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الب�شرية  املوارد  وزارة  اأن  الرجيعي 

طبقت  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

ال����وزراء  ق���رار جمل�س  اإج�����راءات 

1441/10/24ه�  وتاريخ   »660«

امل��ت�����ش��م��ن اع���ت���م���اد ال��ت�����ش��ن��ي��ف 

وتطبيقه  للمهن  املوحد  ال�شعودي 

احلكومية،  واالأجهزة  ال��وزارات  يف 

من  ال�شادر  التعميم  يف  ذلك  جاء 

كافة  اإىل  الب�شرية  امل��وارد  عمادة 

تطبيق  ب�����ش��اأن  اجل��ام��ع��ة  وح����دات 

الوزارة الت�شنيف على 

املدنية  اخلدمة  قطاع 

جل��م��ي��ع امل�����ش��م��ي��ات 

اخلا�شعة  الوظيفية 

لنظام اخلدمة املدنية؛ 

موظفي  جميع  داعيًة 

وم��وظ��ف��ات اجل��ام��ع��ة 

من�شة  اإىل  ل��ل��دخ��ول 

ملعرفة  وذل��ك  »م�شار« 

الوظيفية  م�شمياتهم 

الت�شنيف  بح�شب  التحديث  بعد 

ال�شعودي للمهن عرب الرابط التايل 

https://masar.
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 Account/Login
واأ����ش���ار ال��رج��ي��ع��ي 

ال��ت�����ش��ن��ي��ف  اأن  اإىل 

لتحقيق  يهدف  املهني 

لغة واحدة تُبنى عليها 

من  واملفاهيم  املعايري 

واحدة  خالل مرجعية 

املحلي  امل�شتوى  على 

البيانات  تبادل  وت�شهيل  واالقليمي 

بني اجلهات احلكومية، اإ�شافة اإىل 

واملعلومات  التحتية  البنية  توفري 

وحتليل  جمع  لعمليات  االأ�شا�شية 

العمل  ب�����ش��وق  املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات 

واإع�����������داد اآل��ي��������ة ل��ل��ت��ح��دي��ث�����ات 

امل�شتقبلة.

اجل��ام��ع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

حت�شني  نحو  قدماً  للم�شي  ت�شعى 

كف��اءة  ورف����ع  ال��ع��م�����ل،  م�����ش��ت�����وى 

وكوادرها  قط�اع�ات��ها  بني  االأداء 

املتغي��رات  مع  يتوافق  مبا  الب�شرية 

امل��وارد  اأن��ظمة  يف  حت�دث  التي 

الب�شرية.
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الجامعة توقع اتفاقية كرسي الشيخ عبدالله الرشيد 
ألبحاث علوم األرض واالستشعار عن بعد

05انطالق المرحلة الثانية من معسكر االبتكار األول

»حرم أمير الرياض«
ترعى حفل تخريج 6691 طالبة.. الخميس

 كتبت: مهاء الهوي�شل

حتت رعاية حرم اأمري منطقة الريا�س االأمرية نورة بنت حممد اآل �شعود حتتفل املدينة اجلامعية للطالبات، 

عند العا�شرة من �شباح يوم اخلمي�س القادم بتخريج 6691 طالبة لكافة الكليات والدرجات العلمية للعام 

الدرا�شي 1442-1443 ه، الذين ميثلون الدفعة الثامنة واخلم�شني من طالبات جامعة امللك �شعود بامل�شرح 

الرئي�شي للطالبات.

وانطلقت يوم االإثنني املا�شي اأوىل هذه االحتفاالت ملدة اأ�شبوعني، على اأن تختتم بحفل التميز ال�شنوي 

يوم اخلمي�س 25 �شوال 1443ه.

امللك  جامعة  رئي�س  معايل  وق��ع 

�شعود الدكتور بدران العمر، واالأ�شتاذ 

ر�شيد عبداهلل الر�شيد رئي�س جمل�س 

لوقف  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة 

اخلريية  لالأعمال  الر�شيد  عبداهلل 

اإن�شاء  عقد  امل��ا���ش��ي  االإث��ن��ني  ي���وم 

الر�شيد  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  »ك��ر���ش��ي 

واال�شت�شعار  االأر���س  علوم  الأبحاث 

عن بعد«، بح�شور معايل نائب وزير 

ل�شوؤون  املعدنية  وال���روة  ال�شناعة 

املديفر  خ��ال��د  امل��ه��ن��د���س  ال��ت��ع��دي��ن 

ومعادن  للذهب  معادن  عام  ومدير 

اجلهني،  حممود  املهند�س  االأ�شا�س 

وذلك يف اإطار دعم االأبحاث العلمية 

يف جمال علوم االأر���س واال�شت�شعار 

عن بعد وتقدمي الدرا�شات والبحوث 

الكر�شي  هذا  وياأتي  اال�شتك�شافية. 

التي  البحثية  للكرا�شي  ام���ت���داًدا 

ت�شرف على رعايتها اجلامعة، والتي 

حققت العديد من املنجزات العلمية، 

حيث اأن هذا الكر�شي العلمي يدعم 

وموؤ�ش�شات  اجلامعة  بني  ال�شراكة 

حتقيق  يف  وي�شهم  امل��دين  املجتمع 

التنمية امل�شتدامة.

الكر�شي  على  امل�شرف  واأو���ش��ح 

ال�شهري  بن خ�شري  فهد  د.  �شعادة 

اإىل  ي�شعى  العلمي  ال��ك��ر���ش��ي  اأن 

اإج���راء ودع��م االأب��ح��اث العلمية يف 

واال�شت�شعار  االأر���س  علوم  جماالت 

عن بعد خلدمة امل�شروع التنموي يف 

بالدنا، ونقل وتوطني تقنيات البحث 

العلمي لتوفري بيئة مالئمة لالإبداع 

والتمييز واالبتكار و تدريب وتطوير 

وت��ق��دمي  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  املخت�شني 

املتخ�ش�شة،  العلمية  اال�شت�شارات 

ذات  العلمية  اجلهات  مع  والتعاون 

يف  وخارجها  اململكة  داخل  العالقة 

جمال الكر�شي العلمي، وفق اأهداف 

تطوير  نحو   2030 اململكة  روؤي���ة 

البحث العلمي واالبتكار.

ح�شر توقيع العقد، وكيل اجلامعة 

وكيل  ال�شلمان،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

كلية  عميد  م�شملي،  علي  الدكتور 

العلوم الدكتور زيد العثمان، امل�شرف 

على الكر�شي الدكتور فهد ال�شهري.

مكافآت الطالب..تحديث بيانات الموظفين على التصنيف السعودي للمهن 
مواد غذائية وعمالت رقمية

كتب: قما�س املني�شري - عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة

هذه  كافية يف  اجلامعة غري  مكافاآت  اأن  اجلامعة،  طلبة  من  عدد  اأكد 

الفرتة، نظري ارتفاع اال�شعار، فيما ذهب البع�س منهم اأنها تفي بالغر�س، 

ولكن يجب اإنفاقها بال�شكل ال�شحيح.

بدورها �شحيفة  »ر�شالة اجلامعة«، قامت با�شتطالع الراء طلبة اجلامعة 

حول » �شرف مكافاآتهم«، حيث اأبان الطالب بدر ال�شمايل اأنه يقوم ب�شرفها 

اأنه يقوم ب�شراء بع�س  على املواد الغذائية، فيما قال الطالب عبا�س علي 

املقتنيات املفيدة التي ت�شاهم يف حت�شني م�شتوى الفهم واال�شتيعاب.

تكون  اأوجه �شرف مكافاته  اأن  املطريي  الطالب في�شل  قال  من جانبه 

عرب عدة اأق�شام، منها يف العمالت الرقمية.                 التفا�شيل �ش� 9
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كليات وعمادات الجامعة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

انطالق المرحلة الثانية من معسكر االبتكار األول

ن��ظ��م��ت ع��������دداً م����ن ك��ل��ي��ات، 

اجل��ام��ع��ة،  واإدارات  وع����م����ادات، 

الفطر  عيد  معايدة  حفل  م�ؤخراً،  

اأقيم احلفل بح�ض�ر  املبارك، حيث 

التدر�س  هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن  جمع 

واملن�ض�بني.

كلية العلوم 

برعاية عميد كلية العل�م الدكت�ر 

اأقامت  اآل عثمان  بن عبد اهلل  زيد 

الكلية حفل املعايدة ال�ضن�ي مبنا�ضبة 

ح�ض�ر  و�ضط  املبارك،  الفطر  عيد 

وكالء الكلية وروؤ�ضاء الأق�ضام وعدد 

من من�ض�بي الكلية من اأع�ضاء هيئة 

بقاعة  وذل��ك  وامل�ظفني،  التدري�س 

الت�ضريفات بالكلية. 

الكلية،  عميد  بكلمة  احلفل  ب��داأ 

ب����دوره رح���ب م��ن خاللها  وال����ذي 

ه��ذه  اأن  اإىل  م�����ض��راً  ب��احل�����ض���ر، 

املبادرات  اإطار  يف  تاأتي  الحتفالية 

التي تقدمها الكلية لتعزيز الت�ا�ضل 

اأعقب  من�ض�بيها،  بني  الجتماعي 

ذل����ك ت���ب���ادل احل�������ض����ر ال��ت��ه��اين 

والتربيكات بهذه املنا�ضبة.

كلية املجتمع

املجتمع  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��ح�����ض���ر 

واأع�ضاء  الأق�ضام  وروؤ�ضاء  ووكالئها 

الإداري،  والطاقم  التدري�س  هيئة 

امل�افق  الأح���د  ي���م  الكلية  اأق��ام��ت 
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مبنا�ضبة عيد الفطر املبارك.

عميد  رح��ب  احلفل،  بداية  ويف 

���ض��ادق  وق���دم  ب��احل�����ض���ر،  الكلية 

من�ض�بي  لكافة  والتربيكات  التهاين 

لهم  متمنياً  املنا�ضبة  بهذه  الكلية 

ع��ي��داً ���ض��ع��ي��داً،  وع�����داً ح��م��ي��داً ، 

با�ضتمرار  وعال  جل  امل���ىل  وداعياً 

الذي  الأم��ر  اجلائحة  ح��دة  تراجع 

الجتماعات  من  املزيد  بعقد  ي�ؤذن 

ملا  الكلية  من�ض�بي  مع  احل�ض�رية 

وقدم  مثمر،  اجتماعي  اأثر  من  لها 

ملن�ض�بي  والتقدير  ال�ضكر  �ضعادته 

خالل  املبذولة  اجله�د  على  الكلية 

ال���ف���رة امل��ن��ق�����ض��ي��ة م���ن ال��ف�����ض��ل 

الدرا�ضي وداعياً لهم بتحقيق املزيد 

هذا  م��ن  تبقى  فيما  الت�فيق  م��ن 

الف�ضل.

للتط�ير  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  وق����دم 

لل�ض�ؤون  الكلية  ووك��ي��ل  واجل�����دة، 

-بدورهما-  والأكادميية  التعليمية 

ال��ت��ه��ن��ئ��ة مل��ن�����ض���ب��ي ال��ك��ل��ي��ة ب��ه��ذه 

مثل  اأهمية  على  واأّك���دا  املنا�ضبة، 

عمل  بيئة  ت�فر  يف  اللقاءات  هذه 

بني  الت�ا�ضل  تعزيز  ع��رب  حم��ف��زة 

وبني   ، ومن�ض�بيها  الكلية  اإدارة 

حفل  ختام  ويف  اأنف�ضهم،  املن�ض�بني 

الرمزية  الهدايا  ت�زيع  مت  املعايدة 

على احل�ض�ر.    

الدرا�سات العليا

العليا  الدرا�ضات  عمادة  اأقامت 

بح�ض�ر  ملن�ض�بيها  م��ع��اي��دة  حفل 

الدكت�ر  العليا  ال��درا���ض��ات  عميد 

ه�ضام بن عبدالعزيز الهدلق ووكالء 

ال�داعني  عاي�س  الدكت�ر  العمادة 

وروؤ�ضاء  املعي�ف  عبداهلل  والدكت�ر 

ال�حدات يف العمادة.

وبهذه املنا�ضبة هّناأ عميد ووكالء 

العليا  الدرا�ضات  من�ض�بي  العمادة 

مبنا�ضبة عيد الفطر املبارك يف ج� 

ي�ض�ده ال�د واملحبة.

عمادة �سوؤون املكتبات 

ف��ي��م��ا اأق���ام���ت ع��م��ادة ���ض���ؤون 

ملن�ض�بيها  معايدة  حفل  املكتبات 

يف  وذل��ك  امل��ا���ض��ي  الأح���د  �ضباح 

املركزية،  �ضلمان  امللك  مكتبة  به� 

على  ال���ع���ام  امل�����ض��رف  ب��ح�����ض���ر 

عبداهلل  الدكت�ر  بالنيابة  العمادة 

ب����ن ح���م����د امل����ق����رن وم�����ض��اع��د 

بن  علي  الدكت�ر  ال��ع��ام  امل�ضرف 

الدكت�ر  األقى  حيث  الأكلبي،  ذيب 

فيها  ه��ّن��اأ  كلمة  امل��ق��رن  ع��ب��داهلل 

وق��دم  بالعيد  ال��ع��م��ادة  من�ض�بي 

���ض��ك��ره ل��ه��م ع��ل��ى م��اق��دم���ه من 

خالل  والطالب  للباحثني  خدمات 

متمنياً  امل��ب��ارك  رم�����ض��ان  ���ض��ه��ر 

الت�فيق. للجميع 

معهد اللغويات العربية

اللغ�يات  معهد  اأق��ام  جانبه  من 

ال���ع���رب���ي���ة ����ض���ب���اح ي������م الأح�����د 
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الفطر  ع��ي��د  مبنا�ضبة  ملن�ض�بيه 

عميد  ���ض��ع��ادة  بح�ض�ر  امل���ب���ارك، 

الأق�ضام  وروؤ���ض��اء  ووك��الئ��ه  املعهد 

والطاقم  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء 

الإداري.

الدكت�ر  املعهد  عميد  رحب  وقد 

حممد بن اإبراهيم الف�زان باحل�ض�ر 

وهناأهم بالعيد املبارك.

ت��خ��ل��ل ال��ل��ق��اء ت���ب���ادل ال��ت��ه��اين 

عن  اجلميع  عرب  حيث  والتربيكات 

فرحتهم بهذه املنا�ضبة و�ضط اأج�اء 

اأ�ضرية رائعة.

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س 

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر ب������دران ب��ن 

وحدة  اأطلقت  العمر  عبدالرحمن 

ملركز  التابعة  الجتماعي  البتكار 

الأع��م��ال  ري����ادة  مبعهد  الب��ت��ك��ار 

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ض��ع���د امل��رح��ل��ة 

الثانية من مراحل مع�ضكر البتكار 

وه��ي  »اأث�����ر«  الأول  الج��ت��م��اع��ي 

والذي  التدريبي،  املع�ضكر  مرحلة 

ثقافة  ون�ضر  الت�عية  اإىل  يهدف 

روؤية  وحتقيق  الجتماعي  البتكار 

مفه�م  تعزيز  يف   2030 اململكة 

الب��ت��ك��ار وال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

وزي�����ادة امل�����ض��اه��م��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

للكليات  وخا�ضة  اجلامعة  داخ��ل 

الأثر  ذات  امل�ضاريع  يف  الإن�ضانية 

رواد  ومتكني  وتاأهيل  الجتماعي، 

ا�ضتخدام  من  الجتماعي  البتكار 

لتقييم  الالزمة  والأدوات  املناهج 

الح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وب��ن��اء 

م�����ض��اري��ع اب��ت��ك��اري��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

ن��اج��ح��ة، وت���ط��ي��د ال��ع��الق��ة بني 

اجلامعة واجلهات املهتمة بالبتكار 

الج���ت���م���اع���ي وري�������ادة الأع���م���ال 

الجتماعية يف املجتمع. وبداأ تنفيذ 

املا�ضي  الأح��د  ي���م  منذ  املع�ضكر 

حتى  وي�ضتمر  1443/10/14ه�، 
من�ض�بي  جلميع  1443/11/3ه�، 
اجل��ام��ع��ة م���ن ط����الب وط��ال��ب��ات 

واإداري���ني  تدري�س  هيئة  واأع�����ض��اء 

 8  –  4 ال�ضاعة  م��ن   ، وخريجني 

التدريبي  الربنامج  وي�ضتمل  م�ضاء 

تبداأ  افرا�ضية  عمل  ور���س  على 

ي���م��ي الأح���د والث��ن��ني م��ن خالل 

عمل  ب�ر�س  وت�ضتكمل  زوم  من�ضة 

وحتى  الثالثاء  من  تبداأ  ح�ض�رية 

اخلمي�س يف قاعة الدروازة بجامعة 

املع�ضكر  هذا  ويطمح  �ضع�د  امللك 

من  الجتماعي  الأث��ر  حتقيق  اإىل 

البتكار  وممار�ضات  اأدوات  خالل 

الجتماعي، بدءاً بح�ضر التحديات 

تك�ين  اإىل  و�ضياغتها  الجتماعية 

ال��ف��ك��رة امل��ب��ت��ك��رة وحت���ي��ل��ه��ا اإىل 

اج��ت��م��اع��ي قابل  ري����ادي  م�����ض��روع 

ي��راع��ي  ك��م��ا  الأويل.  ل���الإط���الق 

الأن�ضطة  ت��ن���ع  املع�ضكر  ب��رن��ام��ج 

مبا ي�ضمل حتقيق الحتياج املعريف 

عرب  وي��ت��م  للم�ضاركني  وامل���ه���اري 

مراحل متتابعة زمنياً ومرابطة من 

حيث امل�ا�ضيع التدريبية.

وملزيد من التفا�ضيل عن مع�ضكر 

ال��راب��ط:  اإىل  ال��دخ���ل  اأث���ر ميكن 

https://617afba3df851.

/site123.me
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مبن��سبة مرور 12 ع�مً� على ت�أ�سي�سه..

رئيس الجامعة يرعى احتفال مركز الملك سلمان 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها

د.آل سعود: الملك سلمان يهتم بالتاريخ ومطلع فيما يتعلق بتاريخ الوطن

د.الهالبي: جاء التكريم تقديرًا لإلنجازات التي قام بها القائمون على المركز

تدشين الموقع اإللكتروني للمجلة العلمية والسجل العلمي للندوة العالمية الـ9

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

الأح��د  ي��وم  العمر،  ب��دران  الدكتور 

�سلمان  امللك  مركز  احتفال  املا�سي 

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

وح�سارتها، مبنا�سبة مرور 12 عاماً 

على تاأ�سي�سه، وذلك بح�سور الأمني 

العام املكلف لدارة امللك عبدالعزيز 

وع�سو  امللكي  بالديوان  وامل�ست�سار 

الدكتور  معايل  املركز  اإدارة  جمل�س 

فهد بن عبداهلل ال�سماري.

ت��خ��ل��ل احل���ف���ل، ت��د���س��ني امل��وق��ع 

ملركز  العلمية  للمجلة  الإل��ك��روين 

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

العلمي  وال�سجل  العربية،  اجلزيرة 

لدرا�سات  التا�سعة  العاملية  للندوة 

تاريخ اجلزيرة العربية.

ويف التفا�سيل، قال امل�سرف على 

تاريخ  مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

اجلزيرة العربية وح�سارتها الدكتور 

نحتفل   « �سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف 

ال��ي��وم مب���رور اث��ن��ت��ي ع�����س��رة �سنة 

�سلمان  امللك  مركز  تاأ�سي�س  على 

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

ويفخر  ي�سرف  ال��ذي  وح�سارتها، 

وتاريخية،  وطنية  قامة  ا�سم  بحمل 

غالية علينا جميعاً، وهو ا�سم خادم 

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

–يحفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

اهلل-.

موافقة كرمية

وب���نينّ امل�����س��رف على امل��رك��ز، يف 

اأن  احلفل،  يف  األقاها  التي  كلمته 

املركز مبوافقة كرمية  تاأ�سي�س هذا 

-يحفظه  �سلمان   امل��ل��ك  ل��دن  م��ن 

ت��اري��خ��ي��اً  م���رك���زاً  ل��ي��ك��ون  اهلل-؛ 

متخ�س�ساً يف تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�سارتها، حتت�سنه جامعة الوطن، 

منه  ت��ق��دي��راً  �سعود،  امللك  جامعة 

التاريخية  الدرا�سات  اأهمية  على 

واحل�سارية املتعلقة باململكة العربية 

واجلزيرة  خا�سة  ب�سفة  ال�سعودية 

العربية ب�سكل عام.

واأ�����س����اف » ُع�����رف ع���ن خ���ادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز -يحفظه اهلل- الهتمام 

الوا�سع  ��اع��ه  واطِّ بالتاريخ،  البالغ 

وقراءاته النقدية والتحليلية ل�سيما 

ال��ذي  ال��وط��ن،  بتاريخ  يتعلق  فيما 

وم���راآة  ل��اأم��ة  يُ��ع��د �سجًا خ��ال��داً 

فكان  لأحداثها،  وتوثيقاً  لتطورها 

دائماً- يحفظه اهلل- حفيَّاً بالتاريخ 

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

يُثار من موا�سيع ومداخات واآراء. 

ترحيب

وق��������ال  د.ن�����اي�����ف ب����ن ث��ن��ي��ان 

خ���ادم  ت��رح��ي��ب  ج���اء  ���س��ع��ود،  اآل 

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

اهلل-  يحفظه   – ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

�ساً  ُمكرَّ ليكون  املركز  هذا  باإن�ساء 

واحل�سارية  التاريخية  للدرا�سات 

حلركة  وحتفيزاً  العربية،  للجزيرة 

وت�سجيعها،  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ب��ح��ث 

تاريخ  العظيمة يف  القيم  ل�ستجاء 

بخا�سة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

واجلزيرة العربية عامة.

املركز والبحث العلمي

مركز  اأن  ���س��ع��ود،  د.اآل  واأب���ان 

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،  

خال ال�سنوات املا�سية اأقدم على 

العلمي  البحث  خطوات كبرية عرب 

ال��ت��اري��خ��ي يف ال��داخ��ل واخل���ارج، 

 27 من  اأكرث  اإ�سدار   « منها  نذكر 

تاريخ  يف  متخ�س�ساً  علمياً  كتاباً 

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

ع��ق��د دورت�����ان م��ن ج��ائ��زة امل��ل��ك 

للدرا�سات  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  العليا 

ب�سدد  الآن  وامل��رك��ز  وح�سارتها، 

اجلائزة  من  الثالثة  ال��دورة  عقد 

التا�سعة  ال��دورة  العاملية،  ب�سفتها 

من الندوة العاملية لدرا�سات تاريخ 

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

عقد  ب�سدد  حالياً  املركز  اأن  كما 

والتي  الندوة،  من  العا�سرة  الدورة 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  �ستتناول 

الهجري/  ع�سر  الثاين  القرن  يف 

ال���ث���ام���ن ع�����س��ر امل����ي����ادي، وه��و 

امللتقيان  ع��ق��د  ال��ت��اأ���س��ي�����س،  ق��رن 

للكرا�سي  والثاين  الأول  العلميان 

�سعودياً  املمولة  العلمية  واملراكز 

ب�����س��دد عقد  ب���اخل���ارج، وامل���رك���ز 

جامعة  مع  بالتعاون  الثالث  امللتقى 

اأك�����س��ف��ورد، ع��ق��د ن���دوة اجل��وان��ب 

تاريخ  يف  والجتماعية  الإن�سانية 

ج��ت  تُ��ونّ وال��ت��ي  عبدالعزيز،  امل��ل��ك 

احلرمني  خادم  األقاها  مبحا�سرة 

ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

عبدالعزيز  -وزير الدفاع اآنذاك- 

عبدالعزيز  امللك  اهتمام  بعنوان 

الندوات  ع�سرات  اإقامة  بال�سباب، 

مع  بالتزامن  العلمية  واملحا�سرات 

والجتماعية،  الوطنية  املنا�سبات 

ات��ف��اق��ي��ات  ع��ق��د  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

����س���راك���ة م����ع م���رك���ز اأك�������س���ف���ود 

بجامعة  الإ���س��ام��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 

عبداهلل  امللك  ومعهد  اأك�سفورد، 

ال�ست�سارية  والبحوث  للدرا�سات 

ح�سول  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 

املجل�س  اأمانة  موافقة  على  املركز 

اعتماد  ع��ل��ى  ب��اجل��ام��ع��ة  العملي 

ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ع��ل��م��ي ل����دى امل��رك��ز 

دار  يف  اأع��م��ال��ه  ن�سر  ي�سمن  مب��ا 

ب�سورة  للن�سر  �سعود  امللك  جامعة 

مبا�سرة.

تعاون واجنازات

اأن  امل��رك��ز  امل�����س��رف على  واأك���د 

هذه الأعمال واملنجزات مل تاأت من 

وجل،  ع��زنّ  اهلل  توفيق  فبعد  ف��راغ، 

مثمر  وتعاون  تكاتف  ح�سيلة  كانت 

ملن�سوبي املركز من باحثني واإداريني، 

م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن اأع�����س��اء هيئة 

املركز  جل��ان  يف  املمثلني  التدري�س 

تكرمي  ياأتي  اأن��ه  م�سيفاً  املختلفة،  

عدد من ال�سخ�سيات البارزة، الذين 

اأعمال  كبري يف جناح  اأث��ر  لهم  كان 

والعلمية،  البحثية  ومنا�سطه  املركز 

اع���راف���اً ووف����اًء م��ن امل��رك��ز بهذه 

على  بالنجاح  ُكلنّلت  التي  اجل��ه��ود 

مدار اثنتي ع�سرة �سنة.

ملعايل  �سكره  �سعود  د.اآل  وق��دم 

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

للمركز  امل�ستمر  دعمه  على  العمر، 

واأعماله، وملعايل الأمني العام لدارة 

جمل�س  وع�سو  عبدالعزيز،  امللك 

بن  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور  امل���رك���ز،  اإدارة 

م�ساندته  على  ال�سماري  عبداهلل 

املركز  لأع��م��ال  ال��دوؤوب��ة  ومتابعته 

ومنا�سطه.

يف  امل��رك��ز  على  امل�سرف  وق���ال   

يدمي  اأن  اهلل   اأ�سال   « كلمته  ختام 

ع��ل��ي��ن��ا ن��ع��م��ة اخل���ري وال���رخ���اء يف 

احلرمني  خ��ادم  �سيدي  ق��ي��ادة  ظ��ل 

ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

عهد  وويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

الأمني، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

يرزقنا  واأن  اهلل-  -يحفظهم  �سعود 

جميعاً التوفيق وال�سداد.

تد�شني

ب��ع��د ذل���ك د���س��ن م��ع��ايل رئي�س 

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

جملة  وهي  للمركز،  العلمية  املجلة 

�سنوية  ن�سف  علمية حمكمة  دورية 

ت��اري��خ  درا����س���ات  يف  متخ�س�سة 

على  وح�سارتها  العربية  اجل��زي��رة 

�سهري  ت�����س��در يف  ال��ع�����س��ور،  م��ر 

امللك  م��رك��ز  ع��ن  ي��ول��ي��و«  »يناير– 

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

امللك  بجامعة  وح�سارتها  العربية 

�سعود حتت ا�سم »جملة درا�سات يف 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها«. 

والدرا�سات،  البحوث،  بن�سر  وتُعنى 

وملخ�سات  ال��ك��ت��ب،  وم��راج��ع��ات 

الر�سائل العلمية، باللغة الإجنليزية.  

العلمي  ال�سجل  كما د�سن معاليه 

لدرا�سات  التا�سعة  العاملية  للندوة 

ت��اري��خ اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، وال���ذي 

العلمية  الإ����س���دارات  اأح���دث  يعد 

تاريخ  لدرا�سات  �سلمان  امللك  ملركز 

ي�سع  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة 

تاريخ  مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

بني  وح�سارتها  العربية  اجل��زي��رة 

يدي القارئ الكرمي ال�سجل العلمي 

لدرا�سات  التا�سعة  العاملية  للندوة 

ندوة  وهي  العربية،  اجلزيرة  تاريخ 

علمية تتناول تاريخ اجلزيرة العربية 

الهجري/ ع�سر  احل��ادي  القرن  يف 

ال�سابع ع�سر امليادي، عقدت خال 

الآخ��رة  جمادى   14-13 من  امل��دة 

1442ه�
املكرمون

معايل  ك��رم  احل��ف��ل،  نهاية  ويف 

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

العمر، عدداً من ال�سخ�سيات البارزة 

عمل  م�سرية  ب�سمة يف  تركت  التي 

تاريخ  مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

وهم  وح�سارتها،  العربية  اجلزيرة 

عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  معايل   «

املكلف  ال��ع��ام  الأم���ني   - ال�سماري 

وامل�ست�سار  عبدالعزيز  امللك  ل��دارة 

بالديوان امللكي وع�سو جمل�س اإدارة 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  معايل  امل��رك��ز-، 

�سابقاً-،  اجلامعة  رئي�س  العثمان- 

�سعود-  اآل  فهد  بن  تركي  الدكتور 

امللك  جلائزة  العلمية  اللجنة  ع�سو 

تاريخ  يف  العليا  للدرا�سات  �سلمان 

اجلزيرة العربية وح�سارتها �سابقاً-، 

الأن�����س��اري  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

للندوة  التح�سريية  اللجنة  -رئي�س 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  العاملية 

العربية �سابقاً- الدكتور عبدالعزيز 

كر�سي  ع��ل��ى  -امل�����س��رف  ال��ه��اب��ي 

التاريخية  للدرا�سات  �سلمان  امللك 

واحل�����س��اري��ة ل��ل��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة 

الزيدان  عبداهلل  الدكتور  �سابقاً-، 

-امل�سرف على مركز درا�سات تاريخ 

�سابقاً  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة 

-، الدكتور عبداهلل الع�سكر »رحمه 

بق�سم  تدري�س  هيئة  -ع�سو  اهلل« 

ال�سورى-،   جمل�س  وع�سو  التاريخ 

الدكتور عبداهلل العبداجلبار -ع�سو 

هيئة التدري�س بق�سم التاريخ وع�سو 

�سابقاً-،  للمركز  العلمية  اللجنة 

هيئة  -ع�سو  الر�سيد  مها  الدكتورة 

التدري�س بق�سم التاريخ ووكيلة املركز 

وع�سو  �سابقاً،  الن�سائي  بالق�سم 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  الإدارة-،  جمل�س 

عطوة- الباحث مبركز امللك �سلمان 

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

�سامية  الأ���س��ت��اذة  وح�����س��ارت��ه��ا-، 

العتيبي -ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 

التح�سريية  اللجنة  وع�سو  التاريخ 

لدرا�سات  العا�سرة  العاملية  للندوة 

الأ�ستاذ  العربية-،  اجل��زي��رة  تاريخ 

الدعم  -م�����س��وؤول  العبداهلل  حممد 

الفني باملركز-، الأ�ستاذ عبدالرحمن 

بن مو�سى اجلديد -م�سوؤول الطباعة 

�سعود  الأ���س��ت��اذ  ب��امل��رك��ز-،  والن�سر 

مكتب  -م��دي��ر  التميمي  حممد  ب��ن 

امل�سرف على املركز-.

اهتمام املركز

الدكتور  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

عبدالعزيز الهابي، اأن هذا احلفل 

التي  املثمرة  للجهود  تقديًرا  يُعد 

ب��ذل��ه��ا امل��ك��رم��ون ك��ل يف جم��ال��ه، 

بها  ق��ام  التي  ل��اإجن��ازات  وتقديراً 

القائمون على املركز.

وبني الدكتور الهابي اأن مثل هذا 

امللك  مركز  اهتمام  يوؤكد  التكرمي 

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

امل��ال  ب��راأ���س  وح�سارتها  العربية 

يعد  التكرمي  اأن  م��وؤك��داً  الب�سري، 

دافعاً لهم جميعاً اإىل بذل املزيد من 

العطاء.
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الملتقى االقتصادي العلمي الثالث في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن

رئيس جامعة جازان: بدعم القيادة الرشيدة ولى زمن 
المباني المستأجرة

ح�سب ت�سنيف �سيماغو 2021

تعليم المملكة يتقدم إلى 
المركز 17 عالميًا في مجال 

االستشهاد بالمخرجات البحثية

العلمية؛  الأبحاث  يف جمال  عاملياً  ريادته  اململكة  تعليم  عزز 

حمققاً املركز 17 عاملياً يف جمال ال�شت�شهاد مبخرجاته البحثية 

مقارنًة  م���ؤخ��راً،  �شدر  ال��ذي   2021 �شيماغ�  ت�شنيف  ح�شب 

باملرتبة 21 للعام 2020 واملركز 26 عام 2018 يف املجال ذاته، 

وذلك بدعم القيادة الر�شيدة -اأيدها اهلل- وباجله�د التي تبذلها 

التدري�س والباحثني وتعزيز  اأع�شاء هيئة  التعليم يف دعم  وزارة 

ج�دة البحث العلمي والبتكار، واملبادرات وامل�شاريع التي ت�شرف 

عليها ال�زارة مع اجلامعات ال�شع�دية. 

وتقدمت اململكة يف ت�شنيف �شيماغ�؛ بح�ش�لها على املرتبة 

 25 البحثية، فيما حققت املركز  22 عاملياً يف عدد املخرجات 
يف العام 2020، وقبلها حلت يف املرتبة 32 للعام 2018 يف ذات 

املجال. 

ويُعد ت�شنيف �شيماغ� للدول اأحد اأهم الت�شنيفات الأكادميية 

على ال�شعيد الدويل، حيث يُ�شنف الدول ب�شكل �شن�ي، وب�شكل 

اإجمايل من عام ١٩٩٦ حتى الآن بناًء على خمرجاتها البحثية 

وال�شت�شهاد بها، وعدد اآخر من املعايري الفرعية ذات ال�شلة.

جامعة الطائف ضمن أفضل 
4 % من جامعات العالم.. 

والرابعة محليًا

للجامعات،  العاملي   RUR ت�شنيف  الطائف  جامعة  دخلت 

العاملية،  اجلامعات  من   %  4 اأف�شل  الت�شنيف  يت�شمن  حيث 

الإجناز  هذا  ياأتي  حملياً،  الرابعة  املرتبة  يف  اجلامعة  وج��اءت 

متا�شياً مع روؤية اململكة 2030، وحتقيقاً مل�شتهدف اجلامعة برفع 

ت�شنيفها العاملي.

وقال رئي�س جامعة الطائف الدكت�ر ي��شف بن عبده ع�شريي: 

حتقيق اجلامعة هذا املنجز على م�شت�ى اجلامعات العاملَيّة يعزز 

من مكانة جامعة الطائف عاملًيا وحملًيا، ويربهن على ما و�شلت 

اإليه من تقّدم يف خمتلف جمالت املعرفة، الأمر الذي ي�شاعف 

نقلة  واإح��داث  النجاحات  وحتقيق  التمّيز  مل�ا�شلة  امل�ش�ؤوليات 

ن�عية تُعزز مكانة اجلامعة حملياً وعاملياً.

التط�ير  يف  ُق��دم��اً  امل�شي  على  ع��ازم��ة  اجلامعة  واأ���ش��اف: 

امل�شتمر مبا يُحقُق ُم�شتهدفات روؤية 2030 الرامية لرفع درجة 

تناف�شية اجلامعات ال�شع�دية على ال�شاحة العاملية، ويف ال�قت 

نف�شه ال��ش�ل لتعليم ُمزدهر وجمتمع حي�ي يُ�شهم يف بناء وطٍن 

ُمتقدم ورائد يف خمتلف املجالت.

اجلامعات،  لت�شنيف  عاملًيا  نظاًما   »RUR« ت�شنيف  ويعّد 

بقيا�س اأداء 1100 جامعة عاملية رائدة من 82 دولة، من خالل 

20 م�ؤ�شراً فريداً و4 جمالت رئي�شة لالأن�شطة اجلامعية، مثل: 
املالية،  وال�شتدامة  الدويل،  والتن�ع  العلمي،  والبحث  التدري�س 

منذ  الت�شنيف  ه��ذا  اجلامعة  لدخ�ل  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  وتعد 

ن�شاأتها.

العاملية  الت�شنيفات  جمم�عة  اإىل  الت�شنيف  ه��ذا  يُ�شاف 

الأخرى التي ح�شلت عليها جامعة الطائف خالل العام املا�شي.

نّظم ق�شم القت�شاد بكلية الإدارة 

والأع��م��ال، يف جامعة الأم��رية ن�رة 

امللتقى  م�ؤخراً،  عبدالرحمن،  بنت 

حتت  الثالث،  العلمي  القت�شادي 

الب�شرية  ال��ق��درات  »تنمية  ع��ن���ان 

ال���ط��ن��ي��ة يف جم����ال الق��ت�����ش��اد 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية  وال��ت��م���ي��ل«، 

ومب�شاركة  ال�شع�دية،  القت�شاد 

واملخت�شني  الأكادمييني  من  نخبة 

واملهتمني.

واف��ت��ت��ح��ت ج��ل�����ش��ات امل��ل��ت��ق��ى 

جمل�س  رئي�شة  من  ترحيبية  بكلمة 

ال�شع�دية،  القت�شاد  جمعية  اإدارة 

كلمة  تلتها  الي��شف،  ن�رة  الدكت�رة 

قدمتها وكيلة كلية الإدارة والأعمال 

للبحث والبتكار والأعمال، ورئي�شة 

هند  ال��دك��ت���رة  الق��ت�����ش��اد،  ق�شم 

فكرة  اأّن  فيها  اأو�شحت  العفي�شان؛ 

انبثاق عن�ان امللتقى احلايل جاءت 

القدرات  تنمية  برنامج  اإن�شاء  بعد 

الب�شرية، كاأحد الربامج امل�شتحدثة 

لروؤية اململكة 2030؛ �شعياً لتط�ير 

العربية  اململكة  م�اطني  ق���درات 

للم�شتقبل،  وتاأهيلهم  ال�شع�دية، 

واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���س ال��ت��ي ت���ف��ره��ا 

واملت�شارعة،  املتجددة  الحتياجات 

وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�شت�يني  على 

على  يركز  الربنامج  اأّن  اإىل  من�هة 

ي�شهم  متني  تعليمي  اأ�شا�س  تط�ير 

مبكرة،  ���ش��ن  يف  ال��ق��ي��م  غ��ر���س  يف 

العمل،  ل�ش�ق  ال�شباب  وحت�شري 

وتنمية مهارات امل�اطنني عرب ت�فري 

ودعم  احل��ي��اة،  م��دى  التعلّم  فر�س 

ثقافة البتكار وريادة الأعمال.

وت�����ش��م��ن��ت ج��ل�����ش��ات امل��ل��ت��ق��ى 

الحتياجات  رئي�شة:  حم��اور  ثالثة 

ت��ط���رات  العمل،  ل�ش�ق  امل��ت��ج��ددة 

التعليم والتدريب، تناف�شية القدرات 

الب�شرية ال�طنية يف جمال القت�شاد 

والتم�يل.

امللتقى  اأع���م���ال  ه��ام�����س  وع��ل��ى 

وق��ع��ت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون 

التعليمية، الدكت�رة ن�ال بنت حممد 

كلية  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  الر�شيد، 

الإدارة والأعمال يف جامعة الأمرية 

وجمعية  عبدالرحمن،  بنت  ن����رة 

القت�شاد ال�شع�دية، ومّثل اجلمعية، 

اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����ش��ة 

الي��شف،  ن���رة  الدكت�رة  الأ�شتاذة 

وتهدف املذكرة اإىل التعاون يف ن�شر 

وتاأهيل  واملايل،  القت�شادي  ال�عي 

اللقاءات  وعقد  القت�شاد،  خريجي 

والأن�شطة العلمية.

يُ�شار اإىل اأّن امللتقى ياأتي يف اإطار 

�شعي جامعة الأمرية ن�رة بنت عبد 

اإث��راء  ه��دف  حتقيق  اإىل  الرحمن، 

املجالت  يف  املجتمعية  ال�شراكات 

املختلفة؛ لتاأهيل كفاءات مناف�شة يف 

منظ�مة  ودع��م  ال�طني،  القت�شاد 

البحث والبتكار والأعمال.

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ج����ازان، 

ح�شني  بن  مرعي  الدكت�ر  الأ�شتاذ 

من�ش�بي  م��ن  ع����دًدا  ال��ق��ح��ط��اين، 

اجلديد  باملقر  اجلامعة  ومن�ش�بات 

ب��امل��دي��ن��ة  الأع���م���ال  اإدارة  ل��ك��ل��ي��ة 

مقر  كذلك  ي�شم  والذي  اجلامعية، 

البتكار  ومركز  التطبيقية  الكلية 

وري����ادة الأع���م���ال، وه��ن��اأ ال��دك��ت���ر 

»القحطاين« من�ش�بي اجلامعة بعيد 

م�شاركة  وبنجاح  امل��ب��ارك،  الفطر 

اجلامعة يف اأعمال امل�ؤمتر واملعر�س 

الدويل للتعليم.

اأن  جازان  جامعة  رئي�س  واأو�شح 

بنيتها  تط�ير  على  تعمل  اجلامعة 

القيادة  لت�جيه  تنفيذاً  التحتية 

وتفعياًل  حفظها اهلل –  الر�شيدة – 

 2030 ال�شع�دية  روؤية  مل�شتهدفات 

الإنفاق،  كفاءة  حتقيق  على  بالعمل 

وال�شتغالل الأمثل ملباين املجمعات 

الأك���ادمي���ي���ة ال��ق��ائ��م��ة وال��ك��ل��ي��ات 

زمن  وىل  اأن���ه  مبيناً  وال��ع��م��ادات، 

اجلامعة  واأن  امل�شتاأجرة،  امل��ب��اين 

بنيتها  وحت��دي��ث  ت��ط���ي��ر  ت���ا���ش��ل 

داعمة  تعليمية  بيئة  بخلق  التحتية 

زي��ادة  يف  ت�شهم  ومتط�رة  وفاعلة 

لطلبة  وامل��ع��ريف  العملي  التح�شيل 

الإب��داع  على  وحتفيزهم  اجلامعة 

وذلك  املهارات،  واكت�شاب  والبتكار 

امل�شتاأجرة،  املباين  من  بالتخل�س 

الكليات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  وان��ت��ق��ال 

للمدينة اجلامعية.

لكل  �شكره  رئي�س اجلامعة  وقدم 

امل�شروع  هذا  اإجن��از  يف  �شاهم  من 

تعليمية  بيئة  لطلبتها  يحقق  ال��ذي 

ح��ر���س اجلامعة  م���ؤك��ًدا  ن��اج��ح��ة، 

م�ا�شلة  على  اإدارات���ه���ا  مبختلف 

كافة  يف  م�شاريعها  جميع  اإجن���از 

اجلامعة  وكيل  واأو���ش��ح  امل��ج��الت. 

ح�شن  الدكت�ر  الأكادميية،  لل�ش�ؤون 

اإ�شحاق، اأهمية ال�شتعدادات املبكرة 

قرب  م��ع  املنا�شبة  البيئة  لتهيئة 

الختبارات النهائية لطلبة اجلامعة، 

رئي�س  مكتب  م�شت�شار  اأ���ش��ار  كما 

الدكت�ر  الإداري��ة  لل�ش�ؤون  اجلامعة 

بذلت  التي  للجه�د  ق�شادي،  ح�شن 

من قبل خمتلف قطاعات اجلامعة 

املعنية لالنتقال للمقر اجلديد لكلية 

امل�شرف  واأو���ش��ح  الأع��م��ال.  اإدارة 

العام على اإدارة امل�شاريع باجلامعة، 

الدكت�ر علي املالكي، اأن الإمكانات 

التعليمية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  احل��دي��ث��ة 

وما  الكلية  مبنى  يت�شمنها  ال��ت��ي 

درا�شية جمهزة  قاعات  من  يحت�يه 

حتدث  كما  التقنيات،  اأح��دث  وفق 

وتقنية  الإل��ك��روين  التعليم  عميد 

غا�شم،  اإبراهيم  الدكت�ر  املعل�مات، 

ع��ن ج��ه���د ال��ع��م��ادة يف الإ���ش��راف 

على تزويد املقر اجلديد بالتقنيات 

الإلكرونية،  واخلدمات  احلديثة، 

ك��م��ا حت���دث ع���ن امل��م��ي��زات ال��ت��ي 

وجامعتي  متيز  من�ّشتي  �شت�فرها 

ملن�ش�بي وطلبة اجلامعة.

رئي�س  د���ش��ن  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 

اأك��ادمي��ًي��ا«  »متيز  من�شة  اجلامعة 

الإلكرونية والتي تهدف اإىل ح�شر 

جميع بيانات اأع�شاء هيئة التدري�س 

»جامعتي«  ومن�شة  الأك��ادمي��ي��ني، 

امل��خ�����ش�����ش��ة ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات 

وت�حيد  للطالب  م�ؤمتتة  اإلكرونية 

يحتاجها،  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  جميع 

يف  الرقمي  التح�ل  متطلبات  وفق 

اجلامعة.

ّ



اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

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

ال���ع���م���ر، رع�����ى وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الدكتور خالد احلميزي يوم البحث 

العلمي احلادي ع�سر لكلية ال�سيدلة 

الأربعاء املا�سي، بقاعة ال�سيخ حمد 

اجلا�سر ببهو اجلامعة.

عميد  رح��ب  احلفل،  بداية  ويف 

كلية ال�سيدلة املكلف الدكتور حمود 

اجلامعة  بوكيل  ال�سبيعي  مقبل  بن 

خالد  ال��دك��ت��ور  العليا  ل��ل��درا���س��ات 

احلميزي، ووكيل اجلامعة للم�ساريع 

الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سقري 

ال�سيدلة  لكلية  ال�سابق  والعميد 

ال�سعودية  للهيئة  ال��ع��ام  والأم����ن 

احل��ايل  ال�����س��ح��ي��ة  للتخ�س�سات 

الدكتور اأو�س بن اإبراهيم ال�سم�سان 

وبعمداء الكليات ال�سحية وال�سيف 

امل��ت��ح��دث، واحل�����س��ور ال��ك��رام من 

من  ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف 

داخل اجلامعة وخارجها. 

اهتمام  على  د.ال�سبيعي  واأث��ن��ى 

ال��ق��ي��ادة ال���ك���رمي م���ن ق��ب��ل خ���ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

بن عبدالعزيز اآل �سعود ، ول�ساحب 

بن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 

العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

على    ،����� اهلل  ���� حفظهما  ال��دف��اع 

مقدماً  العلمي،  بالبحث  اهتمامهم 

�سكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

ب����دران ال��ع��م��ر، ووك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي وعمادة البحث العلمي على 

اهتمامهم بالبحث العلمي.

بعد ذلك األقى راعي احلفل وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي كلمته مثنياً فيها على جهود 

يوم  وعلى  عموماً  ال�سيدلة  كلية 

البحث العلمي خ�سو�ساً.

 وذكر د.احلميزي اأن يوم البحث 

ولي�س  علمي  كموؤمتر  يعترب  العلمي 

مبا  م�سيداً  علمي،  بحث  يوم  فقط 

البحثية  املراكز  عن  اجلامعة  مييز 

كلية  يف  انعك�س  م��ا  وه��و  الأخ���رى 

البحثية  امل��ق��ررات  ع��رب  ال�سيدلة 

ثالثة  على  تقدم  والتي  الدرا�سية 

يف  ت�ساهم  والتي  درا�سية  ف�سول 

البحثية  امل��ه��ارات  الطلبة  اإك�ساب 

الالزمة قبل التخرج.

وحت�����دث�����ت رئ����ي���������س ال��ل��ج��ن��ة 

ال���س��ت�����س��اري��ة ال��دك��ت��ورة م��ه��ا بنت 

البحث  ي���وم  ع��ن  ال��ر���س��ي��د  م�سعل 

بداأ  ومتى  ال�سيدلة  لكلية  العلمي 

مبو�سمه  النجاح  لهذا  و�سل  وكيف 

من  لكل  بال�سكر  وتقدمت  احل��ايل، 

�ساهم يف اإجناح هذا احلدث العلمي 

العالقات  واإدارة  الكلية  اإدارة  من 

امل�ساندة  اجل��ه��ات  وجميع  العامة 

داخل وخارج اجلامعة.

تال ذلك حما�سرة قدمها ال�سيف 

�سامل  بن  اأحمد  الدكتور  املتحدث 

باهّمام اأ�ستاذ وا�ست�ساري الأمرا�س 

الطب  بكلية  النوم  وطب  ال�سدرية 

�سعود  امللك  جائزة  على  واحلا�سل 

»رحلتي  ب��ع��ن��وان  ال��ع��ل��م��ي،  للتميز 

يف الأب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة.. ال��درو���س 

ب��ع��د ذل���ك مت تكرمي  امل�����س��ت��ف��ادة«. 

فريق العمل ورعاة احلفل، ثم بداأت 

العرو�س التقدميية لأبحاث التخرج 

لطلبة كلية ال�سيدلة وتالها عر�س 

من  للم�ساركن  البحثية  املل�سقات 

وال��درا���س��ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  طلبة 

الطبية  املدينة  وم�ساركات  العليا، 

امللك  مب�ست�سفى  ممثلة  اجلامعية 

امللك  وم�ست�سفى  اجلامعي  خالد 

ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��ام��ع��ي، واأي�����س��اً 

في�سل  امل��ل��ك  م�ست�سفى  م�ساركة 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث.

الفائزين  تكرمي  مت  اخلتام  ويف 

ال�ستة والتي �سملت  بفروع اجلوائز 

بحث  لأف�سل  تفاعلية  جائزة  على 

من اختيار اجلمهور.

وميكن جلميع املهتمن بالأبحاث 

املمار�سن  اأو  ال�سحية  العلمية 

ملخ�سات  على  الط��الع  ال�سحين 

ي���وم البحث  ال��ب��ح��وث ع��رب ك��ت��اب 

لكلية  ع�����س��ر  احل������ادي  ال��ع��ل��م��ي 

ال�سيدلة واملتاح عرب موقع احلدث 

اأو   ،»COPRD-KSU.COM«

عن طريق ح�ساب تويرت للحدث »@

.»KSU_COPRD

نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة..

د.الحميزي يرعى يوم البحث العلمي الحادي 
عشر لكلية الصيدلة

د. السبيعي: القيادة تولي اهتمامًا بالبحث العلمي
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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ت��ق��دم ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود 

الإلكرتونية  املواقع  من  جمموعة 

ال���ت���ى ت���زخ���ر ب��ت��ن��وع امل���ج���الت 

من  العديد  واملعلومات من خالل 

للعمادات  الر�سمية  �سواء  املواقع 

م��واق��ع  اأو  وال���رام���ج  وال��ك��ل��ي��ات 

اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، 

وق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��وج��ه اإىل  

مبتطلبات  امل��واق��ع  ت��ل��ك  تفعيل 

���س��ه��ول��ة ال���و����س���ول ل��ل��م��واق��ع 

الإلكرتونية لذوي الإعاقة، والتى 

م�ستخدمي  و�سول  ت�سهيل  تعني 

امل��وق��ع الإل��ك��رتوين م��ن الطالب 

اإعاقاتهم  عن  نتجت  عوائق  دون  الإع��اق��ة  ذوي 

اأو ال�سمعية بحيث يتمكن  اأو الب�سرية  اجل�سدية 

حمتويات  جمع  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  امل�ستخدم 

كانت  ���س��واء  الإل��ك��رتون��ي��ة،  امل��واق��ع  �سفحات 

وملفات  فيديو،  لقطات  اأو  �سوراً،  اأو  ن�سو�ساً، 

فال�س، دون احلاجة اإىل ال�ستعانة ب�سخ�س اآخر.

ويعتر ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم اجلامعي 

على  ق��ادرة  جديدة  اأجيال  اإع��داد  متطلبات  من 

حيث  التقني،  ال��ت��ط��ّور  متطلبات  م��ع  التعامل 

اأن ا���س��ت��خ��دام��ه م��ن ق��ب��ل ال��ط��الب، وم���ن قبل 

كونه  يتعدى  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

تفعيله  اإمكانية  اإىل  والتوا�سل  لالت�سال  و�سيلة 

فّعالة  باأ�ساليَب  امل�سرتك  والتعلّم  التعليم  يف 

اأ�ساليب  ي��دع��م  كما  واإي��ج��اب��ّي��ة، 

التعليم امل�ستمّر، والتعليم عن بعد، 

والتعلم الذاتّي. ف�ساًل عن و�سول 

الطلبة، واملُعلّمني، والباحثني، اإىل 

نهم  َتُكّ التي  املعلومات  م�سادر 

من احل�سول على اأحدث الأبحاث 

ومقاطع  وال�سور،  والإح�ساءات، 

الفيديو، والأ�سوات، وا�ستخدامها 

يف العملّية التعليمّية. 

وهذا يتفق مع اأهداف اجلامعة 

ذوي  الطالب  و�سول  �سهولة  من 

الإع���اق���ة ل��ل��م��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة 

ا�ستفادة  فر�س  جعل  يف:  متمثلة 

حد  اأق�سى  اإىل  مت�ساوية  الإعاقة  ذوي  الأف��راد 

ممكن م��ع الأف���راد م��ن غ��ر ذوي الإع��اق��ة ف�ي 

واخلدمات  واملعلومات،  الفر�س،  من  ال�ستفادة 

الإلكرتونية،  اجلامعة  �سفحات  على  املقدمة 

البنية  تهيئة  على  بالعمل  اجلامعة  قامت  حيث 

وفق  باجلامعة  الإل��ك��رتون��ي��ة  للمواقع  التحتية 

للويب  الو�سول  �سهولة  منظمة  مبادرة  معاير 

احلايل  الوقت  فى  اجلامعة  تقوم  كما    W3C
من�سة  على  الإلكرتوين  للمحتوى  معاير  بو�سع 

�سهولة  ل�سمان  التعليمية   )blackboard(

و�سول ذوي الإعاقة على نظام التعلم اللكرتوين 

اإطار  و�سع  عن  ف�ساًل  الإلكرتونية  والختبارات 

�سفحات  حمتويات  تكون  اأن  ل�سمان  ق��ان��وين 

من  لكل  متاحة  الإلكرتونية  �سعود  امللك  جامعة 

يرغب ف�ي الو�سول اإليها، امتثالً لقوانني الدولة 

الو�سول  ملبادئ  وتطبيقاً  الأخ��الق��ي��ة،  وامل��ب��ادئ 

ال�سامل، والتى تهدف اإىل تكني جميع �سفحات 

معلومات  على  حتتوي  التي  الإلكرتونية  املواقع 

معاير  م��ع  متوافقة  لتكون  للجامعة  ر�سمية 

حد  و�سع  واإىل  العاملية،  وال�ستخدام  الو�سول 

اأدنى من معاير الو�سول وال�ستخدام ل�سفحات 

ت�سجيع  واإىل  للمجتمع،  املقدمة  اجلامعة  �سبكة 

على  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  �سفحات  م�سممي 

تخطي احلد الأدنى من املعاير لتعزيز الو�سول 

جمتمع  لكل  الإلكرتونية  للمواقع  وال�ستخدام 

جامعة امللك �سعود.

ومن اأجل ذلك قامت اجلامعة بتوف�ر التقنيات 

امل�ساعدة لذوي الإعاقة مع تاأكيدها على �سرورة 

للتفاعل  الإلكرتونية مهيئة  املواقع  بنية  تكون  اأن 

مع تلك التقنيات بطريقة منا�سبة، فاإذا توافرت 

الإلكرتونية  املواقع  اإىل  الو�سول  �سهولة  �سروط 

للجامعة فاإن ذلك بدوره يوؤدى اإىل زيادة الإفادة 

اجلامعة  توفرها  التي  والرجميات  الأجهزة  من 

للطالب ذوي الإعاقة مما ينعك�س بدوره اإيجابياً 

على  وت�سجيعهم  الأك���ادمي���ي  حت�سيلهم  ع��ل��ى 

للتعلم  النف�س  على  والعتماد  الذاتي  ال�ستقالل 

مدى احلياة.

اأ�ستاذ تقنيات التعليم امل�ساعد وم�ست�سار تقني

برنامج الو�سول ال�سامل 

تعاىل مبناخ جميل  اهلل  حباها  ع�سر  منطقة 

وتقريباً  �ستاًء  داف��ئ  �سيفاً  ب��ارد  فيكوُن  معتدل 

بني  ما  الأمطار  عليها  تت�ساقط  ال�سنة  غالب  يف 

اجلميلة يف  الأماكن  ومن   ، غزيرة  اإىل  متو�سطة 

عن  ترتفع  وال��ت��ي  ال�سودة  مركز  ع�سر  منطقة 

برودتها  وتتميز  3000م  ح��وايل  البحر  �سطح 

والتي ت�سل اأحياناً اإىل 10 درجات مئوية خا�سة 

، وبها مناظر خالبة وجميلة  الليل  اأثناء �ساعات 

جبالها  قمم  ال�سحاب  ويعانق  عائلية  ومنتزهات 

وتتزين اأفق �سمائها بالغيوم املحملة باملطر ، واأي�ساً 

وعلى مقربة منها تقع حمافظة رجال اأملع والتي 

حتيط بها اجلبال املرتفعة من كل جوانبها ، وبها 

قدمية حتكي  طينية  وبيوت  ومتاحف  اآث��ار  ت��رى 

ق�س�س الآباء والأجداد قدمياً ، وبها خدمات عامة 

 ، جميلة  ومطالت  ومنتجعات  خ�سراء  وم���زارع 

واأهلها يرحبون بال�سيف ومبن يفد اإليهم، وت�ستمع 

بق�س�سهم عن املا�سي وطريقة حياتهم الب�سيطة 

يف قرى هادئة وبعيدةٌ عن �سجيج املدن. منطقة 

كما  �سياحية  مقومات جذب  على  ع�سر حتتوي 

وغر  وطبيعتها اخلالبة  اجلميل  ملناخها  اأ�سلفت 

اخلدمات  حت�سني  من  املزيد  اإىل  وحتتاج  ذل��ك 

ال�سياحية بها ك�اإعادة النظر اإىل بع�س الرتفاعات 

يف بع�س اأ�سعار اخلدمات من فنادق و�سقق ونحوها 

وذلك جلذب ال�سائحني وت�سجعيهم على زيارة تلك 

الأماكن اجلميلة.

ول اأن�سى اأي�ساً اأنه يتعنّي على ال�سائح املحافظة 

اإليها  يذهب  التي  الأماكن  و�سالمة  نظافة  على 

دين  ديننا  ولأن  وح�ساري  اإ�سالمي  �سلوك  فهو 

النظافة ويحث على كل خلق و�سلوك كرمي.

هذه  به  تتمتع  ما  كل  اأ�سف  اأن  اأ�ستطيع  ل 

املنطقة فلي�س اخلر كما يُقال كاملعاينة، فمرحباً 

األف بكل زائر و�سائح، ول يهوُن اأهل جميع املناطق 

اهلل،  حر�سها  الغالية  بالدنا  من  اأي�ساً  الأخ��رى 

وجميع بالد امل�سلمني فكلهم اأهل كرم و�سيافة.

عبد اهلل بن حممد ع�سري

كلية العلوم 

بني  و���س��ط  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��ري��ع��ة  اإن 

الو�سط  الأمة  هم  امل�سلمني  واإن  ال�سرائع، 

بني الأمم، ومما ل�سك فيه وتدركه العقول، 

م�سالح  لتحقيق  ج��اء  ال�����س��رع  ه��ذا  ب���اأن 

واهلل  املف�سدة،  ودرء  املنفعة  بجلب  النا�س 

حلكمة  اإل  ينهى  اأو  ياأمر  ل  وج��ل-  -ع��ز 

ال�سرعية  الن�سو�س  ف��ج��اءت  عظيمة، 

الو�سطية  اإىل  وال��دع��وة  ال��ت��ط��رف،  بنبذ 

ْه��َل 
َ
اأ يَا  ُقْل  تعاىل:{  اهلل  قال  والعتدال 

��قِّ  الْ��ِك��تَ��اِب َل تَ��ْغ��لُ��وا يِف ِدي��ِن��ُك��ْم َغ���ْرَ احْلَ

َقبُْل  ِمْن  �َسلُّوا  َقْد  َق��ْوٍم  ْه��َواَء 
َ
اأ تَتَِّبُعوا  َوَل 

ِبيِل}   ال�سَّ �َسَواِء  َعْن  َو�َسلُّوا  َكِثًرا  �َسلُّوا 
َ
َواأ

�سورة املائدة: 77]،قال ر�سول اهلل -�سلى 

قالها  املتنطعون«  و�سلم-: »هلك  اهلل عليه 

اأي:  ال��ن��ووي-رح��م��ه اهلل-  »ق��ال  ث��الث��ا«، 

يف  احل��دود  املجاوزون  الغالون  املتعمقون 

الفكري  فالتطرف  واأف��ع��ال��ه��م،  اأق��وال��ه��م 

ويختلف  وزم�����ان،  م��ك��ان  ك���ل  يف  ي��وج��د 

الوقت  ويف  املعا�سرة،  الظروف  باختالف 

جزءاً  ال�سيراين  الف�ساء  اأ�سبح  املعا�سر 

ووقتاً  جهداً  يوفر  كونه  حياتنا؛  من  مهّماً 

جميع  من  عليه  العتماد  فتزايد  وم��ادًة، 

الحتكاك  اإىل  اأدى  مما  العمرية،  الفئات 

والثقافات  واملعتقدات  الأفكار  جميع  مع 

باأن  القول  ن�ستطيع  هنا  وم��ن  املختلفة، 

و�سيلة  الف�ساء  ه��ذا  وج���دوا  املتطرفني 

لبث فكرهم املتطرف، فالرتباط قوي بني 

ال�سيراين؛  والف�ساء  الفكري  التطرف 

لأكر عدد ممكن من  الأفكار  بث  ل�سهولة 

يوؤثر  وهذا  الأعمار،  مبختلف  الأ�سخا�س 

ال�سلبية،  الأف��ك��ار  اإىل  النظر  عند  �سلباً 

بل  املجتمعات،  على  املتطرف  وحمتواها 

ي�سل تاأثره اإىل الدول، ويرتتب على هذه 

والعناية  الهتمام  زاد  كلما  اأنه  العالقة، 

على  ال�سيطرة  زادت  ال�سيراين،  بالأمن 

ج��ذوره،  من  واقتالعه  الفكري،  التطرف 

ف��الب��د م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات 

وال�����دول وت��وف��ر ب��ي��ئ��ة ���س��ي��ران��ي��ة اآم��ن��ة 

م��ع��ت��دل��ة، ب��ع��ي��دة ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن الأف��ك��ار 

ال�سيراين  ف��الأم��ن  واملتطرفة،  الدخيلة 

يف  الع�سكري  الأم���ن  ع��ن  اأهمية  ي��ق��لُّ  ل 

املجتمعات  يحمي  ك��ون��ه  ال��ق��ت��ال؛  �ساحة 

ويحافظ  املتطرف،  الرقمي  املحتوى  من 

الذي  الفكري،  التطرف  مزالق  من  عليها 

اأدى اإىل �سياع كثر من الأمم، فالبد من 

خالل  من  الفكري  التطرف  هذا  مواجهة 

من  خمت�سني  بوا�سطة  ال�سيراين  الأم��ن 

ِقبل الدولة، للق�ساء على الفكر املتطرف.

ح�سناء بنت �سامي الأحمدي

طالب ذوي اإلعاقة و سهولة الوصول للمواقع اإللكترونية الجامعية

منطقة عسير و مقومات الجذب السياحي

التطرف الفكري في الفضاء السيبراني

د. أحمد الحفناوى

التطوير المهني في زمن كورونا
العمل، ففي  النجاح يف  اأ�سا�سيات  اأهم  املهني من  التطوير 

اأن نطمح  زمن مت�سارع التغر كما هو احلال اليوم، ل ميكن 

اعتماداً  وظيفة  على  احل�سول  حتى  اأو  وظائفنا  يف  للتطور 

�سباق  يف  فنحن  ال�سابقة.  العلمية  و�سهاداتنا  مهاراتنا  على 

لحتياجات  اجلذري  والتغر  ال�سريع  التطور  ملواكبة  م�ستمر 

�سوق العمل.

فرو�س  انت�سار  ب�سبب  كبراً  تغراً  اليوم  العامل  ي�سهد 

العمل  �سوق  على  مبا�سر  ب�سكل  �سيوؤثر  اجلديد، مما  كورونا 

ومتطلبات الوظائف، ومن نتائج التطوير املهني:

اأولً :ا�ستفادة املوظف من مهارات جديدة

قد يبدو التطوير املهني يف بداية الأمر اأنه مفيد للموؤ�س�سة 

املوظف  فاإن  تطوير  فر�سة  كل  مع  احلقيقة  يف  ولكن  فقط، 

يعمل على حت�سني مهاراته وزيادة فر�سه يف التقدم يف العمل 

على املدى البعيد.

ثانياً : تعزيز العمل من خالل مهارات املوظف اجلديد

ت�سجع املوؤ�س�سات باختالف اأنواعها وجمال عملها موظفيها 

على اللتحاق بفر�س تطوير منا�سبة لوظائفهم. فذلك �سيعود 

بفائدة مبا�سرة على املوؤ�س�سة من حيث �سرعة وجودة الأعمال 

اأ�سا�سي  اأمر  وهو  النفقات  تقليل  حيث  من  واأي�ساً  املنجزة، 

حالياً.

ثالثاً:  خلق فر�س عمل اأف�سل.

العملية،  للمهارات  منا�سب  تطوير  على  احل�سول  عند 

فذلك �سيفتح فر�ساً عديدة للموظفني لإيجاد وظائف جديدة 

ومنا�سبة.

رابعا : حت�سني احلياة العملية للموظف.

فاإن  وحديثة،  مهنية جديدة  مهارات  املوظف  عندما ميلك 

مما  �سغط  اأو  عناء  دون  عمله  اإجن��از  على  �سي�ساعده  ذلك 

�سيح�سن ظروف عمله ب�سكل كبر.

خام�ساً: زيادة الإنتاجية باأقل تكلفة

�سيوفر  عديدة  مهني  تطوير  فر�س  على  احلا�سل  املوظف 

املهنية.  املهارة  هذه  لديه  جديد  �سخ�س  تعيني  ال�سركة  على 

بفائدة  يعود  مما  فعال  ب�سكل  اإنتاجيته  �ستدعم  اأنها  كما 

مبا�سرة واإيجابية على العمل.

عبد الكرمي علي يو�سف موؤذن

طالب اإعالم
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في ضيافتنا

قبول أكثر من 3200 طالب وطالبة في برامج الكلية للعام الجامعي 1442هـ 

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.. ألول مرة تقدم 
برامج دبلوم بنمط التعليم عن بعد

التطبيقية  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  ت��ع��ت��ر 

من  �سعود  امللك  بجامعة  املجتمع  وخدمة 

الكليات الرائدة يف خدمة املجتمع ومواكبة 

احتياجات �سوق العمل، ففي عام 1402ه� 

بجامعة  املجتمع  خدمة  مركز  اإن�ساء  مت 

ال��و���س��ل بني  ل��ي��ك��ون حلقة  امل��ل��ك ���س��ع��ود 

اجلامعة واملجتمع بجميع فئاته وقطاعاته 

وخا�سة  عامة  وموؤ�س�سات  وزارات  م��ن 

وبرامج  دورات  تقدمي  طريق  عن  واأف��راد 

�سوق  احتياجات  م��ع  تتنا�س�ب  خمتلفة 

ال��ذي  للنجاح  ونتيجة  واملجتمع،  العمل 

حققه املركز والإجنازات العلمية والعملية 

والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  وتطوير 

التعليم  جمل�س  ق��رار  �سدر  والتدريبية، 

والذي   ،1421  /  18  /  19 رقم  العايل 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  مبوافقة  ت��وج 

واجلامعات  العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س 

بالتوجيه الكرمي رقم 8/225 بتاريخ 17 / 

3 /1421ه� بالتغيري اإىل كلية الدرا�سات 
الكلية  تقدم  املجتمع،  وخدمة  التطبيقية 

برامج يف علوم احلا�سب والهند�سة والعلوم 

والإن�سانية  الإداري����ة  وال��ع��ل��وم  ال�سحية 

امل�ستمر،  والتعليم  ب��ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج 

عن  التعليم  بنمط  برامج  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سنني  بعد، وطوال م�سريتها خالل هذه 

واكت�سبت   ، ر�سوخاً  الكلية  ازدادت  فقد 

م��ن اخل���رات يف امل��ج��الت الأك��ادمي��ي��ة، 

بدورها،  القيام  من  مكنها  ما  والإداري���ة 

والإ���س��ه��ام يف حتقيق  اأه��داف��ه��ا،  وحتقيق 

الأهداف ال�سرتاتيجية للجامعة، فتو�سعت 

قائمة امل�ستفيدين من خدماتها من الطلبة، 

القطاعني  م��ن  وامل��ت��درب��ني  وال��دار���س��ني، 

احلكومي، واخلا�س عاماً بعد عام .

 الرت�سيح للقبول يكون تناف�سيًا وفقًا للمقاعد املتاحة ح�سب 

املعايري املعلنة ببوابة القبول لإكمال الدرا�سة خلريجـي وخريجـات 

 BR.KSU.EDU.SA  :الدبلـوم من جـامعــة املـلك �سعــود

سؤال للعميد؟

- ملن تكون الأولوية يف اإكمال البكالوريو�س ؟

اإعداد: قما�س املني�سري

طورت الكلية 
جميع الخطط 

الدراسية للدبلومات 
واستحدثت برامج 

جديدة تلبي 
احتياجات سوق 

العمل

تقدم الكلية برامج 
دراسة مقررات بدون 

منح درجة علمية 
كأحد برامج التعليم 

المستمر التي تقدمها 
الجامعة

امل�ساهمة يف خدمة املجتمع وتنميته 

من خالل تقدمي برامج تطبيقية ومهنية 

التعليم  عالية يف جم��الت  ج��ودة  ذات 

والتدريب.

من اأبرز �سراكات واتفاقيات الكلية:

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة امللك 

�سع�ود و«هواوي« للتدريب بقطاع تقنية 

املعلومات والت�سالت.

ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة اإن�����س��اء اأك��ادمي��ي��ة 

�سي�سكو لل�سبكات.

اتفاقية الأمن العام.

اتفاقية املديرية العامة لل�سجون.

اتفاقية املديرية العامة للجوازات.

ات��ف��اق��ي��ة ���س��ن��دوق ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 

حملة  خريجي  تاأهيل  لإع��ادة  الب�سرية 

الدبلوم ال�سحي.

لل�سباب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��دوة  ات��ف��اق��ي��ة 

ال�سالمي.

للخدمات  العامة  الإدارة  اتفاقية 

-م�ست�سفيات  الداخلية  ب��وزارة  الطبية 

قوى الأمن.

الريادة يف الرامج التطبيقية وخدمة 

املجتمع.

مشاري بن صالح العنزي

رسالة الكلية:

رؤية الكلية:

موظف متميز

سؤال للعميد؟

معايل رئي�س اجلامعة يكرم اأحد طلبة الكلية احلا�سل على اجلائزة الأوىل على م�ستوى اململكة يف م�سابقة هواوي لالت�سالت وتقنية املعلومات 2021

معايل رئي�س اجلامعة يوقع اتفاقية بني الكلية و�سركة هواوي ال�سعودية
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الشمالي: أصرفها على المواد الغذائيه والقهوة 

عماد الدين : بعض من مكافآتي لمواجهة الظروف 

المطيري: استثمرها في العمالت الرقمية

لجين: أنقل منها إلى االدخار

خالل ��ستطالع �أجرته  

أين يصرف طالب الجامعة مكافآتهم ؟!

ا���س��ت��ط��اع: ع��ب��داهلل امل��ن��ب��ه��ي - 

املني�سري قما�ش   - اجلميعة  عمر 

وت�شجيع  لتحفيز  حماولة  يف 

جامعتنا  يف  والطالبات  الطالب 

ق���ام���ت ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة 

لهم  ���ش��ه��ري��ة  م��ك��اف��اآت  ب�����ش��رف 

الطالب  لدفع  الطرق  اأحد  وهي 

ع��ل��ى ارت��ي��اد اجل��ام��ع��ات وزي��ادة 

بع�ض  ويف  لهم  العلمية  املح�شلة 

اال���ش��ت��ط��الع��ات ال�����ش��اب��ق��ة وم��ا 

فبع�شهم  الطالب  قبل  من  ي�شمع 

تكفي  وال  قليلة  ن��ه��ا  اأ ي�شتكون 

ارت��ف��اع  ب�����ش��ب��ب  ي����ام  يف ه���ذه االأ

يقول  االآخ��ر  والبع�ض  ���ش��ع��ار  االأ

يجب  ولكن  بالغر�ض،  تفي  نها  اأ

ال�شحيحة  بالطريقة  تق�شيمها 

م��������ور ل��ذل��ك  وغ����ره����ا م����ن االأ

ي��ن  اأ وه��و  ال  ال�����ش��وؤ ه��ذا  طرحنا 

ال�شهرية  مكافاأتك  ب�شرف  تقوم 

علينا  ال��ط��الب  رد  ف��ك��ان  وك��ي��ف 

لتايل:  كا

ال�شمايل  بدر  الطالب  فجاوب 

ق�����ش��م  يف  ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  م����ن 

االإح�������ش���اء وب���ح���وث ال��ع��م��ل��ي��ات 

ق���وم  ن���ا اأ ب��امل�����ش��ت��وى ال�����ش��اد���ض اأ

غ��ل��ب  اأ يف  ت���ي  م���ك���اف���اأ ب�����ش��رف 

االأح��ي��ان ع��ل��ى امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

�����ش����ي����اء  وال�����ت�����ي ت���ع���د ه�����ي االأ

���ش��ا���ش��ي��ة امل��ه��م��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة  االأ

م��ن  ن��������واع  االأ ب��ع�����ض  م���ث���ل  يل 

ن��دوم��ي«  امل��ع��ك��رون��ة وك��ذل��ك »االأ

ي�ًشا  واأ رز  واالأ اخل�شار  ي�شا  واأ

�شا�شية  االأ غ��ر  ���ش��ي��اء  االأ بع�ض 

م���ث���ل امل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي يف 

�شا�شي  اأ وب�شكل  احل��اج��ة  وق��ت 

م��ا  ك����ل  دائ����م����اً يف  ����ش���رف���ه���ا  اأ

ي��خ�����ض ال��ت��ن��ق��ل م���ث���ل ���ش��ي��ان��ة 

ال�������ش���ي���ارة وال���ب���ن���زي���ن وغ��ره��ا 

��ا ���ش��راء  ي�����شً م���ور واأ م��ن ه��ذه االأ

امل��الب�����ض وف��ق احل��اج��ة واأح��ي��اًن��ا 

���ش��رف ج��زء م��ن��ه��ا ل��ال���ش��راك  اأ

ال��رام��ج  م�����ش��اه��دة  من�شات  يف 

وامل�������ش���ل�������ش���الت ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

وم��ا  االل��ك��رون��ي��ة  ل���ع���اب  االأ و  اأ

تغريد  الطالبة  وقالت  ي�شبهها، 

اأ�شرف  كم  ا�شاألوين  بل  املن�شور 

اأرهقتني  فلقد  ة  املكافاأ بعد  ما 

امل���وا����ش���الت ووج���ب���ة ال��ف��ط��ور 

وال��ق��ه��وة وب��ع�����ض ال��ك��ت��ب ال��ت��ي 

اجلوال  فاتورة  وكذلك  اأحتاجها 

ة.  املكافاأ �شعف  اإىل  حتتاج  التي 

�����ش����اف ال���ط���ال���ب ع��ب��ا���ض  واأ

ع���م���ادال���دي���ن ع���ل���ي م����ن ك��ل��ي��ة 

ع�����داد  االإ ق�����ش��م  ال��ه��ن��د���ش��ة يف 

ن���ا  ال���ع���ام ب��امل�����ش��ت��وى ال���راب���ع اأ

يف  ال�شهرية  ت��ي  م��ك��اف��اأ ���ش��رف  اأ

املقتنيات  بع�ض  ب�شراء  ال��ع��ادة 

حت�شني  يف  ت�شاهم  التي  املفيدة 

م�����ش��ت��وى ال��ف��ه��م واال���ش��ت��ي��ع��اب 

باالإ�شافة  جامعي  كطالب  ل��دي 

ي�شر  جزء  تخ�شي�ض  اإىل  ي�ًشا  اأ

ملواجهة  ال�شهرية  تي  مكافاأ من 

غر  والطارئة  احلرجة  الظروف 

كيد  وبالتاأ اهلل  �شمح  ال  املتوقعة 

ال�����ش��دق��ة  ن��ن�����ش��ى  ال  اأن  ي��ج��ب 

وال����ت����ي ه����ي م���ف���ت���اح ال���رك���ة 

فمن  اهلل  باإذن  املال  يف  والزيادة 

كلمة  توجيه  ود  اأ الر�شالة  ه��ذه 

�شهرية  ة  مكافاأ له  تودع  من  لكل 

نطاقها  خ��ارج  و  اأ اجل��ام��ع��ة  م��ن 

ي�شراً  جزًءا  منها  يخ�ش�ض  باأن 

ي��ك��ون ���ش��دق��ة ي��ر���ش��ي ب��ه��ا رب��ه 

الطالبة  م��ا  اأ ماله،  بها  ويحفظ 

ع��ل��م  اأ ال  ق��ال��ت  ال��دو���ش��ري  رمي 

اليوم  ا�شتلمها  نا  فاأ �شيء  عنها 

دف��ع��ه��ا  اأ الأين  ال��غ��د  يف  وتختفي 

وهذا  قبل  من  منهم  ا�شتلفت  ملن 

فهي  ال�شهرية  ة  املكافاأ مع  حايل 

حتى،  االلتزامات  لربع  تكفي  ال 

وات��ف��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة ���ش��م��ي��ة م��ع 

اأن  وقالت  ع��ام  ب�شكل  �شابقتها 

تغطيها  ال  اجلامعية  امل�شاريف 

م�����ش��اع��دة  م��ن  ب��د  ة وال  امل��ك��اف��اأ

الناحية. هذه  يف  االأهل 

حيث كان جواب الطالب في�شل 

احلا�شب  علوم  كلية  من  املطري 

ق�����ش��م ه��ن��د���ش��ة  وامل��ع��ل��وم��ات يف 

نا  اأ ال�شابع  بامل�شتوى  الرجميات 

مكافاأتي  بتق�شيم  العادة  يف  اأقوم 

ا�شتثمر  حيث  ق�����ش��ام  اأ ع��دة  اإىل 

العمالت  يف  منها  ب�شيط  ج��زء 

والكردانو  ال�شوالنا  مثل  الرقمية 

م�شتقبل  لها  اأن  اأرى  اأين  حيث 

ا���ش��ت��ث��م��ار  يف  ������ض  والب�����اأ ج���ي���د 

فيها  مكافاأتي  م��ن  ب�شيط  ج��زء 

جزء  بتخ�شي�ض  اأق��وم  وبالتاأكيد 

ال�شيارة  م�شروفات  على  منها 

االأمور  من  وغرها  البنزين  مثل 

املكافاة  م��ن  تبقى  م��ا  واأ���ش��رف 

املطاعم  يف  وال�����ش��رب  ك���ل  االأ يف 

ال��ط��ال��ب��ة  واأ���ش��اف��ت  امل���ن���زل،  اأو 

ال�شهرية  ة  املكافاأ بانعمة  ريهام 

اأما  اليومي  مل�شرويف  فقط  هي 

من  فهي  واملواد  االلتزامات  باقي 

. ئلتي عا

واأ�����ش����اف����ت ال���ط���ال���ب���ة جل��ني 

اأبوحميد من كلية االآداب يف ق�شم 

اأدخر  ال�شابع  بامل�شتوى  االإع��الم 

مبا  اجلامعية  مكافاأتي  من  بع�ض 

االآخر  والبع�ض  340ريال،  يعادل 

اجلامعة  م�����ش��روف��ات  يف  ي��ذه��ب 

وامل����ن����زل وب���ع�������ض االأغ����را�����ض 

500ريال،  يعادل  مبا  ال�شخ�شية 

اإىل  اأ���ش��ل  احل����االت  ب��ع�����ض  ويف 

ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر مب��ب��ل��غ اإ����ش���ايف 

االدخ���ار  ح�����ش��اب  اإىل  نقله  ي��ت��م 

م�شتقباًل. منه  لال�شتفادة 

الفوزان  الطالبة غادة   وذكرت 

االإعالم  ق�شم  االآداب يف  كلية  من 

اأ�شرف  ما  اأهم  ال�شابع  بامل�شتوى 

ت��ي اجل��ام��ع��ي��ة  ع��ل��ي��ه م��ن م��ك��اف��اأ

الكتب  م��ن  ال��درا���ش��ة  م�شاريف 

اإن  الدرا�شية  واالأدوات  وامل��الزم 

من  جزء  يذهب  كما  لها،  احتجت 

يف  �شهري  ا�شراك  اىل  املكافاأة 

االأك��ر  واجل��زء  (ادوب��ي)  برنامج 

���ش��رف��ه على  ي��ت��م  ة  امل��ك��اف��اأ م��ن 

الغذاء  اأو  املالب�ض  من  الكماليات 

ا�شتقطاعه  يتم  وج��زء  وغ��ره��ا، 

لالدخار. �شهر  كل  من 

عماد الدين في�سل املطريي بدر ال�سمايل



بالرغم من فوائدها.. 
بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

يف درا�شة علمية حديثة، اكت�شف 

عن�شر  ي�ؤثر  كيف  م���ؤخ��راً  العلماء 

الإن�شان،  �شحة  على  واحد  غذائي 

القه�ة  ا�شتهالك  اأن  اأظهرت  حيث 

ل���ه ت���اأث���ر اأك����ر ع��ل��ى م�����ش��ت���ي��ات 

اأك��ر  ال��رج��ال  ل��دى  الك�لي�شرتول 

التي  الدرا�شة،  وذكرت  الن�شاء.  من 

ن�شرت يف جملة »اأوب��ن ه��ارت«، اأن 

تاأثر  لها  ي��ك���ن  اأن  ميكن  القه�ة 

الك�لي�شرتول،  م�شت�يات  على  كبر 

خا�شة اإذا كان ال�شارب رجاًل.

م�شت�يات  على  احل��ف��اظ  وي��ع��د 

عماًل  ال��ك���ل��ي�����ش��رتول  م��ن  �شحية 

يحتاج  الإن�شان  ج�شم  لأن  م���ازن��اً، 

واحد  ن�ع  اإىل م�شت�يات عالية من 

م���ن ال��ك���ل��ي�����ش��رتول وم�����ش��ت���ي��ات 

) الآخر، وهما  الن�ع  منخف�شة من 

HDL) و(LDL)، حيث يعد ارتفاع 
م�شت�يات الك�لي�شرتول اأحد ع�امل 

اخلطر الرئي�شية لأمرا�ض القلب.

 5 اإىل   3 ت��ن��اول  اأن  واأو���ش��ح��ت 

اأك�����اب م��ن ال��ق��ه���ة ي���م��ي��اً ارتبط 

بارتفاع م�شت�ى الك�لي�شرتول الكلي 

لدى الرجال مقارنة بالن�شاء، وكتب 

اأجرتها  التي  الدرا�شة  من  باحث�ن 

جامعة القطب ال�شمايل يف الرنويج: 

»القه�ة هي املن�شط املركزي الأكر 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ا�شتهالًكا 

القه�ة،  ا�شتهالك  لرت��ف��اع  ون��ظ��راً 

ل��ل��ت��اأث��رات  اأن ي��ك���ن ح��ت��ى  مي��ك��ن 

�شحية  ع�اقب  ال�شغرة  ال�شحية 

كبرة«.

يذكر اأن درا�شات �شابقة اأظهرت 

اأن 2 اأو 3 اأك���اب فقط من القه�ة 

متعددة  ف���ائ��د  اإىل  ت����ؤدي  ي���م��ًي��ا 

والع�شبية  الدم�ية  والأوعية  للقلب 

اأ�شباب  اأحد  للم�شتهلك، حيث يع�د 

ال���ف����ائ���د ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��ق��ه���ة اإىل 

طبيعي  ب�شكل  امل���ج���دة  املركبات 

داخلها.

لتح�شني  كبًرا  دوًرا  الن�م  يلعب 

ال�شحة ب�شفة عامة، ولكن اجلديد 

نتائجها  عر�ض  مت  درا���ش��ة  اأن  ه��� 

على امل�ؤمتر الأوروبي ح�ل ال�شمنة 

مطلع ال�شهر اجلاري، حددت مقدار 

الن�م الذي يحتاجه اجل�شم للحفاظ 

على وزن �شحي.

ح��ي��ث ق���ام ب��اح��ث���ن م��ن جامعة 

من   200 نح�  بت�جيه  ك�بنهاغن 

لتباع  بال�شمنة  امل�شابني  البالغني 

ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ���ش��ارم مل��دة ثمانية 

اأ���ش��اب��ي��ع، وجن����ح امل�����ش��ارك���ن يف 

اإنقا�ض ٪12 من وزن  املت��شط، يف 

الع�امل  درا���ش��ة  مت  ثم  اأج�شامهم، 

على  ت�ؤثر  اأن  ميكن  التي  املختلفة 

فقدان  على  احلفاظ  على  ال��ق��درة 

ال���زن على م��دار ع��ام، مبا ي�شمل 

ر�شد لعادات ن�م امل�شاركني ون�عية 

اأن  الدرا�شة  نتائج  ك�شفت  ن�مهم. 

احل�����ش���ل ع��ل��ى ق�����ش��ط ك����اٍف من 

ع�ًنا  يك�ن  اأن  ميكن  اجليد  الن�م 

باحلفاظ  الأمر  يتعلق  عندما  كبًرا 

اأن  على  ال���زن، عالوة  فقدان  على 

�شن  التمارين الريا�شية تحُ ممار�شة 

الن�م اأي�ًشا.

زي���ادة  ع��ل��ى  الأم����ر  يقت�شر  مل 

جميع  لدى  الن�م  وج�دة  الن�م  مدة 

امل�شاركني بعد اتباع النظام الغذائي 

الأف��راد  ولكن  اأ�شابيع،  ثمانية  ملدة 

الريا�شية  التمارين  مار�ش�ا  الذين 

على  قادرين  كان�ا  الدرا�شة  خالل 

املحُح�شن،  الن�م  ه��ذا  على  احلفاظ 

مي��ار���ش���ا  مل  م��ن  يتمتع  مل  بينما 

التمارين الريا�شية بنف�ض النتائج.

ينام�ن  ال��ذي��ن  امل�شارك�ن،  اأب��ل��غ 

اأقل من �شت �شاعات يف الليلة، يف 

الن�م،  ج���دة  �شعف  عن  املت��شط، 

يف  لزيادة  تعر�ش�ا  اأنهم  تبني  كما 

م�ؤ�شر كتلة اجل�شم على مدار العام.

اأو����ش���ح ال��ب��اح��ث امل�����ش��ارك يف 

بيان  ب�����غ، يف  اأدري�����ان  ال��درا���ش��ة 

اأن  املده�ض  من  »كان  اأنه  �شحايف، 

فقدان  اأدى  كيف  الباحث�ن  ير�شد 

ت�شني  اإىل  البالغني  ل��دى  ال����زن 

مثل هذا  وج���دت��ه يف  ال��ن���م  م��دة 

اأن ممار�شة  وكيف  الق�شر،  ال�قت 

الريا�شة اأثناء حماولة احلفاظ على 

اإىل احلفاظ على  اأدت  اأق��ل  ال���زن 

ت�شني ج�دة الن�م. اأي�ًشا، كان من 

الذين  البالغني،  اأن  لالهتمام  املثر 

ل ينام�ن ب�شكل كاٍف اأو ل يح�شل�ن 

ال���زن،  فقدان  بعد  جيد  ن���م  على 

ي��ب��دون اأق����ل جن��اًح��ا يف احل��ف��اظ 

على فقدان ال�زن من اأولئك الذين 

يتمتع�ن بن�م كاٍف«.

ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��ب��اح��ث���ن  خ��ل�����ض 

اإ�شافًيا  �شبًبا  ه��ن��اك  اأن  ت��شح 

على  للح�ش�ل  الأول����ي���ة  لإع��ط��اء 

الن�م عايل اجل�دة  ق�شط كاٍف من 

الليلة،  يف  �شاعات  �شت  من  )اأك��ر 

وف��ًق��ا ل��ل��درا���ش��ة، لكن م��ع م��راع��اة 

الختالفات بني طبيعة كل �شخ�ض(. 

ون�����ش��ح ال��ب��اح��ث���ن ك��ل م��ن ي���اج��ه 

م�شكلة يف الن�م مبمار�شة التمارين 

اأن  ميكن  لأنها  املنا�شبة  الريا�شية 

�شن ج�دة الن�م وبالتايل ت�شاعد  تحُ

ب��دوره��ا يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����زن 

ال�شحي املنا�شب.

م�ستخل�ص من بكترييا الرتبة

علماء يطورون طريقة
»ثورية« لعالج السرطان

يعكف باحث�ن على تط�ير طريقة »ث�رية« لعالج اأمرا�ض ال�شرطان، من 

خالل اإدخال عنا�شر جمهرية وم�جهة مغناطي�شياً اإىل دم املري�ض حتى 

تق�م مبهاجمة الأورام امل�ج�دة يف الثدي والرو�شتات وغرهما.

و امل�شروع الذي ي�شرف عليه باحث�ن من جامعة »�شيفلد« الريطانية، 

يعتمد على املعارف التي تراكمت يف جمالني طبيني اثنني.

مبهاجمة  تق�م  التي  �شيما  ل  الفرو�شات،  ه�  املجالني  هذين  واأول 

الأورام، يف حني يتمثل الثاين يف بكتريا الرتبة التي يجري العتماد عليها 

اإقامة املجال املغناطي�شي لالأر�ض. وت�شرح م�نيتا م�تانا، الباحثة  لأجل 

ا�شتخدام  وهي  ومبا�شرة  وا�شحة  الطريقة  اأن  امل�شروع،  يف  امل�شاركة 

البكتريا مبثابة دواء ل�شرطاين الثدي والرو�شتات واأورام اأخرى.

تهاجم  التي  البكتريا  من  فئة  اأخ��ذ  على  تق�م  الطريقة  اأن  وتابعت 

الأورام ب�شكل طبيعي »ثم نط�ر طرًقا حتى جنعلها قادرة على ال��ش�ل 

تدث  التي  البكتريا  على  بالعتماد  وذل��ك  الداخلية،  الأورام  اإىل 

املغناطي�ض«. واأكدت الباحثة اأن هناك اأماًل واعداً بالفعل يف اأن تتمكن 

هذه املقاربة العالجية يف الت�شدي لل�شرطان الذي ي�دي بحياة ماليني 

»�شيفلد« على  الباحث�ن من جامعة  الأ�شخا�ض كل �شنة. وح�شل ه�ؤلء 

مت�يل من منظمة بح�ث ال�شرطان الريطانية »كان�شر ري�شرت�ض« التي 

تاأ�ش�شت �شنة 2012، وتعد الي�م من الهيئات العلمية املرم�قة عامليا.

وهذه الفرو�شات امل�شادة لل�شرطان التي يعمل عليها الباحث�ن، تعرف 

ب�شكل  م�ج�دة  وهي  للتحلل،  تدفعها  اأي  لل�رم،  املحللة  بالفرو�شات 

لأجل  الفرو�شات،  هذه  على  تعديل  اإدخ��ال  اأي�شا  املمكن  ومن  طبيعي. 

ال�شحية  للخاليا  اإ�شابتها  احتمال  ولتقليل  العالج،  يف  جناعتها  زي��ادة 

ن�ع من  لالأورام، �شيحدث  الإ�شابة بفرو�ض حملل  وبعد  الإمكان.  قدر 

الن�شقاق اأو النفجار يف خلية ال�شرطان، ثم مت�ت.

و�شبق لهيئة الغذاء والدواء الأمركية اأن رخ�شت با�شتخدام فرو�ض 

ال�شرطان،  اأورام  ويقتل  يعدي  وه�  الب�شيط«،  ب�»الهرب�ض  يعرف  معدل 

فيما يجري ا�شتخدامه يف ال�قت احلايل لأجل عالج »امليالن�ما«، وه� 

�شرطان جلدي.

التحفيز الدماغي.. خيار واعد 
لإلقالع عن التدخين

ال�شت�شفائي اجلامعي يف مدينة  املركز  اأجراها  نتائج درا�شة  ك�شفت 

ديج�ن الفرن�شية طريقة جديدة ميكن اأن ت�شاعد يف الإقالع عن التدخني.

واأو�شحت جملة Elle الفرن�شية اأن الباحثني وجدوا اأن تفيز الدماغ 

يرفع احتمالية المتناع عن التدخني مبقدار 2.39 مرة، ويح�ّشن معدلت 

المتناع عنه بعد 3 اإىل 6 �شه�ر من الإقالع، مقارنة بالعالجات املعتادة.

منطقة  يف  ال��رتدد  عالية  نب�شات  اإط��الق  ت�شمل  اجلديدة  والطريقة 

الدماغ، امل�شاركة يف الذاكرة واتخاذ القرار، لتعزيز اإطالق الدوبامني، ما 

ي�شاعد املدخنني على التعامل مع اأعرا�ض الرغبة ال�شديدة يف التدخني 

والتخلي عنه.

هذا  اأن  اإىل  ب�تي  بنجامني  الدرا�شة  يف  الرئي�شي  الباحث  ولفت 

»يف  م�شيفاً:  التدخني،  مكافحة  يف  متقدمة  خط�ة  ميثل  الكت�شاف 

امل�شتقبل القريب ميكن اأن يتم العرتاف بالتحفيز الدماغي كخيار واعد 

وهناك  التدخني«.  عن  الإق��الع  يف  يرغب�ن  الذين  الأ�شخا�ض  مل�شاعدة 

ف�ائد ف�رية تعقب الإقالع عن التدخني، ذكرها الدكت�ر مي�شال �شيم�ض، 

يع�د  الإق��الع  من  دقيقة   20 فبعد  اأكت�يال،  فام  م�قع  ن�شره  مقال،  يف 

تنخف�ض  �شاعات،   8 غ�ش�ن  ويف  الطبيعي،  م�شت�اه  اإىل  ال��دم  �شغط 

ن�شبة النيك�تني يف الدم، ويف ظرف اأيام تع�د حا�ّشتا التذوق وال�شم اإىل 

طبيعتهما، وبعد ب�شعة �شه�ر يهداأ ال�شعال ويزول �شيق التنف�ض.

تحذير للرجال من اإلفراط في شرب القهوة

علماء يحددون عدد ساعات النوم المناسبة
لالحتفاظ بوزن صحي!
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احذر هذه التصرفات على 
»واتساب«.. وإال سيتم 

حظرك نهائيًا
على  »وات�ساب«،  الفوري  املرا�سلة  تطبيق  يحر�ص 

االن�سباط على  لفر�ص  للخدمة،  اتباع قواعد �سارمة 

منهم  املخالفني  حظر  اإىل  يلجاأ  وق��د  امل�ستخدمني، 

نهائياً.

ق�سد  عن  احتيال  عملية  اأو  فريو�ص  اإر�سال  ويعد 

طريقة وا�سحة جًدا للتخل�ص من »وات�ساب«، لكن يف 

بع�ص االأحيان هناك اأ�سياء قد ال ندرك خطورتها.

كما �ستعرف اأنه مت حظرك من التطبيق اإذا ظهرت 

ا�ستخدام  م��ن  حمظور  هاتفك  »رق��م  ت��ق��ول:  ر�سالة 

وات�ساب. ات�سل بالدعم للح�سول على امل�ساعدة«.

واإليك اأبرز 3 اأخطاء يجب عليك االبتعاد عنها، واإال 

مت حظرك اإىل االأبد:

�سعور  يف  يت�سبب  ما  كل  عن  االبتعاد  يجب  اأوالً: 

النا�ص باالأمل، مما يجعل العديد من امل�ستخدمني باإبالغ 

اإدارة التطبيق عنك وعن �سعورهم باالأمل من ر�سائلك، 

مما يوؤدي يف النهاية اإىل حظر احل�ساب اخلا�ص بك 

على تطبيق وات�ساب.

ثانياً: ا�ستخدام اإ�سدارات غري ر�سمية من وات�ساب

التي  املقلدة  وات�����س��اب  تطبيقات  م��ن  ع��دد  هناك 

و   GBWhatsApp مثل   ، النظام  نف�ص  ت�ستخدم 

.WhatsApp Plus
التطبيق  غري  �سيء  اأي  ت�ستخدم  اأنك  اكت�سفوا  اإذا 

الر�سمي ف�سيتم حظرك.

ثالثاً: اإر�سال الر�سائل اخلادعة

اأمر  الكاذبة واالأخبار املغلوطة هو  اإن ن�سر االأخبار 

غري مقبول، لذلك اإذا مت االإبالغ عن ذلك فاأنت تخاطر 

باأن يتم حظرك.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  اأق��ر 

تويرت، باراغ اأغراوال، باحتمال ف�سل 

اإيلون ما�سك ل�سراء ال�سركة  �سفقة 

التي  ال��ت��غ��ري��دات  م��ن  �سل�سلة  يف 

�سعت اإىل �سرح �سبب تغيريه لقيادة 

ال�سركة،

يزال  ال  اأنه  اإىل  اأغ��راوال  واأ�سار 

تويرت  وت�سغيل  قيادة  عن  م�سوؤوالً 

التغيريات  واأن  احل��ايل،  الوقت  يف 

اإىل  تهدف  اأج��راه��ا  التي  االأخ���رية 

يف  وامل�ساعدة  اأق��وى  ال�سركة  جعل 

اإدارة التكاليف.

اأن  اأتوقع  بينما  اأغ���راوال:  وق��ال 

تنتهي ال�سفقة، نحتاج اإىل اأن نكون 

م�ستعدين جلميع ال�سيناريوهات واأن 

نفعل دائًما ما هو منا�سب لتويرت.

غرد  اأن  بعد  ت�سريحاته  وت��اأت��ي 

لل�سركة  �سرائه  �سفقة  ب��اأن  ما�سك 

بقيمة 44 مليار دوالر معلقة موؤقًتا 

احل�سابات  ب�ساأن  خم��اوف  ب�سبب 

املزيفة وح�سابات ال�سبام.

الوا�سح  اأن��ه م��ن غ��ري  ويف ح��ني 

اإيقاف  ما�سك  باإمكان  ك��ان  اإذا  ما 

كان  الت�سريح  فاإن  موؤقًتا،  ال�سفقة 

بن�سبة  ال�سركة  اأ�سهم  لتهبط  كافًيا 

٪10، مما يخيف امل�ستثمرين ب�ساأن 

اإنهاء االتفاقية.

م�سكلتني  االآن  اأغ���راوال  ويواجه 

ما�سك  اإيلون  يف  تتمثالن  كبريتني 

الذي يهدد باالن�سحاب من ال�سفقة، 

ال�سركة  لها  تعر�ست  التي  وال��ه��زة 

ب�سبب �سفقة اال�ستحواذ الفو�سوية 

عنه  اأعلن  الذي  التوظيف  وجتميد 

من  اثنني  وف�سل  م��وؤخ��ًرا  اأغ���راوال 

كبار قادة املنتجات.

كايفون  مغادرة  اأغ���راوال  واأعلن 

قادا  اللذين  فالك،  وبرو�ص  بيكبور 

منتجات امل�ستهلك والعائدات �سمن 

اأن  اأعلن  كما  التوايل.  على  تويرت، 

عمليات  معظم  اأوق��ف��ت  ال�����س��رك��ة 

خف�ص  وحت���اول  م��وؤق��ًت��ا  التوظيف 

التكاليف يف اأماكن اأخرى.

اأ�ستخدم  ل��ن  اأغ������راوال:  وك��ت��ب 

ات��خ��اذ  لتجنب  ك��ذري��ع��ة  ال�سفقة 

قرارات مهمة ب�ساأن �سحة ال�سركة، 

ولن يفعلها اأي قائد يف تويرت. وقال 

اإنه يتوقع املزيد من التغيري لالأف�سل 

بينما يظل الرئي�ص التنفيذي.

اأ���س��ار  ل��ت��غ��ري��دت��ه،  ويف م��ت��اب��ع��ة 

ملتزًما  ي���زال  ال  اأن���ه  اإىل  ما�سك 

رئي�ص  ق���ال  بينما  ب��اال���س��ت��ح��واذ. 

تايلور،  بريت  تويرت،  اإدارة  جمل�ص 

يف تغريدة على تويرت: نحن كذلك. 

نظل ملتزمني باتفاقنا.

تويتر تستعد لجميع السيناريوهات
بشأن صفقة ماسك

قوقل تصنع جهازًا لوحيًا يعمل بنظام أندرويد

تجارب لغرسة دماغية تتحكم بالكمبيوتر عن 
طريق التفكير فقط

جمال  اإىل  ق��وق��ل  �سركة  ع���ادت 

ريك  اأعلن  حيث  اللوحية،  االأجهزة 

ال�سركة  رئي�ص  ن��ائ��ب  اأو���س��رتل��وه، 

موؤمتر  خالل  واخلدمات،  لالأجهزة 

االأج��ه��زة  ق�سم  اأن   ،I/O م��ط��وري 

الإطالق  يخطط  بال�سركة  الداخلي 

اأندرويد  بنظام  يعمل  لوحي  جهاز 

اأو���س��رتل��وه  وك���ان   .2023 ع��ام  يف 

التفا�سيل،  ح��ي��ث  م��ن  مقت�سًبا 

يعمل  اجلهاز  ب��اأن  القول  با�ستثناء 

 Tensor معالج  نف�ص  بوا�سطة 

املوجود داخل اأحدث هواتف بيك�سل 

تركز  ك��اأداة  يتخيله  واأن��ه  قوقل  من 

الرتفيه  على  وتركز  امل�ستهلك  على 

واال�ستهالك بدالً من العمل.

وا�سحة،  اأو�سرتلوه  ر�سالة  وتعد 

وهي اأن قوقل تهتم باأجهزة اأندرويد 

اللوحية، وميثل هذا االإعالن تغيرًيا 

احلديث  ال�سركة  ت��اري��خ  يف  ك��ب��رًيا 

عندما قال اأو�سرتلوه نف�سه يف عام 

2019 اإن ال�سركة خرجت من جمال 
االأعمال اللوحية.

ال�سائعات  على  رًدا  حينها  وغرد 

ال���ت���ي ت��ف��ي��د ب�����اأن ق���وق���ل اأوق���ف���ت 

بالقول:  احلالية  اللوحية  منتجاتها 

اأجهزة  بناء  على  العتاد  فريق  يركز 

قدًما،  للم�سي  املحمولة  احلا�سب 

وذلك بالرغم من اأنه قال مرة اأخرى 

اإن فرق الربامج ال تزال تهتم بدعم 

االأجهزة اللوحية.

ت��ف��ك��ر يف  ال�����س��رك��ة  اأن  وي���ب���دو 

Chrome OS على اأنه يف الغالب 

اأداة للعمل واملدر�سة، بينما اأندرويد 

هو منتج امل�ستهلك.

اأن  لل�سركة  ال��وب��اء  اأو���س��ح  وق��د 

فريدة  مكانة  لها  اللوحية  االأجهزة 

اأجهزة  مثل  امل�ستخدمني  حياة  يف 

ال��رتف��ي��ه واالأل���ع���اب واال���س��ت��ه��الك 

نعترب  نحن  اأو�سرتلوه:  وقال  العام. 

تفاعل  كيفية  من  مهًما  ج��زًءا  ذلك 

واأجهزة  الو�سائط  مع  االأ�سخا�ص 

اأننا  ونعتقد  امل��ن��زل.  يف  احلا�سب 

رفيًقا  ي��ك��ون  ���س��يء  ت�سميم  ن��ري��د 

مثالًيا لهاتف بيك�سل مع �سكل اأكرب.

وتاأمل ال�سركة يف بناء جهاز لوحي 

رائد ي�سرتيه الكثري من االأ�سخا�ص، 

وتريد ت�سمم جهاز لوحي رائد يوؤكد 

بهذه  تهتم  اأن��ه��ا  اأن��دروي��د  مل��ط��وري 

االأجهزة، بحيث يكون لدى املطورين 

���س��ب��ب ل��اله��ت��م��ام ب��ك��ي��ف��ي��ة ظ��ه��ور 

تطبيقاتهم عرب �سا�سة اأكرب.

رائد  لوحي  جهاز  بناء  ويتطلب 

حل م�سكلة ال�سركة مع هذه االأجهزة 

مبا يتجاوز العتاد، ويف االأيام االأوىل 

يطلق  كان  عندما  اأن��دروي��د،  لنظام 

الداخلية  االأجهزة  م�سروعات  على 

من  ب��دالً  نيك�سو�ص  ا�سم  لل�سركة 

 Nexus و Nexus 7 بيك�سل، كان

اأف�سل االأجهزة اللوحية يف  10 من 
ال�سوق.

العاملة  اللوحية  االأج��ه��زة  ولكن 

ويرجع  تنت�سر،  مل  اأن��دروي��د  بنظام 

اأن  اإىل  م��ن��ه  ك��ب��ري  ج���زء  ذل���ك يف 

لالأجهزة  منا�سًبا  يكن  مل  اأن��دروي��د 

نظريتها  �سينكرون  �سركة  تزاحم 

اإيلون  نيورالينك اململوكة للملياردير 

�سريرية  جت��ارب  باإجرائها  ما�سك، 

ملرتديها  ت�سمح  دم��اغ��ي��ة،  لغر�سة 

عن  كمبيوتر  ج��ه��از  يف  بالتحكم 

طريق التفكري فقط.

ال���غ���ر����س���ة، امل����ع����روف����ة ب��ا���س��م 

»�ستينرتود«، واملقرر لها اأن تُزرع يف 

الدماغ، هي بحجم م�سبك الورق.

يف  م��زروع��ة  »�ستينرتود«  وباتت 

وبيت�سربغ،  نيويورك  يف  مر�سى   6
هذه  وتتيح   ، حاد  �سلل  من  يعانون 

ال��غ��ر���س��ة ل��ل��م��ر���س��ى ال��ت��ح��ك��م يف 

خالل  من  فقط،  الرقمية  االأجهزة 

اأداء  على  القدرة  ومنحهم  التفكري 

املهام اليومية، مبا يف ذلك الر�سائل 

ال��ن�����س��ي��ة، وال���ربي���د االإل���ك���رتوين، 

والت�سوق عرب االإنرتنت.

ورغم اختبار الغر�سة يف مر�سى 

اأ�سرتاليني، اإال اأن التجربة ال�سريرية 

اجلديدة هي االأوىل من نوعها داخل 

الواليات املتحدة االأمريكية.

التجارب،  ه��ذه  ح��ال جن��اح  ويف 

كمنتج  الدماغية  الغر�سة  بيع  ميكن 

ال�سلل،  مر�سى  ي�ستهدف  جت��اري، 

بغر�ص ا�ستعادة ا�ستقالليتهم وجودة 

ال�سبق،  لها  يكون  وحتى  حياتهم. 

ت�سارع �سينكرون للتقدم يف جتاربها 

نيورالينك،  قبل  منها  تنتهي  بحيث 

اإكلينيكية  لتجربة  و�سلت  بحيث 

معروفة ب�»Command«، مبوجب 

 »IDE« اإعفاء جهاز التحقيق االأول

املمنوح من قبل اإدارة الغذاء والدواء 

.)FDA( االأمريكية

ب��ا���س��ت��خ��دام   »IDE« وي�����س��م��ح 

اجل��ه��از يف درا���س��ة ���س��ري��ري��ة، من 

�سالمته  ح��ول  البيانات  جمع  اأج��ل 

وفعاليته.

الرئي�ص  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

توم  �سينكرون،  وموؤ�س�ص  التنفيذي 

نقدمه  الذي  »نطور احلل  اأوك�سلي: 

ال��والي��ات  يف  �سخ�ص  م��الي��ني  ل�5 

املتحدة يعانون من ال�سلل«.

�سقالة  من  »�ستينرتود«  وتتكون 

ت�سمى  مرنة  �سبيكة  من  م�سنوعة 

باأقطاب  منقطة  وه��ي   ،nitinol
االإ�سارات  ت�سجيل  ميكنها  كهربائية 

الع�سبية يف الدماغ.

هذا، وميكن زرع اجلهاز يف وعاء 

احلركية،  الق�سرة  ف��وق  يقع  دم��وي 

احلركة  عن  امل�سوؤولة  املنطقة  وهي 

يف الدماغ.

فيما يتطلب الزرع اإجراًء طفيف 

ب�  يُعرف  ما  �سق  يت�سمن  التوغل، 

الرقبة،  ال�سغري يف  املفتاح««  »ثقب 

على غ���رار اإدخ����ال ال��دع��ام��ات يف 

القلب. ومبجرد و�سعها يف مكانها، 

االأق���ط���اب  ع��ل��ى  لل�سغط  ي��ت��م��دد 

ال��وع��اء  ج���دار  مقابل  الكهربائية 

حيث  الدماغ،  من  بالقرب  الدموي 

ميكنه ت�سجيل االإ�سارات الع�سبية.

وتنتقل هذه االإ�سارات من الدماغ 

امل�ستهدفة،  املناطق  اإىل  مبا�سرة 

حيث وحدة مزروعة حتت اجللد يف 

ال�سدر، عن طريق �سبكة االإلكرتود 

باجلهاز  يربطها  �سلك  ط��ول  على 

املوجود يف ال�سدر.

وك�سفت ال�سركة، اأن هذه الوحدة 

مربجمة  ال�����س��در،  يف  امل��ت��واج��دة 

ال��دم��اغ ب�سكل  اإ����س���ارات  الل��ت��ق��اط 

بجهاز  تو�سيلها  وع��ن��د  م�ستمر، 

اإر�سالها  ميكنها  خارجي  ا�ستقبال 

اإىل جهاز كمبيوتر.

�سالفة  اخلطوات  تعني  ثم،  ومن 

التحكم  ميكنه  املري�ص  اأن  ال��ذك��ر، 

الكمبيوتر،  �سا�سة  على  يظهر  فيما 

على  املفاتيح  لوحة  اأو  املوؤ�سر  مثل 

ال�سا�سة.

ال�سركة:  قالت  ال�ساأن،  هذا  ويف 

»اأ�سبح مركز التحكم يف الدماغ االآن 

مرتبًطا ب�سكل مبا�سر بالربجميات، 

عقولهم  تدريب  املري�ص  و�سيحاول 

نظام  امل��ب��ا���س��ر يف  ال��ت��ح��ك��م  ع��ل��ى 

الت�سغيل«.
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»�ضتينرتود« باتت مزروعة يف 6 مر�ضى



عمادة شؤون الطالب تستقبل
وفدًا من جامعة أم القرى

مركز  من  وف��داً  �سعود  امللك  بجامعة  الطالب  �سوؤون  عمادة  ا�ستقبلت 

العام على  اأم القرى، ممثاًل بامل�سرف  التوجيه والإر�ساد الطالبي بجامعة 

املركز  الدكتورة حنان حمبوب، 

الطالبات  ل�سوؤون  �سوؤون الطالب  الوفد وكيلة عمادة  ا�ستقبال  وكان يف 

والتوجيه  الإر�ساد  التنفيذي ملركز  املدير  القفيدي وم�ساعد  روؤى  الدكتورة 

باجلامعة الأ�ستاذة هدى الرتيق.

يف بداية الزيارة اطلع الوفد على اأبرز الو�سائل امل�ستخدمة يف التوجيه 

التي يعمل عليها املركز يف الفرتة  الأن�سطة  اأحدث  اإىل  اإ�سافة  والإر�ساد، 

احلالية. وناق�ست د. القفيدي مع الوفد �سبل التعاون وخ�سو�ًسا يف جمال 

التوجيه مبا يحقق اأهداف املركز يف تطوير العملية الر�سادية، ومبا يتوافق 

مع املرحلة التي تتطلب تكاماًل يف اجلهود بني خمتلف اجلهات ذات العالقة.

 هذا وتاأتي الزيارة �سمن الربامج والأن�سطة الجتماعية ملركز التوجيه 

والإر�ساد الطالبي امل�ستملة على عدد من الربامج لتبادل اخلربات والطالع 

على اآخر امل�ستجدات واخلربات يف جمال التوجيه والإر�ساد الطالبي على 

م�ستوى اجلامعات. ويف ختام الزيارة عرب الوفد عن اإعجابه بتجربة املركز 

هذه  اأن  موؤكداً  الإر�سادية  بالعملية  والنهو�ض  للتعزيز  ال�ساعية  وجهوده 

الزيارة تعترب اإ�سافة مميزة يف اكت�ساب اخلربات بني اجلامعتني يف جمال 

الإر�ساد والتوجيه.

تدريبات محاكاة حوادث السيارات 
لطالب الخدمات الطبية الطارئة

كتب: �سقري العوين

 اأجرى ق�سم احلوادث والإ�سابات بالتعاون مع وحدة املعامل واملختربات 

بكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، يوم الأربعاء 

10-10-1443ه� املوافق 11-5-2022م تدريًبا لطالب امل�ستوى ال�ساد�ض 
وذلك  ال�سيارات،  ح��وادث  ح��الت  حماكاة  على  الإ�سعافية  املهارات  على 

باإ�سراف الأ�ستاذ �سقر الوهبي والأ�ستاذ عبدالرحمن احلناكي.

�سارك ممثل جامعة امللك �سعود، 

م�سابقة  يف   ،KSU-VEX فريق 

 VEX Robotics العاملية  فيك�ض 

2022 فئة اجلامعات، التي عقدت 
املتحدة  بالوليات  دال���ض  مبدينة 

الأمريكية خالل الفرتة 3 - 5 مايو 

.2022
ال�8  وحقق فريق اجلامعة املركز 

عاملية،  جامعات  من  فريق   35 بني 

حيث خا�ض الفريق 10 مباريات فاز 

يف 7 منها اأمام بع�ض اأف�سل الفرق 

الأمريكية والكندية.

وع��م��ل ال��ف��ري��ق اأك���ر م��ن اأرب��ع��ة 

وبرجمة  وب��ن��اء  ت�سميم  يف  اأ�سهر 

ال���روب���وت���ات، وف���ر خ��الل��ه��ا مركز 

بكلية  الطالبي  والب��ت��ك��ار  الإب���داع 

لطالب  متخ�س�ساً  تدريباً  الهند�سة 

الفريق لإعدادهم لت�سميم وت�سنيع 

ور�ض  ال��روب��وت من خ��الل  وبرجمة 

عمل متخ�س�سة يف الطباعة ثالثية 

الأبعاد والت�سميم با�ستخدام برنامج 

املتحكمات  وب��رجم��ة  ال�����س��ول��دورك 

الدعم  امل��رك��ز  وف��ر  كما  ال�سغرى، 

وق��ام  للفريق،  املتخ�س�ض  الفني 

ال��الزم��ة  وامل��ع��دات  القطع  بتوفري 

للم�سروع.

الفريق  لتمثيل  طالب   5 واختري 

وهم:  الأمريكية،  دال���ض  مدينة  يف 

خالد بن حممود بن يو�سف مفتاح، 

طالل بن �سلطان بن عبداهلل العويد، 

ويا�سر بن ذيب بن �سالح الدلبحي، 

واأحمد �سيد ممتاز ح�سيني، وحممد 

بن عيد بن حممد املطرودي.

العاملية  فيك�ض  م�سابقة  وت��ع��د 

VEX Robotics، واحدة من اأكرب 
م�سابقات الروبوت يف العامل.

الأح��د  ي��وم  العلوم  كلية  اأق��ام��ت 

املا�سي، حفل تكرمي اأع�ساء املجل�ض 

والأن�سطة  ال��ط��الب��ي  ال���س��ت�����س��اري 

ال��ط��الب��ي��ة، وذل����ك ب��رع��اي��ة عميد 

العثمان،  زي��د  الدكتور  العلوم  كلية 

علي  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 

و وكيالت  الدلبحي، وح�سور وكالء 

الكلية وروؤ�ساء الأق�سام. 

واآيات  امللكي  بال�سالم  بداأ احلفل 

من القراآن الكرمي اأعقبه كلمة لعميد 

العثمان  زي��د  الدكتور  العلوم  كلية 

وال����ذي ب����دوره ث��ّم��ن ال����دور ال��ب��ارز 

لأع�ساء املجل�ض ال�ست�ساري الطالبي 

تعد  التي  بالكلية  الطالبية  والأندية 

ملتقى مهماً لكت�ساف وتطوير وتنمية 

امل��واه��ب ل��الب��ت��ك��ار والإب������داع ل��دى 

الأندية  تعد  والطالبات، كما  الطلبة 

مركزاً علمياً وثقافياً واجتماعياً يتيح 

لطالب الكلية تنمية مهاراتهم و�سقل 

اإبداعاتهم يف بيئة اآمنة حتى يكونوا 

لبنًة تري املجتمع ومكت�سباً نفخر به 

كما نعدهم �سركاء جناح للكلية.

من جانبه األقى كلمة عميد �سوؤون 

الطالب الدكتور علي الدلبحي اأثنى 

فيها على جمهودات اأع�ساء املجل�ض 

الطالبية  الأن�سطة  و  ال�ست�ساري 

و  الطالب  ب�سطري  العلوم  كلية  يف 

املزيد  بذل  على  حثهم  و  الطالبات 

من اجلهد لإي�سال ر�سالتهم لطالب 

اجلامعة و املجتمع ككل.

العلوم  كلية  وكيل  ب��نّي  جهته  من 

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

احلفل  اأن  الرتكي،  نا�سر  الدكتور  

تكرمي ملجهودات الطالب والطالبات 

اأع�������س���اء امل��ج��ل�����ض ال���س��ت�����س��اري 

للعام  بالكلية  الطالبية  والأن�سطة 

الدرا�سي 1443ه� وملا قدموه خالل 

الأندية  روؤ�ساء  قدم  ذلك  اإثر  العام. 

التي  لالأن�سطة  ملخ�ساً  الطالبية 

قدمتها اأنديتهم لعام 1443ه�.

ويف نهاية احلفل،  كرم عميد كلية 

العلوم، وعميد �سوؤون الطالب روؤ�ساء 

املجل�ض  واأع�ساء  الطالبية  الأندية 

ال�ست�ساري الطالبي.

األخيرة17 العدد 1433 - الأحد 21 �شوال 1443هـ املوافق 22 مايو 2022م 12

فريق KSU-VEX يشارك في مسابقة فيكس العالمية

حفل تكريم أعضاء المجلس االستشاري الطالبي واألنشطة الطالبية

املدينة الطبية تقيم معر�ضًا تفاعليًا لنظافة الأيدي


