
http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1415 - الأحد 1 جمادى الأوىل 1443هـ املوافق 5 دي�سمرب 2021م 12 �سفحة

فتح باب الترشح لعمادة »األغذية والزراعة«

وزير الداخلية اإليطالي السابق يزور جامعة الملك سعود 

08مركز الخريجين يقدم 4110 خريجا وخريجة للتطوير المهني

اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���ش��ت�����ش��اري��ة 

واملعاهد،  الكليات  عمداء  الختيار 

فتحها باب القبول للرت�شيح ملن�شب 

عميد كلية علوم االأغذية والزراعة، 

للعميد  التجديد  طريق  عن  وذل��ك 

وكذلك  عنه،  التعوي�ض  اأو  احل��ايل 

ت��ق��ي��ي��م ال��ع��م��ي��د احل�����ايل وال����ذي 

الرابط   �شتنتهي فرتة عمادته، عرب 

https ://eservices .ksu .

 ،edu.sa/DeansSelection
يوم  الرت�شح  ب��اب  ينتهي  اأن  على 

املوافق  1443/5/14ه�  ال�شبت 

2021/12/18م.
 ذكر ذلك لر�شالة اجلامعة اأمني 

بن  ع��ب��داهلل  االأ���ش��ت��اذ  اللجنة  �شر 

اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شنيدي،  حممد 

اجلامعة ت�شعى اإىل اختيار االأف�شل 

لهذه املنا�شب القيادية. 

لهم  يحق  من  تنبيه  اللجنة  وت��ود 

م���ن اجل��ن�����ش��ني ح�شب  ال��رت���ش��ي��ح 

وتر�شيح  اختيار  اإج����راءات  تنظيم 

الكليات واملعاهد يف جامعة  عمداء 

ال�شمات  االإط��اع على  �شعود  امللك 

املتوقعة يف املر�شحني ملن�شب عميد 

امللك  جامعة  يف  واملعاهد  للكليات 

اختيار  واإج����راءات  واأنظمة  �شعود 

واإر���ش��ال  الكليات  عمداء  وتر�شيح 

تر�شيحاتهم. 

وبهذِه املنا�شبة دعت اللجنة وكاء 

اأع�شاء  وجميع  االأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء 

املعلن  الكلية  يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

عنها، للم�شاركة يف تقييم اأداء عميد 

التقييم  من��وذج  طريق  ع��ن  كليتهم 

اخلا�ض بذلك، علماً اأن التقييم متاح 

حتى يوم ال�شبت 1443/5/14ه�.

ه��ذه  اإىل  ال����دخ����ول  وي��ت��ط��ل��ب 

ال�����ش��ف��ح��ة  ا����ش���ت���خ���دام ال��ربي��د 

االلكرتوين اخلا�ض بنطاق اجلامعة 

@ksu.edu.sa       وكلمة ال�شر 
�شاحية  و�شيقت�شر  ب��ه،  املرتبطة 

وروؤ�شاء  الكلية،  وكاء  على  التقييم 

االأق�شام، واأع�شاء هيئة التدري�ض يف 

الكلية املعنية. 

واأكدت اللجنة باأن البيانات التي 

يت�شمنها التقييم �شيتم التعامل معها 

مبنتهى ال�شرية، ولن ت�شتخدم اإال يف 

املر�شحني  بني  املفا�شلة  اإج���راءات 

لعمادة الكلية.

�شعود،  امللك  جامعة  ا�شتقبلت 

الداخلية  وزي���ر  امل��ا���ش��ي،  ال��ث��اث��اء 

مركز  ورئ��ي�����ض  ال�شابق  االإي��ط��ايل 

 »MED – OR« واالأبحاث  الفكر 

ال�����ش��ي��د م���ارك���و م��ي��ن��ت��ي، وال�����ش��ي��د 

لل�شيد  اخلا�ض  امل�شت�شار  تافوالتو 

الوفد  ا�شتقبال  يف  وك���ان  م��ارك��و، 

اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  وك��ي��ل 

ال�شلمان، ووكيل اجلامعة للدرا�شات 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

اإدارة  على  امل�شرف  و  احل��م��ي��زي، 

العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل  التعاون 

م�شهور  بن  مزيد  الدكتور  العاملية 

الرتكاوي.

التعاون  اإىل  املحادثات  وتطرقت 

االأكادميي والبحثي بني جامعة امللك 

واأوج��ه  االإي��ط��ايل  �شعود واجل��ان��ب 

اجلامعات  م��ع  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 

التعاون  زي��ادة  واإمكانية  االإيطالية، 

اجلانبني،  بني  والبحثي  االأكادميي 

اتفاقية  توقيع  بحث مقرتح  كما مت 

ت���ع���اون اأك����ادمي����ي ب���ني اجل��ام��ع��ة 

االإيطايل، مما ي�شاهم يف  واجلانب 

توطيد العاقات بني اململكة العربية 

ال�شعودية ودولة اإيطاليا. 

جتاوزت 39 مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة
بداأت عمادة �شوؤون القبول والت�شجيل ب�شرف مكافاآت وبدل االإعاقة للم�شتحقني  من الطاب 

والطالبات املنتظمني بالف�شل الدرا�شي االأول للعام اجلامعي 1443 ه�، وذلك عن �شهر نوفمرب 

لعام 2021م،وجتاوز مبلغ املكافاآت 39 مليون ريال. 

املبادرات والتطوع اأوزان املفا�ضلة

البدء في استقبال طلبات الترقيات 
للمستحقين والمستحقات 

للمراتب العليا
كتب: مو�شى حدادي

اأ�شدرت عمادة املوارد الب�شرية 

اإىل  تعميماً  موؤخراً  اجلامعة  يف 

للتقدمي  اجلامعة  وح��دات  كافة 

-11« من  العليا  الرتقيات  على 

اأوزان  حت��ق��ي��ق  وت�����ش��م��ل   »13
والتي  ال��رتق��ي��ات:  يف  املفا�شلة 

توزع على الن�شب املقررة »30%« 

الوظيفي، »40%«  للتقييم االداء 

 »30%« ال�شخ�شية،  للمقابلة 

للمبادرات واالإجنازات.

اجل��ام��ع��ة  دع���ت  جهتها  م��ن   

للرتقية  وامل�شتحقات  امل�شتحقني 

عرب  الكرتونياً  طلباتهم  وا�شتقبال  اجراءاتهم  ال�شتكمال  العليا  للمراتب 

»م�شار«  الب�شرية  امل��وارد  وتطوير  الإدارة  الرقمية  املن�شة  على   الدخول 

اإلكرتونياً  الوظيفي  االأداء  تقييم  واعتماد  1443/5/12ه�،  تاريخ  حتى 

الطلب  تعبئة  له  ي�شبق  مل  ملن  املطلوبة  النماذج  وتعبئة   ، 2020م   لعام 

اأو حتديثه للمتقدمني ال�شابقني من خال الربنامج االإلكرتوين للرتقيات 

�شروط  تنطبق عليها  التي  املبادرات واالجن��ازات   وتعبئة   وارفاق  العليا، 

وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية على نظام املبادرات االلكرتوين، 

املقابات  مواعيد  ملعرفة  االإلكرتوين  العمادة  موقع  متابعة  اإىل  اإ�شافًة 

ال�شخ�شية وتواريخها والتي �شتحدد الحقاً.

�شامل  الدكتور  باجلامعة  الب�شرية  املوارد  عميد  اأو�شح  اأخرى  جهة  من 

الائحة  يف  عليها  واملن�شو�ض  واالجن���ازات  امل��ب��ادرات  اأن  على  الرجيعي 

التنفيذية للموارد الب�شرية ت�شمل االعمال التطوعية وامل�شاركة املجتمعية، 

واقرتاح مبادرة بعد تطبيقها حققت وفر مايل اأو رفع كفاءة اأداء جهة، موؤكداً 

االلكرتونية  املن�شات  جميع  على  بالدخول  وامل�شتحقات  امل�شتحقني  على 

امل�شار اإليها واإكمال جميع املتطلبات اخلا�شة بالرتقية، م�شرياً اإىل اأن من 

مل يجد ا�شمه/ها ممن ي�شتحقون الرتقية نظاماً ميكنه التوا�شل مع وحدة 

الرتقيات باجلامعة اأثناء فرتة التقدمي:

al-tarqiat@ksu.edu.sa :املوظفني

AL-TARQIAT-FEMALE@ksu.edu.sa :املوظفات

نجاح عملية »نادرة« 
بالمدينة الطبية

كتب: متعب العبديل

�شجلت املدينة الطبية اجلامعية 

طبي  جن��اح  �شعود  امللك  بجامعة 

هي  ن��ادرة  عملية  ج��ري��ت 
ُ
اأ جديد، 

امل��دي��ن��ة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 

امللك  بجامعة  اجلامعية  الطبية 

�شعود حيث ا�شتطاع فريق جراحة 

امللك  مب�شت�شفى  والفكني  الوجه 

الطبية  املدينة  يف  اجلامعي  خالد 

د.  ب��ق��ي��ادة  �شعود  امل��ل��ك  بجامعة 

ي��ا���ش��ر ال��ع��ل��ي ومب�����ش��ارك��ة ك��ل من 

يا�شر  د.  ���ش��اح،  ب��ن  حم��م��د  د. 

د.  اخلرجي،  عبداهلل  د.  النذير، 

عملية  اإج����راء  �شعيد،  ب��ن  خ��ال��د 

ا�شتبدال للمف�شل ال�شدغي للجهة 

�شناعي  مبف�شل  واليُ�شرى  اليُمنى 

باإ�شتخدام  خ�شي�شاً  و�ُشمم  �ُشنع 

االإفرتا�شي. التخطيط 

ا�شتغرقت العملية »ت�شع �شاعات« 

العيادة  مري�شات  الإحدى  جريت 
ُ
واأ

املف�شل  الإ���ش��ط��راب��ات  امل�����ش��رتك��ة 

اإخت�شا�شية  عيادة  وهي  ال�شدغي 

املف�شل  ا�شطرابات  مر�شى  لعاج 

ي�شتجيبوا  مل  ال��ذي��ن  ال�����ش��دع��ي 

كانت  حيث  جراحي،  الغري  للعاج 

ا�شطرابات  م��ن  تُ��ع��اين  املري�شة 

ُمزمنة يف املف�شل ال�شدغي.

التفا�شيل �ش�10

»تمكين المرأة« معرض لــــ
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برعاية حرم امللك �سلمان..

الجامعة تشارك بمؤتمر تمكين المرأة ودورها 
التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين 

تغطية: مهاء الهوي�شل

بييرعيياييية حيييرم خييييادم احلييرميين 

بنت  فهدة  الأمييرة  �سمو  ال�سريفن 

جامعة  �ييسيياركييت  حثلن،  اآل  فيياح 

امللك �سعود ممثلة باملدينة اجلامعية 

متكن  مبوؤمتر  مييوؤخييراً،  للطالبات 

املراأة ودورها التنموي يف عهد خادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلييرميين 

الذي  اهلل-،  عبدالعزيز-حفظه  بن 

الدكتور  التعليم  وزير  معايل  د�سنه 

حمد بن حممد اآل ال�سيخ، بح�سور 

قيادي وقيادات اجلامعة ومب�ساركة 

وزارة   60 ميين  نيي�ييسييائييييية  قيييييييادات 

وموؤ�س�سة حكومية واأهلية، وعدد من 

اجلامعات ال�سعودية، بتنظيم جامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، 

امللك  مبدينة  املييوؤمتييرات  قاعة  يف 

عبداهلل للموؤمترات .

واأعرب معايل وزير التعليم خال 

زيييارتييه جليينيياح اجلييامييعيية عيين بالغ 

فخره باإجنازات جامعة امللك �سعود 

والإجنازات الن�سائية التي تتميز بها. 

و�سهد جناح اجلامعة اأبرز اإجنازات 

من�سوباتها وم�ساهماتهن الرائدة يف 

،حيث  التنموية  املييجييالت  خمتلف 

للروبوتات  خا�سة  مركزين  قدمت 

وهييي مييركييز ذكييياء، ومييركييز اأبييحيياث 

اإىل  بالإ�سافة  الذكية،  الروبوتات 

عدد من اأعمال طالبات جامعة امللك 

�سعود من �سمنها روبوت يرتجم لغة 

يتم  ن�سي  اأو  �سفوي  ب�سكل  الإ�سارة 

كتابته ويرتجمه الروبوت، ويد ذكية 

يف  ت�ساعد  الطالبات  ابتكارات  من 

جمال  يف  اليوتفيد  حركات  متثيل 

اإجيييراء  يف  الطبيب  تفيد  الييطييب، 

حيث  بعد،  عن  جراحية  عملية  اأي 

لزالت هذه الفكرة حتت التنفيذ.

�سعود  امللك  جامعة  جناح  ولقي 

اإقيييبيييال وا�ييسييعييا كييونييهييا ميين اأوائييييل 

اجلهات التعليمية يف اململكة العربية 

ال�سعودية التي اأتاحت فر�ص التعليم 

العايل للن�ساء، واأعطت املراأة مراكز 

علمية  جوائز  على  ونالت  قيادية، 

وبحثية وريا�سية عدة.

تطلعات تواكب تطورات الوطن

هيييذا واأكيييييدت وكيييييليية اجلييامييعيية 

ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بن 

اأهمية امل�ساركة يف مثل  �سيف على 

تخدم  التي  العلمية  املوؤمترات  هذه 

وبناته،  واأبنائه  بكافة جهاته  الوطن 

باإجنازات  فخرها  بالغ  عن  معربة 

التي  �سعود  امللك  جامعة  من�سوبات 

متتد بتاريخ عريق وتطلعات حديثة 

تواكب تطورات الوطن.

الييروؤييية  اأن  �سيف  بيين  د.  وقييالييت 

الن�سان  متكن  عمادها  الوطنية 

الييروؤييية  اأن  حيث  الييوطيين،  لتنمية 

احلييرميين  خيييادم  مليييولي  احلكيمة 

اليي�ييسييريييفيين امليييليييك �ييسييلييمييان بيين 

عهده  ويل  و�ييسيييييدي  عييبييدالييعييزيييز، 

الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 

اهلل،  حفظهما  ي  �سلمان  بن  حممد 

قد جعلت املراأة يف مقدمة اأولويات 

الوطن. 

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  واأ�سافت 

الطالبات اأننا يف هذا الوقت ن�سهد 

املييجييالت  بجميع  �ييسييامييليية  نه�سة 

التي  اليي�ييسييعييودييية،  امليييييراأة  لتمكن 

اأثبتت كفاءتها يف خمتلف املجالت، 

التي  العظيمة  الفر�ص  من  انطاقاً 

منحتها لها حكومتنا الر�سيدة لتكون 

امل�سرة  يف  فيياعييًا  عن�سراً  امليييراأة 

التنموية لبادنا.

اأن  �سيف  بن  الدكتورة  و�سددت 

بن  لتناف�ص  امليمون  العهد  هييذا 

اأن املراأة والرجل  املراأة والرجل، بل 

يناف�سون  واحيييد،  وطيين  ابيينيياء  ميين 

بوطنهم لرى العامل ذلك.

اأولوية اجلامعة

مييين جييهييتييهييا عييييرت ميي�ييسيياعييدة 

الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة 

الدكتورة  اجلامعية  املرافق  ل�سوؤون 

بجامعة  فخرها  عيين  قييطييان،  ملك 

رائييدًة يف متكن  كونها  �سعود  امللك 

املراأة، فهي تعد الأوىل على م�ستوى 

التي  العربية  اخلليج  دول  جامعات 

والاتي  للفتيات،  اأبييوابييهييا  فتحت 

من   42% ن�سبته  ما  اليوم  ي�سكلن 

اإجمايل الدار�سن فيها، موؤكدة اأنها 

من اأوائل جامعات الوطن التي اأولت 

املراأة من�سب وكيلة للجامعة وعميدة 

للكلية ورئي�سة للق�سم. 

وقييالييت د.قيييطيييان اثييبييتييت امليييراأة 

لها  اوليييييت  الييتييي  بالثقة  جييدارتييهييا 

فح�سدت اأعلى اجلوائز العاملية يف 

والريا�سة،  والعلوم  الطب  جمالت 

حديثة  تعليمية  جمييالت  ودعييمييت 

مليييواكيييبييية اليييتيييطيييور الييتييكيينييولييوجييي 

اأن  ميكن  ما  كل  وقدمت  املت�سارع، 

يحقق متكن املراأة يف املجتمع كما 

حددتها روؤية ال�سعودية 2030.

احلييكييوميية  روؤيييييية  اأن  واأكييييييدت   

احلرمن  خييادم  برعاية  ال�سعودية 

الأميييين،  عييهييده  وويل  اليي�ييسييريييفيين 

خييال  ملمو�سة  خييطييوات  حققت 

ال�سنوات املا�سية جتاه ق�سية متكن 

املراأة يف املجتمع، حيث جعلتها من 

قييدرات  من  لا�ستفادة  الولييويييات 

ت�ساعد على تعزيز القوة التناف�سية 

يحقق  مبييا  منييوه  وم�ساندة  للوطن 

امل�ستدامة  للتنمية  اململكة  روؤيييية 

القيمة  عايل  مورد  فاملراأة   ،2030
يف الزدهييار و متكينها دلليية على 

م�سيفة  ونييهيي�ييسييتييه،  املييجييتييمييع  منييو 

للرجل يف حتمل  �سقيقة  املييراآة  اأن 

نالته  مييا  بعد  خا�سة  امل�سوؤوليات 

ومعرفة  وتعليم  وتاأهيل  تثقيف  من 

لتنمية �سخ�سيتها وتو�سيع مداركها، 

مما ميكنها من القيام مب�سوؤولياتها 

ثم دخولها  ومن  اولً،  اأ�سرتها  جتاه 

ميادين العمل مبختلف جمالتها. 

للمراأة  بييياأن  حديثها  واختتمت 

بامل�ساركة  جوهري  دورا  ال�سعودية 

يف �سناعة القرارات العامة، وتوىل 

الييوظييائييف احلييكييومييييية عييلييى كافة 

امل�ستويات، وامل�ساهمة يف املنّظمات 

واملنّظمات غر احلكومية،  الدولية 

امل�ستوى  عييلييى  احلييكييوميية  ومتييثيييييل 

الدويل.

متكني املراأة باجلامعة

جناح  جلنة  رئي�سة  بينت  فيما 

املعر�ص  يف  �ييسييعييود  املييلييك  جييامييعيية 

امل�ساحب ملوؤمتر متكن املراأة 

الييدكييتييورة اإبييتيي�ييسييام الييعييليييييان اأن 

باملعر�ص  بجناح  اجلامعة  م�ساركة 

امليي�ييسيياحييب ملييوؤمتيير متييكيين املييييراأة 

امللك  عييهييد  الييتيينييمييوي يف  ودورهييييا 

جهود  على  ال�سوء  �سلط  �سلمان 

امليييراأة،  متكن  جمييال  يف  اجلامعة 

وذلييييك مييين خيييال عيير�ييص مييرئييي 

للمراأة  واملهم  احليوي  الدور  تناول 

تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة  يف 

اإح�سائيات عن اجلهود التي قامت 

يف  تاأ�سي�سها  ميينييذ  اجلييامييعيية  بييهييا 

اأبييرز  املييراأه، وعر�ص  جمييال متكن 

والفن  والخيييرتاعيييات  البييتييكييارات 

امليييراأة  جنيياح  وق�س�ص  الت�سكيلي 

ال�سعودية يف جامعة امللك �سعود. 

وقالت د.العليان برز متكن املراة 

من  العديد  �سدور  بعد  ال�سعودية 

احلكومية  والت�سريعات  القررارات 

الأجتماعية  مكانتها  تييعييزز  الييتييى 

وحتفظ حقوقها احلياتية اإميانا من 

قائد م�سرة دولتنا خادم احلرمين 

الأمييين  عييهييده  وويل  اليي�ييسييرفييييين 

التنموي  املييراأة  بدور  اهلل  حفظهما 

ف�ساهمت   ،2030 روؤية  يحقق  مبا 

كييالييقيييييادة  عييييديييييده  جييييوانييييب  يف 

وظييهيير متكنها  اليييقيييرار  و�ييسيينيياعيية 

والأقت�سادي  العلمي  اجلييانييب  يف 

هنا  وميين  والتنموي  والجتماعي 

امللك  جامعة  يف  املييراأة  جاء متكن 

الأكادمية  املنا�سب  فقلدت  �سعود، 

م�سوؤولة  اأ�سبحت  العلياو  والأدارية 

واأ�ستحدثت  اجلامعة  م�ستوى  على 

مبا  امليييراأة  لتعليم  واأقيي�ييسييام  كليات 

والتنمية  العمل  �سوق  مع  يتنا�سب 

معايل  بدعم  للدولة  الأقت�سادية 

رئييييي�ييص اجلييامييعيية الييدكييتييور بيييدران 

العمر.                 

ت�شليح املراأة بالتعليم

عمادة  وكيلة  اأكييدت  جانبها  من 

الدكتورة  اللكرتونية  التعامات 

الر�سيدة  اأن حكومتنا  اأريج احلقيل 

بتمكن  خييا�ييسييا  اهييتييمييامييا  اأوليييييت 

روؤييية  مقومات  من  وجعلتها  املييراة 

كل  وذللت  و�سخرت   2030 اململكة 

حيث  ذلك،  لتحقيق  املمكنة  ال�سبل 

منحت الفر�ص املت�ساوية للم�ساركة 

الوطن،  وبيينيياء  نه�سة  يف  الفاعلة 

هذه  اأ�ستثمرت  املييراة  اأن  م�سيفة 

يف  وامل�ساركة  التعليم   من  الفر�ص 

�سوق العمل، بالإ�سافة اإىل تقلدها 

عدد من اعلى املنا�سب القيادية يف 

�سبيل حتقيق روؤية بادنا الر�سيدة، 

معترة اأن متكن املراأة جاء لتحقيق 

وتفعيل  مواهبها  وتنمية  طموحاتها 

دورها يف العديد من  املجالت.

م�ساركة  اأن  د.احلييقيييييل  وبينت 

عييمييادة الييتييعييامييات اللييكييرتونييييية 

�سعود  امللك  جامعة  جناح  �سمن 

اأبرز متكن املراة وما�ساهمت به يف 

املجالت التقنية، مثمنة دور جامعة 

ممكني  اأحيييد  كونها  �سعود  املييلييك 

املراة يف دولتنا احلبيبة، من خال 

درجيييات  يف  بييالييتييعييليييييم  ت�سجيلها 

واملاج�ستر  والبكالوريو�ص  الدبلوم 

والدكتوراه، ودعم دورها يف البحث 

العلمي واجلوائز العاملية واحل�سول 

على براءات الخرتاع

�شريكًا للرجل

واأو�ييسييحييت مييديييرة مركز  هيييذا 

الييدرا�ييسييات املييتييقييدميية يف الييذكيياء 

ال�ييسييطيينيياعييي »ذكييييياء« الييدكييتييورة 

ال�سعودية   املييراأة  اأن  اجلرين،  هبه 

م�سبوقة  غيير  مييرحييليية  يف  تعي�ص 

للرجل  �سريكاً  لت�سبح  التمكن  من 

ال�سعودي يف تنمية الوطن وحتقيق 

امل�ساواة بن اجلن�سن.

يف جمال  كمخت�سة  اأنها  واأبانت 

والروبوتات،  ال�سطناعي  الذكاء 

على  لاإقبال  نييظييراً  فخرها،  عيين 

وارتفاع  الإ�سطناعي  الذكاء  جمال 

نيي�ييسييبيية املييتييخيي�ييسيي�ييسييات، ميييوؤكيييدة 

الييدرا�ييسييات  مركز  لييدور  �سعادتها 

ال�سطناعي  الييذكيياء  يف  املتقدمة 

الوطنية  الهوية  تفعيل  يف  »ذكييياء« 

لييييلييييمييييراأة الييي�يييسيييعيييوديييية ومتييكيين 

الذكاء  مبجال  الوطنية  الييقييدرات 

ال�سطناعي.

ق�سم  وكيلة  اأ�سارت  جهتها  من   

هيفاء  الييدكييتييورة  الفنية  الييرتبييييية 

احلديثي اأن متكن املراأة ال�سعودية 

ال�سريفن  احلييرميين  خيييادم  بعهد 

بن عبدالعزيز حفظه  �سلمان  امللك 

الإجنييازات  من  العديد  حقق  اهلل، 

املتنا�سبة  الييوطيين  لبناء  امل�سرفه 

روؤييية  �سمن  الع�سر  تييطييورات  مييع 

على  تييوؤكييد  الييتييي   ،٢٠٣٠ اململكة 

موؤكدة  باملجتمع،  الفعال  املراأة  دور 

يف  �سارك  الفنية  الرتبية  ق�سم  اأن 

الأعييمييال  ميين  مبجموعة  املييعيير�ييص 

طالبات  لبع�ص  الت�سكيلية  الفنية 

كقيمة  املراأة  �سورت  حيث  الق�سم، 

باأ�ساليب  الفني  العمل  يف  تعبرية 

وخامات متنوعة، وذلك تاأكيداً على 

الافت  وتطورها  املتميز  ح�سورها 

يف تنمية الوطن وتقدمه.

د.بن سيف: المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في مختلف المجاالت
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التطوير والجودة تعقد ورشة عمل
الجودة للتميز 2021

د. النمي يتفقد المعرض التوعوي الدائم
بأضرار تعاطي المخدرات

التطوير والجودة تشارك في الملتقى السنوي للجودة 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

التطوير  ع��م��ادة  ع��ق��دت  م�سملي 

ور����س���ة عمل  واجل�������ودة م����وؤخ����راً 

للتميز  »اجل��ودة  بعنوان  افرتا�سية 

2021م«.
ب��ك��ل��م��ة عميد  ال��ور���س��ة  ب�����داأت 

التطوير واجلودة الدكتور مبارك بن 

بدعم  فيها  اأ�ساد  القحطاين  هادي 

م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، ورع��اي��ة 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

التي  التطويرية  امل��ب��ادرات  جلميع 

احلراك  لدعم  العمادة  عليها  تعمل 

ال��ت��ط��وي��ري ب��اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا وج��ه 

ال�����س��ك��ر جل��م��ي��ع ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

تنظيم  يف  امل��ت��ع��اون��ة  واجل���ه���ات 

عمادة  مقدمتهم  ويف  العمل  ور�سة 

التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت، 

العامة للعالقات واالعالم،  واالإدارة 

واالع��الم  العامة  العالقات  ووح��دة 

ومن�سوبي  واجلودة  التطوير  بعمادة 

�سرعت  ث��م  ال��ع��م��ادة،  ومن�سوبات 

الور�سة يف ا�ستعرا�س اأوراق العمل، 

االأوىل  العمل  ورق���ة  ق��دم��ت  حيث 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  م�ساعدة 

وال��ت��ط��وي��ر ال���دك���ت���ورة ع��ب��ر بنت 

حميدي احلربي بعنوان »الت�سنيفات 

وت�سمن  ل��ل��ج��ام��ع��ات«،  ال��ع��امل��ي��ة 

اأحد  واعتبارها  العاملية  الت�سنيفات 

اجلامعات  ت��ق��دم  اأداء   م��وؤ���س��رات 

يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���االت، وع��دد 

اجلامعات املتناف�سة يف الت�سنيفات 

 1600 من  اأك��ر  وع��دده��ا  العاملية 

جامعة ميثلون 99 دولة، واأنواع هذه 

اجلامعات  تقوم  وكيف  الت�سنيفات، 

الت�سنيفات  معاير  ب��ن  ب��ال��ت��وازن 

اال�سرتاتيجية،  واأهدافها  العاملية 

من  �سعود  امللك  جامعة  ومكت�سبات 

اهتمام  واآلية  العاملية،  الت�سنيفات 

اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة بهذه 

الت�سنيفات، وروؤية ال�سعودية 2030 

لتحقيق  باجلامعة  العمل  وت�سارع 

اأف�سل  �سمن  تكون  ولكي  ال�سبق 

اجلامعات العاملية.

الثانية  العمل  ورق���ة  ق��دم  فيما 

بكلية  واجل���ودة  التطوير  م�ست�سار 

ط��ب االأ���س��ن��ان ال��دك��ت��ور حممد بن 

�سعيب اأحمداين بعنوان »اجلودة يف 

اأهداف  الرابع«،  وت�سمنت   اجليل 

وكيف  ال��راب��ع،   جيلها  اجل���ودة يف 

التزام  جمرد  لي�ست  اأ�سبحت  اأنها 

هذه  تتخطى  حالًيا  لكنها  باملعاير 

اجل��ودة  �ساهمت  وك��ي��ف  امل��ع��اي��ر، 

يف ت��ق��دم ال�����س��ن��اع��ات واأح���دث���ت 

ف����روق ك��ب��رة ب��ن ال�����دول، وكيف 

طموحات  حتقيق  يف  اجل��ودة  توؤثر 

اجلودة  ت�ستعن  وكيف  املوؤ�س�سات، 

املتقدمة  بالتقنية  الرابع  اجليل  يف 

وارتقاء  تطوراً  اأكر  يجعها  ما  وهو 

اجل��ودة  اأن  ذك��ر  كما   ، باملخرجات 

ورغم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

جناحات  حتقق  اأن��ه��ا  اإال  حداثتها 

�سريعة وملمو�سة يوم بعد يوم.

ب��ي��ن��م��ا ق���دم���ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 

باملدينة اجلامعية  التطوير واجلودة 

اأ�سعد  بنت  دارة  الدكتورة  للطالبات 

االأول  مرئين،  عر�سن  الدي�سي، 

التطوير  عمادة  اإجن��ازات  اأه��م  عن 

واجل����ودة، وال��ث��اين اأه���م اإجن���ازات 

اجل��ودة،  اجلامعة يف جم��ال  كليات 

التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل��ة  ووج��ه��ت 

كليات  ال�����س��ك��ر جل��م��ي��ع  واجل�����ودة 

على  بحر�سهم  م�سيدة  اجل��ام��ع��ة 

حتقيق االإجنازات وتعاونهم.

واخ���ت���ت���م���ت ال���ور����س���ة ب��ك��ل��م��ة 

واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  لعميد 

اأ�ساد  القحطاين  مبارك  الدكتور 

باجلامعة  اجلميع  بتكاتف  فيها 

احلراك  ا�ستمرار  على  وحر�سهم 

ال��ت��ط��وي��ري ب��اجل��ام��ع��ة وحت��ق��ي��ق 

االإجن�����ازات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 

لروؤيتها  اجلامعة  بلوغ  يف  ت�ساهم 

بناء  يف  والتميز  العاملية  (ال��ري��ادة 

�سكره  ك��رر  كما  املعرفة)،  جمتمع 

يف  �ساهمت  التي  اجل��ه��ود  جلميع 

للتميز  اجل��ودة  عمل  ور���س��ة  جن��اح 

االحتفال  �سمن  تاأتي  التي   ،2021
باليوم العاملي للجودة2021. 

كتب: فهد الفليج 

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  تفقد 

التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

املعر�س  م��وخ��ًرا  النمي  �سالح  ب��ن 

املخدرات  باأ�سرار  للتوعية  الدائم 

والتدخن يف مركز االإر�ساد والتوجيه 

اآلية  على  اط��ل��ع  حيث  ب��اجل��ام��ع��ة، 

املتبعة يف  واالإج���راءات  العمل  �سر 

عليها  يقوم  ال��ذي  الوقائي  االإر�ساد 

من  متكاملة  منظومة  و�سط  املركز 

عميد  ال���زي���ارة  ح�سر  اخل���دم���ات. 

���س��وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور علي بن 

التنفيذي  واملدير  الدلبحي،  كناخر 

ملركز االإر�ساد والتوجيه االأ�ستاذ عياد 

بن راج��ح الطوير وع��دد من روؤ�ساء 

االإدارات واالأق�سام باجلامعة.

من جانبه اأو�سح املدير التنفيذي 

ملركز التوجيه واالإر�ساد اأن املركز قام 

بالعديد من الربامج التوعوية املكثفة، 

املخدرات  تعاطي  باأ�سرار  للتوعية 

ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع  ب��اجل��ام��ع��ة، 

وزيادة املعرفة باملخاطر التي تنتج عن 

املخدرات مبختلف اأنواعها واأ�سكالها 

�سواء على املتعاطن اأنف�سهم اأو على 

من حولهم، منوهاً على �سرورة تفعيل 

ال�سراكة بن وحدة االإر�ساد الوقائي 

وذوي االخت�سا�س من كافة االإدارات 

التابعة للجامعة.

قدمت وكيلة عمادة التطوير واجلودة 

ل�سوؤون اجلودة الدكتورة حنان بنت عبد 

العزيز العليان ورقة عمل بعنوان »دور 

التقنية يف ا�ستدامة جودة التعليم يف 

ظل جائحة كورونا »كوفيد19« »، وذلك 

�سمن فعاليات امللتقى ال�سنوي للجودة 

الذي اأقامته موؤخًرا الهيئة ال�سعودية 

واجل����ودة  وامل��ق��اي��ي�����س  للموا�سفات 

مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للجودة 

.2021
تاأتي م�ساركة عمادة التطوير واجلودة 

من حر�س  انطالًقا  امللتقى  ه��ذا  يف 

العمادة على ن�سر وتر�سيخ ثقافة اجلودة 

خلدمة اأهداف التنمية ال�ساملة، ودعم 

ج�سور التوا�سل والتعاون امل�سرتك مع 

موؤ�س�سات املجتمع. 

تدريب 14 متدربة من منسوبي »البيئة«

موؤخراً  وال�سحراء،  واملياه  البيئة  الأبحاث  �سلطان  االأم��ر  معهد  اأنهى 

تدريب 14 متدربة من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة، قدمها الدكتور 

تركي بن خلوفة ع�سري، وذلك مبقر املعهد. يف بداية الربنامج التدريبي 

البيئة  البحاث  �سلطان  االأم��ر  معهد  عن  خمت�سرة  نبذة  د.ع�سري  قدم 

واملياة وال�سحراء، وتطرق حول م�ساريع املعهد وجهوده يف املجال البيئي، 

وخالل  وال�سيول.  االمطار  مياه  حل�سد  فهد  امللك  م�سروع  مقدمتها  ويف 

الدورة التدريبية ُقدم لكل متدربة جمموعة من ا�سدارات املعهد احلديثة 

اأطلعن املتدربات  من كتيبات ومن�سورات علمية متنوعة، ويف نهاية الدورة 

منذ  املعهد  نفذها  التي  والعاملية  املحلية  وامل�ساركات  املعهد،  مرافق  على 

اإن�سائه، باالإ�سافة اإىل االإطالع على اجلوائز التي حاز عليها املعهد.

مركز االبتكار يعلن عن إطالق ملتقى إفكار
 « بعن�وان  اإفكار  ملتلقى  ح��واري��ة   جل�سة  م��وؤخ��راً،  االبتكار  مركز  اأق��ام 

التحديات االجتماعية وفر�س االبتكار االجتماعي«، قدمتها الدكتورة �سارة 

العبدالكرمي، الدكتورة جميدة الناجم، االأ�ستاذة عبر ال�سريع، االأ�ستاذة وعد 

العنزي،وذلك يف املدينة اجلامعية للطالبات.

ناق�ست اجلل�سة احلوارية اأبرز التحديات التي تواجه كل جمال وعر�س 

املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأب��رز  عر�س  اإىل  باالإ�سافة  لذلك،  املمكنة  احللول 

الرائدة واملبتكرة يف املجتمع ال�سعودي.  يف البداية ذكرت الدكتورة �سارة 

اأنهم  كونهم  االأط��ف��ال،  مربي  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  العبدالكرمي، 

ق�سوة  نرج�سي، وبن  ينتج طفل  يفرقون مابن دالل مفرط  اأين  اليعلمون 

اإقامة  اأهمية  على  العبدالكرمي  د.  واأك��دت  �سلباً.  �سخ�سيته  على  تنعك�س 

برامج توعوية لتطوير مهارات املربن بحيث يتم توجيههم للطريق ال�سحيح 

يف تربية االأطفال. فيما ذكرت االأ�ستاذة عبر ال�سريع اأحد احللول يف تربية 

يُعنى بتوجية املربن عن طريق دورات  االأطفال من تطبيق »تيكو« والذي 

الرتبية  اأ�ساليب  يف  واملربي  للطفل  الوعي  لن�سر  تهدف  وبرامج  تفاعلية 

التي  التحديات  الناجم  الدكتورة جميدة  بينت  فيما  واعي.  خللق جمتمع 

موجودة،  الو�سمه  ومازالت  النف�سية  بال�سحة  الوعي  عدم  الكثر،  تواجه 

لذا فعلينا ربط املري�س باملعالج النف�سي ب�سكل لطيف وخ�سو�سي، وخلق 

طرق ابتكارية يف ن�سر ال�سحة النف�سية، ومن اأحد احللول يف هذا املجال مت 

اإن�ساء تطبيق »لبيه«، الذي حتدثت عنه االأ�ستاذة /وعد العنزي قائلة اأنها 

من�سة متكاملة لالأ�ست�سارات النف�سية واالأ�سرية عرب م�ست�سارين معتمدين 

ب�سرية تامة.
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لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية 2030

وزارة التعليم تنظم ورشة عمل لمناقشة »اللوائح 
والسياسات الخاصة بالطالب الموهوبين« 

يات ارتفاع درجات  باحثو »كاوست« يواجهون تحدِّ
الحرارة بالسعودية

بيوت الخبرة في جامعة 
األميرة نورة تختتم تدريبها 

للفصل الدراسي األول

عبد  بنت  ن��ورة  الأم���رة  جامعة  يف  الرتبية،  كلية  اختتمت 

احلايل  العام  من  الأول  للف�صل  التدريبية  اخلطط  الرحمن، 

الثالثة،  الرتبوية  للخربات  ن��ورة  لبيوت  2021م،   - 1443ه� 
ويف بيت ال�صت�صارات والتنمية املهنية، الذي ي�صتهدف �صاغلي 

الوظائف التعليمية من معلمني ومعلمات بلغت الدورات املقدمة 

ثالث ع�صرة دورة؛ للم�صاهمة يف تهيئة هذه الفئة ل�صوق العمل 

احلايل وامل�صتقبلي من خالل دورات تاأهيلية لختبارات الرخ�صة 

املهنية، لتطوير املهارات الأ�صا�صية املتوافقة مع جميع معايرها.

واأطلق البيت الرقمي خطته التدريبية للف�صل الأول التي بلغت 

والتقنية،  املعرفية  املتدربات  ح�صيلة  اإثراء  بهدف  دورة؛   (12)

مهاراتهم  تنمية  خ��الل  من  والعملية،  العلمية  اخل��ربات  وبناء 

اأهم  من  تعترب  التي  التكنولوجيا  يف  قدراتهم  وبناء  الرقمية 

مهارات القرن ال� 21.

ويف ذات ال�صياق، اأطلق بيت املواهب، خطته التدريبية لهذا 

الف�صل بعنوان (لون وخامة)، بواقع (19) ور�صة تدريبية، والذي 

امتداد  وحتقيق  اأنف�صهم،  عن  للتعبر  للموهوبني  فر�صة  يُعد 

تتيح  متجددة  اآليات  والإب��داع، عرب  والتجديد  البتكار  ملهارات 

باأنواعه، مانًحا امل�صرتكات م�صاحة  اإ�صافة ب�صمة متميزة للفن 

من  وغرها  اليدوية  ومهاراتهم  قدراتهم  لتنمية  احلرية،  من 

القدرات الإبداعية املتنوعة.

ب�صموليتها  للبيوت متيزت  امل�صتهدف  الفئة  اأّن  اإىل  يُ�صار     

لفئات متعددة من اأع�صاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات 

وفئات املجتمع املختلفة.

اجلدير بالذكر اأّن بيوت نورة للخربات الرتبوية، بكلية الرتبية، 

يف جامعة الأمرة نورة بنت عبدالرحمن، م�صتمٌر يف طرح خطط 

الثاين من  الف�صل  بداية  مع  وال�صمولية  بالتنوع  تت�صم  واأن�صطة 

العلمية  اإىل حتويل املعرفة  1443ه�.؛ �صعًيا منه  العام احلايل 

اإىل نتائج فعالة من خالل تقدمي اخلدمات العلمية والدرا�صات 

البحثية وال�صت�صارية يف التخ�ص�صات كافة.

الجامعة السعودية 
اإللكترونية تفتح بوابة 

القبول للفصل الدراسي الثاني
اأعلنت اجلامعة ال�صعودية الإلكرتونية بدء القبول يف مرحلتي 

البكالوريو�س واملاج�صتر للف�صل الدرا�صي الثاين للعام اجلامعي 

1443ه�.
 6 الث��ن��ني  حتى  �صي�صتمر  القبول  اأن  اجلامعة  واأو���ص��ح��ت 

دي�صمرب 2021م (لربامج البكالوريو�س)، وال�صبت 11 دي�صمرب 

2021م (لربامج املاج�صتر)، عرب البوابة الإلكرتونية.
لتخ�ص�س  البكالوريو�س  مرحلة  يف  متاحاً  القبول  و�صيكون 

والتنظيمية  الت�صريعية  للتطورات  مواكب  برنامج  وهو  القانون، 

يف اململكة وتخ�ص�س الإعالم الرقمي وهو برنامج يُعنى بدرا�صة 

العملية  بالتطبيقات  املمزوج  املتطور  التقني  ب�صكله  الإع��الم 

واملهارية.

مع  بال�صراكة  املاج�صتر  مرحلة  تخ�ص�صات  �صتكون  فيما 

 MBA الأعمال  اإدارة  يف  الأمريكية،  ك��ول��ورادو  ولي��ة  جامعة 

اأربعة برامج  اإىل جانب  لإعداد كوادر مميزة يف بيئة الأعمال، 

التمري�س املتقدم يف الرعاية ال�صحية  �صحية وهي: ماج�صتر 

الأولية، وهو الربنامج الأول من نوعه ب�صاعات تدريبية اإكلينيكية 

فعلية ومكثفة. وماج�صتر اإدارة الرعاية ال�صحية لإعداد كوادر 

ل�صغل الأدوار القيادية يف قطاع الرعاية ال�صحية.

امل�صاركني  لإع��داد  يهدف  وال��ذي  الطبي  التعليم  وماج�صتر 

لتطوير التعليم الطبي يف املناهج والتدري�س والتقييم والبحث.

ال�صحية  الرعاية  جل��ودة  التنفيذي  املاج�صتر  بالإ�صافة 

الرعاية  بتح�صني  متخ�ص�صة  لتمكني طاقات  املر�صى،  و�صالمة 

ال�صحية وتبني البتكار التقني يف جمال �صالمة املر�صى.

مبعرفة  الراغبني  واملتقدمات  املتقدمني  اجلامعة  ودع��ت 

اإجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول

ور�صة عمل  التعليم  وزارة  نظمت 

وال�صيا�صات  »اللوائح  مبادرة  حول 

اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��الب امل��وه��وب��ني«؛ 

اململكة،  املوهوبني يف  واقع  لدرا�صة 

مع  تتوافق  التي  الت�صريعات  وبناء 

يف  املعتمدة  العاملية  املعاير  اأف�صل 

يحقق  مبا  املوهوبني،  رعاية  جمال 

اأهداف روؤية 2030.

ون��اق�����ص��ت ال��ور���ص��ة ع�����دداً من 

بالأحكام  التعريف  اأبرزها  املحاور، 

وامل�صطلحات  وامل��ف��اه��ي��م  ال��ع��ام��ة 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف رع��اي��ة امل��وه��وب��ني، 

اململكة  املوهوبني يف  والتعّرف على 

الربامج  وكذلك  رعايتهم،  ومناهج 

والقوانني  لهم،  املقدمة  واخلدمات 

املوهوبني،  رعاية  يف  والت�صريعات 

ولئ���ح���ة ت��ق��ومي م��ن��ظ��وم��ة رع��اي��ة 

اإىل  اإ�صافة  اململكة،  يف  املوهوبني 

اأنظمة واأحكام ال�صراكات يف رعاية 

التناف�صية  وامل��وؤ���ص��رات  املوهوبني، 

العاملية يف تنمية املواهب والتجارب 

املرجعية. 

التعليم  وزارة  وك��ي��ل  وق���ال���ت 

ال�صليمان  د.مها  التعليمية  للربامج 

بالتعاون  تاأتي  العمل  ور�صة  »اإن   :

والهيئة  العامة  الإدارة  معهد  مع 

ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء 

للخدمات  وت��ط��وي��ر  ال�صطناعي 

اجلهات  بع�س  وم�صاركة  التعليمية، 

وطنية  ك��م��ن��ظ��وم��ة  ال��ع��الق��ة  ذات 

الثقافة،  وزارة  يف  متثلت  متكاملة 

عبدالعزيز  امللك  ومدينة  وموهبة، 

وال��ت��ق��ن��ي��ة، وه��ي��ئ��ة تقومي  ل��ل��ع��ل��وم 

وم�صت�صفى  وال��ت��دري��ب،  التعليم 

والهيئة  التخ�ص�صي،  في�صل  امللك 

ال�صعودية  والهيئة  للرتفيه،  العامة 

وال�صركة  امل��ع��ت��م��دي��ن،  للمقيمني 

ال�صعودية للكهرباء«، منوهًة بجهود 

املوهبة  جم��ال  يف  التعليم  وزارة 

بيئات  وذلك عرب حت�صني  والتمّيز، 

التعليم والتعلّم يف ف�صول ومدار�س 

امل���وه���وب���ني، وت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��ات 

اإىل  تدري�صهم،  احلديثة يف  التعليم 

مبا  رعايتهم،  برامج  جتويد  جانب 

الطالب  ع��ن  الك�صف  رحلة  ي��ري 

امل��وه��وب، وي�����ص��اع��د ع��ل��ى حتديد 

الربامج وجمالت الرعاية املالئمة 

له، وامل�صاهمة يف تعزيز توجه روؤية 

ال���ري���ادة ع��امل��ي��اً عرب  ن��ح��و   2030
وبناء  الب�صرية،  ال��ق��درات  تنمية 

الإن�صان ال�صعودي املناف�س عاملياً. 

وت�����ه�����دف م�����ب�����ادرة ال���ل���وائ���ح 

بالطالب  اخل��ا���ص��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 

موؤ�ص�صات  م�صاعدة  اإىل  املوهوبني 

�صوابط  تبني  على  ال��ع��ام  التعليم 

بيئة  اإي��ج��اد  يف  ت�صهم  واإج����راءات؛ 

ال��الزم��ة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دم  مدر�صية 

للموهوبني من اأبنائها وبناتها، وذلك 

من خالل ا�صتقطاب الفرق والكوادر 

امل��وه��وب��ني  ع��ن  للك�صف  امل��وؤه��ل��ة 

تدريبية  برامج  وتقدمي  وتاأهيلهم، 

تنفيذ  يف  ت�صهم  وم��ك��ّث��ف��ة  ن��وع��ي��ة 

املبنية وفق منهجية علمية  الربامج 

متقدمة.

ي��وؤث��ر ارت��ف��اع درج����ات احل���رارة 

احلياة  ج��ودة  على  متزايد  ب�صكل 

العامل،  حول  املناطق  من  عديد  يف 

اأم��ام  ي��ات ج��دي��دة  مم��ا ي�صع حت��ِدّ

وخمططي  املعماريني  املهند�صني 

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  واأن��ظ��م��ة  امل���دن 

وغرها.

على هذا الأ�صا�س قام الباحثون يف 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

الناجم  النزعاج  بتحليل  (كاو�صت) 

ع��ن احل���رارة اخل��ارج��ي��ة يف جميع 

ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن��ح��اء 

واملناطق املجاورة للم�صاعدة يف فهم 

امل�صكلة ومكافحتها.

در�س الفريق التباين والجتاهات 

ى »موؤ�صر النزعاج  يف مقيا�س ي�صَمّ

�صجالت  من  املح�صوب  احل��راري«، 

مت  التي  والرطوبة  احلرارة  درجات 

جمعها من 1980 اإىل 2018م.

ي��ق��ّي��م ه���ذا امل��وؤ���ص��ر اأث���ر هذين 

ال��ع��ام��ل��ني يف اإح������داث الإج���ه���اد 

احلراري وعدم الراحة لل�صكان.

اأن درج���ات  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 

مئوية،  درج��ة   28 تتجاوز  احل��رارة 

اأي احلد الأدنى لالنزعاج الب�صري، 

يونيو  من  ال�صيف  اأ�صهر  جميع  يف 

اإىل �صبتمرب يف معظم اأنحاء اململكة 

نتائج  ج���اءت  ال�صعودية،  العربية 

موؤ�صر النزعاج مثرة للده�صة.

اململكة  يف  امل���دن  معظم  اإن  اإذ 

حت�صناً  لت  �صَجّ ال�صعودية  العربية 

لكن  املا�صية،  الع�صرين عاماً  خالل 

ال�صتثناءات املهمة كانت ينبع ومكة 

والطائف.  املنورة  واملدينة  املكرمة 

ا�صتك�صاف  م��ن  م��زي��د  وب��ان��ت��ظ��ار 

اأ�صباب الختالفات الإقليمية.

م�صتويات  زي����ادة  اأن  ت��ب��ني  ك��م��ا 

ب�صكل  تركزت  احل���راري  الن��زع��اج 

اأ�صا�صي يف املناطق املجاورة للخليج 

ال��ع��رب��ي، مب��ا يف ذل���ك الإم�����ارات 

ُعمان  و�صلطنة  امل��ت��ح��دة  العربية 

وقطر.

رئي�س  حطيط،  اإبراهيم  ويقول 

ن�صرت  ال��ت��ي  البحثية،  املجموعة 

 GeoHealth) جملة  يف  بحثها 

�صت�صاعد  النتائج  اإن   (5، 2021
واملهند�صني  الإقليمية  ال�صلطات 

لأكر  التخطيط  على  واملعماريني 

التطورات فعالية يف البُنية التحتية 

وت�صميم املباين وموؤ�ص�صات الرعاية 

ال�صحية لتح�صني ال�صالمة والراحة 

يف جميع اأنحاء املنطقة.

الآن  ����ط  »ن����خ����ِطّ واأ�������ص������اف: 

مع  املوؤ�صر  لأرق���ام  اأطل�س  لتطوير 

اإىل  ت�صر  التي  املخاطر  خ��رائ��ط 

الجتاهات، من خالل واجهة حتليل 

 interactive تفاعلي  وت�صوير 

الإن��رتن��ت  ع��رب   visualization
الفعلي  ال��وق��ت  يف  و���ص��ولً  ت��وف��ر 

واأي�صاً  اخلرباء،  غر  للم�صتخدمني 

الأن�صطة  اإدارة  مل�صاعدة  تنبوؤ  نظام 

املختلفة  اخل��ارج��ي��ة  (والأع���م���ال) 

املتعلقة  املزمنة  الأع��را���س  وتقليل 

بال�صحة«.

موا�صلة  تكون  اأن  الفريق  يتوقع 

للغاية  مهمة  البحث  ه��ذا  تطوير 

لدعم عديد من امل�صروعات الكبرة 

ال��ت��ي ي��ج��ري ت��ط��وي��ره��ا ح��ال��ي��اً يف 

يف  مبا  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

البحر  وم�صروع  نيوم  مدينة  ذل��ك 

الأحمر وم�صروعات اأمال ال�صياحية 

الفاخرة.



عنوان الكتاب: نظرية المباريات 
منهجية متعددة المستويات

Hans Peter :امل�ؤلف

املرتجم: عمرو حممد عبد العاطي

نظرية  كتاب  يتناول 

امل����ب����اري����ات ال��ع��دي��د 

وامل����اد  الأدوات  م��ن 

امل�ستخدمة  العلمية 

الع�سر  ال�سن�ات  يف 

الأخ������رة. ويُ��ق�����س��م 

اأرب��ع��ة  اإىل  ال��ك��ت��اب 

يبداأ  رئي�سة.  اأب�اب 

من  الأول  ال��ب��اب 

بالتفكر  ال��ك��ت��اب 

الإ����س���رتات���ي���ج���ي 

ال������ذي ي��خ��اط��ب 

الطالب اجلامعي 

ت��خ�����س�����س��ي  يف 

الق�����ت�����������س�����اد 

وي��در���س  الأع��م��ال.  واإدارة 

البابان الثاين والثالث امل��س�عات نف�سها املتقدم ذكرها 

تخ�س�س  لطالب  ُمعّدان  وهما  بعمق،  الأول  الباب  يف 

الريا�سيات يف املرحلة اجلامعية وتخ�س�س القت�ساد يف 

على  الكتاب  من  الثاين  الباب  ويركز  العليا.  الدرا�سات 

مناق�سة املباراة غر التعاونية. ويف هذا الن�ع ل يُ�سمح 

فيها بتك�ين حتالفات اأو يتعذر فيها تك�ين حتالفات. اأما 

الباب الثالث فيناق�س املباراة التعاونية التي ي�سمح فيها 

الرابع  الباب  يت�سمن  كما  واتفاقات.  حتالفات  بتك�ين 

درا�سة الأدوات الريا�سية املتعلقة مب��س�ع الكتاب.

عنوان الكتاب: مهارات البحث في 
الخدمة االجتماعية

Jacqueline Corcoran :امل�ؤلف

املرتجم: مر�سية حممد الربدي�سي

»مهارات  كتاب  يعد 

اخل��دم��ة  ال��ب��ح��ث يف 

مرجعاً  الجتماعية« 

للمهتمني  تف�سيلياًّ 

ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 

مفاهيم  ي��ق��دم  فه� 

وا�سحة  وخ��ط���ات 

جل���م���ي���ع م���راح���ل 

البحث،  وعمليات 

الفرق  يتناول  كما 

ب������ني م����راج����ع����ة 

الأدب����������ي����������ات، 

وامل������راج������ع������ة 

امل���ن���ت���ظ���م���ة يف 

العلمي،  البحث 

اإ�سافة متميزة  يعد  وه� ما 

مبجال  املتخ�س�سة  العربية)  (اللغة  كتب  م�سرة  يف 

البح�ث يف اخلدمة الجتماعية. ويقدم الكتاب وب�سياغة 

�سيقة و�سل�سلة ت�ساميم البح�ث الكمية وطرق اأخذ العينة 

والقيا�س، وحتليل البيانات الكمية، بالإ�سافة اإىل مناهج 

الكيفي، وتق�مي الربامج وامل�سروعات واملمار�سة  البحث 

باأ�سل�ب  املجربة  املمار�سات  اأف�سل  بيان  مع  املهنية،   

والرتابط  املنطقي  والت�سل�سل  وا�ستيعابه،  فهمه  ميكن 

وخمتلف  م��ف��ردات��ه  ب��ني  املنهجي  والتما�سك  ال��ف��ك��ري 

م��س�عاته، مدعمة باأمثلة ت��سيحية ت�سهل على القارئ 

فهمها وا�ستيعابها.
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 منذ زمن والنا�س يتداول�ن فيما 

تتعلق  التي  الن�سائح  بع�س  بينهم 

الأمرا�س،  تفادي  وطرق  بال�سحة، 

الن�سائح  هذه  من  الكثر  اأّن  ورغم 

ل ي�ستند على معل�مات طبية م�ؤكدة 

بح�ث  خ��الل  وم��ن  اأثبتت  اأن��ه��ا  اإل 

طبية حديثة �سحتها.

قد  عربية«  ني�ز  »�سكاي  وكانت 

الن�سائح  هذه  من  اأوردت جمم�عة 

�سحتها  مثبتًة  القدمية  املق�لت  اأو 

الطبية؛  الدرا�سات  اآخر  خالل  من 

فعلى �سبيل املثال مق�لة »اأكل تفاحة 

عن  بعيًدا  الإن�����س��ان  يبقي  ي���م  ك��ل 

ك�سفت  حيث  �سحيحة،  الطبيب« 

اأّن  اأوك�سف�رد  جامعة  م��ن  درا���س��ة 

اأو  ت��ت��ف��ادى  اأن  ب��سعها  بريطانيا 

�سن�يًّا  وف���اة  ح��ال��ة   8500 ت���ؤخ��ر 

ب�سبب الن�بات القلبية ل� حر�س كل 

تناول  على  اخلم�سني  بعد  �سخ�س 

تفاحة واحدة يف الي�م.

الثانية  بالن�سيحة  يتعلق  ما  اأم��ا 

اأب��ن��اءه��ّن على  فهي ح��ث الأم��ه��ات 

اأخذ ق�سط كاٍف من الن�م يف و�سط 

الإجازة  ي�م  الن�م يف  لأّن  الأ�سب�ع؛ 

ل يع��س عن ال�سهر يف باقي الأيام، 

اأك��دت��ه درا���س��ة �س�يدية؛  م��ا  وه��ذا 

الذين  الأ�سخا�س  اأّن  وج��دت  حيث 

املطل�بة  ال�ساعات  عدد  ينام�ن  ل 

حتى  ال�سحية  للمتاعب  معر�س�ن 

نهاية  يف  الن�م  اإط��ال��ة  ح��اول���ا  واإن 

الأ�سب�ع.

البع�س  بع�سهم  النا�س  وي��سي 

م��ن��ذ زم��ن ط���ي��ل ب��ع��دم الأك���ل يف 

وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن ال��ل��ي��ل وه���� ما 

حديثة؛  درا����س���ات  ��ا  اأي�����سً اأك��دت��ه 

الأكل  يعتادون  الذين  فالأ�سخا�س 

خ����الل امل�����س��اء ي�����س��ب��ح���ن اأك���ر 

احل��راري��ة،  لل�سعرات  ا���س��ت��ه��الًك��ا 

ل  دمهم  يف  ال�سكر  �سبط  اأّن  كما 

دقيق. ب�سكل  يح�سل 

ومن اأراد اأن يقي نف�سه من نزلة 

الربد فعليه األ يخرج من البيت يف 

ال�ستاء دون معطف، وقد تبني �سحة 

هذا الأمر؛ حيث ك�سفت درا�سة ملجلة 

ال���لي��ات  يف  ال�سحية   »PNAS«

املتحدة اأّن اجل�سم الذي يرتع�س من 

ي�سبح  احل��رارة  درجة  هب�ط  جراء 

اأكر عر�سة للفرو�سات.

خماطر  ع��ن  �سمعنا  م��ا  وك��ث��ًرا 

الق�����رتاب م��ن ���س��ا���س��ات ال��ت��ل��ف��از، 

ووج�ب البتعاد عنها، وهذا ما اأكده 

فقد  »ت�ليدو«،  جامعة  يف  باحث�ن 

من  املنبعث  الأزرق  ال�س�ء  اأّن  بين�ا 

ي�ؤدي  الذكية  واله�اتف  ال�سا�سات 

اإىل م�ساكل خطرة يف �سبكية العني 

الب�سر  ف��ق��دان  ت�سريع  ع��ن  ف�ساًل 

لدى الأ�سخا�س الذين يعان�ن مر�س 

»التنك�س البقعي.«

اأما الراغب�ن بفقدان وزنهم الزائد 

النا�س  بني  راجت  التي  الفكرة  فاإّن 

ح�ل ف�ائد الفلفل احلار يف حتقيق 

حيث  بالفعل؛  �سحيحة  ه��ي  ذل��ك 

اأوردت درا�سة اأّن مادة الكاب�سي�سني 

عاماًل  حتفز  الثمرة  يف  امل���ج���دة 

على  وت�ساعد  اجل�سم  يف  ح��راريُّ��ا 

حرق الده�ن املرتاكمة.

كما ثبت علميًّا اأّن ع�سر املخلل 

ت�سيب  ال��ت��ي  الت�سنجات  يخفف 

الريا�سة  منافع  اأّن  كما  اجل�سم، 

جتعل  ب��ل  الر�ساقة  عند  تقف  ل 

واأك��ر  �سخ�سية  اأق����ى  الإن�����س��ان 

ذكاًء.

ويف درا�سة اأخرى تبني اأّن الن�ساء 

الالتي يعانني حرقة يف املعدة خالل 

بروؤو�س  ر�سًعا  ينجنب  احلمل  فرتة 

ملح�ظ،  نح�  على  ال�سعر  يك�س�ها 

اأما من يتناول�ن اجلنب قبل اخلل�د 

اأحالم  لروؤية  فمعر�س�ن  الن�م  اإىل 

غريبة.

ومن منا مل ي�سمع باملثل ال�سعبي 

م��ن دول ع��امل  امل���ت���داول يف ع���دد 

ي�ستخدم  ل  م��ن  ب���اأّن  يق�ل  وال���ذي 

عقله ينتهي به الأمر بخ�سارته، من 

قلة  لكن  ب��ه  �سمع  الكل  اأّن  امل���ؤك��د 

درا�سات  ب��اأّن  علم�ا  الذين  اأول��ئ��ك 

على  امل���اظ��ب��ة  اأّن  اأو���س��ح��ت  طبية 

بالفعل  ي�ساعد  الذهنية  الأن�سطة 

اأما  العقلية،  ال��ق��درات  حفظ  على 

ال��ت���ق��ف وال��ك�����س��ل ف��ي���ؤدي��ان اإىل 

اخلرف واأمرا�س اأخرى.

كي  اجل��زر  بتناول  يتعلق  وفيما 

ف���اإّن  ال��ن��ظ��ر  ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى �سحة 

ال�سحة  جملة  يف  من�س�رة  درا���س��ة 

الأمريكية »JAMA« اأكدت اأّن اأكل 

اجلزر بالفعل يق�ي النظر، ويحافظ 

على �سحة العي�ن.

ت�سر جمم�عة كبرة من الأبحاث 

ال�قت  م��ن  الكثر  ق�ساء  اأن  اإىل 

الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  على 

لكن  الأط��ف��ال،  اأدم��غ��ة  بنم�  ي�سر 

اجلديد ما حذرت منه درا�سة علمية 

يف  البالغني  حتى  اأن  وه���  ج��دي��دة 

منت�سف العمر اأكر عر�سة »ب�سكل 

كان�ا  اإذا  بالكتئاب  لالإ�سابة  كبر« 

الت�ا�سل  و�سائل  م�ستخدمي  م��ن 

الجتماعي، بح�سب ما ن�سرته »ديلي 

ميل« الربيطانية.

جامعة  ب��اح��ث���  اك��ت�����س��ف  ح��ي��ث 

ي�سعرون  ال��ب��ال��غ��ني  اأن  ه���ارف���ارد 

اإذا  اأك����ر  ب���الإح���ب���اط والك���ت���ئ���اب 

يف�سلها  م��ن�����س��ات  ا���س��ت��خ��دم���ا 

الأ���س��خ��ا���س الأ���س��غ��ر ع��م��ًرا، مثل 

تيك ت�ك و�سناب �سات، رمبا لأنها 

جتعلهم ي�سعرون بال�سيخ�خة.

قام الباحث�ن مب�سح �سمل 5400 

اأعمارهم  مت��سط  اأم��رك��ي،  بالغ 

56، مرتني: الأوىل يف ماي� 2020 
وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ع����ام. وُط���ل���ب من 

يت�سمن  ا�ستبيان  اإكمال  امل�ساركني 

النف�سية وح�ل  ال�سحة  اأ�سئلة ح�ل 

و���س��ائ��ل ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 

الباحث  ا�ستخدم�ها.وقال  ال��ت��ي 

روي  بروفي�س�ر  للدرا�سة،  الرئي�سي 

 NBC برلي�س، يف ت�سريح ل�سبكة 

News: اإن »الأ�سخا�س الذين كان�ا 
ت�ك  وتيك  في�سب�ك  ي�ستخدم�ن 

كان�ا  باأنهم  اأج��اب���ا  �سات  و�سناب 

ملء  عند  بالكتئاب  ���س��ع���ًرا  اأك��ر 

ال�ستبيان يف املرة الثانية«.

لكن مل ي�ستبعد الباحث�ن احتمالية 

اأن الأ�سخا�س املكتئبني رمبا يك�ن�ن 

م�اقع  اإىل  للدخ�ل  عر�سة  اأك���ر 

الت�ا�سل الجتماعي، رمبا كمهرب، 

امل�سح متت  اأن عمليات  عالوة على 

وال��ت��ي  ك�فيد19-،  ج��ائ��ح��ة  اإب����ان 

الكتئاب  معدلت  اأثناءها  ارتفعت 

على اأي حال.

اأظهر  الأول،  امل�سح  من  عام  بعد 

تده�ًرا  امل�ساركني  من   )9%(  482
�سحتهم  يف  ���س��ري��رًي��ا  م��ل��ح���ًظ��ا 

اأعلى  درج��ات  و�سجل�ا  النف�سانية، 

وفقا  املحتملة،  الكتئاب  لعالمات 

التي  ال��درا���س��ة،  نتائج  ت�سمنته  ملا 

 JAMA ن�سرتها يف الدورية الطبية

.Network Open
م�ستخدمي  اأن  الباحث�ن  وذك��ر 

منت�سف  يف  ���س��ات  �سناب  من�سة 

العمر اأكر عر�سة مبقدار ال�سعف 

ل���الإب���الغ ع��ن ال�����س��ع���ر ب��الك��ت��ئ��اب 

مقارنة باأقرانهم ممن مل ي�ستخدم�ا 

تيك  م�ستخدم�  اأم��ا  املن�سة،  تلك 

ت�ك الأكرب �سناً فكان�ا اأكر �سع�ًرا 

مقارنة  املرة،  ون�سف  بال�سيق مبرة 

امل�ستخدمني  غ��ر  م��ن  ب��اأق��ران��ه��م 

للتطبيق.

ل��ك��ن ال��ع��ك�����س ك����ان ���س��ح��ي��ًح��ا 

بالن�سبة اإىل في�سب�ك حيث اأ�سارت 

الذين  الأ�سخا�س،  اأن  اإىل  النتائج 

35 ع��اًم��ا،  اأع���م���اره���م ع���ن  ت��ق��ل 

مرتني  من  اأكر  بالكتئاب  ي�سعرون 

ون�سف.

وت��رج��ح اإح����دى ال��ن��ظ��ري��ات اأن 

يف  باأنهم  ي�سعرون  رمبا  الأ�سخا�س 

مكان ل ينا�سبهم من خالل ا�ستخدام 

و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، التي ل 

ي���ؤدي  مما  اأع��م��اره��م،  مع  تتنا�سب 

عدم  م��ن  بحالة  ال�سع�ر  اإىل  بهم 

اإىل  النظرية  تلك  وت�ستند  التزامن. 

�سات  �سناب  م�ستخدمي  غالبية  اأن 

ب�سكل اأ�سا�سي حتت �سن 35 عاًما، 

كما اأن الن�سبة الأكرب من م�ستخدمي 

حيث  �سناً،  اأ�سغر  تعد  ت���ك  تيك 

معظمهم  اأن  اإىل  البيانات  ت�سر 

حني  يف  العمر.  من  الع�سرينات  يف 

من  اأك��رب  ع��دد  ي�سم  في�سب�ك  اأن 

امل�ستخدمني الأكرب �سًنا.

واأ�ساف بروفي�س�ر برلي�س، وه� 

جامعة  يف  واأ���س��ت��اذ  نف�سي  طبيب 

هارفارد، اأنه بدلً من ت�سبب و�سائل 

الكتئاب،  يف  الجتماعي  الت�ا�سل 

عالمة  ا�ستخدامها  يك�ن  اأن  ميكن 

على اأن ال�سخ�س عر�سة لالكتئاب.

و�سائل  »ا���س��ت��خ��دام  اإن���ه  وت��اب��ع: 

ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي رمب��ا يك�ن 

بب�ساطة عالمة على ال�سعف الكامن 

وراء الكتئاب«.

واأفاد م�ؤلف� الدرا�سة اأن نتائجهم 

ال�سابقة  الأع���م���ال  اإىل  ت�����س��ي��ف 

الت�ا�سل  و�سائل  با�ستخدام  املتعلقة 

لدى  العقلية  وال�سحة  الجتماعي 

ال�����س��ب��اب م��ن خ���الل ت������س��ي��ع ه��ذه 

النتائج اإىل الرتكيبة ال�سكانية الأكرب 

�سناً. لكنهم اأ�ساف�ا اأنه يجب اإجراء 

العالقة  يف  الأب���ح���اث  م��ن  امل��زي��د 

الت�ا�سل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ب��ني 

الجتماعي وال�سحة النف�سية.

قــــــــــــــــرأت لك.. دراسات طبية حديثة تثبت
مصداقية مقوالت قديمة 

دراسة حديثة: مواقع التواصل االجتماعي 
تسبب االكتئاب
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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
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اإجن���ازاٍت  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت 

تعليم  جم��ال  يف  قيا�سية  م��دة  خ��الل  ا�ستثنائية 

وتاأهيلهم.  ورعايتهم  الإعاقة  ذوي  من  مواطنيها 

امل�ستويني  النوعية على  الإجن��ازات  وج��اءت هذه 

متالحقة  �سل�سلة  خ��الل  م��ن  والإقليمي  املحلي 

العديد  لت�سافر  نتيجة  ال�سريعة؛  التطورات  من 

وال��رب��وي��ة  ال�سحية  امل��ج��الت  اجل��ه��ود يف  م��ن 

يكن  احلقيقة، مل  ويف  والت�سريعية.  والجتماعية 

اهتمام اململكة باأبنائها من ذوي الإعاقة اهتماًما 

احلديثة  العاملية  التوجهات  مواءمة  على  قائًما 

اململكة  د�ستور  متاأ�سل يف  مبداأ  هو  بل  فح�سب، 

الغراء  الإ�سالمية  العقيدة  مبادئ  من  امل�ستمد 

القائم على اأ�س�س من العدالة وامل�ساواة. فالنظام 

الأ�سا�سي للحكم ال�سادر باأمر ملكي رقم (اأ/90) 

رقم  امل���ادة  يف  يكفل  1412ه�   /8  /27 بتاريخ 

الطارئة  احل��الت  واأ�سرته يف  املواطن  (27) حق 

نظام  وي��دع��م  وال�سيخوخة،  وال��ع��ج��ز  وامل��ر���س 

ال�سمان الجتماعي مل�ستحقيه، وي�سجع املوؤ�س�سات 

والأفراد على الإ�سهام يف الأعمال اخلريية. وقد 

التعليمية  اخلدمات  توفري  على  اململكة  حر�ست 

املنا�سبة لأبنائها من ذوي الإعاقة وا�سدار الأنظمة 

الداعمة حلقوقهم، ور�سدت امليزانيات ال�سخمة 

لتحقيق هذا الهدف، حيث اأكدت �سيا�سة اململكة 

التعليمية يف موادها من (54-57) ومن (-188 

194) على اأن تعليم اأبناء الوطن من ذوي الإعاقة 
اململكة.  يف  التعليمي  النظام  من  يتجزاأ  ل  ج��زءٌ 

كما �سدر منذ ما يزيد عن ع�سرين عاًما »نظام 

رقم  ال��ك��رمي  امللكي  باملر�سوم  امل��ع��اق��ني«  رع��اي��ة 

اأكد  ال��ذي  /1421ه�،   9/  23 وتاريخ  )م/37(، 

تكفل  الدولة  اأن  الثانية  املادة  (2) من  الفقرة  يف 

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف احل�سول على 

مبا  والتعليم  والتاأهيل  والرعاية  الوقاية  خدمات 

يتنا�سب مع قدراتهم ويلبي احتياجاتهم. وقد وقعت 

»الهيئة ال�سعودية حلقوق الإن�سان« يف 27 يونيو من 

عام 2012 على »اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي 

توؤكد �سمن موادها على حقوقهم  التي  الإعاقة« 

التعليمية يف خمتلف مراحل التعليم العام والتعليم 

العايل دون متييز. ولدعم هذا اجلانب احلقوقي، 

مت تاأ�سي�س »نظام تعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة« 

العتيادية  جل�سته  يف  ال�سورى  جمل�س  مبوافقة 

ال�ساد�سة واخلم�سني يف 19 اأكتوبر 2016 الذي 

احل�سول  الإعاقة يف  ذوي  الأ�سخا�س  حق  يكفل 

املراحل  جميع  يف  ومنا�سب  جم��اين  تعليم  على 

التي تعزز  التعليمية، وتقدمي الربامج واخلدمات 

جناحهم، وتوفري الأنظمة والإجراءات التي تدعم 

و�سولهم.

ذوي  الأ���س��خ��ا���س  تعليم  م��ّر  لقد  ال��واق��ع،  يف 

الإعاقة يف اململكة بالعديد من التطورات الإدارية 

امل�ستوى  اإىل  و���س��ل  حتى  املهمة  والأك��ادمي��ي��ة 

املراحل  ب��داأت  وقد  اليوم.  ن�سهده  ال��ذي  املتميز 

اخلا�س«  التعليم  »اإدارة  تاأ�سي�س  عند  الأول��ي��ة 

التعليمية  اخلدمات  تقدمي  بهدف  1962؛  ع��ام 

الب�سرية  الإع��اق��ة  ل��ذوي  والجتماعية  واملهنية 

اإن�ساء  اإىل جانب  الفكرية،  الإعاقة  وال�سم وذوي 

»اإدارة التاأهيل املهني« املخت�سة بتاأهيل الأ�سخا�س 

قدراتهم،  مع  يتنا�سب  مبا  مهنًيا  الإع��اق��ة  ذوي 

وم�ستقلني.  منتجني  مواطنني  ليكونوا  ومتكينهم 

ويف مواكبٍة لالجتاهات الربوية احلديثة؛ توالت 

حتى  اخل��ا���س«  التعليم  »اإدارة  على  امل�سميات 

منذ  اخلا�سة«  للربية  العامة  »الإدارة  اأ�سبحت 

عام 2006. اأما عن دمج الطلبة ذوي الإعاقة يف 

»الدمج  ب��وادر  ب��داأت  فقد  العام،  التعليم  مدار�س 

اإىل  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  املكاين« يف مطلع 

اأن ظهر »الدمج الربوي« مبفهومه الأو�سع يف عام 

اخلا�سة،  الربية  برامج  تنظيم  وبهدف   .1996
ملعاهد  التنظيمية  بالقواعد  قائمة  �سدرت 

ُ
اأ فقد 

وبرامج الربية اخلا�سة 1422/ 1423ه�، بقرار 

وزاري رقم )1674(، ن�ست املادة الثانية منها على 

اأن الربية اخلا�سة يف اململكة »تهدف اإىل تربية 

وتعليم وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات الربوية 

اخلا�سة بفئاتهم املختلفة، وتدريبهم على اكت�ساب 

املهارات املنا�سبة ح�سب اإمكانياتهم وقدراتهم، وفق 

خطط مدرو�سة، وبرامج خا�سة؛ بغر�س الو�سول 

بهم اإىل اأف�سل م�ستوى، واإعدادهم للحياة العامة 

والندماج يف املجتمع«. وقد ُطورت تلك القواعد 

والدليل  التنظيمي  الدليل  اإ���س��دار  عن  لت�سفر 

اللذين  37ه�،   /36 اخلا�سة  للربية  الإج��رائ��ي 

ت�سمّنا تو�سًعا ملحوًظا يف خدمات الربية اخلا�سة 

وخدمات الدعم وامل�ساندة.

اأهمية  التعليمية  اململكة  �سيا�سة  اأدرك��ت  وقد 

التعليمي  للكادر  وال��رب��وي  الأك��ادمي��ي  الإع���داد 

ومواكبة  اخلا�سة  الربية  جم��ال  يف  املتخ�س�س 

الجتاهات العاملية يف تعليم الطلبة ذوي الإعاقة 

ال�سعودية  اجلامعات  فتحملت  مبكر،  وقت  منذ 

املتخ�س�سة  الأكادميية  الربامج  تطوير  م�سئولية 

الربية  يف  البكالوريو�س  �سهادة  حاملي  لتخريج 

التباين  تخدم  متعددة  م�سارات  �سمن  اخلا�سة 

كان جلامعة   1984 عام  ويف  الإعاقة.  فئات  يف 

للربية  ق�سم  اأول  افتتاح  يف  ال�سبق  �سعود  امللك 

ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى  على  اخلا�سة 

�سنوات  لعدة  ال�سدارة  لياأخذ  العربي،  وال��ع��امل 

داومت  املوؤهلة. كما  التعليمية  الكوادر  اإع��داد  يف 

جامعة امللك �سعود على حمل راية الريادة يف هذا 

بق�سم  العليا  الدرا�سات  برامج  بتاأ�سي�س  املجال 

الربية اخلا�سة يف عام 2002. وا�ستمر التو�سع 

يف اإن�ساء الأق�سام املتخ�س�سة يف جامعات اململكة، 

بجامعة  اخلا�سة  الربية  اأق�سام  افتتاح  مت  حيث 

باأبها  امللك عبدالعزيز بجدة وجامعة امللك خالد 

يف عام 2001، ثم بجامعة امللك في�سل بالدمام 

يف عام 2004، وبجامعتي الطائف والق�سيم يف 

اخلا�سة  الربية  اأق�سام  اُن�سئت  2006.كما  عام 

بالريا�س  بنت عبدالرحمن  نورة  الأم��رية  بجامعة 

املكرمة  مبكة  القرى  اأم  وبجامعة  عام2010،  يف 

يف عام 2011. ويف احلقيقة، كان جلهود الأق�سام 

الأكادميية واأع�ساء هيئة التدري�س واخلريجني دور 

فّعال يف رفع م�ستوى اخلدمات التعليمة املقدمة 

للطلبة ذوي الإعاقة، اإىل جانب اإ�سهاماتهم يف ن�سر 

الوعي بالثقافة اخلا�سة بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم. 

ويف الوقت احلا�سر، تقف اململكة على اأعتاب 

منوٍّ عري�سٍ ومت�ساعد بف�سل التوجهات اجلديدة 

اأكرث  ميداًنا  التعليم  من  �ستجعل  التي  للدولة 

اإتاحًة و�سموليًة ودعًما للفئات الأكرث خ�سو�سيًة. 

ذوي  من  اأبنائها  حقوق  الفتية  اململكة  تُغفل  فلم 

الإعاقة، حيث جاءت روؤية اململكة 2030 داعمة 

على  احل�سول  يف  حلقوقهم  وم��وؤك��دة  لتمكينهم 

الفر�س التعليمية والوظيفية املنا�سبة، مع توفري 

يف  جناحهم  ت�سمن  التي  والأدوات  الت�سهيالت 

املعي�سية  ال�ستقاللية  من  لئق  م�ستوى  حتقيق 

والندماج املجتمعي. وا�ستجابة لذلك، مت تاأ�سي�س 

عام  يف  الإعاقة«  ذوي  الأ�سخا�س  رعاية  »هيئة 

2018 �سمن برامج التحول الوطني بقرار وزاري 
ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  ل�سمان  (266)؛  رق��م 

الإعاقة يف احل�سول على فر�س الوقاية والرعاية 

من  ذلك  يتبع  وما  املنا�سبة،  والتعليم  والتاأهيل 

م�ستوى  على  واإج����راءات  وتنظيمات  �سيا�سات 

خادم  وّج��ه  كما  واخلا�س.  احلكومي  القطاعني 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

باعتماد   2019 ع��ام  يف  اهلل  حفظه  �سعود  اآل 

يف  الإعاقة«  ذوي  »الأ�سخا�س  م�سمى  ا�ستخدام 

الإعالمية،  والت�سريحات  الر�سمية  املخاطبات 

التزام  من  يتجزاأ  ل  ج��زًءا  امل�سمى  هذا  واعتبار 

اململكة بالتفاقيات الدولية. كما توالت جمموعة 

من املبادرات التطويرية يف جمال الربية اخلا�سة 

�سمن روؤية اململكة 2030 من قبل وزارة التعليم؛ 

من اأجل حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة للطلبة 

اخلدمات  تقدمي  اأهمها  ومن  الإعاقة،  ذوي  من 

الأورام  مراكز  يف  املقيمني  لالأطفال  التعليمية 

املبكر  التدخل  خدمات  وتقدمي  وامل�ست�سفيات، 

اإىل  للخطر،  واملعر�سني  الإعاقة  ذوي  لالأطفال 

جانب تطوير مراكز اخلدمات امل�ساندة وال�سراكة 

يتبناها  التي  املبادرات  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سرية. 

مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة لدعم متكني 

ال�سامل  الو�سول  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

واملوا�سالت  النقل  وو�سائل  العمرانية  البيئة  يف 

مبختلف اأنواعها. وقد بادرت جامعة امللك �سعود 

للقرار  بال�ستجابة  املعهود -  الريادي  بدورها   -

ال�سامي رقم (35363) بتاريخ 22/ 9/ 1434ه 

خالل  من  اململكة  يف  ال�سامل  الو�سول  بتعميم 

الطلبة  لتمكني  ال�سامل  الو�سول  برنامج  افتتاح 

اجلامعي  التعليم  اإىل  الو�سول  من  الإعاقة  ذوي 

و�سوًل �ساماًل �سمن بيئة داعمة تعمل على تذليل 

العوائق املادية والب�سرية.

اململكة  ت�سهده  ال��ذي  الت�سارع  ف��اإن  ختاًما، 

اخلدمات  تقدمي  جم��ال  يف  ال�سعودية  العربية 

التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، من خالل تاأ�سي�س 

التفاقيات  وتوقيع  الأنظمة  وا���س��دار  ال��ربام��ج 

الرعاية  مدى  على  يدل  اإمنا  املبادرات،  وتفعيل 

التي يحظى بها اأبناء هذا الوطن املعطاء يف ظل 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة 

الأم��ري حممد  الأم��ني  وويل عده  بن عبدالعزيز 

اإحقاًقا  بن �سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل؛ 

ملبادئ العدالة وامل�ساواة التي تتبناها اململكة منذ 

ال�سامل  الو�سول  ملتطلبات  وحتقيًقا  تاأ�سي�سها، 

نحو   2030 اململكة  ل��روؤي��ة  وتفعياًل  العاملية، 

التمكني املجتمعي لكافة اأفراد املجتمع.

د. نوف بنت عبداهلل النعيم

اأ�ستاذ الربية اخلا�سة امل�ساعد

التربية الخاصة في عيون الوطن

�شارة  احلمدان

الت�شوير

بدايًة من العام الدرا�سي احلايل قامت وزارة الربية والتعليم 

او  العام  للتعليم  �سواء  الدرا�سي،  التقومي  يف  مهمة  بتغيريات 

للتعليم العايل، ومنها اعتماد نظام اجازات خمتلف عما �سبق من 

الأعوام. من هذا، مت اعتماد اجازات نهاية اأ�سبوع طويلة ومتعددة 

الدرا�سية  التقاومي  يف  ت�سمى  وهي  الدرا�سية،  الف�سول  اأثناء 

يوجد يف  مثال،  اأ�سبوع مطولة«.  نهاية  »اإج��ازة  با�سم  واجلامعية 

مطولة،  اأ�سبوع  نهاية  اج��ازات  ثالث  احل��ايل  الدرا�سي  الف�سل 

اإ�سافة لإجازة اليوم الوطني التي هي كذلك اإجازة اأ�سبوع مطولة، 

ولكن خا�سة مبنا�سبة اليوم الوطني لهذا العام. 

هذه الإجازات الق�سرية نعتقد اإنها غنيمة باردة للطلبة لتعطيهم 

متطلباته  وتزاحم  الدرا�سي  الف�سل  اأثناء  يف  الراحة  من  �سيئا 

مهامهم  اأداء  لتن�سيق  للطلبة  كبرية  فر�سة  هي  كذلك  واأعماله. 

البحوث وما �سابهها من الأعمال،  الدرا�سية الكبرية مثل اجناز 

حيث اأن الطالب من املمكن اأن يوؤخر مثل هذه الأعمال اإىل هذه 

الإجازات مع اأخذ بع�س من الراحة والرفيه. ل �سك اأن مثل هذه 

الإجازات منا�سبة للعوائل واأبنائهم وبناتهم �سواء كانوا يف التعليم 

مثل  على  الطلبة  كافة  يح�سل  اجلامعي، حيث  التعليم  اأو  العام 

هذه الإجازات وتكون العائلة يف عطلة درا�سية. يوجد خيارين يف 

جدولة مثل هذه الإجازات املطولة نهاية الأ�سبوع، فهي تكون يف 

بداية الأ�سبوع اأو يف نهايته، ويف كال احلالتني هي مت�سلة باإجازة 

نهاية الأ�سبوع العادية. هنا يوجد م�سكلة لها عالقة بجدولة مواد 

الدرا�سات العليا يف الكليات. عادة ت�سمم جدولة مواد الدرا�سات 

العليا يف الكليات يف جل�سة واحدة مت�سلة، حيث اأن كثري من مواد 

الدرا�سات تعطى ثالث �ساعات يف الأ�سبوع. اإذا كانت، مثال، اأي 

مادة درا�سات عليا جمدولة يف جل�سة واحدة وهي تكون يف يوم 

اأحد اأو خمي�س، اإذن ذلك الأ�سبوع كامال لن يُعطى اأي حما�سرة 

لهذه املادة اإذا �سادفت هذه الإجازات.

من احللول لهذه امل�سكلة هو اأن جتدول جميع مواد الدرا�سات 

الأ�سبوع،  يف  واح��دة  جل�سة  يف  تعطى  كانت  اإذا  خا�سة  العليا، 

اأن تكون من �سمن  اأيام الأ�سبوع التي ل يحتمل  باأن جتدول يف 

اإجازات نهاية الأ�سبوع املطولة، مثال الثنني والثالثاء والأربعاء، 

رغم اأن هذا اليوم الأخري اأحيانا يكون من �سمن هذه الإجازات. 

احلل الآخر هو اأن جتدول مواد الدرا�سات العليا يف حما�سرات 

اأ�سبوع، كما هو احلال يف مواد مرحلة  متعددة لكل مادة يف كل 

منتج  حتى  اأو  جديد،  نظام  كل  اأن  طبيعي  �سيء  البكالوريو�س. 

وزيادة  التح�سني  اإمكانية  يف  نظر  واإع��ادة  لتقييم  يحتاج  جديد، 

الفائدة بناء على املزاولة، او ال�ستخدام، الفعلية لهذا النظام او 

الإجازات  لهذه  تقييم  اإعادة  نراه من حاجة يف  ما  املنتج، وهذا 

املذكورة.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

إجازة نهاية أسبوع مطولة

yaalotaibi@ksu.edu.sa



تقرير: عبداهلل م�سفر املنبهي

امل�شرف  ال�شعالن  د.اأن�����س  اأك��د 

اأن  على مركز اخلريجني باجلامعة 

لتحقيق  يعمل  تاأ�شي�شه  منذ  املركز 

التي ت�شعى  جمموعة من الأهداف 

التوا�شل  اأهمها  ومن  اجلامعة  لها 

م��ع اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات بعد 

اإتاحة  واأي�شا  الأكادميية  املرحلة 

ال��ك��ث��ر م���ن ال���ف���ر����س اخل��ا���ش��ة 

بال�شافة  التوظيف،  اأو  بالتدريب 

اإىل الإر�شاد املهني

فتح قنوات التوا�سل 

 وكان املركز قد طرح عرب موقع 

اجلامعة الر�شمي التقرير ال�شنوي ملا 

قدمه يف عام 1442 ه حيث ي�شعى 

قنوات  فتح  اإىل  اخلريجني  مركز 

ارتباطية  ع��الق��ة  وب��ن��اء  ال��ت��وا���ش��ل 

وخريجيها  اجلامعة  ب��ني  تفاعلية 

م��ع��ارف��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  يف  للم�شاهمة 

القطاعني  مع  بالتعاون  ومهاراتهم 

العام واخلا�س حيث تتوافق اأهداف 

والتنفيذية  الإ�شرتاتيجية  امل��رك��ز 

الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اأه��داف  مع 

ل��ل��ج��ام��ع��ة وذل����ك ل��ك�����ش��ب ان��ت��م��اء 

من  م�شاركاتهم  وتعزيز  اخلريجني 

وتوا�شل  ات�شال  قنوات  فتح  خالل 

وتطويرهم  تنمية  يف  ت�شاعدهم 

عرب برامج اجلامعة مبا يتواكب مع 

متطلبات �شوق العمل حتقيقا لروؤية 

اجلامعة واأهدافها.

نحو خريج واع

ك��م��ا ك���ان ل��ل��م��رك��ز ع���دة ب��رام��ج 

عدد  وك���ان  واع  خ��ري��ج  نحو  منها 

خريج   1764 هو  منه  امل�شتفيدين 

برنامج  اأي�����ش��ا  وه��ن��اك  وخ��ري��ج��ة 

منه  ا�شتفاد  ال��ذي  املهني  التطوير 

4110 خريجا واأي�شا برنامج م�شك 
الوظيفي  لالإعداد  امل�شتقبل  طريق 

وا�شتفاد منه 4991 �شخ�شا وهناك 

املزيد من الربامج التي مت طرحها 

تفيد  �شوف  والتي  املركز  قبل  من 

ال��ط��الب واخل��ري��ج��ني وق��د حر�س 

العمل  ف��ر���س  تي�شر  على  امل��رك��ز 

بالتعاون  واخل��ري��ج��ات  للخريجني 

تهتم  وخا�شة  عامة  قطاعات  م��ع 

لبناء  وذل��ك  املجتمعية  بال�شراكة 

مت  ول��ه��ذا  واع���د  مهني  م�شتقبل 

التعاون لر�شد فر�س العمل املتوفرة 

وت��ف��ع��ي��ل ع���دة م���ب���ادرات ل��ت��دري��ب 

واخلريجات  اخلريجني  وتوظيف 

يف  لال�شتمرار  املركز  يطمح  حيث 

ب�شكل  دوره  وتفعيل  املبادرات  هذه 

اأكرب وذلك من خالل طرح م�شاريع 

لتفعيل  اأك���رب  ت��ن��وع  وذات  ه��ادف��ة 

جهات  م��ع  املجتمعية  ال�����ش��راك��ات 

البدء  مت  ما  حقيقة  منها  خارجية 

يف اإعداده.

تدريب 163 طالب وطالبة 

مدى  �شعود  امللك  جامعة  تدرك 

اأه��م��ي��ة ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة ك���روة 

حم��رك��ة ل��ك��اف��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��اء 

اهتمت  لذا  املجتمع  يف  والتطوير 

طريق  ع��ن  واخل��ري��ج��ني  بالطالب 

تطوير معارفهم و مهاراتهم وتنمية 

تطلعاتهم يف �شوق العمل ولهذا مت 

�شهر  يف  اخلريجني  مركز  افتتاح 

جماد الآخر من عام 1439 ه� وقد 

قنوات  فتح  يف  فعال  ب�شكل  �شاهم 

ارتباطية  عالقة  وب��ن��اء  التوا�شل 

واجلهات  اخلريجني  بني  تفاعلية 

امل��ت��ع��اون��ة واجل��ام��ع��ة ول��ه��ذا طرح 

املركز عدة برامج بالتعاون مع عدة 

برنامج مهارات  اأهمها  جهات ومن 

الربنامج  ه��ذا  وي��ه��دف  امل�شتقبل 

متميزة  وطنية  ك��وادر  تاأهيل  اإىل 

�شوق  مبتطلبات  الوفاء  على  قادرة 

العمل احلالية وامل�شتقبلية يف عدة 

جمالت حيث يوفر الربنامج فر�س 

اإ�شافة  وار���ش��اد  وتوجيه  تدريبية 

مع  بالتعاون  وظيفية  فر�س  اإىل 

املعلومات  وتقنية  الت�شالت  وزارة 

توفر  يف  الربنامج  هذا  وقد جنح 

فر�س تدريب ل� 163 طالب وطالبة 

من جامعة امللك �شعود.

واع  خريج  نحو  م��ب��ادرة  كذلك 

املبادرة  من  الثاين  الإ�شدار  وهي 

م��ع��ايل رئي�س  وه��ي حت��ت رع��اي��ة 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود الأ���ش��ت��اذ 

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

اإع���داد  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  العمر 

وم��ه��ارات��ه  ب��ق��رارات��ه  واع  خ��ري��ج 

وم���ع���رف���ة ك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 

واملهني  العلمي  امل�����ش��ار  اخ��ت��ي��ار 

كل  لت�شمل  العمل  ل�شوق  املنا�شب 

واأول��ي��اء  والطالبات  ال��ط��الب  م��ن 

الإر�شاد  مبجال  واملهتمني  الأم��ور 

والتخ�شي�س حيث ت�شتهدف طالب 

واملرحلة  امل�شرتكة  ال�شنة  وطالبات 

برنامج  اأي�����ش��ا  وي��وج��د  ال��ث��ان��وي��ة 

املركز  من  املقدم  املهني  التطوير 

اجلامعة  طلبة  م��ه��ارات  لتطوير 

لالنخراط  وتاأهيلهم  وخريجيها 

كفاءتهم  ورف���ع  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف 

امل��ه��ارات  على  وتدريبهم  املهنية 

ال���الزم���ة ل�����ش��وق ال��ع��م��ل وم��ه��ن 

املنا�شب  الدعم  وتقدمي  امل�شتقبل 

وتدريبية  ا�شت�شارية  بجل�شات  لهم 

م���ق���دم���ة م���ن اأب������رز امل��خ��ت�����ش��ني 

ال��ق��ط��اع��ني  يف  وامل�����ش��ت�����ش��اري��ن 

هذا  يهدف  حيث  واخلا�س  العام 

الوظيفي  التقييم  اإىل  ال��ربن��ام��ج 

من  مهنية  ا���ش��ت�����ش��ارات  ب��ت��ق��دمي 

وكذلك  الب�شرية  باملوارد  خمت�شني 

رف��ع ك��ف��اءة ال��ط��ال��ب واخل��ري��ج��ني 

بعقد ور�س عمل عن مهارات �شوق 

ن�شبة  رفع  واأي�شا  املطلوبة  العمل 

امللك  جامعة  خلريجي  التوظيف 

تركز  عمل  ور�س  خالل  من  �شعود 

عن  البحث  ا�شرتاتيجيات  على 

التوا�شل. وفن  الوظائف 

حتقيق الأهداف 

لقد قام املركز بتفعيل وحدة دعم 

ت�شريع  بهدف  اخلريجني  وم�شاندة 

الإ�شرتاتيجية  الأه���داف  وحتقيق 

القت�شاد  مرونة  زيادة  يف  املتمثلة 

خالل  م��ن  امل�شتدام  النمو  ودع���م 

توطني �شوق العمل بكفاءات لكوادر 

وط��ن��ي��ة م��ن خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات 

اجلامعة ممن حقق واجتاز املعاير 

تعاون  على  وبناء  للجهة  املطلوبة 

جلهود  وت��وث��ي��ق��ا  املعنية  اجل��ه��ات 

امل��رك��ز مت ح�����ش��ر اجل��ه��ات ال��ت��ي 

حقيقية  وظ��ي��ف��ي��ة  ف��ر���س  ق��دم��ت 

مبا�شرة خريجينا  للخريجني ومتت 

وخريجاتنا لديهم لتمثل القطاعات 

وال��ق��ط��اع��ات   (%33) ال���ع���ام���ة 

اخلا�شة (67%) من اأ�شل ٨٨ جهة 

العامة  ال��ق��ط��اع��ات  �شكلت  حيث 

القطاعات  بلغت  بينما  29جهة 
اخلا�شة 59 جهة.

مركز الخريجين يقدم 4110 خريجا وخريجة 
للتطوير المهني 
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د. الشعالن: المركز منذ تأسيسه يعمل لتقوية التواصل مع الخريجين

الكشف عن بعض المستفيدين من برامج »مركز الخريجين« في عام 1442هـ



م��ت��اب��ع��ة: م����را ال��وه��ي��ب��ي - دان���ة 

احلمي�ضي

ا���ض��ت�����ض��اف م��رك��ز امل��ل��ك عبد 

العزيز للحوار الوطني جمموعة من 

مبختلف  �ضعود  امللك  جامعة  طلبة 

ت��خ�����ض�����ض��ات��ه��م ،وق�������ادة الأن���دي���ة 

الطالبية يف لقاء بعنوان »قمة اجليل 

»فر�ضتنا  �ضعار  حتت  الإع��الم��ي«، 

جتربة  يف  ب��ح��وارن��ا«،  العامل  لنلهم 

ليقودوا  الع�ضرين  لقمة  حماكية 

ح��ول جمموعة  احل���وار  دف��ة  فيها 

جتاربهم  وحي  من  اإعالمية  ق�ضايا 

يف ميدان الأن�ضطة، و يتناق�ضوا يف 

وحتدياته  الإع��الم��ي  اجليل  فر�ص 

يف القرن احلادي والع�ضرين، بهدف 

اإعالمي  جيل  اإن��ت��اج  روؤي���ة  حتقيق 

»م��ب��ادر،حم��اور،م��اه��ر« وذل��ك على 

م����دار ي��وم��ي »الأح������د والإث���ن���ن« 

املوافقن 7-8 نوفمري 2021م.

فيلم ق�ضر

ق��دم  ق�ضري  بفيلم  ال��ل��ق��اء  ب���داأ 

����ض���وره ب���ان���ورام���ي���ة ع���ن اأع���م���ال 

اإج��راء  يف  ودوره  وحمطاته  املركز 

ا�ضتطالعات الراأي العام  من خالل 

نخبة من الباحثن واخلرباء من اأجل 

تعزيز قيم و ثقافة احلوار واحرتام 

ال�ضلة  وحتقيق  والتّنوع،  الختالف 

بن املركز وال�ضباب، �ضواء بالتطوع 

اأو امل�ضاركة يف بناء مبادرات ت�ضهم 

اللحمة  وزي�����ادة  احل����وار  ن�ضر  يف 

الوطنية واإثراء احلراك املعريف.

اجلل�ضات و الأن�ضطة امل�ضاحبة

جل�ضات  اأربعة  اإىل  اللقاء  انق�ضم 

عمل، جاءت اجلل�ضة الأوىل بعنوان 

، يف  الهيكلة؟«  تغيري  نخ�ضى  »مل��اذا 

»اأخربين  بعنوان  الثانية  كانت  حن 

عن دورك يف النادي .. اأخربك عن 

اجلل�ضة  ج��اءت  فيما   ، م�ضتقبلك« 

الثالثة بعنوان » بناء �ضخ�ضية النادي 

عنوان  وكان   ، الب�ضرية«  الهوية   ..

�ضخ�ضية  بناء   « ال��راب��ع��ة  اجلل�ضة 

النادي .. الهوية الب�ضرية«.

من  جمموعة  اجلل�ضات  �ضاحب 

احل��ي��اة  ع��ن  امل�ضاحبة  الأن�����ض��ط��ة 

الإب���داع���ي���ة و���ض��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى، 

بالإ�ضافة اإىل جولة ا�ضتطالعية يف 

معر�ص احلوار التفاعلي.

اليوم الأول

من  الأوىل  اجل��ل�����ض��ة  ان��ط��ل��ق��ت 

نخ�ضى  مل��اذا   « بعنوان  الأول  اليوم 

الطالبة  ب��داأت��ه��ا   الهيكل؟«  تغيري 

بكلمة  النادي  رئي�ضة  ال�ضياري  رمي 

الثاين  لعامها  القمة  عن  افتتاحية 

ع��ل��ى ال����ت����وايل، يف ح���ن ت��ن��وع��ت 

اأ���ض��ب��اب �ضعوبة  ب��ن  م��ا  امل��ح��اور 

الإعالمية  الأدوار  تكامل  التغيري، 

ال���ن���ادي،  هيكلية  م���ع  وات�����ض��اق��ه��ا 

واق��ت��ب��ا���ص ال��ت��ج��ارب ال��ف��ارق��ة يف 

القطاع الإعالمي، والرتاكم املعريف 

كطريق نحو اجلودة امل�ضتدامة.

لينه  �ضاركت  اجلل�ضة،  ذات  ويف 

الثقايف  النادي  رئي�ضة  نائبة  جمال 

راأيها  احلقوق  كلية  يف  الجتماعي 

عن �ضعوبة التغيري يف هيكلة الأندية،  

الأن��دي��ة  ا�ضتن�ضاخ  ع��ن��ه  ن��ت��ج  مم��ا 

وا�ضتعر�ضت  ال��ب��ع�����ص،  لبع�ضها 

هرمي  هيكل  من  الهيكلة،  جت��ارب 

يعك�ص  ب�ضكل  �ضبكي  هيكل  اإىل 

البع�ص،  ببع�ضها  اللجان  ارت��ب��اط 

ويعيد ت�ضكيلها مرة اأخرى، خمتتمة 

طرحها بت�ضاوؤل »ملاذا ليكون للنادي 

جتربته اخلا�ضة يف بناء الهيكلة؟«.

فيما حتدث عبد اهلل العتيق نائب 

رئي�ص نادي الهند�ضة ال�ضناعية عن 

اإع��ادة  ال��ف��ري��دة يف  ال��ن��ادي  جتربة 

اإن�ضائه  م��ن   ع��ام��ن  بعد  الهيكلة 

ع��دد  م�ضتهلماً   ، م   2014 ع���ام 

بقية  م��ن  امل�ضابهة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

الت�ضويق  نادي  واأخ��ريا   ، املتحدثن 

�ضادن  رئي�ضته  عنه  حتدثت  ال��ذي 

ال��ذي  التغيري  مو�ضحة  الزغيبي، 

منطلقة  �ضنويا  هيكلته  على  يطراأ 

امل�ضميات  بع�ص  تغيري  جتربة  من 

»اإدارة  اإىل  »املخزن«  كم�ضمى جلنة 

الدعم اللوج�ضتي«. 

الثانية  اجلل�ضة  ب���داأت  بع��دها 

ع��ن دورك يف  اأخ����ربين   « ب��ع��ن��وان 

م�ضتقبلك«  عن  اأخ��ربك   .. النادي 

احليدر  ن��وره  م��ن  ك��ل  ناق�ص  حيث 

الجتماعي،  الثقايف  النادي  رئي�ضة 

الأندية  يف  قائدة  را���ص  اأب��و  اأ�ضيل 

ال��ط��الب��ي��ة وال�����ض��راك��ة ال��ط��الب��ي��ة 

�ضابًقا، مها ع�ضريي متخ�ض�ضة يف 

العتيق  عبداهلل   ، الب�ضرية  امل��وارد 

حان  هل  منها  عدة حماور  للنقا�ص 

ع�ضو  م�ضمى  من  للتخل�ص  الوقت 

تاأثريها  ومدى  الأدوار  تخ�ض�ص  ؟، 

وظيفية  م�ضميات  الإنتاجية،  على 

جديدة ي�ضهدها �ضوق العمل، خطة 

حيث  الع�ضوية،  وت�ضل�ضل  ال��ت��درج 

اآراء  باتفاق  اجلل�ضة  ه��ذه  انتهت 

القائد  يقّدم  اأن  اأهمية  على  القادة 

بهدف  م��ه��ام،  ل  اأه���داًف���ا  لفريقه 

الفّعالة  وامل�ضاركة  امل�ضوؤولة  تعزيز 

لدى الأع�ضاء.

 اأ�ضرار �ضناعة املحتوى 

امل�����ض��اح��ب��ة  الأن�������ض���ط���ة  و م���ن 

بعنوان   لقاء  الأول   اليوم  جلل�ضات 

وخبايا  املحتوى  �ضناعة  اأ���ض��رار   «

�ضاركت  وال��ذي  الإبداعية«،  احلياة 

بتجربتها  الفريح  روان  الطالبة  فيه 

توليد  ،وكيفية  املحتوى  �ضناعة  يف 

اإىل احلديث عن  الأفكار ، منطلقة 

املحتوى  �ضناعة  يف  ال��ربام��ج  اأب��رز 

�ضمنها  وم����ن  الأف����ك����ار  وت��ول��ي��د 

م�ضتودع  باعتباره   master class
تدري�ضها  يتم  التي  الفيديو  لف�ضول 

م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة م���ن اخل���رباء 

املتفوقن  والأ�ضخا�ص  املعروفن، 

ب��الإ���ض��اف��ة اإىل  يف ه��ذا امل��ج��ال ، 

برنامج  و   ،   skill share برنامج 

اأ�ضا�ضي  باعتباره م�ضدر    j store
الأولية  وامل�ضادر  الكتب  من  لكثري 

املجالت  من  احلالية  والإ���ض��دارات 

قدمت  كما   ، العلمية  وال��دوري��ات 

اآليات التخطيط ،ومنها  العديد من 

»الهاياليت« على الأ�ضياء املهمة يف 

دائرة  وو�ضع   ، قراءتها  عند  الكتب 

لل�ضفحة  اأو ملخ�ص  اأ�ضم مهم  على 

ورق��م��ه��ا ل��ي�����ض��ه��ل ال���رج���وع اإل��ي��ه 

م�ضتقبال، وكذلك كتابة املالحظات.

جتربة ال�ضراكة الطالبية

اإتاحة  يف  ال�ضفافية  م��ب��داأ  وم��ن 

ال��ب��ي��ان��ات، ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت اب��ت��ه��ال 

�ضابًقا  اجل����ودة  ق��ائ��دة  الأ���ض��م��ري 

اإنتاج  يف  الطالبية  ال�ضراكة  جتربة 

الذي  الإعالمي«  ال�ضنوي  »التقرير 

الأن�ضطة  ك��اف��ة  توثيق  على  يعمل 

للجمهور  واإب��رازه��ا  والإح�ضائيات 

بدقة.

الهوية التحريرية والب�ضرية

يف اليوم الثاين دار جل�ضتي اللقاء 

التحريرية  ال��ن��ادي  ه��وي��ه   « ح���ول 

والب�ضرية« مب�ضاركة رميا احلميدي 

ت�ضنيم   ، الف�ضحى  ن���ادي  رئي�ضة 

اإ�ضراء  القراءة،  نادي  رئي�ضة  خالد 

احل�����ض��ن رئ��ي�����ض��ة ن�����ادي ال��ع��ق��ول 

الرقمية، اأ�ضامة فقيهي رئي�ص نادي 

العمري  اأروى  العمراين،  التخطيط 

في�ضل  القراءة،  نادي  رئي�ضة  نائبة 

العجرو�ص م�ضت�ضار نادي القت�ضاد، 

واختتمت بجولة يف معر�ص احلوار 

ال��ت��ف��اع��ل��ي ب��امل��رك��ز، ال����ذي متيز 

من  ون�ضرها  احلوار  ثقافة  برت�ضيخ 

خالل العديد من الو�ضائل التفاعلية 

عرب  التقنيات  اأح��دث  وبا�ضتخدام 

اثنتي ع�ضرةَ حمطًة .

الثانية  للمرة  القمة  ه��ذه  وتاأتي 

على التوايل بعد القمة الأوىل التي 

من�ضة  عرب  افرتا�ضي  ب�ضكل  كانت 

املوافق  والأح��د  ال�ضبت  يومي  زوم 

وذل��ك    ،  2020 22نوفمرب   �21
با�ضت�ضافة اأكرث من ع�ضرين قائًدا يف 

اللجان الإعالمية لالأندية الطالبية 

بجامعة امللك �ضعود، ملناق�ضة فر�ص 

اجل��ي��ل الإع���الم���ي وحت��دي��ات��ه يف 

القرن احلادي والع�ضرين ، مب�ضاركة 

الأ�ضتاذ  اللغات  بكل  مبادرة  رئي�ص 

اأبان قا�ضي  ماجد العنزي، الأ�ضتاذ 

ال�ضيدلة  نب�ص  جملة  رئي�ص  نائب 

مدير  اخلمي�ص  نا�ضر  والأ�ضتاذ   ،

العالقات العامة يف جملة ح�ضاد. 
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مركز الحوار الوطني يستضيف
قادة األندية الطالبية في قمة الجيل اإلعالمي

يف جتربة حتاكي قمة الع�رشين 
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خلدمة املر�ضى واملراجعني

تعد االوىل من نوعها يف املدينة الطبية 

كتب – متعب املطريي

ت�صوير – توفيق الغامدي 

�صعود ممثلة  امللك  وقعت جامعة 

موؤخرا  اجلامعية  الطبية  باملدينة 

اتفاقية وقف خريي مع اأ.عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن الياب�س وذلك لإن�صاء 

وقف »هيا عبداهلل حممد ال�صعدان 

اخلريي« خلدمة املر�صى واملراجعني 

كال  بح�صور  التفاقية  توقيع  مت   ،

من املدير العام التنفيذي اأ.د.اأحمد 

لل�صوؤون  التنفيذي  واملدير  هر�صي 

واملدير  اأ.د.فوزي اجلا�صر  ال�صحية 

واملالية  الإداري��ة  لل�صوؤون  التنفيذي 

د.�صالح املح�صن.

كتب / مي الهوميل

اأق����ام ن���ادي ال�����ص��ي��دل��ة م��وؤخ��را 

حملة توعوية �صحية عن امل�صادات 

احليوية يف املدينة الطبية اجلامعية 

�صعار  حت��ت  �صعود  امللك  بجامعة 

)ب���ال���وع���ي... ن���ق���اوم امل�����ص��ادات 

الأ�صبوع  مبنا�صبة  وذلك  احليوية( 

والتي  احليوية  للم�صادات  العاملي 

التي  بالعوامل  التوعية  اىل  تهدف 

احليوية  امل�صادات  مقاومة  ت�صبب 

�صحيح  ب�صكل  ا�صتخدامها  وط��رق 

التهديدات  اأكرب  من  مقاومتها  واأن 

هذه  اتباع  واأن  اليوم  تواجهنا  التي 

�صي�صاعد  الب�صيطة  الن�صيحة 

امل�صادات  عمل  على  احلفاظ  يف 

احليوية.

كتب / متعب العبديل

اجلامعية  الطبية  املدينة  �صجلت 

طبي  جن��اح  �صعود  امل��ل��ك  بجامعة 

ن���ادرة هي  ج��ري��ت عملية 
ُ
اأ ج��دي��د، 

الأوىل من نوعها يف املدينة الطبية 

�صعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 

الوجه  جراحة  فريق  ا�صتطاع  حيث 

خالد  امل��ل��ك  مب�صت�صفى  وال��ف��ك��ني 

اجلامعي يف املدينة الطبية بجامعة 

العلي  يا�صر  د.  بقيادة  �صعود  امللك 

ومب�����ص��ارك��ة ك��ل م��ن د. حم��م��د بن 

�صالح، د. يا�صر النذير، د. عبداهلل 

اخلرجي، د. خالد بن �صعيد، اإجراء 

ال�صدغي  للمف�صل  ا�صتبدال  عملية 

مبف�صل  واليُ�صرى  اليُمنى  للجهة 

خ�صي�صاً  ��م��م  و���صُ �ُصنع  �صناعي 

باإ�صتخدام التخطيط الإفرتا�صي.

ا�صتغرقت العملية »ت�صع �صاعات« 

العيادة  مري�صات  لإح��دى  جريت 
ُ
واأ

املف�صل  لإ���ص��ط��راب��ات  امل�����ص��رتك��ة 

اإخت�صا�صية  عيادة  وهي  ال�صدغي 

املف�صل  ا�صطرابات  مر�صى  لعالج 

ال�صدعي الذين مل ي�صتجيبوا للعالج 

الغري جراحي، حيث كانت املري�صة 

يف  ُمزمنة  ا�صطرابات  م��ن  تُ��ع��اين 

املف�صل ال�صدغي و�صبق اأن خ�صعت 

لعدة عمليات جراحية داخل وخارج 

ا�صتبدال  عملية  وتُ��ع��د  امل��م��ل��ك��ة. 

تقنية  باإ�صتخدام  ال�صدغي  املف�صل 

الإف��رتا���ص��ي  اجل��راح��ي  التخطيط 

م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ن���ادرة ح��ي��ث اأن 

ا�صتخدام تقنية التخطيط اجلراحي 

ومالئمة  دق���ة  اأك���ر  الإف��رتا���ص��ي 

املف�صل  ت�صميم  يتم  اإذ  للمري�س 

بكل تفا�صيله مبا يتنا�صب مع حاجة 

على  �صلباً  ال��ت��اأث��ري  دون  امل��ري�����س 

اإجراء  اإمكانية  مع  الأ�صنان  اإطباق 

بنف�س  الت�صحيحية  الفكني  جراحة 

الوقت عند احلاجة اإىل ذلك، وقد 

�صاهم بعد توفيق اهلل تعاىل، الدعم 

والتجهيزات  والإم��ك��ان��ات  امل��وج��ود 

املدنية  بها  حتظى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

الطبية اجلامعية ومن خالل الكوادر 

مثل  اإج��راء  يف  املتخ�ص�صة  الطبية 

هذا النوع من العمليات، تكللت هذه 

بالنجاح  تعاىل  اهلل  بف�صل  العملية 

خروجها  حتى  احلالة  متابعة  ومت 

وهلل  وعافية  ب�صحة  امل�صت�صفى  من 

احلمد.

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود توقع 
اتفاقية وقف خيري 

كلية الصيدلة تفعل حملة التوعية بالمضادات 
الحيوية في المدينة الطبية الجامعية

نجاح عملية استبدال المفصل الصدغي في 
»طبية« جامعة الملك سعود

3 عالمات مبكرة تكشف 
اإلصابة بداء باركينسون

يعتقد كثريون اأن الرجتاف هو العار�س الوحيد ملر�س باركين�صون، 

ب�صع  قبل  تظهر  قد  حتذيرية  عالمات  هناك  اأن  هي  احلقيقة  لكن 

�صنوات من اكت�صاف املر�س.

باأي  ي�صعروا  اأن  دون  من  باركين�صون  داء  من  البع�س  يعاين  وقد 

ارتعا�س، وتقدر الإح�صائيات عدد اأ�صحاب هذه احلالة بثلث امل�صابني 

حول العامل، كما ميكن اأن تظهر اأعرا�س املر�س ب�صكل خمتلف، بع�صها 

ميكن اإدراكه قبل اأ�صهر اأو �صنوات من بروز امل�صاكل احلركية، كبطء 

احلركة وت�صنج وتقل�س اأو تيب�س الع�صالت. وهذه العالمات التحذيرية 

ل تكون بارزة، وغالباً ما يتم جتاهلها، ما يوؤدي اإىل تاأخري الت�صخي�س 

والعالج.

** مر�س ع�صبي تنك�صي

باركين�صون،  بداء  اإ�صابة جديدة  6.5 ماليني  �صنوياً  العامل  ي�صّجل 

ا�صطراب  وهو  الرتعا�صي،  ال�صلل  با�صم  اأي�صاً  املر�س  هذا  ويعرف 

اجلهاز  رئي�صي يف  ب�صكل  يوؤثر  املركزي،  الع�صبي  اجلهاز  تنك�صي يف 

واأكرها  املر�س،  بداية  يف  ببطء  بالظهور  الأعرا�س  وتبداأ  احلركي. 

و�صوحاً الرعا�س والنقبا�س ونق�س احلراك وت�صوه امل�صية، وقد يعاين 

املري�س من م�صاكل التفكري وال�صلوك اأي�صاً، اإىل اأن ي�صل اإىل مرحلة 

اخلرف يف املراحل املتقدمة من املر�س.

** الأعرا�س احلركية

تنفيذ  ب��طء  مثل  حركية،  اأع��را���س  وج��ود  على  الت�صخي�س  يعتمد 

ما  وغالباً  الراحة،  اأثناء  الرتعا�س  اأو  الع�صالت،  وتقل�س  احلركات، 

تظهر هذه الأعرا�س يف البداية يف جانب واحد من اجل�صم وب�صكل غري 

تناظري. ويقول الربوفي�صور فيليب داميي الخت�صا�صي يف الأمرا�س 

الع�صبية ونائب رئي�س اللجنة العلمية ملر�س باركين�صون يف فرن�صا، يف 

تقرير ن�صره موقع »ميدي�صيت«: اإن اأعرا�س املر�س يف البداية متباينة، 

غري اأن الرتعا�س ل يعني الإ�صابة بداء باركين�صون، وقد يتعلّق الأمر 

مبر�س ع�صبي اآخر.

ويف بع�س احلالت يظهر املر�س ب�صورة اأعرا�س خمادعة، مثل تغري 

اأثناء امل�صي وتوتر  طريقة الكتابة يف اخلط، و�صعور املري�س بانزعاج 

يف الذراع.

وا�صت�صارة  اإليها،  النتباه  يجب  التي  العالمات  اأب��رز  يلي  ما  ويف 

الطبيب ب�صاأنها:

1 - فقدان حا�صة ال�صم
اأول  ظهور  من  اأع��وام  خم�صة  قبل  باركين�صون  بداء  الإ�صابة  تبداأ 

العالمات  بع�س  ر�صد  الأحيان ميكن  بع�س  ويف  احلركية،  الأعرا�س 

ت�صخي�س  من  �صنوات عدة  قبل  ال�صم  فقدان حا�صة  مثل  التحذيرية، 

املر�س بح�صب الربوفي�صور داميي.

2 - ا�صطرابات النوم
باركين�صون  ب��داء  امل�صابني  اأغلبية  اأن  داميي  الربوفي�صور  يوؤكد 

يتحدثون عن معاناتهم من ا�صطرابات النوم يف وقت �صابق. فخالل 

فرتة النوم التي نحلم خاللها، يكون اجل�صم م�صلولً، لكن هذا ال�صلل 

ال�صراخ  فيه  يكر  مثل حلم  ويعي�صونه  البع�س،  لدى  اإغماء  هو حالة 

واحلركات غري الطبيعية التي غالباً ما تكون مفاجئة. وميكن اأن ي�صبق 

هذا النوع من ا�صطرابات النوم ظهور مر�س باركين�صون ب�صنوات عدة.

3 - الإم�صاك
ميثل الإم�صاك اأحد الأعرا�س غري احلركية لداء باركين�صون، ويقول 

اأجروا قبل ب�صع  باحثني يف هاواي  اإن  داميي  اخت�صا�صي الع�صاب 

من  يعانون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  نتائجها  اأظهرت  درا�صة،  �صنوات 

اإم�صاك مزمن هم عر�صة ب�صكل اأكرب لالإ�صابة مبر�س باركين�صون.

ت�صل  اأن  املر�س  هذا  يحدثها  التي  للتغيريات  ميكن  الواقع،  ويف 

ب�صكل مبكر اإىل اخلاليا الع�صبية يف اجلهاز اله�صمي، ومع ذلك هناك 

اأ�صباب كثرية لالإ�صابة بالإم�صاك املزمن، ولي�س كل من ي�صابون بهذا 

ال�صطراب ال�صائع ي�صابون مبر�س باركين�صون.

** الت�صخي�س املبكر �صروري

ت�صمح العديد من العالجات اليوم بت�صحيح تداعيات الإ�صابة بداء 

البع�س عن  يت�صاءل  وقد  تعاجلها.  ل  لكنها  الدماغ،  باركين�صون على 

�صرورة الك�صف املبكر يف ظل عدم وجود عالج نهائي.

وي�صري داميي اإىل اأن حتديد الأعرا�س التي ميكن اأن تك�صف املر�س 

بعد �صنوات اأمر مثري لالهتمام ب�صكل خا�س للبحث العلمي اليوم، اإذ 

للخطر،  املعر�صني  الأ�صخا�س  من  متابعة جمموعات  للباحثني  ميكن 

وبالتايل تطوير عالجات مبكرة جديدة ميكن اأن حتد من تطور املر�س.
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غوغل يتبعك حتى لو أوقفته.. 
وهذه الطريقة الوحيدة لإلفالت

فمن  غ��وغ��ل،  تطبيقات  م��ن  تطبيق  �أي  ت�ستخدم  كنت  �إذ� 

�ملحتمل �أن يتم تعقبك حتى لو قمت باإيقاف خيار »�سجل �ملوقع 

�جلغر�يف«، �إال �أن هناك طريقة وحيدة لالإفالت من ذلك.

فقد ك�سف موقع »Cnet« جمموعة من �خلطو�ت ت�ساعدك 

على منع غوغل من معرفة موقعك �جلغر�يف.

و�أو�سح �ملوقع �أن ذلك �سيكون على ح�ساب فقد�ن �مل�ستخدم 

بيانات خم�س�سة، مثل �لعثور على �ل�سركات �لقريبة، �أو م�ساهدة 

�إعالنات خم�س�سة، وتو�سيات �لبحث.

�أن �لطريقة �لوحيد لالإفالت من معرفة موقعك  كذلك، بينّ 

و�أولها  �تباعها،  يجب  خطو�ت  مبجموعة  تتلخ�ص  �جل��غ��ر�يف 

�لدخول على ح�سابك يف غوغل و�ختيار »�إد�رة ح�ساب غوغل« 

.Manage your Google Account
ثم يف مربع »�خل�سو�سية«، حدد »�إد�رة �لبيانات و�خل�سو�سية« 

.Manage your data & personalization
�لن�ساط«  يف  �لتحكم  »عنا�سر  �إىل  لالأ�سفل  م��رر  ذل��ك  بعد 

�جعل  وه��ن��اك   ،Manage your activity controls
 Web & App �لتطبيقات«  ويف  �لويب  على  »�لن�ساط  مربع 

Activity يف و�سع �الإيقاف.
وهذ� �الختيار �سيوؤدي �إىل منع غوغل من تخزين بيانات �ملوقع 

�جلغر�يف �لتقريبي و�الأماكن �الأخرى �لتي تذهب �إليها، وتخزين 

�الأن�سطة  �أو  �لبحث  عمليات  م��ن  جمعها  مت  �لتي  �ملعلومات 

�الأخرى.

و�أكد �لتقرير �أن �إيقاف ت�سغيل هذ� �الإعد�د �سيوؤدي �إىل منع 

معينة  ب��اإج��ر�ء�ت  �ملرتبطة  �ملوقع  عالمات  تخزين  من  غوغل 

�أو  �لبحث  عمليات  من  جمعت  �لتي  �ملعلومات  تخزين  و�إيقاف 

�حلفاظ  �إىل  ت�سغيله  �إيقاف  �سيوؤدي  كذلك،  �الأخرى.  �الأن�سطة 

على خ�سو�سية موقعك �لتقريبي و�الأماكن �الأخرى �لتي تذهب 

�إليها مثل عنو�ن منزلك.

ملجموعة  �ل�سافية  �الأرباح  بلغت 

�الأمريكية  �لتكنولوجية  �ل�سركات 

�ل���ع���م���الق���ة، و�مل���ع���روف���ة ب��ا���س��م 

م��ل��ي��ار   300 ن��ح��و   ،GAFAM
�ملنتهية  ���س��ه��ر�ً   12 خ��الل  دوالر 

�أن  بعد   ،2021 �سبتمرب   30 يف 

 1.35 ب��ل��غ��ت  �إي�������ر�د�ت  ح��ق��ق��ت 

دوالر. تريليون 

��ستفادت  �أن  بعد  ذل��ك،  ي��اأت��ي 

�ل�����س��رك��ات �ل���ت���ي ت�����س��م غ��وغ��ل 

و�أم��������ازون، وف��ي�����س��ب��وك، و�أب����ل، 

من  كبري  ب�سكل  ومايكرو�سوفت 

�القت�ساد  �سهدها  �لتي  �لطفرة 

حيث  �ل��وب��اء،  بد�ية  منذ  �لرقمي 

�أظ���ه���ر ع��م��ال��ق��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�الأمريكيون قوة مالية كبرية خالل 

�لوباء. ومقارنة بفرتة �ل� 12 �سهر�ً 

�أرباحهم،  �نفجرت  فقد  �ل�سابقة، 

مايكرو�سوفت  �أرباح  �رتفعت  حيث 

�أرباح  فيما منت   ،43% من  باأكرث 

و�سجلت   ،51% من  باأكرث  �أمازون 

ميتا )في�سبوك �سابقاً( منو�ً بن�سبة 

%59، فيما حققت �أبل �رتفاعاً يف 
�ألفابيت  وكانت   ،65% ب�  �أرباحها 

�الأك��رث  غ��وغ��ل(،  ل���  �الأم  )�ل�سركة 

منو ب� %98 يف �الأرباح.

�لهائلة  �ملبالغ  تنف�سل  وفيما 

�ل��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا ت��ل��ك �ل�����س��رك��ات 

�سركة  �أع���ادت  فقد  و�ق��ع��ن��ا،  ع��ن 

 ،»Statista« �الأمل��ان��ي��ة  �لبيانات 

�لتكنولوجيا  عمالقة  �أرباح  �سياغة 

مل���دى زم��ن��ي �أق�����س��ر، ب��ح��ي��ث يتم 

ثانية. �الأرباح لكل  مقارنة 

�أبل  �أرب��اح  �سايف  �إىل  و��ستناد�ً 

�إىل   2020 �أكتوبر  من  �لفرتة  يف 

�سانع  حقق  فقد   ،2021 �سبتمرب 

تبلغ  مذهلة  �أرباحاً  �آيفون  هو�تف 

3000 دوالر يف �لثانية خالل هذه 
باالحتفاظ  لها  �سمح  م��ا  �ل��ف��رتة، 

ربحية  �ل�سركات  ك��اأك��رث  بعر�سها 

تلتها  �لعام،  ه��ذ�  خ��الل  �لعامل  يف 

ومايكرو�سوفت،  �ألفابيت  �سركتا 

حيث حتقق كل منهما �أرباحاً قدرها 

كل  دوالر�ً  و2153  دوالر�ً   2239
ميتا يف  وتاأتي  �لتو�يل،  ثانية، على 

 1278 �أرب���اح  م��ع  �لر�بعة  �ملرتبة 

دوالر� لكل ثانية، مقابل �أرباح 833 

دوالر� يف �لثانية ل�سركة �أمازون.

�للقاحات  وباملقارنة مع �سركات 

�ل�����س��ه��رية، و�ل��ت��ي ����س��ت��ف��ادت من 

ط��ف��رة �ل��ت��و���س��ل ل����رب�ءة �خ���رت�ع 

ب�سكل  �أرباحها  �ساعفت  لقاحات 

ك��ب��ري ه���ذ� �ل���ع���ام، ف����اإن �الأرب����اح 

�ملجمعة لكل من فايزر، وبيونتيك، 

يف  دوالر   1000 �ستبلغ  وموديرنا، 

خ�سم  قبل   2021 ل��ع��ام  �لثانية 

�ل�سر�ئب.

عمالقة التكنولوجيا يحققون مكاسب هائلة.. 
وهذه أرباحهم في الثانية!

آبل تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
يُتوقع �أن متنح »�آبل« م�ستخدميها 

�لذكية  هو�تفهم  ت�سليح  فر�سة 

باأنف�سهم،  �لكمبيوتر  �أجهزة  وبع�ص 

ت��ن��ازل غ��ري م��ت��وق��ع م��ن �سركة  يف 

تت�سم  �لتي  �لعمالقة  �لتكنولوجيا 

باأنها  وبر�جمها  �أجهزتها  منظومة 

مقفلة جد�ً.

ب��ي��ان �أن  و�أو���س��ح��ت »�آب����ل« يف 

�أطلقت  �ل���ذي  �الإل��ك��رتوين  �ملتجر 

�سرفي�ص  »���س��ي��ل��ف  ت�سمية  ع��ل��ي��ه 

�لذ�تية،  باخلدمة  �لت�سليح  ريبري« 

قطعة   200 من  �أكرث  �سر�ء  �سيتيح 

�أكرث  لت�سليح  مفيدة  و�أدو�ت  غيار 

يف  �سيوعاً  و�مل�����س��ك��الت  �الأع��ط��ال 

»12 و13«،  »�آي فون«  ن�سخ  �أحدث 

كالبطاريات �أو �ل�سا�سات.

ت�سليح  »�آبل«على ح�سر  ودرجت 

�أجهزتها بفنييها يف متاجرها وبع�ص 

ف��رت�ت  لكننّ  لهم،  �مل�سرح  �لتجار 

و�الأ�سعار  طويلة  للت�سليح  �النتظار 

مرتفعة عموماً.

وت��ت��ع��ر���ص »�آب�������ل« ب��ا���س��ت��م��ر�ر 

النتقاد�ت تتعلق بهذ� �جلانب وبكون 

وخمططاً  مق�سود�ً  �أجهزتها  تقادم 

له.

وتُ��ط��لَ��ق �خل��دم��ة �جل���دي���دة يف 

�لواليات �ملتحدة مطلع �لعام 2022، 

قبل �أن متتد �إىل دول �أخرى خالل 

�ل�سنة، وت�سمل قريباً، باالإ�سافة �إىل 

كمبيوتر  �أج��ه��زة  �لذكية،  �لهو�تف 

مزودة �سريحة »�إم 1« �لتي ت�سنعها 

»�آبل« نف�سها.

�ملعمارية  �لهند�سة  كانت  لطاملا 

و�ل���ب���ن���اء يف ط��ل��ي��ع��ة �جت���اه���ات 

نتيجة  و�مل��������و�د.  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لعثور  �مل�ستغرب  م��ن  لي�ص  لذلك 

ع��ل��ى م�����س��روع ي�����س��ت��خ��دم �ل��ذك��اء 

نهج  يف  و�ل��روب��وت��ات  �ال�سطناعي 

�ل��ف��ن��ون، ال �سيما يف  ل��ه��ذه  ج��دي��د 

�ملعهد  مثل  م�سهورة  تقنية  جامعة 

للتكنولوجيا  �ل�سوي�سري  �لفيدر�يل 

.ETH Zurich يف زيورخ

�الآيل  و�لبناء  �لت�سميم  ويظهر 

ميكن  كيف  بتجربته  يقومون  �لذي 

من  عقد  بعد  و�ملكاتب  �ملنازل  بناء 

�الآن.

�ال�سطناعي  �لذكاء  ومب�ساعدة 

و�أرب���ع���ة روب���وت���ات ت��ع��اون��ي��ة، يقوم 

 ETH Zurich يف  ب���اح���ث���ون 

معمارية  منحوتة  وت�سنيع  بت�سميم 

مرًت�   22.5 �رتفاعها  يبلغ  خ�سر�ء 

م�ستوحاة من �لهياكل �الأ�سطورية يف 

مدينة بابل �لقدمية.

)�لذي  �سمري�مي�ص  م�سروع  وبد�أ 

�سمي على ��سم ملكة بابل يف ذلك 

�لوقت( يف عام 2019، وهو تعاون 

وم�سممي  �لب�سريي  �مل�سممي  بي 

�لذكاء �ال�سطناعي.

وجاءت �لفكرة �لعامة من �أ�ساتذة 

جر�مازيو  فابيو  �ملعمارية  �لهند�سة 

حتقيق  مت  ولكن  كوهلر.  وماثيا�ص 

�لت�سميم من خالل و�سع �ملتطلبات 

و���س��رورة  �حلجم  مثل  �الأ�سا�سية، 

�ل���ري و�أ���س��ل��وب �ل��ب��ن��اء، م��ن خالل 

�حلا�سوبية  �لنماذج  من  جمموعة 

وخو�رزميات �لتعلم �الآيل.

على  �لت�سميم،  عملية  و�أث��ن��اء 

�ل��ف��ري��ق  ي��ق��وم  ق��د  �مل���ث���ال،  �سبيل 

�لكب�سوالت  �إح��دى  مو�سع  بتعديل 

�أو  �لهيكل،  ت�سكل  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

ت�سكل  �لتي  �الأل��و�ح  تخطيط  تغيري 

�سطحه.

�أن�ساأوه  �لذي  �لربنامج  وي�سبط 

و�ل��ل��وح��ات  �ل��ع��ام  �لهيكل  هند�سة 

هذه  ال�ستيعاب  �لفور  على  �الأخرى 

تظل  �أن��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �لتغيري�ت 

تتحمل وزنها باأمان، وما �إىل ذلك.

�لعمليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك 

�ملوؤمتتة يف �لهند�سة �ملعمارية. ولكن 

ه��ذ� �مل�����س��روع ي��دف��ع �حل���دود �إىل 

م�ستوى جديد من حيث �لتحكم.

جعله  يف  �ملهمة  �لنقطة  وتتمثل 

تعاوًنا، ولي�ص جمرد نوع من �لتدقيق 

�نهيار  عدم  ي�سمن  �لذي  �ملعماري 

�مل�سروع.

من��وذج  لنا  يتيح  ك��وه��ل��ر:  وق���ال 

�لت�سميم  عملية  عك�ص  �حلا�سب 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و����س��ت��ك�����س��اف ن��ط��اق 

هذ�  للم�سروع.  �لكامل  �لت�سميم 

�أ�سكال هند�سية جديدة،  �إىل  يوؤدي 

وغالًبا ما تكون مفاجئة.

�لت�سميم  �إىل  �ل��و���س��ول  ب��ع��د 

بو��سطة  �لبناء  �إجناز  يتم  �لنهائي. 

�أذرع  �أرب��ع��ة  م��ن  مكون  �آخ��ر  فريق 

�آلية. وتعمل هذه �الأذرع بعقل و�حد 

لتثبيت عدة قطع ثقيلة يف مكانها. 

بينما ي�سع �لعن�سر �لب�سري �لر�تنج 

�مل�ستخدم الإبقائهم مًعا.

ويتم بناء م�سروع �سمري�مي�ص يف 

�سحنه  يتم  ثم  وم��ن  �لعمل،  ور�سة 

�لنهائي يف  �إىل مكانه  قطعة قطعة 

Tech Cluster Zug. ويجب �أن 
يكون جممًعا بالكامل وجاهًز� لقبول 

�لرتبة و�لبذور يف �لربيع �لقادم.

الذكاء االصطناعي يساعد في تصميم الحدائق المعلقة



خريجو اإلعالم يزورون د.حمود البدر
 

ز�ر وفد من خريجي ق�سم �العالم بجامعة �مللك �سع�د، م�ؤخر�ً  �أ�ستاذ 

�الإعالم، وكيل جامعة �مللك �سع�د و�أمينها �لعام، و�أمني جمل�س �ل�س�رى 

»�سابقاً«، معايل �لدكت�ر حم�د �لبدر.

وجاءت �لزيارة �سمن مبادرة برنامج »�ل�فاء« من خريجي ق�سم �الإعالم 

جتاه قامات �إعالمية خدمت �ملجال �الإعالمي و�ل�طن، و�سم وفد ق�سم 

خريجي  جلنة  ومقرر  �ل�سهيل،  عه�د  �لدكت�رة  �لق�سم  رئي�سة  �الإعللالم، 

�لق�سم �لدكت�ر عادل �ملكينزي، ورئي�س �لهيئة �لتاأ�سي�سية لر�بطة خريجي 

�الإعالم �الأ�ستاذ حممد �لت�ن�سي مدير عام جمم�عة قن��ت MBC يف 

�ل�سع�دية.

بدر  �لدكت�ر  �لدكت�ر حم�د ويف مقدمتهم  و�أحفاد  �أبناء  �للقاء  ح�سر 

�لعقيلي،  �سليمان  بينهم  من  �لبدر،  �لدكت�ر  تالمذة  من  وعللدد  �لبدر، 

م�سعل  �لهز�ين،  نا�سر  �لغربي،  �سع�د  �لدكت�ر  �لعتيبي،  جارح  �لدكت�ر 

�ل�عيل، وخالد �ل�سلطان.

ويف نهاية �لزيارة �سلمت د.عه�د �ل�سهيل وحممد �لت�ن�سي درعاً عرفاناً 

الإجناز�ت �لدكت�ر حم�د �لبدر لالإعالم و�ل�طن عرب م�سريته �حلافلة.

 من جهتها رحبت بالدور �ملميز للدكت�ر حم�د �لبدر يف خدمة ومتكني 

�ملر�أة عرب روؤ�ه �لنرية �إّبان وج�ده يف �سنع �لقر�ر وعرب كتاباته �لر�سينة 

يف �ل�سحافة �آنذ�ك.

به جتاه  �ملحتفى  وم��قف  �لت�ن�سي مببادر�ت  ��ست�سهد حممد  بدوره 

جيل �ل�سباب د�ر�سي �الإعالم عرب �لت�جيه و�لتحفيز و�ملتابعة حتى بعد 

تخرجهم من �جلامعة و�نخر�طهم يف �لعمل و�لتدّرج فيه، مبن فيهم �لذين 

تب��أها مر�كز مهمة يف دو�ئر �لقر�ر �الإعالمية.

�لبدر من ح�س  �لدكت�ر  �ملكينزي على ما ميلكه معايل  ورّكز د.عادل 

قاعات  يف  �لطالب  �أبنائه  مع  تعاطيه  يف  �أكادميية  و�سر�مة  �ن�ساين 

من طالب وحمبي  و�لذكريات  �ل�فاء  كلمات  ت��لت  ثم  ومن  �لدر��سة.. 

د.حم�د �لبدر. 

قسم اإلدارة العامة ينظم محاضرة 
»مهارات الكتابة اإلدارية«

نظم ق�سم �الإد�رة �لعامة حما�سرة بعن��ن مهار�ت �لكتابة �الإد�رية �ألقاها 

�الأ�ستاذ فالح بن مفلح �حلربي ع�س� هيئة �لتدريب مبعهد �الإد�رة �لعامة 

من  م�سارك   (100) من  �أكرث  بح�س�ر  زووم،  برنامج  عرب  وذلك  �سابقاً 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�مل�ظفني و�لطالب.

وحتدث �ملحا�سر عن �أن��ع �لكتابة ب�سكل عام و�لكتابة �الإد�رية ب�سكل 

خا�س و�أهميتها ودورها يف حتقيق جناح �الأعمال �الإد�رية و�إجنازها و�لرتكيز 

وت�سحيحها  �ل�سائعة  و�الأخطاء  �الإد�ريللة  �لكتابة  �أثناء  �ملالحظات  على 

وتن�سيق م�ستند�ت �لكتابة وتنظيمها، ثم �أجاب على �أ�سئلة �حل�س�ر.

ويف نهاية �ملحا�سرة قدمت �لدكت�رة غادة �لعنقري رئي�سة ق�سم �الإد�رة 

حما�سرته  على  �حلربي  فالح  لالأ�ستاذ  �جلزيل  �سكرها  بالكلية  �لعامة 

�لقيمة و�ملعل�مات �لثمينة �لتي قدمها و��ستفاد منها �جلميع.

كتب: فهد الفليج 

�نطلق م�خر�ً �سباق ربع مار�ث�ن 

يحتاجني«،  »وطللنللي  �للسللعللار  حتللت 

�لللعللامللة  �الإد�رة  �أقللامللتللهللا  و�للللتلللي 

�س�ؤون  بعمادة  �لريا�سية  لل�س�ؤون 

�لطالب بالتعاون مع نادي �مل�س�ؤولية 

وذلك  �لطالب  و�سكن  �الجتماعية 

�سمن فعاليات تعزيز �ل�عي باأ�سر�ر 

�س�ؤون  عميد  بح�س�ر  �ملللخللدر�ت، 

�لدلبحي،  علي  �لللدكللتلل�ر  �لللطللالب 

بح�س�ر �مل�سرف على �الإد�رة �لعامة 

تركي  �الأ�ستاذ  �لريا�سية  لل�س�ؤون 

�ل�سلطان.

مللار�ثلل�ن  ربللع  �سباق  يف  �للسللارك 

مق�سمني  مت�سابق   200 مللن  �أكللرث 

على ثالث فئات »طالب، م�ظفني، 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س«، حيث ح�سل 

�أع�ساء  فئة  يف  �الأول  �ملركز  على 

هيئة �لتدري�س �ملدير �لعام �لتنفيذي 

�لدكت�ر  �جلامعية  �لطبية  للمدينة 

�حللمللد �لللهللر�للسللي، و�ملللركللز �لللثللاين 

�ملركز  ويف  �سالح،  ب�سري  �لدكت�ر 

�لثالث �لدكت�ر �سع�د �لعريفي، ويف 

�ملركز  على  ح�سل  �مللل�ظللفللني  فئة 

ح�سل  فيما  �لفليج،  فهد  �الأ�ستاذ 

�سالح  �الأ�ستاذ  �لثاين  �ملركز  على 

�الأ�ستاذ  �لثالث  و�ملللركللز  �لكنعان، 

ح�سل  بينما  �لعنزي،  عبد�ملجيد 

�لطالب  فئة  يف  �الأول  �ملركز  على 

و�ملللركللز  �ل�سليمان،  عبد�لرحمن 

�لثاين �لطالب �ب�بكر ��سحاق، فيما 

حقق �لطالب في�سل �للهيبي �ملركز 

�لثالث.

وفلللل�ر نللهللايللة �مللللار�ثللل�ن �أو�للسللح 

�لدكت�ر علي  �لطالب  �س�ؤون  عميد 

�لريا�سي  �حلدث  �ناأنهذ�  �لدلبحي 

ياأتي �سمن فعاليات �لت�عية باأ�سر�ر 

�ملخدر�ت �لتي وجه القامتها معايل 

رئي�س �جلامعة �لدكت�ر بدر�ن �لعمر، 

�لل  تعد  �ملللار�ثلل�ن  فعالية  �أن  مبيناً 

55 �لتي نفذتها �جلامعة من ور�س 
ت�ع�ية  وحما�سر�ت  ودور�ت  عمل 

ون�سر�ت على �لت���سل �الجتماعي، 

لت�عية  ر�سالة  �ملار�ث�ن،  �أن  م�ؤكد�ً 

�س��ء  �ملللخللدر�ت  باأ�سر�ر  �ملجتمع 

وجامعة  �و خارجها  د�خل �جلامعة 

�مللك �سع�د جزء من �ملجتمع و�حد 

�أهد�فها خدمة �ملجتمع.  

كتب: فهد الفليج 

ز�ر معايل رئي�س �جلامعة �لدكت�ر 

بدر�ن بن عبد�لرحمن �لعمر برفقة 

�لتعليمية  لل�س�ؤون  �جلامعة  وكيل 

و�الأكادميية �لدكت�ر حممد بن �سالح 

�لنمي م�ؤخر�ً، »�لركن �لت�ع�ي عن 

�أ�للسللر�ر تعاطي �ملللخللدر�ت« و�لللذي 

�لطالبية  �ل�سر�كة  بللرنللامللج  نللفللذه 

يف  �لللطللالب  �للسلل�ؤون  لعمادة  �لتابع 

وذلللك  للجامعة،  �لرئي�سي  �لبه� 

�سمن �حلملة �لت�ع�ية �لتي نفذتها 

جامعة �مللك �سع�د مبختلف جهاتها 

لتعزيز �ل�عي باأ�سر�ر �ملخدر�ت.

�لطالب  �س�ؤون  عمادة  وحر�ست 

من خالل  �حلملة  هذه  تفعيل  على 

بر�جمها �ملتن�عة �لتي تربز خط�رة 

�ل�قاية  وطللرق  �ملللخللدر�ت  تعاطي 

مللنللهللا علللرب �إد�ر�تللللهللللا ومللر�كللزهللا 

ومب�ساهمة فَعالة من �لطلبة، وذلك 

تعزيز�ً الأهمية دور �لرب�مج �لت�ع�ية 

لرفع  و  و�ل�قاية  �ملكافحة  وو�سائل 

م�ست�ى �ل�عي لدى �لطلبة باأ�سر�ر 

�مللللخلللدر�ت و�لللتللدخللني و�ملللل�ؤثلللر�ت 

�لعقلية.
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انطالق سباق ربع ماراثون بالحرم الجامعي

رئيس الجامعة يزور الركن التوعوي بأضرار تعاطي المخدرات

رئي�س اجلامعة يطلع على املراكز البحثية اجلديدة يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات


