوم  اخلر�صانة،  مثل 

بيئة  على  خاللها  من  للح�صول  التقنية  لهذه  الطريق  ميهد  مبا 

اأكر.  با�صتدامة  تتمتع  مبنية 

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات

م. علي عجالن

عمرانيات

تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد ثورة رقمية 

جديدة ل�سناعة املباين امل�ستدامة

aajlan@ksu.edu.sa



�صحة  لت�أكيد  واجب  االتف�ق  ان  البع�ض  يعتقد 

الراأي وان االتف�ق واجب البد منه ، ولكن احلقيقة 

ال����راأي مطلًق�  ل��ات��ف���ق« يف  ان » ال جم���ل  ه��و 

وي�صتحيل ان يتفق اجلميع على راأي واحد الن هذه 

�صنة احلي�ة ، و الدليل من القراآن الكرمي  »َوِمْن اآَيَ�ِتِه 

لَْواِنُكْم 
َ
لْ�ِصنَِتُكْم َواأ

َ
ْر�ِض َواْخِتَاُف اأ

َ
َم�َواِت َوااْلأ َخلُْق ال�صَّ

اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآَيَ���ٍت ِللَْع�ِلِنَي« �صورة الروم، االآية 22 

، تختلف االراء الختاف الف�هيم و تب�ين العقول 

وم�صتوي�ت التفكري ، االأمر طبيعي جًدا ولكن الغري 

طبيعي هو مه�جمة االخرين على اآراءهم ،  ولكن 

ال�صوؤال التب�در اإىل ذهن الق�رئ ، هل اإختاف االراء 

نعمة اأم نقمة؟.

من راأيي هو ان االختاف نعمة عظيمة ل� فيه� 

من تنمية للعقل وتو�صيع مداركك و التفكري مب� ال مل 

يفكر به ال�صخ�ض من قبل.

اال�صتم�ع اإىل رايي خمتلف قد ي�صعل ال�صوء يف 

عقلك ويجعلك تغو�ض يف بحر البحث عن اللعوم�ت 

لت�أكيد �صحة رايك او معرفة �صحة الراأي الق�بل ، 

هذه بحد ذاته� دافع قوي جًدا ال يدركه ال�صخ�ض يف 

العرفة ، الدافع هو الوقود للفعل ، لذلك االختاف 

ي�صعل فتيل العرفة و البحث و التنمية و االدراك 

���.وم���ذا عنك ع��زي��زي ال��ق���رئ ه��ل ت��رى ان  اأي�����صً

اإختاف الراي نعمة ام نقمة؟

 ث�مر هب��ض الغرمول - عاق�ت ع�مة

17 7الرأي

ت�صدر عن ق�صم االإعام 

بكلية االآداب ج�معة اللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

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

ت / 8058529

resalah2@ksu.edu.sa

ترقيات بالجملة مبروك للجميع

واالجته�د  اجل���د  ب�لعمل  ال��وط��ن  ح��ب  يتمثل   

وحتقيق احد اهم ا�صب�ب النم�ءو التطور . فنحن 

انبثقت   . الكرمي  الوطن  هذا  هن� جميع� خلدمة 

�صيدي خ�دم احلرمني  الملكة 2030بقي�دة  روؤي��ة 

ال�صريفني اللك �صلم�ن بن عبد العزيز وويل عهدة 

االمني االمري حممد بن �صلم�ن ، من منطلق اإمي�ن 

احلكومة الر�صيدة ب�صرورة تطوير العمل احلكومي 

يف  ال�صتدام  والتنموي  االقت�ص�دي  النمو  لتحقيق 

الروؤية  ت�صمنته�  التي  الح�ور  اأه��م  ومن  الملكة. 

الح�فظة على الوارد احليوية للمملكة، والتي ت�صمل 

حم�ية ال��وارد ال�ئية من خال تر�صيد ا�صتهاك 

الأهميه  وذل��ك  الزراعي،  الج�ل  يف  وخ��صة  الي�ه 

الزراعه يف الملكة العربية ال�صعودية .

وت�أكيدا لقيمه الزراعه يف اال�صام عن اأن�ض ر�صي 

اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق�ل: ))اإن 

ق�مت ال�ص�عة ويف يد اأحدكم ف�صيلة، ف�إن ا�صتط�ع 

اأال تَقوم حتى يَغِر�َصه�، فلَيغِر�ْصه�((

اأكرث  من  واح��د  الري��ض اخل�صراء هو  م�صروع 

برن�مج   ، ال��ع���مل  يف  طموح�ً  الت�صجري  م�ص�ريع 

االأربعة  الري��ض  م�ص�ريع  اأحد  اخل�صراء  الري��ض 

الكربى التي اأطلقه� خ�دم احلرمني ال�صريفني اللك 

اأيده اهلل، يوم الثاث�ء 12  �صلم�ن بن عبدالعزيز، 

رجب 1440ه� )19 م�ر�ض 2019( للم�ص�همة يف 

برفع  اأه��داف “روؤية الملكة 2030”  اأحد  حتقيق 

ت�صنيف مدينة الري��ض بني نظرياته� من مدن الع�مل 

مب�صيئة اهلل. وي�صتمل برن�مج “الري��ض اخل�صراء”، 

على زراع��ة اأكرث من 7،5 مليون �صجرة، يف ك�فة 

اأنح�ء الع��صمة، مب� ي�صمل: احلدائق الع�مة وحدائق 

والن�ص�آت  والدار�ض  وال�ص�جد  والتنزه�ت  االأحي�ء 

واالأحزمة  والع�مة  وال�صحية  االأك�دميية  والرافق 

الرافق  خطوط  ام��ت��داد  على  الواقعة  اخل�صراء 

الع�مة، اإ�ص�فة اإىل مط�ر اللك خ�لد الدويل، و�صبكة 

الطرق وال�صوارع اإ�ص�فة اإىل م�ص�رات النقل الع�م 

واالأودي��ة  الف�ص�ء،  واالأرا���ص��ي  ال�صي�رات  ومواقف 

لذلك  الوطن  بن�ء  يف  م�صوؤول  جميعن�  وروافده�. 

يجب على كل فرد من� تقدمي اف�صل م�لديه لهذا 

تعزيز  كل  الدائمه يف  وال�ص�ركه   ، العظيم  الوطن 

وال�صعي   . ب�جن�زته  واالفتخ�ر   . الوطنيه  ال��روح 

الدائم على تقدمي اف�صل لدين� خلدمته . و ي�صكل 

نتذكر فيه� نعم اهلل  الوطني من��صبة مهمة  اليوم 

علين�، ونحن نرى وطنن� الكرمي يرتقي كل يوم اإىل 

مزيد من التطور والنمو يف خمتلف الي�دين العلمية 

واالقت�ص�دية والثق�فية واحل�ص�رية، ويقدم جتربة 

تنموية فريدة، لي�ض فقط ل� حققته من م�صتوي�ت 

قي��صية من التقدم، ولكن اأي�ص�ً ل� ا�صتندت اإليه من 

قيم اإن�ص�نية وح�ص�رية غر�صت روح االنتم�ء للوطن 

يف نفو�ض الواطنني جميع�ً.

ال�دي  الدعم  تقدمي  الر�صيدة  القي�دة  ووا�صلت 

التعليم  وزارة  وا�صتثمرت  للتعليم  الكبري  والعنوي 

هذا الدعم يف حتقيق اإجن���زات متميزة وجنحت 

التعليم  مبوؤ�ص�ص�ت  والنوعي  الكمي  االرت��ق���ء  يف 

من خال رفع كف�ءته الداخلية واخل�رجية وزي�دة 

االهتم�م ب�جلودة النوعية والتو�صع يف التخ�ص�ص�ت 

التي حتت�جه� م�صرية التنمية.

ح�صدت  اأنه�  من  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأهمية  وتنطلق 

قدرات واإمك�ن�ت الوطن واأبن�ئه لواجهة التحدي�ت 

الفر�ض  من  واال�صتف�دة  ب�صف�فية  ر�صدته�  التي 

ب�ل�صكل الذي �صيحقق – مب�صيئة اهلل – م�صتقبًا 

اأف�صل للوطن واأبن�ئه مع التم�صك بعقيدتن� ال�ص�مية 

والح�فظة على اأ�ص�لة جمتمعن� وثوابته.

كم� تعرب الروؤية عن طموح�ت الواطن وقدرات 

بف�صل  �صتتحقق  طموحة  اأهداف�ً  وحتمل  الوطن، 

ال��ق��وة يف  مك�من  ارت��ك���زه��� على  بف�صل  ث��م  اهلل 

واالإ�صامي  العربي  العمق  واأهمه�  الغ�يل  بلدن� 

اجلغرايف  وموقعه  ال�صخمة  اال�صتثم�رية  وقدراته 

اال�صرتاتيجي. ويف اخلت�م اأدعو اهلل العلي القدير 

اأن يحفظ خ�دم احلرمني ال�صريفني اللك �صلم�ن 

حممد  االأم���ري  عهده  ويل  و�صمو  عبدالعزيز  ب��ن 

واأن يدمي على بادن�   ، بن �صلم�ن بن عبدالعزيز 

اأمنه� وا�صتقراره� وعزه� يف ظل القي�دة احلكيمة 

حلكومتن� الر�صيدة .. اإنه نعم الوىل ونعم الن�صري.

د. �ص�رة الرا�صد

النج�ح  ع��ب���رات  ب���أك��رث  ب�لنف�ض  الثقة  ترتبط 

�صهرة و التي اأوجز مفهومه� ال�ص�عر التون�صي اأبو 

يتهيب  من  فيه:  ق�ل  �صعر  ببيت  ال�ص�بي  الق��صم 

ُ�ُصعَوداجِلَب�ِ�ل* يع�ض اأبد الدهر بني احلفر 

فهل للثقة ب�لنف�ض عاقة ب�لنج�ح على ال�صعيدين 

ال�صخ�صي و الهني؟

لكت�ب   اقتن�ئي  وراء  ال�صبب  ك�ن  الت�ص�وؤل  هذا 

فرق�ً  الب�صيط  التغيري  ميثل  هل  ب�لنف�ض-  »الثقة 

كبرياً« للك�تب بول م�كجي والذي يتحدث عن حقيقة 

الثقة ب�لنف�ض وعن كيفية تعزيزه� بخطوات ب�صيطة، 

�ص�أح�ول تلخي�ض اأهم م� ذكر فيه بهذه الق�لة.

اأن  اأمر مهم للغ�ية و هو  اإي�ص�ح  اأوالً، البد من 

الثقة ب�لنف�ض متغرية وغري ث�بتة. من المكن اأن تزيد 

و تنق�ض ب�صبب البيئة الحيطة، العاق�ت ال�صخ�صية 

اأو  ب�لنف�ض  الثقة  فنق�ص�ن  اجلديدة.  التج�رب  و 

فقدانه� هو اأمر طبيعي و نتيجة حتمية لاأحداث 

ال�صلبية و لكن هذا ال يعني اأن اإع�دة اكت�ص�به� اأمر 

م�صتحيل!

ب�لثقة  اخللل  وراء  ال��دواف��ع  و  االأ�صب�ب  فهم   

اأه��م ع�مل الإع���دة اكت�ص�به� و بن�ئه�  ب�لنف�ض هو 

اأ�صب�ب نق�صه�  اأف�صل، و تتلخ�ض  اأق��وى و  ب�صكل 

ب�لت�يل: بيئة غري داعمه مبرحلة الطفولة، التعر�ض 

للتنمر اأو التحر�ض اجلن�صي مبراحل النمو الختلفة، 

عاق�ت غري �صوية، جت�رب ق��صية من فقد عزيز 

اأو خ�ص�رة م�ل و وظيفة.  اختلي بنف�صك و ح�ول 

اأ�صبح  التي  و  بحي�تك  ال�صريية  االأح���داث  تذكر 

اإتخ�ذ القرارات ال�صخ�صية من بعده� اأ�صد �صعوبة 

و اأ�صبحت ح�جتك للدعم النف�صي و العنوي للبدء 

ب�أي م�صروع جديد �صرورية و ملحة، دونه� على ورقة 

مع االإهتم�م بذكر جميع ال�ص�عر التي انت�بتك حني 

للمرحلة  اأ�صبحت ج�هز لانتق�ل  االآن،  تذكرته�. 

ثقتك  زي���دة  ميكنك  البن�ء.  اإع����دة  هي  و  الت�لية 

بنف�صك عن طريقة االإ�صتع�نة ب�صديق ثقة و ذو وعي 

ع�يل اأو بتغيري قن�ع�تك ال�صخ�صية و االإعتم�د على 

نف�صك ب�صكل كلي. 

تقوية  على  ت�ص�عدك  قد  التي  القن�ع�ت  من 

ثقتك بنف�صك هي: لك احلق ب�لتعبري عن راأيك دون 

احل�جة للرجوع لاآخرين اأو طلب القبول منهم، لك 

احلق برف�ض جميع االأمور التي ال تتقبله� دون ال�صعور 

ب�لذنب اأو اخلزي، لك احلق بو�صع حدود وا�صحة 

للتع�مل بينك و بني االآخرين، لك احلق ب�المتن�ع عن 

حتمل م�صوؤولية م�ص�كل االآخرين و االإ�صتم�ع لهم، لك 

احلق اأن تع�مل ب�حرتام و تقدير. زي�دة ثقتك بنف�صك 

و الح�فظة عليه� يتطلب منك الح�ولة ب��صتمرار 

لتبني اأفك�ر اإيج�بية عن ذاتك و التخل�ض من جميع 

االأفك�ر ال�صلبية التي تقلل من تقديرك له�. ال جتعل 

جت�رب ال��صي ال�صيئة و ف�صلك ببع�ض االأمور يعرقل 

تقدمك نحو حتقيق اأهدافك، ف�لثقة ب�لنف�ض دور 

كبري يف الو�صول الأعلى �صلم النج�ح على ال�صعيدين 

ال�صخ�صي و الهني. دون جميع اإجن�زاتك ال�صغرية 

والكبرية على ورقة، واجعله� طوق جن�تك بلحظ�ت 

ي�أ�صك و حزنك للحف�ظ على بريق و ت�ألق �صخ�صيتك 

الواثقة و القوية.

نه�ل اأيوب

)الرياض الخضراء(.. إنجاز نفتخر فيه

هل الثقة بالنفس معيار للنجاح؟

ال مجال لالتفاق

�شارة  احلمدان

الت�شوير

ك��رون���  وب����ء  اأن  ب�����ص��رية  ���ص���ح��ب  ك��ل  ع��ل��ى  ال يخفى 

م�دية  خ�ص�ئر  يف  ت�صبب  قد  ب�أ�صره  الع�مل  �صرب  ال��ذي 

واقت�ص�دية وم�ص�ئب يف اإزه�ق االأرواح الكثرية من جميع 

الدول والق�رات. هذه االآث�ر ال�صلبية مل يكن قط�ع التعليم 

ت�صررت  القط�ع�ت  ه��ذه  وامن���  عنه�  مبن�أى  والتدريب 

ولرمب� تت�أثر �صلبي� حتى بعد تع�يف الع�مل مت�م� من هذا 

الوب�ء الق�تل. لذلك كل واحد من� جتده يبتهل يف �صاته 

وعن  عن�  يرفع  ب���أن  �صبح�نه  ال��وىل  اىل  اوق���ت��ه  وجميع 

االأوبية  هذه  مثل  علين�  ي�صلط  واأال  اجل�ئحة  هذه  الع�مل 

احلمد هلل،  الدني�.  احلي�ة  هذه  اجلوائح يف  من  وغريه� 

خال هذه االأ�ص�بيع من االأمور التي نتف�ءل به� حول هذا 

واأن�صطة  والتعليم  ال�صفر  اإغاق�ت  يف  االنفت�ح  ان  الوب�ء 

وذلك  ال��دول  يف  ويعم  ينت�صر  بداأ  العمرة،  مثل  العب�دات، 

من  الن�جتة  والوفي�ت  االإ�ص�ب�ت  يف  ال�صتمر  لانخف��ض 

هذا الوب�ء، ولكن واجب على اجلميع اأن ن�صتمر يف اإكم�ل 

اخذ التطعيم�ت وااللتزام ب�الحرتازات العلنة. 

بع�ض  اأف��رز  الوب�ء  ه��ذا  ان  ن��رى  االآخ��ر،  على اجل�نب 

اجلوانب االإيج�بية وك�أنن� نرى القولة ال�صهورة التي ن�صه�: 

رب �ص�رة ن�فعة، على ار�ض الواقع يف حيثي�ت الوب�ء وم� 

افرزه على م�صتوى االأفراد والعوائل والوؤ�ص�ص�ت والدول. 

من هذه اجلوانب االإيج�بية هو ان جعلت اجله�ت التعليمية 

وهو  اال  التعليم،  لزاولة  اآخر  خي�ر  به  ان  تعلم  والرتبوية 

به  االأخذ  المكن  ومن  بعد  عن  والتوا�صل  والتعلم  التعليم 

عند احل�جة. لذلك ترى ان الكثري من اجل�مع�ت والدار�ض 

قد ق�مت بتجهيز مراكزه� مب� حتت�ج من من�ص�ت التدري�ض 

عن بعد اإ�ص�فة اىل م� حتت�جه من اأجهزة او برجمي�ت او 

قنوات ات�ص�ل للقي�م بهذا النوع من التوا�صل الأجل التعليم 

واالختب�رات.  الر�ص�ئل  من�ق�ص�ت  عمل  او  االجتم�ع  او 

اأ�صف اىل ذلك وعلى م�صتوى الفرد، فقد جعلت العلمني 

واأدوات  من�ص�ت  على  يتعلموا  ب���أن  والوظفني  وال��درب��ني 

لم�ر�صة  الكثرية  اخلي�رات  لديهم  وتكون  بعد  عن  التعليم 

هذا النوع من التوا�صل مع االآخر او االآخرين.

والتدريب  التعليم  وجتهيز  احتي�ج�ت  ومعرفة  مزاولة 

والتوا�صل عن بعد اعتقد انه مهم للوطن وموؤ�ص�ص�ته وذلك 

اأي  اأي وقت ويف  االأخ��ذ به يف  جلعله خي�ر متوفر و�صهل 

الطلبة  و�صول  تعذر  وج��ود  مثا عند  ع���دي.  ظرف غري 

جل�مع�تهم او مدار�صهم ب�صبب االأمط�ر او االأع��صري فمن 

المكن ان اجلهة التعليمية ان ال تعلق الدرا�صة ولكن تتجه 

يف هذه احل�لة اىل التدري�ض عن بعد لبع�ض الوقت حتى 

انتف�ء احل�جة.

كلية علوم احل��صب والعلوم�ت

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

كورونا: رب ضارة نافعة

yaalotaibi@ksu.edu.sa



�سمن ا�ستعدادات اإدارة اجلامعة 

لبداية الف�سل الدرا�سي الأول للعام 

العودة  هـ و�سمان   1443 اجلامعي 

الآمنة لطالب وطالبات  احل�سورية 

معايل  زار  ومن�سوبيها،  اجلامعة 

الدكتور/  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 

بدران بن عبدالرحمن العمر عمادة 

�سوؤون القبول والت�سجيل �سباح يوم 

وكــان يف  1443/01/21هـ  الأحــد 

ا�ستقبال معاليه �سعادة عميد عمادة 

الأ�ستاذ  والت�سجيل  القبول  �سوؤون 

الدكتور/ �سعد بن حمد بن عمران 

الأق�سام،  وروؤ�ــســاء  العمادة  ووكــالء 

حيث تابع معاليه جاهزية اجلداول 

الدرا�سية وا�ستكمال اإجراءات قبول 

وت�سجيل الطلبة امل�ستجدين، واطلع 

الإلكرتونية  اخلدمات  اأحــدث  على 

يف �سبيل اأمتتة الطلبات والإجراءات 

الأكادميية.

وكالة العمادة لل�سوؤون ال�سنة الأوىل 

امل�سرتكة :

م�ستهل  يف  معاليه  ا�ستمع  وقــد 

الزيارة اإىل عر�س تقدميي من وكيل 

ل�سوؤون  والت�سجيل  القبول  عمادة 

الدكتور/  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

اأوجــز  الغامدي  اأحــمــد  بــن  اأ�سامة 

فيه اإىل اأبرز ما قام به ق�سم �سوؤون 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة من اإجراءات 

1442هـ  العام اجلامعي  نهاية  منذ 

1443هـ؛  اجلامعي  العام  بدء  اإىل 

حيث مت تخ�سي�س ما جمموعه عدد 

10606 طالب وطالبة بعد اإنهائهم 
امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  لــرنــامــج 

العام  خالل  درا�سي  ف�سل  كل  بعد 

1442هـ، كما مت خالل الفرتة ذاتها 
معاجلة عدد 1659 طلب اإلكرتوين 

الرنامج،  مــ�ــســارات  بــن  للتحويل 

طــلــب   1475 اإىل  ـــافـــة  ـــالإ�ـــس ب

بعد  التخ�سي�س  لتعديل  اإلكرتوين 

كما  امل�سرتكة.  الأوىل  ال�سنة  اإنهاء 

جوانب  على  ال�سوء  �سعادته  �سلط 

ــاد الأكــادميــي التي  ــس الــدعــم والإر�

اللجنة  مع  بالتعاون  الق�سم  يقدمها 

الطالب  م�ساكل  ملعاجلة  الدائمة 

مركز  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الأكــادميــيــة 

�سوؤون  بعمادة  ــاد  ــس والإر� التوجيه 

الطالب بالإ�سافة اإىل وكالة عمادة 

لــ�ــســوؤون  املــ�ــســرتكــة  الأوىل  ال�سنة 

التي  اجلهات  من  وغريها  الطالب 

دعم  من  يلزمهم  ما  للطالب  تقدم 

لإنــهــاء  ــادميــي  اأك واإر�ــســاد  وتوجيه 

املقررة  النظامية  املدة  يف  الرنامج 

بتخ�س�سات  واللــتــحــاق  للدرا�سة 

اجلامعة بعد ذلك.

اإح�سائيات  ا�ستعرا�س  ذلك،  تال 

على  امل�ستجدين  الطلبة  ت�سكن 

اأدائهم  بعد  لهم  الدرا�سية  اخلطط 

الإجنليزية  اللغة  م�ستوى  اختبار 

الأوىل  ال�سنة  عمادة  تعقده  الــذي 

املــ�ــســرتكــة اإلــكــرتونــيــاً، حــيــث بلغ 

مت  وطالبة  طالب   9712 عــددهــم 

امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  يف  قبولهم 

للعام  الأول  الــدرا�ــســي  الف�سل  يف 

ذلــك  ليتبع  1443هـ،  اجلــامــعــي 

ت�سجيل املقررات الدرا�سية واإ�سدار 

الطلبة  ومتكن  الدرا�سية  اجلــداول 

من الطالع عليها عر بوابة النظام 

الأكادميي قبل بدء الف�سل الدرا�سي، 

حيث مت طرح ما يزيد على 2697 

�سعبة لعدد 32 مقرراً يتم تدري�سها 

يف املــ�ــســارات الإحــــدى عــ�ــســرة يف 

برنامج ال�سنة الأوىل امل�سرتكة عر 

للطالب  ــع  الأرب الدرا�سية  املقرات 

فرع  ويف  الــدرعــيــة  يف  والطالبات 

علي�سة، بالإ�سافة اإىل فرع اجلامعة 

مبحافظة املزاحمية، حيث مت اإعداد 

وجتهيز ما يزيد على 457 جمموعة 

امل�ستجدين  للطلبة  الآيل  للت�سجيل 

لهذا العام.

وكالة العمادة لل�سوؤون الأكادميية :

العميد  �ــســعــادة  ا�سطحب  ثـــم  

لل�سوؤون  الــعــمــادة  لــوكــالــة  معاليه 

الأكادميية و اطلع على اأبرز مهام و 

م�سوؤولياتها حيث قدم �سعادة وكيل 

الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون  العمادة 

�سلمه  بن  عبدالرحمن  بن  يا�سر   /

باأق�سام  فيه  عــرف  موجزاً  عر�ساً 

الوكالة و اأبرز مهامها، و التي �سملت 

: ق�سم الت�سجيل والذي يعنى باإدارة 

الدرا�سي  اجلــدول  اإعــداد  عمليات 

طلبات  مــعــاجلــة  و  الــتــ�ــســجــيــل  و 

العــتــذار  و  التاأجيل  و  الت�سجيل 

الدرا�سية  اخلطط  مراجعة  وكذلك 

للكليات فنياً قبل اإدخالها يف النظام 

والذي  التوثيق  ق�سم  و  الأكــادميــي؛ 

احلــركــات  اعتماد  و  بتنفيذ  يــقــوم 

اإعـــادة  مــثــل:  للطالب  ــة  الأكــادميــي

القيد، ومنح الفر�س، والتحويل بن 

الكليات، و تهيئة اخلريجن؛ واأ�سار 

وامل�ساند  الدعم  ق�سم  اإىل  �سعادة 

والذي يُعد حلقة الو�سل بن اأق�سام 

العمادة املختلفة و طلبة اجلامعة و 

فبالإ�سافة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 

التوا�سل  و�سائل  على  اإ�سرافه  على 

مع امل�ستفيدين ، يقوم الق�سم بتنفيذ 

ر�سد  ومتابعة  املــقــررات  مــعــادلت 

الدرجات و ا�ستالم قوائم احلرمان 

اخلا�سة  الدورية  التقارير  اإعداد  و 

بالعمادة. 

�ــســوراً  �سعادته  ا�ستعر�س  ثــم   

قدمية لعمليات الت�سجيل التي كانت 

تتم ب�سكل يدوي يف نهاية ال�سبعينات 

امليالدية ويكتظ فيها الطالب على 

بالكليات، يف حن  الت�سجيل  �سوؤون 

تــزخــر الــيــوم الــبــوابــة الإلــكــرتونــيــة 

بالعديد  الطلبة  معلومات  لنظام 

من خاللها  تتم  التي  اخلدمات  من 

الأكادميية  والطلبات  الإجــــراءات 

اإىل  للح�سور  احلاجة  دون  للطلبة 

اأو عمادة  �سوؤون الت�سجيل بالكليات 

�سبيل  عــلــى  والــتــ�ــســجــيــل؛  الــقــبــول 

املثال ل احل�سر: خدمات الت�سجيل 

الإلــــكــــرتوين، وتــ�ــســمــل احلــــذف و 

تعديل  خــدمــة  ــك  ــذل وك ــة  ــاف ــس الإ�

الــدرا�ــســي  الــطــالــب على اجلـــدول 

بدياًل  موؤخراً  العمادة  اأطلقتها  التي 

هذه  متكن  حيث  »�سمر«  نظام  عن 

اخلدمة الطالب من معاجلة جداول 

الطلبة من خالل النظام الكادميي 

بدلً عن معاجلتها عن طريق نظامن 

وخــدمــات  الــ�ــســابــق،  يف  خمتلفن 

ت�سمل احلركات الأكادميية الأخرى.  

اإح�سائيات  ا�ستعرا�س  مت  كما 

 ، متت  التي  الأكادميية  بالعمليات 

بداية  من  الأول  اليوم  �سهد  حيث 

 126 من  اأكــر  والإ�سافة  احلــذف 

اإلــكــرتونــيــة،  ت�سجيل  عملية  األـــف 

األف   14 من  اأكــر  اإر�ــســال  كما مت 

الــتــعــديــل على  لــطــلــب  ــة  ــي ــال ــس اإر�

اجلـــدول الــدرا�ــســي، واإعــــادة قيد 

اأكر من 100 طالب وطالبة، ومنح 

827 طــالــب وطــالــبــة.  ـــ  ل فــر�ــســة 

الذي  اجلهد  على  �سعادته  نوه  كما 

ملعاجلة  ــمــة  ــدائ ال الــلــجــنــة  تــبــذلــه 

م�ساكل الطالب الأكادميية برئا�سة 

�ــســعــادة وكــيــل اجلــامــعــة لــلــ�ــســوؤون 

معاجلة  يف  والأكادميية  التعليمية 

الفر�س  ومنح  القيد  اإعــادة  طلبات 

وفق  النتائج  واعــتــمــاد  والتحويل 

عليها  املــنــ�ــســو�ــس  الــ�ــســالحــيــات 

والخــتــبــارات  الــدرا�ــســة  لئحة  يف 

وحر�سها  التنفيذية  وقــواعــدهــا 

بــدايــة  قــبــل  الطلبة  انــتــظــام  عــلــى 

الإ�سارة  مت  كما  الدرا�سي.  الف�سل 

خدمة  ملن�سة  التجريبي  لالإطالق 

تتيح  والــتــي  بامل�ستفيدين  العناية 

وال�ستف�سارات  الطلبات  ا�ستقبال 

ب�سكل  اجلامعة  وخــارج  داخــل  من 

اآيل، ومتابعة الطلبات والرد ب�سكٍل 

�سريع؛ حيث قدمت البوابة اخلدمة 

خــالل  ــب  طــل  3000 مـــن  لأكـــــر 

تعتر  والتي  املا�سية  اأ�سهر  الثالث 

القبول  مو�سم  ب�سبب  حرجة  فرتة 

رافقه  ــذي  ال الت�سجيل  مو�سم  ثــم 

الآمنة  احل�سورية  العودة  اإجراءات 

ملقاعد الدرا�سة.
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خالل زيارة معايل رئي�س اجلامعة لعمادة �سوؤون القبول والت�سجيل

السنة األولى المشتركة تعلن عن قبول  
9712 طالب وطالبة.. الفصل األول

 1475  طلب إلكتروني لتعديل التخصيص بعد إنهاء السنة األولى

طرح 2697 شعبة لعدد 32 مقررًا يتم تدريسها في مسارات برنامج السنة األولى



  وكالة العمادة ل�سوؤون القبول :

ا�ستعر�س -بعد ذلك- �سعادة وكيل 

الدكتور/  القبول  ل�سوؤون  العمادة 

ال�سميمري عدد  عبد اهلل بن خالد 

القبول  ق�سمي  يف  امل�ستجدات  من 

القبول.  لوكالة  التابعة  واملــكــافــاآت 

وبداأ �سعادته بالإ�سارة اإىل عدٍد من 

�سابقة  لــفــرتات  التذكارية  ال�سور 

�سعود  امللك  بجامعة  القبول  ملو�سم 

وكيف كان الزدحام والطوابري على 

م�سوؤويل القبول واجلهود التي تبذل 

املتقدمن،  ل�ستقبال  اجلامعة  من 

وامل�ستندات  امللفات  ا�ستالم  وكذلك 

القبول.  بطلب  للتقدمي  املطلوبة 

على  مت  الــذي  التطور  اإىل  ــار  واأ�ــس

تراكم  اإثــر  املا�سية  ال�سنوات  مــدى 

والتغري  اجلــامــعــة  لـــدى  اخلــــرات 

الــقــبــول بحيث  اآلـــيـــات  الــكــبــري يف 

اأ�سبحت اإجراءات القبول موؤمتتة من 

خالل بوابات قبول اإلكرتونية مت�سلة 

الأخرى،  اجلهات  باأنظمة  اإلكرتونياً 

املــوارد  وزارة  و  التعليم  وزارة  مثل: 

الب�سرية والتنمية الجتماعية وهيئة 

ل�ستجالب  )قيا�س(  التعليم  تقومي 

بيانات الطلبة دون احلاجة ملراجعة 

للقبول.  م�ستندات  وتقدمي  اجلامعة 

املتغريات  ــرز  لأب �سعادته  تطرق  ثم 

اجلامعي  للعام  القبول  مو�سم  يف 

1443هـ متثلت بعدة نقاط:

ا�ستحداث ثالث م�سارات جديدة 

�سمن م�سارات القبول املبا�سر 

لل�سنة الأوىل امل�سرتكة يف بوابتي 

القبول املوحد للطالب والطالبات:

الطبية  الــعــلــوم  كلية  مــ�ــســار   -

التطبيقية

ــوم الأغــذيــة  - مــ�ــســار كــلــيــة عــل

والزراعة

- م�سار ق�سم الدرا�سات القراآنية

الــقــبــول  ـــة  ـــواب ب الـــقـــبـــول يف   -

على  الــقــبــول  مت  الإحلــاقــي، حيث 

بــرامــج  و�ــســمــل  درا�ــســيــن  ف�سلن 

بكالوريو�س  النــتــقــايل،  الإنــ�ــســاين 

احلو�سبة التطبيقية بكلية الدرا�سات 

التطبيقية وخدمة املجتمع، دبلومات 

تطرق  ثــم  للطالب.  املجتمع  كلية 

ق�سم  يف  امل�ستجدات  لأبرز  �سعادته 

املكافاآت وهو م�سروع حتويل مكافاآت 

الطلبة ال�سهرية اإىل ح�سابات جارية 

عو�ساً  ال�سعوي  الأهــلــي  البنك  يف 

حيث  البنكي.  الطالب  ح�ساب  عن 

للطالب  اجلــاريــة  احل�سابات  تتيح 

البنكية  التعامالت  اإجــراء  اإمكانية 

بطاقات  وا�ــســتــخــراج  حتــويــل  مــن 

ائتمانية وغريها التي مل تكن متاحة 

وعملت  �سابقاً.  الطالب  ح�ساب  يف 

عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل على 

ا�ستحداث خدمة عر بوابة النظام 

تتيح   )Edugate( الأكــــادميــــي 

للطالب امل�ستجد اإدخال رقم الآيبان 

بعد اإن�سائه ح�سابه البنكي اجلاري. 

الطلبة  �ستتم معاجلة ح�سابات  كما 

اإىل  ح�ساباتهم  وحتويل  املنتظمن 

حــ�ــســابــات جـــاريـــة خــــالل الــفــرتة 

القادمة باإذن اهلل.

وكالة العمادة للتطوير وتقنية 

املعلومات :

وكيل  �ــســعــادة  ا�ستعر�س  قــد  و 

املعلومات  وتقنية  للتطوير  العمادة 

من�سي  حممد  بن  فار�س  الدكتور/ 

واخلدمات  الأنظمة  ق�سمي  اأعمال 

وخدمات  واخلريجن  الإلكرتونية 

الطالب؛ حيث بن اأن ق�سم الأنظمة 

الإلكرتونية م�سوؤول عن  واخلدمات 

الأنظمة  مــن  عــدد  وت�سغيل  اإدارة 

والرامج الإلكرتونية والتي تت�سمن 

 ،eRegister نظام معلومات الطلبة

 )edugate( الأكــادميــيــة  والبوابة 

 70000 يــقــارب  مــا  تخدم  والـــذي 

هيئة  واأع�ساء  م�ستخدم من طالب 

تــقــدمي عــدد من  تــدريــ�ــس. كما مت 

يف  امل�ستحدثة  اجلديدة  اخلدمات 

النظام الأكادميي مثل: 

املتعدد  التحقق  اآلــيــة  تطبيق   -

لدخول اأع�ساء هيئة التدري�س على 

البوابة الإلكرتونية، والتحقق الثنائي 

مل�ستخدمي النظام الأكادميي 

ال�سعودي  الــريــد  مــع  الــربــط   -

وال�سجالت  التخرج  وثائق  لتو�سيل 

الأكادميية للخريجن

تـــعـــديـــل اجلــــــداول  - طـــلـــبـــات 

الدرا�سية

-  الإعــفــاء مــن مــقــررات اللغة 

الإجنليزية لل�سنة الأوىل امل�سرتكة

للطالب  الــبــنــكــي  ــاب  ــس احلــ�  -

وحتديث الآيبان

يتم  الـــتـــي  الــ�ــســعــب  - حتـــديـــد 

تدري�سها عن بُعد

العبء  احت�ساب  اآلــيــة  تطوير   -

التدري�سي 

- خدمة حما�سبة الطلبة للرامج 

املدفوعة باجلامعة

ــن  ــوهــوب ــتــلــمــذة وامل ــظــام ال - ن

واملتفوقن

- تطوير نظام ال�سلف والإعانات 

ل�سوؤون الطالب

)امللف  ال�سامل  الو�سول  نظام   -

ال�سحي للطالب(

وقد اطلع معاليه اإىل مهام ق�سم 

ولعل  الطلبة  وخــدمــات  اخلريجن 

التخرج،  وثائق  ت�سليم  اأبزرها،  من 

ــة،  وطــبــاعــة الــ�ــســجــالت الأكــادميــي

الــتــجــهــيــز حلفل  يف  واملــ�ــســاهــمــة 

الطالب  مــرجــع  ــد  ــزوي وت الــتــخــرج، 

�سري  بتقارير عن  الزائر  اأو  املبتعث 

اأو  للخريج  الوثيقة  اإر�سال  درا�سته، 

الريد  مــع  بالتعاون  اخلــريــج  ملقر 

بيانات  نقل  )وا�ـــســـل(،  الــ�ــســعــودي 

الدبلومات من النظام القدمي لكلية 

البيانات  اإىل  التطبيقية  الدرا�سات 

املوؤر�سفة يف النظام الأكادميي. كما 

موؤهل  خدمة  مبتابعة  الق�سم  يقوم 

اجلامعية  املــوؤهــالت  مــن  للتحقق 

للطالب اخلريجن.  

اإح�سائية  اإىل  �سعادته  ــار  واأ�ــس

اجلامعي  للعام  اخلريجن  الطلبة 

1442 هـ، حيث مت تخريج 11751 
طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي 

الـــدرجـــات  خمــتــلــف  يف  1442هـ 
العلمية، كما هو مو�سح:

الرئي�س  معايل  انتقل  ذلك  وبعد 

وخــدمــات  اخلــريــجــن  قــ�ــســم  اإىل 

اأر�سفة  اآلية  على  لالطالع  الطلبة 

وحفظ  اخلريجن  الطلبة  بيانات 

حيث  وفهر�ستها،  وامللفات  الوثائق 

الوثائق  خمتلف  على  معاليه  اطلع 

احلائطية،  وال�سهادات  وال�سجالت 

والتغيريات التي ح�سلت عليها منذ 

هـ.   1395 عــام  اجلامعة  تاأ�سي�س 

وقد ا�ستعر�س معاليه بع�س الوثائق 

وال�سهادات  املوؤر�سفة  وال�سجالت 

عام  قبل  ملا  تعود  والتي  احلائطية 

1400 هـ.
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 11751 طالب وطالبة تخرجوا خالل العام الدراسي 1442هـ
تم إرسال أكثر من 14 ألف إرسالية لطلب التعديل على الجدول الدراسي

إعادة قيد أكثر من 100 طالب وطالبة

أكثر من 126 ألف عملية تسجيل إلكترونية خالل اليوم األول
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حوار: قما�ش املني�صري

على  �أط��ب��اق��ه��ا  ب��ت��ق��دمي  حظيت 

�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  م��ائ��دة 

�ل��ع��زي��ز..  ع��ب��د  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك 

و�شلت  م�شبق  ت��اأه��ي��ل  �أي  وب���دون 

�لعاملية  �لفنادق  كربى  مطابخ  �إىل 

�لرحمن  عبد  فاطمة  بالريا�ض.. 

تتحدث  �ل�شعودية  �لطاهية  �لبنيان 

لر�شالة �جلامعة عن ق�شتها.. 

االنرتكونتننتال

قادتها �لظروف و�مل�شوؤولية للعمل 

يف �ملطبخ حتى �شقت طريقها   �إىل 

�ل��والئ��م  و�إع����د�د  �لعاملية  �ل��ف��ن��ادق 

�ملتو��شع  بيتها  مطبخ  من  �مللكية.. 

بدياتها  كانت  حم��دود  نطاق  وعلى 

�الأكل  بتقدمي  حولها  ممن  بت�شجيع 

و�أجادت  به  �لذي متيزت  �ل�شعودي 

�إعد�ده وتقول:« �لف�شل �لكبري بعد 

�هلل يف تعلمي �لطبخ يعود لو�لدتي 

�أطال �هلل يف عمرها فمنذ عمر 12 

�شنة كنت �أقف �إىل جانبها باملطبخ 

و�أتعلم منها«. 

وك���ان���ت ت��اأت��ي��ه��ا �ل��ط��ل��ب��ات من 

حتى  تدريجيا  وتو�شعت  �ملقربني 

�لزبائن  ب��اإح��دى  �ل�شدفة  جمعتها 

للعمل  بالتقدم  عليها  �أ�شارت  �لتي 

يف فندق �النرتكونتيننتال بالريا�ض، 

ب�شب قلة �خلربة وعدم  تردد  وبعد 

�متالكها موؤهل منا�شب تقدمت على 

�لتحدي  وك��ان  �لوظيفية  �لفر�شة 

�لبدء  منها  طلب  ح��ني  لها  �الأول 

�الختبار  خ��الل  �ل��ذب��ائ��ح  ب��اإع��د�د 

مقابلتها  يف  خا�شته  �ل��ذي  �لعملي 

للفوز  �أه��ل��ه��ا  و�ل����ذي  �ل�شخ�شية 

بالوظيفة. 

مناف�صة وحتدي 

كيف  �ع���رف  »ال  فاطمة:  ت��ق��ول 

على  متقدمة  �لتحدي  هذ�  �جتزت 

�أنها  رغم  �ملناف�شني  من  كبري  عدد 

بطبخ  فيها  �أق��وم  �لتي  �الأوىل  �مل��رة 

و�لدتي  وبني  بيني  ف��د�ر  �لذبائح!« 

طلب  مب��ا  �أخ��ربه��ا  �شريع  �ت�����ش��ال 

مني فقالت )توكلي على �هلل و�أكملي 

وك��ان وقع  �الق��د�م عليه(  نويتي  ما 

بالن�شبة  �الأمل  كم�شكن  �لكلمة  هذه 

فكان  �هلل  على  توكلت  وبالفعل  يل 

�الختبار  و�جتزت  �توقعه  مامل  يل 

قبويل  ومت  و����ش��ت��ح��ق��اق  ب���ج���د�رة 

وكانت هذه نقطة �لبد�ية 

�ن��خ��رط��ت فاطمة  و���ش��رع��ان م��ا 

�لطهاة  ك��ب��ار  ج��ان��ب  �ىل  بالعمل 

يف �مل��ط��ب��خ خ���الل ف���رتة �ل��ت��دري��ب 

كم�شاعد طباخ ومتكنت من �كت�شاب 

ثقة �الإد�رة ليتم تعيينها طباخاً �ول 

كم�شاعد  �شهور  ث��الث��ة  م���رور  بعد 

قائمة  �إع��د�د  بعدها  وتولت  �شيف 

�الأطباق �ل�شعبية �ل�شعودية �ل�شاخنة 

بفندق �النرتكونتيننتال.

فر�صة ا�صتثنائية 

فاطمة  �أث��ب��ت��ت  ذل���ك  �أث��ن��اء  ويف 

�النتباه  لفتت  �إذ  ومتيزها  جد�رتها 

�إد�رتها  تلقت  �لذي  �ل�شعبي  لركنها 

مبا  و�الإع��ج��اب  �لثناء  م��ن  �لكثري 

لت�شتحق  �أ���ش��ن��اف  م��ن  ف��ي��ه  ت��ع��ده 

�لكثري من �شهاد�ت �ل�شكر و�لتقدير 

�إد�رتها. ومل تكمل �شنتني حتى  من 

�لعمل  عرو�ض  عليها  تنهال  ب��د�أت 

بها  و��شتقر  �أخ����رى..  ف��ن��ادق  م��ن 

ك��ورت  فندق  �إىل  لالنتقال  �الأم���ر 

كانت مرحلة  وهناك  ماريوت.  يارد 

�لتحول يف م�شريتها، حيث حظيت 

باهتمام خا�ض من �ل�شيف عمر �أبو 

بتزويدها  �مل�شرف عليها وقام  �لعز 

ب��ال��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��وي��ر م��ن خ��الل 

و�ل�����ش��ه��اد�ت  �مل�شتمرة  �ل�����دور�ت 

منها  طلب  �ن��ه  و����ش��اف��ت  �ملهنية 

�ل�شعبي  �خل���روج م��ن من��ط �الك���ل 

�الطباق  وبع�ض  �ل�شلطات  و��شافة 

على  ق��درت��ه��ا  ي��رى  الأن���ه  �ل�شرقية 

�البد�ع يف هذ� �ملجال  

وقد حظيت فاطمة يف م�شريتها 

�ختيارها  مت  �إذ  ��شتثنائية  بفر�شة 

�شمال  ج��ول��ت��ه  �مل��ل��ك يف  مل��ر�ف��ق��ة 

�ململكة يف عام 2018 �شمن فريق 

تقول:  �لفر�شة  هذه  وعن  �لطهاة. 

ح��ت��ى حلظة  �خل���رب  �أ����ش���دق  »مل 

�لرحلة  وط��و�ل  للطائرة،  �شعودي 

كان لدي طاقة هائلة للعمل لدرجة 

�أين مل �أمتكن من �لنوم خالل �لثالث 

قدمت  هناك  ق�شيناها  �لتي  �أي��ام 

�حلنيني  �أ���ش��ن��اف  ث��الث��ة  خ��الل��ه��ا 

وت�شيف:«  و�مل��رق��وق«.  و�لع�شيدة 

كانت  ع��ه��ده  وويل  �مل��ل��ك  م��ق��اب��ل��ة 

�أعظم ت�شريف ميكن �أن �أناله خالل 

تلك  ��شتح�شر  وم��ازل��ت  حياتي«. 

خمتلف  �شعور  بتفا�شيلها  �لرحلة 

جمع بني �ل�شعادة و�لفخر و�الجناز 

ومل  �جلميع  يتمناه  ملا  و�شلت  فقد 

يح�شل عليه �ال �لقليل بروؤية خادم 

وويل عهده مل  �ل�شريفني  �حلرمني 

حيث  �ملطبخ  د�خ��ل  عملها  يتوقف 

���ش��ارك��ت ف��اط��م��ة يف �ل��ع��دي��د من 

هوريكا  معر�ض  منها  �مل�شابقات 

ونالت عدًد� من �مليد�ليات بتفوقها 

�ملت�شابقني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ع��ل��ى 

مائة  �لثالث  عددهم  جتاوز  �لذين 

وذكرت  ومت�شابقة،  مت�شابق  بني  ما 

ق�شة  �جل��ام��ع��ة  ر���ش��ال��ة  ل�شحيفة 

 : قالت  حيث  �لغام�ض  �ل�شندوق 

هو �شندوق يو�شع به �أ�شياء خمتلفة 

�خر�ج  باإبد�عه  �ل�شيف  من  يطلب 

نق�ض  من  بالرغم  �أ�شناف  خم�ض 

ينتج  باأن  ويكون ذلك  بد�خله  �ملو�د 

ما يكمل �لنق�ض باملو�د �ملوجودة ،، 

�الأ�شناف البد من  وكان من �شمن 

حبوب  ال  �ج��د  ومل  �شعودي  طبق 

�الرز �و �جلري�ض ولكن يوجد دقيق 

عجينة  بت�شكيل  فقمت  وخ�����ش��ار 

�شبية )للمر��شيع ( وبف�شل من �هلل 

نالت �عجابهم وجنحت

م�صاهمة جمتمعية

�لفتيات  ع�����ش��ر�ت  درب���ت  ك��م��ا   

يف �ل���ف���ن���ادق �ل���ت���ي ع��م��ل��ت ب��ه��ا 

�لعديد  ف��اط��م��ة  �ل�شيف  وق��دم��ت 

مثل  �ملجتمعية  �مل�����ش��اه��م��ات  م��ن 

لتوعيتهم  �الأطفال  ملد�ر�ض  زيارتها 

�إع��د�د  و�شاركتهم  �ل�شحي  ب��االأك��ل 

�أطباقهم �خلا�شة وتزيينها باأنف�شهم 

جديدة  �شحية  باأ�شناف  لرتغيبهم 

عليهم. ومتتلك فاطمة حلما ت�شعى 

لتحقيقه باإن�شاء مطعمها �خلا�ض يف 

�مل�شتقبل. 

�مل�شتمر  �نقطاعها  �شبب  وع��ن 

من  �خلارجية  �لطلبات  ال�شتقبال 

من  ب��ال��رغ��م  ق��ال��ت:  منزلها  د�خ���ل 

ف�شلت  �ين  �ال  �مل���ادي  دخلها  ق��وة 

�ال����ش���ت���م���ر�ر ب��ال��ع��م��ل �ل��ف��ن��دق��ي 

و�كتفيت  و�لتطور  �خلربة  الأكت�شاب 

بقبول عدد قليل من �لطلبات الأين 

�عود  فاأنا  �لكايف  �لوقت  �ملك  ال 

للمنزل متعبة جد�

حب و دعم 

وعن طبخها لعائلتها قالت: ي�شل 

ت�شتجيب  �إذ  لالأ�شرة خمتلفا  �لطبخ 

فاطمة �الأم لرغبات �أبنائها �ملختلفة 

منهم؛  �شخ�ض  كل  يحبه  ما  وتر�عي 

وتقول:« �أوالدي يطلبون مني �لبا�شتا 

�لعنب.  وورق  و�ملحا�شي  و�ملقلوبة 

�الأك���الت  يف�شلون  �أه��ل��ي  بيت  ويف 

وكثري  و�جلري�ض  �لقر�شان  �ل�شعبية 

من �الأ�شدقاء يطلبون مني �حلنيني 

ب�شكل خ��ا���ض«. وح��ول دع��م �لعائلة 

نظر�ت  ت�شعدين  علقت:«  و�ملقربني 

من  وت�شجيع  �أبنائي  بعيون  �لفخر 

حويل من �الأهل و�الأ�شدقاء وهي �أكرب 

د�فع يل لال�شتمر�ر و�لتطوير«.  ويف 

نهاية حديثها ل�شحيفة ر�شالة �جلامعة 

قالت: �أمتنى �ن يكون للطهاة تخ�ش�ض 

جامعي نتوجه له ونكمل م�شارنا من 

خالله باكت�شاب مهار�ت �كادميية 

الشيف السعودية 
فاطمة.. وقفت 

في المطبخ
منذ عمر 12

وهذه قصة مشاركتي في رحلة الملك للشمال

الشيف السعودية 
فاطمة.. وقفت 

في المطبخ
منذ عمر 12
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تقنية

»غوغل« تخطط لتوجيه 
ضربة موجعة لهاتف 
»آيفون 13« الجديد

تخترب »غوغل« هاتفا جديدا يتمتع مبوا�صفات مميزة، جتعله 

13«.وتعمل »غوغل«  »اآيفون  نوع  »اأبل« من  لهاتف  مناف�صا قويا 

على اختبار هاتفها اجلديد والذي مل تك�صف عن موعد اإطالقه، 

من نوع »بيك�صل 6«.

فاإن  التقنية،  بالأخبار  متخ�ص�صة  مواقع  ذك��رت  وح�صبما 

»بيك�صل 6« �صيجمع بني لونني معا يف اجلهاز، و�صيكون له اإ�صدار 

م�صتق منه وهو »بيك�صل 6 برو«.

و�صيحتوي »بيك�صل 6 برو« على ثالث كامريا، بينما �صيدمج 

اأن  اإىل  تقنية  ت�صريبات  وت�صري  فقط،  كامريتني   »6 »بيك�صل 

»بيك�صل 6« �صيحتوي كامريا بدقة 50 ميغابك�صل وعد�صة فائقة 

الت�صاع بدقة 12 ميغابك�صل، يف حني �صي�صم الإ�صدار »بك�صل 

6 برو« كامريا اإ�صافية بدقة 48 ميغابك�صل. و�صياأتي »بك�صل 6 
برو« ب�صا�صة عر�ض اأكرب، وكذلك الأمر بالن�صبة لذاكرة الو�صول 

و�صيدمج  العمر.  طويلة  قوية  بطارية  و�صيدعم  الع�صوائي، 

الأداء،  فائق   Tensor معالج  »غوغل«  هواتف  من  الإ�صداران 

والذي ي�صاع باأنه اأحد اأ�صرع معاجلات نظام »اآندرويد«.

هاتفيها،  لإط��الق  الر�صمي  املوعد  عن  »غوغل«  تك�صف  ومل 

اأكتوبر  تقوم بطرح منتجاتها اجلديدة يف �صهر  ولكنها عادة ما 

من كل عام.

من�صة  اأن  ج��دي��د  ب��ح��ث  اأظ��ه��ر 

ملجرمي  مركًزا  اأ�صبحت  تيليجرام 

الإنرتنت الذين يتطلعون اإىل �صراء 

امل�صروقة  البيانات  وم�صاركة  وبيع 

ظهر  ح��ي��ث  ال��ق��ر���ص��ن��ة،  واأدوات 

ل�صبكة  ك��ب��دي��ل  امل��را���ص��ل��ة  تطبيق 

الإنرتنت املظلمة.

جمموعة  اأجرته  حتقيق  وتو�صل 

ل��ال���ص��ت��خ��ب��ارات   Cyberint
�صبكة  وج����ود  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ي�صاركون  املت�صللني  من  مت�صخمة 

من�صة  ع��رب  ال��ب��ي��ان��ات  ت�صريبات 

امل��را���ص��ل��ة ال�����ص��ه��رية، اأح��ي��اًن��ا يف 

من  الآلف  ع�صرات  ت�صم  قنوات 

�صهولة  تغريهم  حيث  امل�صرتكني، 

ال�صتخدام والإ�صراف اخلفيف.

ي�صبه  احل����الت،  م��ن  كثري  ويف 

املوجودة  الأ�صواق  حمتوى  املحتوى 

جمموعة  وهي  املظلم،  الويب  عرب 

ال�صائعة  املخفية  الويب  مواقع  من 

الو�صول  يتم  والتي  املت�صللني  بني 

حم��ددة  ب��رام��ج  با�صتخدام  اإل��ي��ه��ا 

لإخفاء الهوية.

�صهدنا   :Cyberint وق��ال��ت 

يف   100 بن�صبة  ارت��ف��اًع��ا  م��وؤخ��ًرا 

املئة يف ا�صتخدام جمرمي الإنرتنت 

الر�صائل  خدمة  حتظى  للتطبيق. 

بني  م��ت��زاي��دة  ب�صعبية  امل�����ص��ف��رة 

بن�صاط  تقوم  التي  املهددة  اجلهات 

امل�صروقة  البيانات  وتبيع  احتيايل 

من  لال�صتخدام  اأكرث مالءمة  لأنها 

الويب املظلم.

تدفق  مع  الأن�صطة  زيادة  وتاأتي 

الدرد�صة  تطبيق  على  امل�صتخدمني 

ه��ذا  م��ن  ���ص��اب��ق  وق��ت  يف  امل�صفر 

العام بعد اأن دفعت التغيريات التي 

خ�صو�صية  �صيا�صة  على  ط���راأت 

عن  البحث  اإىل  الكثريين  وات�صاب 

بدائل.

ع��ام  يف  تيليجرام  اإط���الق  ومت 

للم�صتخدمني  ت�صمح  وهي   ،2013
عرب  متابعني  اإىل  ال��ر���ص��ائ��ل  ببث 

جمموعات  اإن�����ص��اء  اأو  ال��ق��ن��وات، 

الآخرين  ي�صهل على  عامة وخا�صة 

اإليها. الو�صول 

��ا  اأي�����صً للم�صتخدمني  ومي��ك��ن 

البيانات  ملفات  وا�صتقبال  اإر�صال 

ال���ك���ب���رية، مب���ا يف ذل����ك امل��ل��ف��ات 

ال��ن�����ص��ي��ة وامل��ل��ف��ات امل�����ص��غ��وط��ة، 

مبا�صرة عرب التطبيق.

اأك��رث  ل��دي��ه��ا  اإن  املن�صة  ق��ال��ت 

ن�صط،  م�صتخدم  مليون   500 من 

�صهر  ت��ن��زي��ل يف  م��ل��ي��ار  وجت����اوزت 

اأغ�����ص��ط�����ض، وف���ًق���ا ل��ب��ي��ان��ات من 

.SensorTower
عامل  قبل  من  ا�صتخدامها  ولكن 

اجل��رمي��ة ال�����ص��ي��ربان��ي��ة مي��ك��ن اأن 

لتعزيز  املن�صة  على  ال�صغط  يزيد 

الإ�صراف على حمتواها. اإذ تخطط 

امل�صتقبل  يف  اأويل  ع���ام  ل��ط��رح 

اإىل  الإعالنات  تقدمي  وت�صتك�صف 

خدمتها.

ووفًقا ل� Cyberint، ارتفع عدد 

 Email:“ الإ�صارات يف املن�صة اإىل

pass” و “Combo” – وهي لغة 
اإىل  لالإ�صارة  امل�صتخدمة  املت�صللني 

الإلكرتوين  الربيد  قوائم  م�صاركة 

اأربعة   – امل�صروقة  امل��رور  وكلمات 

اأ�صعاف خالل العام املا�صي اإىل ما 

يقرب من 3400.

تيليجرام شهدت ارتفاعًا حادًا في أنشطة الجرائم اإللكترونية

تويتر يختبر ميزة جديدة
احذف متابعينك..
بدال من حظرهم

اأعلن  لفرتة طويلة،  تويرت  م�صتخدمو  انتظره  تطور جديد  يف 

بحذف  للم�صتخدمني  ت�صمح  جديدة  ميزة  اختبار  عن  املوقع 

اإىل حظرهم  وذلك دون احلاجة  متابعيهم،  قائمة  ح�صابات من 

لتويرت. الفني  الدعم  ن�صره ح�صاب  ملا  ب�صكل كامل، وذلك وفقاً 

اأظهرت  اجلديدة،  للميزة  �صوراً  الفني  الدعم  ح�صاب  وعر�ض 

اإمكانية حذف املتابعني من القائمة، وذلك من خالل النقر على 

»اإزالة  على  وال�صغط  املتابع،  ا�صم  بجوار  الثالث  النقاط  قائمة 

املتابع«.

ال�صهل  من  »اأ�صبح  قائال:  له  تغريدة  يف  تويرت  ح�صاب  وعلق 

مراقبة قائمة متابعيك.. ميكنك اإزالة اأحد املتابعني دون حظره«.

واأ�صاف: »لإزالة متابع، انتقل اإىل ملفك ال�صخ�صي وانقر على 

(املتابعون)، ثم انقر على اأيقونة النقاط الثالث وحدد (اإزالة هذا 

املتابع)«.

ما،  �صخ�ض  الإج��راء عن حظر  يختلف هذا  للتغريدة،  ووفًقا 

حيث يتم منعه من قبل النظام من م�صاهدة تغريداتك ومرا�صالتك 

املبا�صرة »ومينعك من فعل ال�صيء نف�صه معهم«

يعاين ماليني الب�صر حول العامل 

من ارتفاع �صغط الدم. ول �صك اأن 

تخطي م�صتوى �صغط الدم للحدود 

على  خطًرا  يكون  قد  له  الق�صوى 

ال�صاعات  ب��داأت  ولهذا  اإن�صان.  اأي 

اأنظمة  تقدمي  حم��اول��ة  يف  الذكية 

يعتمد عليها لقيا�صه.

طرف  من  الأول  الجتهاد  وك��ان 

يف  بداأت  والذي  �صام�صوجن.  �صركة 

دعم قيا�ض �صغط الدم منذ اجليل 

ال�صابق. وهي خا�صية تعمل يف عدد 

تعمل  ل  اأنها  اإل  البلدان،  من  كبري 

يف عدد اأكرب، حيث اإنها حتتاج اإىل 

موافقات �صحية.

وق��د ب���داأت ال�����ص��رك��ات الأخ���رى 

امل�����ص��ن��ع��ة ل��ل�����ص��اع��ات ال��ذك��ي��ة يف 

ن�صرت  الأم��ر. حيث  بهذا  الهتمام 

�صركة فيتبيت درا�صة حول الأمر يف 

اأبريل، بينما بداأت �صركة اآبل كذلك 

طبًقا  م�صابه  نظام  على  العمل  يف 

للت�صريبات والتقارير.

مثل  خا�صية  وج��ود  اأن  �صك  ول 

�صيكون  الذكية  ال�صاعات  يف  ه��ذه 

اأن  خ�صو�ًصا  كبري.  حد  اإىل  مفيًدا 

بع�ض امل�صابني بارتفاع اأو انخفا�ض 

�صغط الدم يكونون يف حاجة لتتبع 

م�صتوياته على مدار اليوم.

ت��ع��ت��م��د ال�������ص���اع���ات ال��ذك��ي��ة، 

على  �صام�صوجن،  �صاعة  وحت��دي��ًدا 

ق��ي��ا���ض ���ص��غ��ط ال����دم م���ن خ��الل 

يتم من  والتي  ال�صوء.  م�صت�صعرات 

ال�صغط،  م�صتوى  قيا�ض  خاللها 

ويندي  الطبيبة  ت�صريح  وح�صب 

م��ن��د���ض م��ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

حتديث  فهذا  فران�صي�صكو  �صان 

تعمل  اأنها  ظل  هذا يف  جًدا.  كبري 

هذه  تطوير  على  �صام�صوجن  م��ع 

التقنية.

على  �صام�صوجن  طريقة  وتعتمد 

عبور  “زمن  با�صم  ي��ع��رف  م��وؤ���ص��ر 

عن  ي��ع��رب  م��وؤ���ص��ر  وه���و  النب�ض”. 

وو�صول  القلب  انقبا�ض  بني  الفرتة 

وهو  اجل�صم،  اأع�صاء  لأحد  النب�ض 

الر�صغ يف هذه احلالة.

ب�صرعة،  النب�ض  و���ص��ل  وك��ل��م��ا 

�صيقة  الدموية  الأوعية  كانت  كلما 

امل�صت�صعرات  وت�صتطيع  وم�صددة، 

اأن  ال�صاعة  يف  ال�صوئية/الب�صرية 

�صيق  اأو  ات�صاع  م��دى  على  تتعرف 

الأوعية الدموية اأي�ًصا.

الرئي�صي  العتماد  لأن  ون��ظ��ًرا 

ف��اإن  ال��ق��ل��ب،  نب�صات  ع��ل��ى  ي��ك��ون 

الأوىل  ت�صتفيد من قدرتها  ال�صاعة 

على قيا�ض عدد نب�صات القلب، هذا 

اإىل جانب قدرة ال�صاعة على قيا�ض 

م�صتويات التوتر وال�صغط النف�صي.

ومي��ك��ن ل��ل�����ص��اع��ات ال��ذك��ي��ة اأن 

بني  ال�صغط  م�صتويات  بني  تقارن 

فرتة واأخرى، لكنها لن تكون قادرة 

ع��ل��ى اإخ�����راج اأرق�����ام دق��ي��ق��ة ح��ول 

�صركة  فاإن  وعموًما  املعدلت.  تلك 

�صبط  ب��اإع��ادة  تو�صي  �صام�صوجن 

�صهر  ك��ل  ال�صغط  قيا�ض  خا�صية 

بالعتماد على جهاز قيا�ض ال�صغط 

التقليدي. ولزالت هذه اخل�صائ�ض 

التحديات.  م��ن  كبري  ع��دد  ت��واج��ه 

لالعتماد  قابلة  اأنها  اخلرباء  ويرى 

ارتفاع  م��دى  تتبع  يف  فقط  عليها 

ولي�ض يف  انخفا�صه  اأو  الدم  �صغط 

احل�صول على قراءة دقيقة. حيث اإن 

هذه الأجهزة قد ت�صاعد امل�صتخدم 

اإن اأ�صعرته اأن �صغطه مرتفع جًدا. 

مدى  معرفة  يف  ت�صاعده  لن  لكنها 

ارتفاعه على وجه الدقة.

قياس ضغط الدم عبر الساعات الذكية



�شارك عميد كلية الآداب الدكتور 

نايف بن ثنيان اآل �شعود، يوم الأحد 

بني  ال���دار  روح  ن���دوة»  يف  املا�شي 

الوطني«  والتحول  الثقايف  الإرث 

امل���وارد  وزارة  ف���رع  نظمه  وال����ذي 

الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 

ب����اإدارة  مم��ث��ًا  ال��ري��ا���ض  مبنطقة 

بالتعاون  الجتماعية  امل�شوؤولية 

للدرا�شات  ال�شعودية  اجلمعية  مع 

عام  م��دي��ر  بح�شور  الجتماعية، 

عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  الفرع 

احل��رب��ي وجم��م��وع��ة م��ن ق��ي��ادات 

املهتمني  وبع�ض  من�شوبيه  و  الفرع 

وذل��ك  الثقايف  بال�شاأن  واملهتمات 
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ا�شتملت الندوة  على عدة حماور 

وتاأثريه  الإع��ام��ي  »اخلطاب  منها 

قدمها   والتي  الوطنية«  الهوية  على 

امللك  الآداب يف جامعة  كلية  عميد 

ب��ن ثنيان  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ود 

الدكتورة  قدمت  فيما  �شعود،  ال 

ا�شتاذ  النعيم  عبداهلل  بنت  عزيزة 

املحور  احل�����ش��ري،  الج��ت��م��اع  علم 

»املكونات  الذي حمل عنوان  الثاين 

يف  النمطية  وال�����ش��ورة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

حمل  و  الوطنية«  الهوية  ت�شكيل 

امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ع��ن��وان»اخل��ط��اب 

الفكري وبناء املواطنة« الذي قدمه 

العليا  للدرا�شات  الآداب  كلية  وكيل 

الدكتور فار�ض بن �شالح الذكري.

���ش��اح��ب ال����ن����دوة ال��ك��ث��ري من 

مت   اخلتام  ويف  الثقافية  احل��وارات 

تكرمي امل�شاركني.

ه���ذا وذك����ر م��دي��ر ع���ام ال��ف��رع 

الدكتور حممد بن عبداهلل احلربي 

دور  تو�شح  اللقاءات  ه��ذه  مثل  اأن 

وب��ن��اء  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ث��ق��ايف  الإرث 

الإعامي  اخلطاب  دور  و  املواطنة 

امل���واط���ن���ة يف ظل  ق��ي��م  ط����رح  يف 

التي  الهامة  التاريخية  التحولت 

يف  ال�����ش��ع��ودي  امل��ج��ت��م��ع  ي�شهدها 

تعزيز  كيفية  و  الأخ���رية  ال�شنوات 

التنوع  اإط���ار  يف  الوطنية  ال��وح��دة 

الفكري يف املجتمع ال�شعودي .

ي�����رع�����ى وك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدار�شات 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن اإب���راه���ي���م 

بعنوان  تدريبية  دورة  احلميزي، 

وال�شامة  الإ�شعاع  من  »احلماية 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 

ل��اإ���ش��ع��اع امل���وؤي���ن«، وذل���ك خ��ال 

1443ه�  الأول  ربيع   3-2 الفرتة 

2021م،  اأك��ت��وب��ر   9-8 امل��واف��ق 

اجلامعة  وك��ال��ة  تقيمها   وال��ت��ي 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

للوقاية  الدائمة  باللجنة  ممثلة 

م���ن الإ���ش��ع��اع��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 

بكلية  الإ���ش��ع��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�شم 

وق�شم  التطبيقية  الطبية  العلوم 

العلوم.  بكلية  والفلك  الفيزياء 

اإىل رفع  وتهدف الدورة التدريبية 

للعاملني يف هذا  ال�شامة  م�شتوى 

عرب  الت�شجيل  و�شيكون  امل��ج��ال، 

https://shortest. ال��راب��ط 

و���ش��ت��ك��ون  ه���ذا   .link/19bV
هيئة  ق��ب��ل  م��ن  م��ع��ت��م��دة  ال����دورة 

باململكة  ال�شحية  التخ�ش�شات 

طبي  ت��ع��ل��ي��م  ���ش��اع��ات   8 ب���واق���ع 

.(CMEs) م�شتمر 
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للعمر بدران 

د. مطلق سعود المطيري

اإىل  قيادة الطموح يف بيئة �شناعة الطموح، حتدي يتجاوز التحدي 

حدود ال�شعب، الذي يقرتب من امل�شتحيل ... بناء الإن�شان يقت�شي هدم 

جبال من القناعات التي متنع ت�شييد النجاحات التنموية القادرة على 

حتويل املعرفة : لعمل و�شوق واإن�شان منتج، وعقل يفكر بوعي وم�شوؤولية.

فبذور النجاح حتتاج اإىل اأر�ض �شاحلة لاإ�شتثمار املوؤدي اإىل مكا�شب 

واقعية وممكنة .. فبني بدران القائد وبدران امل�شوؤول تكمن احلكاية التي 

يرويها الطالب لطالب بتلقائية وحب وتقدير، فهو امل�شوؤول الذي ي�شري 

الإجراءات وي�شبط حركة القرار يف الإجتماعات واللجان لت�شهيل عملية 

املتابعة واملحا�شبة، فهنا جزء موجود وماحظ من هذا الرجل.. وات�شح 

واخليار  الكل  »يتناف�ض  امل�شتجدين  الطلبة  قبول  عملية  يف  النهج  هذا 

لاأف�شل« ومن حاد عن هذه القاعدة من امل�شوؤولني واملوظفني وقع يف 

�شرك املحا�شبة واجلزاء.

القيادة �شلوك يهذبه التوا�شع وترعاه احلكمة، التي تبحث عن فار�ض 

على  القدوة  باإنت�شار  ال�شباق  مو�شم  لتفتتح  املناف�شة،  مل�شمار  يقدمها 

القدوة، فرئي�ض اجلامعة، القائد لديه فكرة تبني م�شروع واإن�شان، حترتم 

من قوتها و منطقية تنفيذها، ولي�ض من قوة موقع ومن�شب من قدمها 

يف جامعته.. فهذه فل�شفته يف فهم روؤية �شمو ويل العهد الرائدة التي 

اخت�شرت زمن التحول احل�شاري الذي ت�شهده مملكتنا العزيزة يف فرتة 

به  التحولت احل�شارية حتيا  فعمر  بتاريخ،  يح�شبها  اأن  التاريخ  يعجز 

ابن  ف�  ومقبولة،  مر�شية  بداية  اإىل  للو�شول  اأجيال  فيه  وتبيد  اأجيال 

ولي�ض  ال�شعودي  الإن�شان  بطموح  يح�شب  تاريخ  لروؤيته  و�شع  �شلمان 

بالزمن، فعندما ت�شل هذه الروؤية اإىل وعي مفكر حت�شن بالإميان بدينه 

و وطنتيه الطاهرة و قائده الرمز الذي يناف�ض الزمن لي�شع ان�شان هذا 

الوطن يف مقدمة �شانعي ح�شارة اليوم، ف�بنى للحا�شر وامل�شتقبل وطن 

واإن�شان.

فالروؤية والإن�شان هما ا�شتحقاق وهدف.. فاأن يكون لهذا البلد م�شار 

به  ي�شدح  من  وجد  فهذا حق  والتنفيذ،  بالفكرة  ومبدع  وا�شح  تنموي 

بقرار و�شيا�شة.. ويف هذه الروؤية ال�شجاعة مل يعد الإن�شان رقًما متاًحا 

يف الإح�شاءات ال�شكانية بل فرد قادر على الإنتاج والت�شحية والو�شول 

ينري  وبدر  الروؤية  ي�شئ  بدر  بدران  له  املنجز  فالعمر  املكا�شب..  لقمة 

طريق الإن�شان الطموح.

تدشين البنك الحيوي
بكلية الطب

افتتح وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا و البحث العلمي الدكتور خالد 

احلميزي يوم الأربعاء املا�شي البنك احليوي بكلية الطب، بح�شور عميد 

حممد  الدكتور  العلمي  البحث  عميد  ف��ودة،  خالد  الدكتور  الطب  كلية 

الوابل، ووكيل كلية الطب للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور عا�شم 

ال�شلطان،  الدكتور عبدالرحمن  الطب  بكلية  البحوث  الفدا، مدير مركز 

وحدة  ومديرة  الغامدي،  ماك  الدكتورة  احليوي  البنك  وح��دة  مديرة 

الإح�شاء احليوي و البيانات الدكتورة رمي اآل خليفة، مدير وحدة املرافق 

الأ�شا�شية الدكتور حممد الع�شيمي. 

وخال الإفتتاح ا�شتمع وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي 

اإىل �شرح مف�شًا عن عمل البنك احليوي من مديري وحدات البنك.

هذا ويعد البنك احليوي رافًدا مهماً للبحث العلمي بكلية الطب ب�شكل 

خا�ض وجامعة امللك �شعود ب�شكل عام.

عميد اآلداب يشارك في ندوة
» روح الدار بين اإلرث الثقافي والتحول الوطني«

الحميزي يرعى دورة »الحماية من االشعاع«.. الجمعة
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