
عميد اآلداب يلتقي طالب 
الكلية.. اليوم 

يلتقي عميد كلية الآداب الدكتور نايف 

من   12 ال�ساعة  عند  �سعود  اآل  ثنيان  بن 

مفتوح،  لقاء  يف  الكلية  طلبة  اليوم،  ظهر 

وذلك مبدرج الكلية.

و�سيتناول اللقاء مناق�سة جميع اجلوانب 

املهمة للطالب من نظام الدرا�سة واللوائح 

التعليمية،  للعملية  املنظمة  الأك��ادمي��ي��ة 

جميع  ع��ل��ى  الإج���اب���ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ال�ستف�سارات التي تهم طلبة الكلية.

اأهمية  على  بناًء  اخلطوة  هذه   وتاأتي 

تفعيل الن�ساط الطالبي واللجان الطالبية 

بها حتى  امل�ساركة  الطالب على  وت�سجيع 

تتمكن الكلية من امل�ساركة بكافة الن�ساطات اجلامعية.

من جانب مغاير، تقيم الكلية عند ال�ساعة ال�10 من �سباح اليوم، معر�ساً 

تعريفياً بالأق�سام، ووكالت الكلية، بالإ�سافة اإىل الأندية الطالبية التابعة 

لها، وذلك اأمام متحف ق�سم الإعالم ببهو الكلية.

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اعتمد 

الدكتور  العلمي   وال��ب��ح��ث  العليا 

نتائج  احلميزي  اإبراهيم  بن  خالد 

اأداء اجلمعيات العلمية  تقييم كفاءة 

حيث  1442ه�،  اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 

ك�سفت النتائج عن ح�سول اجلمعية 

املركز  على  ال�سعودية  اجلغرافية 

الأول، وجائزة معايل رئي�س اجلامعة 

ك��اأف�����س��ل جمعية  امل��ت��م��ي��ز  ل�����الأداء 

اإن�سانية، وح�سول اجلمعية ال�سعودية 

املركز  على  ال�سدر  وجراحة  لطب 

الثاين، وجائزة معايل رئي�س اجلامعة 

لالأداء املتميز كاأف�سل جمعية �سحية، 

لطب  ال�سعودية  اجلمعية  وح�سول 

الأ�سنان على املركز الثالث، وح�سول 

اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة على 

جائزة معايل رئي�س اجلامعة لالأداء 

املتميز كاأف�سل جمعية علمية. 

اجلمعية  من  كاًل  ح�سلت   فيما 

الكلى،  وزراعة  لأمرا�س  ال�سعودية 

ال�سعودية،  ال�سيدلية  اجلمعية 

واجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��رب��ي��ة 

اخلا�سة على جائزة وكيل اجلامعة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

جمعيات يف حت�سن  كاأف�سل  وذلك 

الأداء طبقاً للدرجات التي ح�سلوا 

عليها مقارنة بالعام املا�سي. 

اإدارة  ع��ل��ى  امل�����س��رف   واأو����س���ح 

العلمية   الدكتور  اجل��م��ع��ي��ات 

العبيداء   اأن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد 

اجلمعيات  اأداء  كفاءة  تقييم  جلنة 

مناذج  ا�ستقبلت  باجلامعة  العلمية 

التقييم من اجلمعيات وعملت على 

مرفقاتها  كافة  وتدقيق  مراجعة 

ومن ثم ر�سد الدرجات املخ�س�سة 

لكل جمعية . 

العلمية   وت�سعى   اإدارة اجلمعيات 

عدد  حتقيق  نحو  قدماً  باجلامعة 

م�سرية  تع�سد  التي  الأه��داف  من 

العاملية  ال���ري���ادة  ل��ب��ل��وغ  اجل��ام��ع��ة 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
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12شراكات ضخمة مع قسم الهندسة الزراعية

بدء التقديم على مسابقة الطالب المثالي
د�سنتها  التى  املثايل  الطالب  م�سابقة  على  التقدمي  املا�سي،  اخلمي�س  يوم  بداأ 

عمادة �سوؤون الطالب.

يوم  حتى  متاح  امل�سابقة  على  التقدمي  اأن  ال��ط��الب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  واأ���س��ارت 

اجلامعة،  طلبة  بني  املناف�سة  روح  بث  اإىل  اجل��ائ��زة،  وتهدف  1443/8/12ه�. 
وت�سجيعهم يف كافة املجالت.

للطلبة  ومفتوحة  معدة  اأنها  مو�سحة  امل�سابقة  �سروط  العمادة  فندت   وفد 

املنتظمني مبرحلة البكالوريو�س، ومبعدل تراكمي اأكرث من 3.75، واجتياز ٪75 من 

ال�ساعات الدرا�سية، بالإ�سافة اإىل عدم �سدور بحقه قرار تاأديبي من اجلامعة، واأن يكون م�ساركاً يف الأعمال 

التطوعية والأن�سطة الطالبية مبا ليقل عن 50 �ساعة.
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معهد اللغويات بوابة تعلم اللغة العربيةفي ضيافتنا
09لغير الناطقين بها

إقامة البرنامج اإلثرائي إعالن نتائج أداء الجمعيات العلمية
األول للقيادات 

األكاديمية 2022
�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اأق���ام���ت 

وب��ال�����س��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة (

املا�سي،  الث��ن��ني  ي��وم  ك��او���س��ت)، 

القيادة  الأول  الإثرائي  الربنامج 

ب��امل�����س��رح   ،2022 الأك���ادمي���ي���ة 

ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

ل��ل��ط��ال��ب��ات، ح��ي��ث رح���ب م��ع��ايل 

ب��دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 

بداية  يف  العمر  عبدالرحمن  بن 

وال�سيوف  بامل�ساركني  الربنامج 

وكيل  ع��ن��ه  ن��ي��اب��ة  األ��ق��اه��ا  بكلمة 

ال���دك���ت���ورع���ب���داهلل بن  اجل��ام��ع��ة 

ال�سلمان.
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ت��غ��ط��ي��ة: م��ه��ا ال��ت��م��ام��ي - وح���دة 

العالقات العامة ب�ش�ؤون الطالب

ت�ش�ير: �شارة احلمدان

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي 

بن  عبدالرحمن  ب��ن  حممد  الأم���ر 

اأم��ر  ن��ائ��ب  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

منطقة الريا�ض، اأحيت جامعة امللك 

احتفالً  املا�سي،  الأح��د  يوم  �سعود 

�سعار  حتت  التاأ�سي�ض  ي��وم  بذكرى 

امل�ساحب،  واملعر�ض  بدينا«  ي��وم   «

حيث د�سن الفعالية نيابة عن معايل 

اجلامعة  وك��ي��ل  اجل��ام��ع��ة،  رئ��ي�����ض 

وذل��ك  ال�سلمان،  ع��ب��داهلل  الدكتور 

وك��اء  بح�سور  اجل��ام��ع��ة،  بهو  يف 

اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات، 

وموظفي  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء 

الطاب  اإىل  بالإ�سافة  اجل��ام��ع��ة، 

يف  �سعود  امللك  جلامعة  املنت�سبني 

خمتلف  ومن  التخ�س�سات  خمتلف 

اجلن�سيات. واأقيم حفل بهذه املنا�سبة 

بعد  ال�سعودي،  امللكي  بال�سام  ب��داأ 

الطابية  الأن��دي��ة  اأ�ستعر�ست  ذل��ك 

حتت  مرئياً  عر�ساً  املجتمع  بكلية 

طالبة  واأل��ق��ت  بدينا«،  »ي��وم  عنوان 

كلية اإدارة الأعمال اأروى بنت نا�سر 

العتيبي ق�سيدة �سعرية بعنوان »اأر�ٌض 

للمعيدة  تطلّعت«،  العيون  ك��ل  لها 

بق�سم اللغة العربية الأ�ستاذة امتنان 

بنت حممد بن جدوع.

 

تكرمي الفائزين

اإثر ذلك كرم وكيل اجلامعة الطلبة 

الفائزين يف م�سابقة عراقة للت�سوير 

عبداهلل  الأ�ستاذ  وهم  الفوتوغرايف 

بن حممد اخل�سر - اأحد من�سوبي 

 ، امل��رك��زي��ة-  �سلمان  امل��ل��ك  مكتبة 

عبدالرحمن  بنت  امتنان  الطالبة 

والعلوم  احل��ق��وق  كلية   - العتيبي 

بنت  م���رام  الطالبة   ، ال�سيا�سية- 

التمري�ض-،  -كلية  ال�سبيعي  حممد 

اجل��ه��ات  ت��ك��رمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اخلارجية امل�ساركة يف املنا�سبة.

منا�شبة غالية

جامعة  وكيل  ذكر  املنا�سبة  وبهذه 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل بن 

الحتفال  هذا  اأن  ال�سلمان  �سلمان 

التاأ�سي�ض  بيوم  الطلبة  لتعريف  ياأتي 

رافعاً  جميعاً،  قلوبنا  على  الغالية 

�سكره ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 

اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 

الأم��ني  عهده  ويل  ول�سمو  �سعود، 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 

عبدالعزيز -حفظهم  بن  �سلمان  بن 

اهلل- نظر دعم امل�سرة التعليمية يف 

اململكة عامة ويف جامعة امللك �سعود 

على وجه اخل�سو�ض . 

دعم كبري

���س��وؤون  ع��م��ي��د  جهته �سكر  م��ن 

كناخر  ب��ن  ال��دك��ت��ور على  ال��ط��اب 

اجلامعة  رئي�ض  م��ع��ايل  الدلبحي، 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، ووك���اء 

اجل��ام��ع��ة، ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 

والدعم الكبر الذي يتلقاه الطاب 

، لإظهار مواهبهم واأفكارهم يف �ستى 

املجالت واإ�سراكهم وتفعيل اأدوارهم 

ب�سكٍل اإيجابي مما ي�ساهم يف �سقل 

�سكره  مقدماً  املختلفة،  مهاراتهم 

والإع��ام  للعاقات  العامة  ل���اإدارة 

العامة  العاقات  ووح��دة  باجلامعة 

والع����ام ب��ع��م��ادة ���س��وؤون الطاب 

بعمادة  امل�ساندة  اخل��دم��ات  واإدارة 

�سوؤون الطاب نظر اجلهد الدوؤوب 

امل�ساركة  اجل��ه��ات  ب��ني  للتن�سيق 

وت�سهيل جميع العقبات لإظهار هذا 

الحتفال بال�سورة امل�سرفة.

جه�د م�شاعفة

وثمن د.الدلبحي اجلهود الإعامية 

قبل  من  املنا�سبة  بها  حظيت  التي 

مع  بالتعاون  الطاب  �سوؤون  عمادة 

اجلامعة  داخ��ل  الإعامية  اجلهات 

ك� »�سحيفة ر�سالة اجلامعة، التقرير 

نادي  الرقمي،  الإع��ام  الأ�سبوعي، 

الإع���ام« يف تغطية احل��دث واإب��راز 

خارجياً  اأو  داخلياً  �سواء  الحتفال 

�سكره  به،  مقدماً  الائقة  بال�سورة 

لوحدة امل�سرح نظر جتهيز ن�سو�ض 

وت��دري��ب  احل��ف��ل اخلطابي  ف��ق��رات 

الطلبة على امل�ساركة والإلقاء، موؤكداً 

الطابية  عملت  الن�سطة  اإدارة  اأن 

بجهد ك��ب��ر لإظ���ه���ار ح��ف��ل ذك��رى 

الطاب  �سطري  يف  التاأ�سي�ض  ي��وم 

هو  كما  �سورة،  باأف�سل  والطالبات 

حال اإدارة الأندية الطابية وال�سراكة 

اإ�سراك  الطابية الذين �ساهموا يف 

الطاب بالتنظيم اأو امل�ساركة، واإبراز 

بال�سورة  العريقة  ال��وط��ن  رم��زي��ات 

الائقة بهذه املنا�سبة من خال اأندية 

نزاهة،  والآث��ار،  ال�سياحة  التاريخ،   «

الحتياجات اخلا�سة« واملر�سم الفني 

واأث��ن��ى  العتيبي.  من�سور  وال��ر���س��ام 

اجلهات  على  الطاب  �سوؤون  عميد 

اأج��ل  م��ن  ال��ت��ي �ساعفت ج��ه��وده��ا 

جتهيز املعر�ض واإخراجه بهذا ال�سكل 

عدة  جهات  تظافر  اأن  مبيناً  املميز، 

منها �سندوق الطاب واإدارة التغذية 

بعمادة �سوؤون الطاب و الإدارة العامة 

والبيئة  اخل��دم��ات  واإدارة  لل�سيانة 

ب�سورة  املعر�ض  اأخرجت  امل�ستدمية 

تليق بحفل جامعة امللك �سعود .  

 املعر�ض امل�شاحب

اأركاًنا  امل�ساحب  املعر�ض  ت�سمن 

وتاريخية  ج��وه��ري��ة  م��ع��اين  حتكي 

وعراقة  وبطولت  باأجماد  مرتبطة 

بركن  ا�ستفتاًحا  ال�سعودية،  الدولة 

الراية  تاريخ  ا�ستعر�ض  ال��ذي  العلم 

جتلّت  ك��م��ا  وملحقاتها،  ال��وط��ن��ي��ة 

عا�سمة  -ال��درع��ي��ة-  اأجم���اد  ق�سة 

بركن  الأوىل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال���دول���ة 

فيما  الدرعية،  بوابة  تطوير  هيئة 

�سلمان  امل��ل��ك  مكتبة  ا�ستعر�ست 

امل��رك��زي��ة خم��ط��وط��اٍت وك��ت��ٍب ذات 

وت��ع��ّرف  ال��ت��اأ���س��ي�����ض،  بيوم   ع��اق��ة 

ال��زوار على اخليل العربية بو�سفها 

الرتاثي  ال��زي  وع��ن  لاأ�سالة  رم��ًزا 

للخّيالة وذلك بالركن اخلا�ض مبركز 

العربية، .     للخيل  عبدالعزيز  امللك 

عبدالعزيز  امللك  دارة  �ساركت  فيما 

املرئيُة  وامل����واد  ال��ف��ري��دة  بال�سور 

لتاأ�سي�ض  التاريخ العريق  النادرة عن 

امللك  بينما مركز  ال�سعودية،  الدولة 

اجلزيرة  ت��اري��خ  ل��درا���س��ات  �سلمان 

العربية وح�سارتها باجلامعة عر�ض 

مرئية  وم��واَد  وخمطوطاٍت  موؤلفاٍت 

ال�سعودية  ال��دول��ة  ع��ن  وم�سموعة 

ويف  اخل���ال���دة،  وب��ط��ولت��ه��ا  الأوىل 

نادي  طلبة  �سارك  الرتاثي  املجل�ض 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ب��راع��ة يف 

كتابة الأ�سماء للزوار بطريقة برايل 

وتقدميها لهم كتذكار من اجلامعة.

ال�ش�ق ال�شعبي

وقدم نادي ال�سياحة والآثار م�سهد 

يُحاكي ال�سوق ال�سعبي يف زمن الدولة 

املقتنيات  وتقدمي  الأوىل،  ال�سعودية 

الأثرية من جمال�ض وماب�ض والواين 

التي متثل تاريخ الدولة يف تلك املرحلة 

وجتلّت على م�سامع الزوار الق�س�ض 

ن��ادي  ورواة  �سعراء  م��ن  وال��رواي��ات 

التاريخ، يف حماولة من النادي لإبراز 

الزخم التاريخي والثقايف للربط بني 

لتلك  احل�ساري  واجلانب  التاأ�سي�ض 

احلقبة، وبركن جمعية حرفة التعاونية 

ج�سدت مظاهر �سامية عن احلرف 

احلرفية  واملنتجات  املتينة  التقليدية 

املنتج احلريف  الوطنية جت�سيد يبني 

امل��ادة اخلام  الزمن من  ورحلته عر 

التي ت�ستثمر خرات الأر�ض وخرات 

البيئة  ويُخرج منها منتج نفعي تقليدي، 

منطقة  �سباب  جمل�ض  �سارك  فيما 

الريا�ض بركن تراثّي من الزي الوطني، 

وبرزت اإبداعات الطلبة يف ركن ق�سر 

�سلوى -البيوت الطينية قدمًيا- التي 

العمارة  كلية  ط��اب  اأن��ام��ل  نفذتها 

منوذج  يف  متثلت  حيث  والتخطيط، 

طيني كبر مكون من البيوت ال�سعبية 

القدمية باأدق تفا�سيلها، وهي البيوت 

التي كان ي�سكنها اأهايل اململكة العربية 

ال�سعودية يف تلك احلقبة من الزمان 

ولوحات تعريفية عن تاريخ بناء البيوت 

ب�سكل عام وعن ق�سر �سلوى ب�سكل 

خا�ض، و �سارك موهوبّي وموهوبات 

جامعة امللك �سعود بالتقاطات مرئية 

من  وتاريخية  اأث��ري��ة  ملواقع  متنوعة 

رحاب الوطن املعطاء يف ركن م�سابقة 

عراقة للت�سوير الفوتوغرايف.

ر�شم ل�حة جدارية

التابع  الفني  املر�سم  ونفذ  ه��ذا 

بعمادة  الطابية  الأن���دي���ة  لإدارة 

�سوؤون الطاب لوحة جدارية حُتاكي 

املعر�ض  زوار  �سجل  حيث  اأجمادنا، 

عن  لتعر  ملهمة،  ن�سية  ع��ب��ارات 

م�ساعرهم جتاه بطولت وطننا منذ 

تاأ�سي�ض الدولة ال�سعودية.

العر�شة ال�شع�دية

ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  اأدى 

وعمداء  ووك���اء  ال�سلمان  عبداهلل 

يف  ال�سعودية،  العر�سة  اجل��ام��ع��ة، 

اأجواء متيزت بروح العتزاز والفرح. 

 مدينة الطالبات 

وكيلة  د���س��ن��ت  اأخ����ر  ج��ان��ب   من 

الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة 

�سيف،  ب��ن  عبدالعزيز  بنت  غ���ادة 

ي��وم  لفعالية  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���ض 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ت��اأ���س��ي�����ض 

عمادة  وكيلة  بح�سور  للطالبات، 

الطالبات  ل�سوؤون  ال��ط��اب  ���س��وؤون 

الدكتورة روؤى بنت حممد القفيدي، 

ووك���ي���ات ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات 

مبوظفات  احلفل  امل�ساندة.  جتمل 

ال��زي  مرتدين  اجلامعة  وط��ال��ب��ات 

الرتاثي الأ�سيل وباأركان متنوعة من 

املرئي  والعر�ض  الت�سكيلي  الر�سم 

العربية  اململكة  ملوك  عن  التثقيفي 

ال�سعودية واملناطق التاريخية والقهوة 

ال�سعودية واملاأكولت قدمًيا.
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 برعاية نائب اأمري الريا�ض..

» يوم التأسيس«  الجامعة تحتفي بـ
 د.السلمان: االحتفال يأتي لتعريف الطلبة بيوم التأسيس الغالية على قلوبنا جميعًا

 د.الدلبحي: دعم كبير يتلقاه الطالب في شتى المجاالت مما يساهم في صقل مهاراتهم
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بح�سور 6 روؤ�ساء جامعات وعدد من اخلرباء املحليني والعامليني

الجامعة تقيم البرنامج اإلثرائي األول للقيادات األكاديمية 2022

بني  التكامل  مبداأ  من   انطالقا 

لإثراء خربات  ال�سعودية  اجلامعات 

القيادات الأكادميية الوطنية، اأقامت 

مع  وبال�سراكة  �سعود  امللك  جامعة 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

املا�سي،  الثيينييني  يييوم  )كيياو�ييسييت(، 

القيادة  الأول  الإثييرائييي  الربنامج 

الأكادميية 2022، بامل�سرح الرئي�سي 

لييلييمييدييينيية اجلييامييعييييية لييلييطييالييبييات، 

اجلامعة  رئي�س  معايل  رحب  حيث 

عبدالرحمن  بيين  بييييدران  الييدكييتييور 

العمر يف بداية الربنامج بامل�ساركني 

عنه  نيابة  األقاها  بكلمة  وال�سيوف 

بن  الدكتورعبداهلل  اجلامعة  وكيل 

التعاون  هييذا  اأن  مييوؤكييداً  ال�سلمان، 

ياأتي متا�سياً مع اإطالق برنامج تنمية 

الربامج  كاأحد  الب�سرية  الييقييدرات 

م�سيفاً   ،2030 لروؤية  امل�ستحدثة 

اأن الربنامج هو اأحد املبادرات التي 

تقدمها اجلامعة للم�ساهمة يف رفع 

املهارات واخلربات لتنمية القدرات 

تعك�س  والتي  الأكييادميييييية  القيادية 

باأهمية  اليير�ييسيييييدة  قيادتنا  اإمييييان 

ال�سعودي يف  املواطن  تنمية قدرات 

وليوؤكد  واملجالت  املراحل  خمتلف 

ا�ييسييتييمييرار ر�ييسيياليية اجلييامييعيية لدعم 

وذلك  الوطنية  الأكادميية  القيادات 

عن طريق ا�ستعرا�س روؤى وجتارب 

حملية ناجحة للقيادة الأكادميية من 

املعارف  منظور عاملي بهدف تعزيز 

واملييهييارات وتييبييادل اخليييربات حول 

العايل  التعليم  يف  القيادة  منظور 

باململكة العربية ال�سعودية.

من جهتها اأ�سادت الدكتورة جناح 

وامل�سارك  النائب  ع�سري  يو�سف 

الأعييييلييييى لييرئييييي�ييس جييامييعيية املييلييك 

للتقدم  والتقنية  للعلوم  عييبييداهلل 

كلمتها  يف  ال�سرتاتيجي  الوطني 

جامعة  بيييني  امليي�ييسييرتك  بييالييتييعيياون 

عبداهلل  امللك  وجامعة  �سعود  امللك 

موؤكدة  »كاو�ست«،  والتقنية  للعلوم 

املنظومة  تطوير  يف  امل�سوؤولية  اأن 

التعليمية مبا فيها القيادة الأكادميية 

هذه  ت�سكيل  اإعيييادة  حييول  تتمحور 

معطيات  مع  يتنا�سب  مبا  املنظومة 

املجتمع وما يحتاجه املتعلم اليوم.

وقييياليييت د.جنيييييياح، نييحييتيياج اإىل 

ال�سرتاتيجية  وامل�ساركة  التكاتف 

والتخطيط الواعي لنحقق الطموح.

جل�سات حوارية

ت�سمن الربنامج جل�سات حوارية 

الأكييادميييييية  الييقيييييادة  يف  رواد  مييع 

جامعة  رئي�س  قدم  حيث   ، املحلية 

والتقنية  لييلييعييلييوم  عييبييداهلل  املييلييك 

بعنوان  جل�سة  �ساين  توين  الدكتور 

تعجيل العلم والبتكار والتكنولوجيا 

عن  بالتعريف  ،بييداأهييا  التعليم  يف 

التعليم  واأ�ساليب  وبداياته  نف�سه 

عجلة  تييطييوييير  يف  تيي�ييسيياهييم  الييتييي 

على  اأجييياب  كما   ، والييقيييييادة  العلم 

ا�ستف�سارات احل�سور وامل�ساركني.

اأعقب ذلك جل�سة حوارية بعنوان 

خييييربات يف الييقيييييادة الأكييادميييييية 

�سعود  امللك  جامعة  وكيلة  اأدارتييهييا 

غييادة  الييدكييتييورة  الطالبات  ل�سوؤون 

الدكتور  معايل  وناق�سها  �سيف،  بن 

العام  امليي�ييسييرف  الفي�سل  عييبييداهلل 

ورئي�س جمل�س اأمناء كليات ال�سرق، 

الب�سري  اإ�سماعيل  الدكتور  ومعايل 

مييدييير جييامييعيية اجلييييوف �ييسييابييقيياً، 

املجتمعي  التعليم  حييول  ومتحورت 

ونظام اجلامعات اجلديد والتجارب 

التعليم اجلامعي ب�سكل  الإدارية يف 

عام.

كما مت عقد جل�سة بعنوان حتديات 

يف القيادة الأكادميية ناق�سها كاًل من 

الدكتورة جنالء النبهان اأ�ستاذ علوم 

امللك  بجامعة  امليي�ييسييارك  احلا�سب 

�سعود، ومعايل رئي�س جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية الدكتور 

اأحمد العامري رئي�س جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية، ومعايل 

رئي�س  نائب  العميل  هدى  الدكتورة 

جمل�س اأمناء جامعة دار العلوم.

للدرا�سات  وكيل اجلامعة  اعتمد 

الدكتور  العلمي   والبحث  العليا 

نتائج  احلميزي  اإبراهيم  بن  خالد 

اجلييمييعيييييات  اأداء  كيييفييياءة  تييقييييييييم 

1442هي،  اجلامعي  للعام  العلمية 

ح�سول  عن  النتائج  ك�سفت  حيث 

اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية على 

رئي�س  الأول، وجائزة معايل  املركز 

كاأف�سل  املتميز  ليييالأداء  اجلامعة 

اجلمعية  وح�سول  اإن�سانية،  جمعية 

ال�سدر  وجراحة  لطب  ال�سعودية 

معايل  وجائزة  الثاين،  املركز  على 

املتميز  ليييييالأداء  اجلييامييعيية  رئييييي�ييس 

وح�سول  �سحية،  جمعية  كاأف�سل 

الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 

عييلييى امليييركيييز اليييثييياليييث، وحيي�ييسييول 

احلياة  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

اجلامعة  رئي�س  معايل  جائزة  على 

جمعية  كيياأفيي�ييسييل  املييتييميييييز  لييييالأداء 

علمية. 

اجلمعية  من  كيياًل  ح�سلت   فيما 

الكلى،  وزراعة  لأمرا�س  ال�سعودية 

ال�سعودية،  ال�سيدلية  اجلمعية 

واجلييمييعييييية اليي�ييسييعييودييية لييلييرتبييييية 

اخلا�سة على جائزة وكيل اجلامعة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

حت�سن  يف  جمعيات  كاأف�سل  وذلك 

الأداء طبقاً للدرجات التي ح�سلوا 

عليها مقارنة بالعام املا�سي. 

اإدارة  عييلييى  امليي�ييسييرف   واأو�يييسيييح 

العلمية   الدكتور  اجلييمييعيييييات 

العبيداء   اأن  اإبييراهيييييم  بيين  حممد 

اجلمعيات  اأداء  كفاءة  تقييم  جلنة 

مناذج  ا�ستقبلت  باجلامعة  العلمية 

التقييم من اجلمعيات وعملت على 

مرفقاتها  كافة  وتدقيق  مراجعة 

ومن ثم ر�سد الدرجات املخ�س�سة 

لكل جمعية . 

تقييم  اأن  د.الييعييبيييييداء  وبيييني   

العلمية  اجلييمييعيييييات  اأداء  كييفيياءة 

حمييييددة  ميييعيييايييير  اإىل  ييي�ييسييتيينييد 

للجمعيات  الدائمة  اللجنة  اأقرتها 

اجلامعة  وكيل  واعتمدها  العلمية 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات 

املعاير  هييذه  ميين  اأن  اإىل  م�سراً 

العلمية  امليييجيييالت  وجييييود  »مييييدى 

تاأليف  العلمية،  الأبحاث  املحكمة، 

اجلوائز  العلمية،  الكتب  وترجمة 

البحثية،  امليي�ييسييابييقييات  الييعييلييمييييية، 

تيينييظيييييم امليييييوؤمتيييييرات واليييينييييدوات 

العمل  وور�س  التدريبية  والييدورات 

املجتمع،  خييدميية  واملييحييا�ييسييرات، 

عدد الأع�ساء العاملني واملنت�سبني، 

امليييوقيييع اللييييكييييرتوين، اتييفيياقيييييات 

البحثية،  وغيير  البحثية  الييتييعيياون 

الإقليمية  الحتييييادات  عيي�ييسييويييات 

والييعيياملييييية«، وعييييدد مييين املييعيياييير 

الأخرى ومن �سمنها وجود ميزانية 

يف  اجلمعية  فييروع  وعييدد  معتمدة 

املييمييلييكيية وامليي�ييسيياركيية يف املييعييار�ييس 

الدولية واملحلية والرحالت العلمية 

املدعومة من اجلمعية. 

العلمية  اجلمعيات   وت�سعى   اإدارة 

عدد  حتقيق  نحو  قدماً  باجلامعة 

م�سرة  تع�سد  التي  الأهييداف  من 

العاملية  اليييرييييادة  لييبييلييوغ  اجلييامييعيية 

املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  والتميز 

الأداء  تطوير  الأهييداف  هذه  ومن 

العلمية،  للجمعيات  واملهني  العلمي 

تقدمي امل�سورة الإدارية يف املجالت 

املييخييتييلييفيية لييلييجييمييعيييييات الييعييلييمييييية، 

العلمية  اجلمعيات  اأعمال  ت�سهيل 

اأع�سائها ومن�سوبيها  ملا فيه خدمة 

بني  الييتييوا�ييسييل  حتقيق  واملييجييتييمييع، 

اجلامعة  واإدارة  العلمية  اجلمعيات 

والهيئات واملوؤ�س�سات املهنية وتنمية 

خميييرجيييات اجلييمييعيييييات الييعييلييمييييية 

تخ�س�سها  جمييييال  يف  الييبييحييثييييية 

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
للعام الجامعي 1442هـ

 شؤون المكتبات تستقبل وفد 
من جمعية اختصاصيي المعلومات 

العراقي

اخت�سا�سيي  جمعية  من  املكتبات  موؤخراً وفداً  �سوؤون  عمادة  زار 

املعلومات واملكتبات بجمهورية العراق ال�سقيقة، حيث كان يف ا�ستقبالهم 

امل�سرف على عمادة �سوؤون املكتبات بالنيابة الدكتور عبداهلل املقرن، 

والذي بدوره رحب بالوفد يف بلدهم الثاين اململكة العربية ال�سعودية، 

متمنياً اأن حتظى زيارة الوفد العراقي بالنفع والفائدة املرجوة.

ويف بداية الزيارة �ساهد الوفد املكون من 17 من م�سوؤويل املكتبات 

ما  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة،  م�سرة  يحكي  مقطع فيديو  العراق،  يف 

تقدمة عمادة املكتبات من خدمات وما حتتويه مكتباتها من م�سادر 

معلومات متنوعة.

بعد ذلك اطلع الوفد على اأق�سام مكتبة امللك �سلمان املركزية حيث 

اأبدوا اإعجابهم ال�سديد بجميع ما �ساهدوه من تطور، ومن اخلدمات 

اإىل  الوفد  توجه  ذلك  بعد  والباحثني،  العمادة للطالب  تقدمها  التي 

قاعة ال�سيافة لتقدمي واجب ال�سيافة لهم، تخللها الكثر من احلديث 

مع امل�سرف العام حول العمل يف العمادة وكذلك اخلدمات التي تقدم 

اأوجه التعاون بني مكتبات اجلامعة واملكتبات  للباحثني وكذلك بحث 

تذكارية،  �سورة  لأخذ  املكتبة  لبهو  الوفد  توجه  ذلك  بعد  العراقية، 

بالإ�سافة اإىل تقدمي بع�س الهدايا التعريفية لأع�ساء الوفد، ويف نهاية 

�سوؤون  لعمادة  اجلمعية  با�سم  تذكاري  درع  الوفد  رئي�س  قدم  الزيارة 

املكتبات.
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في مجاالت اقتصادية واجتماعية دورات مهنية 
وتطويرية لطالبات ومنسوبات جامعة األميرة نورة

دوفات 2022« بدبي.. مركزان متقدمان لجامعة 
حائل بتوقيع »الحربي« والدرعان

 50% نسبة تقدم الجامعات 
السعودية في تصنيف التايمز 

البريطاني 

تقّدمت اجلامعات ال�ضعودية يف ت�ضنيف )التاميز( لأف�ضل اجلامعات 

عام  الت�ضنيف  قائمة  12 جامعة يف  دخلت  العامل، حيث  النا�ضئة يف 

نحو  بلغت  زي��ادة  بن�ضبة  املا�ضي  العام  جامعات   7 من  ب��دلً  2022م 
 400 اأف�ضل  �ضمن  و400   36 بني  متفاوتة  مراتب  وذل��ك يف   ،70%

جامعة يف القائمة التي ت�ضم اأكرث من 790 جامعة. 

ت�ضنيف  يف  �ضعودية  جامعة   15 حلت  ق��د  �ضابق  وق��ت  يف  وك��ان 

 10 مقابل  العام، يف  العاملية خالل هذا  اجلامعات  لأف�ضل  )التاميز( 

جامعات يف عام 2021م، بن�ضبة زيادة %50، فيما تقدمت 11 جامعة 

اململكة  اأن  ت�ضنيفه  اإطالق  عند  التاميز  موقع  وذكر  ترتيبها،  وحت�ّضن 

جاءت يف املركز الأول  عاملياً بن�ضبة التح�ّضن يف ال�ضت�ضهاد مبخرجاتها 

البحثية بن�ضبة 35%. 

ويعتمد ت�ضنيف »التاميز« للجامعات العاملية والنا�ضئة على منهجية 

تقييم اجلامعات كثيفة البحث يف جميع مهامها الأ�ضا�ضية: التدري�س، 

والبحث، ونقل املعرفة، والتوقعات الدولية، مع اإعادة معايرة الرتجيحات 

لتعك�س �ضورة مهام اجلامعات النا�ضئة. 

وي�ضتخدم الت�ضنيف الدويل 13 موؤ�ضراً متت معايرتها بعناية لتقدمي 

وقادة  والأكادمييون  الطلبة  بها  ويثق  وتوازناً،  �ضمولً  املقارنات  اأكرث 

اجلامعات وال�ضناعة واحلكومات، حيث يتم جتميع موؤ�ضرات الأداء يف 

والدخل  )احلجم  والبحث  التعلّم(،  )بيئة  التدري�س  خم�س جمموعات: 

وال�ضمعة(، وال�ضت�ضهادات )تاأثري البحث(، والنظرة الدولية )املوظفون 

والطلبة والبحث(، ودخل ال�ضناعة )نقل املعرفة(.

»كاوست« تنظم ورشة عمل 
عن المرأة في مجاالت العلوم 

والهندسة واألبحاث 
اأعلنت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية »كاو�ضت« دعوتها اجلميع 

والأبحاث  والهند�ضة  العلوم  جم��الت  يف  امل��راأة  عمل  ور�ضة  حل�ضور 

)WISER (التي �ضتعقد يف الفرتة من 8 اإىل 9 مار�س 2022 ،ب�ضورة 

افرتا�ضية على تطبيق زووم )Zoom (وح�ضورًيا يف احلرم اجلامعي، 

وياأتي تنظيم هذه الور�ضة انطالقا من الميان الرا�ضخ جلامعة كاو�ضت 

بدور املراأة القوي يف حتقيق اأهداف اجلامعة البحثية يف اأن تكون منارة 

للمعرفة والتعليم التقني والبحثي وبيئة مميزة للهام  العقول واملواهب 

التحديات  اأهم  تعالج  التي  البتكارات   لتطوير  ت�ضعى  التي  الواعدة 

العامل  �ضعوب  يقرب  ج�ضًرا  تكون  لن  جاهًدة  ت�ضعى  كما  العاملية، 

لعاملات  رئي�ضية  كلمات  العمل  ور�ضة  و�ضتت�ضمن  املختلفة   وثقافاتهم 

ومهند�ضات

ا�ضتطعن  وكيف  ون�ضالتهن  ال�ضخ�ضية  يحكني جتاربهن  م�ضهورات 

تطوير م�ضتقبلهن املهني وحت�ضني منط حياتهن. كما �ضي�ضارك يف هذه 

الفعالية خرباء يف كل ما يتعلق يف ق�ضايا امل�ضاواة بني اجلن�ضني، و�ضيتم 

اقرتاح جل�ضات تدريب عملية يف عدة موا�ضيع ذات العالقة مثل معاجلة 

املبادئ ال�ضا�ضية ملقابالت  الرجل واملراأة، و�ضرح  امل�ضاواة بني  ق�ضايا 

التوظيف الناجحة، ف�ضال عن تقنيات القيادة املختلفة واإدارة الوقت.

للجميع  �ضتتيح  التي  الق�ضري«  الفيديو  »م�ضابقة  اجلامعة  و�ضتنظم 

الرئي�ضي  العنوان  اإط��ار  �ضمن  واأفكارهم  واآرائهم  جتاربهم  م�ضاركة 

التوا�ضل  و�ضائل  يف  متميزة  وتغطية  قيمة  هدايا  و�ضت�ضمل  للور�ضة، 

معايري  كاو�ضت  جامعة  وحددت  املختارة.  الفيديو  ملقاطع  الجتماعي 

من  اأي  ح��ول  م�����ض��ارك  بكل  اخل��ا���س  الفيديو  اإع����داد  يف  امل�ضاركة 

املو�ضوعات التالية:

• جناح املراأة يف جمالت العلوم والهند�ضة والأبحاث.
• قلة انخراط املراأة يف جمالت العلوم والهند�ضة والأبحاث.

• �ضرورة عمل املراأة يف جمالت  العلوم والهند�ضة والأبحاث.
 و�ضيتم تقييم مقاطع الفيديو املر�ضلة بناءاً على مفهومها واأ�ضالتها 

وتاأثريها واإبداعها. اجلدير بالذكر اأن هذه امل�ضابقة مفتوحة للجميع

اأو  العرق  اأو  اجلن�س  اأو  العمر  اأ�ضا�س  على  �ضواء  متييز  اأي  دون   ً

اجلن�ضية. و�ضيتم بث مقاطع الفيديو املختارة خالل ور�ضة العمل واأي�ًضا 

تكرمي  و�ضيتم  بكاو�ضت.  اخلا�ضة  الجتماعي   التوا�ضل  مواقع  على 

ف�ضلوا  حال  ال يف  بهم،  والتعريف  املختارة  الفيديو  مقاطع  اأ�ضحاب 

بقيمة  هدايا  بطاأقات  اجلوائز  و�ضت�ضمل  هويتهم،  عن  الك�ضف  عدم 

250 دولر

ن��ّظ��م م��رك��ز ال���دع���م ال��ط��الب��ي 

واملهني، يف جامعة الأمرية نورة بنت 

بعنوان  تدريبية  دورة  عبدالرحمن، 

الجتماعية«،  التاأمينات  »ن��ظ��ام 

�ضمن الربنامج التدريبي »التعريف 

بنظام العمل ال�ضعودي »، للطالبات 

على  تعريفهن  بهدف  واخلريجات 

واآلية  الجتماعية  التاأمينات  نظام 

العمل به.

امل���رك���ز ور����ض���ة عمل  وع���ر����س 

املهنية  ال��ع��ق��ل  »ق���وان���ني  ب��ع��ن��وان 

برنامج  �ضمن  التفكري«،  لأ�ضلوب 

تنمية  �ضندوق  مع  املهني  »التاأهيل 

وال��ت��ي  ه���دف«،  الب�ضرية  امل����وارد 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب��ات 

لتنظيم  العقل  بقوانني  واخلريجات 

التفكري. عملية 

 وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ن���ّف���ذت ع��م��ادة 

ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي، ال��ربن��ام��ج 

لأع�ضاء  التغيري«  اإدارة  التدريبي« 

اأه��م  م��ن  ك��ان  الأك��ادمي��ي��ة،  الهيئة 

اإدارة  مفاهيم  ال��ربن��ام��ج:  حم��اور 

ال��ت��غ��ي��ري، م��ف��ه��وم حت��ل��ي��ل جم��ال 

ومعوقاته  التغيري،  اأن���واع  ال��ق��وى، 

اإىل  اإ�ضافة  وم��راح��ل��ه،  وحتدياته 

للتغيري،  النا�س  مقاومة  اأ���ض��ب��اب 

بالتخطيط  وعالقتها  التغيري  اإدارة 

ال�ضرتاتيجي واإدارة امل�ضاريع.

 واأقامت العمادة برناجًما تدريبًيا 

يف  ال�ضتثمار  من  العائد  »قيا�س  ل� 

م�ضتهدًفا  ال��ت��دري��ب��ي��ة«،  ال��ربام��ج 

على  وم�ضتماًل  العمادة،  موظفات 

م��ن��ه��ا: تعريف  امل��ح��اور  ع���دد م��ن 

ومنهجيته  ال�ضتثمار  على  العائد 

منوذج  ا�ضتعر�س  كما  وتطبيقاته، 

عملية العائد من ال�ضتثمار، وخطة 

حتويل  كيفية  اإىل  اإ�ضافة  حتليله، 

البيانات اإىل مال واأدواته.

التمّيز  مركز  قّدم  املقابل  ويف   

ب��ع��م��ادة  وال���ت���ع���لّ���م  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 

»التعلّم  دورة  الأكادميي  التطوير 

ال��ن�����ض��ط«، ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 

للح�ضول  التاأهيل  برنامج  �ضمن 

لأع�ضاء   ،»FPP الزمالة-  على 

التدري�س. هيئة 

 وجاء يف الدورة تعريف الأع�ضاء 

على مفهوم التعلّم الن�ضط واأهميته 

اإظهار  وف��وائ��ده،  وتنفيذه  واأدوات���ه 

التعلّم  و�ضلبيات  باإيجابيات  املعرفة 

على  التغلب  كيفية  فهم  الن�ضط، 

التعلّم  دون  حت��ول  التي  احل��واج��ز 

هيئة  ع�ضو  معرفة  رب��ط  الن�ضط، 

الن�ضط  التعلّم  ب���اأدوات  التدري�س 

للتخطيط للممار�ضات املتوافقة مع 

املقررات التي يقوم بتدري�ضها.

الثالثة  اجلل�ضة  امل��رك��ز  وق���ّدم   

برنامج  �ضمن  املقلوب«،  التعلّم   «

ال���ت���م���ّي���ز الأك������ادمي������ي امل��ع��ت��م��د 

م���ن اأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة، لأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة 

بالتعلّم  التعريف  اأجل  التدري�س من 

امل��ق��ل��وب وع��ن��ا���ض��ره ومم��ي��زات��ه 

اجلل�ضة  وعر�ضت  وا�ضرتاتيجياته. 

التعرف  منها:  امل��ح��اور  من  حزمة 

وا�ضرتاتيجيات  م��ب��ادئ  اأه��م  على 

التعلّم املقلوب وكيفية تطبيقه، كما 

�ضاهمت يف تعزيز معرفة الأع�ضاء 

من  ومتكينهم  ب��ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه، 

املقلوب،  للتعلم  الفعال  الت�ضميم 

املمار�ضات  بني  ال��رواب��ط  ومعرفة 

وجم��الت  املقلوب  للتعلم  الفعلية 

اإط��ار  يف  املهنية  وال��ق��ي��م  امل��ع��رف��ة 

املعايري املهنية وفهمها.

ت��اأت��ي ه��ذه ال��ربام��ج وال���دورات 

التدريبية املهنية، اإمياًنا من جامعة 

عبدالرحمن،  بنت  ن���ورة  الأم����رية 

طالباتها  خم��رج��ات  ك��ف��اءة  ب��رف��ع 

مبا ي�ضاهم يف تناف�ضيتهم يف �ضوق 

مبا  من�ضوباتها  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل، 

التعليمية. العملية  يخدم 

مركَزين  ح��ائ��ل  جامعة  حققت 

متقدَمني يف جوائز موؤمتر ومعر�س 

والتكنولوجيا  لل�ضيدلة  الدويل  دبي 

انطلقت  ال���ذي   »2022 »دوف����ات 

اأع��م��ال��ه م���وؤخ���راً يف م��رك��ز دب��ي 

التجاري العاملي؛ حيث يعترب املوؤمتر 

احلدث ال�ضيدلين الأكرب من نوعه 

و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف 

اأفريقيا.

معتز  »يَف  ال��ط��ال��ب��ة  وح��ق��ق��ت 

م�ضابقة  يف  الرابع  املركز  احلربي« 

حقق  فيما  ب��ح��ث،  ج���ودة  اأف�����ض��ل 

املركز  الدرعان  خالد  علي  الطالب 

بحث  اأف�ضل  م�ضابقة  يف  اخلام�س 

مبتكر.

ومت تكرمي »احلربي« و«الدرعان« 

املتخ�ض�ضني  اأب��رز  من  نخبة  اأم��ام 

على  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 

م�ضتوى العامل.

وهناأ رئي�س جامعة حائل الدكتور 

ال�ضريف، الطالبة  را�ضد بن م�ضلط 

لتحقيقهما  »علي«؛  والطالب  »يَف« 

هذا الإجناز الذي جاء نتيجة للجد 

اهلل،  توفيق  بعد  منهما  والجتهاد 

فيما اأ�ضاد رئي�س جامعة حائل بدور 

اأ�ضرة الطالب والطالبة فيما حققاه 

م��ن اإجن���از يُ�����ض��اف اإىل اإجن���ازات 

اجلامعة واملنطقة ب�ضفة عامة.

و�ضكر »ال�ضريف« خادم احلرمني 

عبد  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفني 

اآل �ضعود، و�ضمّو ويل عهده  العزيز 

الأمني �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

اهلل،  حفظهما  �ضلمان  ب��ن  حممد 

ال�ضخي وغري  على اجلهود والدعم 

املحدود الذي حتظى به اجلامعات، 

الكرمي  التوجه  ثمار  من  ثمرة  وهو 

حلكومتنا الر�ضيدة، اأّيدها اهلل، التي 

هياأت لأبناء الوطن مقومات التفوق 

يف كافة املجالت العلمية والتعليمية 

والبحثية.
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تعلم الكبار – ربط النظرية 
والممارسات

   

د.  و  الفيفي  �سليمان  ب��ن  مو�سى  د.  ترجمة: 

الطبعة:  ال�سعيبي  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالرحمن 

االوىل

�سنة الن�سر:  1442ه� ، 2020م

م ك���ت���اب  ي������ق������دِّ

ربط  الكبار:  »تعلّم 

والتطبيق«  النظرية 

مل���ح���ة ع���ام���ة ع��ن 

يف  ال��ك��ب��ار  تعليم 

ال��ع�����س��ر احل���ايل 

وال�����ت�����ي ت����وؤث����ر 

املتعلمني  ع��ل��ى 

كالعوملة،  الكبار 

وجم�������ت�������م�������ع 

امل�������ع�������رف�������ة، 

 ، لتكنولوجيا وا

وال����ت����غ����رات 

الدميوغرافية 

واأه���������������������م 

ال���ت���وج���ه���ات 

الرئي�سة  والفل�سفات 

نظريات  ثالث  اأهم  اإىل  ويتطرق  الكبار،  تعلّم  يف 

مثل  الكبار  لتعلّم  حداثة  اأكرث  نظريات  يدر�س  ثم 

تهتم  التي  واال�سرتاتيجيات  )الطرق  االأندراغوجيا 

بتعلّم الكبار( والتعلم التحويلي. كما يتطرق الكتاب 

اإىل كيفية ارتباط جتارب احلياة والتعلم على نحو 

والتعلم.  التحفيز  دور  مبراجعة  وتقومان  متكامل 

املهمة يف  احلديثة  االأعمال  بع�س  الكتاب  وي�سمل 

الوظائف  ي�ستك�سف  والتعلم، حيث  االأع�ساب  علم 

والتطور  والذكاء،  كالذاكرة،  الدماغ  يف  االإدراكية 

انت�سار  م��دى  اإىل  وي��ت��ط��رق  واحل��ك��م��ة.  امل��ع��ريف، 

التكنولوجيا.

التاريخ: االستفادة منه أم 
استباحته

املوؤلف: مارجريت ماكميالن

املرتجم: هند بنت تركي ال�سديري

ال�سنة: 1436

ت����وؤك����د ال��ك��ات��ب��ة 

التاريخ  اأهمية  على 

وف���ع���ال���ي���ت���ه ح��ني 

بالطريقة  ي�ستخدم 

فهو  ال�����س��ح��ي��ح��ة 

م���ل���يء ب��االم��ث��ل��ة 

التي  وال��ت��ج��ارب 

ت���ك���ون خم���زون���اًً 

م��ه��م��ا ي�����س��اع��د 

ع����ل����ى ات����خ����اذ 

ال��������ق��������رارات 

كما  ال�سليمة 

وج��ه��اً  ل���ه  اأن 

اآخ����������ر ح��ني 

ي�������س���ت���خ���دم 

القادة  باأيدي 

امل���ت���ط���رف���ني 

باالنتقام  والرغبة  بالقهر  �سعوراً  وينتج 

لدى ال�سعود ويتمحور الكتاب حول نقاط اأ�سا�سية 

اإ�ساءة ا�ستخدام التاريخ  هي : دميومة التاريخ ،،  

�سهود احلدث   ،، �سيا�سية  ومكا�سب  ذاتية  مل�سالح 

لي�سوا دائما هم االأف�سل يف نقل احلقيقة

كتب: نورالدين حممد

اال�ست�سارية  اللجنة  اأ����س���درت 

االإع��الم يف جامعة  بق�سم  الطالبية 

قادة  اإ���س��رار   « كتاب  �سعود،  امللك 

يوم   مبنا�سبة  واع����دة«  دول���ة  لبناء 

التاأ�سي�س. 

بق�سم  تدري�س  هيئة  ع�سو  وق��ال 

ل�«ر�سالة  ال����داود  �سعد  االإع����الم، 

ن��رى  اأن  ج����داً  رائ����ع  اجل���ام���ع���ة«: 

ط���الب ق�����س��م االإع�����الم مي��ار���س��ون 

باالأحداث  مرتبطاً  اإعالمياً  عماًل 

املجتمعية والوطنية، يطبقون فيه ما 

تعلموه يف ف�سولهم الدرا�سية، ولعل 

ذلك يتجلى يف كل املواد االإعالمية 

 ، الكتيبات   ، الت�ساميم   ، )الفيديو 

اأنتجها  التي  التقارير(   ، املن�سورات 

طالب الق�سم يف يوم التاأ�سي�س. 

اأظ��ه��ر طالبنا  ل��ق��د  واأ����س���اف: 

الطالبية  اال�ست�سارية  اللجنة  يف 

حمتوى  �سناعة  يف  براعة  بالق�سم 

اإعالمي اأ�سيل وفريد من خالل هذا 

الكتيب الذي يناف�س ما نُ�سر من قبل 

مدونيني حمرتفني وو�سائل اإعالمية 

كربى.  واأ�سار اإىل اأن الكتيب مليئ 

التي  املميزة  واملعلومات  بالق�س�س 

م�سرة  عن  خمتلفاً  جانباً  تناولت 

هذا الوطن الغايل منذ والدة فجره 

بن  حممد  االإم����ام  ي��د  على  االأول 

على  توحد  حتى  اهلل  رحمه  �سعود 

طيب  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  يد 

اهلل ثراه. 

واختتم حديثه: مثل هذه امل�ساريع 

واملبادرات هي بذرة م�سرة اإعالمية 

حافلة لكل من عمل عليه من طالبنا 

وطالباتنا وم�سدر فخر للق�سم الذي 

ممار�سة  من  وطالباته  طالبه  مكن 

العمل االإعالمي كاأن�سطة ال�سفية.

من جانبه يقول نايف احلميدين، 

االإعالم  بق�سم  تدري�س  هيئة  ع�سو 

اأن كتيب يوم التاأ�سي�س يتميز بتقدمي 

الدولة  يف  الناعمة  القوة  عن  ملحة 

االت�سال  وو�سائل  االأوىل  ال�سعودية 

تلك  يف  ا�ستخدمت  التي  واالإع��الم 

الفرتة.

اأن العمل يعد  جهد نوعي  موؤكداً 

اال�ست�سارية  اللجنة  م��ن  م��ب��ذول 

االإع��الم يف جامعة  بق�سم  الطالبية 

امللك �سعود ي�ستحق الثناء.

ع�سو  خريف،  من  �سهد  وقالت 

العمل  �سّرين  اال�ست�سارية،  باللجنة 

ع��ل��ى ك��ت��ي��ب (ا����س���رار ق����ادة لبناء 

ا�ستح�سرنا  ال���ذي  واع����دة)  دول���ة 

بالبطوالت  احل��اف��ل  تاريخنا  فيه 

واالإجنازات، احتفااًل بيوم التاأ�سي�س 

يف  م�ساركتي  التاريخ.  خلده  ال��ذي 

روح  طياته  بني  يحمل  كتّيب  كتابة 

وممتنة  فخورة  جعلتني  وع��ز  جمد 

ل��ه��ذه ال��ف��ر���س��ة ال��ت��ي اأت��اح��ت��ه��ا يل 

كان  الطالبية.  اال�ست�سارية  اللجنة 

التعاون بني اأع�ساء الفريق من كّتاب 

وم�سممني نقطة قوة، فقد مت العمل 

اأي��ام  ع�سرة  مل��دة  الكتيب  ه��ذا  على 

كل  النهائية.  ب�سورته  ليخرج  فقط 

ال�سكر الأ�سحابي فريق العمل الذي 

الكتّيب  ه��ذا  مل�ساركة  مًعا  �ساهم 

املليء بالفخر واالإبداع.

اللجنة  نائبة  الب�سري،  مها  اأم��ا 

اأهمية  اأن  اإىل  فت�سر  اال�ست�سارية 

العمل تكمن يف ممار�سته وجتربته، 

الطالبية  االأن�����س��ط��ة  تعترب  ل��ذل��ك 

و�سانع  ُم��ب��اِدر  طالب  خللق  طريق 

بكل حر�س  وُمتخذ خطواته  للقرار 

وق����ّوة ن��ح��و ه���دف وا����س���ح، وه��ذا 

اللجنة  يف  عملي  خ��الل  راأي��ت��ه  م��ا 

اال�ست�سارية التابعة لق�سم االإعالم. 

واأ������س�����اف�����ت: ي����ق����وم ال��ل��ج��ن��ة 

الطالب  ت�سجيع  على  اال�ست�سارية 

مل��م��ار���س��ة ت��خ�����س�����س��ه��م، وحت��ق��ي��ق 

اأهداف مدرو�سة، ترفع من كفاءاتهم 

وجت��ع��ل��ه��م ط���الب مم��ار���س��ني ق��در 

االإمكان. 

من  ج��زء  لكوين  فخورة  وق��ال��ت: 

جًدا  و�سعيدة  العظيم  الكيان  ه��ذا 

اأعتربه  ال��ذي  الكتيب  ه��ذا  باإنتاج 

واإنتاجه  عليه  فالعمل  كبر،  حتدي 

يف م����ّدة ق�����س��رة، وان��ت��ق��اء اأه���م 

من  واأخ��ذه��ا  وتدقيقها  املعلومات 

فريقنا  وحما�سة  موثوقة،  م�سادر 

وروحه الفّذة، جميعها ُمنجز عظيم 

نفخر به.

اأن فرو�س  ك�سفت درا�سة علمية 

كورونا امل�ستجد يزيد من احتماالت 

ال�سحة  ب��ا���س��ط��راب��ات  االإ���س��اب��ة 

النف�سية مبا يف ذلك القلق واالكتئاب 

والتعاطي وا�سطرابات النوم، خالل 

بعد  ك��ام��ل  ع��ام  اإىل  ت�سل  ف���رتات 

التعايف من الفرو�س.

اأوردت��ه��ا  ال��درا���س��ة التي  واأك���دت 

ميديكال  »بريت�س  العلمية  الدورية 

ج��ورن��ال«  ���س��رورة اإع��ط��اء اأول��وي��ة 

لدى  النف�سية  اال�سطرابات  مل�سكلة 

املتعافني من فرو�س كورونا.

وكانت درا�سات �سابقة قد اأ�سارت 

االإ�سابة  خماطر  تزايد  اإىل  بالفعل 

مر�سى  ل���دى  واالك��ت��ئ��اب  ب��ال��ق��ل��ق 

كورونا، ولكن تلك الدرا�سات تناولت 

مدار  على  حم��ددة  نف�سية  اأعرا�س 

كحد  اأ�سهر  �ستة  تتجاوز  مل  فرتات 

اأق�سى.

ويف اإطار الدرا�سة اجلديدة التي 

اأوردها املوقع االإلكرتوين »ميديكال 

االأبحاث  املتخ�س�س يف  اإك�سربي�س« 

الباحثون  ا�ستقى  والعلوم،  الطبية 

م��ع��ل��وم��ات��ه��م م���ن ق���واع���د ب��ي��ان��ات 

املحاربني  ل�سوؤون  االأمريكية  الهيئة 

اأ�سخا�س  وتناولت حاالت  القدماء، 

مرور  بعد  الفرو�س  من  متعافني 

ث���الث���ني ي���وم���ا م���ن ت���اري���خ ث��ب��وت 

بالفرو�س. اإ�سابتهم 

و�سملت الدرا�سة 153 األفاً و848 

مقارنتهم  مع  املتعافني  من  �سخ�ساً 

الذين  االأ�سخا�س  من  مبجموعتني 

وكان  ك��ورون��ا.  بفرو�س  ي�سابوا  مل 

معظم امل�ساركني من الذكور البي�س 

 63 اأعمارهم  متو�سط  يبلغ  الذين 

ع��ام��ا. وت��ب��ني م��ن ال��درا���س��ة تزايد 

باال�سطرابات  االإ�سابة  احتماالت 

النف�سية بن�سبة 60 % بني املتعافني 

ن�سبة  زادت  حيث  ال��ف��رو���س،  م��ن 

بن�سبة  النوم  با�سطرابات  امل�سابني 

بن�سبة  اكتئابية  وباعرا�س   %  24
ال��وظ��ائ��ف  يف  وب����رتاج����ع   %  15
 ،%11 بن�سبة  الع�سبية  املعرفية 

التعاطي  ا�سطرابات  اإىل  باالإ�سافة 

ال��درا���س��ة  واأك�����دت   .%4 بن�سبة 

ب�سكل  النف�سية  اال�سطرابات  تزايد 

يف  العالج  تلقوا  ملن  بالن�سبة  اأك��رب 

بكورونا،  االإ�سابة  بعد  امل�ست�سفيات 

تتطلب  مل  الذين  املر�سى  اأن  رغ��م 

حالتهم دخول امل�ست�سفيات تعر�سوا 

التعايف  بعد  نف�سية  مل�سكالت  اأي�سا 

من املر�س.

اأ�سباب  اأمركيون  باحثون  حلل 

التقدم  م��ع  االأرق  م��ع��دالت  ازدي���اد 

الدوائر  در�س  من خالل  العمر،  يف 

واليقظة  بالنوم  املرتبطة  الع�سبية 

لدى الفئران، ما قد ي�سهم يف تطوير 

امل�سكلة  هذه  حلل  اأف�سل  عالجات 

لدى الب�سر.

وقال االأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد 

اإعداد  يف  امل�سارك  ديال�سيا  لوي�س 

يف  اخلمي�س  ن�سرت  التي  الدرا�سة 

جملة »�ساين�س«، اإن »اأكرث من ن�سف 

اأعمارهم  الذين تتخطى  االأ�سخا�س 

نوعية  م��ن  ي�����س��ك��ون  ع��ام��ا  ال�65 

نومهم«.

وترتبط قلة النوم بزيادة خماطر 

ارتفاع �سغط الدم وال�سكتة القلبية 

االأرق  ويعالج  واالكتئاب.  وال�سكري 

تكون  ال  منومة  حبوب  ت��ن��اول  ع��رب 

دائما فعالة.

بحثهم  وزم���الوؤه يف  لوي�س  ورك��ز 

على االأورك�سني، وهي نواقل ع�سبية 

تتكون عرب جزء �سغر من اخلاليا 

نحو  ودر�سوا  الدماغ،  يف  الع�سبية 

مليارات  م��ن  ناقلة  األ���ف  خم�سني 

عدة. وعام 1998، اكت�سف االأ�ستاذ 

االأورك�����س��ني  اأن  اآخ�����رون  وع��ل��م��اء 

يف  حيوياً  دوراً  تلعب  اإ�سارات  تنقل 

احلفاظ على اليقظة.

ت��ده��ور  اأن  درا����س���ات  واأظ���ه���رت 

االأورك�سني ميكن اأن يوؤدي اإىل النوم 

القهري (النوم لفرتات زائدة ونعا�س 

وال��ك��الب  ال��ب�����س��ر  ل���دى  الاإرادي) 

والفئران.

�سغرة  فئراناً  الباحثون  واختار 

)ترتاوح اأعمارها بني ثالثة وخم�سة 

و22   18 بني  تبلغ  (وكبرة)  اأ�سهر 

�سهرا ( وا�ستخدموا ال�سوء لتحفيز 

خاليا ع�سبية معينة لديها.

ف��ق��دان  يف  ف��اأت��ت  النتيجة  اأم���ا 

يف   38 نحو  �سناً  االأك���رب  ال��ف��ئ��ران 

املئة من االأورك�سني مقارنة بالفئران 

املتبقية  الن�سبة  فيما  ال�����س��غ��رة، 

فكانت ت فرز ب�سهولة اأكرب.

واأو����س���ح ل��وي�����س دي��ال���س��ي��ا اأن 

تكون  الأن  متيل  الع�سبية  »اخلاليا 

اأك��رب،  ب�سكل  وتعمل  ن�ساطاً  اأك��رث 

كذلك  خ��الي��اك��م  ك��ان��ت  ح���ال  ويف 

فت�ستيقظون كثراً ».

فلوراي  معهد  من  باحثان  واأ�سار 

لعلم االأع�ساب وال�سحة العقلية يف 

ن�سرته  منف�سل  مقال  يف  اأ�سرتاليا 

على  تعليقا  »�ساين�س«  جملة  اأي�سا 

حتديد  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة،  ن��ت��ائ��ج 

االآليات امل�سوؤولة عن قلة النوم ميكن 

اأن ي�ساعد يف تطوير اأدوية اأف�سل.

ال��ع��الج��ات  اإن  ال��ب��اح��ث��ان  وق���ال 

اإىل  توؤدي  اأن  »ميكن  املتوفرة حالياً 

انتكا�سات«،  اأو  اإدراك��ي��ة  �سعوبات 

اأهداف  على  تعمل  اأدوية  تاأتي  وقد 

اأكرث حتديدا بنتائج اأف�سل.

اإىل  ال���س��ي��ا  دي  ل��وي�����س  ول��ف��ت 

�سريرية،  بتجارب  القيام  ���س��رورة 

لل�سرع ميكن  امل�سادة  االأدوي��ة  لكن 

اأن تكون واعدة يف هذا ال�سياق.

قــــــــــــــــرأت لك.. اللجنة االستشارية الطالبية لقسم االعالم تصدر كتيب 
»إصرار قادة لبناء دولة واعدة« بمناسبة يوم  التأسيس

في دراسة: التعافي من كورونا..
يزيد من االضطرابات النفسية

دراسة علمية: األرق يزداد مع التقدم في السن
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ن��ْح��ي��ي��ه��ا الأم�������ج�������اِد  ذرا  يف  م��ع�����ي  وق������ْف 

ن��ح�����و ال���ب�����������اِد ال�����ت�����ي ط���اب�������ْت م��غ��ان�����ي��ه�����ا

ف�������ي ����س���ي�������رِة امل����ج���������ِد ملّ���������ا ق���������ام ي��ح��ك��ي��ه��ا

اأي��������ادي�����ه�����ا م��������ن  ج���������اٍر  ح�����ن�����ي�����ف��������َة  وادي 

ل�������ن ت���ع�����������رَف ال���ب�����������دَو ال ف�������ي ب�����وادي��ه�����ا

اأرا���س�����ي�����ه�����ا ي�����س��������ق�����ى  احل�����ي�����ا  راأي�����������َت  اإذا 

ب�������ه ال��ق�����س�����ائ��������ُد وازدان��������������ْت م�����ع�����ان���ِ��ي�����ه�����ا

ّ�������ْت ف�������ي م��ع�����ال�����ي�����ه�����ا ل���ل���ُم���م���ت���ن���ي�������َن جت�������ل����

ت�����س��ّم�����ن�����ا ف�������ي احل��������س��������ا ل�����������ول ت��اأب�����ي��ه�����ا

ُي���ت�������رج�������ُم ال�����ع�����ز ح��ت�����ى ف�������ي اأ���س�����ام�����ي��ه�����ا

وم�����ن ب���ِل���ْب�������ِن ال�������ُع�������ا وامل�������ج�������ِد َي�����ب��ن�����ي��ه�����ا

يحميه�ا وال���دي�������ِن  وال��ّت�����ق�����ى  وب���ال���ه�������دى 

ع��ل��ى ال���ه���دى ل��ي�����س ت��خ�����س��ى م���ن ي��ع��ادي��ه��ا 

ف��ي�����ه�����ا ف��ع��������ّزه�����ا اهلل وا���س��ت�����غ��ن��������ْت مب��������ا 

ع����ن ال�������ب�����������اِد، ف��������ا اأر��������س ُت��������دان��������ي��������ه�����ا

ِك�������دن���ا ُن�������زي�������ُل ال�����ّث�����ري�����ا ع�����ن َم�����راق�����ي�����ه�����ا

���خ�������ْت ل��ل��م��ع��ال�����ي م�������ن م��ع��ال��ي�����ه��ا ق�������د ر����سّ

وامل���ج�������ُد ف�����ي ���س��ف��ح��ِة ال���ت���اري�������ِخ ي��روي��ه��ا

ف��ال��ط��ي�����ُب اأول�������وه�������ا، وال��ط�����ي�����ُب ت�����ال��ي�����ه��ا

ف�������ي ي�������وم ت��اأ���س��ي�����س��ه�����ا اأح���ل�������ى  اأغ�����ان�����ي��ه��ا

وال�����س��ع��ُد ما�سيها  اأح����دث����ْت  م���ا  ف��ال�����س��ع��ُد 

واأ�����س��������������رَق ال�����ّن�����وُر ح��ت��������ى ف�������ي ل��ي�����ال��ي�����ه�����ا

ُق�������ْم )ي����ا ن��دي��ب�����ي( اإل�������ى ن�����ج�����ٍد ُن�����َح��ّي�����ي��ه��ا

)ج��ي��ن��ا ع��ل��ى ال��ع��ي�����س( وال�����س��م��اُن ُت��رف��ُدن��ا

ج��ي�����ن�����ا ن�����������وؤُم ب���������������ادا ق���������������اَل وا���س��������ُف�����ه�����ا

ف��ي��ه�����ا ب�������ي�����������وٌت ك��������������راٌم، ل م��ث��������ي�����َل ل�����ه�����ا

�����ل���ِ�����ه: وق���������������اَل ح��ي��������ن جت��������ل�����ى ف�������ي مت��ثُّ

ف��ازب��������ْن ب�����ه�����ا رج�������ا، ل ���س��������ك ت��ب��������س�����ُره

حم���م�������ُد ب����ن ����س���ع�������وٍد خ���ي�������ُر م����ن ُن��ظ��م�����ْت

وب���ع�������د ���س��ي�����ر ح���ث���ي�������ٍث ل��ل��م��ن�����ى، و���س��ن�����ى

ع���ل���ي�������اُء ن�������ج�������ٍد، وك��������������ادْت م�������ن ت��ل��ط��ف��ه�����ا

ج�������ُل ف�����ي دار )ُم��ع��ّزُب��ه�����ا( ح���ّط���ْت ب��ن��ا ال���رِّ

درع���ي�����������ٌة درُع�����������ه�������ا م�������ن ك�����������ان ي��ن��������زُل��ه�����ا

اأ���س�����س��ه�����ا ب���ال���ع�������دِل  ال�������ذي  الإم��������������اُم  ذاك 

����س�������س�������ْت دول�����������ُة الأجم��������������اِد ف�������ي ث��ق�����ٍة
ُ
ف���اأ

، وال��ت�����وح��ي��ُد راي��ت�����ه�����ا د���س��ت��������وُره��ا احل���������قُّ

وخ�����س��ه�����ا ب��ال��ع��ط�����ا وال��ف�����س��ل، ف���ان���ف���ردْت

)ي�������وم اب���ت���دي���ن���ا( وم����ا ك�������ّل���ْت م��ط��احُم�����ن�����ا

وال�������ي�������وَم ت�����ح�����ت�����ف�����ُل ال�����ّدن�����ي�����ا مب��م�����ل��ك�����ٍة

م�����������ّرْت ث�������اُث ق�����������رون م�����ن م�����س�����ي�����رت��ه�����ا

ح��ك�����اي�����ًة م���ن ت���������راِث ال���ط���ي���ِب ق�����د ُك��ت��ب��ْت

ي���ا ح�����ادي ال��ع��ي�����س ق���ف ب���ي ك���ي اأ���س��ارك��ه��ا

دار ال�������ّس���ع���وِد ال���ت���ي ب��ال�����س��ع�����ِد ق���د ُم��ن��ي�����ْت

دام���������ت ل���ه���ا ف�������ي ِط�������وال ال����ده����ر ع��زُت��ه�����ا

يوم ابتدينا

شعر الدكتورة هند بنت عبدالرزاق المطيري
 أستاذ األدب القديم المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب
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ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن 

ال���ت���ي ات���خ���ذت م���ن ك���ت���اب اهلل 

ت��ع��اىل و���س��ن��ة ر���س��ول��ه د���س��ت��وراً 

حل��ك��وم��ت��ه��ا وم��رج��ع��اً ل��دول��ت��ه��ا، 

-بغ�ض  امل�سلمني  العلماء  تقدر 

واأل��وان��ه��م-  اأوط��ان��ه��م  ع��ن  النظر 

تفوق  رع��اي��ة  وترعاهم  ت��ق��دي��راً، 

ك��ل ال��ت�����س��ورات، وال��ت��ق��دي��رات، 

بالن�سو�ض  الإميان  باعثها  رعاية 

العمل  حمل  واإحاللها  ال�سرعية 

والتطبيق، ولي�ض الغر�ض من وراء 

الرعية  ثقة  ك�سب  الرعاية  ه��ذه 

اإليهم بالظهور يف مظهر  والتودد 

القيادات  بع�ض  داأب  هو  كما  املتدينني  احلكام 

وديدنها.

اأكرث  ق�ست  قد  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن 

اأرب��اع قرن بعد توحيد البالد على يد  من ثالثة 

�سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك 

رحمهم اهلل، والناظر يف تاريخها يجد اأن موقفها 

من اأ�سحاب العلم واملعرفة اليوم هو موقفها يوم 

يجد  يذكر،  تغيري  اأي  عليه  يطراأ  مل  تاأ�سي�سها، 

الو�سائل  وتطور  الزمن  بتقدم  اأن��ه  الناظر  هذا 

لتتخذ  الت�ساع  يف  بالعلماء  اململكة  عناية  تاأخذ 

اأ�سكالً جديدة و�سباًل متنوعة.

فرنى اأن هذه الدولة -يف دورها الأول- التقت 

عبد  بن  حممد  الإ���س��الم  �سيخ  الع�سر  مبجدد 

ح��اراً،  ترحيباً  به  فرحبت  اهلل  رحمه  ال��وه��اب 

واأن�ستت لتوجيهاته اإن�ساتاً كاماًل، وانتفعت بعلمه 

اهلل  �سعائر  اإح��ي��اء  يف  وف�سله  وت��ق��واه  وحكمته 

واإقامة جمتمع اإ�سالمي منوذجي، 

ال��دول��ة مكانة هذا  ع��رف رج��ال 

العامل الرباين فقدروه حق قدره، 

عن  ودافعوا  حمايته،  وحموه حق 

دع��وت��ه خ��ري دف����اع، وم���ن جانب 

اآخر مل ياأل ال�سيخ جهداً يف ن�سح 

الدولة ومل يدخر و�سعاً يف بذل كل 

ما من �ساأنه اإر�ساء قواعد الدولة 

على اأ�س�ض �سرعية متينة.

العربية  اململكة  عناية  امتدت 

علماء  لت�سمل  بالعلماء  ال�سعودية 

العامل،  اأنحاء  كافة  يف  امل�سلمني 

منزلة  وتنزلهم  اإك��رام��اً  فتكرمهم 

قد ل ينزلهم اإياها حكام تلك البالد التي ينتمون 

اإليها، وهذه العناية تتخذ اأ�سكالً �ستى ومظاهر 

متعددة كلها تدل على اإخال�ض القادة وعلى حبهم 

بتعاليم  مت�سكهم  وعلى  واأهلهما،  والعلم  للدين 

الدين احلنيف.

الأر���ض  م�سارق  علماء  من  وقفت  اململكة  اإن 

اأنظمة  تقفها  ل  قد  م�سرفة  مواقف  ومغاربها 

تلك البالد من علماء وطنها، فاحتفت بهم واأولت 

من  رفعت  كرمية  معاملة  وعاملتهم  بهم  عنايتها 

الإ�سالمي  املجتمع  ويف  جمتمعاتهم  يف  �ساأنهم 

العاملي، ومل ترتك فر�سة من فر�ض تكرميهم اإل 

واغتنمتها، ومن مظاهر تكرميها اإياهم:

على  وا�ست�سافتهم  با�ستقدامهم  تكرميهم 

بالدهم،  يف  وهم  لهم  تكرميها  بالدها،  اأرا�سي 

اإنقاذ امل�سطهدين منهم يف بالدهم وا�ستقدامهم 

منا�سك  لأداء  ا�ست�سافتهم  اململكة،  اأر���ض  اإىل 

منحهم  النبوي،  امل�سجد  وزي��ارة  والعمرة  احل��ج 

ال�سعودية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  ع�سوية 

وال��ن��دوات،  امل��وؤمت��رات  يف  للم�ساركة  دع��وت��ه��م 

تكرميهم با�ستقدامهم وا�ست�سافتهم على اأرا�سي 

بالدها، واإر�سال الوفود اإىل علماء العامل واإقامة 

امللتقيات والندوات والدورات معهم.

احلرمني  حتت�سن  اإ�سالمية  دول��ة  وق��وف  اإن 

ال�سريفني مهبط الوحي ومنطلق الر�سالة ومهوى 

بكافة  الدولة  هذه  مثل  وقوف  امل�سلمني،  اأفئدة 

العلم  حملة  جانب  اإىل  واملعنوية  املادية  اأ�سبابها 

ال�سرعي يف �ستى بقاع الأر�ض يرفع معنويتهم بال 

�سك، وينفخ فيهم روح اجلد والجتهاد، وي�سجعهم 

والإ�سالح،  الدعوة  �سبيل  يف  قدماً  امل�سي  على 

ومينحهم جراأة و�سجاعة على الثبات على احلق، 

الرعاية  ه��ذه  من  ينتج  ما  ف��اأول  عنه.  وال��دف��اع 

بالرفعة  الأر����ض  بقاع  يف  العلماء  ه��وؤلء  �سعور 

فيها  يعي�ض  التي  الظروف  يف  خا�سة  والكرامة، 

العلماء، وهي اأنهم يعاملون معاملة غري عادلة من 

حكوماتهم وولة اأمورهم، ففي مثل هذه الظروف 

تاأتي رعاية قادة اأر�ض احلرمني لهم كبل�سم �ساف 

جلروحهم، تبعث فيهم الأمل، وتنري لهم الطريق، 

على  وت�سجعهم  والن�ساط،  احليوية  فيهم  وتنفخ 

احلركة والعمل.

خريج ق�سم اإعداد املعلمني مبعهد اللغويات 

العربية بجامعة امللك �سعود

ع�سو هيئة التدري�ض باجلامعة ال�سلفية، 

بنار�ض، الهند

ع�سو الهيئة العاملية للعلماء امل�سلمني برابطة 

العامل الإ�سالمي، مكة املكرمة

الأحداث  النظر جتاه  وتتنوع وجهات  تختلف 

املجتمع،  اأو���س��اط  يف  ال��رائ��ج��ة  وامل��و���س��وع��ات 

ويرجع هذا الختالف لنفراد الكثري بتجاربهم 

تعك�ض  وال��ت��ي  امل��رتاك��م��ة اخل��ا���س��ة  وخ��رات��ه��م 

وجهة النظر تلك؛ لذلك قد جند من هم يعملون 

يف  م�سابه  واحد  راأي  يحملون  واحد  يف جمال 

بع�ض ما يخ�ض املجال الذي يعملون فيه.

هي  والتجارب  اخل��رات  اأن  �سرطاً  ولي�ض 

واأطروحات  اآراء  توجد  الآراء، فرمبا  تكون  من 

ال�سخ�ض  يتبناها  باأن  وجديرة  لالهتمام  مثرية 

الطرح  يكون  حني  الأح��داث؛  تلك  لنف�سه جتاه 

علمية  مكانة  ذو  اأ�سخا�ض  من  انطلق  املتبنى 

والنظر  وا�ستيعابها  الأحداث  فهم  من  متكنهم 

مهمة  �سخ�سيات  من  اأو  اأخ��رى  زواي��ا  من  لها 

مما  جمتمعية  مكانة  اأو  قيادية  منا�سب  ذات 

لعلمهم  ب��راأي��ه��م  الق��ت��ن��اع  املتلقي  على  يحتم 

لي�ض  الراأي  اأن  لنا  يتبني  هنا  بغريهم،  مقارنة 

عابر،  كالم  اأن��ه جمرد  اأو  توهم  اأو  ظن  جمرد 

به  فيقتنعوا  النا�ض  اأثراً يف  ي�سنع  �سيء  هو  بل 

له. ويعملوا  ويتبنوه 

اأن  الآراء لبد من  تبداأ بطرح  اأن  لذلك قبل 

متر بعدة مراحل يتم فيها تنقيح 

خ�سو�ساً  حولها  والراأي  الفكرة 

اإذا كانت تلك املو�سوعات مت�ض 

تتعلق  اأو  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال���دول 

و�سع  يتم  اإذ  والعقيدة،  بالدين 

املمر  ذل��ك  وب��ن��اء  امل��راح��ل  تلك 

وخطوطاً  وفقاً جلوانب خمتلفة 

واآخر  تتنوع بني كل فرد  حمراء 

وف��ق��اً مل��ا ي��ع��ت��ق��ده وك��م��ا اأ���س��ري 

خرات  من  يحملوه  ملا  �سابقاً 

وجت���ارب ول��ك��ن ال��رتي��ث وع��دم 

كفيل  الآراء  ط��رح  يف  العجلة 

اأن  حيث  الفكرة،  وينقح  ال��ذه��ن  ي�سفي  ب��اأن 

مما  املخيلة  يف  اأط��ول  وق��ت��اً  �ستعي�ض  الفكرة 

املحيطة  الواقعية  الظروف  مواكبة  لها  يت�سنى 

والآخر  احلني  بني  قيا�سها  من  �ستمكن  والتي 

الذي  ال�سحيح  ب�سكلها  وتن�ساأ  تتكون  وبالتايل 

للنقد  وال��ت��ع��ر���ض  ل��ل��ط��رح  ج��اه��زة  �سيجعلها 

املحا�سن يف  وم��ن  وال���رد،  والأخ���ذ  وال��درا���س��ة 

الفكرة  مت��ح��ور  قابلية  ه��و  وال�����س��ر  ال��رتي��ث 

احلقائق  واإثبات  النتائج  تغري  مع  الراأي  وتغري 

اأك��رث  لتبدو  اخلفايا  وانك�ساف 

اأمر  على  اأحكم  فحني  و�سوحاً؛ 

يتحتم  وا�ستباقي  �سريع  ب�سكل 

للفكرة  خمل�ساً  اأك���ون  اأن  علي 

فلو  عنها   مدافعاً  طرحتها  التي 

معار�سي  بع�ض  قاله  ملا  رجعنا 

الأف���الم  وع��ر���ض  ال�سينما  دور 

يف  وطننا الغايل اململكة العربية 

خ�سروا  ل��وج��دن��اه��م  ال�سعودية 

ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ك��ان��وا ي��داف��ع��ون 

ع��ه��ن��ا لآخ����ر رم����ق، ل��ي�����ض ب��ق��وة 

بل  ال�سينما  ت�سريع  يف  امل�سرع 

عنها؛   حتدثوا  التي  املفا�سد  تلك  حدوث  لعدم 

لدرجة  الأ�سر  من  الكثري  من  الكبري  ولالإقبال 

اأنه ي�ستحيل اأحياناً باأن جتد مقعداً يف مواعيد 

قيا�ض  مت  فلو  اململكة  مناطق  بع�ض  يف  معينة 

تلك الأفكار وحتديد اأ�سباب الرف�ض بناًءا على 

وج��دوا  ملا  والثقايف  الجتماعي  اململكة  واق��ع 

لباتوا مدافعني عن  بل  اأ�سباباً متنع ذلك فقط 

ال�سينما.  اإدخال  فكرة 

ق�سم الإعالم

رعاية المملكة العربية السعودية للعلماء المسلمين

العوامل المؤثرة على أفكارنا

بأسعد أعظمي أنصاري

سعد السيف

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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إلى جنات الخلد
بروفيسورة سامية

ببالغ احلزن وم�ساعر الفقد ينعى ق�سم اللغة الإجنليزية 

واأ�ساتذته  الق�سم  بوكيلة  ممثال  الآداب  كلية  يف  واآداب��ه��ا 

وموظفيه الروفي�سورة �سامية �سالح اآل �سيبان اليامي. كانت 

امل�سرح  اأدبية كبرية يف تخ�س�ض  �سامية قامة  الروفي�سورة 

ن�سرت  التي  الأدبية  الأعمال  يف  والأيديولوجيا  الريطاين 

التعليمية  م�سريتها  خ��الل  فمن  م.   ١٨٣٠-١٥٠٠ بني  ما 

التي متكنت من حتقيقها  ميكننا روؤية الإجن��ازات العظيمة 

الدكتورة �سامية رحمها اهلل، فقد ح�سلت الدكتورة �سامية 

ال�سيبان على درجة البكالوريو�ض من جامعة امللك �سعود عام 

جامعة  من  املاج�ستري  درجة  على  ح�سلت  ثم  ومن   ،١٤٠٥

امللك �سعود عام ١٤١٢،  ح�سلت الروفي�سورة �سامية على 

عام  جولد�سميث  كلية  لندن-  جامعة  من  الدكتوراة  درجة 

١٤٢٢-١٤٢٣ وح�سلت على ترقية لرتبة اأ�ستاذ م�سارك عام 

الروفي�سورة  بح�سول  العلمية  امل�سرية  هذه  توجت   .١٤٣٨

�سامية على درجة الأ�ستاذية عام ١٤٤٣. اجلدير بالذكر باأن 

موؤ�س�ض لرنامج  �سيبان هي ع�سو  اآل  �سامية  الروفي�سورة 

املاج�ستري لالأدب املقارن الذي �سيفتح اأبوابه الف�سل القادم 

ن�سيطة  الدكتورة  وكانت  العربية.  اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون 

�سنة  علمي  تفرغ  برحلة  ذهبت  حيث  البحوث  كتابة  يف 

للن�سر يف جامعة  بحث  اإجن��از  على  وعملت   ١٤٤٠ /١٤٤١

على  للعمل  اأخ��رى  علمي  تفرغ  برحلة  ذهبت  واأي�ساً  لندن 

بحثني للن�سر عام ١٤٣٢/١٤٣١. اأي�سا �ساركت الروفي�سورة 

�سامية بعدة موؤمترات عاملية يف اأملانيا، اأ�سبانيا وبريطانيا. 

تخ�س�سها  يف  ت�سب  من�سورات  عدة  �سامية  للروفي�سورة 

املحكمة  العلمية  املجالت  اأف�سل  منها ٤ بحوث يف  الدقيق 

ومنها جمالت )اأي �ض اأي( وهي املجالت الآتية:

 Rupkatha:Journal On interdisciplinary  .-

Studies in humanities
JEMS- Journal of Early Modern Studies .-

Quaestio Rossica .-

 Women’s Studies an Interdisciplinary  .-

 Journal
. اجلميع ي�سهد لطيبة الروفي�سورة �سامية وقلبها الكبري 

من  العديد  فعال يف  ع�سو  اأي�ساً  الروفي�سورة  كانت  حيث 

واأي�سا  اخل��ريي��ة-  �سند  جمعية  منها  اخلريية  اجلمعيات 

ع�سو يف جمعية مودة لق�سايا الطالق، وع�سو عامل اأي�ساً 

متفانية  �سامية  الروفي�سورة  كانت  النه�سة.  جمعية  يف 

بعملها يف الق�سم واأي�ساً مثاًل يحتذى به يف الق�سم.  قامت 

حيث  و�سغف،  عطاء  بكل  طالباتها  بتدري�ض  الروفي�سورة 

الكبرية بخر  الفجيعة  الر�سائل ت�سف  الكثري من  و�سلتني 

الوفاة الذي داهمنا ونحن يف غفلة يومنا، كان للروفي�سورة 

اإن�سانية عظيمة يف الق�سم مع الطالبات والأع�ساء  مواقف 

اهلل  يغفر  ب��اأن  الغالية  لفقيدتنا  الدعاء  اإل  الآن  منلك  ول 

لها ويرحمها ويلهم اأهلها ال�سر وال�سلوان، اإن العني لتدمع 

�سامية  بروفي�سورة  يا  فراقك  على  واإنا  ليحزن  القلب  واإن 

ملحزنون!

د. حياة بنت توفيق بديوي

وكيلة ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها

كلية الآداب

 



دائماً يت�سرف مركز امللك �سلمان 

العربية  اجل��زي��رة  تاريخ  لدرا�سات 

وح�����س��ارت��ه��ا ب��ح��م��ل ا���س��م خ���ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

يحفظه  �سعود-  اآل  عبدالعزيز  بن 

ب��الأدب  العامل  امل���وؤرخ،  امللك  اهلل- 

ال��ذي  ال��وط��ن��ي،  وال����راث  والإرث 

مركز  تاأ�سي�س  على  موافقته  جاءت 

جامعة  يف  ا�سمه  يحمل  ت��اري��خ��ي 

درا���س��ات  يف  يخت�س  �سعود  امل��ل��ك 

وح�سارتها؛  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

لتدلل على اهتمامه الكبري بالتاريخ 

النقدية  وقراءاته  الوا�سع  واطالعه 

والتحليلية �سيما فيما يتعلق بتاريخ 

بالتاريخ  حفّياً  دائماً  فكان  الوطن، 

ملا  وم�سححاً  م�ساركاً  وامل��وؤرخ��ني، 

يُثار من موا�سيع ومداخالت واآراء.

امللك  م��رك��ز  م��ن دور  وان��ط��الق��اً 

اجلزيرة  ت��اري��خ  ل��درا���س��ات  �سلمان 

ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ارت��ه��ا ال���ري���ادي يف 

بتاريخ  التاريخية  املعرفة  تعميق 

اجلزيرة العربية،ولأنه املركز الوحيد 

املتخ�س�س يف تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�سارتها يف اجلامعات ال�سعودية، 

فاإن املركز ي�سعى دائماً اإىل الحتفاء 

علمياً  احتفاًء  الوطنية  باملنا�سبات 

الندوات  اإقامة  خ��الل  من  وبحثياً 

تتناول  ال��ت��ي  العلمية  وال��ل��ق��اءات 

الأحداث التاريخية التي تخرج من 

ويحييها  املنا�سبات،  ه��ذه  رحمها 

املتخ�س�سني يف  الباحثني  من  عدد 

وح�سارتها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

ال�ست�سارات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة 

العلمية التاريخية حول تاأ�سيل هذه 

م�ستنداً  تاريخياً  تاأ�سياًل  الأح��داث 

على امل�سادر الأ�سلية التي عا�سرت 

هذه الأحداث.

مركز  �سارك  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

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

اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����س��ارت��ه��ا 

مب��ن��ا���س��ب��ة الح��ت��ف��اء ب��ذك��رى ي��وم 

اأقامته  الذي  احلفل  يف  التاأ�سي�س 

املنا�سبة،  بهذه  اح��ت��ف��اًء  اجلامعة 

1443ه�  26 رجب  الأح��د  يوم  يف 

بركن  2022م،  فرباير   27 املوافق 

امل��خ�����س�����س  امل��ع��ر���س  خ���ا����س يف 

يحتوي  اجلامعة.  ببهو  لالحتفال 

ه���ذا ال���رك���ن ع��ل��ى م��ل��خ�����س فني 

م�����س��ور لأب������رز اأح�������داث ت��اري��خ 

امل�سادر  واأب��رز  ال�سعودية،  الدولة 

تاريخ  عن  حتدثت  التي  التاريخية 

عر�س  كما  املباركة،  ال��دول��ة  ه��ذه 

التاأ�سي�س  ي��وم  ح��ول  مرئياً  فيلماً 

ودللت�����ه ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، 

الإ����س���دارات  اإىل ع��ر���س  اإ���س��اف��ة 

العلمية للمركز ذات العالقة بتاريخ 

ولقد  الأوىل.  ال�سعودية  ال��دول��ة 

اأ.د.  اجلامعة  وكيل  �سعادة  اأ���س��اد 

املرافق  والوفد  ال�سلمان  عبداهلل 

له، بجناح املركز ومتّيزه، وعرب عن 

فخر جامعة امللك �سعود واعتزازها 

البحثي  امل��رك��ز  ه���ذا  ب��اح��ت�����س��ان 

املتميز.

امل�سرف  �سمو  ���س��ّرح  وق��د  ه��ذا 

على املركز الأمري الدكتور نايف بن 

ثنيان اآل �سعود اأن املركز يعتزم عقد 

لدرا�سات  العا�سرة  العاملية  ندوته 

امل��دة  يف  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ 

-ب��اإذن  23-1443/10/25ه�  من 

�ستتناول  التي  ال��ن��دوة  وه��ي  اهلل- 

القرن  يف  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ 

ع�سر  ع�سرالهجري/الثامن  الثاين 

تاأ�سي�س  ي��ع��د  وال�����ذي  امل���ي���الدي، 

�سنة  يف  الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة 

حماورها  اأب��رز  1139ه�/1727م 
من  اأك��ر  فيها  وي�����س��ارك  العلمية، 

م��ن داخ���ل اململكة  ب��اح��ث��اً  اأرب��ع��ني 

وخارجها.

 كتب: عبداهلل م�سفر املنبهي.

رئي�س  الغامدي  �سالح  د.  �سرح 

ق�سم الهند�سة الزراعية عرب �سناب 

�سحيفة ر�سالة اجلامعة »هدفنا هو 

يلبي  متميز  هند�سي  ك��ادر  تخريج 

متطلبات �سوق العمل وكذلك اإجراء 

واأي�سا  علميا  املناف�سة  الأب��ح��اث 

املحيطة  والبيئة  املجتمع  توعية 

وكذلك  الزراعية  الهند�سة  باأهمية 

العمل كجهة ا�ست�سارية وتخ�س�سية 

يف املجال الزراعي«.

ق�سم   « قائاًل  �سالح  د.  واأ�ساف 

يف  اإن�����س��اوؤه  مت  الزراعية  الهند�سة 

بتطبيق  ويهتم  1394هجري  ع��ام 

القواعد النظرية والعلمية الهند�سية 

وما يتعلق اأي�سا بالزراعة يف حياتنا 

الهند�سة  اأي�����س��ا  وت�����س��م  ال��ي��وم��ي��ة 

ال���زراع���ي���ة اأك����ر م���ن جم���ال وه��م 

واأي�ساً  وال��ري  املياه  نظم  هند�سة 

البيئي  وال��ت��ح��ك��م  البيئة  هند�سة 

الغذائي  الت�سنيع  هند�سة  وكذلك 

الزراعية  والآلت  القوة  وهند�سة 

دوري  ب�سكل  الق�سم  يتلقى  حيث 

يف  التوظيف  طلبات  م��ن  ال��ع��دي��د 

اأح����د ه���ذه امل���ج���الت امل��ه��م��ة من 

القطاع اخلا�س والقطاع العام حيث 

اأن كال القطاعني ي�ستوعب املهند�س 

الزراعي ويهتم به وبتخ�س�سه ».

الق�سم  اأن  ال��غ��ام��دي  د.  واأك���د 

مرجعية  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ي��ه��دف 

اأك���ادمي���ي���ة ب��ح��ث��ي��ة وا���س��ت�����س��اري��ة 

واأن��ه��م  ال��وق��ت  نف�س  يف  م��ت��م��ي��زة 

برامج  واإع��داد  تقدمي  يف  مهتمون 

خريجي  ت��وؤه��ل  متميزة  اأك��ادمي��ي��ة 

املناف�سة  الزراعية  الهند�سة  ق�سم 

وكذلك  ال�سعودي  العمل  �سوق  يف 

وجعلها  البحثية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت��ف��ي��ز 

تناف�س  اإب���داع���ي���ة  م��ت��م��ي��زة  ب��ي��ئ��ة 

يف  للم�ساركة  وذلك  وحمليا  عاملياً 

روؤي��ة  ويف  ال��ي��وم  اقت�سادنا  تعزيز 

طالب  اأن  حيث  م�ستقباًل   2030
واأف�سل  اأعلى  يتدربون على  الق�سم 

معايري التدريب التعاوين والتدريب 

املفيدة  الربامج  بع�س  يف  امليداين 

تعزيز  ت�ساهم يف  �سوف  والتي  لهم 

الربامج  هذه  بع�س  ومن  معرفتهم 

برنامج  التدري�س  يف  امل�ستخدمة 

الريا�س اخل�سراء وكذلك امل�ساركة 

يف بع�س امل�سانع املتاحة لهم.

اأ�ساد رئي�س ق�سم الهند�سة  حيث 

الهند�سة  ق�سم  باأع�ساء  الزراعية 

وفعالون  ن�سيطون  لأنهم  الزراعية 

يف كل من عمليات البحث والعملية 

بع�س  اأي�ساً  لهم  وك��ذل��ك  البحثية 

بع�س  م���ع  اجل���ي���دة  ال�������س���راك���ات 

مثل  اململكة  يف  ال�سخمة  ال�سركات 

�سركة �سابك واأي�سا يوجد �سراكات 

مثل  احلكومية  ال��وزارات  بع�س  مع 

وزارة البيئة واملياه والزراعة وكذلك 

الهيئة امللكية لتطوير مدينة الريا�س 

واأي�سا كونهم ن�سطني وم�ساركني مع 

ال��زراع��ي  ب�سقيه  اخل��ا���س  القطاع 

بالأ�سا�سيات  املتعلق  وال�سناعي 

امل�ساريع  بع�س  واأي�����س��ا  ال��زراع��ي��ة 

مملكتنا  يف  ال�سخمة  ال��زراع��ي��ة 

وذلك  احلبيبة  ال�سعودية  العربية 

اململكة  روؤي��ة  تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا 

اهلل  مب�سيئة  امل�ستقبل  يف   2030
الق�سم  طالب  يتلقى  ودائماً  تعاىل 

الالزمة  الأ�سا�سية  والعلوم  املهارات 

اأو الطبيعية التي متكنه من الو�سول 

اآلية  اإىل  املختلفة  الزراعية  بالنظم 

الأعلى  للكفاءة  والو�سول  متكاملة 

اإنتاجية  اأف�����س��ل  حتقيق  ل�سمان 

التقنية  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م���ن  مم��ك��ن��ة 

العربية  اململكة  يف  والقت�سادية 

ال�سعودية.
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احتفاء مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية وحضارتها

شراكات ضخمة مع قسم الهندسة الزراعية
د. الغامدي »الق�سم يتلقى طلبات توظيف ب�سكل دوري.... ومنتلك عالقة جيدة ب�رشكة �سابك«

بذكرى يوم التاأ�سي�س



موظف متميز:

من ال�صعب اختيار موظف 

واحد فلكل زمان رجال ولكن 

قد يكون الأبرز بينهم موؤخًرا 

واإخال�ص  بجد  يعمل  وال��ذي 

وابت�صامة دائمة وتوا�صع جم، 

وي��غ��ادر  اجل��م��ي��ع  ق��ب��ل  ي�صل 

نطاق  خ��ارج  وي��خ��دم  بعدهم 

عمله ويجيد ما يكلف به هو: 

األستاذ عبدالله بن 
سعد العقيفي رئيس 
وحدة الشؤون اإلدارية

يوجد يف معهد اللغويات العربية ثالثة اأق�صام: الأول ق�صم اللغة والثقافة ويقدم 

برناجماً مكثفاً يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

الثاين ق�صم تدريب املعلمني ويقدم دبلوماً عالياً وبرناجماً للماج�صتري.

الثالث ق�صم اللغويات التطبيقية ويقدم برناجماً للدكتوراة وبرناجماً للماج�صتري.

يف  الق�صمني  كال  يف  املاج�صتري  وط��الب  العايل  الدبلوم  طالب  املعهد  وي�صجع   

الف�صل الأخري لهم يف الربنامج وبعد امل�صاهدة والتدري�ص امل�صغر على تدري�ص طالب 

ق�صم اللغة والثقافة يف الف�صول جلميع مهارات اللغة العربية.

17 في ضيافتنا

في ضيافتنا
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تخرج من المعهد 
55 جنسية لتمثيل 

ثقافة وتقاليد وطننا 
.. عند ثقافات 

بالدهم المختلفة

للمعهد شراكات 
متعددة من بينها 
وزارات ومؤسسات 
حكومية وسفارات 

وقنصليات

معهد اللغويات بوابة تعلم اللغة العربية
لغير الناطقين بها

يُعّد  العربية  اللغويات  معهد 

اللغة  تعليم  ���ص��روح  م��ن  �صرحاً 

ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا، 

وت���زوي���ده���م ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الإ����ص���الم���ي���ة وذل�����ك م���ن خ��الل 

اللغة  ق�صم  يقدمهما  برناجمني 

وال��ث��ق��اف��ة اأح���ده���م���ا (م��ك��ث��ف) 

والآخر  الدرا�صي�ة  املن��ح  لط�الب 

(غري مكثف) م�صائي لغري طالب 

اجلامع��ة (من اجلن�صني).

وك�����ذل�����ك اإع����������داد م��ع��ل��م��ني 

اللغة  ت��دري�����ص  يف  متخ�ص�صني 

من  بها  الناطقني  لغري  العربية 

خ���الل ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل 

لغري  العربية  اللغة  ت��دري�����ص  يف 

معلمي  تدريب  و  بها،  الناطقني 

اخلدمة  اأث��ن��اء   ) العربية  اللغة 

اللغة  تعليم  حقل  يف  العاملني   (

ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا. 

وذل���ك م��ن خ��الل ب��رن��ام��ج دبلوم 

تدريب  دورة  و  املعلمني  ت��دري��ب 

البحوث  اإع��داد  وكذلك  املعلمني، 

من  والرتبوية  اللغوية  والدرا�صات 

خالل دعم مركز البحوث باملعهد، 

وتطوير  التعليمية  املواد  اإعداد  و 

امل�صاعدة. الو�صائل 

عن املعهد:

ال��ل��غ��وي��ات  معهد  اإن�����ص��اء  ج���اء 

العربية يف عهد امللك في�صل -رحمه 

امللكي  امل��ر���ص��وم  مب��وج��ب  اهلل- 

1394/6/25ه�  بتاريخ  ال�صادر 

ليحقق  1974/7/16م  امل��واف��ق 

اأهداًفا نبيلة على راأ�صها ن�صر اللغة 

العربية وتعليمها لغري العرب، وقد 

كان ا�صم املعهد اآنذاك: معهد اللغة 

معهد  اإىل  تعديله  مت  ثم  العربية 

اللغويات العربية يف عام 1434ه�. 

اإجناز املعهد:

اإجن��از فقد كان  اإن�����ص��اوؤه بحد ذات��ه 

باكورة معاهد اململكة العربية ال�صعودية 

�صعادة  وجهود  الكرمية  قيادتنا  بدعم 

اإ�صماعيل  بن  حممود  الدكتور  الأ�صتاذ 

وتقلد  الأول  املعهد  مدير  ك��ان  وال��ذي 

املوؤ�ص�صات  يف  منا�صب  عدة  ذلك  بعد 

احلكومية.

الإح�صائيات الرقمية للمعهد: 

قبوله ملا يقارب من 55 جن�صية حول 

العامل كان املعهد بوابة م�صرفة لتمثيل 

الثقافات  ه��ذه  عند  العظيم  وطننا 

املختلفة.

اأبرز �صراكات املعهد:

من  متعددة  �صراكات  للمعهد  ك��ان 

حكومية  وم��وؤ���ص�����ص��ات  وزارات  بينها 

بحكم  خمتلفة  وقن�صليات  و�صفارات 

من  تكون  وقد  الدولية،  جماله  طبيعة 

اأبرز �صراكاته موؤخًرا م�صروعه مع وزارة 

�صلمان  امللك  مبجمع  ممثاًل  الثقافة 

العاملي، والذي تعاقد مع املعهد ب�صفته 

التعليمية  ال�صال�صل  بناء  بيت خربة يف 

لتعليم  امل�صرتك  الأورب���ي  الإط��ار  وف��ق 

و�صك  على  املعهد  ه��و  وه��ا  ال��ل��غ��ات، 

بنجاح  امل�صروع  خمرجات  اآخر  ت�صليم 

كبري وهلل احلمد.

 العميد /أ.د. محمد بن ابراهيم الفوزان

كما هو مبني يف ال�صورة فهي تعرب عن عراقة املعهد واأهميته منذ ن�صاأته بزيارة كرمية من معايل وزير التعليم ال�صيخ ح�صن بن عبداهلل اآل ال�صيخ 

ومعايل رئي�س اجلامعة الدكتور عبدالعزيز الفدا لفتتاح ندوة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها عام 1398هـ.

سؤال للعميد؟

سؤال للعميد؟
ملاذا ل ي�صتفيد املعهد من طالب ماج�صتري تدريب 

املعلمني يف تدري�س اللغة العربية للطالب املبتدئني؟

اإعداد: قما�س املني�صري

اأهداف املعهد:

لغري  العربية  اللغة  تعليم   �

ال���ع���رب م���ن ط���الب اجل��ام��ع��ة 

وغ���ريه���م ال���ذي���ن ي���اأت���ون اإىل 

الإ�صالمية  الأقطار  من  اململكة 

وغريها.

ميدان  يف  البحوث  اإج���راء   �

العربية  اللغة  مفردات  درا�صة 

وت��راك��ي��ب��ه��ا وغ����ري ذل����ك مما 

يتطلبه ن�صر اللغة العربية

خمت�صني  مدر�صني  اإع��داد   �

لغري  العربية  اللغة  تدري�ص  يف 

العرب.

مبادرات طالبية:

م����ب����ادرات ال���ط���الب ل��دي��ن��ا 

كثرية وتتمثل يف خدمة العربية 

ت��ط��وًع��ا يف ب��ل��دان��ه��م وك��ذل��ك 

لأن�صطة  الفاعلة  امل�صاركة  يف 

الطلبة الدوليني داخل اجلامعة 

وق����د ����ص���ارك���وا يف ف��ع��ال��ي��ات 

بع�ص  وو�صلت  العربي  اخل��ط 

مكاتب  تزين  لأن  م�صاركاتهم 

كبار امل�صوؤولني يف اجلامعة من 

وكالئها وبع�ص من�صوبيها.



داء ال�سل ي�سيب املاليني �سنويًا
بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

ال�صحة،  �ص�ؤون  يف  باحث�ن  نبه 

م�ؤخراً، اإىل اأن داء ال�صل ال يحظى 

كرثة  رغم  العامل،  كاف يف  باهتمام 

اجله�د  ان�صبت  بينما  ���ص��ح��اي��اه، 

»ك�فيد  مر�ض  على  مكثف  ب�صكل 

19«، خالل العام االأخريين.
منظمة  اأعلنت   ،1993 ع��ام  يف 

مبثابة  ال�صل  داَء  العاملية  ال�صحة 

ط�ارئ �صحية عاملية، داعية الدول 

اإىل تن�صيق اجله�د فيما بينها، الأجل 

تفادي ماليني ال�فيات.

ويف يناير 2020، اأعلنت منظمة 

ك�رونا  ف��ريو���ض  العاملية،  ال�صحة 

مبثابة   ،»19 »ك���ف��ي��د  امل�����ص��ت��ج��د 

ط�ارئ �صحية تدع� اإىل القلق.

بالقدر  يتجاوب،  مل  العامل  لكن 

ال�صل  مر�ض  مع  العناية  من  نف�صه 

تهاجم  بكترييا  ع��ن  ينجم  ال���ذي 

وباء  الإن  خ��راء،  بح�صب  الرئتني، 

اأك��ر،  اهتماما  ن��ال   »19 »ك���ف��ي��د 

وت�زيعها،  اللقاحات  تط�ير  فجرى 

يف مدة قيا�صية.

اتخاذ  اإىل  احلك�مات  و�صارعت 

مر�ض  تط�يق  اأج��ل  م��ن  اإج����راءات 

ر�صد  ج���رى  فيما   ،»19 »ك���ف��ي��د 

تط�ير  اأج��ل  من  �صخية،  ميزانيات 

لقاحات اأو اأدوية.

ويرى خراء اأن عدم التعامل مع 

فعلية،  �صحية  كط�ارئ  ال�صل  داء 

ب�صكل  امل��ر���ض  تط�يق  دون  ح��ال 

كاف.

وم���ا زال���ت اإ���ص��اب��ات ال�����ص��ل يف 

ماليني  ع�صرة  م�صت�ى  عند  العامل 

عام  �صهد  بينما  ال�صنة،  يف  حالة 

 20 بن�صبة  ال�فيات  ارتفاع   2020
باملئة، وه� اأمر ح�صل الأول مرة منذ 

عقد من الزمن.

ويعزو اخلراء هذا االرتفاع اإىل 

املنظ�مات  الأن  ك�رونا،  وباء  تبعات 

 »19 »ك�فيد  على  رك��زت  ال�صحية 

ومل تلتفت على النح� املطل�ب اإىل 

خماطر �صحية اأخرى قائمة.

وبح�صب م�قع »ذا ك�نفر�صاي�صن«، 

بداء  املتعلقة  الطبية  البح�ث  ف��اإن 

رغم  بطيء،  نح�  على  ت�صري  ال�صل 

ك�ن املر�ض قاتاًل وخطرياً.

ال��ع��ل��م��ي،  ال���ب���ح���ث  يف جم�����ال 

ح�ل  املنجزة  البح�ث  ا�صتطاعت 

على  حت�����ص��ل  اأن   »19 »ك���ف��ي��د 

مت�يالت �صخية، وه� اأمر مل حتظ 

به الدرا�صات ب�صاأن داء ال�صل.

مت�يالت  اأن  االأرق����ام  وتك�صف 

ال��ب��ح���ث امل��ن��ج��زة ح����ل ل��ق��اح��ات 

دون  اأي  ل���ح��ده��ا،   »19 »ك���ف��ي��د 

احلديث عن بح�ث االأدوية، و�صلت 

اإىل 53 مليار دوالر.

اأما اإجمايل التم�يالت التي جرى 

بح�ث ح�ل  اإج��راء  الأج��ل  تقدميها 

لقاحات واأدوية مر�ض »ك�فيد 19« 

فبلغت 104 مليارات دوالر.

يف املقابل، مل تنل البح�ث املنجزة 

ال�صل، وه� مر�ض ال يقل  ح�ل داء 

خط�رة، اإال 915 ملي�ن دوالر.

مت  املحدود،  التم�يل  هذا  ورغ��م 

ت�صخي�ض  يف  ملح�ظ  تقدم  اإح��راز 

داء ال�صل وتقلي�ض مدة العالج منه، 

لكن العامل كان ب��صعه اأن يبلي بالء 

اأف�صل يف حربه �صد هذا املر�ض.

ي������ص��ي االأط���ب���اء دائ���م���ا ب��ع��دم 

جتاهل بع�ض االأعرا�ض التي تباغت 

اجل�����ص��م، الأن��ه��ا ق��د ت��ك���ن »جر�ض 

االإ���ص��اب��ة  ب���دء  اإىل  ي��ن��ب��ه  اإن�����ذار« 

خبيثة،  اأخرى  واأمرا�ض  بال�صرطان 

من  املبكر  الت�صخي�ض  يزيد  فيما 

فر�ض العالج والتعايف.

وي���ج��د اأك��رث م��ن 200 ن���ع من 

ت�صيب  ال��ت��ي  ال�����ص��رط��ان  اأم��را���ض 

مناطق خمتلفة من ج�صم االإن�صان، 

ثم حتدث لديه ا�صطرابات متفاوتة 

احلدة.

ويح�صل هذا املر�ض عندما تنم� 

ب�صكل  وتتكاثر  عادية  غري  خاليا 

يف  تنت�صر  ث��م  للتحكم،  قابل  غ��ري 

مناطق اأخرى من اجل�صم.

باجتياح  اخل��الي��ا  ه���ذه  وت��ق���م 

للج�صم،  ال��ع��ادي  الن�صيج  وتدمري 

وخالل هذه العملية، ينت�صر املر�ض 

�صحيفة  بح�صب  ال�صحة،  وينهك 

»ديلي ريك�رد«.

ت��ق���ل  م���ث���اًل،  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ويف 

هذا  اإن  العم�مية  ال�صحة  هيئة 

م��صحة  كثريين،  ي�صيب  امل��ر���ض 

�صيتط�ر  اثنني  كل  من  �صخ�صاً  اأن 

لديه هذا املر�ض يف مرحلة ما من 

مراحل حياته.

ويك�ن مر�ض ال�صرطان م�صح�باً 

اإىل  باحث�ن  وينبه  اأع��را���ض،  بعدة 

والتي  �صي�عاً،  االأك���رث  االأع��را���ض 

الي��ن��ب��ب��غ��ي ال��ت��غ��ا���ص��ي ع��ن��ه��ا على 

االإطالق.

التعرق  االأعرا�ض؛  تلك  بني  من 

ال�صهية  فقدان  ثم  الليل،  يف  ب�صدة 

ال�زن،  وخ�صارة  باالإعياء  وال�صع�ر 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  م��ف��ه���م،  غ��ري  ب�صكل 

االإح�����ص��ا���ض ب���االأمل واحل��ك��ة، على 

نح� غري مرر، اإىل جانب ح�ص�ل 

انتفاخات وت�رمات غري معتادة يف 

مناطق من اجل�صم.

تغريات  عدة  اأي�صا  تظهر  ورمبا 

م��ا يعرف  ب���روز  م��ث��ل  يف اجل��ل��د، 

ب�«ال�صامات« اأو ح�ص�ل تغيري فيها، 

التئام قرحة على  عالوة على عدم 

اجللد.

اأي�صا  االأع��را���ض  حت�صل  ورمب��ا 

عن طريق تغريات االأظافر واجللد، 

وهنا يتعني الذهاب اإىل طبيب من 

اأجل الفح�ض واال�صت�صارة.

تزحف  اأن  اأي�����ص��اً  ال�����ارد  وم��ن 

ت��غ��ريات يف  االأع��را���ض ع��ن طريق 

البحة  م��ث��ل  وال�����ص���ت،  ال��ت��ن��ف�����ض 

حدته  تخف  ال  ال��ذي  ال�صعال  اأو 

�صعف  اإ���ص��اف��ة  ط���ي��ال،  وي�صتمر 

التنف�ض وا�صتمرار قرحات يف الفم 

اأ�صابيع،  ثالثة  تتجاوز  ط�يلة  ملدة 

وال�صعال امل�صح�ب بالدم.

ال�صرطان  اأعرا�ض  قائمة  وت�صم 

ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى ب��ل��ع ال��ط��ع��ام 

ب�����ص��ه���ل��ة، ل��ك��ن االإ����ص���اب���ة ب��ه��ذه 

االأع���را����ض رمب���ا ي��ن��ذر ب��اأم��را���ض 

على  م���ؤك��داً  دل��ي��اًل  ولي�ض  اأخ���رى، 

وج�د ورم �صرطاين.

وت�����ص��م��ل االأع����را�����ض امل��ع��ان��اة 

وا�صطرابات  القرحة  من  الط�يلة 

جانب  اإىل  اله�صمي،  اجل��ه��از  يف 

االنتفاخ. ويف حالة �صرطان الثدي، 

يح�صل  عندما  االأع��را���ض  حت�صل 

تغري غري ماأل�ف يف حجم اأو �صكل 

اأو ال�صع�ر بالثدي، �ص�اء يف احللمة 

اأو على اجللد.

حت�صل  اله�صمي،  اجل��ه��از  ويف 

االإم�صاك  عر  ال�صرطان  اأعرا�ض 

اأو  ال���ت���رز،  وت�����رية  يف  ت��غ��ري  اأو 

مالحظة الدم عند ق�صاء احلاجة، 

اجلهاز  نزيف يف  ر�صد  عن  ف�صال 

التنا�صلي للمراأة ب�صكل غري مفه�م.

ورمب���ا ي���رز ال���دم اأي�����ص��ا اأث��ن��اء 

ال  العار�ض  وه��ذا  التب�ل،  عملية 

ينبغي اإهماله على االإطالق.

علميًا.. األطفال يرثون
ذكاءهم من األم!

ت��صلت درا�صة جديدة اإىل اأن جينات االأم حتدد مدى ذكاء اأطفالها، 

واأن االأب يُحدث فرًقا،  حيث ت�صري نتائج الدرا�صة اإىل اأنه من املرجح 

من  اثنني  يحملن  الأنهن  اأطفالهن  اإىل  الذكاء  االأمهات جينات  تنقل  اأن 

كروم��ص�م X، بينما ي�جد لدى الرجال كروم��ص�م X واحد فقط. كما 

امل�روثة  املتقدمة  االإدراكية  لل�ظائف  اجلينات  اأن  العلماء حالًيا  يرجح 

من االأب رمبا يتم اإبطال مفع�لها تلقائًيا.

املكيفة« ال  با�صم »اجلينات  املعروفة  فئة اجلينات  اأن  العلماء  يرجح 

تعمل اإال اإذا كانت تاأتي من االأم يف بع�ض احلاالت ومن االأب يف حاالت 

اأخرى، ومن ثم فاإنه من املرجح اأن الذكاء من بني اجلينات املكيفة، التي 

يجب اأن تاأتي من االأم.

وراثًيا،  املعدلة  الفئران  على  جريت 
ُ
اأ خمترية،  درا�صات  ت��صلت 

اإىل اأن فئران التجارب التي ي�جد لديها جرعة زائدة من جينات االأم 

ط�روا روؤو�ًصا واأدمغة اأكر، لكن اأج�صامهم �صغرية، يف حني اأن الفئران 

اأدمغة �صغرية  لديهم  االأب  زائدة من جينات  التي ح�صلت على جرعة 

واأج�صام اأكر.

اأو االأب  حدد الباحث�ن اخلاليا التي حتت�ي فقط على جينات االأم 

ال�ظائف  يف  تتحكم  التي  الفئران  اأدمغة  من  خمتلفة  اأج��زاء  �صتة  يف 

االإدراكية املختلفة، بداية من عادات االأكل وو�ص�اًل اإىل الذاكرة.

اأجزاء من اجلهاز احل�يف،  ترتاكم اخلاليا ذات اجلينات االأب�ية يف 

والتي ت�صارك يف وظائف مثل اجلن�ض والغذاء والعدوان. لكن الباحثني 

حتدث  حيث  الدماغية،  الق�صرة  يف  اأب�ية  خاليا  اأي  على  يعرثوا  مل 

ال�ظائف املعرفية االأكرث تقدًما، مثل اللغة والتفكري والتخطيط.

الباحث�ن  قام  الب�صر،  على  النتائج  تنطبق  اأال  احتماالت  وال�صتبعاد 

الفئران  على  درا�صات  من  م�صتمدة  نظريات  با�صتخدام  غال�صك�  يف 

اإجرائها  مت  مقابالت  خالل  الذكاء  ال�صتك�صاف  الب�صر  على  لتطبيقها 

اعتباًرا  �صن�ًيا  عاًما  و22   14 بني  اأعمارهم  ترتاوح  �صاًبا   12686 مع 

1994. وعلى الرغم من مراعاة عدة ع�امل، بدًءا من تعليم  من عام 

اكت�صف  واالقت�صادي،  االجتماعي  وال��صع  بالعرق  وانتهاًء  امل�صاركني 

الباحث�ن اأن اأف�صل م�ؤ�صر على الذكاء ه� معدل ذكاء االأم.

ال�راثة مقابل البيئة

ال�حيد  املحدد  لي�ض  ال�راثة  علم  اأن  اأي�ًصا  االأبحاث  ت��صح  ولكن 

اإىل   40 بني  ما  ترتاوح  ن�صبة  على  ال�راثي  العامل  يقت�صر  اإذ  للذكاء، 

اأن  تبني  والتي  البيئة،  على  م�صابهة  ن�صبة  ترتبط  اأن  حني  يف   ،60%
االأمهات يلعنب اأي�ًصا دوًرا مهًما للغاية يف هذا اجلزء غري ال�راثي من 

االأم  بني  االآمنة  الرابطة  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�ض  ت�صري  حيث  الذكاء، 

والطفل مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالذكاء.

الرابطة العاطفية مع االأم

العاطفية  الرابطة  اأن  اإىل  وا�صنطن  جامعة  يف  الباحث�ن  ت��صل 

االآمنة بني االأم والطفل �صرورية لنم� بع�ض اأجزاء الدماغ. وبعد حتليل 

�صبع  ملدة  باأطفالهن  االأمهات  من  جمم�عة  بها  ترتبط  التي  الطريقة 

�صن�ات، ا�صتنتج الباحث�ن اأن االأطفال الذين مت دعمهم عاطفياً وتلبية 

يف   13 عند   10% بن�صبة  اأك��ر  ح�صني  لديهم  الفكرية  احتياجاتهم 

اإن  اأمهاتهم.  عن  بعيًدا  عاطفًيا  ن�صاأوا  الذين  االأطفال،  من  املت��صط 

واال�صتجابة  والتعلم  بالذاكرة  مرتبطة  الدماغ  يف  منطقة  ه�  احُل�صني 

للت�تر.

باالأمان  اإح�صا�ًصا  الطفل  متنح  االأم  مع  الق�ية  العالقة  اأن  يُعتقد 

كما متيل  امل�صكالت.  والثقة يف حل  العامل  با�صتك�صاف  له  ي�صمح  مما 

امل�صكالت،  حل  يف  االأطفال  م�صاعدة  اإىل  اليقظة  املتفانيات  االأمهات 

وم�صاعدتهم ب�صكل اأكر على حتقيق اإمكاناتهم.

االأمهات.  مثل  كبري  تربية  دور  لعب  من  االآب��اء  �صبب مينع  ي�جد  ال 

االأخرى املحددة  ال�صمات  اأن جمم�عة كاملة من  اإىل  الباحث�ن  وي�صري 

للجينات، مثل احلد�ض والع�اطف، والتي ميكن وراثتها من االأب تعتر 

اأي�ًصا مفتاًحا الإطالق العنان للذكاء املحتمل.

»جرس إنذار« قبل اإلصابة بالسرطان..
توجه للطبيب فورًا

خبراء يحذرون من إهمال »المرض القاتل«
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تقنية

هواوي تستثمر في مجال 
الطاقة الرقمية

دوالر)  مليون   632.52) يوان  مليارات   4 هواوي  �شركة  تنفق 

لبناء مقر جديد ومركز للبحث والتطوير لوحدة الطاقة الرقمية 

حيث  املحلية،  االإعالم  و�شائل  لتقارير  وفقا  وذلك  بها،  اخلا�شة 

تنوع عمالقة االت�شاالت ال�شينية العمالقة اأعمالها و�شط �شغوط 

اأمريكية.

 Huawei اأن   21st Century Herald �شحيفة  وذك��رت 

ملدينة  املحلية  احلكومة  مع  اتفاقية  وقعت   Digital Power
�شنت�شن اجلنوبية، حيث يقع املقر الرئي�شي لل�شركة االأم، من اأجل 

للم�شروع.

وقالت اإن التوقيع جزء من حدث اأكرب اأقامته �شنت�شن مبنا�شبة 

اإطالق م�شاريع بناء جديدة يف املدينة.

وقالت �شحيفة 21st Century Herald اإن م�شروع هواوي 

ي�شاعد يف تعزيز �شل�شلة التوريد “ثنائي الكربون”، يف اإ�شارة اإىل 

هدف ال�شني للو�شول اإىل ذروتها يف انبعاثات الكربون قبل عام 

2030 واأن ت�شبح حمايدة للكربون قبل عام 2060.
وحتاول هواوي تنويع حمفظتها مبا يتجاوز اأعمالها االأ�شا�شية 

يف  ب�شدة  ت�شررت  التي  الذكية،  والهواتف  االت�شاالت  يف جمال 

ال�شنوات االأخرية ب�شبب قيود ال�شادرات االأمريكية.

ومت ت�شجيل ال�شركة يف �شهر يونيو من عام 2021 حتت اإدارة 

راأ�س  ويبلغ  االأم، كني هو.  لل�شركة  االإدارة احلايل  رئي�س جمل�س 

ملواجهة حتديات ع�شر  وتهدف  يوان.  مليارات   3 امل�شجل  مالها 

البيانات ال�شخمة وحركة املرور وا�شتهالك الطاقة.

ع��ائ��دات  اآب���ل  �شركة  حتقق  ق��د 

مع  دوالر  تريليون  بقيمة  �شنوية 

التو�شع امل�شتمر يف اأعمالها املختلفة 

م���ن خ���الل ع��م��ل��ي��ات اال���ش��ت��ح��واذ 

مثل  واال���ش��ت��ث��م��ارات يف جم���االت 

اخل����دم����ات امل�����ش��رف��ي��ة وال��ب��ح��ث 

القادرة   Apple Car و  وال�شحة 

على امل�شاعدة يف االرتقاء بال�شركة 

اإىل هذا االإجناز بحلول عام 2030.

واأ�شبحت اآبل يف �شهر يناير اأول 

�شركة عامة يف العامل ت�شل قيمتها 

دوالر.  تريليونات   3 اإىل  ال�شوقية 

ولكن يف حني اأنها عمالقة يف �شوق 

متخلفة  ت���زال  ال  ف��اإن��ه��ا  االأ���ش��ه��م، 

االأم��ر  يتعلق  عندما  االآخ��ري��ن  ع��ن 

الت�شويق  اأ�شتاذ  واأ�شار  باالإيرادات. 

يف جامعة نيويورك، �شكوت جالواي، 

بقيمة  اإي��رادات  اآبل حققت  اأن  اإىل 

366 مليار دوالر، اأي ما يزيد قلياًل 
االإجناز.  اإىل هذا  الطريق  ثلث  عن 

كثرًيا عن  يقل  هذا  فاإن  ذلك،  ومع 

470 مليار  البالغة  اأمازون  اإيرادات 

البالغة  مارت  وول  واإي��رادات  دوالر 

559 مليار دوالر.
ال�شركة  لدى  اأن  واأو�شح جالواي 

ع����دًدا ق��ل��ي��اًل م��ن امل���ج���االت التي 

اإىل  للو�شول  عليها  العمل  ميكنها 

هذا امل�شتوى. ولكن قد ت�شطر اإىل 

تو�شيع االأ�شواق بعيًدا عن ال�شركات 

القائمة االأخرى من اأجل دفع عجلة 

النمو. وت�شتفيد اآبل من وجودها يف 

مع  املختلفة،  املجاالت  من  العديد 

من  متنوعة  وجمموعة  بيئي  نظام 

اخلدمات التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

ببع�شها بع�ًشا.

املال  راأ���س  اإىل  ال�شركة  وحتتاج 

من اأجل التو�شع. وحققت 93 مليار 

النقدي احلر يف  التدفق  دوالر من 

عام 2021. باالإ�شافة اإىل ميزانية 

مليار   22 البالغة  والتطوير  البحث 

دوالر.

ويقرتح جالواي اأن ال�شركة لديها 

�شنوًيا لال�شتثمار  126 مليار دوالر 
يف اأعمالها املختلفة، مبا يف ذلك من 

خالل عمليات اال�شتحواذ.

اأ�شهمها  ا�شتخدام  ميكنها  كما 

�شركات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  كعملة. 

بعمليات  تقوم  ما  التكنولوجيا عادًة 

من  امل��ئ��ة  يف   10 بنحو  ا���ش��ت��ح��واذ 

ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ش��وق��ي��ة. ومي��ن��ح ذل��ك 

اأخ����رى  دوالر  م��ل��ي��ار   290 اآب�����ل 

ال�شتخدامها.

وحت��دث ج��ال��واي ع��ن اخلدمات 

متتلك  حيث  ل��الأف��راد،  امل�شرفية 

اللذين  والثقة  امل��ال  راأ���س  ال�شركة 

تقدمهما البنوك للعمالء، باالإ�شافة 

 Apple و   Apple Pay اإىل 

االفرتا�شية،  الناحية  ومن   .Card
ميكن اأن تقدم اآبل ح�شاب امل�شتهلك 

 ،Apple Cash ب�����  اخل����ا�����س 

القيا�شية  امل��ي��زات  اإىل  باالإ�شافة 

قبل  باحل�شاب،  املتعلقة  االأخ���رى 

واال�شتثمارات  القرو�س  يف  التو�شع 

والرهون العقارية.

االأمريكية  ال��ب��ن��وك  الأن  ون��ظ��ًرا 

دوالر  مليار   35 نحو  تدير  الكبرية 

من االإيرادات امل�شرفية اال�شتهالكية 

 Apple ال�شنوية. يعتقد جالواي اأن

ن�شاًطا  ي�شبح  اأن  مي��ك��ن   Bank
جتارًيا بقيمة 75 مليار دوالر بحلول 

عام 2030.

آبل قد تحقق تريليون دوالر من اإليرادات بحلول عام 2030

للمحتوى الحساس.. »تويتر« تتيح ميزة تحذيرات المحتوى

ميتا تعمل على مترجم لغات عالمي للميتافيرس

جلميع  »ت��وي��رت«،  �شركة  اأت��اح��ت 

ال��رق��م��ي��ة،  من�شتها  م�شتخدمي 

ال��و���ش��ول مل��ي��زة حت��ذي��ر امل��ح��ت��وى 

اجلديدة.

التي  اجل��دي��دة،  امل��ي��زة  وت�شمح 

امل��ا���ش��ي،  ال���ع���ام  مت اخ���ت���ب���اره���ا 

ت�شوي�س  اأو  باإخفاء  للم�شتخدمني، 

�شور ومقاطع فيديو معينة واإ�شافة 

»حتذير حمتوى« اإليها.

االأزرق،  الطائر  موقع  اأعلن  كما 

اأن���ه اأج���از امل��ي��زة اجل��دي��دة جلميع 

 iOS ت�شغيل  اأنظمة  م�شتخدمي 

واأندرويد والويب اأي�شا.

تت�شمن  ت��وي��رت،  من�شة  وك��ان��ت 

حمتوى  حتذيرات  الإ�شافة  طريقة 

اأن  اإال  املا�شي،  يف  التغريدات  اإىل 

بذلك هي  للقيام  الوحيدة  الطريقة 

التغريدات،  جلميع  حتذير  اإ�شافة 

مبعنى اأن كل �شورة اأو مقطع فيديو 

من  حت��ذي��را  �شيت�شمن  ن�شره  يتم 

كان  اإذا  النظر عما  بغ�س  املحتوى، 

ال.  اأم  ح�شا�شة  م��ادة  على  يحتوي 

اإ�شافة  تتيح  اجل��دي��دة  امل��ي��زة  لكن 

وتطبيق  معينة،  لتغريدات  حتذير 

فئات معينة على هذا التحذير.

والإ���ش��اف��ة حت���ذي���رات امل��ح��ت��وى 

للمن�شورات، يجب اأوال اإ�شافة �شورة 

اأو مقطع فيديو ثم البدء يف حتريره 

التي  العلم«  »اأيقونة  على  وال�شغط 

املتاحة  التحذيرات  قائمة  �شتظهر 

»العري  بني  املنا�شبة  الفئة  الختيار 

اأو العنف اأو املحتوى احل�شا�س«

كما ميكن للم�شتخدم اختيار اأكرث 

من حتذير لل�شورة الواحدة، وميكنه 

اإ�شافة حتذير ل�شورة واحدة  اأي�شا 

اأو مقطع فيديو واحد دون االآخر.

�شتظهر  املحتوى،  ن�شر  ومبجرد 

غري  الفيديو  مقاطع  اأو  ال�����ش��ورة 

عر�شها  ويتم  م�شو�شة،  اأو  وا�شحة 

بتحذير حمتوى ي�شرح �شبب االإبالغ 

عنها.

فوق  النقر  للم�شتخدمني  وميكن 

عر�س  يريدون  كانوا  اإذا  التحذير 

املحتوى.

ب��وك  )ف��ي�����س  ميتا  ���ش��رك��ة  تعمل 

جلعل  جديدة  تقنيات  على  �شابًقا( 

اأك��رث  بها  اخل��ا���س  ميتافري�س  ع��امل 

اأن فهم  واق��ع��ي��ة وج��اه��زي��ة، وت��ع��ي 

اجلمهور لبع�شهم البع�س من خمتلف 

املناطق من اأهم االأمور التي ميكن اأن 

ت�شاعد يف ذلك، وهو ما دفعها للعمل 

على نظام ترجمة عاملي للم�شتخدمني 

تقول اإنه �شيعمل على ترجمة اأكرث من 

100 لغة مكتوبة ومنطوقة يف العامل.
ت��رك��ز ميتا ع��ل��ى ج��ع��ل امل��رتج��م 

من  للواقعية  اأق����رب  ب��ه��ا  اخل��ا���س 

على  يعمل  االأول  من��وذج��ني؛  خ��الل 

بني  التوا�شل  وطريقة  اللغات  فهم 

تكن هناك  لو مل  امل�شتخدمني حتى 

اأي ن�شو�س مكتوبة وذلك من خالل 

تقنيات الذكاء اال�شطناعي، والثاين 

ال��ذي  امل��ح��ت��وى  ترجمة  على  ي��رك��ز 

يتحدث به اجلمهور.

رغم اأن مارك زوكريبريغ حتدث عن 

هذا املرتجم يف حدث مبا�شر اأقامته 

ال�شركة وبثته عرب االإنرتنت، اإال اأنه من 

غري املرجح تطويره بال�شكل املطلوب 

يف وقت قريب واإطالقه لال�شتخدام.
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د. الحميزي يزور عمادة المكتبات

خالد   الدكتور  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل   د�سن 

اجلديد  واملقر  املخطوطات،  ومتحف  الزركلي،  وثائق  م�سودات  احلميزي، 

�سوؤون  لعمادة  زي��ارت��ه،  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  اخلا�سة  باملجموعات  اخلا�ص 

املكتبات، يوم الأربعاء املا�سي، حيث كان يف ا�ستقباله امل�سرف العام على 

عمادة �سوؤون املكتبات بالنيابة الدكتور عبداهلل بن حمود، وم�ساعد امل�سرف 

العام الدكتور علي الأكلبي، وعدد من من�سوبي العمادة. 

على   العام  امل�سرف  األقاها  ترحيبية  بكلمة  احلفل  بداأ  التفا�سيل،   ويف 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  بوكيل  املكتبات،  �سوؤون  عمادة 

نظري ح�سوره وت�سريفه لهذه املنا�سبة. 

 من جهته اأثنى وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور  

خدمات  من  وماتقدمه  املكتبات،  عمادة  جهود  احلميزي،  على  خالد 

و�سرح  نبذة  املقبل  �سالح  الأ�ستاذ  اأعطى  ذلك  والزوار،  بعد  للم�ستفيدين 

خمت�سر عن م�سودات الزركلي. 

ليتوجه بعد   اإعجابه مبا �ساهده فيه،  و   وجتول د.احلميزي يف املتحف 

ذلك اإىل ق�سم املجموعات اخلا�سة، حيث اأطلع على حمتوياته. 

اخلا�ص   الزيارات  �سجل  كلمته يف  د.احلميزي  �سجل  الزيارة  ختام   ويف 

وتقديره جلميع  �سكره  مقدماً  اخلا�سة،  واملجموعات  املخطوطات  بوحدة 

العاملني يف العمادة على ما يقدمونه من جهود يف �سبيل خدمة الطاب 

والباحثني .

نقاش حول التنمية المستدامة..غدًا
 

تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  الب�سرية يف  التنمية  وحدة  تنظم 

العلوم والريا�سيات« اأفكر«، عند الثامنة من م�ساء غداً، حلقتها  الع�سرون 

بعد املئتني  �سمن �سل�سلة حلقات النقا�ص التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان 

»  توطني �ستم والرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة  »، تقدمها  الدكتورة هبه 

فتحي الدغيدي اأ�ستاذ املناهج وطرق التدري�ص – م�سار العلوم – اجلامعة 

الأمريكية - القاهرة ، وذلك عن طريق قاعات زوم الفرتا�سية عرب الرابط 

التايل:    

 https://zoom.us/j/96274499879.  

 أكثر من 300 يزورن ركن نادي التاريخ 
بمعرض يوم التأسيس

 

وطالبة  وطالب  تدري�ص  هيئة  ع�سو  بني  ما  مهتم   300 من  اأك��ر  زار 

بالإ�سافة اإىل املدعوين من خارج اجلامعة، الركن الذي اأقامه نادي التاريخ 

التاأ�سي�ص،  يوم  املا�سي، مبنا�سبة  الأحد  يوم  الطاب  �سوؤون  لعمادة  التابع 

�سمن فعاليات جامعة امللك �سعود لاحتفاء بهذه املنا�سبة.

املجل�ص  تراثي يحاكي  به، جمل�ص  الركن اخلا�ص  النادي يف  واأ�ستعر�ص 

ال�سعودي يف ذلك الوقت، وفيلم م�سور مب�سط يحتوي على حكاية التاأ�سي�ص، 

الدو�سري  م�ساري  ال�ساعر  األقى  فيما  الأربعة،  والأئمة  الدرعية  وتطور 

ق�سيدة بهذه املنا�سبة. وُعر�ص يف الركن �سقر نظراً للمكانة الكبرية التي 

يحظى بها لدى اأبناء اململكة العربية ال�سعودية، وذلك منذ تاأ�سي�ص الدولة 

ال�سعودية الأوىل قبل اأكر من ثاثة قرون حتى وقتنا احلا�سر، كما لعب 

ال�سقر دوًرا عرب م�سرية التاأ�سي�ص كعامل اقت�سادي يف التجارة، ويف خلق 

فكانوا  العربية،  اجلزيرة  اأبناء  بني  الجتماعي  والتما�سك  املحبة  اأوا�سر 

يُطوعون اجلوارَح؛ من اأجل ال�سيد واإيجاد لقمة العي�ص، وكهواية ارتبطت 

بالعرب منذ القدم . 

جتاوزت 34 مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات الجامعة
الإعاقة  وبدل  املكافاآت  ب�سرف  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  بداأت 

الثاين  الدرا�سي  بالف�سل  املنتظمني  والطالبات  الطاب  من  للم�ستحقني  

للعام اجلامعي 1443 ه� من يوم الثنني املا�سي املوافق 2022/02/28م، 

وذلك عن �سهر فرباير لعام 2022م،حيث جتاوز مبلغ املكافاآت 34 مليون 

ريال. 

للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز   وق���ع 

واملحفوظات موؤخراً، اتفاقية تعاون 

يف  ممثلة  �سعود  امللك  جامعة  مع 

اأجل  من  العليا  الدرا�سات  عمادة 

ب��رام��ج درا���س��ات عليا يف  اإط���اق 

جمال الوثائق واملحفوظات، لتعزيز 

التعليم الوثائقي باململكة من خال 

وموؤ�س�سات  اجلامعات  مع  التعاون 

العايل.  التعليم 

العمل  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة   وتهدف 

عليا  درا�سات  برامج  ت�سميم  على 

يف جم��ال ال��وث��ائ��ق والأر���س��ي��ف يف 

العاملية يف  املمار�سات  اأف�سل  �سوء 

ه��ذا امل��ج��ال، ومب��ا يخدم اأه��داف 

لتعزيز  ال��رام��ي��ة  وم��ه��ام��ه  امل��رك��ز 

ال��ك��وادر  واإع����داد  العلمي  البحث 

املجال  يف  للعمل  املوؤهلة  الب�سرية 

البيئة  خلق  على  والعمل  الوثائقي، 

على  للحفاظ  املائمة  الأكادميية 

وثائق الدولة و�سمان اأمنها وتعزيز 

الأمن الوطني. 

جانب  م��ن  التفاقية  وق��ع   وقد 

في�سل  الدكتور  العام  املدير  املركز 

مثل  فيما  التميمي،  عبدالعزيز  بن 

رئي�ص  معايل  ع��ن  نيابة  اجلامعة 

اجلامعة، وكيل اجلامعة للدرا�سات 

الدكتور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

خالد احلميزي . 

كتب-م�ساعد الغنيم

نّظمت  التاأ�سي�ص  بيوم    احتفاًء 

بجامعة  اجلامعية   الطبية   املدينة 

امللك  دارة  مع  بالتعاون  �سعود  امللك 

ملن�سوبيها  م��ع��ر���س��اً  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

و زواره�����ا. وي��ه��دف امل��ع��ر���ص اىل 

للدولة  الرا�سخة  باجلذور  العتزاز 

يد  على  تاأ�سي�سها  منذ   ال�سعودية 

الإمام حممد بن �سعود منذ اأكر من 

ثاثة قرون، وما حققته من الوحدة 

وال�ستقرار،وا�ستمرارها  والأم����ن 

كما  والتنمية،  والتوحيد  البناء  يف 

امللك  م�ست�سفى  م��راف��ق  تو�سحت 

امللك  م�ست�سفى  و  اجلامعي  خالد 

عبدالعزيز اجلامعي و م�ست�سفىطب 

املنا�سبة  ب��ه��ذه  اجلامعي  ال���س��ن��ان 

تعك�ص  ال��ت��ي  التاريخية  باللوحات 

ق�س�ص الأجم��اد و القيم   ململكتنا 

الغالية منذ تاأ�سي�سها.
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 اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات  
وجامعة الملك سعود في مجال الدراسات العليا 

المدينة الطبية الجامعية تحتفي بيوم التأسيس

اأهابت الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي ممثلة بوحدة املرور، مالكي املركبات املتوقفة لفرتة طويلة داخل املدينة 

اجلامعية بنقلها خالل اأ�سبوع، اأو �سيتم �سحبها مبا�سرة اإىل حجز اأمانة منطقة الريا�ض الواقع يف حي ال�سلي


