
امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

الأم�������ر ف��ي�����س��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن 

اأم��ر   – ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اهلل،  حفظه   - ال��ري��ا���ض  منطقة 

العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اإدارة  تقيم 

الثالثاء  يوم  �سعود،  امللك  بجامعة 

ال���ق���ادم ومل�����دة ي���وم���ن، امل��ل��ت��ق��ى 

العلمية  للجمعيات  الثامن  ال�سنوي 

واملعر�ض امل�ساحب له والذي ي�سم 

متخ�س�سة،  علمية  جمعية   56
اجل��م��ع��ي��ات  »دور  ع���ن���وان  حت���ت 

احلياة«،  ج��ودة  تعزيز  يف  العلمية 

بالبهو  اجل��ا���س��ر  ح��م��د  ق��اع��ة  يف 

الرئي�سي.

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

اللجنة  ورئي�ض  العلمية  اجلمعيات 

حممد  ال��دك��ت��ور  للملتقى  املنظمة 

اأن امللتقى يف  اإبراهيم العبيداء،  بن 

ن�سخته الثامنة يهدف اإىل اإبراز دور 

جودة  تعزيز  يف  العلمية  اجلمعيات 

امللتقى  فعاليات  اأن  موؤكداً  احلياة، 

اليوم  يف  علمي  برنامج  �ستت�سمن 

علميتن  جل�ستن  من  مكون  الأول 

اجلل�سة  يديره يف  ح��وار  عن  عبارة 

العلمية  اجلمعيات  م�سوؤول  الأوىل 

املنظمة  اللجنة  يف اجلامعة ورئي�ض 

للملتقى، ويف اجلل�سة الثانية رئي�ض 

وي��دور  للملتقى،  العلمية  اللجنة 

العلمية  اجلمعيات  دور  عن  احلوار 

يف تعزيز جودة احلياة.

اأنه �سيقام  واأ�سار د.العبيداء اإىل 

هام�ض  ع��ل��ى  م�����س��اح��ب  م��ع��ر���ض 

امل��ل��ت��ق��ى، 56 ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م��ي��ة يف 

وامل��ج��الت  التخ�س�سات  خمتلف 

وذلك  اإن�سانية«،  علمية،  »�سحية، 

للتعريف باجلمعيات العلمية التابعة 

جلامعة امللك �سعود واإبراز اأن�سطتها 

العلمية والبحثية واخلدمية، منوهاً 

اجلمعيات  ت��ك��رمي  �سيتم  اأن���ه  اإىل 

تقييم  ملعاير  تبعاً  املتميزة  العلمية 

العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اأداء  ك��ف��اءة 

1442/1441ه�  اجلامعي  للعام 

اجلغرافية  اجلمعية  ح�سلت  حيث 

بن  الأول  امل��رك��ز  على  ال�سعودية 

معايل  وجائزة  العلمية  اجلمعيات 

املتميز  ل�����الأداء  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض 

وح�سلت  اإن�سانية،  جمعية  كاأف�سل 

وجراحة  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 

وجائزة  الثاين  املركز  على  ال�سدر 

معايل رئي�ض اجلامعة لالأداء املتميز 

وح�سلت  �سحية،  جمعية  كاأف�سل 

الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية 

ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���ال���ث، وح�����س��ل��ت 

احلياة  لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

اجلامعة  رئي�ض  معايل  جائزة  على 

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

علمية، كما ح�سلت كاًل من اجلمعية 

الكلى،  وزراع����ة  ل��ط��ب  ال�����س��ع��ودي��ة 

اجلمعية ال�سعودية للرتبية اخلا�سة، 

ال�سعودية،  ال�سيدلية  اجلمعية 

اجلامعة  وكيل  �سعادة  جائزة  على 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات 

حت�ّسن  يف  جمعيات  كاأف�سل  وذل��ك 

التي ح�سلوا  للدرجات  الأداء طبقاً 

عليها مقارنة بالعام املا�سي.
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برعاية اأمري منطقة الريا�ض..

الملتقى الثامن للجمعيات العلمية.. الثالثاء

03فتح باب الترشيح لعمادة العلوم الطبية التطبيقية

د. العبيداء

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

البدء في المرحلة األولى لدورة األداء 
الوظيفي لعام 2022م

كتب: مو�سى حدادي 

اأ�سدرت عمادة املوارد الب�سرية باجلامعة موؤخراً تعميماً جلميع العمادات 

والكليات والإدارات باجلامعة مت�سمناً البدء يف املرحلة الأوىل لدورة الأداء 

من  الفرتة  خالل  2022م،  لعام  امل�سبق  التكليف  واعتماد  امليثاق  لإع��داد 

2022/1/1م اإىل 2022/4/30م، كما اأن املرحلة الثانية هي التي تتخللها 
2022/10/30م  تاريخ  اىل  امليثاق  اعتماد  بتاريخ  تبداأ  امليثاق  مراجعة 

2022/11/1م  بتاريخ  الوظيفي  بالتقييم  الأداء  ودورة  مراحل  وتختتم 

اإىل تاريخ 2022/12/31م. من جهته دعا عميد املوارد الب�سرية الدكتور 

�سامل الرجيعي اإىل جميع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة اإىل الدخول على 

رابط برنامج تقييم الأداء الوظيفي والطالع على الأطر التنظيمية للموارد 

الب�سرية والتنمية الجتماعية، وتعبئة ميثاق الأداء  الب�سرية بوزارة املوارد 

التقييم؛   ومعتمد  واملوظف  املبا�سر  الرئي�ض  قبل  من  اإلكرتونياً  واعتماده 

م�سدداً على التاأكد من �سحة البيانات واعتمادها من قبل امل�سادق)مدير 

الإدارة اأو من يقوم بعمله و اعتماده من قبل ق�سم تطوير املوارد الب�سرية 

بالعمادة؛ م�سراً اإىل اأن من لديه ا�ستف�سار اأو مالحظه التوا�سل مع ق�سم 

DFPAPM@  تطوير املوارد الب�سرية بالعمادة على الربيد الإلكرتوين

 KSU.EDU.SA

إتاحة النقل الداخلي للموظفين 
والموظفات بالجامعة

كتب: مو�سى حدادي

اجلهات  احتياج  لتحديد  والوحدات  الإدارات  من جميع  اجلامعة  دعت 

الكثر  وتلبية  الوظيفي  امل�سار  بغر�ض حتديد  وذلك  وموظفاتها،  ملوظفيها 

من الحتياجات الوظيفية من خالل النقل الداخلي، وال�ستفادة من الكوادر 

الوظائف  على  الرتقيات  حما�سر  ونتائج  اجلامعة،  يف  املتاحة  الب�سرية 

التخ�س�سية. 

كافة  اإىل  الب�سرية  امل��وارد  عمادة  اأ�سدرته  الذي  التعميم  يف  ذلك  جاء 

املوظفن  والوحدات من  الدارات  احتياج  ب�ساأن حتديث  وحدات اجلامعة 

واملوظفات، والرفع بذلك للجنة الدائمة لتخطيط املوارد الب�سرية على اأن 

النموذج  ح�سب  اجلهة  عمل  طبيعة  مع  املطلوب  الوظيفي  امل�سمى  يتوافق 

املُعد بذلك وحتديد العدد واجلن�ض ومربرات الطلب.

 واأو�سح عميد املوارد الب�سرية باجلامعة الدكتور �سامل الرجيعي على اأن 

طلب الحتياج يجب اأن ي�سادق من امل�سوؤول الأعلى يف اجلهة واحالتها اإىل 

اللجنة الدائمة لتخطيط املوارد الب�سرية على التق�سيمة املخ�س�سة يف نظام 

(ديوان الإلكرتوين 45/7)، م�سراً اإىل اأن من لديه ا�ستف�سار التوا�سل مع 

الأ�ستاذ تركي النا�سر على الهاتف رقم (6327).  

منتدى الفيزياء 
اإلشعاعية.. اليوم

للوقاية  الدائمة  اللجنة  تقيم 

اجلامعة  بوكالة  الإ�سعاعات  من 

للدار�سات العليا والبحث العلمي، 

اليوم وملدة 4 اأيام، املنتدى الدويل 

الإ�سعاعية  الفيزياء  يف  ال��راب��ع 

معايل  برعاية  وذل��ك   ، املتقدمة 

ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض 

�سيفتتحه  ب���دوره  وال���ذي  العمر، 

�سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  عند 

يوم الثالثاء 29 �سعبان 1443ه�، 

الرئي�سي  بالبهو  الدرعية  بقاعة 

للجامعة.

الفقير: الفنون الصخرية مرآة 
الماضي .. وتوثيق للمستقبل

كتبت: روؤى ال�سليم

هيئة  ع�سو  الفقر  ب��در  ال��دك��ت��ور  يعكف 

التدري�ض الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم اجلغرافيا على 

اإجناز املو�سوعة الثانية له حتت عنوان »الفنون 

ال�سخرية مراآة املا�سي البيئي والإن�ساين يف 

�سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية:درا�سة 

يف الرتاث الثقايف القدمي«والتي تت�سمن ر�سد 

الر�سوم  الفنون ال�سخرية من نقو�ض  وحتليل 

والكتابات واملنحوتات، ودورها يف اإعادة تركيب 

يف  القدمية  العربية  املجتمعات  وحياة  بيئة 

منطقة �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية.

التفا�سيل �س� 8
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د.الحميزي يدشن معرض صحة الفم واألسنان

تكريم الفائزين بجائزة عميد كلية األمير سلطان 
للخدمات الطارئة

عميد اآلداب يكرم متفوقي الكلية

العجالن عبداملجيد  كتب: 

اجلمعة عبداملجيد  ت�صوير: 

اجلامعة،  رئي�س  معايل  برعاية   

للدرا�صات  اجلامعة  وكيل  افتتح 

ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

احل��م��ي��زي، ي��وم الأح���د امل��ا���ص��ي، 

والأ���ص��ن��ان،  ال��ف��م  �صحة  م��ع��ر���س 

للفم،  العاملي  اليوم  وذلك مبنا�صبة 

ال�صعودية  اجلمعية  اأقامته  والذي 

ال�صنان. لطب 

وزارة  امل���ع���ر����س  يف  �����ص����ارك 

ال�صحة و كلية طب ال�صنان واإدارة 

اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

اجلامعي  الأ�صنان  طب  وم�صت�صفى 

وق�����ص��م الأ����ص���ن���ان ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

وم�صت�صفى  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 

ال�صحي  بالتجمع  ممثلة  الدرعية 

الثالث. 

���ص��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����دد من 

والتوعوية  التثقيفية  املحا�صرات 

للحفاظ  الطبية  وال���ص��ت�����ص��ارات 

ع��ل��ى ���ص��ح��ة الأ���ص��ن��ان وال��ع��ن��اي��ة 

ال�صحية  التغذية  وت�صجيع  بها، 

وال������زي������ارة ال�����دوري�����ة ل��ف��ح�����س 

على  ال��رد  اإىل  اإ�صافة  الأ�صنان، 

توزيع  مت  كما  الزوار  ا�صتف�صارات 

والأ���ص��ن��ان  بالفم  العناية  اأدوات 

للزوار.  تثقيفية  ون�صرة 

كتب: فهد ال�صهري  

كّرم عميد كلية الأمري �صلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة 

الدكتور تركي بن بكر اآل بكر الطالب، 

اجلامعي  للعام  املتفوقني  م��وؤخ��راً 

1442ه� وذلك يف قاعة الجتماعات 
الكربى مبقر الكلية.وح�صل 5 طالب 

للتفوق  العميد  قائمة  ج��ائ��زة  على 

ال��درا���ص��ي، وه��م » خ��ال��د اإب��راه��ي��م 

ع��ب��داهلل  في�صل  ال��ع��ام��ر،  حم��م��د 

م�صعان  علي  امل��ط��ريي،  احل��م��ي��دي 

حممد الزيادي، مهند من�صور عي�صى 

عبدالرحمن  عبدالعزيز  الأح��م��د، 

التكرمي  الب�صي�س«. ح�صر  عبداهلل 

الأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون  الكلية  وك��ي��ل 

عبداحلليم  ب��ن  اأ���ص��ام��ة  ال��دك��ت��ور 

للتطوير  الكلية  ووكيل  �صمرقندي، 

الدكتور عبداملجيد حممد  واجلودة 

للدرا�صات  الكلية  ووكيل  مربد،  بن 

ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

�صلطان حممد الغدير ورئي�س ق�صم 

اخلدمات الإ�صعافية الدكتور اأحمد 

معيو�س الوذيناين.

كّرم عميد الكلية الدكتور نايف بن 

املا�صي  الإثنني  يوم  �صعود  اآل  ثنيان 

على  احلا�صلني  املتفوقني  الطالب 

»متيز«،  الآداب  كلية  عميد  جائزة 

للعام اجلامعي ١٤٤٢ ه�.

وبهذه املنا�صبة، اأ�صاد عميد الآداب 

حققوه  ما  نظري  الطالب،  مب�صتوى 

م�صتحق،  وتفوق  عظيم،  اإجن��از  من 

مقدماً التهنئة للفائزين بهذا التفوق 

والإجناز.

وح�صل على جائزة العميد اأربعة 

القحطاين،  ه��م»ع��ب��داهلل  ط���الب، 

عبداملجيد الدلبحي، حممد الزامل، 

طارق العنزي«.

من جانب اآخر، التقى عميد كلية 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب 

بفريق  املا�صي،  الإث��ن��ني  ي��وم  �صعود 

الإج��راءات الحرتازية  عمل تطبيق 

بالكلية،  للف�صل املا�صي واحلايل.

�صعود،  اآل  د.ن��اي��ف  اأث��ن��ى  وق���د 

بتطبيق  امل�������ص���ارك���ني  ب���ال���ط���الب 

لإدارة  �صكره  مقدماً  الإج�����راءات، 

على  الآداب  بكلية  العامة  العالقات 

عملها الدوؤوب خالل الفرتة املا�صية، 

الح���رتازي���ة  الإج�������راءات  لتطبيق 

ملرتادي الكلية.

وثّمن وكيل كلية الآداب، دور وزارة 

امللك  وجامعة  ع��ام  ب�صكل  التعليم 

�صعود ب�صكل خا�س، نظري ماقدمته 

بتطبيق  اجل���ائ���ح���ة  ف����رتة  خ����الل 

الإجراءات الحرتازية.

الإج���راءات  فريق  عمل  ومتحور 

الح����رتازي����ة، ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى لب�س 

الكمامة اأثناء الدخول لكلية الآداب، 

حالة  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

التح�صني عرب تطبيق »توكلنا«.

»العلوم« توقع مذكرة تفاهم مع 
شركة دلتا للمختبرات الطبية 

 كتب: اأحمد العبدالوهاب    

  نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة، رعى وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا 

توقيع  حفل  موخراً  احلميزي،  اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

مذكرة التفاهم بني كلية العلوم و�صركة دلتا للمختربات الطبية، حيث بداأ 

احلفل بال�صالم امللكي واآيات من الذكر احلكيم، ثم كلمة عميد كلية العلوم 

الدكتور زيد بن عبداهلل اآل عثمان، والذي بدوره اأبدى �صعادته بهذه ال�صراكة 

والتدريبي بني  والبحثي  الأكادميي  التعاون  �صبل  ت�صهيل  اإىل  والتي تهدف 

مرجعية  الطبية  للمختربات  دلتا  �صركة  تعد  د.العثمان  وقال  الطرفني.  

متخ�ص�صة يف كافة اأنواع التحاليل الطبية واملخربية وحا�صلة على �صهادة 

املركز ال�صعودي لعتماد املن�صاآت ال�صحية )CBAHI( يف جودة اخلدمة 

املقدمة، م�صرياً اأن املذكرة ت�صمنت �صبعة ع�صر بنداً من اأبرزها التعاون يف 

والطالبات وتقدمي ال�صت�صارات  العلمي وتدريب الطالب  البحث  جمالت 

املعملية.  والبيانات  الإح�صائيات  من  وال�صتفادة  املعامل  و�صيانة  وت�صغيل 

اأعقب ذلك كلمة وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي الدكتور 

لتميزها  العلوم  لكلية  وتقديره  �صكره  خاللها  من  ق��دم  احلميزي  خالد 

الأكادميي والبحثي اإىل جانب دورها الفاعل يف خدمة املجتمع من خالل 

التعاون مع القطاع اخلا�س ا�صتجابة لروؤية اململكة 2030، حيث تهدف هذه 

ال�صراكات خلدمة العملية الأكادميية والبحثية مع حتقيق كفاءة النفاق.

من جهته عرّب الأ�صتاذ عامر بن عبداهلل القحطاين املدير الإداري ل�صركة 

دلتا للمختربات الطبية يف كلمته عن اعتزاز ال�صركة بتوقيع التفاقية مع 

حر�س ال�صركة على ا�صتمرار التعاون امل�صرتك مع اجلامعة، تلى ذلك توقيع 

مذكرة التفاهم.

»استراتيجيات القراءة«.. في ورشة
كتبت: �صاحلة القرين

ور�صة  موؤخراً  الإجنليزية،  اللغة  بق�صم  املجتمعية  ال�صراكة  نّظمت جلنة 

الدخيل،  الأ�صتاذة م�صاعل  باإ�صراف  القراءة«،  »ا�صرتاتيجيات  بعنوان  عمل 

وحتدثت  طالبة.  ح�صور220  و�صط  العاملية  الفر�صان  مدار�س  يف  وذلك 

الور�صة حول ا�صرتاتيجيات مهارات القراءة يف اللغة الإجنليزية وت�صمنت 

عدة حماور، منها  SQ3R وهو اأحد طرق الفهم، ويقوم باخت�صار للمفاهيم 

اخلم�صة وهي »اأ�صتطلع، اأ�صال، اقرا، اأعيد ال�صياغة، راجع«. وتاأتي ور�صة 

�صعود، لالرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات  امللك  روؤية جامعة  العمل، �صمن 

التعليمية، وتفعيل دور اجلامعة يف خدمة املجتمع.

»معًا نحتفل بإنجازات المرأة«.. 
بمدينة الطالبات

 حتت رعاية وكيلة اجلامعة للطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن 

�صيف اأقامت كلية الطب باملدينة اجلامعية للطالبات، فعالية بعنوان »معاً 

نحتفل باإجنازات املراأة يف جامعة امللك �صعود«، وذلك مبنا�صبة اليوم العاملي 

للمراأة والذي يوافق يوم 8 مار�س، اأمام مكتبة الأمرية �صارة املركزية.

اجلامعية  املرافق  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة  م�صاعدة  الفعالية  افتتحت 

الدكتورة ملك قطان، حيث األقت كلمة نيابة عن وكيلة اجلامعة للطالبات 

بعد ذلك  واأل��ق��ت  املجتمع.  ال��ري��ادي يف  امل���راأة ودوره���ا  ب��اإجن��ازات  معتزة 

الدكتورة حنان بنت اأحمد حبيب وكيلة كلية الطب كلمة ترحيبية باحل�صور 

وا�صتعر�صت فيها الربامج امل�صاحبة للفعالية.

اإثر ذلك ُد�ّصن املعر�س الذي �صارك به العديد من الكليات والأندية، ومن 

املجتمع،  خلدمة  املبدعني  ت�صجيع  يف  �صاهم  الذي  ابتكار  مركز  اأبرزهم، 

ونادي النانو الذين اأكدوا دعمهم الدائم للطالبات واأبحاثهم حيث عربوا عن 

فخرهم ب )منى عو�س( وهي اأول امراأة ي�صدر لها بحث علمي عن النانو، 

بالإ�صافة اإىل كلية علوم الريا�صة، كلية التمري�س، كلية الطب ممثله بالنادي 

الثقايف والجتماعي، وكلية اللغات والرتجمة. 

واجلل�صات  احل��واري��ة  واجلل�صات  املحا�صرات  م��ن  ع��دد  واأق��ي��م  ه��ذا 

ال�صت�صارية على مدار يومني دعماً ليوم املراأة العاملي .

التقى بفريق االإجراءات االحرتازية..
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الجامعة تحتفي بأسبوع البيئة السعودي

الجامعة تشارك في الحدث العالمي »ساعة االرض«

التطوير والجودة تناقش إنجازات وحدة إدارة الهوية 

كلية إدارة األعمال تحصد المركز األول في 
CFA  مسابقة

حتت رعاية معايل رئي�س جامعة 

يف  اجلامعة  �شاركت  �شعود،  امللك 

ال�شعودي  البيئة  باأ�شبوع  االحتفاء 

يوم  فعالياته  انطلقت  الذي   ،2022
ب�شعار  1443/8/17هـ،  االأحــــد 

وكيل  د�شن  م�شوؤوليتنا«،  بيئتنا   «

الدكتور عبداهلل  للم�شاريع  اجلامعة 

رئي�س  مــعــايل  عــن  نيابة  ال�شقري 

املدينة  يف  ت�شجري  حملة  اجلامعة 

وكــالــة  نظمتها  والــتــي  اجلــامــعــيــة 

بـــاإدارة  متمثلة  للم�شاريع  اجلامعة 

مبنا�شبة  البيئة  وتطوير  اال�شتدامة 

اأ�شبوع البيئة والذي ياأتي هذا العام 

م�شوؤوليتنا«  »بيئتنا  �ــشــعــار  حتــت 

بــحــ�ــشــور عــمــيــد �ـــشـــوؤون الــطــاب 

وم�شت�شارة  الدلبحي  علي  الدكتور 

ل�شوؤون  للم�شاريع  اجلامعة  وكــيــل 

الــطــالــبــات الــدكــتــورة نـــوف الــعــودة  

وكالة  من�شوبي  من  عدد  ومب�شاركة 

اجلامعة للم�شاريع  وطاب وطالبات 

وحدة امل�شوؤولية االجتماعية والعمل 

الطاب،  �ــشــوؤون  بعمادة  التطوعي 

بغر�س  احلــمــلــة  تــد�ــشــن  حــيــث مت 

ال�شتلة  للم�شاريع  اجلــامــعــة  وكــيــل 

اإدارة  مدير  ذكر  جانبه  من  االأوىل. 

املهند�س  البيئة  وتطوير  اال�شتدامة 

تقوم  االإدارة  اأن  القحطاين  عبداهلل 

بهذه احلملة لغر�س مبادئ ومفاهيم 

باأهميتها،  والتوعية  البيئة  حماية 

الطاب  املحافظة عليها بن  و�شبل 

اأفــــراد املجتمع  والــطــالــبــات، وبــن 

اجلامعة  اهتمام  ويــاأتــي  التعليمي، 

الــدولــة  توجهات  اإطـــار  يف  بالبيئة 

املجتمع  يف  الوعي  م�شتوي  رفع  يف 

البيئة  حــمــايــة  بــاأهــمــيــة  التعليمي 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية ب�شتى 

الرقعة  جماالتها، والتو�ّشع يف زيادة 

ــعــزز ثــقــافــة احلــفــاظ  اخلــ�ــشــراء وت

مزدهرة  لبيئة  و�ــشــوالً  البيئة  على 

اإىل  �شحي،  وملجتمع  وم�شتدامة 

جانب رفع م�شتوى رفاهية املجتمع، 

وجودة احلياة.

اأ�شبوع  فعاليات  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

عدد  اإقامة  تخللها  باجلامعة  البيئة 

التثقيفية  والفعاليات  االأن�شطة  من 

عدة  يف  الت�شجري  وت�شمل  البيئية 

مواقع يف املدينة اجلامعية للطاب 

والطالبات وا�شتقبال عدد من طاب 

ـــارة م�شاتل  ــس مــن خــال زي ــدار� امل

البيئة  وتــطــويــر  اال�ــشــتــدامــة  اإدارة 

الطاب  بــن  الــوعــي  م�شتوى  لرفع 

على  احلــفــاظ  باأهمية  والطالبات 

البيئة، وزيادة وعي االأجيال النا�شئة 

يف الق�شايا البيئية يف مراحل مبكرة، 

الطلبة  توؤهل  مبادرات  تبني  وكذلك 

البيئية، والتعريف  امل�شوؤولية  لتحّمل 

يف  البيئية  واأهــمــيــتــهــا  بــالــنــبــاتــات 

االإ�شهام يف احلد من التلوث البيئي.

�ــشــاركــت اجلــامــعــة يـــوم اأمــ�ــس 

العاملي  البيئي  ال�شبت، يف احلدث 

ي�شادف  ــذي  ال االأر�ـــس«  »�شاعة 

مار�س. �شهر  من  �شبت  اآخر 

وجــــــاءت مــ�ــشــاركــة اجلــامــعــة 

اأبحاث التغري  باإ�شراف من كر�شي 

والغطاء  البيئة  وتنمية  املناخي 

ــــارة يف  الــنــبــاتــي حــيــث تــغــلــق االن

دقيقة   60 ملدة  اجلامعية  املدينة 

وحتى  م�شاءاً   8:30 ال�شاعة  من 

امل�شاهمة  بــهــدف  مــ�ــشــاًء   9:30
بق�شية  الــبــيــئــي  احلــ�ــس  رفـــع  يف 

امل�شاركة  ودعــم  املــنــاخــي  التغري 

حلماية  املــجــتــمــع  يف  االإيــجــابــيــة 

هامة  بيئية  ر�شالة  وهذه  البيئة، 

من  للتقليل  الرت�شيد  مبداأ  لتعزيز 

ا�شتهاك  عن  الناجمة  املخاطر 

يف  وللم�شاهمة  املفرط،  الطاقة 

من  واحلــد  البيئية  القيم  تنمية 

تــوؤدي  التي  اخلاطئة  املمار�شات 

الطبيعية  املـــوارد  ا�شتنزاف  اإىل 

مبا  االإ�ــشــتــدامــة  ملفاهيم  تــعــزيــزاً 

اململكة  ــة  روؤي حتقيق  مــع  يتوافق 

.2030

ــق مـــن طـــاب ق�شم  ــري حــقــق ف

االأعمال  اإدارة  بكلية  املالية  االإدارة 

 CFA م�شابقة     االأول يف  املركز 

والــتــي    reseach challenge
ــة  ــعــودي ــ�ــش ــة ال ــي ــع تــنــظــمــهــا اجلــم

للمحللن املعتمدين CFA مب�شاركة 

عدد من طاب وطالبات اجلامعات 

ال�شعودية. 

وجاءت م�شاركة طاب وطالبات 

فرق يف  بثاث  املالية  االإدارة  ق�شم 

االأ�شتاذ  من  عام  باإ�شراف  امل�شابقة 

الفريق  ا�شتطاع  وقد  العميل،  مهند 

»عبد  الطاب  ميثله  والــذي  االأول 

ال�شلمان،  حمــمــد  الـــريـــدي،  اهلل 

عبد اهلل الدخيل، عبداهلل العتيبي، 

عبداهلل بن دايل« واإ�شراف االأ�شتاذ 

حمــمــد الــعــلــوان، احلــ�ــشــول على 

املركز االأول، فيما ا�شتطاع الفريقن 

الن�شف  اإىل  الو�شول  من  االآخرين 

النهائي للم�شابقة، حيث مثل الفريق 

العليان،  »تـــرف  الطالبات  الــثــاين 

العتيبي،  رغــد  عــوا�ــس،  اآل  �شذى 

العجمي،  منرية  تركي،  بن  لطيفة 

واأ�شرف عليه االأ�شتاذ طارق العطار، 

الطالبات  الثالث  الفريق  مثل  فيما 

»حنن العليان، رمي الع�شاف، رهف 

فاطمة  بافقيه،  �شذى  القحطاين، 

عما�س  االأ�شتاذ  باإ�شراف  القا�شي« 

اجلريد.

من جهته هّناأ رئي�س ق�شم االإدارة 

ال�شويعر،  �شلطان  الدكتور  املالية 

الـــطـــاب والــطــالــبــات الــفــائــزيــن 

وامل�شاركن، م�شيداً باجلهود الكبرية 

هــذا  حتــقــيــق  �شبيل  يف  ــة  ــذول ــب امل

االإجناز متمنياً للجميع دوام التوفيق 

والنجاح. 

التطوير  عــمــادة  وكيلة  عــقــدت 

الدكتورة  اجلــودة  ل�شوؤون  واجلــودة 

امل�شرفة  العليان اجتماعاً مع  حنان 

االأ�شتاذة  الهوية  اإدارة  وحــدة  على 

االجتماع  ناق�س  ــدان،  احلــم نهى 

العمادة  م�شت�شار  ح�شره  الـــذي 

االإجنــازات  اأهــم  عمر  طه  الدكتور 

الهوية  اإدارة  وحــدة  حققتها  التي 

اجلامعة  وحدات  التزام  متابعة  يف 

واأوجــه  للجامعة،  املطورة  بالهوية 

�شعار  لــرت�ــشــيــخ  املــقــدمــة  ــم  ــدع ال

ال�شحيح  واال�ــشــتــخــدام  اجلــامــعــة 

لــلــجــامــعــة، كما  لــلــهــويــة املـــطـــورة 

ت�شخي�س  ــاع  ــم االجــت ا�ــشــتــعــر�ــس 

الــو�ــشــع الــراهــن لــلــوحــدة، واأوجـــه 

وحدة  مهام  يف   املقرتحة  التطوير 

اأوجــه  مــن  يعزز  مبــا  الهوية  اإدارة 

اجلامعة،  لوحدات  املقدمة  الدعم 

ــمــاع خطة  كــمــا ا�ــشــتــعــر�ــس االجــت

العمل امل�شتقبلية واآلية تنفيذها.

فتح باب الترشيح لعمادة العلوم 
الطبية التطبيقية

الكليات واملعاهد وبناء على  اللجنة اال�شت�شارية الختيار عمداء  اأعلنت 

ملن�شب  للرت�شيح  القبول  باب  فتحها  عن  اجلامعة  رئي�س  معايل  توجيه 

للعميد  التجديد  طريق  عن  وذلك  التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  عميد 

احلايل اأو التعوي�س عنه، وكذلك تقييم العميد احلايل والذي �شوف تنتهي 

اللجنة  موقع  واملوجود يف  التايل  الرابط  طريق  عن  وذلك  عمادته،  فرتة 

االإلكرتوين

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection 

ذكر ذلك لر�شالة اجلامعة اأمن �شر اللجنة االأ�شتاذ عبداهلل بن حممد 

ال�شنيدي، واأ�شار اإىل اأن اجلامعة ت�شعى اإىل اختيار االأف�شل لهذه املنا�شب 

ح�شب  اجلن�شن  من  الرت�شيح  لهم  يحق  من  تنبيه  اللجنة  وتود  القيادية. 

تنظيم اإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك 

�شعود االطاع على ال�شمات املتوقعة يف املر�شحن ملن�شب عميد للكليات 

واملعاهد يف جامعة امللك �شعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء 

الكليات واإر�شال تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار اإليه اأعاه، حيث يقفل باب 

الرت�شيح بنهاية يوم ال�شبت 1443/9/8هـ املوافق 2022/4/9م.

وبهذه املنا�شبة دعت اللجنة وكاء وروؤ�شاء االأق�شام وجميع اأع�شاء هيئة 

التدري�س يف الكلية املعلن عنها، للم�شاركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم عن 

طريق منوذج التقييم اخلا�س بذلك، علماً اأن التقييم متاح حتى يوم ال�شبت 

1443/9/8هـ.
ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�شفحة  ا�شتخدام الريد االإلكرتوين اخلا�س 

بنطاق اجلامعة @ksu.edu.sa  وكلمة ال�شر املرتبطة به، حيث تقت�شر 

هيئة  واأع�شاء  االأق�شام،  وروؤ�ــشــاء  الكلية،  وكــاء  على  التقييم  �شاحية 

التدري�س يف الكلية املعنية. وتود اللجنة اأن توؤكد للجميع باأن البيانات التي 

يت�شمنها هذا التقييم �شيتم التعامل معها مبنتهى ال�شرية، ولن ت�شتخدم اإال 

يف اإجراءات املفا�شلة بن املر�شحن لعمادة الكلية.

حتت �شعار »ال�رشاكة من اأجل االزدهار«..

عمداء »إدارة األعمال« بدول الخليج 
يعقدون اجتماعهم الـ9

العلوم  كــلــيــات  عــقــدت جلــنــة عــمــداء 

التعاون  جمل�س  دول  بجامعات  ـــة  االإداري

االجتماع  موؤخراً  العربية،  اخلليج  لــدول 

االإدارة  كلية  ا�شت�شافتها  و  الــتــا�ــشــع، 

واالقت�شاد بجامعة قطر، بت�شريف معايل 

بن  ح�شن  الــدكــتــور  قطر  جامعة  رئي�س 

كليات  عــمــداء  وح�شور  الــدرهــم،  را�ــشــد 

جمل�س  دول  بجامعات  ــــة  االإداري العلوم 

وذلك عر  العربي،  لدول اخلليج  التعاون 

.)WebEx( االت�شال املرئي

االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  بذلك  �شّرح 

االإدارية بجامعات  العلوم  واأمن جلنة عمداء كليات  امللك �شعود،  بجامعة 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي الدكتور ب�شام بن عبد اهلل الب�شام.

وناق�س االجتماع التحديات التي تواجه كليات اإدارة االأعمال بجامعات 

كليات  بن  وال�شراكة  التعاون  روح  وتعزيز  اخلليجي،  التعاون  دول جمل�س 

اإدارة االأعمال من خال اإن�شاء جملة عاملية لكليات العلوم االإدارية بجامعات 

دول املجل�س، وتبنت كلية اإدارة االأعمال بجامعة البحرين املقرتح على اأن 

ترفع تقرير عن املبادرة يف االجتماع القادم للعمداء.

مقرتح  اليوبي،  بدر  الدكتور  جدة  بجامعة  االأعمال  كلية  عميد  وقــدم 

باإن�شاء من�شة للطاب بكليات العلوم االإدارية بجامعات دول املجل�س، على 

اأن يتم رفع تقرير عن املبادرة يف االجتماع القادم.

االإداريــة  العلوم  كليات  جلميع  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  مبادرة  �شندت 
ُ
واأ  

اإدارة االأعمال  لكلية  العربي،  التعاون لدول اخلليج  بجامعات دول جمل�س 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بن  الزيارات  تبادل  بجانب  �شعود،  امللك  بجامعة 

الثنائية،  االتفاقيات  عقد  خــال  مــن  الكليات  بــن  بالتوافق  والــطــاب 

اإ�شافة  املختلفة؛  الكليات  االأكادميي بن  واال�شتفادة من جتارب االعتماد 

اإىل تعزيز اال�شتعانة باأع�شاء هيئة التدري�س يف االإ�شراف وحتكيم البحوث 

لكليات  الريادي  الدور  تعزيز  بجانب  املختلفة،  االإداريــة  العلوم  كليات  يف 

العلوم االإدارية يف حتقيق احلوكمة يف قطاع املال واالأعمال، وتبني الرامج 

وفتح  ال�شراكات  بناء  ي�شهم يف  االإداريــة، مما  العلوم  كليات  امل�شرتكة بن 

باالإ�شافة  املعرفة،  وتطبيق  لنقل  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  االت�شال  قنوات 

دول جمل�س  بجامعات  االإداريــة  العلوم  كليات  بن  والتن�شيق  امل�شاركة  اإىل 

من  واال�شتفادة  القادة  اإعــداد  جمــال  يف  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون 

املبادرات والرامج القائمة، بجانب االهتمام بالق�شايا املجتمعية املختلفة 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من قبل كليات العلوم االإدارية 

بجامعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي وتدار�شها ومناق�شتها 

النوعية  الرامج  ا�شتحداث  اإىل  اإ�شافة  القادمة،  االجتماعات  خال  من 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  جمتمعات  تطلعات  مع  تتواكب  والتي 

العربي.

التعاون  روح  وتعزز  تدعم  التي  التو�شيات  من  بعدد  االجتماع  خرج   

والعمل امل�شرتك بن كليات العلوم االإدارية بجامعات دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربي.

هذا و�شيعقد االجتماع العا�شر القادم للجنة عمداء كليات العلوم االإدارية 

بجامعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، يف رحاب كلية اإدارة 

�شهر  خال  بالريا�س  الرحمن  عبد  بنت  نــورة  االأمــرية  بجامعة  االأعمال 

فراير من عام 2023م.

اجتماع التطوير 
والجودة مع مركز 
الخريجين بالجامعة

التطوير  عــمــادة  وكيلة  عــقــدت 

الدكتورة  اجلــودة  ل�شوؤون  واجلـــودة 

امل�شرف  مع  اجتماعاً  العليان  حنان 

على مركز اخلريجن الدكتور اأن�س 

الــذي  االجــتــمــاع  ناق�س  ال�شعان، 

اخلريجن  مبــركــز  مـــوؤخـــراً  ُعــقــد 

عمادة  بن  التعاون  اأوجه  باجلامعة 

التطوير واجلودة ومركز اخلريجن 

وحتليلها،  اخلــريــجــن  بــيــانــات  يف 

ومهام مركز اخلريجن يف مقايي�س 

والــراجمــي؛  املوؤ�ش�شي  االعــتــمــاد 

اإ�شافة  الــرابــع،  املعيار  يخ�س  مبا 

اإىل ا�شتطاعات الراأي فيما يتعلق 

التوظيف،  وجهات  االأعمال  بقطاع 

ح�شر  اجلــامــعــة.  خــريــجــي  واآراء 

االجتماع من عمادة التطوير واجلودة 

على  وامل�شرف  العمادة،  م�شت�شارة 

وحدة اجلودة واالعتماد االأكادميي، 

ومن�شوبة الوحدة، ومن�شق العاقات 

العامة واالإعام بالعمادة، كما ح�شر 

من مركز اخلريجن نائبة امل�شرف، 

وم�شاندة  دعـــم  وحـــدة  ومــ�ــشــوؤولــة 

اخلريجن.
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دشنتها رئيسة الجامعة إطالق الجولة االفتراضية في 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الطائف تدشن هوية
الطائف عاصمة للشعر العربي

جامعة الملك خالد تطلق برامج 
الشهادة االحترافية في تقديم 
التعليم والتدريب اإللكتروني

اأطلقت جامعة امللك خالد، ممثلة يف عمادة التعلم الإلكرتوين، 

م�ؤخراً، الربنامج الأول من �شل�شلة برامج ال�شهادة الحرتافية 

يف تقدمي التعليم والتدريب الإلكرتوين.

تقدمي  ال�شهادة الحرتافية يف  برامج  الت�شجيل يف  وي�شتمر 

اجل��اري،  مار�س   29 ي�م  حتى  الإل��ك��رتوين  والتدريب  التعليم 

والتدريب  التعليم  تقدمي  يف  الحرتافية  ال�شهادة  وت�شتهدف 

املمار�شني  OTT-F(، جميع  التاأ�شي�شي  )امل�شت�ى  الإلكرتوين 

واأع�شاء  الإلكرتوين من معلمني  التدريب  اأو  التعليم  يف جمال 

وتط�ير  تاأهيل  بهدف  ومن يف حكمهم  ومدربني  تدري�س  هيئة 

مهاراتهم وقدراتهم.

الإملام  الآتية:  واملجالت  التدريبي  امل�شار  ال�شهادة،  وت�شمل 

الت�ا�شل  التقييم،  التدري�س،  اأ�ش�ل  علم  القيادة،  الرقمي، 

وامل�شاركة، والتط�ير املهني.

يذكر اأن جامعة امللك خالد، ممثلة يف وكالة التط�ير واجل�دة، 

كانت قد وقعت خالل �شهر مار�س اجلاري، اتفاقية تعاون مع 

جامعة الق�شيم، ممثلة يف وكالة التخطيط والتط�ير واجل�دة، 

اجل���دة  جم��الت  جميع  يف  اجلامعتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

ج�انب  تفعيل  التفاقية  بن�د  وتت�شمن  الأكادميي.  والعتماد 

من  ال�شتفادة  اإىل  اإ�شافة  والتدريب،  ال�شت�شارية  اخلدمات 

اخلربات اخلا�شة مب�ؤ�شرات الأداء واإعداد املقارنات املرجعية 

اخلارجية.

خالل لقاءه الملحقين
الثقافيين في الخارج

وزير التعليم ي�ؤكد على دور امللحقيات يف برامج دعم املبتعثني 

خ��ادم  لربنامج  الطم�حة  الأه����داف  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 

احلرمني ال�شريفني لالبتعاث

ال�شيخ  اآل  حممد  ب��ن  د.ح��م��د  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  رف��ع 

ويل  و�شم�  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والمتنان  ال�شكر 

التعليم يف  به  الأم��ني - حفظهما اهلل- على ما يحظى  عهده 

اململكة من دعم ورعاية م�شتمرة، ومايجده اأبناء وبنات اململكة 

من عناية كرمية منذ مراحل التعليم الأوىل، اإىل جانب تهيئة 

برامج البتعاث وحتقيق طم�حات الطالب والطالبات لاللتحاق 

باأعرق اجلامعات العاملية. 

الأرب��ع��اء  الي�م  التعليم  وزي��ر  معايل  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ال�شقيقة  ال��دول  يف  بالأعمال  والقائمني  الثقافيني  بامللحقني 

دعم  برامج  يف  الثقافية  امللحقيات  دور  ملناق�شة  وال�شديقة؛ 

املبتعثني خالل رحلة ابتعاثهم، وامل�شاهمة يف حتقيق الأهداف 

ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج  ل�شرتاتيجية  الطم�حة 

لالبتعاث. 

العمل  اأهمية  الجتماع  خ��الل  التعليم  وزي��ر  معايل    واأكد 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  ا�شرتاتيجية  تفعيل  على 

روؤية  مع  يتما�شى  مبا  الطم�حة،  الأه��داف  وحتقيق  لالبتعاث 

البتعاث  برنامج  ا�شرتاتيجية  اأن  معاليه  مبيناً   ،2030 اململكة 

اجلديدة �ُشّممت بعد درا�شات م�شتفي�شة، وحتليل 90 برنامج 

ابتعاث عاملي؛ للخروج مبحت�ى تناف�شي يعك�س تطلعات القيادة 

وطم�حاتها. 

جميع  تهيئة  يف  امللحقيات  دور  اإىل  التعليم  وزي��ر    ولفت 

الإمكانات امل�شاهمة يف تي�شري رحلة املبتعث ال�شع�دي، وتذليل 

دول  اململكة يف  وبنات  اأبناء  ت�اجه  قد  التي  ال�شع�بات  جميع 

البتعاث، م��شحاً معاليه اأن امل�ش�ؤولية م�شاعفة لتاأدية ر�شالتنا 

جتاه 70 األف م�اطن وم�اطنة، �شيتم ابتعاثهم اإىل اأف�شل 200 
متكنهم  من  يعزز  مبا  العامل،  ح�ل  وتدريبية  تعليمية  م�ؤ�ش�شة 

وتف�قهم ورفع كفاءتهم يف خمتلف املجالت والتخ�ش�شات. 

والبحث  للجامعات  ال���زي��ر  نائب  معايل  الجتماع    ح�شر 

قيادات  من  وع��دد  التعليم  وزي��ر  م�شاعد  ومعايل  والبتكار، 

وم�ش�ؤويل ال�زارة.

جامعة  رئي�شة  م��ع��ايل  د���ّش��ن��ت 

عبدالرحمن،  بنت  ن����رة  الأم����رية 

�شليمان  ب��ن��ت  اإي��ن��ا���س  ال��دك��ت���رة 

ال���ع���ي�������ش���ى، م�������ؤخ������راً، اجل����ل���ة 

مُتّكن  والتي  للجامعة،  الفرتا�شية 

ال���زائ���ر م���ن ال��ت��ج���ل اف��رتا���ش��ًي��ا 

يف  حي�ًيا  م�قًعا   25 من  اأك��ر  يف 

اجلامعة ومرافقها.

وت�����ش��ع��ى اجل��ام��ع��ة م���ن خ��الل 

التعريف  اإىل  الفرتا�شية  ج�لتها 

ب��امل��دي��ن��ة اجل���ام���ع���ي���ة، واإظ���ه���ار 

واإب���راز  فيها،  ال��ع��م��راين  اجل��م��ال 

التخ�ش�شية،  وامل��ع��اه��د  الكليات 

والبحثية  ال�شحية  املرافق  وعر�س 

وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

املدينة  رح��اب  يف  اجل�لة  وتط�ف 

اجلامعية لتغطي م�شاحة تزيد على  

الزائر  مُتّكن  مربع،  مرت  ملي�ن   8
الفرتا�شي من التج�ل بني مرافق 

 16 مت�شمنة   ، املتعددة  اجلامعة 

كلية ومعهدين بتخ�ش�شات اإن�شانية 

م��راك��ز  و9  و���ش��ح��ي��ة،  وع��ل��م��ي��ة 

امل�ؤمترات  ومركز  ومهنية،   بحثية 

مروًرا  الفريد،  العمراين  بت�شميمه 

اجلامعي  عبداهلل  امللك  مب�شت�شفى 

ال�شتيعابية  طاقته  تبلغ  ال���ذي  

نح�  300 �شرير، ويتبع امل�شت�شفى 

مركزين هما:  مركز اأبحاث العل�م 

وتنمية  املحاكاة  ومركز  ال�شحية، 

امل����ه����ارات، ال����ذي يُ��ع��د م���ن اأك���رب 

ال�شرق الأو�شط  مراكز املحاكاة يف 

مب�شاحة تبلغ 28500 مرت مربع.

��ا  ومُت��ّك��ن اجل���ل��ة ال��زائ��ر اأي�����شً

امل��رك��زي��ة  املكتبة  ا���ش��ت��ع��را���س  م��ن 

وت�شميمها العمراين املزين بنق��س 

الأحرف العربية، كما تُطلع اجل�لة 

تقنيات  على  ال��زائ��َر  الفرتا�شية 

الذراع  با�شتخدام  الكتب  ا�شتدعاء 

ت�شتعر�س  اأخرى  زاوية  ومن  الآيل، 

اجل�لة املتنف�س الرتفيهي وال�شحي 

الريا�شي  ال��ن��ادي  وه���  للطالبات 

مب��الع��ب��ه اخل���ارج���ي���ة، و���ش��الت��ه 

 19.291 تبلغ  مب�شاحة  التدريبية 

ك�شف  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  م��رب��ع.  م��رت 

دون  القطار  حمطات  عن  اجل�لة 

���ش��ائ��ق، ح��ي��ث ي��رب��ط ب��ني م��راف��ق 

�شل�شلة  يف  ج��م��ي��ع��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 

التنقل  �شه�لة  ت�ؤمن  مرنة  تكاملية 

للطالبات ومن�ش�بات اجلامعة.

ن���رة  الأم���رية  جامعة  اأّن  يُ��ذك��ر 

اأكرب جامعة  بنت عبدالرحمن، هي 

ن�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال��ع��امل، 

املراأة وتخريج  تعليم  متخ�ش�شة يف 

ك�����ادر م��ت��م��ّي��زة مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة، 

التعليمية  املخرجات  ج�دة  ب�شمان 

وال��ك��ف��اءة امل��ه��ن��ي��ة ومن���ط احل��ي��اة 

خالل  من  ونف�شًيا،  �شحًيا  ال�شليم 

تتبناها  التي  والأن�شطة  ال��ربام��ج 

البيئة  تهيئة  �شبيل  يف  اجل��ام��ع��ة 

املنا�شبة. التعليمية 

م�ؤخراً،  الطائف،  د�شنت جامعة 

اله�يَّة  الطائف؛  جامعة  مقر  يف 

واحل�������ش���اب ال��ر���ش��م��ي اخل��ا���س 

العربي،  لل�شعر  عا�شمة  بالطائف 

عا�شمًة  الطائف  اختيار  مبنا�شبة 

الذي  الأم��ر  وه�  العربي؛  لل�شعر 

ي���ؤك��د ري����ادة حم��اف��ظ��ة ال��ط��ائ��ف 

الأدب  نه�شة  يف  الفعال  ودوره���ا 

تد�شني  وجاء  ال�شعر،  ومنه  عامة، 

يف  الطائف  ملكانة  تعزيًزا  اله�ية 

واإب���راز  والثقايف  الأدب���ي  اجل��ان��ب 

ال��ع��رب��ي  لل�شعر  امل�����ش��رق  ال���ج��ه 

الطائف. انطالًقا من 

اأن  واأك�����دت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 

تد�شينه  مت  ال���ذي  ال��ه���ي��ة  �شعار 

ه�يتها  يف  تت�شمن  بفل�شفة  ارتبط 

العرب  ا�شتخدمها  التي  ال�شحيفة 

اإىل  اإ�شافة  الكتابة،  اأثناء  قدمًيا 

خيمة النابغة الذبياين اأهم واأ�شهر 

عكاظ  �ش�ق  يف  التاريخية  املالمح 

ال�شعراء  بني  فيها  يحكم  كان  التي 

ق�شائدهم. ويجيز 

ت�شريح  يف  اجلامعة  واأو�شحت 

م�����ش��روع  اأن  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل��ه��ا 

لل�شعر  عا�شمة  الطائف  اختيار 

قادمة  مل�شاريع  امتداد  ه�  العربي 

���ش��ي��ت��م ف��ي��ه��ا اخ��ت��ي��ار ع����دد من 

حمافظة  بعد  العربية  الع�ا�شم 

عا�شمة  اأول  ك���ن��ه��ا  ال��ط��ائ��ف؛ 

من  لها  ملا  احل��دث؛  هذا  حتت�شن 

�ش�ق  من  انطالًقا  تاريخي  ارتباط 

الأ�ش�اق  اأ�شهر  يعد  ال��ذي  عكاظ 

كانت  حيث  ق��دمًي��ا؛  ال��ع��رب  عند 

ال�ش�ق  ه��ذا  اإىل  ت��ت���اف��د  ال��ع��رب 

اأيام  من  الأوىل  ي�ًما  الع�شرين  يف 

وي��ت��ن��ا���ش��دون  ال��ق��ع��دة،  ���ش��ه��ر ذي 

بينهم. فيما  ال�شعر 

وبّينت جامعة الطائف اهتمامها 

وثقافًيا  اأدبًيا  بالطائف  املت�ا�شل 

العربي  ال�شعر  اأكادميية  من خالل 

ال�شعري،  الإب����داع  تنمية  ب��ه��دف 

وتعزيز  ال�شعرية،  امل�اهب  ورعاية 

العربية  الثقافة  يف  الق�شيدة  دور 

ال�شعرية  الثقافة  ون�شر  املعا�شرة، 

وت�ثيق  ال��ع��رب��ي��ة،  املجتمعات  يف 

ال��ع��رب��ي بكل  ال�����ش��ع��ري  الإب�����داع 

احلديثة  التقنية  وت�ظيف  اأن�اعه، 

يف  الجتماعي  الت�ا�شل  وو�شائل 

حركة  وتقييم  ال�شعر،  ثقافة  ن�شر 

باحلركة  والنه��س  العربي،  ال�شعر 

ال�شعراء  وت�شجيع  ح�له،  النقدية 

وال�شتمرار. التجديد  على 
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دراسة حديثة تؤكد: إطفاء جميع األنوار عند النوم 
يحميك من أمراض القلب والسكر

موجز تاريخ التبادالت الثقافية 
بين الصين والعالم العربي

املوؤلف: �شونغ �شيان

املرتجم: ح�شانني فهمي ح�شني

هذا الكتاب ملوجز تاريخ التبادالت الثقافية بني 

ال�شابع ال�شني والعامل العربي  القرن  مطلع  منذ 

امليالدي، وهو تاريخ 

اإىل  االإ�شالم  دخول 

مطلع  حتى  ال�شني 

ال����ق����رن ال��ت��ا���ش��ع 

ع�������ش���ر، وي��ه��ت��م 

بتقدمي  ال��ك��ت��اب 

ق����راءات م��وج��زة 

يف رح��الت عدد 

م����ن ال���رح���ال���ة 

وال������ب������ح������ارة 

ال�������ش���ي���ن���ي���ني 

وغري  امل�شلمني 

امل�������ش���ل���م���ني 

ال��ب��ل��دان  اإىل 

ال����ع����رب����ي����ة 

مب�������ا ف���ي���ه���ا 

ال�شام  ومنطقة  م�شر 

التجارية  التبادالت  وكذلك  العربية،   واجل��زي��رة 

بني ال�شني وبالد العرب قدمياً عرب طريق احلرير 

ال�شني  بني  الثقافية  التبادالت  وتاريخ  املعروف، 

وبالد العرب خالل الفرتة امل�شار اإليها .

عنوان الكتاب: محاكاة الطبيعة 
في العمارة

املوؤلف: مايكل باولن

املرتجم: حممد �شعيد العي�شان الغامدي

ي�������ط�������رح ه�����ذا 

ال����ك����ت����اب ح���ل���والً 

نبع  م��ن  تعلمناها 

ث���ري م��ن االأف��ك��ار 

ال����ت����ي ت����ط����ورت 

زمنية  حقبة  عرب 

ا�شتغرقت  طويلة 

م��ا ي��ق��ارب 3.8 

ب����ل����ي����ون ���ش��ن��ة 

ت���ع���رف���ن���ا م��ن 

اإىل  خ���الل���ه���ا 

اأن��������������واع م��ن 

امل���خ���ل���وق���ات 

احل���ي���ة ال��ت��ي 

ع������ا�������ش������ت 

وت���ع���اي�������ش���ت 

بنجاح على �شطح االأر�ض 

بل طورت تقنيات ال تقل اأهمية عن تلك التقنيات 

التي اخرتعها االإن�شان نف�شه، بل يف حاالت كثرية 

تتفوق عليها يف اأنها حلت م�شاكل مماثلة يف التعقيد 

ولكنها اأكرث كفاءة من الناحية االقت�شادية.

اإطفاء  اأن  جديدة  درا�شة  اأك��دت 

عند  ال�شتائر  واإغالق  االأنوار  جميع 

النوم ي�شاعد يف الوقاية من اأمرا�ض 

القلب وال�شكري، حيث وجد العلماء 

اأن كميات �شغرية من ال�شوء ميكن 

تاأهب‹‹  »حالة  يف  اجل�شم  ت�شع  اأن 

وهذا يعني اأن معدل �شربات القلب 

»دايلي ميل«  يرتفع، بح�شب جريدة 

الربيطانية.

الف�شل  اأن  االأب��ح��اث  واأو���ش��ح��ت 

ميكن  النوم  اأثناء  ال�شوء  حجب  يف 

اأن يرفع معدل �شربات القلب اأثناء 

ق��ري��ب��ة من  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل  ال��ن��وم 

م�شتويات النهار وقد يوؤثر اأي�ًشا على 

مدى ا�شتجابة اجل�شم لالأن�شولني يف 

�شباح اليوم التايل.

نورث  جامعة  من  العلماء  وق��ال 

و�شرتن االأمريكية اإن هذين العاملني 

االإ�شابة  خطر  من  يزيدا  اأن  ميكن 

باأمرا�ض القلب وال�شكري.

 20 اأجريت على  وك�شفت جتربة 

واحدة  ليلة  ا�شتغرق  االأمر  اأن  بالًغا 

فقط من »التعر�ض املعتدل لل�شوء« 

ال�شارة  االآث��ار  اجل�شم  يخترب  حتى 

ويف �شوء النتائج التي تو�شلوا اإليها، 

ح��ث اخل���رباء ال��ن��ا���ض على اإع���ادة 

تقييم اإ�شاءة غرف نومهم.

الدكتورة  الدرا�شة  موؤلفة  وقالت 

الذين  االأ�شخا�ض  اإن  زي  فيلي�ض 

عند  ال�شوء  بع�ض  اإىل  يحتاجون 

النوم - على �شبيل املثال ، �شخ�ض 

ع��دم  ���ش��م��ان  اإىل  ي��ح��ت��اج  م�����ش��ن 

�شقوطه - يجب اأن ي�شتخدم �شوًءا 

خافًتا بالقرب من االأر�ض.

الليل  يف  ال�شيء  النوم  ربط  ومت 

الطبية  امل�شكالت  م��ن  كبري  بعدد 

ال�شمنة  ذل���ك  يف  مب���ا  االأخ������رى، 

واالكتئاب.

يف الدرا�شة التي نُ�شرت يف جملة 

PNAS، قارن الباحثون تاأثري النوم 
ب�شوء معتدل ، يُعرف ب� 100 لوك�ض 

، مع النوم حتت ال�شوء اخلافت، 3 

لوك�ض لليلة واحدة.

الدولية  االإن��ارة  لوك�ض هي وحدة 

ال�شوء  حجم  واح��د  لوك�ض  يقابل 

من  تقا�ض  واحدة  �شمعة  الناجت عن 

على بعد مرت واحد.

خ�����الل ي�����وم ���ش��ي��ف��ي ع�����ادي، 

حوايل  ال�شم�ض  �شوء  حجم  يكون 

يف  ل��وك�����ض   100000-50000
الكامل  القمر  و�شوء  الطلق  الهواء 

املنازل  واح��د، يف معظم  لوك�ض  هو 

واملكاتب، يرتاوح حجم ال�شوء عادًة 

بني 50-500 لوك�ض.

اأ�شخا�ض   10 التجربة  ت�شمنت 

بالغني ينامون ليلة واحدة يف ظروف 

ليلة  راح��ة  تليها  اخلافتة  االإ���ش��اءة 

ينم  م��ع��ت��دل ومل  ���ش��وء  اأخ����رى يف 

ع�شرة بالغني اآخرين اإال يف ظروف 

معتمة ملدة ليلتني.

قالت الدكتورة دانييال جرميالد، 

اإنهم  امل�����ش��ارك��ة،  ال��درا���ش��ة  م��وؤل��ف��ة 

وجدوا اأن االأ�شخا�ض الذين تعر�شوا 

ل� 100 لوك�ض فقط اأثناء نومهم زاد 

معدل �شربات قلبهم مقارنة باأولئك 

يف جمموعة ال�شوء اخلافت.

اأنك  من  الرغم  »على  واأ�شافت 

نائم ، يتم تن�شيط جهازك الع�شبي 

الالاإرادي.«

ي��ك��ون م��ع��دل �شربات  ع���ادًة م��ا 

واالأوعية  القلب  موؤ�شرات  مع  قلبك 

الدموية االأخرى اأقل يف الليل واأعلى 

اأثناء النهار.

القلب  منط  ا�شطراب  يكون  قد 

واالأوعية الدموية الطبيعي ، والذي 

معدل  تباطوؤ  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ع���ادة 

���ش��رب��ات ال��ق��ل��ب يف ال��ل��ي��ل اأث��ن��اء 

ل�شحة  �شيئة  اأخ��ب��اًرا  اجل�شم،  ن��وم 

على  يح�شل  ال  الع�شو  الأن  القلب 

اال�شرتاحة التي يح�شل عليها عادًة.

الليل  لنوم  ال�شحي  التاأثري  لكن 

احل��د  ه���ذا  ع��ن��د  ينته  ال�����ش��يء مل 

اأن  ��ا  اأي�����شً الباحثون  وج��د  حيث   ،

مقاومة  من  يزيد  لل�شوء  التعر�ض 

اجل�شم لالأن�شولني.

حتدث مقاومة االأن�شولني عندما 

ال ت�����ش��ت��ج��ي��ب خ���الي���ا ال��ع�����ش��الت 

لهرمون  ��ا  اأي�����شً وال��ك��ب��د  وال��ده��ون 

ا�شتخدام  وال ميكنها  ال�شكر  تنظيم 

على  للح�شول  ال��دم  يف  اجللوكوز 

 ، املقاومة  لهذه  ا�شتجابة  الطاقة، 

ينتج البنكريا�ض املزيد من االأن�شولني 

- مما قد يوؤدي اإىل ارتفاع م�شتويات 

عامل خطر  وه��و  ال��دم،  يف  ال�شكر 

لالإ�شابة مبر�ض ال�شكري.

واأظهرت االختبارات التي اأجريت 

الذين  اأول��ئ��ك  اأن  امل�شاركني  على 

معتدلة  اإ���ش��اءة  ظ��روف  يف  ينامون 

لديهم زيادة بن�شبة %15 يف مقاومة 

التايل  اليوم  �شباح  يف  االأن�شولني 

 %  4 بن�شبة  بانخفا�ض  مقارنة   ،

ال�شوء  يف  ينامون  الذين  اأولئك  يف 

اخلافت.

كان البد  اإذا  اأنه  العلماء  واأو�شح 

النوم،  اأث��ن��اء  االإ���ش��اءة  ت�شغيل  م��ن 

بالقرب  خافت  �شوء  اأنه  من  فتاأكد 

من االأر�ض، واأ�شافوا اأن �شوء اللون 

الكهرماين اأف�شل الأنه يحفز الدماغ 

اأو  االأب��ي�����ض  بال�شوء  اأق���ل  ب��درج��ة 

االأزرق، وهو ما ي�شيع ا�شتخدامه يف 

االأجهزة االإلكرتونية، وهو االأ�شواأ.

ت�����ش��ري درا����ش���ة ح��دي��ث��ة نُ�����ش��رت 

 The Journal of جم��ل��ة  يف 

 Archaeological Sciences
ال��ف��ن  ك����ون جم��م��وع��ة  م����دى  اإىل 

ال�شخري يف ع�شور ما قبل التاريخ 

اأي��دى  ال��واق��ع ف��ن مت على  ه��ي يف 

االأطفال اآنذاك.

 750 ال��درا���ش��ة  حتليل  وي�شمل 

اأن��واع  نوع من  �� هو  ي��دوي  ا�شتن�شل 

الر�شم على احلائط با�شتخدام ورق 

مفرغ لعمل اأ�شكال مفرغة اأو اإطارات 

اأمناط  اأو  ر�شومات  لعمل  مر�شومة 

مكررة مبلء الفراغات � تعود للع�شر 

اأنحاء  م��ن جميع  ال��ق��دمي  احل��ج��ري 

اأوروبا الغربية، مبا يف ذلك اإ�شبانيا 

وفرن�شا،  املتحدة  واململكة  واإيطاليا 

ربع  من  يقرب  ما  اأن  ك�شفت  والتي 

هذه اللوحات كانت فًنا لالأطفال.

معهد  م��ن  ج���ارات،  دييجو  ق��ال 

ع�شور  الأب��ح��اث  ال��دويل  كانتابريا 

املوؤلفني  واأح���د  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا 

»هدفنا  اإن  الدرا�شة،  يف  امل�شاركني 

اأعمق  اكت�شاب معرفة  الرئي�شي هو 

الذي  نف�شه  الفن  عن  لي�ض  بكثري، 

عن  ولكن  املجتمعات،  هذه  اأنتجته 

الذين  والن�شاء  ال��رج��ال  االأب��ط��ال، 

خالل  الفنية  االأعمال  هذه  ابتكروا 

الع�شر احلجري القدمي«.

من   25٪ االأط���ف���ال  ف��ن  ي�شكل 

جم��م��وع��ة ف���ن م���ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ 

للفن  ت�شورنا  ج��ذري  ب�شكل  يغري 

منذ  يُفرت�ض  ك��ان  الأن��ه  ال�شخري، 

ومتابعة  ممار�شة  اأن��ه  طويلة  ف��رتة 

م��ن ن�شاط  ذك��وري��ة ف��ردي��ة، ب���دالً 

وهذه  االأ�شرة،  نحو  موجه  جماعي 

من  خ��رباء  اأج��راه��ا  التي  الدرا�شة 

املتحدة  باململكة  كامربيدج  جامعة 

تقدم  االإ�شبانية  كانتابريا  وجامعة 

اأن  على  التاأكيد  على  ق��وًي��ا  دل��ي��اًل 

20-٪25 من فن الكهوف يف اأوروبا 
الغربية �شنعه اأطفال ت�شل اأعمارهم 

ل� 12 عاًما.

قــــــــــــــــرأت لك..

دراسة حديثة: 25% من األعمال الفنية على 
الصخور ما قبل التاريخ رسمها أطفال
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متطلبات  مع  العمل  خ�سم  يف 

كثري  يف  النظر  واإع����ادة  اجل���ودة 

اخلطة  لتجويد  امل��راج��ع��ات  م��ن 

الدرا�سية يف ق�سم اجلغرافيا، ومع 

اجلامعات  يف  التجارب  مراجعة 

مع  التخ�س�ص،  نف�ص  يف  العاملية 

يف  الق�سم  جت���ارب  ا�ستح�سار 

وجدت  امليداين،  التدريب  تنفيذ 

بيده  م��ن  لإف���ادة  مرغماً  نف�سي 

تنفيذ  مع�سالت  اأهم  عن  القرار 

ال��ت��دري��ب امل���ي���داين، ول��ع��ل ه��ذه 

على  مقت�سرة  لي�ست  امل�ساعب 

يف  عامة  ق�سية  هي  بل  ق�سمنا، 

جامعاتنا.

اأ�سا�سية  رك��ي��زة  امل��ي��داين  ال��ت��دري��ب  مي��ث��ل   

يف ال���رام���ج ال��درا���س��ي��ة خ��ا���س��ة يف ب��رن��ام��ج 

العملي  ال��ت��اأه��ي��ل  مبثابة  فهي  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، 

للخلفية النظرية، وهي ل تقل عن �سنة المتياز 

لطلبة الطب. نعم، نعم، نعم. والدليل على اأهمية 

اأكدته اجلامعة وجهة العتماد  هذا اجلانب، ما 

الأكادميي الوطني خالل الع�سر �سنوات ال�سابقة. 

واأ�سمته:  تو�سيفاً  ا�ستحدثت  العتماد  فجهة 

تو�سيف اخلرة امليدانية. فاإذا كان هذا النموذج 

يرتبط اأكرث مبقرر التدريب التعاوين، فماذا عن 

التدريب  مقرر  اأن  �سحيح  امل��ي��داين؟  التدريب 

اأن  اإل  امليدانية،  اخل��رة  �سمن  يدخل  امليداين 

التدريب التعاوين مرتبط بجهات عمل، اأما مقرر 

الق�سم  يف  عندنا  هو  )كما  امليدانية  الدرا�سات 

النزول  فيتطلب  ال���س��م(،  بنف�ص 

بريوقراطية  لكن،  امل��ي��دان.  اإىل 

املوافقات والدعم قلما تاأتي، واإذا 

القليل  اأتى  واإذا  قليلة،  اأتت، فهي 

ت��رف��ق ف��وات��ري  اأن  ف��ي��ج��ب م��ث��اًل 

من  وغريها  تاك�سي.  يف  الركوب 

الإ�سكالت. وباملقابل، لننظر مثاًل 

يف خ��ط��ة ال��ت��دري��ب امل��ي��داين يف 

عليها يف  اطلعت  التي  اجلامعات 

ق�سم اجلغرافيا: لدى الق�سم اأكرث 

امل��ي��داين،  للتدريب  م�ستوى  م��ن 

ثالثة،  اأو  م�ستويني  ي��ك��ون  فقد 

فامل�ستوى الأول رحلة ميدانية اإما 

خارج الدولة اأو داخلها، ولكم اأن تتخيلوا ماذا يتم 

كتابة  ثم  امليدان من ر�سد ونقا�ص ثم حتليل  يف 

تقارير وافية وفق جدول زمني وخطة متكاملة، ثم 

تخيلوا قيمة اخلرة التي اكت�سبها الطلبة وتاأثريها 

تاأ�سيل  يف  اخل���رة  ه��ذه  ودور  حياتهم،  طيلة 

املعرفة النظرية و�سقل مهارات الطلبة وقدراتهم 

اأن  اجلامعات  بع�ص  يف  الأم��ر  و�سل  املختلفة، 

بق�سية  يهتم  تطبيقي  م�سروع  لديهم  الق�سم 

خلد  يف  يدر  ومل  العامل،  يف  مكان  يف  جغرافية 

تلك اجلامعة الت�ساوؤل: ملاذا تهتم يا ق�سم بالتنمية 

اجلليدي  الع�سر  درا�سة  اأو  الكونغو  يف  الريفية 

يف الرنويج، اأو اأحوال الالجئني على حدود دول 

كل  العلم  ونطاق  علم،  العلم  لأن  مل��اذا؟  معينة؟! 

الأر�ص، واملزية والف�سل ملن ي�سبق ويدر�ص ق�سايا 

تهم العامل.  ولهذا وجدنا اأن اجلديد الذي يهم 

العامل ياأتي من هذه اجلامعات التي راأت اأن الكرة 

نتحدث  ونحن  للدرا�سة.  ميداناً  كلها  الأر�سية 

عن �سعوبة رحلة للمزاحمية ملدة خم�سة اأيام اأو 

ع�سرة اأيام! وللذين يجادلون فيما تقدم، نوؤكد اأن 

اجلغرافيا علم ميداين بالدرجة الأوىل، وق�سايا 

بها  معني  عنا�سرهما  وتداخل  واملجتمع  البيئة 

علم  جمرد  لي�ص  فالأمر  وعليه  اجلغرافيا،  علم 

لديه  من  اأنبه  اأن  اأردت  وبهذا  العامة،  للثقافة 

بالعلوم  التثقيف  اأهمية  اإىل  ل��الإ���س��ارة  �سكوك 

ودورها يف الواقع خلدمة املجتمع. لذا فالتدريب 

–مرة  مبثابة  اجلغرافيا  اأق�سام  لطلبة  امليداين 

اأخرى- �سنة المتياز لطلبة الطب. وب�سبب �سيق 

الأفق يف فهم اأهمية التدريب امليداين وا�ستيعاب 

الدولية،  امليدانية  امل�ساركة  يف  جامعاتنا  دور 

وقولً  فكراً  الذهنية  تغيري  على  العمل  ثم  ومن 

واأ�سبحت  نف�سها،  الأق�سام على  انكفاأت  وعماًل، 

العليا مثاًل يف  الدرا�سات  اأن يبحث طالب  فكرة 

خارج  مكان  يف  العلم  مو�سوعات  من  مو�سوع 

مدينته مبثابة النكتة ال�سمجة. اأعتقد اأن اإ�سالح 

فيمكن  واإل  حلول،  و�سع  اإىل  يحتاج  الأم��ر  هذا 

اأن ن�ستمر يف ت�سطري اأجمل الن�سو�ص يف مناذج 

اجلودة، لكن حتقيق اجلودة فعلياً وتوظيف طلبتنا 

مكانه  ي��راوح  �سيظل  ودولياً  حملياً  ومناف�ستهم 

هذا  ف�سل.  كل  متكررة  مريرة  بغ�سة  م�سحوباً 

واهلل من وراء الق�سد. 

مقرر جلنة اخلطط والرامج الدرا�سة

ق�سم اجلغرافيا

ك���ث���رياً م���ا ي��ت��خ��ل��ى ال��ع��دي��د من 

التمهيد  التدري�ص عن  اأع�ساء هيئة 

اأو  بق�سد  بدايتها  يف  ملحا�سرته 

بدون ق�سد رمبا لزخم خطة املقرر 

اأو  ال��رم  م��دار  على  يدر�سه  ال��ذي 

خالل العام اجلامعي ، اأو لعتقاده 

واأنه  للطالب  اأهميته  بعدم  اأحياناً 

وللدر�ص  املحا�سرة  لوقت  م�سيعة 

بذلك  اأن��ه  ويعتقد   ، يُدر�سه  ال��ذي 

مقارنة  اأهمية  ذو  غري  �سيئاً  ت��رك 

باملادة العلمية التي يقدمها لطالبه ، 

وي�سر�سل يف در�سه وقوانينه وي�سرح 

العالية  لطالبه املفاهيم والنظريات 

اأنه  بذلك  ويعتقد  اأحياناً  التجريد 

حقق اأهداف حما�سرته ودر�سه.

لقد ن�سي �سيئاً يف غاية الأهمية 

وهو اأن التمهيد للمحا�سرة قد يكون 

املحا�سرة  اأهم من  كثرية  اأحياٍن  يف 

اإذا  وخا�سة   ، طالبه  عند  نف�سها 

عالية  يدر�سها  ال��ت��ي  امل���ادة  ك��ان��ت 

 ، الريا�سيات  م��ادة  مثل  التجريد 

فالطالب عزيزي املحا�سر اأو املدرب 

امل��ادة  ل��ه  ت��ق��دم  اأن  قبل  املعلم  اأو 

واأك��ر  اأ���س��د  اإن   ، م��ا  يف حما�سرة 

اأدر���ص  مل��اذا  معرفة  هو  به  يهتم  ما 

واملفاهيم  والقوانني  الأ�سياء  ه��ذه 

والنظريات وما فائدتها يل كطالب 

يف حياتي اليومية والعملية واملهنية 

فائدتها  وم���ا   ، وامل�ستقبلية  ب��ل 

ولدولتي  اأعي�ص فيه  الذي  للمجتمع 

ولأمتي التي اأنتمي اإليها ، يهمه يف 

املقام الأول اأن يدرك ويعرف فائدة 

اأو  تطبيقاته  ويعرف  يدر�سه  ما  كل 

يف  اإ�سهاماته  ويعرف   ، عنها  ملحة 

الجتماعية  احل��ادث��ة  ال��ت��ط��ورات 

والتنموية  والقت�سادية  والعلمية 

... وغريها . اإنك عزيزي املحا�سر 

اإن قدمت للطالب كل ذلك اأو حتى 

نبذة عنه يف بداية حما�سرتك فيما 

ل يزيد عن 10 دقائق بل 5 دقائق 

يركب  ط��ال��ب��ك  جعلت  ف��ق��د  ف��ق��ط 

معك �سفينة مبحرة تعرف اجتاهها 

وجعلت   ، هدفها  نحو  وبو�سلتها 

التعلم عميقاً ذو معنى لدى الطالب 

وله اأهمية كرى يف بقاء اأثر التعلم 

الدافعية  لديه  وحفزت  بل   ، لديه 

لدرا�سة مادتك ، وجعلت فيها متعة 

لدرا�ستها ، وكانت حما�سرتك ذات 

ج������ودة ع���ال���ي���ة ل��ك 

ولطالبك. 

اإن����ن����ي ك��اأ���س��ت��اذ 

اأع��ت��ر  للريا�سيات 

اأه��م  التمهيد  ه���ذا 

املحا�سرة  اأجزاء  من 

املعنى  فما   ، نف�سها 

لطالبي  اأدر�����ص  اأن 

معي  ل��ي�����س��وا  وه����م 

ع��ق��ل��ي��اً ووج���دان���ي���اً 

ول����ي���������ص ل���دي���ه���م 

لدرا�ستها،  داف��ع��ي��ة 

يف  ملحة  اإع��ط��اء  اإن 

بداية املحا�سرة عن وظيفة الدر�ص 

وتطبيقاته يف احلياة العملية وتاأثريه 

اإن  فيه  نعي�ص  ال���ذي  ال��واق��ع  على 

اأمكن ، وا�سهاماته يف حتقيق التقدم 

مت�ص  التي  وا�ستخداماته  وال��رق��ي 

عن  ي��زي��د  ل  مب��ا  وواق��ع��ن��ا  حياتنا 

له  �سيكون  دقائق  ع�سر  اأو  خم�ص 

اأكر الأثر يف تعلم طالبك و�سغفهم 

للدر�ص. ول غرابة يف اأن جند الآن 

اجتاهاً عاملياً  يف كثري من الدول مثل 

�سنغافورة واليابان يركزون على هذا 

الجت����اه وي���اأخ���ذون 

الكثري  ال��وق��ت  م��ن 

م����ادة  جت���م���ي���ع  يف 

للمحا�سرة  التمهيد 

من  اأك��رث  للدر�ص  اأو 

جتميع املادة العلمية 

ن��ف�����س��ه��ا وت��رت��ي��ب��ه��ا 

واأن   ، وت��ق��دمي��ه��ا 

م����ه����ارة امل��ح��ا���س��ر 

تقدميها  يف  ت��ك��ون 

ب��ك��ل حم��ا���س��رة بل 

واأكرث من ذلك بربط 

ب��ق��ي��ة امل���ح���ا����س���رة 

اأمكن  اإن  م�سكالته  وحلول  بالواقع 

ذل���ك، وم��ا اأ���س��ه��ل ذل��ك م��ن خالل 

والتي  الغر�ص  لهذا  املتاحة  املواقع 

تقدم فيديوهات اأو مواقف تعليمية 

ل  ، جمانية  مواقعها  على  م�سغرة 

تتطلب �سوى جهد البحث يف اأروقتها 

حما�سرتك.  مو�سوع  ينا�سب  عما 

متهد  اأن  املحا�سر  عزيزي  حتتاج 

من  م�ستقاة  واق��ع��ي��ة  اأم��ث��ل��ة  ب��ذك��ر 

من  اأو  عملية  وب��ت��ج��ارب  ال��واق��ع 

على  فمثاًل   ، معينة  وق��ائ��ع  خ��الل 

الطالب  يعرف  عندما  املثال  �سبيل 

الريا�سيات  يف  ال��دوال  درا�سة  ب��اأن 

ا�ستخدامات  ولها  مفيدة يف حياتنا 

متعددة : اإظهار عمل قلب الن�سان 

يف �سورة دالة ومالحظة ذلك اأثناء 

اإجراء اجلراحات اأو العناية املركزة 

ال��زلزل  قيا�ص  اأجهزة  يف  كذلك   –
– اأجهزة قيا�ص مدى حتمل الكباري 
العلوية لالأحمال املختلفة، ولن تاأخذ 

جعل  مقابل  الكثري يف  الوقت  منك 

باأهمية  ل�سعوره  كلياً  معك  الطالب 

دافعيته  وزيادة  ووظيفته  يدر�سه  ما 

للدرا�سة، ويكون تعلمه ذو معنى وذو 

اأثر كبري وعميق يف التعلم.  

من  اإىل  الطالب  اأبناوؤنا  يحتاج 

يل�سقهم بالواقع وتطبيقاته ووظيفية 

املادة التي يدر�سها فيه ومدى حلها 

ويف  والواقعية  احلياتية  للم�سكالت 

نظرية  درا�سة  ل  خمتلفة،  جمالت 

القانون  يعرف   : وجتريدية  فقط 

وي��ح��ل مت��اري��ن��ه ومم���ت���از يف ذل��ك 

ا�ستخدامه وفائدته  ولكنه ل يعرف 

وتطبيقاته العملية. 

لأجيال  التعلم  اأث��ر  بقاء  نحتاج 

يتوفر فيها الوعي الذهني احلا�سر 

وامل�ستقبلي، نحتاج منهم فهم الواقع 

امل�ستقبل، نحتاج منهم فهم  لتطوير 

وتكون  فيه  ليطوروا  يدر�سونه  ما 

واآمال يف اخراعات  لهم طموحات 

جديد  تطبيق  اأو  ل���ه،  م�ستقبلية 

نحظى نحن با�ستخدامه اأو ن�ستفيد 

 . واقت�سادياً  وتنموياً  علمياً  منه 

معنى  وي��ع��رف  يفهم  طالب  نحتاج 

اآل��ي��ات  ولي�ص  يدر�سه  م��ا  واأه��م��ي��ة 

ح��ل مب��ه��ارة وه��و ل ي��دري مل هذا 

اأدر���س��ه وما  احل��ل وم��ا فائدته ومل 

وظيفته يف حياتنا. يجب علينا بناء 

ما�سيه  ويعي  العلم  يفهم يف  طالب 

ويطور  م�ستقبله  ويبني  وحا�سره 

فيه ، وي�سهم يف اإجنازاته متميزاً يف 

لتقدم  ومفيداً  تطبيقاته  ا�ستخدام 

اأمته ووطنه.     

اأ�ستاذ تعليم وتدري�ص الريا�سيات 

امل�ساعد 

من�سق اجلودة والتطوير 

والتدريب ورعاية املوهوبني 

ق�سم العلوم الأ�سا�سية

عمادة ال�سنة الأوىل امل�سركة 

التدريب الميداني بين مطرقة البيروقراطية وسندان الجودة

التمهيد لمحاضرة الرياضيات أساس لجودتها

أ.د. علي الغامدي

د. هشام عبدالغفار

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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االستثمار في السياحة الرياضية
�سهدت الريا�سة ال�سياحية تنمية تتجاوز كونها ت�سلية وترفيه 

بل معرفة دورها احلقيقي و جعلها رافداً اقت�سادياً مهماً للدولة 

ب�سكل  �سياحية  رح��الت  و  وفعاليات  اأن�سطة  اإقامة  يتم  حيث 

الريا�سية  ال�سياحة  تهدف  و  اململكة  داخ��ل  جماعي  اأو  ف��ردي 

تقدمي منتجات �سياحية ريا�سية تلبي متطلبات ال�سائح و جتذب 

كون  مو�سم  لكل  ريا�سة  اإقامة  يتم  حيث  ال�سياحي  ال�ستثمار 

ال�سحراء يف ال�سعودية متثل اأربعة اأخما�ص امل�ساحة اجلغرافية 

ال�سعودية رحالت  التي تقام يف �سحراء  ومن �سمن الفعاليات 

خمتلفة  ريا�سات  وه��ن��اك  ال�سحراء  قلب  يف  بالر  التخييم 

كريا�سة التطعي�ص ب�سيارات الدفع الرباعي و الدبابات والتزلج 

على الرمال و اأي�ساً ال�سيد يف الر وهناك اأي�ساً مغامرات جبلية 

على  اهلل  اأنعم  التي  الطبيعية  ال�سياحية  ثروات  اأهم  من  وهي 

ملمار�سة  املنا�سب  املكان  بالدنا  التي جتعل  اجلبال  اململكة هي 

الريا�سات و الهوايات اجلبلية كت�سلق اجلبال و قيادة الدراجات 

و  القمم  اأعايل  ال�سراعي من  الهوائية على اجلبال و الطريان 

اأي�ساً متثل الريا�سات البحرية جزءاً هاماً من الإرث احل�ساري 

املراكب  ركوب  و  التجديف  فعاليات  فيها  تقام  حيث  للمملكة 

ال�سراعية و الدبابات البحرية و ل نن�سى املغامرات اجلوية حيث 

اأنها لقت اهتماماً من ال�سباب ال�سعودي و اأي�ساً تقدمي رحالت 

جوية و قفز مظلي و تطيري طائرات ورقية، ويف حال الهتمام 

مادية  اأرباحاً  �سنحقق  املهم  والتنموي  القت�سادي  الرافد  بهذا 

الناجت  رفع  يف  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  م�ساهمة  ت�ساهم  كبرية 

املحلي و�ست�سهم يف تعزيز ال�سورة الطيبة للمملكة يف العامل كون 

ال�سياحة من اأقوى اأ�سلحة القوة الناعمة.

نايف حممد العنزي

اإعالم



حوار: ر�ؤى ال�سليم

التدري�س  هيئة  ع�سو  ي��وا���س��ل 

اجلغرافيا  بق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ 

�سال�سل  الفقري  ع��ادل  ب��ن  د.ب���در 

اأب��ح��اث��ه اجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

اململكة  غ��رب  �سمال  يف  امليدانية 

اإ�سداره  ال�سعودية.فبعد  العربية 

مل��و���س��وع��ت��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اجل��م��ال��ي��ة 

�سمال  يف  الطبيعي  الرتاث  »ر�ائ��ع 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  غ��رب 

الثانية  املو�سوعة  اإجناز  يف  ينهمك 

عن »الفنون ال�سخرية مراآة املا�سي 

غرب  �سمال  يف  �الإن�ساين  البيئي 

ال�سعودية:درا�سة  العربية  اململكة 

القدمي«�التي  الثقايف  ال��رتاث  يف 

ال��ف��ن��ون  �حت��ل��ي��ل  ر���س��د  تت�سمن 

ال�����س��خ��ري��ة م���ن ن��ق��و���س ال��ر���س��وم 

يف  �د�رها  �املنحوتات،  �الكتابات 

اإعادة تركيب بيئة �حياة املجتمعات 

�سمال  منطقة  يف  القدمية  العربية 

ال�سعودية.  العربية  اململكة  غ��رب 

�قد خ�س د.الفقري ر�سالة اجلامعة 

حواه  ما  بع�س  حول  خا�س  ب�سبق 

الكتاب من اكت�سافات اآثارية قدمية 

�مت  ال�سخرية  الر�سوم  بها  باحت 

البناء عليها  يف ترجيح �سنع العرب 

امل��ق��ذ�ف��ات  �اك��ت�����س��اف  للبندقية، 

النارية.

اأ�لً عن ق�سة الإن�سان  - حدثنا 

مع ال�سخور ؟

- كانت ال�سخور اأ�ل مواد تعامل 

م�سريته  ب��داي��ة  يف  الإن�����س��ان  معها 

احل�����س��اري��ة ع��ل��ى ك��وك��ب الأر����س، 

التي  الأ�ىل  اأد�ات����ه  منها  ف�سنع 

ا�ستخدمها  ،ث��م  عي�سه  يف  اأعانته 

الأ�ىل،  الب�سيطة  م��ن��ازل��ه  ل��ب��ن��اء 

املل�ساء  �اجهاتها  ا�ستغل  �اأخ���رياً 

اأطلق  الت�سكيلي،  للفن  ك��ل��وح��ات 

ال�سخرية«الذي  الر�سوم  »فن  عليه 

يعد ظاهرة عاملية توجد يف خمتلف 

املحا�لت  اأ�ىل  �يعترب  ال��ق��ارات، 

الفني  املجال  يف  لالإن�سان  املبكرة 

�التوثيقي الذي يعد جزءاً جوهرياً 

اجلغرافيا  �علم  الآث���ار،  علم  م��ن 

التاريخية، �تتمثل الفائدة العظيمة 

يقدمه  الذي  العون  يف  الفن   لهذا 

تفا�سيل  تركيب  اإعادة  للباحثني يف 

املجتمعات  �ب��ي��ئ��ة  �ث��ق��اف��ة  ح��ي��اة 

القدمية. 

- هل مت ��سع تاريخ لبداية فن 

�يف  العامل،  يف  ال�سخرية  الر�سوم 

اململكة ؟

- يعتقد اأن باكورة فن الر�سم على 

ال�سخور بداأت يف تاريخ العامل  من 

الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر 

خلت،  �سنة   (40.000) منذ  اأي 

�ا���س��ت��م��رت يف ال��ع�����س��ر احل��ج��ري 

م���ن ع�سري  ت���اله  �م���ا  احل���دي���ث 

م��ع��دن ال��رب�ن��ز �احل��دي��د،����س��ولً 

�بذلك  التاريخية،  الع�سور  اإىل 

قبل  الر�سم  بفن  بداأ  الإن�سان  فاإن 

بوقت طويل جداً،  الأبجدية  ابتكار 

اأن  يفرت�س  العلماء من  �هناك من 

تطورت  ق��د  تكون  رمب��ا  الأب��ج��دي��ة 

كانت  التي  �الرموز  العالمات  عن 

ال�سخرية،  الر�سوم  اإحدى موا�سيع 

�ك��ان��ت الأ���س��ا���س ال���ذي ق��ام عليه 

ان��ت��ق��ال الإن�����س��ان م��ن ع�����س��ور ما 

الع�سور  اإىل  �فجره  التاريخ  قبل 

التاريخية.

اإرجاع  ميكن  للمملكة  �بالن�سبة 

اإىل  ال�سخري  الر�سم  ف��ن  ت��اري��خ 

الوقت  من  �سنة  اآلف  ع�سرة  نحو 

احلا�سر

ال�سخرية  الر�سوم  توجد  اأين   -

يف اململكة ؟

العربية  اململكة  اأرا�سي  تزخر   -

من  الآلف  ب��ع�����س��رات  ال�����س��ع��ودي��ة 

املبثوثة   ال�سخرية  الر�سوم  مواقع 

ع��ل��ى ج���دران ال��ك��ه��وف ��اج��ه��ات 

اجلبلية،  ال�سال�سل  يف  ال�سخور 

�يف الكتل اجلبلية املنعزلة �حواف 

بال  البالد  مناطق  كل  يف  الأ�دي���ة 

ا�ستثناء، مما يوؤكد على اأن م�سرحها 

الع�سور  كان على مدار  اجلغرايف  

احل��ج��ري��ة �ال��ت��اري��خ��ي��ة، اإح����دى 

م��ق��رات �مم��رات الإن�����س��ان الأ�ل، 

ال��ذي يحفظ لها د�ره��ا يف  الأم��ر 

امل�سرية  احل�سارية الأممية. 

- اأ��سح للقراء كيف جنح الفنان 

التاريخ  مدار  على  القدمي  العربي 

الطبيعية،  بيئته  مالمح  توثيق  يف 

�تفا�سيل حياة جمتمعه ؟

القدمي  العربي  الفنان  حقق   -

جناحاً مذهاًل يف ذلك، حيث حيث 

البيئة  م�ساهد  الر�سوم  لنا  �سورت 

�احلية،  الطبيعية  عنا�سرها  بكافة 

ح��ي��ث اأ����س���ارت ر����س���وم ال���ق���وارب 

�ال�سالحف  �الأ���س��م��اك  النهرية 

الأنهار)الأ�دية  يف  املياه  تدفق  اإىل 

البحريات  �انت�سار  اليوم(،  اجلافة 

العذبة، �اأعطت اأمثلة مما انقر�س 

�سود 
ُ
الأ من  احليوانات  مملكة  من 

�ال��ف��ه��ود �ال��ف��ي��ل��ة ��ح��ي��د ال��ق��رن 

الربية،  �الثريان  �الأبقار  �الالما 

ف�سائل  م��ن  ال��ط��ي��ور  مملكة  �م��ن 

النعام �طيور املاء �الدجاج الربي.

ال�سخرية  ال��ر���س��وم  غطت  كما 

التفا�سيل  �سملت  عديدة  موا�سيع 

ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة يف 

ال�سيا�سية  الدين،�ال�سوؤ�ن  جمالت 

حيث  امللوك،  بر�سوم  �الع�سكرية  

املُلك،  تعلو ر�ؤ��سهم تيجان �قالئد 

�اجل��ن��ود ب��زي��ه��م احل��رب��ي امل��وح��د 

، �م�����س��اه��د ال�����س��ي��د ب��الأ���س��ال��ي��ب 

��ثقت  �املبارزة،  �القتال  املختلفة، 

اإىل  ال�سيد  من  القت�ساد  مراحل 

احليوان  �تربية  �الرعي  ال��زراع��ة 

الكثرية  ب��الأن��واع  ال�سناعة  ،اإىل 

م��ن الأ���س��ل��ح��ة  �ال��ن��ق��ل ب��اخ��رتاع 

اإلينا  نقلت  كما  العربة،   � العجلة 

الفنون الأدائية من عزف املو�سيقى 

�ال��رق�����س �الأل���ع���اب ال��ري��ا���س��ي��ة 

لتفا�سيل  اإ�سافة  الطفل،  �م�سرح 

دق��ي��ق��ة ع���ن الأزي�������اء، �الأح���ذي���ة 

�مقايي�س  ال�����س��ع��ر،  �ت�����س��ري��ح��ات 

جمال ج�سم املراأة العربية القدمية.

الكبرية،  الآثارية  الرث�ة  بهذه   -

اأين ت�سع اململكة العربية ال�سعودية 

نف�سها يف العامل؟

- ب��رث�ت��ه��ا م��ن ف��ن��ون ال��ر���س��م 

العربية  اململكة  حت��ل  ال�سخري، 

الرابعة عاملياً  املرتبة  ال�سعودية يف 

بعد  ،اأي  ك��ربى  �د�ل  ق���ارات  م��ع 

�رمبا  �اأ�سرتاليا،  �الهند  اأفريقيا 

اململكة  �تتقدم  الو�سع  هذا  يتغري 

الكبرية  اجلهود   مع   الرتتيب  يف 

ال�سخرية  الر�سوم  ك�سف  حلركة 

�ت��وث��ي��ق��ه��ا، ال��ت��ي ت��ق��وم اجل��ه��ات 

امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��الق��ة  ذات 

�اجلامعات.

يف  الكت�سافات  اأه���م  م��اه��ي   -

ميدان الر�سوم ال�سخرية التي توثق 

ال�سبق التاريخي لل�سكان القدامى؟

- ه���ي ك��ث��رية ج�����داً، ل��ك��ن من 

اأه��م��ه��ا ه���ي ت�����س��ن��ي��ع ال��ب��ن��دق��ي��ة، 

منها  النارية  امل��ق��ذ�ف��ات  �اإط���الق 

امليالد،  قبل  م��ا  اإىل  يعود  بتاريخ 

مت  البار�د  اكت�ساف  اأن  �املعر�ف 

يف  ال�سني  يف  التاريخ  يف  ت�سجيله 

القرن التا�سع امليالدي فقط عندما 

الفحم  ال�سينيون  الكيميائيون  مزج 

�امل���ل���ح ال�����س��خ��ري �ال��ك��ربي��ت يف 

الألعاب �املفرقعات النارية.

امليدانية،  م�سوحاتي  اأثناء  ففي 

لفت نظري �بقوة البنادق يف اأيدي 

يف  �ا�ستعمالها  �الن�ساء  ال��رج��ال 

��سع  يف  �هم  القتال  �يف  ال�سيد، 

النار،  �اإطالق  البندقية،  احت�سان 

البنادق  ت�سميم  تفا�سيل  �ت��ب��ني 

دقتها �تنوعها ���سوح اأجزائها من 

�الني�سان،  �الزناد،  املر�ر،  ما�سورة 

ال��ع�����س��ف  �ج����اء  الأم�������ان،  �اأداة 

اأين  من  �سعب  ���س��وؤال  يف  الذهني 

املتفجرة،  امل��واد  على  احل�سول  مت 

اأي  على  العثور  يتم  مل  اأنه  خا�سة 

الآن  حتى  �ذخريتها  للبنادق  اأث��ر 

يف  الآث��اري��ة  احلفريات  اأع��م��ال  يف 

يف  معلقاً  الت�سا�ؤل  بقي  املنطقة، 

جاء  اإجابة، حتى  يبحث عن  ذهني 

الفرج �مبح�س ال�سدفة.

على  العمل  ف��ري��ق  ع���ادة  ج��رت 

موقع  يف  امليداين  املع�سكر  اإقامة 

تتم  حتى  ال��ر���س��وم،  ب��ك��رثة  يتمتع 

ط��وال  �الت�سوير  البحث  عملية 

اليوم، �بالقرب من اإحدى اللوحات 

ال��ك��ب��رية، �ال���ت���ي حت��م��ل ر���س��وم��اً 

اخل��دم��ات  ف��ري��ق  ب���داأ  للبندقية، 

�اإ�سعال  ال�سباح  لإفطار  بالتجهيز 

النار، �قد ��سع احلطب على موقع 

ال�سغرية  الأحجار  قطع  فيه  تتناثر 

�الكبرية، �كانت املفاجاأة هو تطاير 

اجت��اه  ك��ل  بقوة يف  الأح��ج��ار  قطع 

�قد  النار،  حلرارة  مالم�ستها  عند 

ح��م��دن��ا اهلل ع��ل��ى ���س��الم��ه �ج��وه 

�اأعني فريق العمل الذي كان قرب 

موقد النار، من تلك اللحظة بداأت 

البندقية،   � احل���ادث  ب��ني  اأرب���ط 

ف��ج��م��ع��ت ع��ي��ن��ات م���ن الأح���ج���ار، 

امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  اإىل  ب��ه��ا  �ذه���ب���ت 

الذين  �التقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

�سعادة  مقدمتهم  �يف  بي  احتفوا 

الذي  القري�سي  الدكتور عبدالعزيز 

اأ�سرف على حتليل العينة، �جاء يف 

حيود  »با�ستخدام  يلي  ما  التقرير 

دي(  اآر  ال�سينينية)اإك�س  الأ�سعة 

العينة مكونة ب�سكل رئي�س  اأن  تبني 

مكونة  العينة  اأن  اأي  الكوارتز  من 

 � ب��الأ���س��ا���س،  الرملي  احلجر  م��ن 

املايكا  م��ن   قليلة  م���واد  تت�سمن 

�ال��ف��ل��د ���س��ب��ار �ال���ت���ي ي��دخ��ل يف 

تركيبها الكيميائي معدن الألومنيوم 

ال�سخر  قابلية  على  ي�ساعد  الذي 

�الن��ط��الق  �الت�سظي،  لالنفجار 

�تعر�سها  ت�سخينها  عند  مل�سافات 

اأي�ساً  اأدت  التي  ال�سديدة،  للحرارة 

يف  املحتجز  املاء  �متدد  تبخر  اإىل 

م�سامات ال�سخر، مما �ّلد ارتفاعاً 

���س��دي��داً يف ال�����س��غ��ط امل�����س��ام��ي، 

للعينة  التفجريية  القوة  �م�ساعفة 

ما  ك��ل  ب��ني  �بالربط  ال�سخرية«. 

اكت�سفوا  ال�سكان  اأن  يرّجح  تقدم، 

لالنفجار،  الرملي  احلجر  قابلية 

ثم �سمموا بذلك البندقية، �ح�سوا 

يف خم��زن��ه��ا ال��ذخ��رية احل��ج��ري��ة، 

�اأ����س��ل��وا اإل��ي��ه��ا ����س���رارات ن��اري��ة 

بالذخرية،  فتيل مو�سول  رمبا عرب 

زّخات  هيئة  على  القذائف  لتنطلق 

كما هو �ا�سح يف الر�سم املرفق.

العمل  م�ستقبل  م��ا  ب��راأي��ك��م   -

الآثاري يف اململكة ؟

ما�سي  اأن  دائ��م��اً  اأق��ول  كنت   -

ب��اه��ر،  م�ستقبل  ينتظره  اململكة 

احلديثة  الكت�سافات  ه��زت  حيث 

بتوثيقها  العاملية  الآثارية  الأ��ساط 

ا�ستقراره   � الأ�ل  الإن�سان  ��سول 

منذ  امل��م��ل��ك��ة  غ����رب  ���س��م��ال  يف 

الأم��ر  خلت،  �سنة  األ��ف  اأربعمائة 

الذي اأّكد كون اأرا�سي اململكة كانت 

لالإن�سان،  الثانية  الأ�ط��ان  �سمن  

لذلك فثقافتنا متتد اإىل ذلك العمق 

يف  الثقافة  �اأن  ال�سحيق،  الزمني 

التاريخ �فجره �يف  ع�سور ما قبل 

رافدية  تكن  مل  التاريخية  الع�سور 

بل  متو�سطية،  �ساطئية   � �نيلية 

�سحرا�ية،  عربية  �بجدارة  اأي�ساً 

من  اململكة  تكون  اأن  اأتوقع  �عليه 

الثقافية  ال�سياحة  حمطات  اأق��وى 

العاملية.
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اختراع العرب للبندقية واكتشاف المقذوفات النارية
د.الفقري من ميادين الر�شوم ال�شخرية يف �شمال غرب اململكة يرجح..

تحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالميًا مع قارات ودول كبرى

أتوقع أن تكون المملكة من أقوى محطات السياحة الثقافية العالمية

م�ضّلح يف و�ضع اطالق النار د. الفقري اأمام املعار�ض الفنية  املفتوحة للر�ضوم ال�ضخرية يف �ضمال غرب اململكة
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)10347( بحث منشور باسم الكلية .. مما يعادل %60
من البحوث المنشورة باسم الجامعة

العلوم أول كلية علمية في شبة الجزيرة العربية

كليات  �أق����دم  م��ن  �ل��ع��ل��وم  كلية  تعترب 

عام  يف  �أن�شئت  فقد  �شعود،  �مللك  جامعة 

1379/78ه� (1958م) وكانت �لكلية �لثانية 
بعد كلية �لآد�ب يف منظومة كليات جامعة 

�مللك �شعود، وهي �أول كلية علمية يف �شبه 

علم  باأق�شام  ب��د�أت  وقد  �لعربية،  �جلزيرة 

وعلم  وعلم �حليو�ن  )�جليولوجيا(  �لأر���ض 

�لنبات، و�لفيزياء، و�لكيمياء، و�لريا�شيات، 

وك��ان��ت �ل��ق��اع��ات �ل��در����ش��ي��ة و�مل��خ��ت��رب�ت 

�لطالب  و�أع����د�د  متو��شعة  و�لإم��ك��ان��ات 

حمدودة جد�ً، فاإىل ن�ض �لتقرير.

عن الكلية:
�شهدت �لكلية كباقي كليات �جلامعة تطور�ً 

ملحوظاً على جميع �مل�شتويات فز�دت �لأق�شام 

وتطورت �ملخترب�ت و�شاحب ذلك زيادة �أعد�د 

�لطالب، كما �شهدت تطور�ً كبري�ً عند �نتقال 

ف���ازد�د عدد  �حل��ايل  مقرها  �إىل  �جلامعة 

�أن�شئ ق�شم �لإح�شاء وق�شم  �لأق�شام حيث 

�لكيمياء �حليوية و�أن�شئت تخ�ش�شات جديدة 

�إىل ق�شم  �ل��ذي �شم فيما بعد  �لفلك  مثل 

�لنبات  ق�شم  �لدقيقة يف  و�لأحياء  �لفيزياء 

و�جليوفيزياء يف ق�شم علوم �لأر�ض وبحوث 

�لعمليات يف ق�شم �لإح�شاء. كما ت�شم �لكلية 

8 �أق�شام يف �شطر �لطالب و7 �أق�شام يف �شطر 
لدرجة  برناجماً  تقدم 11  �لطالبات، حيث 

للطالبات  بر�مج  و7  للطالب  �لبكالوريو�ض 

ودول��ي��اً،  وطنياً  �أك��ادمي��ي��اً  �عتماد�ً  معتمدة 

كما مت �إن�شاء برنامج �لريا�شيات �لإكتو�رية 

و�ملالية بق�شم �لريا�شيات حديثاً وجاري �لعمل 

لعتماد �لربنامج �عتماد�ً وطنياً ودولياً، كما 

تقدم 12برناجماً لدرجة �ملاج�شتري للطالب 

و8 بر�مج للطالبات، وكذلك تقدم �لكلية 6 

بر�مج لدرجة �لدكتور�ة للطالب و�لطالبات، 

كما �أن �لكلية ت�شعى للح�شول على �لعتماد 

�لأكادميي جلميع بر�جمها للدر��شات �لعليا 

�عتماد�ً وطنياً.

�أعد�د �لطالب يف �زدياد م�شتمر يف جميع 

�أق�شام �لكلية وجميع �لدرجات �لعلمية، كما 

�أن �لكلية تقوم بتدري�ض �لعديد من �ملقرر�ت 

و�لكليات  �لعلمية،  �لكليات  ملعظم  �خلدمية 

�لأوىل  و�ل�شنة  �أق�شامها،  بجميع  �ل�شحية 

�مل�شرتكة، مما يجعلها من �أكرب كليات جامعة 

حيث  �لعلمي  للمجتمع  خدمًة  �شعود  �مللك 

تعترب ر�فد�ً علمياً �شخماً. كما �أن �لأق�شام 

ت�شم ما يقارب من (540) من �أع�شاء هيئة 

بالإ�شافة  و�ملعيدين،  و�ملحا�شرين  �لتدري�ض 

�إىل ما يقارب (233) من �لفنيني وم�شاعدي 

�لبّحاث و (57) من �ملوظفني مبا جمموعه 

(839) على م�شتوى �لكلية بفرعيها �لرجايل 

و�لن�شائي، كما �أن �لكلية ت�شم مر�كز خدمية 

منها: مركز �لبحوث، �ملخترب �ملركزي.

و�لكلية بجميع �أق�شامها ت�شم ع��دد�ً من 

�ملتخ�ش�شة  و�ملخترب�ت  �لبحثية  �لكر��شي 

حيث ي�شل عددها �إىل (17) كر�شي بحثي 

�أبحاث  كر�شي  وه��ي:  متنوعة  يف جم��الت 

��شتغالل  �أب��ح��اث  كر�شي  �لبرتوكيماويات، 

�لطاقة �ملتجددة وتطبيقاتها يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية، كر�شي �أبحاث �لربوتينات، كر�شي 

�جلينوم،  �أبحاث  كر�شي  �لثدييات،  �أبحاث 

كر�شي �أبحاث �ل�شريفاكتانت، كر�شي �أبحاث 

�مل��و�د  �أب��ح��اث  كر�شي  �حل��ي��وي��ة،  �ملنتجات 

�ملتقدمة، كر�شي �أبحاث كيمياء �حلفز، كر�شي 

��شتك�شاف �مل��و�رد �ملائية يف �لربع �خلايل، 

كر�شي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

لأبحاث �ملوؤ�شر�ت �حليوية له�شا�شة �لعظام، 

كر�شي �لتطبيقات �لطبية �حليوية من �ملو�د 

�لنانوية، كر�شي �لدرعية للدر��شات �لبيئية، 

كر�شي بحث �لأم��ري �شلطان للبيئة و�حلياة 

�لفطرية، كر�شي ت�شخي�ض �أمر��ض �ل�شرطان 

�لرحمن  عبد  كر�شي  �ل��ل��ي��زر،  با�شتخد�م 

 ،(DNA) جلري�شي لأبحاث �حلم�ض �لنووي�

كر�شي هيئة �مل�شاحة �جليولوجية �ل�شعودية 

لدر��شة �ملخاطر �لطبيعية.

براءات االختراع:
بر�ء�ت  �لخ��رت�ع من مكتب  ب��ر�ء�ت  �لعلوم عدد من  كلية  حققت 

وقد  وعاملية خمتلفة،  �إقليمية  مكاتب  عدة  ومن  �لأمريكي  �لخ��رت�ع 

ت�شاعفت �أعد�د ت�شجيل ون�شر بر�ء�ت �لخرت�ع خالل �خلم�ض �شنو�ت 

�ملا�شية بو�قع ما يقارب (139) بر�ءة �خرت�ع.

�هتمت كلية �لعلوم بالبحث �لعلمي، حتى تز�يد عدد �لبحوث 

�إىل (10347)  �ملن�شورة خالل �خلم�ض �شنو�ت �ملا�شية لي�شل 

با�شم  �ملن�شورة  �لبحوث  من   %60 تقريباً  يعادل  ما  وهو  بحثاً 

�لكلية  يف  �لبحثية  �لكر��شي  تلعب  وحيث  �شعود،  �مللك  جامعة 

�لكر��شي  عدد  و�زد�د  و�إب��ر�زه،  �لعلمي  �لإنتاج  يف  هاماً  دور�ً 

�لبحثية بالكلية �إىل ما يقارب (17) كر�شي بحث.

تهدف �خلطة �ل�شرت�تيجية لكلية �لعلوم لإعد�د خطة �شاملة 

ومتكاملة طويلة �ملدى لتحقيق ريادة �لكلية يف �لعملية �لتعليمية 

�لكليات  طليعة  يف  �لكلية  ولتكون  �ملجتمع،  وخدمة  و�لإد�ري���ة 

�أه��د�ف  لتحقيق  �ل�شرت�تيجية  خطتها  �أطلقت  فقد  �ملتميزة 

�جلامعي  �لتعليم  يف  �لتميز  حتقيق  وه��ي:  )�ل�شبعة(  �لكلية 

و�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع، تطوير وحتقيق �ل�شبل �لكفيلة 

للمو�رد  �لأمثل  �ل�شتخد�م  و�ملخرجات،  �لأد�ء  جودة  ب�شمان 

و�لتقنية �حلديثة، توفري بيئة حمفزة �إد�رياً و�أكادميياً، ��شتقطاب 

�لأف�شل من �أع�شاء هيئة �لتدري�ض و�ملوظفني و�لطالب، �إقامة 

�شر�كات فاعلة حملياً وعاملياً،تعزيز �لثقافة �لعلمية وفعالياتها 

وتاأ�شيل فل�شفة �لعلوم. وحققت �لكلية وهلل �حلمد ن�شبة كبرية 

من جممل هذه �لأهد�ف خالل �لثالث �شنو�ت �ملا�شية، وتعمل 

يلبي  مبا  �ل�شرت�تيجية  خطتها  لتحديث  جاهدًة  �لآن  �لكلية 

مع  يتو�فق  ومبا  �خلارجية  �لد�خلية  �لكلية  بيئة  يف  �لتغري�ت 

روؤية �ململكة 2030.

�لعلوم:  كلية  مع  و�لتفاقيات  �لتفاهم  �شر�كات 

جامعة  �ل�شحة،  ب��وز�رة  �إب��د�ع  مركز  �إن�شان،  جمعية 

�مللك عبد �لعزيز – كلية �لعلوم، جامعة �مللك في�شل 

ورجاله  �لعزيز  عبد  �مللك  موؤ�ش�شة  �لعلوم،  كلية   –

�هلل  عبد  �مللك  معهد  (موهبة)،  و�لإب���د�ع  للموهبة 

�لربج  خمترب�ت  �ل�شت�شارية،  و�لدر��شات  للبحوث 

�لطبية، �جلمعية �ل�شعودية للنباتات، �شركة �ملد�ر�ض 

�ملتقدمة.

مبادرة كن فيزيائياً.. حتقق ما تريد.

و�لكلية بجميع �أق�شامها ت�شم عدد�ً من �لكر��شي 

ي�شل عددها  �ملتخ�ش�شة حيث  و�ملخترب�ت  �لبحثية 

�إىل (20) كر�شي بحثي مبجالت متنوعة.

توجهت كلية �لعلوم نحو �لنهو�ض و�لرتقاء مب�شتوى 

خمرجاتها،  وحت�شني  وت��ط��وي��ره��ا  ب��ر�جم��ه��ا  �أد�ء 

�عتماد  من  تعاىل  �هلل  من  بف�شل  ��شتطاعت  حتى 

�لبكالوريو�ض  ملرحلة  برناجماً)   11) �لكلية  بر�مج 

�عتماد�ً وطنياً من �ملركز �لوطني للتقومي و�لعتماد 

يف  �لكلية  �جتهدت  وكذلك   ،NCAAA �لأكادميي 

ملرحلة  برناجماً)   11) �لكلية  بر�مج  �عتماد  جتديد 

�لعتماد  وك��ال��ة  م��ن  دول��ي��اً  �ع��ت��م��اد�ً  �لبكالوريو�ض 

و�لعلوم  و�ملعلوماتية  �لهند�شة  يف  �لدر��شية  للرب�مج 

وت�شعى   ،.ASIIN e.v و�لريا�شيات  �لطبيعية 

�لكلية يف �لوقت �لر�هن نحو م�شروع �عتماد بر�مج 

برناجماً)   18 (ل�  وطنياً  �عتماد�ً  �لعليا  �لدر��شات 

�لوطني  �ملركز  من  و�لدكتور�ة  �ملاج�شتري  ملرحلتي 

. NCAAAللتقومي و�لعتماد �لأكادميي

إنجاز سجله تاريخ الكلية:

أبرز مبادرة قام بها أحد طالب الكلية:الخطة االستراتيجية:

االعتماد األكاديمي:

أبرز شراكات الكلية:

 موظف متميز

أد. زيد آل عثمان

عميد كلية العلوم

علي الناصر

مسعود شراحيلي

سؤال للعميد؟

اإعداد: قما�ش املني�صري
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

اأت�����اح ال��ف��ه��م ال��ع��م��ي��ق ل��ل��دم��اغ 

من  للتخفيف  م�سبوقة  غري  فر�ساً 

التحديات التي تفر�سها الإعاقة، اإذ 

اإ�سارات  واملهند�سون  العلماء  ياأخذ 

نف�سه  الأح��ي��اء  علم  من  ت�سميمية 

لإن�ساء تقنيات ثورية ت�ستعيد وظيفة 

اأو  الإ�سابة  من  املت�سررة  الأج�سام 

ال�سيخوخة اأو املر�ض، من الأطراف 

ال�سناعية التي تتيح التنقل ب�سهولة 

يف الت�ساري�ض ال�سعبة، اإىل الأنظمة 

حت��رك  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  الع�سبية 

اجل�سم بعد اإ�سابة احلبل ال�سوكي.

اأن�ساأ معهد  الغاية،  اأج��ل هذه  من 

 ،MIT للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ض 

الإلكرتونيات  لهند�سة  مركزاً جديداً 

»مركز  �سمي   ،)bionics( احليوية 

بفاعلة  تيّمناً  للبيونك�ض«،  يانغ  ليزا 

اخلري التي مّولته. وهو مركٌز طموٌح 

مع  الإن�سان  ج�سم  دم��ج  اإىل  يهدف 

مة كالهياكل اخلارجية  تكنولوجيا متقِدّ

الروبوتية exoskeletons وواجهات 

الدماغ والكمبيوتر البينية.

وقال رئي�ض املعهد رافاييل رايف: 

»�سيوفر مركز يانغ حموراً ديناميكياً 

وامل�سممني  واملهند�سني  للعلماء 

ع����ر م��ع��ه��د م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ض 

حلول  على  معاً  للعمل  للتكنولوجيا 

خالل  من  الإعاقة  لتحديات  ثورية 

ليزا  تطلق  احلكيمة،  الهدية  ه��ذه 

تعاونية  ل�سرتاتيجية  العنان  يانغ 

وا�سعاً  ت��اأث��رياً  لها  �سيكون  ق��وي��ة، 

الظروف  من  كبرية  جمموعة  عر 

الب�سرية، وهي تر�سل اإ�سارة م�سرقة 

ل��ل��ع��امل ب���اأن ح��ي��اة الأف�����راد ال��ذي��ن 

للغاية«.  مهمة  الإعاقة  من  يعانون 

اجلديد  الأب��ح��اث  مركز  �سيخ�سع 

لقيادة الأ�ستاذ هيو هري، من خمتر 

ما�سات�سو�ست�ض  معهد  يف  الو�سائط 

من  يعاين  نف�سه  وهو  للتكنولوجيا، 

الثنتان،  اإعاقة، حيث برتت قدماه 

واأ���س��ب��ح م��ع��روف��اً ك��رائ��د يف جمال 

الروبوتية.  ال�سطناعية  الأط��راف 

اإنه  للمعهد،  اإع��الن  يف  هري  وق��ال 

كخطوة  اجلديدة  املبادرة  هذه  يرى 

الإعاقات  على  الق�ساء  نحو  مهمة 

الأط��راف  لتطوير  متاماً  اجل�سدية 

باأوامر  تتحرك  التي  ال�سطناعية 

التي  الب�سرية  الأجهزة  اأو  الدماغ، 

امل�ساب  ال�سوكي  احل��ب��ل  ت��ت��ج��اوز 

على  ي��ج��ب  ال��ع�����س��الت،  لتحفيز 

دمج  الإلكرتونية  الأجهزة  مطوري 

امل��ع��رف��ة م���ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��ِوّع��ة 

ال���روب���وت���ات  ال��ت��خ�����س�����ض - م���ن 

اجلراحة  اإىل  ال�سطناعي  والذكاء 

والت�سميم.  احل��ي��وي��ة  وامليكانيكا 

للبيونيك�ض  ي��ان��غ  م��رك��ز  ���س��ي��ك��ون 

ويوحد  بعمق،  التخ�س�سات  د  متعِدّ

معهد  مدار�ض يف  خ��راء من ثالث 

العلوم  للتكنولوجيا:  ما�سات�سو�ست�ض 

والتخطيط.  وال��ع��م��ارة  والهند�سة 

وكذلك بالتعاون مع اأطباء جراحيني 

بجامعة  الطب  كلية  من  و�سريريني 

اختبار  املركز  �سي�سمن  ه��ارف��ارد، 

والو�سول  ب�سرعة  البحثي  م  التقُدّ

ذل���ك  يف  مب����ا  امل���ح���ت���اج���ني،  اإىل 

املجتمعات املحرومة تقليدياً.

الأوىل،  الأرب�����ع  ال�����س��ن��وات  يف 

واختبار  تطوير  على  املركز  ز  �سريِكّ

ثالث تقنيات اإلكرتونية:

ال��رق��م��ي،  الع�سبي  -1اجلهاز 

احلركة  ا�سطرابات  على  للق�ساء 

التي ت�سببها اإ�سابات احلبل ال�سوكي 

يتحكم  ع�سلي  تن�سيط  با�ستخدام 

ح��رك��ات  لتنظيم  الكمبيوتر  ف��ي��ه 

احلبل  اإ�سالح  الأطراف مع حتفيز 

ال�سوكي يف الوقت نف�سه.

لالأطراف  اخلارجية  -2الهياكل 

مل�ساعدة  الدماغ،  فيها  يتحكم  التي 

الع�سالت ال�سعيفة ومتكني احلركة 

امل�سابني  ل��الأ���س��خ��ا���ض  الطبيعية 

ال�سطرابات  اأو  الدماغية  بال�سكتة 

الع�سلية الهيكلية.

-3اإع������������ادة ب����ن����اء الأط��������راف 

احلركات  ل�ستعادة  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

الدماغ  فيها  يتحكم  التي  الطبيعية 

واإدراك  باللم�ض  الإح�سا�ض  وكذلك 

اجل�����س��م ل���الجت���اه واحل����رك����ة من 

الأطراف الإلكرتونية.

مع ظهور املتحورات، طور باحثون 

اختبار »بي �سي اآر« ميكنه لي�ض فقط 

ت�سخي�ض العدوى، ولكن ميكنه اأي�ساً 

حتديد املتحور املحدد الذي ي�سبب 

من  باحثون  قام  فقد  العدوى.  تلك 

الرعاية  وخدمات  »الأط��ب��اء  �سركة 

واملتعاونون  التكتيكية«  ال�سحية 

»روجت��������رز«  ج���ام���ع���ة  م���ع���ه���م يف 

امل����وارد  بتخ�سي�ض  الأم���ريك���ي���ة، 

لكورونا  اخ��ت��ب��ار  لتطوير  ب�سرعة 

منهجيتهم  ون�سروا  وموثوق،  دقيق 

جملة  يف  الإجن����از  يف  امل�ستخدمة 

»الت�سخي�ض اجلزيئي«، بحيث ميكن 

من�ساأة جتري  اأي  قبل  من  تكرارها 

اختبارات ال�» بي �سي اآر«.

هذا  لتطوير  الباحثون  وا�ستخدم 

وهي  اجلزيئية«،  »املنارات  الختبار 

تقنية رائدة جلامعة »روجترز«، وهي 

عبارة عن جزيئات على �سكل دبو�ض 

�سعر ميكن ت�سميمها لربطها ب�سكل 

انتقائي بت�سل�سل متحور حمدد.

9 طفرات لالختبار،  اختيار  ومت 

خمتلفة،  ملونة  �سبغات  منها  لكل 

»امل��ن��ارة  ترتبط  عندما  اأن��ه  بحيث 

امل�ستهدف،  ب��اجل��زيء  اجل��زي��ئ��ي��ة« 

خالل  من  ذل��ك  عن  الك�سف  ميكن 

كل  الباحثون  واختر  املميز،  لونه 

منارة على حدة، لتاأكيد خ�سو�سيتها 

ل��ل��ط��ف��رة امل��ع��ي��ن��ة، وب��ع��د ذل����ك، مت 

�سي  بي   « اختبار  املنارات يف  دمج 

اإيجابية  مري�ض  عينة   26 على  اآر« 

اختبارها  �سبق  وال��ت��ي  للفريو�ض، 

وحتديدها بت�سل�سل عميق.

اأنهما  على  عينتني  حتديد  ومت 

اأنهما  على  واثنتني   ، »األفا«  متغري 

اأنها  على  وثماٍن  »اإب�سيلون«،  متغري 

متغري »دلتا«، وكان الختبار بتقنية 

متاماً  متفقاً  اجلزيئية«  »امل��ن��ارات 

مع  العميق،  الت�سل�سل  نتائج  م��ع 

ح�سا�سية 100 يف املائة.

»الختبار  ب��اأن  الباحثون  واأف���اد 

ظهر  فعندما  اأي�ساً،  للتكيف  قابل 

)اأوم��ي��ك��رون(، ك��ان��وا ق��ادري��ن على 

�سهر  م��ن  اأق���ل  يف  م��ن��ارة  ت�سميم 

نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ط��ف��رة  لتحديد 

للتهرب  وم��ه��م��ة  ل����)اأوم���ي���ك���رون(، 

املناعي«.

حدد الباحثون »متغري اأوميكرون« 

يف 17 من 33 عينة مري�سة اإ�سافية 
مت اختبارها م�سبقاً، وكانت النتائج 

متوافقة بن�سبة 100 يف املائة.

الدرا�سة  يف  امل�����س��ارك  الباحث 

ن�سره  تقرير  يف  قال  ديكدان،  ريان 

املوقع الإلكرتوين جلامعة »روجترز« 

اإن »الأدوات التي مت تطويرها لتتبع 

وحتديد املتغريات اجلديدة �ستكون 

الوباء، ولأي فريو�سات  مفيدة لهذا 

اأو م�سببات لالأمرا�ض غري متوقعة، 

قد تظهر يف امل�ستقبل«.

تنتِه  مل  »اجل��ائ��ح��ة  اأن  واأ���س��اف 

بعد، ونحن بحاجة ما�سة اإىل نظام 

النا�سئة  لل�ساللت  عاملي  مراقبة 

اأك���ر ع��دوى  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ي ميكن 

�ساللت  حتديد  اأن  كما  مميتة،  اأو 

مهمة،  معلومات  عن  يك�سف  معينة 

وط��ول  احل�سانة،  ف��رتة  ط��ول  مثل 

لالنتقال،  والقابلية  املعدية،  الفرتة 

والأع�����را������ض امل���ر����س���ي���ة، وح��ت��ى 

التغيريات يف الأعرا�ض ال�سائدة«.

لتالفي »مخاطر على القلب 
والدماغ«.. راقب ضغط

دمك أثناء الوقوف
يف درا�سة طبية حديثة، ربط باحثون اإيطاليون بني ارتفاع �سغط الدم 

عند الوقوف، واحتمالية الإ�سابة بالنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية.

الباطني يف  الطب  اأ�ستاذ  بالتيني  باولو  الدرا�سة  موؤلفي  كبري  وقال 

الأولية،  »اأكدت فر�سيتنا  الدرا�سة  نتائج  اإن  الإيطالية،  »بادوفا«  جامعة 

وهي اأن الزيادة الوا�سحة يف �سغط الدم عند التحول من و�سعية اجللو�ض 

اإىل الوقوف، ميكن اأن تكون موؤ�سراً على اأمرا�ض خطرية لدى ال�سباب«.

واأ�ساف بالتيني: »فوجئنا اإىل حد ما اأنه حتى الزيادة الطفيفة ن�سبياً 

يف �سغط الدم )6 اإىل 7 ملم زئبقي( كانت تنبئ باأمرا�ض قلبية خطرية 

على املدى الطويل«.

و�سملت الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها يف جملة »هايرتن�سن« العلمية، 

1200 �سخ�سا من البالغني، تراوحت اأعمارهم بني 18 و45 عاماً، ومل 
يعاجلوا من املرحلة الأوىل ملر�ض ارتفاع �سغط الدم الذي يعرف با�سم 

»�سغط الدم النقبا�سي )140 اإىل 159 ملم زئبقي(«، اأو »�سغط الدم 

النب�ساطي )90 اإىل 100 ملم زئبقي(«.

قبل  الدم  �سغط  دواء خلف�ض  تناول  قد  امل�ساركني  من  اأي  يكن  ومل 

خلطر  معر�سون  اأنهم  على  البداية  يف  جميعاً  تقييمهم  ومت  الدرا�سة، 

وتاريخهم  حياتهم  منط  على  بناء  الرئي�سية  القلب  لأمرا�ض  منخف�ض 

الطبي، علما اأنهم مل يكونوا يعانون مر�ض ال�سكري اأو �سعف الكلى، وفق 

ما ذكرت وكالة »يونايتد بر�ض اإنرتنا�سونال« لالأنباء.

اأو�ساع  يف  للم�ساركني  الدم  �سغط  قراءات  اأخذت  الدرا�سة،  وخالل 

بدنية خمتلفة، مبا يف ذلك ال�ستلقاء وبعد الوقوف، ومن بني امل�ساركني 

الذين �سجلوا اأعلى ارتفاع يف �سغط الدم عند الوقوف، بلغ متو�سط زيادة 

�سغط الدم لدى اأعلى 10 باملئة 11.4 ملم زئبقي، و�سجل جميعهم معدلً 

اأعلى من 6.5 ملم زئبقي.

كما �سجل امل�ساركون الآخرون انخفا�ساً متو�سطاً قدره 3.8 ملم زئبقي 

يف ال�سغط النقبا�سي عند الوقوف.

 105 الدرا�سة  يف  امل�ساركون  واجه  عاماً،   17 مدتها  متابعة  وخالل 

عار�ساً رئي�سياً متعلقاً بالقلب، وكان اأكرها �سيوعاً النوبات القلبية واآلم 

ال�سدر املرتبطة بالقلب وال�سكتة الدماغية، ووجد الباحثون اأن احتمالت 

يف  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة  تقريباً  ت�ساعفت  كبري،  قلبي  عار�ض  ح��دوث 

جمموعة ال�10 باملئة الأعلى.

وبعد �سبط متو�سط �سغط الدم الذي ي�ستغرق اأكر من 24 �ساعة، 

خل�ض الباحثون اإىل اأن الزيادة الكبرية يف �سغط الدم عند الوقوف تظل 

موؤ�سراً على الإ�سابة بالنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية واأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية الرئي�سية الأخرى.

وتعليقاً على الدرا�سة، قال بالتيني: »ت�سري النتائج اإىل اأنه يجب قيا�ض 

الذين  للمر�سى  العالج  تخ�سي�ض  اأج��ل  من  الوقوف  عند  ال��دم  �سغط 

يعانون ارتفاع �سغط الدم، ومن املحتمل اأن يتم التفكري يف اتباع نهج يقوم 

الذين  لالأ�سخا�ض  الدم  �سغط  خف�ض  وعالج  احلياة،  تغيري منط  على 

يعانون فرط رد الفعل املرتفع اأو زيادة �سغط الدم ا�ستجابة للوقوف«.

تطور الفت.. »بي سي آر« قادر على تحديد متحورات كورونا

دمج اإلنسان واآللة للقضاء على اإلعاقة
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تقنية

لماذا أغلقت قوقل 
YouTube Vanced ؟

مت اإيقاف تطبيق Vanced YouTube ال�شهري، 

من�شئو  وك�شف  قوقل.  �شركة  من  قانوين  تهديد  بعد 

امل�شروع يف  اإغللاق  يتم  اأنلله   Vanced YouTube
الأيام املقبلة مع تعيني روابط التنزيل التي تتم اإزالتها.

�شخ�ص  لأي  بالن�شبة  العمل  يف  التطبيق  وي�شتمر 

حتديثات  اأي  دون  اأنللدرويللد،  عرب  حالًيا  بتثبيته  قام 

م�شتقبلية. ولكن من املحتمل اأن يتوقف عن العمل يف 

 Vanced YouTube وقت ما قريًبا، ويقول مالكو

اأنهم ا�شطروا اإىل اإيقاف امل�شروع لأ�شباب قانونية.

 Vanced مالكي  اإىل  مللوؤخللًرا  قللوقللل  واأر�للشلللللت 

YouTube خطاب توقف، مما اأجرب املطورين على 
التوقف عن توزيع التطبيق وتطويره.

 Vanced YouTube فريق  من  م�شوؤول  وقللال 

اإىل  الإ�لللشلللارات  جميع  اإزاللللة  منا  طلب  ر�للشللالللة:  يف 

يوتيوب وتغيري ال�شعار واإزالة جميع الروابط املتعلقة 

مبنتجات يوتيوب.

اإ�للشللدار  مبللثللابللة   YouTube Vanced ويللعللد 

معدل من تطبيق يوتيوب الأ�شلي تابع جلهة خارجية 

بحظر  يوتيوب  مل�شتخدمي  وي�شمح  اأندرويد،  لنظام 

جميع اإعانات الفيديو عرب املن�شة دون احلاجة اإىل 

.Premium ا�شرتاك

كما اأ�شاف ميزات مثل الت�شغيل يف اخللفية وغري 

امل�شتخدمني،  على  ر�للشللوم  فر�ص  دون  الكثري  ذلللك 

عدم  مللرات  عللدد  اإعللادة  خللال  من  �شعبية  واكت�شب 

من  قوقل  اأزالته  اأن  بعد  الفيديو  مبقاطع  الإعجاب 

اخلدمة.

مظهًرا  اأي�ًشا   YouTube Vanced ويت�شمن 

اأ�شود حقيقًيا، وتخ�شي�شات غري معرو�شة يف تطبيق 

يوتيوب الر�شمي لنظام اأندرويد.

طرحت  الرتقب،  من  �شهور  بعد 

الأمللريكلليللة حتديثاً  »اأبللللل«  �للشللركللة 

 iOS( بها  اخلا�ص  الت�شغيل  لنظام 

عرب  ملللا  �للشللرعللان  لللكللن   ،)15.4
غ�شبهم  عللن  »اآيللفللون«  م�شتخدمو 

ب�شبب م�شكلة كبرية واجهتهم.

ميل«  »ديلللللي  �شحيفة  وقللالللت 

مللن  اللللعلللديلللد  اإن  اللللربيلللطلللانللليلللة 

اإنهم  قللالللوا  »اآيللفللون«  م�شتخدمي 

�شريعا للبطارية بعد  لحظوا نفاداً 

تنزيلهم التحديث اجلديد.

يف  ح�شابه  على  اأحللدهللم  وذكللر 

�شريع  ا�للشللتللنللزاف  »هللنللاك  تللويللرت: 

 iOS حتديث  بعد  اآيفون  لبطارية 

بل5  انخف�ص �شحن هاتفي   ..15.4
دقللائللق..   10 مللن  اأقللل  املئة يف  يف 

هذا اأمر مثري لل�شخرية«.

كيف  تو�شح  �شورة  اآخللر  ون�شر 

تثبيت  مللنللذ  بللطللاريللتلله  تلل�للشللتللنللزف 

عليها  وعلللللق  اجلللديللد،  التحديث 

بالقول »SOS Apple« )النجدة(.

الللهللواتللف،  وعللللّلللق اخللللبلللري يف 

اأدريان كينغ�شلي، على هذه امل�شكلة 

ت�شغيل  نظام  تثبيت  »يوؤدي  بالقول: 

جديد على اآيفون اإىل تفعيل الكثري 

التطبيقات يف اخللفية، وميكن  من 

حتى  اأو  ل�شاعات  ذلك  ي�شتمر  اأن 

اأيام«.

ت�شمى  العملية  »هلللذه  وتلللابلللع: 

ما  وغالبا  البطارية،  معايرة  اإعادة 

ينفد  ال�شحن  باأن  النطباع  تعطي 

لي�شت  اأنها  حني  يف  اأكللرب،  ب�شرعة 

كذلك«.

اإىل  امل�شتخدمني  كينغ�شلي  ودعا 

مراقبة »�شحة البطارية«، من خال 

 ،»Battery« ثللم   ،»Settings«

ثم   ،»Battery Health« وبعدها 

 Peak Performance« اختيار 

.»Capability

نفاد سريع للبطارية.. مستخدمو آيفون غاضبون من التحديث

قوقل لديها خطة بمليار دوالر لبناء القدرة 
الرقمية األفريقية

سناب شات تقيد التطبيقات بسياسات جديدة

اأو�شلت �شركة قوقل كابًا بحرًيا 

اإىل توغو، اأول دولة يف غرب اإفريقيا 

تللقللدم خلللدملللات الللهللاتللف املللحللمللول 

التجارية من اجليل اخلام�ص.

حتت  الإنرتنت  كابل  تو�شيل  ومت 

�شطح البحر Equiano، وهو جزء 

تكلفته  تبلغ  الللذي  برنامج قوقل  من 

مليار دولر لبناء القدرات الرقمية يف 

القارة، بالدولة التي يبلغ عدد �شكانها 

اأن  املفرت�ص  ومللن  ن�شمة.  8 مايني 
يخدم الكابل نيجرييا وناميبيا وجنوب 

اإفللريللقلليللا يف وقلللت لحلللق مللن هللذا 

العام. كما يربط اإفريقيا باأوروبا عرب 

الربتغال. كما من املتوقع اأن ي�شاعد 

م�شاعفة  يف  توغو  اجلديد  الكابل 

�شرعات الإنرتنت بحلول عام 2025. 

بالإ�شافة اإىل خف�ص اأ�شعار الإنرتنت 

بنحو 14 يف املئة، وذلك وفًقا لبحث 

 Genesis و Africa Practice من

قوقل.  مللن  بتكليف   Analytics
يف  الرقمي  القت�شاد  وزيللرة  وقالت 

اأن  هي  روؤيتنا  لو�شون:  �شينا    توغو، 

ن�شبح مركًزا رقمًيا ونحن بحاجة اإىل 

الت�شال، يوفر لنا هذا الكابل قدًرا 

�شعة  بيع  ميكننا  ال�شعة،  من  هائًا 

ويوفر  اأخلللرى،  بلدان  اإىل  بالتجزئة 

الكابل مبجرد ت�شغيله عر�ًشا ترددًيا 

دولة  اأي  من  مللرة   20 اأكللرب مبقدار 

اأخرى يف غرب اإفريقيا. كما ي�شاعد 

يف اإيجاد ما يقرب من 37 األف وظيفة 

جديدة بحلول عام 2025.

القت�شادية  اللجنة  رئي�شة  وقالت 

لأفريقيا التابعة لاأمم املتحدة، فريا 

�شرعات  من  النوع  هللذا  �شوجنوي: 

امل�شتوى  نف�ص  ي�شعك يف  الإنللرتنللت 

من القدرة التناف�شية مثل نظرائك يف 

العامل الغربي.

اأعلى تكاليف  وتعد توغو من بني 

بيانات الهاتف املحمول على املحتوى 

عند 8.64 دولر لكل جيجابايت.

وقالت لو�شون: تاأمل توغو يف جذب 

وامل�شاعدة  جديدة  جتارية  اأن�شطة 

النا�شئة  ال�شركات  �شناعة  تنمية  يف 

يف الباد من خللال زيللادة �شرعات 

الإنرتنت.

حلللظلللرت �للشللركللة �للشللنللاب 

�شات  �شناب  ملن�شة  املللالللكللة 

املجهولة  املرا�شلة  تطبيقات 

اللللتلللي �للشللهلللللت الللتللنللمللر عرب 

بتجديد  وتعهدت  الإنللرتنللت 

نوع  اأي  ملعاجلة  �شيا�شاتها 

من التجارب املت�شلة باملن�شة 

با�شتخدام  بناوؤها  التي ميكن 

اأدوات املطور اخلا�شة بها.

تطبيقات  ال�شركة  وحتظر 

وتطلب  املجهولة،  املرا�شلة 

ببناء  يللقللوم  �شخ�ص  اأي  مللن 

تلللطلللبللليلللقلللات للللللللبلللحلللث عللن 

التطبيقات  هللذه  ق�شر  الأ�شدقاء 

وما   18 �شن  امل�شتخدمني من  على 

احلاليني  املطورين  منح  ويتم  فوق. 

لل�شيا�شات  لللامللتللثللال  يللوًمللا   30
اجلديدة.

على  التغيريات  هللذه  وتقت�شر 

تللطللبلليللقللات اجللللهلللات اخلللارجلليللة 

املدجمة مع �شناب �شات ول تهدف 

�شامة  ملل�للشللكللات  مللعللاجلللة  اإىل 

الأطفال الأخرى عرب املن�شة.

حتللديللث  اإن  اللل�للشللركللة  وتلللقلللول 

فرعية  يوؤثر يف جمموعة  ال�شيا�شة 

�شغرية من جمتمعها املكون من اأكرث 

من 1500 مطور. ويتاأثر نحو 2 يف 

املئة من املطورين باحلظر املفرو�ص 

على تطبيقات املرا�شلة املجهولة.

من  املئة  يف   3 نحو  يتاأثر  بينما 

املللطللوريللن بللاملللتللطلللللبللات اجلللديللدة 

واأ�للشللارت  الللعللمللريللة.  لتطبيقاتهم 

املطورين  اأن  اإىل  للا  اأيلل�للشً ال�شركة 

الذين يزيلون الر�شائل املجهولة من 

مراجعة  اإعللادة  ميكنهم  تطبيقاتهم 

 Snap �شركاء  ويظلوا  تطبيقاتهم 

.Kit
وقالت ال�شركة: نريد مل�شتخدمينا 

ال�للشللتللمللتللاع والللبللقللاء اآمللنللني 

عللنللد ا�للشللتللخللدام خللدمللاتللنللا، 

وهذا الهدف هو الدافع وراء 

و�شيا�شاتنا  منتجاتنا  ت�شميم 

واأنلللظلللملللتلللنلللا للللللمللطللوريللن 

اخلارجيني.

واأ�شافت: نركز اأي�ًشا على 

تدعم  الللتللي  التقنيات  بللنللاء 

الواقعية  الب�شرية  الت�شالت 

الأ�شدقاء  بني  والتلل�للشللالت 

ي�شاعد  مبداأ  وهذا  املقربني، 

عللرب  اإنلللل�للللشللللاء جتللللللارب  يف 

الإنرتنت اأكرث اأماًنا واإيجابية.

التطبيقات  اأحد   Sendit وميثل 

من  كللبللري  ب�شكل  ا�للشللتللفللادت  الللتللي 

تطبيقات  علللللى  اللل�للشللابللق  احلللظللر 

بني  من  ولكنه  املجهولة.  املرا�شلة 

اإجراء  اإىل  حتتاج  التي  التطبيقات 

�شناب  مع  العمل  ملوا�شلة  تغيريات 

�شات.

احلظر،  بعد  اأ�شهر  غ�شون  ويف 

اكت�شب Sendit مايني التنزيات 

ما  الذين  املراهقني  من  الإ�شافية 

اأ�شئلة  لن�شر  طريقة  يريدون  زالللوا 

واأجوبة جمهولة امل�شدر.
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ميزة جديدة لآلباء على 
إنستقرام.. يمكنكم 

مراقبة أطفالكم

اإن�شتقرام  من�شة  طللرحللت 

للوالدين  ميكن  جديدة  اأدوات 

ا�للشللتللخللدامللهللا للللللملل�للشللاعللدة يف 

ا�شتخدام  من  واحلللد  املراقبة 

ملل�للشللاركللة  لتطبيق  اأطللفللالللهللم 

اللللل�للللشللللور، بلللعلللد اأ�لللشلللهلللر مللن 

الإفللل�لللشلللاحلللات اللللتلللي اأثلللللارت 

خماوف ب�شاأن تاأثري املن�شة يف 

امل�شتخدمني الأ�شغر �شًنا.

وتوفر الأدوات لاآباء القدرة 

على معرفة مقدار الوقت الذي 

يق�شيه اأطفالهم عرب اإن�شتغرام. 

كما ت�شمح لهم بو�شع قيود على 

ا�شتخدام املن�شة، بالإ�شافة اإىل 

يتابعونها  التي  احل�شابات  روؤية 

اخليارات  وتتاح  يتبعونها.  اأو 

حالًيا لاآباء يف الوليات املتحدة 

مع وجود خطط لن�شرها عاملًيا 

يف الأ�شهر املقبلة. ومت الإعان 

م�شبًقا  اجلديدة  اخليارات  عن 

يف تدوينة من اآدم مو�شريي يف 

بالإ�شافة  املا�شي،  العام  اأواخر 

اإىل الإعان عن بع�ص امليزات 

التي مت طرحها يف ذلك الوقت.

تلك  ا�شتهدفت  ذللللك،  اإىل 

املراهقني  امل�شتخدمني  امليزات 

ب�شكل مبا�شر، مثل احلث على 

اأخذ ا�شرتاحة بعد فرتة حمددة 

فران�شي�ص  و�شربت  الوقت.  من 

املا�شي مئات  العام  هوجني يف 

ذلك  يف  مبا  الداخلية،  الوثائق 

اأظللهللرت  الللتللي  الللوثللائللق  بع�ص 

درايللة  على  كانت  ال�شركة  اأن 

بالطرق التي ميكن اأن ت�شر بها 

ل  العقلية،  بال�شحة  اإن�شتغرام 

�شيما بني الفتيات املراهقات.

وا�شتجوب امل�شرعون املديرين 

الللتللنللفلليللذيللني ملللن فلليلل�للشللبللوك 

ا�شتماع  جل�شات  واإن�شتقرام يف 

حول هذه التفا�شيل وغريها من 

الوثائق. واأوقفت ال�شركة موؤقًتا 

خطة لإ�شدار ن�شخة من املن�شة 

لاأطفال دون �شن 13 عاًما.



برنامج »المتفوقين« يشارك في 
معرض الدفاع العالمي 

كتبت: �سارة ال�سويداء

�سارك فريق من برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف معر�ض الدفاع 

العاملي  باململكة العربية ال�سعودية والذي اأقامته الهيئة العامة لل�سناعات 

للعام احلايل  9 مار�ض  اإىل   6 الفرتة من  اأثناء  الريا�ض  الع�سكرية مبدينة 

2022م، وقد �َسِحب الطلبة مدير الربنامج الدكتور طالل احلزميي.
التوافق  على  يركز  ال��ذي  الأول  العاملي  احل��دث  ال��دف��اع  معر�ض  يعد 

ت�ست�سيفه  الذي  الأكرب  ال�سرتاتيجي  احلدث  وهو  القطاع،  يف  العملياتي 

اململكة العربية ال�سعودية ب�سفتها اإحدى دول جمموعة الع�سرين، ومن اأكرب 

اأ�سواق الدفاع الآمن ممتد من الوليات املتحدة اإىل كوريا، ومن الربازيل 

اإىل ال�سني، وقد مّثل ح�سور املعر�ض 85 دولة خالل الثالثة اأيام الأوىل، 

ومت اإجراء اأكرث من 800 لقاء �سمن برنامج لقاء ال�سركاء، ومتيز املعر�ض 

وعر�ض  كيلومرتات  ثالثة  بطول  خ�سي�ساً  م�سمم  ط��ران  م��درج  بوجود 

مركزاً  املعر�ض  احت�سن  وقد  والتفاعلية،  احلّية  للعرو�ض  مرت جمّهز   45
تفاعلياً للقيادة والتحكم جمّهز باأحدث التقنيات، فهو يعترب من�سة عاملية 

متخ�س�سة يف التوافق العملياتي يف جمال الدفاع.

»الهندسة« تكرم الطالب المتفوقين 
بجائزة المهندس طارق القصبي

 رعى عميد كلية الهند�سة الدكتور م�ساعد بن نا�سر العواد، واملهند�ض 

طارق بن عثمان الق�سبي حفل تكرمي الطالب املتفوقني الفائزين بجائزة 

»املهند�ض طارق الق�سبي للطالب املتميزين«، وذلك ظهر يوم الأربعاء 29 

رجب املوافق 2 مار�ض يف قاعة الت�سريفات بكلية الهند�سة، بح�سور وكالء 

الكلية وروؤ�ساء الأق�سام ومقرري وحدات الإر�ساد وجمٌع من احل�سور.

حيث بداأ احلفل بالقراآن الكرمي، باآيات األقاها الطالب عبداهلل احلريبي، 

األقاها رئي�ض وحدة الإر�ساد و  اآلية الرت�سيح للجائزة  ثم كلمة موجزة عن 

األقاها  املتفوقني  كلمة  ذلك  تلى  املناع،  حممد  الدكتور  الطالبي  التوجيه 

الطالب م�سعب ال�سالمة بالنيابة عن زمالءه، بعد ذلك األقى عميد الكلية 

كلمة ترحيبية بال�سيوف، وتهنئة للطالب بالتفوق، حيث هّناأ فيها الطالب 

بالتفوق و التميز و�سكر فيها راعي احلفل على دعمه الالحمدود، بعدها 

بذل  على  الطالب  كلمة حث  الق�سبي  املهند�ض طارق  احلفل  راعي  األقى 

اجلهد و الجتهاد، وبنّي ف�سل العلم و واملعرفة، واأن التفوق والتميز املعريف 

ي�ساهم يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة ٢٠٣٠.

وبعدها مت تكرمي الطالب املتفوقني من قبل راعي احلفل املهند�ض طارق 

الق�سبي وعميد الكلية البالغ عددهم 49 طالباً من خمتلف التخ�س�سات 

طارق  املهند�ض  احلفل  راع��ي  الكلية،  عميد  ك��ّرم  اخلتام  ويف  الهند�سية، 

ودعمه  وق��دم،  بذل  ما  على  الق�سبي  للمهند�ض  �سكره  مقدماً  الق�سبي، 

امل�ستمر للقطاعني الأكادميي وال�سناعي.

اليوم العالمي للمرشد السياحي..
في فعالية

اأحيا ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي فعالية » اليوم العاملي 

للمر�سد ال�سياحي« بح�سور رئي�سة الق�سم الدكتورة اآلء الرويبعة.

وت�سمنت الفعالية حما�سرة األقاها الدكتور حممد اأبو العطا، اأبرز  من 

خاللها دور املر�سد ال�سياحي كونه مو�سوعة معلوماتية موثقة ت�سعى لإبراز 

اجلانب الرثي يف �سياحة بلده.

لتنظيم  الدائمة  اللجنة  عقدت 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وامل�����س��وؤول��ي��ة 

الجتماعية اجتماعها الأول، برئا�سة 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكادميية الدكتور حممد بن �سالح 

النمي، ونائب رئي�ض اللجنة الدائمة 

وامل�سوؤولية  التطوعي  العمل  لتنظيم 

الطالب  �سوؤون  عميد  الجتماعية 

الدلبحي،  كناخر  بن  علي  الدكتور 

ومب�ساركة ممثلي اجلهات باجلامعة 

الأربعاء  يوم  وذلك  اللجنة،  اأع�ساء 

املوافق 13 �سعبان 1443ه�  بقاعة 

اجلامعة  وكيل  مبكتب  الجتماعات 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية.

الالئحة  م�سودة  اللجنة  ناق�ست 

التنظيمية للعمل التطوعي، وم�سودة 

التطوعي  للعمل  الإر�سادي  الدليل 

ب��اجل��ام��ع��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع لئحة 

العمل التطوعي التي اأقرها جمل�ض 

اللجنة  رئي�ض  اأك��د  حيث  ال����وزراء، 

الدكتور حممد بن �سالح النمي على 

�سرورة توحيد جهود جميع اجلهات 

املوفرة للفر�ض التطوعية باجلامعة 

جانب  اإىل  من�سوبيها،  يخدم  مب��ا 

و���س��ع الآل��ي��ات وال��ربام��ج ال��الزم��ة 

ط��رح  يف  اجل���ه���ات  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 

وجه  اأكمل  على  التطوعية  الفر�ض 

ومراجعتها وتطويرها ب�سكل دوري.

كتب: عبداملجيد العجالن

ت�سوير:  عبداملجيد اجلمعة

ا����س���ت���ق���ب���ل وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

الدكتورعبداهلل ال�سلمان، يوم الثالثاء 

�سفارة مملكة  م��ن  وف���داً  امل��ا���س��ي، 

باأعمال  القائم  يتقدمهم  تايالند، 

�سنتانا  ك�سم  �ساتانا  ال�سيد  ال�سفارة 

اأيوتايا. تناق�ض الطرفان حول اأهمية 

اإقامة ندوات اأكادميية لن�سر ثقافات 

بعد  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  دول  رابطة 

ذلك التقى الوفد بعدد من الطالب 

باجلامعة،  املنتظمني  التايلنديني 

ح�سر  طالباً   128 عددهم  والبالغ 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ال��ل��ق��اء، 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

احلميزي، ووكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير الدكتور علي م�سملي.
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د. النمي يرأس االجتماع األول للجنة الدائمة العمل التطوعي

د. السلمان يستقبل القائم بأعمال سفارة مملكة تايالند
40 طالبة ي�شاركون بزراعة 400 �شتله مبنتزه ثادق الوطني


