
بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  اأكد 

الإع����ام ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن دبكل 

العنزي اأن  الدول التي تتقدم عادة 

اأهمية  مبيناً  الهجوم،  حمل  تكون 

دور الإعام الوطني بتعزيز اجلبهة 

ي��ق��ل ع��ن دوره  ال��داخ��ل��ي��ة مب��ا ل 

اخلارجي من خال تركيزه على كل 

القيم الوطنية لدى املواطن ال�سعودي 

، م�ست�سهداً مبحاولت اإثارة املجتمع 

العربي  الربيع  ثورات  مع  ال�سعودي 

م��ن��ذ ���س��ن��وات . ج���اء ذل���ك خ��ال 

الندوة التي نظمتها رابطة خريجي 

الإعام بالتن�سيق مع جلنة خريجي 

�سعود  امللك  بجامعة  الإع��ام  ق�سم 

حت���ت ع���ن���وان » الإع�����ام يف ي��وم 

نخبة  فيها  حا�سر  حيث  ال��وط��ن«، 

من اأ�ساتذة الإعام و هم  الدكتور 

هيئة  ع�سو  النامي  عبدالرحمن 

التدري�س يف كلية الإعام والت�سال 

 ، �سعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  جامعة 

الدكتور علي بن دبكل العنزي رئي�س 

�سعود  امللك  بجامعة  الإع��ام  ق�سم 

العقيلي  �سليمان  الأ�ستاذ   ، �سابقاً 

رئي�س حترير �سحيفة الوطن �سابقاً 

وعد  ،الأ�ستاذة  ال�سيا�سي   واملحلل 

واملبتعثة  ال��دك��ت��وراه  طالبة  ع��ارف 

اأدراها  من ق�سم الإعام ، يف حني 

الدكتور �سعيد الغامدي ع�سو هيئة 

التدري�س بالق�سم .
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من  اجلعيد  يف  الطالبة  حققت 

ال�سيا�سية  والعلوم  احل��ق��وق  كلية 

البطولة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 

الهمم  ل����ذوي  اخل��ا���س��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

م�سر  جمهورية  يف  اأقيمت  والتي 

يف  »اجلعيد«  اأكدت  حيث  العربية، 

اجلامعة  ر�سالة  ل�سحيفة  حوارها 

الذهبية  حتقيق  يف  الف�سل  ب���اأن 

اجلامعة  دع��م  اإىل  اهلل  بعد  يعود 

ال����احم����دود م����ن خ����ال ت��وف��ر 

اخل���دم���ات واح��ت�����س��ان امل��واه��ب، 

والتدريب امل�ستمر الذي نهدف من 

خاله الو�سول لإجناز عاملي.

�سغري  منذ  اجل��ع��ي��د:  وق��ال��ت 

وعند  ع��ام،  ب�سكل  الريا�سة  اأح��ب 

عن  بحثت  اجلامعة  اإىل  ق��دوم��ي 

طاقتي،  لتفريغ  قتالية  ري��ا���س��ة 

الدرا�سة،  �سغوطات  اأف��رغ  بحيث 

وت��ع��رف��ت  ال���ن���ادي  اإىل  ف��ت��وج��ه��ت 

ريا�سة  يف  متخ�س�سة  مدربة  على 

موهبتي  �سقلت  من  وهي  اجلودو، 

و���س��ج��ع��ت��ن��ي ع��ل��ى ذل����ك، ف��ك��ان��ت 

خال  من  ومميزة  جميلة  التجربة 

ت�سل  ال��ت��ي  التدريبية  احل�س�س 

باملدة  ال�سعور  دون  �ساعات   3 اإىل 

ال��زم��ن��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا اأدرك����ت ب��اأن 

تنا�سبني. املوهبة 

كانت  ق��ائ��ل��ة:  ت�ستذكر  وت��ع��ود 

الأمر  كان   ،2019 عام  البداية يف 

ريا�سة  تكون  اأن  قبل  فكرة  جمرد 

اأ���س��ا���س��ي��ة، وب��ع��د م����رور ال��زم��ن 

ممار�سة  يف  واحلما�س  والن�سجام 

على  اأرك�����ز  اأن  ق�����ررت  اجل�����ودو 

املو�سوع باأكرث جدية، حيث كنا 11 

لعبة من ذوي الهمم للم�ساركة يف 

والتي  املفتوحة  العربية  البطولة 

�سعبة  ظ��روف  بعد  فيها  �ساركت 

وقاهرة.
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خالل افتت�حه الدورة الت�أ�سي�سة الــ15.. العمر:

التعليم والبحث مهارة تتطلب تدريبًا وصقال

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

عميد »الطالب« يلتقي بـــ  12كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية 03

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

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

العمر �سباح الأحد املا�سي برنامج 

ال������دورة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة اخل��ام�����س��ة 

هيئة  لأع�ساء  الفرتا�سية  ع�سرة 

التدري�س اجلدد، وذلك عرب برنامج 

وك����اء  ب��ح�����س��ور   ،»ZOOM«

اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات 

امل�ساندة واأع�ساء هيئة التدري�س.

يطيب   « كلمته  يف  معاليه  وق��ال 

املنا�سبة  بكم يف هذه  اأرحب  اأن  يل 

التاأ�سي�سية  »ال��دورة  لفتتاح  املهمة 

اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة لأع�����س��اء هيئة 

ال��ت��دري�����س اجل���دد« وه���ذه امل��ب��ادرة 

تطوير  عمادة  تنظمها  التي  الذكية 

من  اأك��رث  منذ  باجلامعة  امل��ه��ارات 

بذلك  م�سخرًة  عاماً،  ع�سر  اأربعة 

وعمًا  طويًا،  ووقتاً  كبراً،  جهداً 

هذا  ليحقق  ن���راً،  وف��ك��راً  متقناً، 

ويبلغ  اأه��داف��ه  التدريبي  الربنامج 

ب��ن��اء جمتمع  اإىل  و���س��ولً  اآم���ال���ه، 

والتحدي  الفكر  على  قائم  جامعي 

مبيناً  والإقليمية،  املحلية  واملناف�سة 

من هيئة  دولياً  الربنامج معتمد  اأن 

�سيدا الربيطانية ويف اإطار اعتماده 

للتعليم  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  م��ن 

امل�ستمر والتدريب.

وبني د.العمر يف كلمته اأن هناك 

ثاث ر�سائل كربى يقوم عليها عمل 

التعليم  وه���ي  اجل��ام��ع��ي  الأ���س��ت��اذ 

املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 

موؤكداً على اأهمية الدورة التاأ�سي�سية 

ك��ون��ه��ا حت��ق��ق اجل������ودة وال��ع��م��ق 

الأوىل  ال��ر���س��ال��ت��ني  يف  والأ���س��ال��ة 

العلمي«،  والبحث  »التعليم  والثانية 

م�سيفاً اأن من حماور هذا الربنامج 

الأح��د  ي��وم  اأنطلق  ال��ذي  ال��ري��ادي 

املا�سي يزود اأع�ساء هيئة التدري�س 

والتعلم،  التعليم  مب��ه��ارات  اجل��دد 

العلمي،  البحث  الإب��داع يف  واأ�س�س 

التعليم  اأن  على  ينبه  ب��ذل��ك  وه��و 

والبحث لي�س جمرد وظيفة بل هما 

تدريباً  تتطلب  م��ه��ارة  الأ���س��ل  يف 

اإىل  ممار�سها  ي�سل  حتى  و�سقًا 

والإب���داع.  اجل��ودة  م�ستويات  اأعلى 

الوقت  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأعترب 

الراهن يعد من اللحظات التاريخية 

التي يعي�سها جمتمعنا يف ظل روؤية 

اإىل  تهدف  والتي  اجلديدة  اململكة 

يف  التميز  درج���ات  اأع��ل��ى  حتقيق 

الأداء على كافة الأ�سعدة، والرتقاء 

ب��ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، وحت�����س��ني 

م�ستوى املعي�سة وال�سامة، و�سمان 

من  وذلك  احليوية  املوارد  ا�ستدامة 

خال تنفيذ م�ساريع البنية التحتية 

الأ���س��ا���س��ي��ة وال��رق��م��ي��ة، واإ���س��راك 

على  التعرف  يف  اجلامعية  العقول 

وكذلك  احللول،  وابتكار  التحديات 

بالإ�سافة  التنفيذ،  يف  م�ساهمتهم 

لتقييم اأداء مبادرات الربنامج. وهي 

على  ن�ستمر  اأن  نريد  التي  ال��روؤي��ة 

تعرب  بحيث  للم�ستقبل،  بها  العمل 

لزاماً  ك��ان  جميعاً؛  طموحاتنا  عن 

على اجلامعات ويف مقدمتها جامعة 

مقدمة  يف  ت��ك��ون  اأن  �سعود  امل��ل��ك 

حاملي هذه الروؤية تفكراً وتنفيذاً. 
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»قصر النظر« يهدد نصف سكان العالمد. العنزي: الدول التي تتقدم تكون محل الهجوم

الجعيد: أطمح للعالمية

املتوقع  من   2050 العام  بحلول 

ن�سف  م���ن  ي��ق��رب  م���ا  ي��ع��اين  اأن 

�سكان العامل من ق�سر النظر. هذا 

حديثة  علمية  درا���س��ة  تك�سفه  م��ا 

لزيادة وقت  تداعيات خطرة  حول 

التعر�س لل�سا�سات بالن�سبة لاأطفال 

وال�سا�سات. وك�سفت الدرا�سة، التي 

ال��روؤي��ة  اأب��ح��اث  اأج��ري��ت يف معهد 

رو�سكني  اأنغليا  جامعة  يف  والعيون 

الربيطانية، ون�سرت نتائجها يف »ذا 

لن�سيت ديجيتال هيلث«.
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اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

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

العمر �ضباح الأحد املا�ضي برنامج 

ال������دورة ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي��ة اخل��ام�����ض��ة 

هيئة  لأع�ضاء  الفرتا�ضية  ع�ضرة 

التدري�س اجلدد، وذلك عرب برنامج 

وك����اء  ب��ح�����ض��ور   ،»ZOOM«

اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات 

امل�ضاندة واأع�ضاء هيئة التدري�س.

يطيب   « كلمته  يف  معاليه  وق��ال 

املنا�ضبة  بكم يف هذه  اأرحب  اأن  يل 

التاأ�ضي�ضية  »ال��دورة  لفتتاح  املهمة 

اخل��ام�����ض��ة ع�����ض��رة لأع�����ض��اء هيئة 

ال��ت��دري�����س اجل���دد« وه���ذه امل��ب��ادرة 

تطوير  عمادة  تنظمها  التي  الذكية 

من  اأك��ر  منذ  باجلامعة  امل��ه��ارات 

بذلك  م�ضخرًة  عاماً،  ع�ضر  اأربعة 

وعمًا  طويًا،  ووقتاً  كبرياً،  جهداً 

هذا  ليحقق  ن���رياً،  وف��ك��راً  متقناً، 

ويبلغ  اأه��داف��ه  التدريبي  الربنامج 

ب��ن��اء جمتمع  اإىل  و���ض��ولً  اآم���ال���ه، 

والتحدي  الفكر  على  قائم  جامعي 

مبيناً  والإقليمية،  املحلية  واملناف�ضة 

من هيئة  دولياً  الربنامج معتمد  اأن 

�ضيدا الربيطانية ويف اإطار اعتماده 

للتعليم  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  م��ن 

امل�ضتمر والتدريب.

التعليم والبحث العلمي

اأن هناك  وبني د.العمر يف كلمته 

ث���اث ر���ض��ائ��ل ك���ربى ي��ق��وم عليها 

عمل الأ�ضتاذ اجلامعي وهي التعليم 

املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  والبحث 

موؤكداً على اأهمية الدورة التاأ�ضي�ضية 

كونها حتقق اجلودة والعمق والأ�ضالة 

يف الر�ضالتني الأوىل والثانية »التعليم 

من  اأن  م�ضيفاً  العلمي«،  والبحث 

حم����اور ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال���ري���ادي 

اأن��ط��ل��ق ي���وم الأح����د املا�ضي  ال���ذي 

اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  يزود 

واأ�ض�س  والتعلم،  التعليم  مب��ه��ارات 

الإبداع يف البحث العلمي، وهو بذلك 

لي�س  والبحث  التعليم  اأن  على  ينبه 

الأ���ض��ل  يف  هما  ب��ل  وظيفة  جم��رد 

حتى  و�ضقًا  تدريباً  تتطلب  مهارة 

اأعلى م�ضتويات  اإىل  ي�ضل ممار�ضها 

اجلودة والإبداع.

العقول اجلامعية

اأن الوقت  واأعترب رئي�س اجلامعة 

الراهن يعد من اللحظات التاريخية 

روؤية  يعي�ضها جمتمعنا يف ظل  التي 

اإىل  تهدف  والتي  اجلديدة  اململكة 

يف  التميز  درج����ات  اأع��ل��ى  حتقيق 

الأداء على كافة الأ�ضعدة، والرتقاء 

ب���ال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة، وحت�����ض��ني 

و�ضمان  وال�ضامة،  املعي�ضة  م�ضتوى 

من  وذلك  احليوية  امل��وارد  ا�ضتدامة 

خال تنفيذ م�ضاريع البنية التحتية 

الأ�ضا�ضية والرقمية، واإ�ضراك العقول 

اجلامعية يف التعرف على التحديات 

م�ضاهمتهم  وكذلك  احللول،  وابتكار 

اأداء  لتقييم  بالإ�ضافة  التنفيذ،  يف 

م��ب��ادرات ال��ربن��ام��ج. وه��ي ال��روؤي��ة 

التي نريد اأن ن�ضتمر على العمل بها 

للم�ضتقبل، بحيث تعرب عن طموحاتنا 

اجلامعات  على  لزاماً  ك��ان  جميعاً؛ 

ويف مقدمتها جامعة امللك �ضعود اأن 

تكون يف مقدمة حاملي هذه الروؤية 

تفكرياً وتنفيذاً، مبيناً اأن املتتبع ل�ضري 

التعليمية يف اململكة �ضيجد  العلمية 

تقدما ملحوظاً يف ال�ضنوات الخرية 

وما كان هذا التقدم ليكون 

لول اهتمام القيادة احلكيمة 

وعمل الوزارة الدوؤوب على 

حركة  يواكب  مبا  التطوير 

ال��ع��امل��ي��ة يف كل  ال��ت��ط��ور 

والتقنية  العلمية  املجالت 

والجتماعية،  والقت�ضادية 

التطوير  هذا  ي�ضمل  حيث 

العملية  اح��ت��ي��اج��ات  ك���ل 

التعليمية والرتقاء بها اىل 

وبالتايل  امل�ضتويات  اأعلى 

وتلبية  العمل  �ضوق  تلبية 

وجمابهة  املجتمع  حاجات 

وان  الع�ضر.  حتديات  كل 

اأه���م ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات هو 

والنفتاح  التقني  النفجار 

اىل  بالإ�ضافة  العامل  على 

الأك��رب وهو موقع  التحدي 

ال�ضيا�ضي  وثقلها  اململكة 

والقت�ضادي الذي يتطلب جهداً اأكرب 

الأي��ادي  وتكاتف  اجلهود  مل�ضافرة 

ل�ضنع طالب متميز يف كل املجالت. 

جمابهة ال�صعوبات

وقال معاليه يف ظل هذه التحديات 

الكبرية كان �ضرورياً على اجلامعات 

وموؤ�ض�ضات التعليم املختلفة اأن تد�ضن 

والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 

وتناف�س  احلديثة  املتغريات  لتواكب 

خلريجيها  النوعية  الوظائف  على 

واجلهد  املوؤ�ض�ضي  العمل  من خال 

وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  يف  امل�ضتمر 

لها  تعليمية  خم���رج���ات  ل��ت��ح��ق��ق 

تلبي  التي  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  من 

واحتياجات  العمل  �ضوق  متطلبات 

قادرة  ويجعلها  واملجتمعات  الأف��راد 

املتغريات  ك��اف��ة  م��ع  التعامل  على 

اجلامعة  اأن  م�ضدداً  وامل�ضتجدات، 

جندت الطاقات لت�ضخري الإمكانات 

والتحديات  ال�ضعوبات  وجمابهة 

وال�ضرتاتيجيات  اخلطط  وو�ضعت 

التعليمية  بالعملية  التحول  اأجل  من 

حديثة  تعلم  ن��ظ��ري��ات  ل���ض��ت��خ��دام 

املهارات  املتعلم  اك�ضاب  على  ترتكز 

اتخاذ  اأهمها  م��ن  وال��ت��ي  املختلفة 

ومهارات  امل�ضكات  وحل  القرارات 

وا�ضتخدام  الذاتي  والتقييم  البحث 

التقنية بفاعلية.

مهارة ال وظيفة

اأن  اجلامعة  رئي�س  معايل  وب��ني 

الرئي�ضي  هدفها  التاأ�ضي�ضية  الدورة 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  عمل  حتويل 

اإىل  »وظ���ي���ف���ة«  م���ن  يف اجل��ام��ع��ة 

»مهارة«، لرنى ع�ضو هيئة التدري�س 

ل  للمعرفة  ���ض��ان��ع��اً  اجل��ام��ع��ة  يف 

ل  للحلول  مقرتحاً  لها،  م�ضتهلكاً 

م�ضاهداً لها، منتجاً لاإبداع، مواكباً 

جيل  تكوين  يف  م�ضاهماً  للجديد، 

النه�ضة  يف  عليه  املعول  امل�ضتقبل 

والبناء، هذه هي �ضمات ع�ضو هيئة 

اهلل  ب��اإذن  نتو�ضمها  التي  التدري�س 

امللتحقة  اجلديدة  الدفعة  ه��ذه  يف 

بهذه الدورة. ثم األقى وكيل اجلامعة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

قال  التي  كلمته  م�ضملي  بن حممد 

 2030 اململكة  روؤي���ة  »مت��ث��ل  فيها 

قائم  جمتمع  وبناء  للتحول  اإط���اراً 

على املعرفة وا�ضتخدام التكنولوجيا 

امل�ضاركة  ي�ضتدعى  وه��ذا  احلديثة، 

احلثيثة للتعليم العايل يف هذه الروؤية 

ال��ط��م��وح��ة م��ن خ���ال اجل��ام��ع��ات 

خلدمة التحول القت�ضادي وتاأ�ضي�س 

م�ضتقبل اأف�ضل، وتاأتي روؤية اململكة 

منظومة  ب��ن��اء  لت�ضتكمل   2030
تعليمية متكاملة ولها ارتباط اأ�ضا�ضي 

باحتياجات �ضوق العمل.

وك��ال��ة  اأن  د.م�ضملي  واأ����ض���اف 

اجلامعة للتخطيط والتطوير متمثلة 

ت�ضعى  امل��ه��ارات،  تطوير  عمادة  يف 

دائماً للتطوير امل�ضتمر لأع�ضاء هيئة 

التعلم  م��ه��ارات  وتنمية  التدري�س، 

الذاتي، وتدريب القيادات الأكادميية 

والإدارية وخدمة املجتمع، موؤكداً اأن 

واإداراتها  اإمكانياتها  ت�ضخر  الوكالة 

التعليمية  العملية  لدعم  وخدماتها 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  عمل  وجتويد 

من  ويتمكن  وفعالً  متميزاً  لي�ضبح 

تخريج طاباً على م�ضتوى عايل من 

الكفاءة واملهنية ولديهم القدرة على 

املناف�ضة املحلية والدولية.

دعم جودة التعليم 

تطوير  عميد  األ��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د 

امل��ه��ارات ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبد 

كلمة  املنا�ضبة  بهذه  الزامل  العزيز 

اجلامعة  رئي�س  مبعايل  فيها  رحب 

وع�ضوات  واأع�ضاء  اجلامعة  ووكاء 

دوراً  هناك  وق��ال»  التدري�س،  هيئة 

اخلطط  دع��م  يف  للجامعات  كبرياً 

امل�ضتقبلية من خال تاأهيل وتطوير 

مع  يتواكب  مبا  الب�ضرية  ال��ق��درات 

اأن  م��وؤك��داً  اجلامعة،  ور�ضالة  روؤي��ة 

اأع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س م��ن اأه��م 

املوارد الب�ضرية متيزاً علمياً ومهنياً 

على  عالية  ق���درة  ولديهم  وبحثياً 

التوا�ضل املجتمعي.

ك��ان اهتمام  واأ���ض��اف » م��ن هنا 

هيئة  بع�ضو  املهارات  تطوير  عمادة 

العلمية  مهاراته  و�ضقل  التدري�س 

قدرته  ورف��ع  والبحثية  والتدري�ضية 

وم�ضاعدته  باملجتمع  الت�ضال  على 

بناء  واملتمثلة يف  الكبرية  مهمته  يف 

للطالب اجلامعي  متوازنة  �ضخ�ضية 

الناقد  التفكري  على  ال��ق��درة  لها 

امل�ضكات،  وحل  ال��ق��رارات  واتخاذ 

على  الأث���ر  عظيم  ل��ه  �ضيكون  مم��ا 

امل�ضاركة املجتمعية البناءة وامل�ضاهمة 

يف بناء جمتمع املعرفة«.

اإمتام الربنامج 

رئي�س  م��ع��ايل  تف�ضل  ذل��ك  اأث���ر 

اإمت��ام  ���ض��ه��ادات  بت�ضليم  اجل��ام��ع��ة 

برنامج اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد 

اإلكرتونياً ملن اأنهى متطلبات الربنامج 

وعدُدهم  1442ه،  اجلامعي  للعام 

وع�ضوة  ع�ضو  و�ضبعون(  )ثمانية 

الربنامج  اأمتَّ  حيث  تدري�س،  هيئة 

»ت�ضعة واربعون« ع�ضو هيئة تدري�س 

ومعهد،  كلية  وع�ضرين  اإح���دى  من 

واأمتت »ت�ضعة وع�ضرون« ع�ضوة هيئة 

تدري�س من اإحدى ع�ضرة كلية.

التدريب والتطوير

ب��ع��د ذل����ك ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات 

ال���ربن���ام���ج مب��ح��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان » 

التدريب  القادمة يف  املرحلة  اأهمية 

والتطوير« لوكيل اجلامعة للتخطيط 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

م�ضملي حتدث فيها عن ا�ضرتاتيجية 

اجلامعة واأهم القيم والهداف التي 

روؤي��ة  عن  حت��دث  كما  عليها،  تقوم 

العاملية والتميز  الريادة  اجلامعة يف 

يف بناء جمتمع املعرفة، معرجاً حديثه 

عن تد�ضني �ضمو ويل العهد – حفظه 

اهلل –لأحد اأهم برامج روؤية اململكة 

القدرات  تنمية  برنامج  وهو   2030
الب�ضرية الذي يهدف ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

اإىل تاأهيل مواطن قادر على املناف�ضة 

عاملياً، كما تطرق اىل الركائز الثاث 

امللك  جامعة  ودور  الربنامج  لهذا 

اأ�ضا�س  �ضعود يف ذلك، وهي تطوير 

تعليمي متني ومرن للجميع والعداد 

ل�ضوق العمل امل�ضتقبلي حمليا وعامليا 

واإتاحة فر�ضة التعلم مدى احلياة.

وحتدث د.م�ضملي عن التدريب يف 

اجلامعة ودور عمادة تطوير املهارات 

املرحلة  ان  واأك���د  ذل��ك  يف  املتميز 

احلالية يف رحلة حتول اجلامعة من 

جامعة حكومية اىل جامعة م�ضتقلة 

وكفاءة  تدريب  تتطلب  ربحية  غري 

ع�ضو  على  وان  اإ�ضافية،  ومهارات 

هيئة التدري�س ال�ضتمرار وم�ضاعفة 

و�ضقل  امل�ضتمر  التدريب  اجلهد يف 

امل��ه��ارات والط���اع على كل ما هو 

جديد �ضواء يف تخ�ض�ضه الأكادميي 

اأو  الإدارية  الأخرى  التخ�ض�ضات  اأو 

القيادية او ال�ضتثمارية.

م����ن ج���ه���ت���ه حت�����دث م�����ض��اع��د 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكادميية للتطوير التعليمي الدكتور 

�ضعود بن نا�ضر الكثريي، األقاها نيابة 

عنه وكيل اجلامعة لل�ضئون التعليمية 

وتنظيمها  الوكالة  عن  والأكادميية، 

ال�ضرتاتيجية  والأه���داف  الإداري 

التي  اللوائح  بع�س  وا�ضتعر�س  لها، 

تهم ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة، 

وما  ا�ضتف�ضاراتهم  اإىل  ا�ضتمع  ثم 

يتعلق مب�ضوؤوليات الأ�ضتاذ اجلامعي 

بعد  والتعلم.  التعليم  اأ�ضاليب  جتاه 

ذلك قدم وكيل عمادة تطوير املهارات 

خالد  الدكتور  والدرا�ضات  للتطوير 

بن �ضالح ال�ضبيعي نبذه عن التدريب 

وعمادة  باجلامعة،  املهني  والتطوير 

واأهدافها  ومهامها  املهارات  تطوير 

ملن�ضوبي  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

التدري�س  اأع�ضاء هيئة  اجلامعة من 

ا�ضتعر�س  فيما  وط��اب.  وموظفني 

هيئة  اأع�ضاء  برنامج  عن  امل�ضوؤول 

اأ���ض��رف  ال��دك��ت��ور  اجل���دد  التدري�س 

التي  واملراحل  املكونات  عبدالباقي 

مي��ر بها ال��ربن��ام��ج، وع��ر���س جميع 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ع��م��ادة 

تطوير املهارات ل�ضتيفاء ع�ضو هيئة 

الربنامج  اإمت��ام  متطلبات  التدري�س 

وتكليفاته املطلوبة.

وان��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج ال��ي��وم ال��ث��اين 

اخلريف  حممد  الدكتور  مع  بلقاء 

وكيل عمادة البحث العلمي للتطوير 

البحث  عميد  ع��ن  نيابة  واجل����ودة 

البحث  بعنوان  العلمي يف حما�ضرة 

العلمي يف جامعة امللك �ضعود، حيث 

حتدث عن الن�ضر العلمي والأبحاث، 

واخلدمات  الفعاليات  بع�س  وكذلك 

هيئة  لأع�ضاء  العمادة  تقدمها  التي 

املنا�ضبة  البيئة  وت��وف��ري  التدري�س 

بني  املناف�ضة  روح  لبث  وامل�ضجعة 

الباحثني.

بعد ذلك قدم اأمني املجل�س العلمي 

الدكتور عبداملح�ضن بن اأحمد البداح 

الرتقية  بعنوان » �ضوابط  حما�ضرة 

الأكادميية« حتدث فيها عن �ضوابط 

هيئة  لأع�ضاء  الأك��ادمي��ي��ة  الرتقية 

التدري�س، ثم اأجاب على ا�ضتف�ضارات 

احل�ضور.

 ث��م ق���دم عميد ع��م��ادة امل���وارد 

�ضالح  بن  �ضامل  الدكتور  الب�ضرية   

الرجيعي، حما�ضرة عر�س فيها نبذة 

واأه��داف��ه��ا،  ور�ضالتها  العمادة  ع��ن 

لأع�ضاء  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

هيئة التدري�س، كما اأ�ضتعر�س بع�س 

من اللوائح والقرارات، وذكر الدكتور 

الرجيعي ما تقوم به اإدارات العمادة 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  واإدارة  كافة 

هيئة  لأع�ضاء  خدمات  من  خا�ضة 

التدري�س متمثلة بوحداتها املختلفة، 

ال��دور اخلدمي  وكذلك حت��دث عن 

اأع�ضاء  اإدارة عاقات  التي تقوم به 

هيئة التدري�س حيال اإجناز الأعمال 

الإدارة  اإل��ي��ه  ت�ضعى  وم��ا  اخلا�ضة 

باحلديث  عر�ضه  واختتم  م�ضتقبًا، 

الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  اإدارة  ع��ن 

تقدمها  التي  واخل��دم��ات  بالعمادة 

الإج���راءات  بع�س  اأمتتة  خ��ال  من 

اإلكرتونية، بعد  اأنظمة  الإدارية وفق 

ذلك اأختتم العر�س باإ�ضتقبال الأ�ضئلة 

باأع�ضاء  اخلا�ضة  وال�ضتف�ضارات 

والإج��اب��ة  ال��ت��دري�����س اجل���دد  هيئة 

عمادة  وكيلة  حتدثت  فيما  عليها. 

والت�ضالت  الإلكرتونية  التعامات 

اأريج احلقيل يف حما�ضرة  الدكتورة 

ب��ع��ن��وان »ال��ت��ع��ام��ات الل��ك��رتون��ي��ة 

والت�ضالت عن اخلدمات والربامج 

ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ع��م��ادة 

لأع�ضاء هيئة التدري�س، ثم ا�ضتقبلت 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ا�ضتف�ضارات 

اجلدد والإجابة عليها.

عمادة  وكيل  ا�ضتعر�س  ذلك  بعد 

ال��ط��اب  ل�ضئون  امل��ك��ت��ب��ات  ���ض��ئ��ون 

مب�ضاركة  املقرن   عبداهلل  الدكتور 

م�ضئول  العتيبي  ي��ا���ض��ر  الأ���ض��ت��اذ 

التدريب يف العمادة، اهم اخلدمات 

املكتبات  �ضئون  عمادة  تقدمها  التي 

لع�ضو هيئة التدري�س.
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انطالق الدورة التأسيسية الـ15 ألعضاء هيئة التدريس الجدد 
د.العمر: التعليم والبحث ليس مجرد وظيفة بل 

هما مهارة تتطلب تدريبًا وصقال
د.مسملي: عمادة تطوير المهارات تسخر 

امكانياتها لتجويد عمل عضو هيئة التدريس 

د.الزامل: أعضاء هيئة التدريس 
من أهم الموارد البشرية تميزًا

د. الرجيعي د. الزامل د. م�صملي

د. العمر

ً



طالبات » النبات« يزرن كرسي النخيل 
كتب: في�شل ال�شمريي

زار عدد من طالبات ق�شم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العل�م م�ؤخراً، 

كلية عل�م الأغذية والزراعة ممثلًة بكر�شي اأبحاث النخيل والتم�ر ، وكر�شي 

الدكت�ر  الزيارة  من�شق  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  التم�ر،  وت�شنيع  تقنيات 

حممد بن علي ال�شالح.

الغامدي،  من�ش�ر  بن  �شالح  الدكت�ر  قدمها  بعرو�ض  الزيارة  ا�شتهلت 

الدكت�ر عبدالرحمن بن �شعد الداوود، والدكت�ر را�شد بن �شلطان العبيد، 

البحثية  وخمرجاتها  البحثية  الكرا�شي  ون�شاط  �شري  اإىل  تطرقت  حيث 

واإجنازاتها العلمية، والتعريف باأحيائية نخيل التمر ومميزاتها عن النباتات 

الأخرى، وكذلك ت�زيع زراعة نخيل التمر عاملياً.

وتطرق املتحدثني اإىل اآلية التكاثر والرعاية والري وتاأثري املل�حة على 

النخيل، وا�شتعرا�ض اأهم منتجات النخيل وف�ؤائدها الغذائية والإقت�شادية، 

وملحة ُم�ؤجزة عن الآفات والأمرا�ض التي ت�شيب اأ�شجار نخيل التمر.

النخيل  باأبحاث  املهتمة  املعامل  الطالبي عدد من  ال�فد  زار  ذلك  بعد 

والتم�ر ، وم�شنع التم�ر  يف كلية عل�م الأغذية والزراعة.

والعملية  العلمية  املفاهيم  لرت�شيخ  ال�شعي  اإطار  الزيارة يف  وتاأتي هذه 

تط�يرها  واإمكانية  املنتجات  واأه��م  التم�ر  وت�شنيع  النخيل  زراع��ة  ح�ل 

واحلفاظ عليها.

التمريض تحتفي باليوم العالمي للقلب
اأقامت كلية التمري�ض م�ؤخراً حما�شرتني مبنا�شبة الي�م العاملي ملر�ض 

الزهامير والي�م العاملي للقلب.

املجتمع  ق�شم متري�ض �شحة  نظمها   والتي  الأوىل  املحا�شرة  ا�شتملت 

وال�شحة النف�شية والعقلية، ي�م الثالثاء 21 �شبتمرب 2021م  بعن�ان »دور 

التمري�ض ال�شع�دي مع مر�شى الزهامير« ومتح�رت ح�ل  دور التمري�ض 

ومن�ش�بيه وتقدمي اأعداد واأرقام امل�شابني، واأقيمت املحا�شرة الثانية بعن�ان 

وا�شتملت  2021م  اأكت�بر   3 الحد  ي�م  وذلك  للمعرفة«  القلب  »ا�شتخدم 

املحاور على  معرفة الأعرا�ض والعالمات الطارئة للم�شاكل القلبية واأهمية 

القلب  اختاللت  مع  للتعامل  الطارئة  الإج���راءات  ومعرفة  لذلك  ال�قت 

الطارئة. 

معرض التعليم -اتحاد الجامعات 
)AUA( 2021اآلسيوية

 

�شمن فعاليات معر�ض التعليم لحتاد اجلامعات الآ�شي�ية 2021، قدم 

والت�اأمة  ال��دويل  التعاون  اإدارة  على  امل�شرف  �شع�د،  امللك  جامعة  ممثل 

تقدميني  عر�شني  ال��رتك��اوي  م�شه�ر  بن  مزيد  الدكت�ر  العاملية  العلمية 

للطالب الدوليني ملرحلتي البكال�ري��ض والدرا�شات العليا، ح�شر جل�شاته 

العديد من الطالب من عدة جامعات عاملية خمتلفة وقد حظ�ا باهتمام 

اجلامعات  احتاد  يف  وفعالً  حي�ياً  دوراً  �شع�د  امللك  وتلعب جامعة  كبري. 

الآ�شي�ية كع�ش� م�ؤ�ش�ض يف هذا الحتاد، والذي ي�شم 15جامعة ع�ش�ة من 

جميع اجلامعات امل�ج�دة يف كل اأنحاء اآ�شيا. وتاأ�ش�ض الحتاد عام 2017 

م، ويهدف اإىل التعاون على م�اجهة التحديات الإقليمية والعاملية املتعلقة 

ومن  والتكن�ل�جية.  والعلمية  القت�شادية  التنمية  وكذلك  العايل  بالتعليم 

التي  الربامج  من  متن�عة  عام جمم�عة  كل  بتحميل  يق�م  من�شته  خالل 

و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  وم�شاركة  البحثي  والتعاون  الطالب  تنقل  تعزز 

اجلامعة بني اجلامعات الأع�شاء. وتعترب هذه هي املرة الأوىل التي تقرر 

العث�ر  وميكن  م�شرتك.  تعليمي  معر�ض  ا�شت�شافة  اجلامعات  فيها جميع 

على اأحدث معل�مات القب�ل ومقاطع الفيدي� املقدمة من مكاتب القب�ل 

يف جميع اجلامعات الآ�شي�ية ال� 15 الرائدة من امل�قع الر�شمي للمعر�ض. 

للطالب  ف���ري  قب�ل  جل�شة   28 من  �شل�شلة  املعر�ض  مييز  ما  اأب��رز  ومن 

اأحدث نظام لقب�ل الطالب من  يقدمها ممثل� اجلامعات، والذين قدم�ا 

�شتى اأنحاء العامل، مع اإتاحة التقدمي عن طريق امل�قع، كما قدم�ا اأي�شاً 

الربامج الأكادميية املميزة..

اختراق الضاحية بكلية علوم الرياضة

الدكت�ر  الريا�شة  عل�م  كلية  عميد  رعى  ال�91  ال�طني  بالي�م  احتفالً 

وحدة  اأقامته  ال��ذي  ال�شاحية  اخ��رتاق  �شباق  ال�شاحلي  علي  بن  ط��ارق 

الأن�شطة الطالبية وبالتعاون مع ق�شم الرتبية البدنية ي�م الإثنني 2-13-

1443 امل�افق 19-09-22021. وبهذه املنا�شبة األقى عميد الكلية كلمة 
هناأ فيها القيادة الر�شيدة، ومن�ش�بي اجلامعة، وال�شعب ال�شع�دي، م�شرياً 

اإىل اأن هذه املنا�شبة تعد فر�شة كبرية ل�شتح�شار جه�د هذه البالد املباركة 

وقيادتها احلكيمة، م�ؤكداً اأن امل�اطنة احلقيقية لي�شت جمرد كلمات تقال 

لل�طن،  مبني على حب عميق  دائم  �شل�ك  واإمنا هي  تقام،  احتفالت  اأو 

وانتماء حقيقي له، وولء �شادق لقادته.  واختتم الدكت�ر ال�شاحلي كلمته 

بت�جيه ال�شكر جلميع الطالب امل�شاركني وملنظمي الفعالية الدكت�ر طارق 

عبد العظيم ال�شامخ والدكت�ر ملجد حممد ال�شديري وملن�ش�بي العمادة على 

جه�دهم املباركة يف �شبيل اخلدمة املجتمعية وال�طنية، كما اأثنى ال�شاحلي 

على الإجراءات الحرتازية املطبقة اأثناء املناف�شة.
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التخطيط والتطوير تستقبل وفد جامعة جازان

كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

عميد »التمريض« تزور معرض الرياض الدولي للكتاب

شؤون الطالبات تستقبل نظيرتها »الحدود الشمالية«

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت وك����ال����ة اجل��ام��ع��ة 

وكيلها  برئا�شة  والتط�ير  للتخطيط 

م�شملي  حممد  ب��ن  علي  ال��دك��ت���ر 

وفًدا من جامعة جازان، وذلك بهدف 

امل�شرتك،  التعاون  اأوج���ه  مناق�شة 

وا�شتفادت جامعة جازان من خربات 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د يف جم��الت 

اجل�دة والعتماد الأكادميي. تراأ�ض 

اجلامعة  وكيل  ج��ازان  جامعة  وف��د 

الدكت�ر  الأع��م��ال  وري���ادة  للتط�ير 

وبح�ش�ر  اأزيبي،  بن جح�ش�ر  نايف 

الأك��ادمي��ي  التط�ير  ع��م��ادة  عميد 

الدكت�ر على بن حممد هندي، ويف 

ختام الجتماع حر�ض وكيل اجلامعة 

تكرمي  على  وال��ت��ط���ي��ر  للتخطيط 

ال�فد الكرمي. 

عمادة  وكيلة  الج��ت��م��اع  ح�شر 

اجل���دة  ل�ش�ؤون  واجل����دة  التط�ير 
وم�شاعدة  العليان،  حنان  والتط�ير الدكت�رة  للتخطيط  اجلامعة  الدكت�رة عبري احلربي. وكيل 

ممثلة  التمري�ض  كلية  نظمت 

وال�شحة  امل��ج��ت��م��ع  �شحة  بق�شم 

العاملي  ال��ي���م  فعاليات  النف�شية 

وال��ذي   2021 النف�شية  لل�شحة 

ي�افق العا�شر من اأكت�بر من كل عام 

بق�شمي الكلية الطالب والطالبات، 

املجتمع  �شحة  ق�شم  اأق����ام  ح��ي��ث 

ت�ع�ي  معر�ض  النف�شية  وال�شحة 

وطالبات  وتقدمي طالب  اعداد  من 

الكلية وحما�شرات علمية.

افتتحت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��داي��ة  ويف 

بنت  م��ي  ال��دك��ت���رة  الكلية  عميدة 

امل�شاحب  املعر�ض  الرا�شد  حممد 

امل�شاركة  الأرك�����ان  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 

املجتمع  وعي  رفع  ت�شتهدف  والتي 

والأ�شباب  النف�شية  ال�شحة  جت��اه 

بالأمرا�ض  الإ�شابة  اإىل  ت�ؤدي  التي 

النف�شية وعالجها.

ق�����ش��م �شحة  رئ��ي�����ش��ة  وذك�����رت 

الدكت�رة  النف�شية  املجتمع وال�شحة 

�شهام بنت من�ش�ر الي��شف بالكلية 

لت�شليط  فر�شة  املنا�شبة  هذه  ب��اأن 

ال��ت��م��ري�����ض يف  ال�����ش���ء ع��ل��ى دور 

الت�عية ح�ل ال�شحة النف�شية ودور 

خريجي الكلية يف القطاع الطبي.

وت���خ���ل���ل���ت امل���ن���ا����ش���ب���ة اإق���ام���ة 

من  ك��ل  بتقدميها  ق��ام  حما�شرات 

مدير  ال�شمالين  ي��شف  الأ���ش��ت��اذ 

التمري�ض  ل�ش�ؤون  العامة  الإدارة 

ال��ذي  اجلامعية  الطبية  باملدينة 

العام  التمري�ض  اأهمية  عن  حتدث 

الرعاية  يف  ال��دق��ي��ق  والتخ�ش�ض 

بتمري�ض  خا�ض  ب�شكل  التمري�شية 

اأهمية  مدى  وعن  النف�شية  ال�شحة 

والعالج  الرعاية  يف  التمري�ض  دور 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  النف�شي 

تتطلب  التي  اجلائحة  تاأثري  ومدى 

خا�شة  النف�شي  ال��ت��م��ري�����ض  دور 

باململكة.

ك��م��ا ���ش��ارك الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل 

التمري�ض  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��ام��ي 

النف�شية  وال�شحة  اإرادة  مبجمع 

ب��ال��ري��ا���ض مب��ح��ا���ش��رة ح����ل دور 

اإرادة  مبجمع  النف�شي  التمري�ض 

ودوره  واأهميته  النف�شية  لل�شحة 

التمري�شية  ال��رع��اي��ة  يف  ال��ف��ع��ال 

ل��ل�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

املجمع  يف  ال��ن��ف�����ش��ي  ال��ت��م��ري�����ض 

نيك�ش�ن  كنانا  و���ش��ارك  واململكة. 

ال�شحة  بق�شم  التمري�ض  رئي�ض 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  النف�شية 

دور  ف��ي��ه��ا  ت����ن����اول  مب���ح���ا����ش���رة 

عاملياً  واأهميته  النف�شي  التمري�ض 

خا�شة  التمري�شية  الرعاية  وتط�ر 

وحمليا  عامليا  النف�شي  بالتمري�ض 

ويف املدينة الطبية اجلامعية.

التمري�ض  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  زارت 

الرا�شد  حممد  بنت  مي  الدكت�رة 

الأول  ربيع   4 املا�شي  الأح���د  ي���م 

الدويل  الريا�ض  معر�ض  1443ه�، 
دار  ج��ن��اح  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت  للكتاب 

جامعة امللك �شع�د للن�شر.

راف����ق د.ال���را����ش���د يف ال���زي���ارة،  

العليا  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل 

بن  �شامي  الدكت�ر  العلمي  والبحث 

عبدالرحمن احلميدي، ورئي�ض ق�شم 

النف�شية  وال�شحة  املجتمع  �شحة 

الدكت�رة �شهام بنت من�ش�ر الي��شف. 

الرا�شد  د.  الكلية  عميد  واأ���ش��ادت 

بجناح دار جامعة امللك �شع�د للن�شر 

وبالإ�شدارات املختلفة الذي يحت�يه 

وب�شعيهم الدائم لتعزيز وتنمية �شغف 

ال�عي  وزي��ادة  املجتمع،  ال��ق��راءة يف 

امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف والأدب����ي والفني 

وبالتنظيم املميز للمعر�ض.

ه���ذا وق���د وج��ه��ت ع��م��ي��د كلية 

الرا�شد  م��ي  ال��دك��ت���رة  التمري�ض 

ب��ت���ف��ري ح��اف��ل��ة ن��ق��ل مل��ن�����ش���ب��ي 

على  ل��الإط��الع  الكلية  ومن�ش�بات 

اأحدث الإ�شدارات باملعر�ض.

�ش�ؤون  عمادة  وكيلة  ا�شتقبلت 

الطالب ل�ش�ؤون الطالبات بجامعة 

بنت  روؤى  ال��دك��ت���رة  �شع�د  امللك 

القفيدي م�ؤخراً، وفداً من  حممد 

برئا�شة  ال�شمالية  احلدود  جامعة 

وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط��الب 

خل���دم���ات ال���ط���الب ال���دك���ت����رة 

الرويلي. ثاين  بنت  م�شرية 

وخ�����الل ال����زي����ارة اط���ل���ع وف��د 

على  ال�شمالية  احل���دود  جامعة 

خ���ربات ع��م��ادة ���ش���ؤون ال��ط��الب 

امللك  بجامعة  الطالبات  ل�ش�ؤون 

ال��ط��الب��ي��ة  ���ش��ع���د يف اخل���دم���ات 

مب���رك���ز ال���ت����ج���ي���ه والإر������ش�����اد 

املهارات  تنمية  ومركز  الطالبي 

ال�شراكة  وكذلك  املهاري  وال�شجل 

الطالبية.  والأن�شطة 

اجلامعة  وف��د  جت���ل  ذل��ك  بعد 

العمادة  اإدارات  لبع�ض  ال�شمالية 

باجلامعة. الريا�شي  والنادي 
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جامعة حائل تحصل على االعتماد المؤسسي الكامل

مركز ابتكار بــ »الحاسب والمعلومات«
لرعاية مبدعات جامعة األميرة نورة

  وزارة التعليم تواصل جهودها للمشاركة في االختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

جامعة اإلمام عبدالرحمن توقع 27 
اتفاقية مع القطاع الغير ربحي

خدمة  بعمادة  ممثلة  في�صل  بن  عبدالرحمن  الإم��ام  جامعة  وقعت 

مع  تعاون  اتفاقية   27  ، املا�صي  الثنني  امل�صتدامة  والتنمية  املجتمع 

اجلمعيات اخلريية باملنطقة ال�صرقية لتقدمي خدمات بحثية ومعرفية 

برعاية رئي�ش اجلامعة د. عبداهلل بن حممد الربي�ش، ومدير فرع وزارة 

املوارد الب�صرية باملنطقة ال�صرقية عبدالرحمن املقبل، ورئي�ش جمال�ش 

عمادة  وعميدة  ال�صعدون  �صعدون  د.  اململكة  يف  اخلريية  اجلمعيات 

خدمة املجتمع والتنمية امل�صتدامة د. فاطمة امللحم، ووكيل العمادة د. 

يو�صف الرا�صد.

وذكر رئي�ش اجلامعة د. عبداهلل الربي�ش، باأن اململكة تويل بروؤيتها 

ومزدهر  حيوي  خريي  قطاع  بناء  يف  عظيماً  اهتماماً  ال�صت�صرافية 

اململكة  و�صعت  ول��ذل��ك  اململكة  وت��ط��ور  ازده���ار  يف  بفاعلية  ي�صهم 

القطاع  وم�صاركة  مل�صاهمة  واملعززة  الداعمة  والإج��راءات  ال�صيا�صات 

غري الربحي ليكون جنباً اإىل جنب مع جهود التنمية وبهذه ال�صراكات 

املجتمع  موؤ�ص�صات  بني  والتعاون  الت�صامن  معنى  ترتجم  التي  املفيدة 

ال�صعودي املختلفة لتقدمي يد امل�صاعدة لعدد من فئات املجتمع املحتاجة 

لهذا الدعم، حيث ت�صعى اجلامعة اإىل تقدمي خدمات معرفية وبحثية 

فاعلة وهي جزء مهم من مهام اجلامعة وخططها  ب�صراكة جمتمعية 

ال�صرتاتيجية حيث ميثل هذا التوقيع عالمة بارزة يف توثيق التعاون 

التكامل  لنبني  البع�ش  بع�صنا  وم���وارد  ق��وة  مواطن  يف  وال�صتثمار 

املطلوب من اأجل الزدهار امل�صرتك يف جمتمعنا ورفاهية اأفراده فنحن 

نعمل بهدف واحد ونتكامل يف الأدوار، حيث تعمل اجلامعة من خالل 

وحداتها الأكادميية واخلدمية على غر�ش ثقافة امل�صوؤولية الجتماعية 

لدى طالبها وطالباتها ليكونوا مواطنني �صاحلني قادرين على حتمل 

عجلة  يف  فاعلني  وم�صاركني  جمتمعهم  جتاه  الجتماعية  م�صوؤوليتهم 

التنمية وفق ما يتطلع اإليه وياأمله ولة الأمر يحفظهم اهلل.

�صعود  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  به  يقوم  ما  الربي�ش  د.  وثمن 

بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�صرقية يف جت�صيد ودعم كافة 

والتو�صع  خدماتها  لتجويد  اجلامعة  تقدمها  التي  واملبادرات  اجلهود 

قيادته  ظل  يف  الوطن  ي�صهدها  التي  التنمية  جهود  يعزز  مبا  فيها 

يف  الرائدة  املجتمعي  العمل  اأيقونة  اإىل  مو�صول  وال�صكر  الر�صيدة، 

امل�صوؤولية املجتمعية باملنطقة ال�صرقية �صاحبة ال�صمو الأمري عبري بنت 

في�صل بن تركي رئي�ش جمل�ش اأمناء جمل�ش املنطقة ال�صرقية للم�صوؤولية 

واإقامة  وبراجمها  اجلامعة  املتوا�صل جلهود  دعمها  على  الجتماعية 

الفعاليات التي من �صانها اأن تعزز من جودة حياة اأفراد املجتمع.

ال�صرقية  املنطقة  يف  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  فرع  مدير  ذكر  فيما 

عبدالرحمن املقبل، باأن هذه التفاقيات هي موؤطر للعمل الجتماعي 

مع  ب�صراكتها  الجتماعية  والتنمية  الب�صرية  امل��وارد  ووزارة  والتنموي 

كافة القطاعات جعلت ودفعت القطاع غري الربحي اإىل الأمام بت�صافر 

اجلميع، واأن ذلك جاء ليوؤكد ال�صراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن 

بن في�صل من خالل عمادة خدمة املجتمع والتنمية امل�صتدامة والعمل 

وحر�ش  حر�صنا  على  يدل  وهذا  العمادة  تقدمه  ما  مع  متواٍز  ب�صكل 

اجلامعة على هذا القطاع والذي �صوف ينتج عن هذه التفاقيات جملة 

من الفوائد العظمية التي تدعم م�صرية العمل التطوعي بني اجلهات 

واجلامعة مثمناً ما تقوم به اجلامعة ممثلة رئي�صها د. عبداهلل الربي�ش 

ود. فاطمة امللحم وكافة اأع�صاء العمادة.

جنحت جامعة حائل يف احل�صول 

املوؤ�ص�صي  الع��ت��م��اد  ���ص��ه��ادة  على 

الوطنية  الهيئة  قبل  م��ن  ال��ك��ام��ل 

من  الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد  للتقومي 

الفرتة من الفرتة 1 �صبتمرب 2021 

- 30 نوفمرب 2027.

حائل  رئ��ي�����ش  جامعة  واأو����ص���ح 

الدكتور را�صد بن م�صلط ال�صريف، 

العتماد  على  اجلامعة  ح�صول  اأن 

املوؤ�ص�صي الكامل،كان نتيجة للجهود 

والتعاون املثمر من قبل كافة من�صوبي 

اجلامعة ومن�صوباتها، والذي يتوافق 

مع روؤية ور�صالة واأهداف اجلامعة، 

معايري  بتطبيق  ذل��ك  حتقق  وق��د 

تقومي  بعد  التعليمية  العملية  جودة 

بهدف  م�صتقل  فريق  م��ن  خ��ارج��ي 

التقومي  درا�صة  نتائج  من  التحّقق 

جودة  معايري  على  واحلكم  الذاتي، 

اإىل  ي�صاف  الإجن��از  وه��ذا  الأداء. 

منجزات؛  من  اجلامعة  حّققته  ما 

وح�������ص���ول اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ه���ذا 

�صعي  على  م��وؤ���ص��ًرا  يعّد  العتماد 

اجلامعة لتفعيل اأهم متطلبات جودة 

التعليم؛ من اأجل حتقيق م�صتهدفات 

روؤية اململكة 2030«.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة رف���ع رئ��ي�����ش 

ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى  حائل  جامعة 

ما  على  الر�صيدة  للقيادة  والتقدير 

والتعليم  عام،  بوجه  التعليم  يجده 

عناية  من  خا�ش،  بوجه  اجلامعي 

وه��ذا  متوا�صل،  ودع��م  واه��ت��م��ام، 

اجل��ام��ع��ات  ل��ه  و���ص��ل��ت  مل��ا  نتيجة 

العلمية  ر�صالتها  لتحقيق  تقدم  من 

النوعية  وخم��رج��ات��ه��ا  وامل��ع��رف��ي��ة، 

ال�صاملة،  الوطنية  التنمية  خلدمة 

والعرفان  ال�صكر  جزيل  ق��دم  كما 

على  ون��ائ��ب��ه  ح��ائ��ل  منطقة  لأم���ري 

م���ا جت����ده اجل���ام���ع���ة م���ن رع��اي��ة 

وت�صخري  ومتابعة  واهتمام  ودع��م 

ج��م��ي��ع الإم��ك��ان��ات ل��ل��ج��ام��ع��ة، يف 

الذي  امل�صتمر  والدعم  املتابعة  ظل 

التعليم،  وزي��ر  من  اجلامعة  تلقاه 

الدكتور حمد بن حممد اآل ال�صيخ، 

والبحث  للجامعات  الوزير  ونائب 

والبتكار، الدكتور حممد بن اأحمد 

ال�صديري.

احلا�صب  ع��ل��وم  كلية  افتتحت 

وامل��ع��ل��وم��ات، يف ج��ام��ع��ة الأم���رية 

ال��رح��م��ن، مركز  ب��ن��ت ع��ب��د  ن���ورة 

احت�صان  اإىل  ال��ه��ادف  الب��ت��ك��ار، 

ط��اق��ات ال��ط��ال��ب��ات امل��ب��دع��ات يف 

وخلق  احل��دي��ث��ة،  التقنية  جم���ال 

الإل��ه��ام  ع��ل��ى  ت�صاعد  م�����ص��اح��ات 

والبتكار �صواء من داخل الكلية اأو 

امل�صاريع  انطالق  ونقطة  خارجها، 

عمل  فر�ش  اإىل  وحتويلها  النا�صئة 

الأع��م��ال.    ري���ادة  ت��واك��ب  حقيقية 

وي���ح���ت���وي امل���رك���ز ع��ل��ى اأج���ه���زة 

كاأجهزة  وم��ت��ط��ورة  حديثة  تقنية 

قابلة   (3) وع��دده��ا  »ال���روب���وت« 

اأح��د  وتُ��ع��د  وال��ربجم��ة،  للتطوير 

التكنولوجية حيث  الإجنازات  اأكرب 

الو�صط  مع  مذهل  ب�صكل  تتفاعل 

ال�����ذي ي��ح��ي��ط ب���ه���ا، وم����ن اأك���ر 

الفعاليات  يف  امل�صاركة  الروبوتات 

وال��دول��ي��ة،  املحلية  وامل�����ص��اب��ق��ات 

تقنية  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 

 Virtual( الف��رتا���ص��ي  ال��واق��ع 

الأمثل  البديل  لتكون   )Reality
ل���ص��ت��خ��دام ���ص��ا���ص��ات احل��ا���ص��ب 

وامل���وب���اي���ل م���ن خ����الل امل��ح��اك��اة 

حيث  الفرتا�صي  للواقع  الفعلية 

مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 

وي�صم  وامل��ن��اف�����ص��ات.  الأل����ع����اب 

التفاعلية  الطاولت  اأح��دث  املركز 

 ))Attractive Table الذكية 

واملواد  العرو�ش  ت�صتخدم يف  والتي 

وال�صروحات التفاعلية للمجموعات، 

ثالثية  ط��اب��ع��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الأبعاد ت�صتخدم يف ق�ش املج�صمات 

على  وطباعتها  والبتكارية  الفنية 

يف  وت�صتخدم  الأبعاد،  ثالثي  �صكل 

واملناف�صات  التعليمية  امل��ج��الت 

الداخلية والدولية والعاملية.

 ويف هذا ال�صاأن اأكدت مديرة مركز 

ال�صهراين،  هيا  الدكتورة  البتكار، 

مل�صتقبل  ا�صت�صرافاً  املركز يعترب  اأّن 

وا�صحة  ودللة  التعليم يف اجلامعة 

الب��ت��ك��ار  اأه��م��ي��ة  ا�صت�صعار  ع��ل��ى 

التعليم  وريادة الأعمال يف م�صتقبل 

اجلامعي، من خالل توفري م�صاحات 

الفكر  هذا  لتعزيز  الكلية  لطالبات 

دفة  يقود  جيل  و�صناعة  البتكاري 

امل�صتقبل بكل جدارة.

امل��رك��ز يقدم  اأّن   اجل��دي��ر ذك��ره 

ت���واك���ب جميع  ع���دي���دة  خ���دم���ات 

التكنولوجيا  جم��ال  يف  البتكارات 

التدريب  منها:  احل��ا���ص��ب،  وع��ل��وم 

وال��ت��ع��ل��ي��م، ال���دع���م والح��ت�����ص��ان، 

وامل�����ص��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة. 

م��راك��ز  م��ع  �صبكة  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��اً 

البتكار الأخرى، مما يتيح للطالبات 

املبتكر والذي  التوا�صل مع املجتمع 

يتم من خالله تبادل املعارف ونتائج 

يف  ي�صهم  كما  احل��دي��ث��ة،  البحوث 

البنية  بتطوير  القريب  امل�صتقبل 

توفري  خ��الل  م��ن  للمركز  التحتية 

طالبات  لإعداد  تطوًرا  اأكر  اأجهزة 

مبتكًرا  جمتمًعا  ميثلن  م��وؤه��الت 

وقادًرا على امل�صاركة يف امل�صابقات 

املحلية والدولية

جهودها  التعليم  وزارة  توا�صل 

الدولية  الختبارات  يف  للم�صاركة 

»ب��ريل��ز« خ��الل ال��ع��ام ال��درا���ص��ي؛ 

ب���ه���دف ب���ن���اء ع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر 

اخل��ط��ط ال��درا���ص��ي��ة وف���ق اأ���ص�����ش 

وحت�صني  عاملية،  ومعايري  علمية 

اململكة  وط��ال��ب��ات  ط���الب  ن��ت��ائ��ج 

وقيا�ش  ال��دول��ي��ة،  الخ��ت��ب��ارات  يف 

النتائج  ومقارنة  الطلبة  م�صتويات 

دعماً  وذل��ك  امل�صاركة،  ال��دول  بني 

والربامج  وامل�صروعات  لل�صيا�صات 

نتائج  م�صتوى  رفع  يف  ت�صهم  التي 

امل��م��ل��ك��ة يف امل��وؤ���ص��رات ال��دول��ي��ة، 

اململكة  روؤي��ة  م�صتهدفات  وحتقيق 

 .2030

وت���ب���داأ الخ���ت���ب���ارات ال��دول��ي��ة 

اخلام�ش  ال�صف  لطلبة    PIRLS
العام،  لهذا  ا�صتثنائياً  الب��ت��دائ��ي 

خالل الفرتة من 8 اإىل 17 نوفمرب 

م�صتويات  قيا�ش  ب��ه��دف  امل��ق��ب��ل؛ 

الفهم القرائي للطالب والطالبات، 

الأداء  مب�صتوى  النتائج  وم��ق��ارن��ة 

ال��ع��امل��ي ب��ني ال����دول امل�����ص��ارك��ة يف 

عليها  ت�����ص��رف  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات 

التح�صيل  لتقييم  الدولية  الهيئة 

 .)IEA( الرتبوي

وت���اأت���ي ه���ذه اجل���ه���ود ت��اأك��ي��داً 

التقومي  يف  التعليم  وزارة  لهتمام 

اخل����ارج����ي ع����رب امل�������ص���ارك���ة يف 

كاأحد   PIRLS ال��دويل  الختبار 

اأهم الأدوات املرجعية التي ت�صاعد 

والتطوير،  واملراجعة  التقييم  على 

معايري  وف��ق  الطلبة  اأداء  وقيا�ش 

املعلمني  واإعداد  الدولية،  الإجناز 

وت��دري��ب��ه��م ومت��ه��ي��ن��ه��م يف ط��رق 

قيا�ش  اختبارات  واإعداد  التدري�ش 

مراجعة  وكذلك  واإجرائها،  الأداء 

وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج، وال���ص��ت��ف��ادة 

التي  ال��دول  من خ��ربات وجت��ارب 

ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��دم��ة يف ه��ذه 

الختبارات. 

امل�صاركة  ع��رب  ال���وزارة  وت��ه��دف 

اإىل   PIRLS ال��دويل  الختبار  يف 

وال�صعف  القوة  ا�صتخال�ش مواطن 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����ص��ت��وى الإمل�����ام 

ب��ال��ق��راءة ل���دى ط���الب وط��ال��ب��ات 

اأجل حت�صني  من  اخلام�ش،  ال�صف 

تهدف  كما  بالقراءة،  املبكر  الإمل��ام 

املرتبط�ة  ال��ع��وام�����ل  حت��دي�����د  اإىل 

ب��اك��ت�����ص�����اب امل��ع��رف�����ة واأ���ص�����ال��ي��ب 

التدري��ش وامل�وارد املدر�ص�ية. 

يف  كبرية  جهوداً  التعليم  وتبذل 

والطالبات  الطالب  م�صاركة  تعزيز 

وحت�صني  الدولية  الخ��ت��ب��ارات  يف 

ن��ت��ائ��ج��ه��م ورف����ع م�����ص��ت��وى ن���واجت 

الفاعلة  بال�صراكة  وذل��ك  التعلّم، 

الأمور،  واأولياء  الأ�صر  مع  واملثمرة 

وملمو�ش  بارز  بدور  يقومون  الذين 

امل�صاركة  على  اأبنائهم  حتفيز  يف 

الدولية  الخ��ت��ب��ارات  والإج���ادة يف 

التي ت�صهم يف تغيري ثقافة املجتمع؛ 

مع  من�صجماً  فيها  الأداء  ليكون 

الإمكانات  مع  وم�صتجيباً  الطموح، 

وال����دع����م امل���ق���دم م���ن ال�������وزارة، 

بالإ�صافة اإىل الدور املهم واحليوي 

ت��دري��ب  يف  وامل��ع��ل��م��ات  للمعلمني 

الطلبة على طبيعة هذه الختبارات 

مناذج  تطبيق  عرب  اأدائها،  وكيفية 

من  كجزء  الدولية  الختبارات  من 

اليوم الدرا�صي. 

وت�صعى الوزارة اإىل حت�صني اأداء 

من  الدولية  الختبارات  يف  الطلبة 

املناهج  مواءمة  على  العمل  خالل 

مع متطلبات هذه الختبارات ب�صكل 

تدريجي، والرتكيز على التطبيقات 

مهارات  ت�صتهدف  التي  والأن�صطة 

ال��ت��ف��ك��ري ال��ع��ل��ي��ا، واإع������ادة ت��وزي��ع 

اخلطط الدرا�صية، وكذلك التطوير 

املهني للمعلمني عرب تقدمي حقائب 

ت��دري��ب��ي��ة وحت��دي��ث��ه��ا ب��ا���ص��ت��م��رار، 

موؤ�صرات  بو�صع  والتقومي  والقيا�ش 

املدار�ش  وم�صتهدفات على م�صتوى 

من  التعليمية  والإدارات  واملكاتب 

امل�صابهة  الختبارات  نتائج  خالل 

والتح�صيلية  الدولية  لالختبارات 

تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  دوري،  ب�صكل 

الرتبوي يف  الإ�صراف  دور عمليات 

م�صتهدفات  لتحقيق  املعلمني  دعم 

���ص��ن��وي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل���دار����ش 

واملكاتب والإدارات التعليمية.



تقنية بلوكتشين
في إنترنت األشياء

 Liehuang Zhu – Keke Gai – / امل�ؤلف

Meng Li
ترجمة / د. علي بن ذيب الأكلبي

ي��ح��ت���ي ال��ك��ت��اب 

ع���ل���ى م������ض���ع��ات 

م��ه��م��ة وم��ع��ا���ض��رة 

تقنية  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

ب��ل���ك��ت�����ض��ن وال��ت��ي 

ت��ع��ن��ي )���ض��ل�����ض��ل��ة 

ال��ك��ت��ل( وت��اأث��ره��ا 

الإي�����ج�����اب�����ي يف 

تطبيقات  ت��اأم��ن 

اإنرتنت الأ�ضياء.

امل���ح���ت����ي���ات 

ال���رئ���ي�������ض���ي���ة 

ل���ه���ذا ال��ك��ت��اب 

م�����ض��ت��م��دة من 

الإجن����������ازات 

ال����ت����ق����ن����ي����ة 

احلديثة التي متت 

يف هذا املجال، ويغطي الكتاب عدد من عرو�ض 

املركبات،  �ضبكات  مثل:  الأ�ضياء  اإنرتنت  خدمات 

ونظام م�ضاركة امللفات، وال�ضحة عن بعد.

والباحثن  ال��ط��اب  على  ي�ضهل  ال��ك��ت��اب  ه��ذا 

مل��ض�ع  الأ�ضا�ضية  املعارف  بع�ض  على  احل�ض�ل 

اإنرتنت الأ�ضياء وتقنيات البل�كت�ضن.

�ضلمان  امللك  مكتبة  مت�فر يف  الكتاب  باأن  علماً 

املركزية ومكتبة المرة �ضارة، عمادة �ض�ؤون املكتبات

الدليل الشامل لوالدي األطفال 
المصابين بالربو

جاني�ض  امل����ؤل���ف: 

�ضيم�نز

املرتجم: م�ضلم بن 

حممد ال�ضاعدي

ي���ت���ن���اول ه���ذا 

تعريف  ال��ك��ت��اب 

ال��رب��� واأ���ض��ب��اب��ه 

واأع������را�������ض������ه 

وم�������ث�������رات�������ه 

والأدوي������������������ة 

والأج��������ه��������زة 

التي  والأدوات 

ت�����ض��ت��ع��م��ل يف 

عاجه وكذلك 

ل الكتاب  الطب البديل، كما يف�ضِّ

اآليات التعامل مع امل�ضابن بالرب� بح�ضب اأعمارهم 

ما بن ر�ضع واأطفال ومراهقن، وبح�ضب الأماكن ما 

بن املدر�ضة والنادي ويف زيارة الأ�ضدقاء، وي�ضف 

ي�ضر  كما  املنزل،  يف  معه  للتعامل  املنا�ضبة  البيئة 

واإىل  الرب�  مل�ضابي  ال�ضحية  الرعاية  مقدمي  اإىل 

دور التاأمن ال�ضحي وحتمل  نفقات العاج، ويتناول 

اأي�ًضا اأهمية التمارين الريا�ضية، واإىل اأهمية الإدارة 

الذاتية وال�ضجات الطبية و�ضرورة الحتفاظ بها.
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او���ض��ح��ت ال���درا����ض���ة امل��ن�����ض���رة 

اأن  ن����او«  ن��ي���ز  يف م���ق��ع »ت���امي���ز 

الرجتاع الع�ضبي اأو ما يطلق عليه 

اأن  ميكن  ال��دم��اغ«  »ت��دري��ب  اأي�ضا 

من  يعان�ن  ملن  فعال  عاجا  يك�ن 

»ا�ضطراب ما بعد ال�ضدمة«.

ويتمثل تدريب الدماغ يف جمم�عة 

من التمارين، التي ينظمها الأفراد، 

دماغهم،  ن�ضاط  تعزيز  اأج���ل  م��ن 

بح�ضب الدرا�ضة التي اأجراها معهد 

»ل��ض�ن« للبح�ث ال�ضحية.

لن��ي������ض،  دك��ت���رة روث  وق��ال��ت 

الباحثة يف كلية ل��ض�ن للطب وطب 

التابعة  النف�ضي  وال��ط��ب  الأ���ض��ن��ان 

ملركز لندن للعل�م ال�ضحية: الت�ضال 

من  اأجزاء خمتلفة  ي�ضمل  الدماغي 

الدماغ تت�ا�ضل مع بع�ضها البع�ض، 

ال�عي  تنظيم حالت  وت�ضاعد على 

والفكر واملزاج والعاطفة«.

الأفراد  واأ�ضافت لني��ض: »مييل 

امل�ضاب�ن با�ضطراب ما بعد ال�ضدمة 

الت�����ض��ال  اأمن����اط  ا���ض��ط��راب  اإىل 

الدماغي، لكن اأبحاثنا ت�ضر اإىل اأنه 

ل�ضتعادة  اأدمغتهم  تدريب  ميكنهم 

الأمناط اإىل الت�ازن ال�ضحي«.

الع�ضبي  الرجت����اع  وي�����ض��ت��خ��دم 

ن��ظ��اًم��ا ي�����ض��م��ى ح��ل��ق��ة الرجت����اع 

ن�ضاط  قيا�ض  يتم  حيث  الع�ضبي، 

اأج��ه��زة  خ��ال  م��ن  ال�ضخ�ض  دم���اغ 

ا���ض��ت�����ض��ع��ار م������ض���ع��ة ع��ل��ى ف��روة 

عليه  اأخ��رى  مرة  وعر�ضها  الراأ�ض، 

با�ضتخدام واجهة الكمبي�تر.

لتدريب  الطريقة  تلك  وت�ضمح 

التمارين  ب��اإك��م��ال  ل��ل��ف��رد،  ال��دم��اغ 

وروؤية النتائج ب�ضرًيا.

واخ����ت����رت جت���رب���ة »الرجت������اع 

ال��ع�����ض��ب��ي« م��ع جم��م���ع��ة م��ن 72 

م�ضارًكا   36 ذلك  يف  مبا  م�ضارًكا، 

ي��ع��ان���ن م���ن ا����ض���ط���راب م���ا بعد 

ال�ضدمة، و36 م�ضاركا �ضحيح.

ومن بن امل�ضابن با�ضطراب ما 

بعد ال�ضدمة، مت اختيار 18 �ضخ�ًضا 

للم�ضاركة يف عاج  ب�ضكل ع�ض�ائي 

الرجتاع الع�ضبي، بينما عمل ال� 18 

الآخرون كمجم�عة مقارنة.

���ض��دة  اأن  ال���درا����ض���ة  ووج������دت 

اأعرا�ض ا�ضطراب ما بعد ال�ضدمة 

الذين مت  امل�ضاركن  لدى  انخف�ضت 

عاج  لتلقي  ع�ض�ائياً،  اختيارهم 

الرجتاع الع�ضبي.

ي��ع��د 61.1٪  ال��ع��اج، مل  وب��ع��د 

تعريف  ي�ضت�ف�ن  امل�����ض��ارك��ن  م��ن 

ا�ضطراب ما بعد ال�ضدمة.

اأي�ًضا  البحث  فريق  وا�ضتخدم 

املغناطي�ضي  ب��ال��رن��ن  ال��ت�����ض���ي��ر 

ج�زيف  �ضانت  مركز  يف  ال�ظيفي 

للتقاط  بلندن،  ال�ضحية  للرعاية 

وبعد  قبل  امل�ضاركن  لأدمغة  �ض�ر 

امل�ضاركة يف التجربة.

امل�ضابن  الأف����راد  اأن  ووج����دوا 

با�ضطراب ما بعد ال�ضدمة، �ضهدوا 

الدماغ  ات�ضال  يف  اإيجابية  تغرات 

ال��ضع  و�ضبكة  ال���روز  �ضبكة  يف 

الف��رتا���ض��ي، بعد ع��اج الرجت���اع 

الع�ضبي.

جل�ضات  ال���درا����ض���ة  وت�����ض��م��ن��ت 

اأ�ضب�عية من الرجتاع الع�ضبي على 

مدى 20 اأ�ضب�ًعا.

�ضدة  تقليل  امل�ضاركن  من  وُطلب 

اإيقاع   - ال�ضائدة  الدماغية  امل�جة 

اإما  الدماغ  ن�ضاط  ت�ض�ر  ومت  األفا، 

�ض�رة  اأو  ثابتة  متحركة  ك��ر���ض���م 

األفا  اإي��ق��اع  تقليل  مت  اإذا  م�ض�هة، 

الر�ض�م  ت�ضغيل  ب��داأ  فقد  بنجاح، 

ت�ضبح  ال�ض�رة  ب��داأت  اأو  املتحركة 

اأكرث و�ض�ًحا.

ي�فر  اأن  »ميكن  لني��ض:  وقالت 

عاجًيا  خ��ي��اًرا  الع�ضبي  الرجت���اع 

لاأفراد  وفعاًل  اإليه  ال��ض�ل  �ضهل 

ب���ا����ض���ط���راب م���ا بعد  امل�����ض��اب��ن 

ال��ع��اج  تطبيق  ومي��ك��ن  ال�����ض��دم��ة، 

وحتى  الريفية  املناطق  يف  ب�ضه�لة 

يف املنزل«.

العل�م  من  باب  ه�  النف�ض،  علم 

الب�ضري  ال�����ض��ل���ك  ب��درا���ض��ة  يهتم 

والإن���������ض����اين وت������ازن�����ه ال��ع��ق��ل��ي 

ال��درا���ض��ات  بع�ض  والج��ت��م��اع��ي، 

غريبة  نتائج  اإىل  ت��ضلت  النف�ضية 

وك�ضفت الكثر من عجائب اجلن�ض 

نعر�ض  القائمة،  هذه  يف  الب�ضري! 

لها  ت��ضلت  نتائج   10 اأغ��رب  لكم 

درا�ضات نف�ضية. 

قمت  اإذا  اأن��ك  الدرا�ضات  اأك��دت 

حتقيقه  وماتريد  اأه��داف��ك  باإخبار 

من  يقلل  ذل���ك  ف���اإن  �ضخ�ض  لأي 

حتفيزك لفعلها

بيرت ج�لفيتزر  الروفي�ض�ر  وقام 

�ضخ�ض   63 على  اختبارات  ب��اأرب��ع 

ال��ذي��ن ل  اأن الأ���ض��خ��ا���ض  ووج����د 

هم  لاآخرين،  اأهدافهم  عن  يعلن�ن 

اأم��ا  يحقق�نها،  ال��ذي��ن  الغالب  يف 

الآخرين  يخرون  الذي  الأ�ضخا�ض 

اأهدافهم يحدث لهم ما ي�ضمي  عن 

لأوانه”،  �ضابق  بالإكتمال  اإح�ضا�ض 

مبعني اأن مخ ال�ضخ�ض ل يفرق بن 

اأن  وي�ضعر  التحدث عنها وحتقيقها 

بالفعل،  الأه��داف قد حتققت  هذه 

ب��رم���ز  ي�ضمي  م��ا  وج�����د  ب�ضبب 

التي  الب�ضري وهي  املخ  يف  اله�ية” 

ومبا  الذاتية،  �ض�رتك  باإن�ضاء  تق�م 

عنه-  وال��ك��ام  -الفعل  الث��ن��ن  اأن 

فهذا  جديدة،  رم���ز  بخلق  يق�مان 

الكام ير�ضي املخ لدرجه اأنه يهمل 

فكره ال�ضعي لتك�ين رم�ز اأخرى.

قــــــــــــــــرأت لك..
 »تدريب الدماغ« يمكن أن يحل كافة مشاكل 

)اضطراب ما بعد الصدمة(

دراسة تؤكد: ال تعلن عن أهدافك لآلخرين...

يف درا�سة حديثة...



حقبة جديدة يف الطب: لطاملا كان الطب ي�سعى 

جلمع املزيد من املعرفة والفهم لبيولوجيا الإن�سان 

الذكاء  اأف�سل.  �سريرية  ق��رارات  اتخاذ  اأج��ل  من 

ال�سطناعي هو تلك الأداة اجلديدة التي �ستمكن 

من ا�ستخراج املزيد من الأفكار على م�ستوى غري 

م�سبوق من جميع »البيانات الطبية ال�سخمة« التي 

مل يتم ال�ستفادة منها بالكامل يف املا�سي. �سيتغري  

عامل الطب وكيفية ممار�سته. و�سيكون هناك  ثورة  

تكنولوجيه يف العالج �ستمدد ايل  التعديل اجليني 

والعالج املناعي .

�سحية  حالة  اأي  مثل  ال�سرطان  عالج  �سيكون 

مزمنة �سرنى املزيد من الفح�ص املبكر وال�ستباقي 

مع ابتكار ت�سخي�سي حم�ّسن ، كما هو احلال يف 

تقنية ت�سل�سل اجلينوم الأف�سل اأو اخلزعة ال�سائلة 

املبكر  والتدخل  املبكر  الكت�ساف  ينقذ  و�سوف   ،

يف عالج اأنواع ال�سرطان ال�سائعة واملحافظه علي 

الأرواح .

ع�سر  جديد من احلو�سبة يف �سناعة ال��دواء 

الكمية  �ستفتح  احلو�سبة   ،  2025 عام  بحلول   :

وتطبيقاتها الرئي�سية من الكمبيوتر  اآفاًقا جديدة 

يف تطوير الأدوي��ة  من ناحية حماكاة التفاعالت 

الكيميائية املعقدة .�ستتمكن اأجهزة الكمبيوتر الكميه 

قريًبا من  تطوير امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والنتقال 

من  الأداء  املعتمد ب�سكل كبري على التجربة واخلطاأ 

، مما يعني اأنها عملية تكرارية وت�ستغرق وقًتا طوياًل 

ومكلفة للغاية ايل تطوير منتج  قليل التكاليف من 

ناحية  البحث والتطوير و�ست�ساعد ح�سابات كيمياء 

الكم يف تطوير املواد املرغوبة ب�سكل ادق وا�سرع.

 5G   �ستعزز القت�ساد العاملي وتنقذ الأرواح: 

بني ع�سية و�سحاها يف وقت اجلائحة ،نقل احلجر 

املنزيل اجتماعات ال�سركات والف�سول الدرا�سية اإىل 

لقاءات  الفيديو  ، مما �سلط ال�سوء على رداءة جودة 

.Wifi  سبكات�

زم��ن  ذات  اخل��ا���س��ة    5G �سبكات  ب��اإم��ك��ان 

الو�سول املنخف�ص اأن حتل هذا النق�ص يف موثوقية 

ال�سبكة وت�سمح مبزيد من اخلدمات عالية ال�سعة 

بعد  عن  ال�سحية  اخل��دم��ات  مثل 

.ER واجلراحة عن بعد وخدمات

زي��ادة  الفرته  تلك  �سهدت   كما 

مع  التو�سيل  خ��دم��ات  يف  ح���ادة 

احلاجة اإىل �سلع »يومية« من مزودين 

 - Instacart و Amazon مثل

لكنها كانت حم���دودة. وم��ع وجود 

�سبكات 5G ومرتبطة مبا�سرة يف 

الروبوتات امل�ستقلة ، �ستغري تقنية 

5G  خدمات الهاتف املحمول ايل 
اإن�ساء اأ�سواق نتخيلها فقط - مثل 

الروبوتات ذاتية القيادة ، جنًبا اإىل 

جنب مع اقت�ساد التنقل كخدمة .

علي  املبنيه  ال�سحية  الرعاية 

 ،  2025 ع��ام  بحلول  املوؤ�س�سات:  ولي�ص  الف��راد 

�ستختفي اخلطوط الفا�سلة بني الثقافة وتكنولوجيا 

املعلومات وال�سحة. �ستعمل البيولوجيا الهند�سية 

والتعلم الآيل والقت�ساد الت�ساركي على اإن�ساء اإطار 

عمل لإ�سفاء الالمركزية  ، ونقلها من املوؤ�س�سات 

اإىل الأفراد ل�سمان ا�ستمرارية الرعاية ال�سحية . 

التقدم يف الذكاء ال�سطناعي  والبيولوجيا الهند�سية  

الرقميه يف  والعالج   الت�سخي�ص  عمليه  �سي�سهل 

املنازل  ويف اي ركن من العامل  ، �ستنخف�ص معدلت 

المرا�ص والوفيات والتكاليف يف احلالت احلادة 

املو�س�سات  و�سرتكز    ، املعدية  الأم��را���ص  مثل   ،

ال�سحيه علي احلالت ال�سديدة فقط. �سيغادر عدد 

اأقل من املر�سي  منازلهم ، مما يوؤدي اإىل تغيري 

وبائيات املر�ص ب�سكل كبري مع تقليل العبء على 

اأنظمة الرعاية ال�سحية وزي��ادة يف جودة الرعاية 

تكلفة  كفاءة  زي��ادة  اإىل  نف�سه  الوقت  ي��وؤدي يف   ،

الرعاية.  حيث تعمل الت�سخي�سات غري املكلفة على 

نقل النفقات والقوة اإىل الفرد ، مما �سيفر�ص قيم  

امل�ساواة الجتماعية يف ال�سحة باإمكانية الو�سول 

اإىل موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية من الرعاية اليومية 

اإىل مكافحة الأوبئة للجميع  ب�سكل اكرث عداله .

�سد فجوة الرثوة: من الناحية التاريخية ، كانت 

اإدارة الرثوات بعيدة املنال ملن هم 

�سيح�سن   اإليها.  احلاجة  اأم�ص  يف 

�سهولة   ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

الو�سول اإىل ال�سرتاتيجيات التي 

املاليون  امل�ست�سارون  ي�ستخدمها 

يف  و�ستكون   ، التكنولوجيا  ع��ر 

متناول اجلميع. لن ي�سطر ع�سرات 

امل���الي���ني م���ن الأ����س���خ���ا����ص اإىل 

احلديثة)  املحفظة  نظرية  معرفة 

)درا�سة العالقه بني العائد املتوقع 

لال�ستثمار وبني م�ستوى املخاطره( 

حتى يتمكنوا من ا�ستخدام اأموالهم 

بجداره.

املتقاربة  التقنيات  �ستعمل هذه 

والجتماعية  القت�سادية  ال��ع��وام��ل  تغيري  على 

لتخفيف العديد من ال�سغوط على الب�سر و �ستبداأ 

والو�سع  ال�سحة  ب��ني  تنف�سم  ل  التي  ال��رواب��ط 

الجتماعي والقت�سادي ونوعية احلياة يف التال�سي 

.

امل�سافة  القيمة  ت�سل  اأن  املتوقع  من  ان��ه  غري 

الناجتة عن الذكاء ال�سطناعي يف عام 2022 اإىل 

ما يقارب 4 تريليونات دولر اأمريكي. ومن املتوقع 

بحلول عام 2030، اأن تكون الأرباح التي حتققها 

ال�سني واأمريكا ال�سمالية اأكر، حيث �ستمثل 70% 

من الأثر القت�سادي العاملي للذكاء ال�سطناعي. 

ولذلك يجب و�سع �سوابط له، فمن املرجح اأن ينتج 

عن تركيز تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي يف اأيدي 

عدد �سئيل من البلدان املرتفعة الدخل،  وتتخلف 

البلدان النامية عن الركب. ولتقليل خماطر هذه 

التكنولوجيا اجلديدة علي الن�سان ويف الوقت ذاته 

اكر  من  التوقيع  مت  مزاياها.فقد  من  ال�ستفادة 

الدول ال�سناعيه على امليثاق الأخالقي ب�ساأن الذكاء 

ال�سطناعي يف 28 فراير/  2020، روما،  والذي 

دعي اي�سا ايل العمل علي تقليل الفجوه بني الدول 

يف ال�ستفاده من التقنيه .

كليه اداره الأعمال

الف��رتا���س��ي  ال��واق��ع  تقنية  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

Virtual Reality تقوم على اأ�سا�ص خلق بيئات 
للُم�ستخِدم،  احلقيقية  البيئات  حتاكي  افرتا�سية 

الفرتا�سي مما  ال��واق��ع  نظارة  خ��الل  من  وذل��ك 

يجعل امل�ستخدم وكاأنه يف بيئة واقعية ثالثية الأبعاد، 

حيث يقوم بالت�سرف بنف�ص الطريقة التي يت�سرف 

بها يف البيئة احلقيقية. فالواقع الفرتا�سي يقوم 

بيئات  يف  احلقيقية  الج�سام  ا�سقاط  على  اإذاً 

 ،VR افرتا�سية با�ستخدام نظارة الواقع الفرتا�سي

 Augmented املَعَزز  الواقع  عن  يختلف  وه��ذا 

Reality )AR(، الذي يقوم على ا�سقاط الج�سام 
الفرتا�سية يف بيئة امل�ستخدم احلقيقية. اإن فكرة 

الفرتا�سي  ال��واق��ع  با�ستخدام  النف�سي  ال��ع��الج 

تعتر   Virtual Reality Psychotherapy
جديدة وحديثة العهد ، فهي تعتمد على ال�ستفادة 

من اندماج املر�سى النف�سيني يف بيئات افرتا�سية 

ثالثية الأبعاد حُتاكي جتربتهم املر�سية من خالل 

ا�ستخدام نظارات الواقع الفرتا�سي، بحيث يتم نقل 

باإ�سارات ب�سرية  لبيئة افرتا�سية جمهزة  املري�ص 

و�سوتية وح�سية يقوم بالتفاعل معها ت�ساعده على 

مواجهة املر�ص النف�سي كالرهاب phobia والقلق 

Post- ال�سدمة  بعد  ما  وا�سطراب   Anxiety
مينحه  مما   ،traumatic stress disorder
فر�سة رائعة خلو�ص جتربة مثالية يتغلّب من خاللها 

على مر�سه. كما ي�ساعد الواقع الفرتا�سي املري�ص 

النف�سي على مواجهة مر�سه دون تعري�ص حياته 

للخطر؛ فعلى �سبيل املثال، ال�سخ�ص الذي يُعاين 

من التوتر والقلق جتاه الأماكن املغلقة اأو املرتفعة 

احليوانات  اخل��وف من  يعاين  ال��ذي  ال�سخ�ص  اأو 

كالقطط والفئران اأو احل�سرات كالعنكبوت مثاًل؛ 

اأن  فمن خالل نظارات الواقع الفرتا�سي ميكننا 

نخلق له بيئة مماثلة جتعله يُعاي�ص املوقف ويتغلب 

اإذا كان املري�ص  على خماوفه بكل �سهولة. كذلك 

خالل  من  فاإننا  وموؤملة  �سيئة  ذكريات  من  يعاين 

تقنية الواقع الفرتا�سي ن�ستطيع نقله عر الزمان 

ومواجهته بذكرياته املوؤملة من خالل العودة باملري�ص 

املوقف  مواجهة  وبالتايل  نف�سياً،  تاأثر  حيث  اإىل 

الذي اأثر عليه ب�سكل �سلبي والتخل�ص منه. كذلك 

فاإن ا�ستخدام تقنية الواقع الفرتا�سي يف العالج 

على  امل��ادي��ة  التكاليف  من  الكثري  توّفر  النف�سي 

املري�ص واأهله، فعلى �سبيل املثال، اإذا كان املري�ص 

يعاين من خوف ركوب الطائرة مثاًل، فمن ال�سعب 

اأن نخو�ص معه التجربة على اأر�ص الواقع ب�سبب 

تكاليف ال�سفر بالطائرة، بينما من خالل نظارات 

اأن جنعله يركب طائرة  الواقع الفرتا�سي ميكننا 

ب�سكل افرتا�سي ويتغلب من خاللها على م�سكلته.  

ونخل�ص القول اىل ان تقنية الواقع الفرتا�سي يف 

عالج المرا�ص النف�سية اآتية بقوة و�سوف يكون لها 

فوائد عديدة و�سدى وا�سع خالل الفرتة القادمة 

البيئات  افرتا�سية حتاكي  بيئات  خلق  خالل  من 

احلقيقية للم�سابني بالأمرا�ص النف�سية مما �سوف 

ي�ساعدهم على التخل�ص من الكثري منها.

اأ. جمال الدين زغلوله

ق�سم علم النف�ص

كثرية هي القيادات التي تتوىل اإدارة املوؤ�س�سات هنا وهناك ثم تذهب ول 

يُ�سكل رحيلها حدًثا لدى املوظفني، اأما حني ترى فريق العمل يحزن لذهاب 

م�سوؤوله اأو اأحد قياديه، وت�سمعهم يثنون عليه يف جل�ساتهم اخلا�سة اأو عند 

التقائهم يف م�ساعدهم اأو مكاتبهم، فاعلم اأنه م�سوؤول يعلم اأن الإدارة هي 

الزامل  من�سور  الدكتور  الأ�ستاذ  ويُعد  عليها،  الت�سلط  ل  القلوب  ك�سب  فن 

خي��ر من ميثل الإدارة املوؤثرة، فمنذ تكليفه م�سرفاً عاماً على عمادة �سوؤون 

املبذولة، م�سيداً مبن  اجلهود  اأكر، مقدراً  كاأخ  تعامل مع اجلميع  املكتبات 

ينجز، مالطفاً باأدب من يق�سر يف عمله مع احتفاظه بعلو مكانته، وا�ستطاع 

عن  بعيًدا  املهام  اأداء  يف  والتفاين  الن�سجام،  اإىل  املكتبة  بفريق  ي�سل  اأن 

جو ال�سغوطات ولغة التهديدات، وباملجمل كان نهجه التعامل مع املوظفني 

تعامال اإن�سانًيا، م�ست�سعًرا اأن املوظف ب�سر يوؤثر فيه التقدير والتعزيز، وينهكه 

التهمي�ص والتهديد والتاأنيب املفرط، مراعًيا اجلوانب الإن�سانية والجتماعية 

لفريقه، مع حر�سه على م�سلحة املوؤ�س�سة و�سمان �سري العمل وفق اأهدافها 

وا�سرتاتيجياتها، وهكذا يجب اأن يكون امل�سوؤول يف اأي موؤ�س�سة،  ومن كان 

اإليه، وتت�سابق عليه  ب��الإدارة التي تُ�سند  اأنه ناجح و�سريق��ى  كذلك ل �سك 

اجلهات، فاإن حظيت به كان مك�سًبا لها.

لقد ذهب الدكتور من�سور، لكنه بقي و�سيبق�ى حا�سًرا مباآثره، وما ذلك اإل 

حل�سن قيادته، ورقي تعامله، ول اأدل على ذلك من الذكر احل�سن الذي تركه 

يف نفو�ص العاملني يف العمادة، وما رافقه من دعوات حني وداعه، ليحل غيثاً 

نافعاً بعد تعيينه اأمينا عاما ملكتبة امللك فهد الوطنية، فهو الرجل املنا�سب يف 

املكان املنا�سب، فله وافر ال�سكر، ورافقه التوفيق اأينما حّل. 

انتهاء تكليف  بلغنا  الزامل حتى  الدكتور  اأي��ام بعد وداع  ومل مت�ص �سوى 

الدكتورة اإ�سراء الطريق���ي وكيلة العمادة ل�سوؤون الطالبات، وهي التي عملت 

اخلدمات  ج��ودة  رف��ع  على  وحر�ست  تعيينها،  منذ  واأم��ان��ة  و�سدق  بت��فان 

الإلكرتونية، وتوظيف التقنية، وازداد ذلك يف ظل جائحة كورونا التي غريت 

العامل، وقيدت احلركة، ومنها تعليق احل�سور اإىل مقرات العمل. واأمام هذا 

اإ�سراء وفريقها املتميز يف مكتبة الأمرية �سارة بكل  الو�سع عملت الدكتورة 

اقتدار للتغلب على هذا الظرف الطارئ، ومتكنت من تقدمي جمموعة من 

اخلدمات عن بُعد، ي�سعب ح�سرها يف هذه ال�سطور، اإنها منوذج من مناذج 

ال�سعوديات امل�سرفات املنجزات، فلها ولكل فريقها ال�سكر الذي يليق بهن.

نعم ذهب امل�سرف العام والوكيلة وانتهى عملهما الذي ُكلفا به، لكنهما بقيا 

باإجنازاتهما، وح�سن تعاملهما؛ ورقيهما، و�سريحل امل�سوؤول اأيًّا كان كبرياً اأو 

�سغريا، لكن ماذا عن اأدائه؟ وماذا عن اإدارته؟ وماذا عن زمالئه حال وداعه؟ 

الناجحون ي�سعون لهم خطة عمل وا�سحة، ويدركون اأنهم يعملون �سمن فريق 

ل اأفراد.

اأن عليهم م�سوؤولية �سري العمل  اأن يدركوا  وعلى العاملني يف اأي منظمة 

اأولً، ثم خدمة دينهم ومليكهم  اإر�ساء ربهم  اإىل  بال�سكل املطلوب، وال�سعي 

ووطنهم، واأن يرتكوا الو�ساية والتحزب والقفز على اأكتاف الآخرين، والت�سكي، 

والغرية  الكيدية،  وال��دع��اوى  الو�ساية،  وت��رك  وبيئته،  العمل  من  والتذمر 

واحل�سد، والقيل والقال، واإ�ساعة اأوقات الدوام الر�سمي فيما ل يعود بالنفع 

على املوؤ�س�سة، وعلينا القتداء بالهدي النبوي الكرمي، ورفع �سعار »امل�سلم من 

�سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«، و«امل�سلم اأخو امل�سلم ل يظلمه ول يخذله ول 

يكذبه ول يحقره«.

ماجد بن علي ال�سهري

عمادة �سوؤون املكتبات  
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د. أسماء الِيْمِني

جائحة كورونا و تغيير التكنولوجيا للعالم في 
السنوات الخمس المقبلة )2ــ2(

الواقع االفتراضي في العالج النفسي

شكرًا منصور شكرًا إسراء

تقدمه  ما  مبقدار  للمدن  احل�سرية  الإدارة  كفاءة  تقا�ص 

وثيقاً  اإرتباطاً  ترتبط  للمجتمعات، وهي  ورفاهية  اإزداهر  من 

كان  ال�سابق  ويف  م�ستدام.  ب�سكل  العمران  ملنظومة  باإداراتها 

احلكومية  والجهزة  للتخطيط  املحلية  الإدارات  دور  يقت�سر 

يف غالبية الدول على اعداد املخططات وادارة تنفيذها، وفى 

والجهزة  املحلية  الدارات  ودور  مفهوم  تطور  الراهن  الوقت 

ومفاو�ساً  ومي�سراً  التنمية،  ملنظومة  قائداً  لت�سبح  احلكومية 

من اأجل حتقيق اكر قدر من املكت�سبات وتعزيز مفهوم �سركاء 

التنمية.

احل�سرية  الإدارة  مفاهيم  ت��ط��ورت  ف��ق��د  ع���ام  وب��وج��ه 

الدارية  لالجهزة  عمقاً  اأكرث  اأدوار  اأ�سيفت  حيث  املعا�سرة، 

تفعيل  بينها:  وم��ن  ال�ستدامة،  مفاهيم  تدعم  التخطيطية 

والتنمية  احل��ي��اة،  ج��ودة  وحتقيق  املجتمعية،  امل�ساركة  دور 

املحلية،  والدارات  البلديات  على  اأكرث  والعتماد  امل�ستدامة، 

اخلا�ص  القطاع  ب��ني  ال��واع��ي��ة  ال�سراكة  دور  تعزيز  كذلك 

فر�ست  وامل�ستجدات  العتبارات  هذه  البلدية....  والجهزة 

اإطاراً عاماً و�سرورة لتو�سيع دور و�سالحيات الدارات املحلية 

من اأجل الرتقاء باملدن واإزدهارها.

منظومة  خ��الل  من  تزدهر  امل��دن  اأن  على  التاأكيد  ويلزم 

»تخطيطية  اأدوار  خاللها  من  تتحدد  وم�ستدامة...  متكاملة 

وت�سريعية ومتويلية وتنفيذية« وهذه الطراف ت�سكل منظومة 

الإدارة العمرانية احلديثة وتر�سم م�ستقبل املجتمع. ومع تزايد 

اأعداد ال�سكان يف املدن ال�سعودية والروؤى الع�سرية الطموحة 

الدارات  ورغبة  كرى،  وم�سروعات  مبادرات  وبروز  للتنمية، 

احلكومية يف تنمية حت�سني جودة احلياة بها، فاإنه يلزم تو�سيع 

املحلية  احلكومية  لالجهزة  وامل�سوؤليات  ال�سالحيات  نطاق 

امل�ستهدفة  بالطموحات  واللحاق  العاملية  التطورات  لتواكب 

ال�سعودية. للمملكة 

 ومن اأهم مميزات توزيع امل�سوؤليات هو م�ساعدة الدولة يف 

اأن  حيث  م�ستواه،  وحت�سني  وتطويره  العمران  على  ال�سيطرة 

التطوير والتح�سني  الجهزة املحلية تعد القرب لفهم طبيعة 

الم��ك��ان��ات  واإدارة  ن�����س��ب��ي��اً(،  ج��غ��رايف حم���دود  ن��ط��اق  )يف 

املركزية  الدارات  على  الإداري  العبء  وتخفيف  واملقومات 

وتعديل  واملراجعة  واملتابعة  باملراقبة  اأكر  اإهتمام  تويل  لكى 

امل�سار، وكذا انفاذ القانون واحلوكمة، بال�سافة اىل �سياغة 

ومتابعة �سيا�سات التطوير ب�سكل اأكرث كفاءة.

امل�ستدامة  احل�سرية  الإدارة  اأ�سا�سيات  من  اخلال�سة: 

واملعا�سرة هو دعم التوجه نحو تو�سيع �سالحيات وم�سوؤليات 

الخ��الل  دون  ور�سيدة  مدرو�سة  بطريقة  املحلية  الدارات 

�سرورة  هي  املركزية...  لالدارات  ومنظم  جاد  عام  با�سراف 

اىل  تتوافق  الروؤية  وهذه  امل��دن،  اإزده��ار  طموحات  تفر�سها 

من   .... ال�سعودية  اململكة  وطموحات  تطلعات  من  كبري  حد 

اأجل م�ستقبل واعد ومزدهر تنعم فيه املدن ال�سعودية بجودة 

احلياة باإذن اهلل. 

اأ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات

أ.د. أسامة سعد خليل

عمرانيات

االإدارة احل�سرية امل�ستدامة... مدخل الزدهار املدن

aajlan@ksu.edu.sa
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري - جواهر 

القحطاين

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  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

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

ت / 4675158

ترقيات بالجملة مبروك للجميع

اإىل وق��ت قريب  ال��ك��ت��اب  ك��ان 

وكانت  للرتفيه،  الأه���م  الو�سيلة 

يف  ال�����س��دارة  موقع  حتتل  الكتب 

املنازل واملكاتب، حيث جتد غالباً 

البيوت  الغرفة يف  اأو  الزاوية  تلك 

والتي تكون عادةً خم�س�سة للكتب 

»م��ك��ت��ب��ة« ومتتلئ  ل��ق��ب  وحت��م��ل 

تعانق  ال��ت��ي  والأدراج  ب��ال��رف��وف 

بدلل.  وتعاملها  ه��دوء  يف  الكتب 

اإىل  الكبري  املنزل من  اأفراد  وكان 

املكتبة  زي���ارة  ي��ع��ت��ادون  ال�سغري 

وي��ق��راأون  فيها  وميكثون  املنزلية 

ما تلقيه من معارفها، فقد كانت 

القراءة ثقافة �سائعة يف املجتمع، 

اللغوية  ح�سيلتهم  ي�ستعر�سون  البع�ض  وك���ان 

املجالت.  �ستى  يف  وقراءاتهم  املعرفية  وثقافتهم 

وكانت املكتبات املنزلية عند البع�ض مكاناً فاخراً 

ل�ستقبال ال�سيوف والحتفاء بهم وتقدمي بع�ساً 

من اإ�سدارات تلك املكتبات لهم كنوع من التكرمي 

والإجالل والحرتام، فقد كان الكتاب حينها من 

امل�ساجد يف  والعطايا. حتى  الهدايا  اأن��واع  اأفخر 

حتوي  �سغرية  مكتبات  ت�سم  كانت  م�سى  وق��ت 

بع�ساً من املجلدات الفقهية وامل�سنفات التاريخية 

وكتب احلديث وال�سرية و�سيئاً من املعاجم اللغوية 

يف دللة وا�سحة على ارتباط النا�ض بالقراءة.

ثقافية  فعاليات  الكتاب  معار�ض  كانت  كما 

وترفيهية، وكان م�سدراً لالطالع على اآخر الكتب 

لتغذية  منها  كميات  على  واحل�سول  املن�سورة 

املكتبات املنزلية باجلديد واملفيد من تلك الكتب 

الزوار  ت�ساهد  اأن  النادر  من  وكان  والإ�سدارات، 

يحملوا  اأن  دون  الكتاب  معار�ض  من  يخرجون 

اأكيا�ساً ممتلئة باأنواع الكتب وامل�سنفات واملجلدات 

من خمتلف الفنون والعلوم. ول زلت اأتذكر زياراتي 

ملعار�ض الكتاب مع بع�ض الأ�سدقاء حيث جنل�ض 

ب��ال�����س��اع��ات من���ر ع��ل��ى اأج��ن��ح��ة 

املكتبات ون�ستعر�ض الكتب لننتقي 

ما طاب من جديدها وعناوينها ، 

مالكوم  �سرية  على  تعرفت  حيث 

اإك�������ض وق������راأت يف ح��ي��اة غ���ازي 

معاناة  ومل�ست  الإداري��ة  الق�سيبي 

نيل�سون مانديال، وا�ستمتعت ب�سرد 

تاريخي اأنيق عن الدولة ال�سعودية 

ال��ث��الث يف جملد  م��راح��ل��ه��ا  يف 

يزيد عن 300 �سفحة، وت�سفحنا 

والأدب  ال�سعر  عن  تتحدث  كتب 

والتاريخ. 

ث���م ن�����س��اأت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ب�ساعتها،  وازده���رت  الجتماعي 

املعلومة  واأ�سبحت  الذكية،  الأج��ه��زة  وت��ط��ورت 

اأ�سهل واأ�سرع انت�ساراً من اأي وقت م�سى، ومتكنت 

التقنية من توفري بدائل ترفيهية اأكرث متعة واأقل 

كلفة جعلت اأجيالً جديدة تدين بالولء لها وترتبط 

عاطفياً وج�سدياً بها حتى يكاد الواحد من هذه 

الأجيال يفقد اتزانه وتوازنه لو غاب عنها اأو غابت 

اأيام تعطل تطبيق الفي�سبوك  اأنه قبل  عنه، حتى 

والتطبيقات التابعة له مثل الوات�ساب والإن�ستقرام 

اأخرى ماليني  تقنية  فح�سدت مواقع وتطبيقات 

تعطل  يتحملوا  مل  ال��ذي��ن  اجل��دد  امل�ستخدمني 

تطبيقاتهم الرئي�سية لعدة �ساعات.! هذه التقنيات 

خمتلفاً  مفهوماً  ر�سمت  والتطبيقات  اجل��دي��دة 

للرتفيه، وخلقت مزاجاً �سعبياً ق�سى على بع�ض 

ال�سعبية  ذات  التقليدية  الرتفيهية  الفعاليات 

واأهمها القراءة، فن�ساأت فجوة كبرية بني الأجيال 

ال�سابقة التي متتهن القراءة كهواية وممار�سة وبني 

ال�سورة  بجمالية  اكتفت  التي  احلالية  الأج��ي��ال 

وف�سولية اللقطة على مواقع التوا�سل كبدائل عن 

التاأثري  اآخ��ر. ومن �سور هذا  ترفيهي  ن�ساط  اأي 

والذي  للكتاب،  ال��دويل  الريا�ض  ازدح��ام معر�ض 

اختتم اأعماله الأ�سبوع املا�سي، باجلماهري والزوار 

الذين توافدوا عليه من كل مكان ويف كل الأوقات 

لكن دون اأن تلم�ض رغبات حقيقية يف اقتناء الكتب 

ال�سخ�سية  امل�ساهدات  من  كان  فقد  و�سراءها، 

املعر�ض  من  يخرجون  الذين  ال���زوار  اأع���داد  قلة 

العك�ض  والإ���س��دارات على  بالكتب  وهم حمملني 

من معار�ض الكتاب يف ال�سابق. هذا الزدحام يف 

معر�ض الكتاب يعود رمبا اإىل الف�سول الذي يحرك 

ح�سورها  توثيق  يف  الراغبة  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال 

ال�سخ�سي ون�سرها يف ح�ساباتها ال�سخ�سية على 

الدعاية  �سبيل  على  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

للكتاب  الأدب��ي��ة  بالقيمة  اك���رتاث  دون  واملباهاة 

واقتناءه كم�سدر للرتفيه واملعرفة والثقافة.

ق��راءة  تعد  الأك��ادمي��ي، مل  امل�ستوى  حتى على 

الطالب،  من  كثري  عند  هاج�ساً  واملراجع  الكتب 

اأ�ستاذ املادة من  اأ�سبحوا يكتفون مبا يطرحه  بل 

�ساليدات تو�سيحية عند اإلقاء املحا�سرة، وحتى 

مع  للتفاو�ض  جم��الً  اأ�سبحت  ال�ساليدات  ه��ذه 

الأ�ستاذ لخت�سارها وحذف ما تي�سر منها.!

للتغذية  م�سادر  والكتب  حياة،  اأ�سلوب  القراءة 

الروحية واملعرفية، والقارئ اجليد هو مثقف جيد، 

لثقافة  لبد  وواعياً،  مثقفاً  وحتى منلك جمتمعاً 

القراءة اأن تعود اإىل رونقها وتاألقها على امل�ستوى 

الفردي واملجتمعي، واأن تعود للكتاب هيبته ومكانته 

القائمة على جودة املحتوى ونوعية امل�سمون واأناقة 

و�سهرته  قوته  ي�ستمد  املتميز  فالكاتب  العر�ض، 

و�سعبيته من قوة حروفه وكلماته وموؤلفاته، ولي�ض 

م�ساهري  بع�ض  قيام  م��ن  الآن  حا�سل  ه��و  كما 

التوا�سل الجتماعي يف مناف�سة املثقفني والأدباء 

يف ب�ساعتهم ومزاحمتهم يف ندواتهم ومعار�سهم 

اأماًل يف احل�سول على مزيد من الهتمام والنت�سار 

واملباهاة والربي�ستيج الفارغ من اأي م�سمون.

كلية الطب

ع���دًدا م��ن امل�ساكل  ي��واج��ه الإن�����س��ان ي��وم��ي��اً 

والعقبات. رمبا ين�ساأ عنده قلٌق يوؤدي اإىل حتطيم 

لديه  والع���ت���دال  ال��ت��وازن  وف��ق��دان  �سخ�سيته 

على  وتاأثريه  بل  امل�ستمر  بال�سطراب  و�سعوِره 

اأع�ساء ج�سده اأي�ساً. وم�سكلُة بع�ض النا�ض اأنهم 

يعي�سون غرباء يف زمانهم وعن زمانهم. فرناهم 

يفكرون يف احلا�سر بعقلية املا�سي وينظرون اإىل 

احلياة مبنظار �سيق اأ�سود. ويفكرون اأن الأخطاء 

على  لنغالقهم  اإل  ذل��ك  وم��ا  غريهم.  من  تقع 

بع�ض  ووج��ود  تفكريهم  يف  وجمودهم  اأنف�سهم 

املفاهيم اخلاطئة من حولهم يف خواطرهم ومن 

حالهم. هكذا جندهم من اأتَْع�ِض النا�ِض واأكرِثهم 

�سقاء!

اأثناء  قراأته  واقعي  مبثال  ذلك  اأو�سح  اأن  اأودُّ 

مطالعاتي للكتب.

جديد  منزل  اإىل  زوجته  مع  رجل  انتقل  نعم، 

يف مدينة جديدة. ويف �سبيحة اليوم الأول بينما 

يتناولن وجبة الإفطار...

النافذة  ُم�سرية من خلف زجاج  الزوجة  قالت 

وبني  بينهما  امل�سرتكة  احل��دي��ق��ة  على  امل��ط��لّ��ة 

جارِتنا  غ�سيل  اإىل  حبيبي  يا  انُظر   : جريانهما 

فاإنه لي�ض بنظيٍف ....رمبا اإنها ت�سرتي م�سحوقا 

على  الزوجة  داأب��ت  اأث��واب��ه��ا....  لتغ�سل  رخي�سا 

اإلقاء نف�ض التعليق يف كل مرة عندما ترى جارتها 

�سهٍر،  ُم�سي  وبعد  املغ�سولة...  اأثوابها  تن�سر 

جارتها،  ِحبال  على  نظيفة  الأث��واب  راأت  عندما 

قالت الزوجة لزوجها وهي منده�سة : انظر....، 

انظر....،

لقد تعلمْت اأخرياً جارتُنا كيف تغ�سل.

فاأجاب الزوج :  يا حبيبتي كاّل، لقد ا�ستيقظُت 

نّظفُت  ا�ستيقاظي  وف��ور  ال�سباح.  ه��ذا  مبكرا 

زجاج النافذة التي تنظرين من خاللها!

مثل  متاماً  وا�سحة  الق�سة  ه��ذه  من  العربة 

العنوان.

ننتقد  اأن  قبل  عيوبنا  ن�سلح  اأن  نحاول  ل��ذا 

ونقدم  واأعمالهم.  النا�ض  لأقوال  ونعلل  الآخرين 

لهم الأعذار. ول نن�ض اأنف�سنا اأن نبحث يف داخل 

ذواتنا  من مواهب وقدرات كامنة. ف�سوف جند 

اأن كل  ل��ن ن�سدق  اأن��ن��ا  ل��درج��ة  رائ��ع��اً  ك��ل �سيء 

�سخ�سيات  اأ�سحاب  اأننا  ونتاأكد  بداخلنا.  هذا 

خمتلفة عن اجلميع. ونحن يف اأم�ّض احلاجة اإىل 

نراها  قد  التي  املظلمة  ال�سماء  يف  تتالألأ  جنوم 

اإلينا.  تت�سلل  الإحباط قد  ببوادر من  �سعرنا  اإذا 

واهتماماتنا. ونحّولها  نعرف  ميولنا  اأن  ونحاول 

اإىل ن�ساٍط عملي على  من جمرد اهتماٍم نظري 

اأر�ض الواقع. و�سوف نكت�سف اأ�سياء كثرية مل تكن 

نتوقعها اأن يف اإمكاننا اأن نفعلها.

التغيري   الوحيد يف حياتنا هو  الثابت  ال�سيء 

اهلل  اإن   (  : تعاىل  قال  نعي�سها.  كونية  �سّنة  فهو 

ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم ( وهذا 

تاأكيد على اأّن اأي تغيري حولنا، نكون نحن نقطة 

بدايته.

اأ. حممد �سومي كرمي الر�سادي

هل ال يزال الكتاب بخير..؟

أخطائنا هي التي ترينا أعمال الناس خطأ

د. خليل اليحيا

�شارة  احلمدان

الت�شوير

جامعة امللك �سعود هي اول جامعة وطنية يتم اإن�ساءها، حيث 

اأمر باإن�سائها جاللة امللك �سعود- يرحمه اهلل- قبل اأكرث خم�ض 

لأنها يف  وذلك  اأهمية خا�سة،  لها  �سنه. هذه اجلامعة  و�ستون 

قيادات  وكبار  وال��وزراء  الأم��راء  من  الكثري  وخّرجت  العا�سمة 

على  جامعة  اإنها  واخل��ا���ض.  احلكومي  القطاعني  يف  الوطن 

كانت  �سواء  والكليات  التخ�س�سات  كل  جمعت  حيث  ا�سمها، 

تخ�س�سات اإن�سانية او علمية او هند�سية او �سحية، وبها كليات 

متخ�س�سة يف علوم دقيقة كما هو احلال يف كثري من جامعات 

العامل املتقدم. جامعة امللك �سعود كذلك كانت النواه التي تكونت 

منها بع�ض جامعاتنا النا�سئة يف ما بعد، مثل جامعة امللك خالد 

باأبها و جامعة �سقراء مبدينة �سقراء. 

اأي  ينق�سها  ل  �سعود  امللك  جامعة  فاإن  �سبق،  ما  على  بناء 

جزئية ول متطلب من متطلبات ال�سبق والتميز البحثي والعلمي 

العاملية  الت�سنيفات  يف  التميز  طموح  اإىل  اإ�سافة  والأكادميي، 

والإقليمية والوطنية. امل�سوؤولون يف حكومتنا املوفقة ذكروا مرارا 

كل  منها  واملاأمول  اأهمية خا�سة  تُعطى  �سعود  امللك  اأن جامعة 

التميز الذي يليق بها، وكان اأبرز هذه الت�سريحات هو ت�سريح 

�سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان - حفظه اهلل- قبل اقل 

من �ستة اأ�سهر حيث قال: اإن هدفنا يف روؤية 2030 هو ان تكون 

جامعة امللك �سعود �سمن اأف�سل ع�سر جامعات يف العامل. فعال 

هذا ما نراه درجة م�ستحقة لهذا ال�سرح العلمي املهم.

ما ذكرنا �سابقا هو حول املاأمول وال�سبق املطلوب، ولكن عند 

النظر يف الواقع، وخا�سة يف الت�سنيفات العاملية احلديثة، مثل 

ت�سنيف �سنغهاي، فاإننا ل نرى جامعة امللك �سعود تقدمت كما 

او  منها  الإقليمية  �سواء  الت�سنيفات  قوائم  �سدارة  يف  ينبغي 

العاملية. على الطرف الآخر نرى بع�ض جامعتنا الوطنية الأخرى 

ومنها النا�سئة بداأت تظهر وتتقدم يف الت�سنيفات العاملية رغم 

الوطنية  جامعاتنا  تقدم  اخل��ربة.  م�سوار  وبداية  العمر  ق�سر 

باع  له  كان  اأن من  الأف�سل  ولكن  ي�ُسر اجلميع،  الأخ��رى �سيء 

طويل يف اخلربة والإمكانيات اأن يكون يف املقدمة. اجلامعة ل 

مادية  اإمكانيات  ول  تدري�ض  ول جودة  علمي  بحث  ل  ينق�سها 

لطريقة جلعل هذه  نحتاج  اننا  نعتقد  ولكن  ب�سرية،  كوادر  ول 

املدخالت تظهر ب�سكل �سحيح وعادل لرياها العامل اخلارجي 

وتكون النتيجة هي التقدم يف الت�سنيفات الدولية. كذلك يحبذ 

التي  العوامل  ماهي  تدر�ض  ان  اجلامعة  يف  املخت�سة  للجهات 

تزيد من النقاط يف احت�ساب الت�سنيفات والعمل على احلر�ض 

عليها والتاأكد ان كل املدخالت التي حتتاجها الت�سنيفات العاملية 

املثال حتديث  �سبيل  على  اخلارجي،  العامل  متناول  ويف  معلنة 

مواقع اجلامعة، واهلل هو املوفق. 

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

الجامعة والتصنيفات العالمية

yaalotaibi@ksu.edu.sa
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املب�صرين  حياة  اأن���ارت  م��واه��ب 

م��ن خ���ال اإب��داع��ات��ه��م، اإرادت���ه���م، 

اإجن��ازات��ه��م، ف��احل��ي��اة ع��ط��ا�ؤه��ا ال 

تعرتف  �ال  معني  ح��ٍد  عند  يتوقف 

الهدف،  لتحقيق  التحدي  بلغة  اإال 

التاريخ  يخلدهم  الذي  الهدف  ذاك 

تنتهي  اأجله.. م�صرية ��صرية ال  من 

اإجنازاتهم  �لدت  التي  االأ�صماء  من 

من رحم املعاناة، منهم »عميد االأدب 

العربي« طه ح�صني، ابن النيل الذي 

طفًا،   13 بني  فقرًيا  كفيًفا  عا�ش 

اأ�صبح �صيًدا لاأدب العربي، �لوي�ش 

�فقد  بالعمى  اأ�صيب  ال��ذي  برايل، 

على  ت��ف��وق  ح���ادث،  ب�صبب  ب�صره 

بابتكاره نظام  اإ�صابته �اأحدث ثورة 

كتابة بريل، �امل�صرية ال تتوقف..

نقطة االنطالق

امللك  ج��ام��ع��ة  ن��ق��ف يف حم��ط��ة 

اجلعيد،  يفيَ  اأبها«  »ابنة  عند  �صعود 

حتقيقها  ب��ع��د  ال��ر���ص��ال��ة  ���ص��ي��ف��ة 

ال��ذه��ب��ي��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اأر���ش  على  اأقيمت  التي  املفتوحة 

جمهورية م�صر قائلة: بداأت رحلتي 

من  جميئي  عند  اجلامعية  العلمية 

مدينة اأبها اإىل جامعة امللك �صعود، 

�بالتحديد يف كلية احلقوق �العلوم 

يف  كانت  اإقامتي  حيث  ال�صيا�صية، 

من  �ج��دت  حيث  الطالبات،  �صكن 

)امل�صتوى  االآن  اإىل  االأ�ل  امل�صتوى 

اخلا�صة  ال�صكن  اإدارة  من  ال�صابع( 

باجلامعة اهتماًما كبرًيا فيما يتعلق 

اأم���ور  ب��اأ���ص��ح��اب ذ�ي ال��ه��م��م م��ن 

الت�صهيات �االإجراءات �غريها.

3 �صاعات تدريبية يومًيا:
م��ن��ذ �صغري  ح��دي��ث��ه��ا:  �ت��ك��م��ل 

�عند  ع��ام،  ب�صكل  الريا�صة  اأح��ب 

عن  بحثت  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ق��د�م��ي 

ريا�صة قتالية لتفريغ طاقتي، بحيث 

فتوجهت  الدرا�صة،  �صغوطات  اأفرغ 

مدربة  على  �تعرفت  ال��ن��ادي  اإىل 

متخ�ص�صة يف ريا�صة اجلود�، �هي 

من �صقلت موهبتي ��صجعتني على 

ذلك، فكانت التجربة جميلة �مميزة 

التي  التدريبية  من خال احل�ص�ش 

ال�صعور  د�ن  �صاعات   3 اإىل  ت�صل 

باملدة الزمنية، �من هنا اأدركت باأن 

املوهبة تنا�صبني.

من جمرد فكرة اإىل هدف اأ�صا�صي

ت�����ص��ت��ذك��ر ق��ائ��ل��ة: كانت  �ت��ع��ود 

االأمر  كان   ،2019 عام  يف  البداية 

ريا�صة  تكون  اأن  قبل  فكرة  جم��رد 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة، �ب���ع���د م�����ر�ر ال��زم��ن 

ممار�صة  يف  �احلما�ش  �االن�صجام 

اجلود� قررت اأن اأركز على املو�صوع 

باأكرث جدية، حيث كنا 11 العبة من 

البطولة  يف  للم�صاركة  الهمم  ذ�ي 

العربية املفتوحة �التي �صاركت فيها 

بعد ظر�ف �صعبة �قاهرة.

حتقيق احللم 

�نلت  م�صاركتي  مت��ت  �ت��ك��م��ل: 

احللم  �مت���دد  الذهبية،  امليدالية 

عاملي،  اإجناز  لنيل  كمكفوفني  لدينا 

نف�صي  اأثر  له  االإجن��از  �حتقيق هذ 

لرفع ا�صم الريا�صة ال�صعودية عالًيا. 

�ت��ت��اب��ع: ه��ن��اك ع���دد ك��ب��ري من 

الطالبات بنادي جامعة امللك �صعود، 

ح��ي��ث ����ص��ل ع���دد ال��اع��ب��ات اإىل 

60 العبة يرغنب يف االن�صمام اإىل 
اإجن��از  بعد  �ذل��ك  اجل���ود�،  ريا�صة 

�ال��ذي  املفتوحة،  العربية  البطولة 

اإجن��از  لتحقيق  خ��ال��ه  م��ن  ن�صعى 

عاملي ال يتوقف.

دور االأ�صرة واجلامعة

�ت��ك��م��ل ح��دي��ث��ه��ا: ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

يعدان  ��الدتي(  )�ال��دي  الأ�صرتي 

من  م��وه��ب��ت��ي  يف  االأ�ل  ال���داع���م 

�قد  امل�صتمر،  ت�صجيعهما  خ��ال 

منحاين حرية االختيار �با قيود، 

جناحي  �راء  ال�����ص��ر  ت��ع��د  �ال��ت��ي 

لتحقيق اأهدايف، كما ال اأن�صى د�ر 

موهبتنا  احت�صنت  التي  اجلامعة 

�قدمت خدمات ال تعد �ال حت�صى 

املهارات  تنمية  اإىل  الدرا�صة  من 

االإعاقة  لذ�ي  ��صهلت  �املواهب، 

لنا  امل��رك��زة  التدريبية  احل�ص�ش 

�صرًحا  ن��ح��ت��اج  الأن��ن��ا  ك��م��ب��ت��دئ��ني، 

خم��ت��ل��ًف��ا ن��ح��ن اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م 

الكبري. الدافع  اأعطانا  �الذي 

طموح ال حدود له:

�حول طمحها اأ�صافت: طموحي 

ال ح���د�د ل���ه، ف��ال��ت��دري��ب احل��ايل 

خال  �م��ن  احرتافًيا،  تدريًبا  يعد 

اأنف�صنا  جنهز  امل�صتمرة  التدريبات 

بطولة  مثل  عاملي  اإجن���از  لتحقيق 

طوكيو. 

اأ�صعب املناف�صات:   

فتقول:  اجل��ود�  ريا�صة  عن  اأم��ا 

تعد لعبة اجلود� مناف�صة ذاتية قبل 

�صخ�ش  مع  مناف�صة  لعبة  تكون  اأن 

البطولة  يف  �اج��ه��ت  ح��ي��ث  اآخ����ر، 

من  كفيفة  العبة  املفتوحة  العربية 

م�صر متار�ش اللعبة منذ 7 �صنوات، 

التي  املناف�صات  اأ���ص��ع��ب  م��ن  تعد 

كبرًيا  حتدًيا  تعد  �التي  �اجهتها، 

الفوز  مت  احلمد  �هلل  يل  بالن�صبة 

اللعبة  ممار�صة  ب��اأن  علًما  عليها، 

�هو  متخ�ص�ش،  غ��ذاء  اإىل  حتتاج 

على  �يعتمد  متوازن  غذائي  نظام 

االأغذية الغنية بالكربوهيدرات، الأنه 

اجل�صم  يحرك  ال��ذي  ال��وق��ود  يعد 

للقيام  �ال��ك��ف��اءة  احليوية  �مينحه 

ال���ب���دين، �ه��ن��اك حاجة  ب��اجل��ه��د 

لرتميم  معدلة  بكميات  ل��ل��ر�ت��ني 

ذلك  من  �بالرغم  الع�صات،  �منو 

ف����اإن ال��ك��رب��وه��ي��درات ه��ي ال��ن��وع 

يف  امل�صتخدمة  للطاقة  االأ�صا�صي 

نبداأ  اأن  املهم  من  اأن  كما  التدريب، 

يف  جيد  ب�صكل  ب��االرت��واء  التدريب 

اأيام احلر �ال�صيف )ماء، ع�صري(.

اجلامعة  لر�صالة  اللقاء  �ختمت 

موجهة ن�صيحتها قائلة: لكل �صخ�ش 

مل يجرب نف�صه حتى االآن عليه اأن 

يجرب جميع املجاالت حتى يكت�صف 

نقطة  �صتكون  �ع��ن��ده��ا  موهبته، 

االنطاق �االإبداع.
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الجامعة احتضنت موهبتنا.. ووفرت لنا الخدمات

60 العبة في نادي جامعة الملك سعود من ذوي الهمم
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تزامنًا مع اليوم الوطني ال�سعودي 91

لجنة خريجي اإلعالم نظمت ندوة  »اإلعالم في يوم الوطن«

مو�ضي   – امل�ضند  جم��د  متابعة: 

املقرن

الإع��ام  خريجي  راب��ط��ة  نظمت 

ق�ضم  خريجي  جلنة  م��ع  بالتن�ضيق 

ندوة   �ضعود  امللك  بجامعة  الإع��ام 

بعنوان » الإع��ام يف يوم الوطن« - 

ال�ضعودي  الوطني  اليوم  مع  تزامناً 

91 -  وذلك يوم الأربعاء 22�ضتمرب 
2021  ، املوافق 15 / 2 / 1443 ه� 
، حيث ح�ضر فيها نخبة من اأ�ضاتذة 

عبدالرحمن  اأ.د.  ه��م   و  الإع���ام 

النامي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية 

الإم���ام  الإع���ام والت�����ض��ال جامعة 

حممد بن �ضعود ، د. علي بن دبكل 

العنزي رئي�س ق�ضم الإعام بجامعة 

�ضليمان  اأ.   ، �ضابقاً  �ضعود  امل��ل��ك 

العقيلي رئي�س حترير �ضحيفة الوطن 

اأ. وعد   ، ال�ضيا�ضي   واملحلل  �ضابقاً 

عارف طالبة الدكتوراه واملبتعثة من 

ق�ضم الإع��ام ، يف حني اأدراه���ا د. 

�ضعيد الغامدي ع�ضو هيئة التدري�س 

بالق�ضم . 

يف البداية األقى د. عادل املكنيزي 

مهنئا   ، باحل�ضور  فيها  رحب  كلمة 

 ، العظيمة  املنا�ضبة  بهذه  اجلميع 

ومتحدثاً عن جهود واإجنازات جلنة 

خريجي ق�ضم الإعام  التي ت�ضتهدف 

بني  وال��ولء  النتماء  م�ضاعر  تعزيز 

الق�ضم ، وخريجيه ، حت�ضني فر�ضهم 

املحتوى  وجتويد   ، العمل  �ضوق  يف 

التعليمي مبا يخدم الإعام والوطن.

بداأ الدكتور �ضعيد الغامدي الندوة 

 « الندوة  اإىل �ضيوف  بت�ضاوؤل وجهه 

الوطن » ، حيث  ماذا يعني لك يوم 

تف�ضل الدكتور علي العنزي بالإجابة 

ك��ل معاين  يعني  اأن��ه  م��وؤك��داً  عليه  

احلياة ، القيام ، النبعاث ، الوحدة 

هذا  ووح��د  اأ�ض�س  برجل  والفخر   ،

العربية  اململكة  كيان  حتت  الكيان 

ال�ضعودية و هو امللك عبدالعزيز بن 

اهلل  - طيب  �ضعود  اآل  عبدالرحمن 

ث���راه-  حمققاً  اأك��رب وح��دة عربية 

القبائل  لكل  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  يف 

املتناحرة و املدن املتفرقة .

النامي  الدكتور  جانبه  عرب  ومن 

عن م�ضاعر الأمن والنتماء ، متطلعاً 

ال�ضعودي رواد  ال�ضعب  اأن يكون  اإىل 

من  ال��ق��ري��ب  امل�ضتقبل  يف  ال��ع��امل 

ر�ضمتها  التي  الر�ضيدة  الروؤية  خال 

، يف حني  اأهدافها  القيادة وح��ددت 

ا�ضتعر�س اأ. العقيلي التوحيد كنموذج 

الإ�ضامية من  و  العربية  لاأمة  حي 

خال اختيار قواعد هذه الدولة ، وما 

اهلل  رحمه  العزيز  عبد  امللك  حققه 

و رجاله من اإجنازات بذل من اأجلها 

اجلهود  و  امل��ال  و  الأرواح   ، ال��دم��اء 

هذا  لأبناء  الكرمي  العي�س  اأج��ل  من 

الأمن  بالذكر قيمة  الوطن ، خم�ضاً 

و ال�ضتقرار باملقارنة بكثري من الدول 

من  بالعديد  وم�ضت�ضهداً   ، العربية 

القراءات التاريخية عن ع�ضر ما قبل 

الفاقد   ،و جتاوز  اللتحام  و  الوحدة 

من وفود احلجيج ملكة املكة 75 % ، 

و م�ضيداً بجهود القيادات ل�ضيانة هذا 

املنجز التنموي لل�ضعب ال�ضعودي.

انتقل د. الغامدي اإىل حمور اأخر 

يف الندوة خا�س بكيفية تقدمي الإعام 

ال�ضعودي لليوم الوطني ، حيث اتفق 

احل�ضور على دور و�ضائل الإعام يف 

اإحداث احلراك املطلوب ب�ضكل عام ، 

و تغطيات هذه املنا�ضبة ب�ضكل خا�س 

من خال العديد من ال�ضهامات عن 

اأ�ضار  هذا الجناز التاريخي ، حيث 

اإىل ذلك د. العنزي قائًا : » اأقولها 

مبو�ضوعية هناك قفزات يف الإعام 

التقنية  و  امل��ح��ت��وى  م��ن  ال�����ض��ع��ودي 

: » احلكومة  والو�ضيلة »، م�ضتطرداً 

ا�ضتثمرت الإعام ليكون اليد الأمينة 

لنقل الرتاث و التاريخ ، والإجن��از« ، 

موؤكداً �ضرورة اأهمية دوره يف غر�س 

قيم النتماء و الرتباط بالوطن لدى 

اجليل اجلديد ، وتن�ضئته �ضيا�ضياً .

يف �ضياق اأخر ، انتقد اأ. العقيلي 

غياب التفاعل مع رمزية اليوم الوطني 

ع��ن اأغ��ل��ب امل��ع��اجل��ات الإع��ام��ي��ة 

الأداء  ت��ط��وي��ر  ����ض���رورة   م���وؤك���دا   ،

الإع��ام��ي يف ه��ذا ال��ي��وم و حتويله 

من الطابع ال�ضتهاكي النمطي اإىل 

معاين  من  احل��دث  وراء  ما  البحث 

الوحدة الوطنية ، قائا: » لنجعل من 

املفاهيم  لبلورة  وع��اء  الوطني  اليوم 

امل�ضرتكة يف ظل فل�ضفة النفتاح على 

العامل والثورة الرقمية«.

وعن دور الإعام يف عك�س �ضورة 

اململكة كرائدة للعمل الإن�ضاين على 

م�ضتوى العامل  و املتمثلة يف العديد 

امللك  م��رك��ز  منها  و  اجل��ه��ات  م��ن 

�ضلمان لاإغاثة والأعمال الإن�ضانية ، 

الربنامج الطموح لإعادة اإعمار اليمن 

، حتدث د.النامي عن جناح اململكة 

يف التعامل مع اأزمات العديد من دول 

الإعام  به  قام  مبا  م�ضيداً   ، العامل 

اإيجابية  �ضورة  عك�س  من  ال�ضعودي 

كافة اجلوانب  واإب���راز   ، اململكة  عن 

التنموية و احل�ضارية للعامل بعدما كنا 

خارج دائرة ال�ضوء ، مبا �ضينقلها يف 

ال�ضنوات القادمة للمرتبة الأوىل على 

م�ضتوى العامل .

كاأ�ضتاذ  العنزي  د.  األ��ق��ى  ب���دوره 

ومتخ�ض�س يف العاقات الدولية مزيداً 

من ال�ضوء على دور الإعام ال�ضعودي 

يف اإبراز اأهمية وروؤية وحمورية اململكة 

للمجال املحلي و الإقليمي ، والدويل 

، معلقاً على املرتكزات الأربعة لقوة 

اململكة ، واأهمها املرتكز ال�ضرتاتيجي 

كل  رابطة  و  العامل  قلب  باعتبارها 

باعتبارها  والقت�ضادي    ، القارات 

، وكذلك  اأكرب دول منتجة للبرتول  

ال�ضيا�ضي مبا تتمتع به من ا�ضتقرار 

التي  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف 

الروحي  واأخ��رياً  بال�ضراعات،  ت�ضج 

الدينية و  املقد�ضات  مبا متتلكه من 

متثل قلب العامل الإ�ضامي ، وهو ما 

يجعل منها رقم �ضعب يف اأي معادلة 

اإقليمية و دولية . ويف ذات ال�ضياق ، 

اأعرب �ضعادته عن جناح الإعام على 

امل�ضتوى املحلي و الإقليمي ، و هو ما 

ظهر يف مدى وعي املجتمع ال�ضعودي  

يف ا���ض��ت��خ��دام ���ض��ب��ك��ات ال��ت��وا���ض��ل 

على  عقب   ح��ني  يف   ، الجتماعي 

دوره بالن�ضبة للمجال الدويل ، قائًا 

: »املناف�ضة قوية مع الإعام الأجنبي 

و الإع�����ام ال�����ض��ع��ودي ي��ح��ت��اج اإىل 

اجلمهور  ملخاطبة  قوية  ا�ضتثمارات 

الدويل بلغته »

 ، الإ���ض��اح��ي  ال�ضعيد  ع��ل��ى  و 

الإعام  املعيقلي عن دور  اأ.  حتدث 

القفزة  ع��ن  التعبري  يف  ال�ضعودي 

النوعية املتعلقة بالأنظمة و القوانني 

الف�ضاد  وحم��ارب��ة   ، الت�ضريعات  و 

به منذ  الذي قام  ال��دور  م�ضتعر�ضاً 

مطلع القرن يف ممار�ضة النقد الذاتي 

ب�ضكل مكثف لدرجة و�ضلت اإىل جلد 

 ، �ضيا�ضية  ظ���روف  ظ��ل  ال���ذات يف 

و�ضياقات مو�ضوعية ، وهو ما ميكن 

و�ضفه بالعرتاف بامل�ضكلة و حماولة 

ق�ضايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  معاجلتها 

الراديكالية  و  التطرف  و  الإره���اب 

هذا  حت��ول  اأن  اإىل   ، غريها  اإىل   ،

الدور اإىل العمل يف امليدان يف عهد 

امللك �ضلمان مبا �ضاحبه من حتولت 

وم��ن��ج��زات   ، �ضخمة  مفاهيمية 

حقيقية حولت اأر�س اململكة اإىل قيم 

جاذبة لا�ضتثمار و ال�ضياحة و الولء 

اإبرازه  ، مبا حَمل الإعام م�ضئولية 

متمنياً  حديثه  اأنهى  حيث   ، للعامل 

ال�ضعودي و�ضعية  الإع��ام  ياأخذ  اأن 

القادمة  الأ�ضهر   «  : قائًا  دول��ي��ة  

اإجن��اح  على  قدراتنا  على  �ضت�ضهد 

الإعام الدويل مع انتقال موؤ�ض�ضات 

اإعامية �ضعودية كبرية  من دبي اإىل 

املدينة الإعامية بالريا�س و منها اأم 

بي �ضي ،  العربية واحلدث ».

وع����ن ك��ي��ف��ي��ة ت�����ض��دي الإع����ام 

حلمات الت�ضكيك التي تتعر�س لها 

اململكة يف الثوابت و املنجزات و التي 

 ، الوطنية  اللحمة  تفتيت  ت�ضتهدف 

قام د. النامي ب�ضردها تاريخياً منذ 

اأن  م�ضدداً  العزيز  عبد  امللك  عهد 

الهدف منها الإ�ضرار املبا�ضر مبكانة 

اخ��ت��اف يف  لي�س جم��رد  و  اململكة 

الراأي ، م�ضتطرداً » نراهن على وعي 

املجتمع ال�ضعودي ، والبيعة ال�ضرعية 

اأهم ما تربطنا بولة اأمرنا و هو ما 

مييزنا عن كافة �ضعوب العامل ».

يف حني علق د . العنزي  معقباً على 

هذا اجلانب : »ل تفكر اأنك الوحيد 

يف هذ املحيط الذي تُهاجم .. الدول 

التي تتقدم عادة تكون حمل الهجوم » 

، ثم حتدث عن دور الإعام الوطني 

يقل  الداخلية مبا ل  بتعزيز اجلبهة 

عن دوره اخلارجي من خال تركيزه 

على كل القيم الوطنية لدى املواطن 

ال�ضعودي ، م�ضت�ضهداً مبحاولت اإثارة 

الربيع  ث��ورات  مع  ال�ضعودي  املجتمع 

العربي منذ �ضنوات .

ويف نهاية الندوة ، قدم الأ�ضاتذة  

امل�ضاركني يف الندوة و�ضفة تطبيقية 

الإع���ام  عليه  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  مل��ا 

القادمة تلخ�ضت  الفرتة  ال��دويل يف 

حول  �ضرورة ال�ضتثمار يف الإعام 

و  الإمكانيات  وا�ضتغال   ، ال��دويل 

الناطقني  م��ن  الب�ضرية  ال��ك��ف��اءات 

اأج��ل تقدمي  الأخ����رى  م��ن  باللغات 

م�ضامني عن الثقافة ال�ضعودية بلغة 

الخر على غرار كثري من املوؤ�ض�ضات 

الإعامية يف الغرب  .

تاأتي  الندوة  اأن   ، بالذكر  وجدير 

و   ، الأن�����ض��ط��ة  م��ن  �ضل�ضلة  �ضمن 

التي يقدمها  الفعاليات  ، و  الندوات 

و  ب�ضطريه  الإع���ام  ق�ضم  من�ضوبي 

بيوم  اح��ت��ف��الً   - الطابية  باأنديته 

الوطن - و التي يبثها عرب كل ح�ضاباته 

و من�ضاته عرب ال�ضبكة العنكبوتية و 

و�ضائل التوا�ضل الإجتماعي .

د. العنزي: اإلعالم السعودي نجح على المستويين المحلي واإلقليمي

د. النامي : نتعرض لحمالت تفتيت اللحمة الوطنية ، والبيعة الشرعية تميزنا عن العالم 

نحتاج إلى استثمارات قوية لمخاطبة اآلخر

على اإلعالم السعودي التأهب للوضعية الدولية 



له�شا�شة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

اكتوبر   20 ي�شادف  وال��ذي  العظام 

من كل عام جند وزارت ال�شحة يف 

خمتلف انحاء العامل تد�شن حملتها 

ه�شا�شة  م��ر���ض  ح���ول  ال��ت��وع��وي��ه 

من  البع�ض  يعانى  ح��ي��ث   ال��ع��ظ��ام 

قد  والتى  العظام،  ه�شا�شة  م�شكلة 

توؤدى اإىل ك�شور معظمها فى عظام 

الفخذين  احلو�ض،  الفقرى،  العمود 

اأو مف�شل كف اليد. 

العظام  ه�شا�شة  م��ر���ض  ويعترب 

و  الن�شاء  عند  �شيوًعا  اأك���ر  ه��و  ا 

ي�شاب به : تقريباً 20 ٪ من الن�شاء 

اأي )1 من كل 5( من الن�شاء يف �شن 

ال��� 50 وم��ا ف��وق. وح��وايل 5 ٪ من 

من   )20 كل  من   1(  = اأي  ال��رج��ال 

ال��رج��ال ال��ذي��ن تبلغ اأع��م��اره��م 50 

ان  كون  وال�شبب يف  اأك��ر.  اأو  عاًما 

لال�شابة  عر�شة  اك��ر  هن  الن�شاء 

باملر�ض  يف ذلك  لأن كثافة العظام 

لديهن اأقل كثافة من عظام الرجال. 

ا�شافةاىل التغريات الهرمونية التي 

�شن  بعد  وخ��ا���ش��ة  للن�شاء  حت��دث 

التي  اأالعوامل  اهم  ومن  اخلم�شني. 

جتعلك عر�شة له�شا�شة العظام هي 

التدخني. · عدم اأخذ الحتياج الكايف 

كذلك  د.  وفيتامني  الكال�شيوم  من 

التاريخ العائلي للمر�ض. ا�شافة اىل 

التقدم يف ال�شن.

لهذا  عر�شة  تكون  ان  ولتجنب 

حت��ذر  ان  الط��ب��اء  ين�شح  امل��ر���ض 

من  وذل���ك  الأر�����ض  على  ال�شقوط 

خالل: - ا�شتعمال الأحذية املنا�شبة 

وعدم لب�ض الكعب العايل. - اإجراء 

 - منتظم.  ب�شكل  للنظر  فح�ض 

ا�شتعمال الإ�شاءة املنا�شبة يف املنزل.

»قصر النظر« 
يهدد نصف سكان 

العالم بحلول 
2050.. لهذا 

السبب
املتوقع  من   2050 العام  بحلول 

ن�شف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ي��ع��اين  اأن 

�شكان العامل من ق�شر النظر. هذا 

حديثة  علمية  درا���ش��ة  تك�شفه  م��ا 

ح���ول ت��داع��ي��ات خ��ط��رية ل��زي��ادة 

بالن�شبة  لل�شا�شات  التعر�ض  وقت 

وك�شفت  وال�����ش��ا���ش��ات.  ل��الأط��ف��ال 

معهد  اأج��ري��ت يف  التي  ال��درا���ش��ة، 

جامعة  يف  والعيون  الروؤية  اأبحاث 

اأنغليا رو�شكني الربيطانية، ون�شرت 

ديجيتال  لن�شيت  »ذا  يف  نتائجها 

من  العالية  »امل�شتويات  اأن  هيلث«، 

تزيد  اأن  ميكن  لل�شا�شات  التعر�ض 

من خطر ق�شر النظر بن�شبة ت�شل 

الباحثون  واأك���د  ب��امل��ئ��ة«.   80 اإىل 

الرت���ب���اط ب���ني وق���ت ال�����ش��ا���ش��ات 

النظر  ق�شر  و�شدة  وزيادة خماطر 

وال�شباب،  الأط��ف��ال  م��ن  ك��ل  ل��دى 

�شكلت  التي  درا�شتهم  عرب  وذل��ك 

من  م�شاهمات  �شم  دول��ي��اً  ج��ه��داً 

وال�شني  املتحدة  اململكة  من  علماء 

حتليل  ومت  واأ�شرتاليا.  و�شنغافورة 

�شابقة  درا���ش��ة   3000 م��ن  اأك���ر 

تركز على العالقة بني ق�شر النظر 

ووقت �شا�شة اجلهاز الذكي. �شملت 

جميع هذه البيانات اأفراداً ل تزيد 

اأدت هذه  33 عاماً.  اأعمارهم عن 

ا�شتنتاج  اإىل  التحليلية  العملية 

مفاده اأن امل�شتويات العالية من وقت 

ا�شتخدام �شا�شة اجلهاز الذكي لها 

باملئة   30 بن�شبة  تزيد  بن�شبة  �شلة 

النظر.  بق�شر  بالإ�شابة  تقريباً 

عندما  ب��اأن��ه  الباحثون  اأف���اد  كما 

يقرتن امل�شتخدمون كثرياً من وقت 

ا�شتخدام الهاتف اأو اجلهاز اللوحي 

للكمبيوتر،  املفرط  ال�شتخدام  مع 

فاإن هذا اخلطر يقفز بن�شبة ت�شل 

اإىل حوايل 80 باملئة.
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فى اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أسباب 
المرض وطرق الوقاية الزهايمر من أكثر أنواع 

الخرف انتشارا حول العالم
يعترب داء الزهامير من اأكر اأنواع اخلرف انت�شارا ويعاين ماليني 

النا�ض حول العامل من هذا الداء الع�شال حيث ي�شبب تلف الدماغ 

التدريجي بظهور اأعرا�ض املر�ض مما يجعل من ال�شعب على املري�ض 

التفكري والتوا�شل مع الآخرين وحتى اأداء الأن�شطة اليومية الب�شيطة 

وهذه الأعرا�ض ت�شوء مع الزمن حتى ي�شبح امل�شاب اأكر عجزا

وقد ين�شى املري�ض كيفية رعايته لذاته وقد يفقد مع مرور الوقت 

القدرة على اإدراك احلاجة اإىل ذلك هناك عدة اإر�شادات مت التعرف 

حيث  األزهامير  ملر�شى  الرعاية  مقدمي  خ��ربات  خالل  من  عليها 

معاناته  على  للتغلب  وم�شاعدته  املري�ض  دع��م  خاللها  من  ميكن 

وت�شهيل التعامل معه

ويف املمملكة العربية ال�شعودية هناك مايقارب 130 الف م�شاب 

مبر�ض الزهامير ووفقا ملنظمة ال�شحة العاملية، قالت انه يت�شاعف 

 5 كل  العامل   ح��ول  األزهامير  مبر�ض  امل�شابني  الأ�شخا�ض  ع��دد 

�شنوات بعد �شن 65 عاما. ومن املحتمل اأن ي�شل عدد امل�شابني بهذا 

املر�ض بحلول عام 2060 اإىل ثالثة اأ�شعاف العدد احلايل تقريباً.

وي�شاب �شخ�ض كل ثالث ثوان باخلرف يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ويف اأمريكا وحدها، يعي�ض 5.8 مليون �شخ�ض م�شابني باألزهامير، 

وي�شاب �شخ�ض اآخر به كل 65 ثانية.

عدد  اأن   )ADI( ال��دول��ي��ة  األ��زه��امي��ر  مر�ض  منظمة  واف���ادت 

الأ�شخا�ض الذين يعي�شون باخلرف يحتمل اأن يت�شاعف ثالث مرات 

من 50 اإىل 152 مليونا بحلول 2050.

وملر�ض الزهامير ع�شر عالمات ميكن ال�شتدلل بها وهي :-

تغيريات الذاكرة التي تعطل احلياة اليومية

التحديات يف التخطيط اأو حل امل�شاكل

�شعوبة يف اإجناز املهام املاألوفة يف املنزل اأو يف العمل اأو يف اأوقات 

الفراغ

الرتباك مع الوقت اأو املكان

�شعوبة يف فهم ال�شور املرئية والعالقات مع املكان

م�شاكل يف التحدث اأو الكتابة

و�شع الأ�شياء يف غري اأماكنها وفقدان القدرة على تتبع اخلطوات

انخفا�ض اأو �شوء احلكم

النقطاع عن العمل اأو الأن�شطة الجتماعية

التغريات يف املزاج وال�شخ�شية

لكن  املر�ض،  مع  األزهامير جتربة خمتلفة  م�شاب مبر�ض  ولكل 

املر�شى مييلون مل�شاٍر م�شابٍه من بداية املر�ض اإىل نهايته املوؤ�شفة 

النظام الأكر �شيوًعا، طّوره د. باري ري�شربغ من جامعة نيويورك، 

فهم  الإط��ار يف  مراحل، هذا  �شبع  اإىل  املر�ض  تطور  �ِشم  يُقَّ والذي 

تطور املر�ض قد مت اعتماده وا�شتخدامه من ِقبل عدد من ُمقدمي 

الرعاية ال�شحية، وكذلك جمعية األزهامير.

املرحلة الأوىل: ل يوجد تَلف

خالل هذه املرحلة، يكون مر�ض األزهامير غري قابل للك�شف ول 

توجد م�شاكل يف الذاكرة اأو اأعرا�ض وا�شحة للخرف.

املرحلة الثانية: انحدار طفيف جًدا يف حالة املري�ض

ميكن لكبار ال�شن امل�شابني باملر�ض اأن يالحظوا م�شاكل ب�شيطة 

يف الذاكرة اأو يفقدوا بع�ض الأ�شياء يف املنزل، وعلى الرغم من ذلك، 

اإن كانت م�شاكل الذاكرة  التمييز ب�شهولة  يف هذه املرحلة ل ميكن 

ب�شبب تقدم العمر الطبيعي اأو ب�شبب مر�ض الزهامير.

املرحلة الثالثة: يوجد انحدار قليل يف احلالة

من  العديد  يف  �شعوبًة  �شيواجهون  املرحلة  ه��ذه  يف  املر�شى 

املجالت مبا يف ذلك:

اختيار الكالم املنا�شب يف احلديث

كر اأ�شماء جديدة تَذَّ

التخطيط والتنظيم

املرحلة الرابعة: انحدار متو�شط يف احلالة

�شيواجهون �شعوبة يف امل�شائل احل�شابية الب�شيطة.

قد ين�شون تفا�شيل عن تاريخ حياتهم.

تناولوه  يتذكروا ما  األ  املمكن  ذاكرة ق�شرية �شعيفة )من  لديهم 

على الإفطار، على �شبيل املثال(.

لن يكون لديهم القدرة على اإجراء معامالت مادية اأو دفع فواتري.

املرحلة اخلام�شة: انحدار �شديد اإىل حٍد ما يف حالة املري�ض

ويف هذه املرحلة �شيواجهون مايلي 

حرية وارتباك كبري.

رقم  مثل  اأنف�شهم  عن  ب�شيطة  تفا�شيل  تذكر  على  ق��درة  ع��دم 

هاتفهم ال�شخ�شي.

�شعوبة يف خلع ولب�ض املالب�ض ب�شكل منا�شب.

املرحلة ال�شاد�شة: انحدار �شديد يف حالة املري�ض

احلياة  �شريك  ا�شم  املري�ض  اأحيانا  ين�شى  قد  املرحلة  هذه  ويف 

الذي يعتمد عليه كليا من اأجل البقاء. كما�شوف يجهل اإىل حد كبري 

الأحداث والتجارب الأخرية يف حياتهما

املرحلة ال�شابعة: انحدار �شديد جًدا يف حالة املري�ض

هذه  يف  اللفظية  ال��ق��درات  كافة  فقدان  يتم  املرحلة  ه��ذه  ويف 

املرحلة. يف كثري من الأحيان ل يوجد تخاطب على الإطالق، فقط 

كلمات غري مفهومة وظهور نادر لكلمات وعبارات قدمية

بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«
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إريكسون تقاضي آبل في نزاع 
5G بشأن براءة اختراع

�شركة  ق�شائية �شد  ال�شويدية دعوى  اإريك�شون  �شركة  رفعت 

اآبل اأمام حمكمة فيدرالية يف والية تك�شا�س تطلب اإعالًنا باأنها 

الال�شلكية  اخرتاعها  ب��راءات  لرتخي�س  مفاو�شاتها  يف  امتثلت 

للجيل اخلام�س مع �شركة اآبل اللتزام الرتاخي�س ب�شروط عادلة 

ومعقولة وغري متييزية FRAND وجميع القوانني وال�شيا�شات 

االأخرى املعمول بها.

ال�شويدية امل�شنعة  واتهمت �شركة ت�شنيع معدات االت�شاالت 

معدالت  خلف�س  الئقة  غري  اأ�شاليب  با�شتخدام  اآيفون  لهواتف 

العمولة التي يتعني عليها دفعها ورف�س ترخي�س براءات االخرتاع 

مبوجب اأي �شيء بخالف ال�شروط املقرتحة يف الدعوى املرفوعة 

يف مار�شال بوالية تك�شا�س.

وتاأتي الدعوى الق�شائية يف الوقت الذي و�شلت فيه ال�شركات، 

التي ح�شمت نزاًعا �شابًقا ب�شاأن الرتخي�س يف عام 2015 و�شط 

معركة ق�شائية يف كاليفورنيا، اإىل طريق م�شدود يف املفاو�شات 

ب�شاأن ترخي�س جديد.

تعوي�س  على  احل�شول  اإمكانية  ال�شويدية:  ال�شركة  وقالت 

اأم��ر مهم. وذلك  ب���راءات االخ���رتاع  ع��ادل من خ��الل ترخي�س 

ل�شمان ا�شتثمارات جديدة يف االبتكار والنجاح امل�شتمر للتوحيد 

القيا�شي املفتوح والتعاون.

االخرتاع  براءات  مالكي  على  يجب  دولية،  اتفاقية  ومبوجب 

التي تغطي التكنولوجيا ال�شرورية لالمتثال ملعيار ال�شلكي مثل 

متييزية.  وغري  ومعقولة  عادلة  ب�شروط  تراخي�س  تقدمي   5G
من  العديد  اإىل   FRAND ترخي�س  ح��ول  اخل��الف��ات  واأدت 

املعارك البارزة يف �شناعة االت�شاالت.

وقالت ال�شركة ال�شويدية اإنها بداأت برتخي�س براءات اخرتاعها 

عام  يف  مرة  الأول  اآيفون  اأطلقت  عندما  اآبل  ل�شركة  الال�شلكية 

2008. ورفعت �شركة اآبل دعوى ق�شائية �شد ال�شركة ال�شويدية 
على  للح�شول  مفاو�شات  خالل   2015 عام  يف  كاليفورنيا  يف 

ترخي�س جديد. وذلك يف ق�شية متت ت�شويتها يف وقت الحق من 

ذلك العام باتفاقية ثانية.

وحاججت �شركة اآبل يف ق�شية 2015 باأن براءات اإريك�شون 

املعنية مل تكن �شرورية، واأنها مل تنتهكها. كما قالت اإن مطالب 

ال�شركة ال�شويدية كانت مفرطة.

مع اقرتاب نهاية العام 2021، ال 

جديدة  هواتف  طرح  احتمال  يزال 

ال�شركات  من  ع��دد  قبل  من  وارداً 

التقنية العاملة يف هذا املجال.

وتت�شابق ال�شركات لزيادة ح�شتها 

يف �شوق الهواتف الذكية الذي ي�شهد 

مناف�شة حمتدمة، حيث تتناف�س يف 

تقدمي موا�شفات جديدة وابتكارات 

مراعاة  جانب  اإىل  ه��ذا  متطورة، 

عن�شر ال�شعر االقت�شادي.

 CNET�ل ت���ق���ري���ر  وو�����ش����ع 

قائمة  التقنية  باالأخبار  املتخ�ش�س 

ب��اأف�����ش��ل ال���ه���وات���ف امل���ت���وف���رة يف 

االأ����ش���واق ه���ذا ال��ع��ام، ح��ي��ث متت 

مراعاة عدة عوامل يف االختيار مثل 

اأداء الكامريا وعمر البطارية و�شعة 

وحجم  امل��ع��ال��ج  و���ش��رع��ة  التخزين 

ال�شا�شة ونوعيتها، وغريها.

اآيفون 12 برو ماك�س

يعد هذا االإ�شدار اأف�شل هواتف 

 A14 مبعالج  يتمتع  حيث  »اأب���ل«، 

كامريته  وت��دع��م  ال��ق��وي،   Bionic
متنوعة،  مميزة  اإع���دادات  اخللفية 

االت�����ش��ال  اإىل ج��ان��ب دع���م  ه���ذا 

ب�شبكات اجليل اخلام�س.

غاالك�شي اإ�س 21

من  جيدا  خ��ي��ارا  الهاتف  يعترب 

البالغ  ب�شعره  االقت�شادية  الناحية 

الهاتف  يدعم  كذلك  دوالرا.   800
 4 ب�شعة  ع�شوائي  و���ش��ول  ذاك���رة 

غيغابايت، ومعاجلا من نوع »كوالكوم 

�شنابدراغون 888«.

بك�شل 5 اأي 5 جي من »غوغل«

ب�شبكات  االت�شال  الهاتف  يدعم 

اجل��ي��ل اخل��ام�����س، ك��م��ا اأن���ه يدمج 

ويتميز  »اأول���ي���د«.  بتقنية  �شا�شة 

الطويل،  ال��ب��ط��اري��ة  بعمر  اجل��ه��از 

لكامريات خلفية مزدوجة،  وتوفريه 

ومعاجلا قويا باأداء �شريع.

ون بل�س 9

�شحن  ب�شرعة  ال��ه��ات��ف  يتمتع 

اإىل  الطويل،  العمر  ذات  بطاريته 

ذات  خلفية  ك��ام��ريا  دم���ج  ج��ان��ب 

اإع�����دادات ق��وي��ة، و���ش��ا���ش��ة عر�س 

ب��ح��ج��م ك��ب��ري، وم��ع��اجل��ا م���ن ن��وع 

»كوالكوم �شنابدراغون 888«.

موتوروال اإيدج بل�س

ي���ت���م���ي���ز ال�����ه�����ات�����ف مب���ع���ال���ج 

»�شنابدراغون 865« وبطارية كبرية 

»اأوليد«  تدوم لفرتة طويلة، و�شا�شة 

وكامريات  مرتفع،  حتديث  مبعدل 

خلفية بخيارات ت�شوير متعددة.

غاالك�شي اإ�س 21 األرتا

يحتوي الهاتف على �شا�شة كبرية 

وذاكرة و�شول ع�شوائي وا�شعة، كما 

بتمكني  تتميز  اخللفية  كامريته  اأن 

امل�شتخدم من االختيار بني جمموعة 

وا�شعة من االإع��دادات، وتبلغ ن�شبة 

التقريب الب�شري 10.

أفضل هواتف عام 2021

ابتكار زجاج فوالذي ينهي مشكلة تحطم 
شاشات الهواتف الذكية 

نوعاً  ك��ن��دا  م��ن  ب��اح��ث��ون  ابتكر 

ي�شع جدا  قد  الزجاج،  من  جديداً 

ه��وات��ف  ���ش��ا���ش��ات  حت��ط��م  مل�شكلة 

مقاومة  اأك��ر  الأن��ه  وذل��ك  الذكية، 

الزجاج  من  م��رات  بخم�س  للك�شر 

القيا�شي.

م��ن جامعة  ال��ب��اح��ث��ون  واأو���ش��ح 

درا�شتهم  يف  مونرتيال  يف  ماكجيل 

 »Science« دوري���ة  يف  املن�شورة 

اأن امل���ادة ه��ي م��زي��ج م��ن ال��زج��اج 

واالأكريليك، التي »توفر مزيجا من 

القوة واملتانة وال�شفافية«.

ال��زج��اج  اأن  اإىل  اأ����ش���اروا  ك��م��ا 

م�شتوحى  �شرامة  واالأك��ر  االأق��وى 

الداخلية  الطبقة  م��ن  ت�شميمه 

واملعروفة  الرخويات،  اأ�شداف  من 

اأي�شا با�شم »اأم اللوؤلوؤ«، والتي ت�شبه 

املت�شابك  الليغو  ط��وب  من  ج��دارا 

على امل�شتوى املجهري.

الرغم  على  اأنه  الباحثون  واأف��اد 

اأن  اإال  زج���اج���ا،  امل����ادة  ك���ون  م��ن 

امل����ادة اجل���دي���دة ال��ت��ي اب��ت��ك��روه��ا 

كبري  حد  اإىل  ت�شبه  مبرونة  تتمتع 

عند  ت��ت��ح��ط��م  وال  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك، 

اال�شطدام.

ويوؤكد االأ�شتاذ امل�شارك يف ق�شم 

الهند�شة احليوية بجامعة ماكجيل، 

األني اإرلي�شر اأنه »من املثري للده�شة 

م��ادة  ب�شالبة  يتمتع  ال�شدف  اأن 

ناعمة، مما  �شلبة ومتانة من مادة 

مينحه اأف�شل ما يف العاملني«.

قطع  م��ن  م�شنوع  »اإن���ه  وت��اب��ع: 

الطبا�شري  ت�شبه  م��ادة  م��ن  �شلبة 

عالية  ط��ري��ة  ب��ربوت��ي��ن��ات  م��غ��ط��اة 

قوة  الهيكل  ه��ذا  وينتج  امل��رون��ة، 

ا�شتثنائية، مما يجعله اأقوى 3000 

مرة من املواد التي يتكون منها«.

اجلديدة  »مادتنا  اأن  اإىل  ولفت 

ل��ي�����ش��ت اأق�����وى ث����الث م����رات من 

اإنها  بل  فح�شب،  ال��ع��ادي  ال��زج��اج 

من  ب��اأك��ر  للك�شر  م��ق��اوم��ة  اأك���ر 

خم�س مرات«.

اأن  العلمي  البحث  فريق  واأو�شح 

تتمثل يف حت�شني  التالية  خطواتهم 

من  للك�شر،  القابل  غ��ري  ال��زج��اج 

خالل دمج التكنولوجيا الذكية التي 

خ�شائ�شه،  بتغيري  للزجاج  ت�شمح 

مثل اللون وامليكانيكا والتو�شيل. 

اإن  »مايكرو�شوفت«  �شركة  قالت 

من  االأ�شد  ن�شيب  لها  ك��ان  رو�شيا 

ترعاها  ال��ت��ي  القر�شنة  عمليات 

ال�شركة  اكت�شفتها  وال��ت��ي  ال��دول��ة 

بلغت  بن�شبة  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل 

يقع  التي  ال�شركة  وبح�شب   .%58
اأغلب  ف���اإن  وا���ش��ن��ط��ن،  يف  مقرها 

ا�شتهدفت  الرو�شية  الهجمات  تلك 

ال����وك����االت احل��ك��وم��ي��ة وامل���راك���ز 

الفكرية يف الواليات املتحدة وكذلك 

واأع�شاء  وبريطانيا  اأوك��ران��ي��ا  يف 

االأطل�شي  �شمال  حلف  اأوروبيني يف 

»الناتو«.

وبلغ معدل جناح املخرتقني الذين 

باخرتاق  الرو�شية  الدولة  تدعمهم 

املنتهي  ال��ع��ام  يف   %32 اأه��داف��ه��م 

كان  بينما  امل��ا���ش��ي،  يونيو   30 يف 

�شهراً  ال�12  يف   %21 املعدل  هذا 

ال�شابقة.

»الفعالية  عززته  االرتفاع  وه��ذا 

تكنولوجيا  �شركة  املدمرة« الخرتاق 

وال��ذي  وي��ن��دز«  »���ش��والر  املعلومات 

يتم  اأن  دون  طويلة  ف��رتة  ا�شتمر 

اأ�شا�شي  ب�شكل  اخرتق  وقد  ك�شفه، 

�شركات تكنولوجيا املعلومات مبا يف 

ذلك مايكرو�شوفت نف�شها.

تقرير  يف  مايكرو�شوفت  وقالت 

الثاين  ال�شنوي«  الرقمي  »ال��دف��اع 

الفرتة  يغطي  وال��ذي  ت�شدره  الذي 

من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021، 

اإن ال�شني على اجلانب االآخر كانت 

م�شوؤولة فقط عن اأقل من واحد من 

كل ع�شر حماوالت اخرتاق تدعمها 

دولة ور�شدتها مايكرو�شوفت، لكنها 

اخ��رتاق  يف   %44 بن�شبة  جنحت 

ال�شبكات امل�شتهدفة.

ن�شاطات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

التي  الغزيرة  الرو�شية  القر�شنة 

فاإن  جيداً،  معروفة  الدولة  ترعاها 

تفا�شيل  يقدم  مايكرو�شوفت  تقرير 

حمددة ب�شكل غري معتاد حول قدرة 

للهجمات  الت�شدي  على  ال�شركة 

التي ي�شنها اأعداء الواليات املتحدة 

االآخرون.

واأ����ش���ار ت��ق��ري��ر م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 

الفدية،  برامج  هجمات  اإىل  اأي�شاً 

ومتزايداً.  خطرياً  وب��اء  باعتبارها 

واأ�شبحت الواليات املتحدة، وبفارق 

ك��ب��ري، اأك����ر ال��ب��ل��دان ا���ش��ت��ه��داف��اً 

تعر�شت  حيث  ال��ف��دي��ة،  بهجمات 

الهجمات  اأ�شعاف  ثالثة  من  الأكر 

التي تعر�شت لها الدولة التي تليها 

على قائمة الدول امل�شتهدفة.

الفدية  ب��رام��ج  هجمات  وتعترب 

دواف��ع  وراءه���ا  اإج��رام��ي��ة  هجمات 

مالية بحتة.

مايكروسوفت: روسيا األولى في القرصنة.. لكن 
الصين األكثر نجاحًا



النمي يرعى الحفل الختامي لمنح 
التميز في التعلم والتعليم.. االربعاء

يرعى وكيل اجلامعة 

التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة 

ال��ن��م��ي، عند  حم��م��د 

العا�شرة من �شباح ي�م 

الربعاء القادم، احلفل 

التميز  ملنح  اخلتامي 

التعلم والتعليم يف دورته الرابعة، بعن�ان  يف 

» رفع كفاءة الطالب يف مهارات �ش�ق العمل 

والتي   ،»2030 اململكة  روؤي��ة  تطلعات  وف��ق 

ينظمها مركز التميز يف التعلم والتعليم ب�كالة 

.»ZOOM«اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية، وذلك عرب من�شة

عميد الطالب يلتقي بطالب السكن

بطالب  اخلا�ص  التعريفي  اللقاء  م�ؤخراً  الطالبي  ال�شكن  نادي  اأقام 

الدلبحي  علي  الدكت�ر  الطالب  �ش�ؤون  عميد  بح�ش�ر  اجلامعي  ال�شكن 

ومدير ال�شكن الطالبي الأ�شتاذ نا�شر املطريي. يف بداية اللقاء حتدث 

الدكت�ر علي الدلبحي عن دور العمادة يف تلبية احتياجات طالب ال�شكن 

واأكد اأن الطالب وراحته يف ال�شكن الطالبي تعترب اأول�ية لدى العمادة، 

فيما ذكر مدير ال�شكن الطالبي الأ�شتاذ نا�شر املطريي اأهم الإجراءات 

التي يجب على الطالب مراعاتها داخل ال�شكن الطالبي.

ال�شكن  ن��ادي  اجن��ازات  اخلليفي  عبدالرحمن  املهند�ص  وا�شتعر�ص   

وعقب  النادي  فعاليات  يف  وامل�شاركة  للمبادرة  الطالب  ودعا  الطالبي 

اأع�شاء  الدكت�ر علي الدلبحي على حديثه وقال »طالب ال�شكن جميعاً 

تقدم  التي  اخل��دم��ات  م��ن  ال�شتفادة  على  اجلميع  وح��ث  ال��ن��ادي«  يف 

احل�ش�ر  بداأ  اللقاء  نهاية  ويف  الطالبي.   ال�شكن  املقامة يف  والأن�شطة 

الطالب  من  عدد  وقدم  الطالبي،  ال�شكن  لتح�شني  مقرتحاتهم  ذكر  يف 

ا�شتف�شاراتهم لعميد �ش�ؤون الطالب ومدير ال�شكن الذين تفاعل�ا بدورهم 

الدلبحي  الدكت�ر علي  اللقاء قام  الطالب ومقرتحاتهم وبعد  اأ�شئلة  مع 

بع�ص  على  بج�لة  الطالبي  ال�شكن  ن��ادي  وادارة  ال�شكن  مدير  برفقة 

املرافق الرتفيهية يف ال�شكن ووعد الدكت�ر علي الدلبحي بتط�ير ن�عي 

ال�شاكنني داخل  واأماكن جتمع الطالب  ال�شالت الرتفيهية  �شيجري يف 

ال�شكن ليزداد ال�شكن جمالً ف�ق جماله وي�شبح �شكننا من�ذجاً يقتدى به 

يف اجلامعات ال�شع�دية.

مسابقة ألفضل مشروع  بالحاسب

احلا�شب  عل�م  2021  بكلية  �شبتمرب   20 الإثنني  ي�م  �شباح  اأقيمت 

برعاية  وذل��ك   ،2021 لعام  تخرج  م�شروع  اأف�شل  م�شابقة  واملعل�مات 

�شركة الإلكرتونيات املتقدمة. �شارك يف امل�شابقة 48 طالب وطالبة من 

بالإ�شافة  واملعل�مات،  بكلية عل�م احلا�شب  خم�ص تخ�ش�شات  خمتلفة 

لقاءات مع عدد  ُعقدت  امل�شابقة  12 م�شروع. وعلى هام�ص  تقييم  اإىل 

من الطالب والطالبات املتميزين يف الكلية لختيار الفائز جلائزة اأف�شل 

طالب/ طالبة  للعام 2021 املقدمة من �شركة الإلكرتونيات املتقدمة.

�شارك يف حتكيم امل�شاريع نخبة من اأع�شاء وع�ش�ات هيئة التدري�ص 

يف الكلية واأع�شاء من �شركة الإلكرتونيات املتقدمة.

حلقة نقاش »النماذج الذهنية في 
الفهم القرائي«

نظمت وحدة التنمية الب�شرية يف مركز التميز البحثي يف تط�ير تعليم 

العل�م والريا�شيات» اأفكر« الثنني املا�شي حلقتها ال�شابعة بعد املئتني �شمن 

�شل�شلة حلقات النقا�ص التي يعقدها املركز اأ�شب�عياً بعن�ان» النماذج الذهنية 

اأ�شتاذ  احلري�شي  منرية  الدكت�رة  وتقدمي  اإع��داد  من  القرائي«  الفهم  يف 

مناهج وطرق تدري�ص اللغة العربيةجامعة الأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن.

امليدانية  اخلربة  تعزيز  اإط��ار  يف 

ودع����م ال����ع���ي امل���ع���ريف وال��ث��ق��ايف 

البدنية  الرتبية  ق�شم  نظم  للطالب 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع وح����دة الأن�����ش��ط��ة 

الطالبية ي�م اخلمي�ص  1ربيع الثاين 

امل�افق  7اأكت�بر 2021زيارة طالبية 

 ،2021 ال����دويل  ال��ك��ت��اب  مل��ع��ر���ص 

العالقات  جلنة  رئي�ص  ب��اإ���ش��راف 

البدنية  ال��رتب��ي��ة  بق�شم  والإع����الم 

الدكت�ر ملجد حممد ال�شديري.

من  ب��ال��ع��دي��د  ال���زي���ارة  ا�شتهلت 

ذل��ك  وم���ن  ال��دول��ي��ة  ال��ن�����ش��ر  دور 

 Mediterrean(ن�شر دار 

 Universal(و  ،  )Publisher
دار  اإىل  بالإ�شافة   ،)Publisher

ن�شر جامعة امللك �شع�د، دار القلم 

للن�شر والت�زيع، دار رفا.

التعرف  اإىل  ال���زي���ارة  وه��دف��ت 

وال�ش�تية  الإلكرتونية  الكتب  على 

وع��ل��ى اأح�����دث من�����اذج  وت��ق��ن��ي��ات 

اأو�شح  وباملنا�شبة  الن�شراملتقدمة.  

رئي�ص ق�شم الرتبية البدنية الدكت�ر 

طارق بن حممد ال�شقريان اأن هذه  

امليدانية متثل فر�شة جيدة  الزيارة 

الرقمية  املهارات  الطالب  لإك�شاب 

وخربة التنقيب على اأحدث املراجع  

العلمي  باخت�شا�شهم  ال�شلة  ذات 

اأزم��ة  خ��الل  الريا�شية  وبثقافتهم 

»ك�فيد - 19«. وتاأتي زيارة الطالب 

ملعر�ص الكتاب نظرا لأهمية معر�ص 

ل��ل��ك��ت��اب كمنرب  ال����دويل  ال��ري��ا���ص 

على  ال�����ش���ء  ي�شلط  ع��امل��ي  ث��ق��ايف 

جميع  يف  العلمية  امل��راج��ع  اأهمية 

التخ�ش�شات.

كتب: وليد احلميدان

ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ط��الب 

الدكت�ر علي الدلبحي، ي�م الأربعاء 

الإدارة  ع��ل��ى  ب��امل�����ش��رف  امل��ا���ش��ي 

ر�شالة اجلامعة  ب�شحيفة  والتحرير 

الدكت�ر مطلق املطريي، وذلك مبقر 

عمادة �ش�ؤون الطالب، و�شط ح�ش�ر 

نائب رئي�ص التحرير ل�شحيفة ر�شالة 

الدخيل،  �شامي   الأ�شتاذ  اجلامعة 

ووك���ي���ل ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط��الب 

الطالبية  وال�����ش��راك��ة  ل��الأن�����ش��ط��ة 

الدكت�ر عبدالعزيز العريفي. وبحث 

امل�شرتك  التعاون  اأوج���ه  الطرفان 

يف امل��ج��ال الإع���الم���ي، م��ن خ��الل 

تدريب طالب الأندية التابعة لعمادة 

ر�شالة  �شحيفة  يف  الطالب  �ش�ؤون 

اجلامعة، واأتفق الطرفان على اإن�شاء 

الفعاليات  لتغطية  اإع��الم��ي  مركز 

والأن�شطة اخلا�شة بالعمادة.

كما تطرق عميد �ش�ؤون الطالب مع 

على  والتحرير  الإدارة  على  امل�شرف 

ال�شحيفة اإىل اأهمية اإبراز الن�شاطات 

وفعاليات العمادة �ش�اء داخل حميط 

اجلامعة اأو خارجها. بعد ذلك جت�ل 

العمادة،  مب��راف��ق  ال�شحيفة،  وف��د 

ذوي  مركز  مايقدمه  على  واأطلع�ا 

الإعاقة، واملركز الرتفيهي للطالب.
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