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10د. الكريع: إقبال الرجال على العيادات التجميلية !

جتاوزت 39 مليون ريال

صرف مكافآت طلبة الجامعة
بداأت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل �سرف املكافاآت وبدل الإعاقة للم�ستحقني  من الطالب 

والطالبات املنتظمني وامل�ستجدين بالف�سل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1444 هـ، وذلك عن 

�سهر �سبتمرب لعام 2022م، حيث جتاوز مبلغ املكافاآت 39 مليون ريال. 

-03 02

ت�ستمر فعالياته حتى ال�سبت القادم..

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون في البرنامج 
الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب

ر�سالة اجلامعة- رمي احلايف:

الثقايف  الربنامج  �سمن فعاليات 

ملعر�ض الكتاب الدويل الذي بداأت 

املا�سي،  اخلمي�ض  ــوم  ي فعالياته 

القادم،  ال�سبت  يوم  وي�ستمر حتى  

هيئة  اأعــ�ــســاء  مــن  نخبة  يــ�ــســارك 

ــض بــاجلــامــعــة بــعــدد من  ــ� ــدري ــت ال

على  ت�سمل   ، الثقافية  الأن�سطة 

العمل،  وور�ــض  العلمية،  الــنــدوات 

من  عــدد  احلــواريــة يف  واجلل�سات 

املجالت والفنون الثقافية املتنوعة، 

حيث يحل الدكتور تركي العيار من 

 ٩.٣٠ ال�ساعة  عند  الإعــالم،  ق�سم 

نــدوة  يف  �سيفاً  الــيــوم  م�ساء  مــن 

الثقايف  »التمكني  بعنوان  حــواريــة 

ظل  يف  الإعــاقــة  ذوي  لالأ�سخا�ض 

قــرطــاج،  م�سرح  يف   »٢٠٣٠ روؤيـــة 

عــرو�ــض  ب�سمة  الــدكــتــورة  وحتـــل 

يف  �سيفة  العربية  اللغة  ق�سم  من 

امللك  »جائزة  بعنوان  حوارية  ندوة 

العربية:  ب�سحر  ال�سغف  في�سل 

ــ�ــســراق الــفــرنــ�ــســي ورحــلــة  ــت ال�ــس

ال�ساعة  عند  وذلك  ال�ستك�ساف«، 

الثنني يف م�سرح  م�ساء غٍد   ٦.٣٠

تون�ض اخل�سراء.

الثقيل  نايف  الدكتور  وي�سارك 

نــدوة  يف  �سيفاً  الإعـــالم  ق�سم  مــن 

حوارية بعنوان »تاأثري امل�سرح العربي 

على امل�سرح ال�سعودي« عند ال�ساعة 

٩.٣٠ من م�ساء الغد يف م�سرح تون�ض 

اخل�سراء، فيما يحل الدكتور عقيل 

الزماي من معهد اللغويات التطبيقية 

بعنوان»  احلوارية  الندوة  يف  �سيفاً 

�سديق تعال! هل تتاأثر لغتنا بلهجات 

عند  وذلــك  العربية؟«  غري  العمالة 

ال�ساعة ٧.٤٥ من م�ساء يوم الثالثاء 

مب�سرح القريوان.

وتدير الدكتورة بدور الف�سام من 

ق�سم اللغة العربية عند ال�ساعة٩.٣٠ 

�سعرية  جل�سة  الثالثاء،  م�ساء  من 

م�سرح  يف  وذلــك  »ف�سحى«  بعنوان 

بندر  الدكتور  يدير  بينما  القريوان، 

الغميز من معهد اللغويات التطبيقية 

بــعــنــوان »مثلث  الـــنـــدوة احلـــواريـــة 

الغمو�ض الكتابة والفن وعلم النف�ض« 

وذلك عند ال�ساعة ٤.١٥ من م�ساء 

يوم الأربعاء مب�سرح تون�ض اخل�سراء.

وحتل الدكتورة منال العي�سى من 

ال�ساعة  عند  العربية  اللغة  ق�سم 

الأربعاء �سيفة يف  يوم  م�ساء  ٦ من 

ندوة حوارية بعنوان »رواية اليافعني« 

الدكتورة  حتل  كما  قرطاج،  مب�سرح 

اللغة العربية  الرا�سد من ق�سم  اأمل 

�سيفة يف ندوة حوارية »�سّكن ت�سلم: 

هل �سلمت لغتنا؟« عند ال�ساد�سة من 

م�ساء يوم اخلمي�ض مب�سرح القريوان.

د. العمر يفتتح الدورة التأسيسية 16 
ألعضاء هيئة التدريس الجدد

ر�سالة اجلامعة - تطوير املهارات:

يفتتح معايل رئي�ض اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر برنامج 

الدورة التاأ�سي�سية ال�ساد�سة ع�سرة  لأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد، الذي تنظمه 

عمادة تطوير املهارات يف الفرتة من 13-14 ربيع الأول 1444هـ املوافق 9 - 

10 اأكتوبر 2022، وذلك بقاعة الدرعية -مبنى 17 – الدور الرابع.

 اللقاء السنوي لوكالء الكليات للشؤون 
األكاديمية.. اليوم

ر�سالة اجلامعة - القبول والت�سجيل:

تنظم عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل اليوم الأحد اللقاء ال�سنوي لوكالء 

كليات اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية للعام اجلامعي 1444هـ .

والتخ�سي�ض  القبول  ا�سرتاتيجيات  عن  موجًزا  عر�ًسا  اللقاء  وي�سمل 

اإجراءات تنفيذية ملتطلبات التحول  للعام اجلامعي 1444 هـ، وما مت من 

الربامج  الثالثة، وتطلعات اجلامعة نحو تطوير  الدرا�سية  الف�سول  لنظام 

الأكادميية. كما يركز اللقاء على مناق�سة اأف�سل املمار�سات اخلا�سة باإعداد 

اجلدول الدرا�سي ومعاجلة م�ساكل الت�سجيل لنظام الف�سول الثالثة.

كما ت�سمل حماور اللقاء عر�ض اأبرز حتديثات الأنظمة والتقارير واخلدمات 

يف النظام الأكادميي من اإتاحة خدمة املعادلت الداخلية، وتطوير خدمة طلب 

حتويل، الذي بداأ تطبيقه ب�سكل تدريجي على م�ستوى طلبة اجلامعة.
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برعاية نائب اأمري منطقة الريا�ض.. 

�شمل اأبناء ال�شــــــــــــــــهداء والأيتام.. 

الجامعة تحتفي بــــــــــــاليوم الوطني 92
ر����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة- ن�����وف امل���ط���ريف، 

اإح�������س���ان ال���ث���ق���ف���ي، م������داد ال����زام����ل، 

ع��ب��داهلل ال�����س��ري��ف، ف��ت��ون امل��ط��ري، 

جند املخلفي، دمية ال�سويغ:

حت��ت رع��اي��ة ن��ائ��ب اأم���ر منطقة 

ال���ري���ا����ض ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، اأح��ي��ت 

ذك��رى  اح��ت��ف��اًل مبنا�سبة  اجل��ام��ع��ة 

ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال�����ث��اين وال��ت�����س��ع��ن 

وذلك  ال�سعودية،  العربية  للمملكة 

يف ق���اع���ة ح��م��د اجل���ا����س���ر، ب��ح�����س��ور 

م���ع���ايل رئ���ي�������ض اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 

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

وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات، واأع�������س���اء هيئة 

ال����ت����دري���������ض وم����وظ����ف����ي اجل���ام���ع���ة، 

املنت�سبن  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

للجامعة يف خمتلف التخ�س�سات، 

ومن خمتلف اجلن�سيات.

اأوبريت وترنيمة

بداأ احلفل اخلطابي -الذي قدمه 

املقحم،  �سعود  احلقوق  كلية  طالب 

رنيم  والآث��ار  ال�سياحة  كلية  وطالبة 

الدايل، - بال�سالم امللكي ال�سعودي،  

احلكيم  الذكر  من  اآي��ات  ذل��ك  تلت 

الطبية  العلوم  كلية  طالب  رتلها  

وُق��ّدم  ال�سرحان،  علي  التطبيقية 

بعد ذل��ك اأوب��ري��ت ب��ع��ن��وان »وط��ن 

طموح« من كلمات واأداء طالب كلية 

�سلطان  التطبيقية  الطبية  العلوم 

واأل���ق���ى ط��ال��ب كلية  ال��ق��ح��ط��اين، 

من  ق�سيدًة  احل��رب��ي  ب��در  الآداب 

الطبية  العلوم  كلية  طالب  كلمات 

التطبيقية بدر القحطاين، بالإ�سافة 

وطن«  جامعة  بعنوان«  ترنيمة  اإىل 

من كلمات الأ�ستاذة امتنان اجلدوع، 

يحكي  مرئي  عر�ض  قدم  ذلك  بعد 

تاريخ اململكة العربية ال�سعودية.

الفائزوين بامل�سابقة

وخ������الل احل���ف���ل ك������ّرم م��ع��ايل 

باأف�سل  الفائزين  اجلامعة  رئي�ض 

لنا  »ه��ي  م�سابقة  يف  اأعمال  ثالثة 

والت�سوير  الت�سكيلي  للفن  دار« 

ملياء  الطالبة  وه��م  ال��ف��وت��وغ��رايف، 

املالكي،  �سوق  والطالبة  �سديد،  بن 

والطالب حممد املنقور.

املعر�ض امل�ساحب

املعر�ض  معاليه  افتتح  بعدها   

امل�ساحب الذي ت�سمن اأركاناً حتكي 

لعراقة  وتاريخية  جوهرية  معاين 

الذي  العلم  ركن  من  بداية  اململكة 

الوطنية  ال��راي��ة  ت��اري��خ  ا�ستعر�ض 

وطنية  مب�ساركة  مروًرا  وملحقاتها، 

متنوعة من الأندية الطالبية، و�سولً 

الفوتوغرافية  لل�سور  عر�ض  اإىل 

اخلط  وم��واه��ب  الت�سكيلي  وال��ف��ن 

العربي والر�سم على الرمل وغريها 

من الفنون التي �سارك يف تقدميها 

�سباب  وجم��ل�����ض  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة 

منطقة الريا�ض، واختتمت العرو�ض 

باأداء العر�سة ال�سعودية.

150 فعالية
وبهذه املنا�سبة، اأبان عميد �سوؤون 

اأن  الدلبحي  علي  الدكتور  الطالب 

ا�ستعر�ست  الطالبية  الأن��دي��ة  اأن 

معر�ض  يف  الأن�سطة  من  جمموعة 

احتفاًء  الوطني92  لليوم  اجلامعة 

بهذا اليوم املميز، م�سيفاً اأن جميع 

باأكرث من  �ساركت  وحدات اجلامعة 

150 فعالية على م�ستوى اجلامعة.

ذكرى غالية

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وك��ي��ل ع��م��ادة 

وال�سراكة  لالأن�سطة  الطالب  �سوؤون 

املنظمة  اللجنة  رئي�ض  الطالبية، 

الدكتور  الوطني  ال��ي��وم  لفعاليات 

عبدالعزيز العريفي حتتفل اجلامعة 

وهي  جميعاً،  علينا  غالية  بذكرى 

ال�92،  ال�����س��ع��ودي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 

ومن هنا اأتقدم بالتهنئة ملقام خادم 

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

الأمني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

عبدالعزيز-حفظهما  بن  �سلمان  بن 

بهذه  ال�����س��ع��ودي،  وال�سعب  اهلل-، 

املنا�سبة.

الوطن  على  اهلل  مين  اأن  ومتنى 

بالأمن والأمان، وال�ستقرار والتطور 

والنمو والزدهار.

املدينة الطبية اجلامعية 

بالتعاون  الطبية  املدينة  نظمت 

معر�ساً  عبدالعزيز  امللك  دارة  مع 

يف   «  92 الوطني  »ال��ي��وم  مبنا�سبة 

خالد  امللك  مب�ست�سفى  البالزا  بهو 

اجل��ام��ع��ي ب��ح�����س��ور امل��دي��ر ال��ع��ام 

الطبية اجلامعية  للمدينة  التنفيذي 

واملديرين  هر�سي  اأح��م��د  الدكتور 

الطبية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

امل�ست�سفى،  ومن�سوبي  اجلامعية 

وا�ستمل املعر�ض على �سور متنوعة 

حول تاريخ اململكة.

ك��م��ا اأق������ام م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ل��ك 

بهذه  ح��ف��اًل  اجلامعي  عبدالعزيز 

��ا م�����س��اح��ًب��ا،  امل��ن��ا���س��ب��ة، وم��ع��ر���سً

وجراحة  طب  ق�سم  رئي�ض  بح�سور 

عبداهلل  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  العيون 

و  الأق�سام  روؤ�ساء  من  وعدد  الفواز 

مديري الإدارات.

الأ�سنان  ط��ب  م�ست�سفى  ونظم 

اجل��ام��ع��ي م��ع��ر���س��اً ���س��م ���س��وراً 

تاريخية حول اململكة بح�سور نائب 

الدكتور  للم�ست�سفى  الطبي  املدير 

عبداهلل اجلمحان. 

اإدارة الأعمال

برعاية عميد كلية اإدارة الأعمال 

الب�سام  اهلل  عبد  بن  ب�سام  الدكتور 

مبنا�سبة  احتفاليًة  الكلية  اأق��ام��ت 

اليوم الوطني ال�سعودي 92 مب�ساركة 

الطالبية  والأن���دي���ة  الكلية  اإدارة 

وجمعية القت�ساد ال�سعودية، وذلك 

التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  بح�سور 

واملوظفني والطالب. 

اأن�سطة  عدة  الفعالية  وت�سمنت 

ب�سعار  التذكارية  ال�سور  كالتقاط 

اليوم الوطني، والكتابة على جدارية 

اليوم الوطني بالكلية، والتعرف على 

تاريخ العمالت ال�سعودية. 

من جهته هناأ عميد الكلية القيادة 

اجلامعة  من�سوبي  وجميع  الر�سيدة 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  والكلية 

املنا�سبة،  بهذه  والطالب  واملوظفني 

م�سرياً اإىل اأن هذا اليوم ي�سعر فيه 

والفخر  بالنتماء  واملقيم  املواطن 

يدفعنا  مما  املعطاء،  الوطن  بهذا 

وتقدمه  رف��ع��ت��ه  اأج���ل  م��ن  للعمل 

وازدهاره. 

الآداب

الأحد  يوم  الآداب  كلية  احتفلت 

ال�سعودي  الوطني  باليوم  املا�سي 

الكلية،  بهو  يف  والت�سعني  ال��ث��اين 

بح�سور وكيلة كلية الآداب الدكتورة 

من�سوبات  من  وعدد  الر�سيد  اأروى 

الكلية.

عدد  م�ساركة  الفعالية  و�سهدت 

اجلغرافيا،  نادي  الكلية:  اأندية  من 

ونادي الآداب، ونادي الدراما، ونادي 

الف�سحى، ونادي الإعالميات.

ن���ادي الإع��الم��ي��ات نبذًة  وق���دم 

وعن  ال�سعودي،  الوطني  اليوم  عن 

تاأ�سي�ض  وع��ن  امل��م��ل��ك��ة،   موؤ�س�ض 

بالإ�سافة  ملوكها،  وع��دد  اململكة 

للتعبري  تفاعلية  لوحة  تقدمي  اإىل 

ع��ن ح��ب ال��وط��ن وم��ا قدمه خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بن عبد العزيز، وويل عهده الأمني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن �سلمان حفظهما اهلل.

باليوم  الح��ت��ف��ال  فعالية  ت��اأت��ي 

عمادة  ب��اإ���س��راف   ،92 ال���  الوطني 

ال�����س��وؤون ال��ط��الب��ي��ة، ال��ت��ي تهدف 

يف  التخ�س�سية  الأندية  اإىل حتفيز 

الوطني  اليوم  هوية  لتو�سيح  الكلية 

ال�سعودي.

قالت  اجلامعة  ر�سالة  ول�سحيفة 

الطالبة  الإعالميات  ن��ادي  رئي�سة 

بالحتفال  »نفخر  النا�سر:  �سموخ 

قلب  يف  ال�سعودي  الوطني  باليوم 

جامعة الوطن، التي لطاملا احت�سنت 

املبدعني واحتفت باإبداعاتهم(.

النادي  ع�سوات  اأن  ذك��رت  كما 

اأن ميتد  اإىل  يطمحن  والإعالميات 

الإلهام مل�ساريعهن مبا يقدمه الوطن 

تطلّعاتهن  و  طموحاتهن  ليعك�ض 

النادي  اأنهن يف  للم�ستقبل، م�سيفًة 

ي�سلطن ال�سوء على م�ساريع الروؤية 

ت���رز دور  م��ن�����س��ورات  2030 ع��ر 
م�ساريع  من  م�سروع  بكل  الإع���الم 

الروؤية.

مكتبة امللك �سلمان

املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأق��ام��ت 

باليوم  احتفالها  املا�سي  الأحد  يوم 

امللك  مكتبة  بهو  يف    92 الوطني 

الدكتور  بح�سور  املركزية،  �سلمان 

يزيد بن عبد امللك اآل ال�سيخ وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي، والدكتور عبد اهلل بن حمود 
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بالنيابة،  ال��ع��م��ادة  م�سرف  امل��ق��رن 

وال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ذي���ب الأك��ل��ب��ي 

م�ساعد امل�سرف العام على العمادة.

بداأ احلفل بق�ض �سريط املعر�ض 

وكيل  وجت���ول  للحفل،  امل�����س��اح��ب 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي يف جنباته، والطالع على ما 

التي  القدمية  ال�سحف  من  يحتويه 

كتبت عن اليوم الوطني، واطلع على 

تتحدث  التي  الكتب  من  جمموعة 

كلمات  بعدها  لي�سيف  امللوك،  عن 

جميلة عر فيها عن م�ساعره جتاه 

الوطن، وذلك يف لوحة »بوح امل�ساعر 

يف حب الوطن«.

املنا�سبة،  بهذه  كلمته  األ��ق��ى  ث��م 

م��ب��دًي��ا اإع��ج��اب��ه مب���ا ���س��اه��ده يف 

املعر�ض.

 ح�سر احلفل واملعر�ض امل�ساحب 

له عدد كبري من من�سوبي ومن�سوبات 

اجل��ام��ع��ة، واأب�����دوا اإع��ج��اب��ه��م مبا 

�ساهدوه واطلعوا عليه.

علوم الريا�سة والن�ساط البدين

ب���رع���اي���ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

ال���ري���ا����س���ة وال���ن�������س���اط ال��ب��دين 

اأقامت  ال�ساحلي  طارق  الدكتور 

والن�ساط  ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��وم  كلية 

الوطني  باليوم  احتفالها  البدين 

الأق�سام  روؤ�ساء  ،بح�سور   92 ال�

الكلية  اإدارة  ومدير   ، الأكادميية 

واأع�ساء  الإداري���ة،  ،وال��وح��دات 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض، وامل��وظ��ف��ني، 

وال���ط���الب، وق���د اف��ت��ت��ح احل��ف��ل 

ب���ال���ق���راآن ال���ك���رمي ،ث���م ال�����س��الم 

ال��وط��ن��ي ت��ل��ت ذل���ك ال��ع��دي��د من 

املتنوعة؛  والفعاليات  الفقرات 

للقيادة  الكلية  عميد  بتهنئة  بداأت 

ال���ر����س���ي���دة وم��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة 

واجل��ام��ع��ة وال�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي 

كلمة  ،ث��م  املنا�سبة  بهذه  الكرمي 

الطالبية  الأن�سطة  وحدة  لرئي�ض 

د. عبداهلل بن غرم ال�سهري، تال 

املقاطع  من  ذلك عر�ض جمموعة 

امل�����س��ورة وال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ت��ي 

ع���رت ع��ن امل�����س��اع��ر ال�����س��ادق��ة 

ل���ق���ي���ادات ال��ك��ل��ي��ة واخل��ري��ج��ني 

وال����ط����الب ع���ن ه����ذا ال���ي���وم ، 

اململكة  ملوك   ملاآثر  اآخر  وفيديو 

اإىل  بالإ�سافة  الع�سور  مر  على 

الريا�سية  الإجن��ازات  عن  فيديو 

. ال�سعودية 

مبنى  تزين  مت�سل،  جانب  وعلى 

كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين 

ب�سطر الطالبات بال�سعارات وال�سور 

والعبارات الوطنية والأعالم.

فمقطًعا  عر�ًسا  احلفل  ت�سمن 

م��رئ��ًي��ا ع��ن اإجن�����ازات امل��م��ل��ك��ة يف 

الن�ساء  وم�سرية  واحلا�سر،  املا�سي 

يف اجلي�ض ال�سعودي، بالإ�سافة اإىل 

عر�ض النا�سيد الوطنية 

معهد اللغويات العربية

 اأقام معهد اللغويات العربية يوم 

احتفاًل  1444/2/30ه�  الإث��ن��ني 

لليوم   )92( ال���ذك���رى  مب��ن��ا���س��ب��ة 

املكلف  العميد  ب��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي، 

الدكتور حممد بن اإبراهيم الفوزان، 

وكالء  من  املعهد  من�سوبي  وح�سور 

تدري�ض  وه��ي��ئ��ة  اأق�����س��ام  وروؤ����س���اء 

واإداري��ني، وقد تخلل احلفَل عر�ض 

مرئي عن جهود اململكة يف الهتمام 

وخارجًيا،  داخلًيا  العربية  باللغة 

ب��ن علي  ���س��ع��د  اأع����ده وق��دم��ه د. 

الغامدي.

اجلميع  اأب���ه���رت  ع��رب��ي��ة  وب��ل��غ��ة 

من  اأفريانطو  اأوك��ي  الطالب  تاألق 

تقدميه  خ���الل  م��ن  اإن��دون��ي�����س��ي��ا، 

الطالب  رتل  فيما  احلفل،  لفقرات 

ح�سن عبد الر�سيد من النيجر اآيات 

�سجي  ب�سوت  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن 

عمت على اإثره ال�سكينة واخل�سوع.

 بعد ذلك تبارز الطالب الدوليون 

���س��ع��رًي��ا، ف��األ��ق��وا ال��ق�����س��ائ��د التي 

ليذهلوا احل�سور مبا  اأبدعوا فيها، 

مليئة  فيا�سة  م�ساعر  من  احتوته 

باحلب والتقدير والمتنان للمملكة، 

ال��روؤوف حممد  عبد  فيها  و�سارك 

�سابع من نيجرييا، وحممد �سنو�سي 

اهلل  ونعمة  ال�سنغال،  م��ن  ���س��واين 

وحممد  اأفغان�ستان،  من  احلميدي 

مفتار م�ستاق من �سريالنكا. واأخرًيا 

كان للطالب: ورغو نوفو من بوركيني 

الحتفالية  تنظيم  يف  ك��ب��رًيا  دوًرا 

وتن�سيقها.

 النادي الثقايف الجتماعي

حت���دث مم��ث��ل ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف 

الجتماعي الطالب في�سل قايد عن 

2014م،  عام  النادي  اإن�ساء  تاريخ 

وك����ان ال��ه��دف م��ن اإن�����س��ائ��ه ن�سر 

الثقافة بكافة اأنواعها، ويتبع النادي 

لعمادة �سوؤون الطالب، ويعمل  على 

الأن�سطة  يف  الطلبة  م�ستوى  رف��ع 

املهاري  اجلانب  وتعزيز  التطوعية، 

اأن ال��ن��ادي  ل��دى ال��ط��ال��ب، م��وؤك��داً 

ي�سعى  اإىل اإ�سافة جميع اخلرات 

للطالب  وت��ق��دمي��ه��ا  ال��ط��اق��ات  و 

بطريقة منظمة و�سل�سة، و ا�ستثمار 

ق�����درات ال��ط��ل��ب��ة يف امل���ج���ال غري 

الأكادميي، و تعزيز ال�سعور باأهمية 

الن�ساط التطوعي يف حلمة املجتمع، 

وت�سخري الإمكانيات املتوفرة لإبداع 

الطالب واإبراز مهاراتهم.

 واأبان اأن م�ساركة النادي يف هذا 

حول  ال��ط��الب  لتثقيف  الح��ت��ف��ال 

وكيفية  الجتماعي  الثقايف  النادي 

والهدف  خ��دم��ات��ه،  م��ن  ال�ستفادة 

م�ساعدة  النادي  م�ساركة  من  اأي�ساً 

التطوعية،  الأن�سطة  يف  ال��ط��الب 

و  ق��درات��ه��م  تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

تنميتها.

نادي الطائرات بدون طيار

ال���ن���ادي بهذا  ج����اءت م�����س��ارك��ة 

الحتفال تخطيطاً للم�ستقبل، حيث 

اأول  وطالباته  ال��ن��ادي  ط��الب  بنى 

طائرة بدون طيار ينتجها النادي.

وبرامج   دورات  ال��ن��ادي  ويقدم 

���ا ت��دري��ب��ي��ة ت��ن��م��ي ق���درات  وور����سً

ال��ط��ال��ب، ل��ت��ج��ع��ل��ه م��ت��م��ك��ًن��ا من 

اأر�ض  تقدمي امل�ساريع وبنائها على 

الواقع.

 نادي العقول الرقمية

قدمت الطالبة رنا الع�سيل نبذة 

عام  ال��ن��ادي  ن�����س��اأة  ع��ن  خمت�سرة 

عامه  يف  الآن  ،وال���ن���ادي  2008م 
يتبع  تقني  ن��اٍد  وه��و  ع�سر،  ال��راب��ع 

املعلومات  وتقنية  احل��ا���س��ب  كلية 

النادي  اأن  مبينًة  الطالبات،  بق�سم 

يقدم مواد اإثرائية و مفيدة يف جميع 

ب�سكل  واحلا�سب  التقنية  جم��الت 

عام مثل الأمن ال�سيراين و الذكاء 

ال�سطناعي. 

ال��ن��ادي  م�����س��ارك��ة  اأن  واع��ت��رت 

جاءت  الوطني  اليوم  احتفالية  يف 

لإظهار اإجنازات النادي والفعاليات 

الطالب  ولتوعية  بها،  يقوم  التي 

اجلميع  لي�ستطيع  ال��ن��ادي،  ح��ول 

ال�ستفادة منه. 

 نادي الهند�سة الزراعية

نا�سر  الطالب  النادي  ممثل  بداأ 

ن�ساأة  عن  باحلديث  احلبي�ض  علي 

ثم   ،17/4/2012 عام  يف  النادي 

ا�ستعر�ض روؤية النادي وهي اأن يتميز 

بطالبه  ال��زراع��ي��ة  الهند�سة  ق�سم 

علميا وعمليا ومعرفيا على م�ستوى 

من  جميعها  ال�سعودية  اجلامعات 

خالل �سراكة جمتمعية وموؤ�س�سية. 

ال���ن���ادي  اأن  احل��ب��ي�����ض  ذك����ر  و 

طاقات  جلميع  حا�سنة  جهة  يُعتر 

الزراعية،  الهند�سة  بق�سم  الطالب 

املنا�سبة  البيئة  توفري  على  ت�ساعد 

لتطبيق جملة من املهارات احلياتية، 

النادي ل�ستقطاب  وتاأتي م�ساركات 

الطاقات الطالبية ب�ستى جمالتها، 

مواهب  تنمي  منا�سبة  بيئة  وتوفري 

�سحيحة  ���س��ورة  ر���س��م  و  الطلبة، 

امل�ستقبل  عن  ال��زراع��ي  للمهند�ض 

الوظيفي.

منظمو احلفل

ن��ظ��م احل���ف���ل ب��ج��ان��ب ع��م��ادة 

التعامالت  عمادة  الطالب،  �سوؤون 

الإل��ك��رون��ي��ة، وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

اإىل  بالإ�سافة  الطالبية،  واأنديتها 

اإدارات »العالقات العامة والإعالم، 

والأم�����ن وال�����س��الم��ة، ال��ت�����س��ج��ري، 

وال�سيانة«.

ذكرى خالدة

وت���اأت���ي ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 

قادة  ماآثر  لتحيي  الغالية  ال�سنوية 

هذه البالد، ويف مقدمتهم امللك عبد 

ثراه-  –طيب اهلل  �سعود  اآل  العزيز 

واأب��ن��اوؤه  اململكة،  وم��وح��د  موؤ�س�ض 

الذين خلفوه من بعده: امللك �سعود، 

وامللك  وامللك خالد،  في�سل،  وامللك 

فهد، وامللك عبداهلل –رحمهم اهلل- 

وامللك �سلمان بن عبد العزيز، وويل 

امللكي  ال�سمو  الأمني �ساحب  عهده 

الأمري حممد بن �سلمان –حفظهما 

اإىل بر  ال��ب��الد  ق���ادوا  ال��ذي��ن  اهلل- 

يف  تنمويًة  نه�سًة  واأحدثوا  الأم��ان، 

خمتلف املجالت.
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العهد  ويل  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 

ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

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

�ساحب  »���س��داي��ا«  اال���س��ط��ن��اع��ي 

االأم������ر حممد  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 

اهلل-،  -ح���ف���ظ���ه  ����س���ل���م���ان  ب����ن 

العاملية  ال��ق��م��ة  اأع��م��ال  اُخ��ت��ت��م��ت 

مبقر  وذل��ك  اال�سطناعي  للذكاء 

ال��دويل  العزيز  عبد  امللك  مركز 

ل��ل��م��وؤمت��رات مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���س، 

بح�سور اأكرث من ١٠ اآالف �سخ�س 

و٢٠٠ متحدث من ٩٠ دولة ميّثلون 

ال�����س��ي��ا���س��ات يف جم��ال  ���س��ان��ع��ي 

ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، وروؤ����س���اء 

العامل. التقنية يف  ال�سركات  كربى 

بجناحها  اجل��ام��ع��ة  و���س��ارك��ت 

م�سروعاً  ع�سر  باأربعة  متيز  ال��ذي 

اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم���االت  يف 

وكيل  اأكد  حيث  احلديثة،  والتقنية 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

ال�سيخ  اآل  ي��زي��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

على �سعي اجلامعة امل�ستمر لتعزيز 

تعليماً  احلديثة  التقنية  جم���االت 

�سعادته  ب��ال��غ  ع��ن  م��ع��رب��اً  وب��ح��ث��اً، 

يف  وجدها  التي  امل�سّرفة  بامل�ساريع 

القمة  �سعود يف  امللك  جناح جامعة 

والتي  اال�سطناعي،  للذكاء  العاملية 

ترقى اإىل م�ستوى وتطلعات املوؤمتر 

روؤية  متطلبات  مع  وتتوافق  العاملي 

الوطن 2030.

وم���ن امل�����س��اري��ع واالخ���راع���ات 

امل�����س��ارك��ة ج����اء روب������وت ال��ع��اج 

مب��ه��ارات  يتميز  ال���ذي  ب��ال��ت��ذك��ر، 

اج��ت��م��اع��ي��ة مل��ر���س��ى ال��زه��امي��ر، 

وه��و   AnotherMe وروب������وت 

روب����وت احل�����س��ور ع��ن ب��ع��د ل��ذوي 

�سعوبات الكام واحلركة، وم�سروع 

ال�����س��ي��رباين حلماية  االأم����ن  ن��ظ��ام 

يف  الذكية  لل�سبكات  التحتية  البنية 

املدن الذكية.

ال�سيارة  م�����س��روع  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

التلقائي  التي تقوم بالتحكم  الذكية 

وم�سروع  االإل��ك��رون��ي��ة،  لل�سيارات 

تطبيق  وه��و  للعقار)  (ق��رار  تطبيق 

العقاري  ال�سوق  اق��راح��ات  يقدم 

والتنبوؤ  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 

م�سروع  كذلك  م�ستقبا،  باأ�سعارها 

تقنية  ذكي عرب  نظام  وهو  (قطرة) 

ل��ق��ي��ا���س كمية  االأ����س���ي���اء  اإن���رن���ت 

امل���اء وج��ودت��ه يف خ��زان��ات امل��ي��اه، 

وهو  (يقظ)  م�سروع  اإىل  باالإ�سافة 

م�سروع يقوم بالتنبوؤ بحوادث املرور 

العميق  التعلم  تقنيات  با�ستخدام 

لاآلة.

امل�ساركة  ال��روب��وت��ات  ب��ن  وم��ن 

اأي�����س��ا روب�����وت »رف��ي��ق��ي« ال���ذي 

مت��ي��ز يف م��ع��ر���س ق��م��ة ال���ذك���اء 

بنظام  يتفاعل  حيث  اال�سطناعي؛ 

اللغة  بن  للرجمة  املعزز  الواقع 

اإ�سافة  االإ����س���ارة،  ول��غ��ة  العربية 

ال��ذي  القمامة  جمع  روب���وت  اإىل 

واملاحة  الروؤية  نظام  على  يعتمد 

النفايات  لت�سنيف  احل��ا���س��وب��ي��ة 

»فيجينترا«  واأي�����س��اً  وج��م��ع��ه��ا، 

وه�����و ن����ظ����ام حت���ل���ي���ل ال��ف��ي��دي��و 

مل�ساعدة  اال���س��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء 

�سلوك  حتليل  يف  التجزئة  جت��ار 

عمائهم.

وم����ن ج���ان���ب م��ت�����س��ل، وق��ع��ت 

اجل���ام���ع���ة ع������دداً م���ن م���ذك���رات 

ال��ت��ف��اه��م واالت��ف��اق��ي��ات م��ع بع�س 

 stc جمموعة  بينها  م��ن  اجل��ه��ات 

وكيل  وقعها  التي  الرقمي؛  املمكن 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

ال�سيخ  اآل  يزيد  الدكتور  العلمي 

ل��ت��م��ك��ن ال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار يف 

جماالت الذكاء اال�سطناعي �سمن 

واالأكادميي  البحثي  التعاون  اإط��ار 

امل�سرك الدائم. 

القمة  يف  اجلامعة  جناح  �سهد 

اإق���ب���االً وا���س��ع��اً م��ن ب��ن اجل��ه��ات 

امل�ساركة يف القمة وتفاعًا اإعامياً 
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القمة معر�س اجلامعة يف  stc د.اآل ال�سيخ يوقع اتفاقية تفاهم مع

اتفاقيات وتفاعل عاملي مع الروبوتات الذكية واالخرتاعات

الجامعة تشارك في القمة العالمية للذكاء االصطناعي

ر����س���ال���ة اجل����ام����ع����ة- ال���ت���ط���وي���ر و 

اجلودة:

التطوير  عمادة  عميد  برئا�سة   

هادي  بن  مبارك  الدكتور  واجل��ودة 

القحطاين، عقد فريق عمل جاهزية 

اجل��ام��ع��ة ل��اع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي 

ملناق�سة  اجتماعاً  2024م  املوؤ�س�سي 

ا���س��ت��ي��ف��اء امل��ع��اي��ر امل��ط��ل��وب��ة من 

اجلامعة لتجديد اعتمادها املوؤ�س�سي 

فيها،  حتققت  ال��ت��ي  واالإجن������ازات 

وت�سمن االجتماع الذي عقد موؤخراً 

من  العمادة عدداً  بقاعة اجتماعات 

البنود جاء يف مقدمتها درا�سة تقارير 

للعام  املوؤ�س�سي  االأكادميي  االعتماد 

2017م، واأهم التو�سيات، ومناق�سة 
التقدم يف معاير االعتماد.

ر����س���ال���ة اجل����ام����ع����ة- ال���ت���ط���وي���ر و 

اجلودة:

االع��ت��م��اد  لتجديد  ا���س��ت��ع��داداً   

للمرة  للجامعة  املوؤ�س�سي  االأكادميي 

الثالثة يف العام 2024م ناق�س فريق 

اجل���ودة  اإدارة  ن��ظ��ام  تطوير  عمل 

برئا�سة   (KSU-QMS) املوؤ�س�سي 

وكيلة عمادة التطوير واجلودة ل�سوؤون 

العليان  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة  اجل����ودة 

لتح�سن  املوؤ�س�سية  الكفاءة  مو�سوع 

منها:  متعددة  اجل���ودة يف جم��االت 

اال���س��رات��ي��ج��ي،  التخطيط  ج���ودة 

والتعليم  واالبتكار،  العلمي  والبحث 

كما  املجتمعية،  وال�سراكة  والتعلم، 

ا�ستعر�س االجتماع اأوجه التطوير يف 

نظام اإدارة اجلودة باجلامعة.

مناقشة استيفاء معايير االعتماد األكاديمي المؤسسي

الكفاءة المؤسسية على طاولة التطوير والجودة

ب  حفل استقبال الطلاّ
المستجدين بكلية الصيدلة

 

ر�سالة اجلامعة- كلية ال�سيدلة:

اأقامت كلية ال�سيدلة ممثلًة بالنادي الثقايف االجتماعي ونادي ال�سيدلة 

حفًا ال�ستقبال الطاب امل�ستجدين يف املدّرج الرئي�سي للكلية. 

ابتداأ احلفل بكلمة األقاها عميد الكلّية املكلّف الدكتور حمود ال�سبيعي، 

عّرف خالها الطاب امل�ستجدين باأق�سام الكلّية، كما اأعلن عن تخ�سي�س 

ال�سوؤون  مع  التوا�سل  وت�سهيل  لت�سريع  وات�ساب +966114677193  رقم 

االأكادميية للطاب احلالين وامل�ستجدين. 

ونّبه العميد على �سرورة عدم اإغفال اجلانب غر ال�سّفي اأثناء تواجد 

االأداء  بجانب  ال�سفّية  غر  االأن�سطة  اأن  اأب��ان  حيث  بالكلّية،  الطاب 

االأكادميي مهّمة جداً لتطوير املهارات الناعمة التي ت�سمن احل�سول على 

فر�س عمل مميزة يف فرة ق�سرة.

بعد ذلك عرف م�سرف االأندية الطابية بالكلية الدكتور متعب احلربي، 

وفر�سة  لاإبداع  نافذة  اأنها  منوهاً  بالكلّية،  املوجودة  االأندية  على  الطلبة 

لتطوير مهارات الطاب. بعدها األقى الدكتور �سيديل عبد اهلل الغامدي 

MSD كلمًة  لاأدوية  االأمريكية  بال�سركة  واملوظف  ال�سيدلة  كلية  -خّريج 

ا�ستك�ساف  على  الطاب  حاّثاً  ال�سيدلة،  بكلية  جتربته  عن  فيها  حتّدث 

هيئة  اأع�ساء  مع  التوا�سل  طريق  عن  املتاحة  الفر�س  وا�ستك�ساف  الكلّية 

التدري�س والطاب وجميع من�سوبي الكلّية. 

العمل يف  ل�سوق  �سامل ومواكب  ال�سيدلة  بكلّية  العلمي  املنهج  اأن  وذكر 

اململكة العربية ال�سعودية.  بعد ذلك حتدث الطالبان عبد الرحمن املا�سي 

وفهد الر�سيد رئي�سا نادي ال�سيدلة والنادي الثقايف االجتماعي عن االأندية 

الطابية وا�ستعر�سا الفعاليات ال�سابقة، وحثَّا الطاب على التطوع.



ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة - ال��ك��را���س��ي 

البحثية:

نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة، 

وقع وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

بن  يزيد  الدكتور  العلمي  والبحث 

الثالثاء  ي��وم  ال�سيخ  اآل  امللك  عبد 

13�سبتمر  املوافق  17/2/1444ه� 
كر�سي  بني  تفاهم  مذكرة  2022م 
التغري املناخي وتنمية البيئة والغطاء 

امللك  تطوير حممية  وهيئة  النباتي 

يف  مثلها  التي  امللكية،  العزيز  عبد 

املكلف  التنفيذي  الرئي�س  التوقيع 

الأ�ستاذ نا�سر بن را�سد النا�سر.

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  وذكر 

العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد 

التفاقية  توقيع هذه  اأن  ال�سيخ  اآل 

ياأتي يف اإطار حر�س اجلامعة على 

البحثية،  ال�سراكة  اأوا���س��ر  تعزيز 

اجلهات  م��ع  التعاون  ج�سور  وم��د 

البيئة؛  على  باملحافظة  املخت�سة 

بالنفع  يعود  مبا  اجلهود  لتت�سافر 

وللم�ساهمة  واملجتمع،  الوطن  على 

يف حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة.

 ك��م��ا اأو���س��ح��ت امل�����س��رف على 

وتنمية  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ك��ر���س��ي 

الدكتورة  النباتي  والغطاء  البيئة 

املذكرة  ه��ذه  ب��اأن  احلقيل  اأ�سماء 

الوطنية  املبادرات  مع  تفاعالاً  تاأتي 

الغطاء  تنمية  جمال  يف  الطموحة 

تفعيل  اإىل  وت���ه���دف  ال���ن���ب���ات���ي، 

للم�ساهمة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��راك��ات 

يف  النباتي  الغطاء  دور  تعزيز  يف 

الناجتة  البيئية  امل�سكالت  مواجهة 

عن التغري املناخي.

وت�����س��م��ن��ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م 

البحثي  التعاون  ت�سمل  بنود  ع��دة 

النباتي،  الغطاء  تنمية  مب��ج��الت 

وتنظيم  التدريب،  اإىل  بالإ�سافة 

ور������س ع���م���ل، وت��ن��ف��ي��ذ ال���رام���ج 

واحلمالت البيئية التوعوية.

عميد  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ح�سر 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور حممد 

الدكتور  العلوم  الوابل، وعميد كلية 

ال��ع��ث��م��ان، وامل�������س���رف على  زي����د 

وتنمية  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ك��ر���س��ي 

الدكتورة  النباتي  والغطاء  البيئة 

من  ح�س�ر  كما  احلقي�ل،  اأ���س��م��اء 

املهند�س  م��ن  ك�����ل  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ان��ب 

عبدامللك  والأ�ستاذ  القرن�ي،  �سعد 

العبيد.

ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة- م��ك��ت��ب رئي�س 

اجلامعة:

العلمي  املجل�س  اأم��ان��ة  اأعلنت   

يف اجل��ام��ع��ة ع��ن ق����رارات جمل�س 

النحو  على  ج��اءت  التي  اجلامعة، 

ال���ت���ايل: ق����رار جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة 

على  امل��واف��ق��ة    43/10/29 رق��م 

ال�ستثناء من تطبيق �سرط (ISI) يف 

الرتقية واإتاحة اختيار امل�سار البديل 

للتخ�س�سات الإن�سانية ذات العالقة 

الإجنليزية،  غري  الأجنبية  باللغات 

وذلك على النحو التايل:

اأ���س��ت��اذ  ل��رت��ب��ة  ال��رتق��ي��ة  اأولاً:   

ل��ل��رتق��ي��ة بعدد  ال��ت��ق��دم  م�����س��ارك: 

خم�س وحدات بحثية. 

ث��ان��ي��ااً: ال��رتق��ي��ة ل��رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ: 

التقدم للرتقية بعدد ثماين وحدات 

بحثية.

ال��ق��واع��د  جميع  تطبق  ث��ال��ث��ااً:   

نظام  يف  عليها  املن�سو�س  احلالية 

واجلامعات  العايل  التعليم  جمل�س 

ولوائحه، وجميع القواعد التنفيذية 

على  اجلامعة  جمل�س  من  املعتمدة 

ملف الرتقية فيما ل يتعار�س مع ما 

ورد بهذا القرار.

من  املقرتح  هذا  يطبق  رابعااً:   

اجلامعة  جمل�س  م��واف��ق��ة  ت��اري��خ 

بعد  تقييمه  ي��ع��اد  اأن  على  عليه 

تطبيقه.  على  م�سي عامني 

ك���م���ا ت�����س��م��ن ق������رار جم��ل�����س 

 43/10/28 رق�����م  اجل���ام���ع���ة 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ���س��واب��ط 

املنفرد  العمل  �سرط  من  ال�ستثناء 

طالب  مب�ساركة  البحثية  لالأعمال 

ل��ي��ك��ون على  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات 

»امل���واف���ق���ة على  ال���ت���ايل:  ال��ن��ح��و 

املنفرد  العمل  من  ال�ستثناء  تقييد 

مكافئة  باأعمال  للرتقية  يتقدم  ملن 

املن�سورة  النقاط  ع��دد  حيث  م��ن 

ب��ق��اع��دة  م����درج����ة  يف جم�����الت 

مب�ساركة  كانت  اإذا   (ISI) بيانات 

طالب  اأو  العليا  الدرا�سات  طالب 

اإذا  باجلامعة،  الطبية  ال��زم��الت 

امل�سرف  هو  للرتقية  املتقدم  ك��ان 

امل�����س��اع��د  امل�����س��رف  اأو  ال��رئ��ي�����س 

امل�����س��ج��ل ر���س��م��ياً��ا يف اجل��ام��ع��ة، 

على  ال�سروط  هذه  تطبق  اأن  على 

املقبولة  اأو  امل��ن�����س��ورة  الأب���ح���اث 

2023/1/1م«. تاريخ  للن�سر بعد 

 وت�����س��م��ن ق���رار امل��ج��ل�����س رق��م 

ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة   43/10/30
اح��ت�����س��اب الأب���ح���اث ال��ت��ي ي��زي��د 

ع�سرين  ع��ن  فيها  املوؤلفني  ع��دد 

���ا ���س��م��ن احل�����د الأدن�����ى  ل���فاً م���وؤ

واحدة  نقطة  اأعلى  بحد  للرتقية 

ن�سر  وع��اء  يف  من�سورة  كانت  اإذا 

�سبكة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  م���درج 

العلوم (ISI). على اأن تطبق هذه 

املقبولة  الأب��ح��اث  على  القاعدة 

من  ا  اع��ت��ب��اراً املن�سورة  اأو  للن�سر 

2023/1/1م.

التحرير: اجلامعة-  ر�سالة 

����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ةاً 

واجل�����ودة  ال��ت��ط��وي��ر  ع���م���ادة  يف 

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة 

ال���ق���ح���ط���اين، وم���ك���ت���ب حت��ق��ي��ق 

املكتب  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة  ال���روؤي���ة 

ال���دك���ت���ور ب��ا���س��ل ال��ط��ع��ي��م��ي يف 

هيئة  اأقامتها  التي  العمل  ور�سة 

ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب يف 

1444ه�،  �سفر   10-9 من  املدة 

منظمة  من�سوبي  مب�ساركة  وذلك 

) والتنمية  القت�سادي  التعاون 

اخل����راء  م���ن  وع����دد   (OECD
ال���دول���ي���ني امل��خ��ت�����س��ني ومم��ث��ل��ي 

امل�ساركة،  احلكومية  القطاعات 

وذل����ك ���س��م��ن م�����س��روع ال��ه��ي��ئ��ة 

متكامل  عمل  اإطار  لبناء  واملنظمة 

باململكة  والتدريب  التعليم  لتقومي 

بالذكر  جدير  ال�سعودية.  العربية 

قد  واجل��ودة  التطوير  عمادة  اأن 

حلقة  يف  املا�سي  ال��ع��ام  �ساركت 

ال��ن��ق��ا���س ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة 

كما  وال��ت��دري��ب،  التعليم  ت��ق��ومي 

مع  املقابالت  ح�سور  يف  �ساركت 

الوثائق  وت��ق��دمي  امل�����س��روع،  فريق 

دعمااً  وذل��ك  املطلوبة،  والبيانات 

املهم. امل�سروع  هذا  لتنفيذ 

ت����ك����ون وف������د اجل����ام����ع����ة م��ن 

وكيلة  ال��ع��ل��ي��ان  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة 

ل�سوؤون  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

ح�سن  حممد  وال��دك��ت��ور  اجل���ودة، 

امل�������س���رف ع��ل��ى وح�����دة اجل����ودة 

والدكتور  الأك��ادمي��ي،  والعتماد 

املكتب  م�����س��وؤول  ال�سانع  ���س��اري 

الإ�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 

. معة للجا
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مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية 

مجلس الجامعة يصدر عددًا من القرارات

الجامعة تشارك في ورشة هيئة تقويم التعليم

االجتماع األول لمشرفي الوحدات 
في تطوير المهارات

 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

 برئا�سة عميد عمادة تطوير املهارات الدكتور حممد الزامل ُعقد يوم 

اخلمي�س 15 /9 / 2022م، الجتماع الأول مل�سريف الوحدات ونّوابهم للعام 

اجلامعي 1444ه�، بح�سور وكيل العمادة للتطوير والدرا�سات الدكتور خالد 

وت�سكيل  للعمادة،  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  �سدور  بعد  وذلك  ال�سبيعي، 

الوحدات، وتكليف م�سرفني ونواب لها.

وهناأهم  باحل�سور،  املهارات  تطوير  عميد  رحب  الجتماع  بداية  ويف   

اجلديدة،  التكاليف  ونوابهم  للم�سرفني  وب��ارك  اجلديد،  اجلامعي  بالعام 

مقدمااً �سكره وتقديره للجميع على اجلهود التي بٌذلت خالل العام اجلامعي 

املا�سي، م�سيدااً بالدور الذي ي�سطلع به الزمالء والزميالت، والتعاون البناء 

لأهدافها  العمادة  على حتقيق  اإيجاباًا  انعك�س  الذي  العمادة،  وحدات  بني 

وتطلعاتها.

 كما ا�ستُعر�ست يف الجتماع التحديات التي تواجه الوحدات والعوائق 

التي قد حتد من اأدائها، والدور املطلوب من م�سريف الوحدات ونوابهم يف 

جتاوز هذه التحديات.

 كما ُحدد خالل الجتماع العمل على بناء اخلطة الت�سغيلية لكل وحدة 

ب�سكل عاجل، والرفع بها لإدارة العمادة ملناق�ستها واإقرارها.

من  املزيد  بذل  على  املهارات  تطوير  عميد  �سدد  الجتماع  نهاية  ويف   

اجلهود خلدمة اجلامعة ومن�سوبيها، متمنياًا للجميع دوام التوفيق وال�سداد.

وفد من معهد ريادة األعمال يزور 
كلية علوم األغذية 

 

التحرير: اجلامعة-  ر�سالة 

حممد  الدكتور  املكلف  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  علوم  كلية  عميد  التقى 

بن  اإبراهيم  الدكتور  الأعمال  ريادة  العام على معهد  بامل�سرف  النفي�سة، 

حممد احلركان والوفد املرافق. 

العالقة  ذات  املو�سوعات  من  عددااً  اللقاء  خالل  اجلانبان  ا�ستعر�س 

هيئة  لأع�ساء  الخ��رتاع  وب��راءات  املعرفية،  املنتجات  من  بال�ستفادة 

ا�ستثمارها. على  والعمل  بالكلية  والباحثني  التدري�س 

الأق�سام. الكلية وروؤ�ساء  اللقاء وكالء  ح�سر 



فح�ص  �أو  مر�جعة  طلب  �لعلمي،  �ملجتمع  يف 

�أمر �شائع، �لغر�ص منه هو تقييم  مقالة علمية  

�إذ  للن�شر.  مالءمتها  مدى  ومعرفة  �ملقالة  جودة 

وجهة  مر�جعتها  تتم  �لتي  �لعلمية  للمقالة  يكون 

نظر مو�شوعية ومنطقية و�أحياناً مثرية للجدل، 

تُ�شتخدم فيها �لعديد من �ل�شت�شهاد�ت لأبحاث 

من�شورة �شابقة عليها لها دور يف دعم وجهة نظر 

�لنظر�ء«  »مر�جعة  مب�شطلح  �ملق�شود  �ملوؤلف.  

لتقييم  �ملتخ�ش�شون  بها  يقوم  �لتي  �لعملية  هو 

�ملقالت قبل ن�شرها يف جمالت علمية. بالإ�شافة 

يف  �جل��ودة  مر�قبة  �أ�شكال  من  �شكاًل  كونه  �إىل 

�ملجالت �لعلمية، فاإن ذلك ي�شاعد على حت�شني 

�لبحث قبل ن�شره. عادًة ما تكون �أف�شل �ملر�جعات 

هي تلك �لتي تقدم حتلياًل �شاماًل للمحتوى. على 

�لرغم من �أن هذه قد تكون ممار�شًة غري ماألوفة 

تلقيت  حال  يف  معقدة.  لي�شت  �أنها  �إل  للبع�ص، 

�أم��ور يجب �لأخ��ذ بها. قبل  دع��وًة لذلك، هناك 

من  علمية،  مقالة  ملر�جعة  دعوة  رف�ص  �أو  قبول 

�لأهمية مبكان:  تطابق �ملقالة مع جمال خربتك 

�مل�شالح،  يف  ت�شارب  وجود  وعدم  وتخ�ش�شك، 

و�حل�شول على وقت كاٍف لإجر�ء �ملر�جعة، و�لرد 

�ملجلة،  حترير  طاقم  على  ممكن   وقت  باأ�شرع 

و�للتز�م مبر�جعتها قبل �ملوعد �ملخ�ش�ص لذلك. 

�قرت�ح  يُف�شل  �لرف�ص،  ويف حال 

نف�ص  يف  �آخ���ري���ن  متخ�ش�شني 

�ملجال. �أما يف حال �لقبول فيلزم 

�شخ�ص  �أي  م��ع  م�شاركتها  ع��دم 

دون �إذن م�شبق من �ملحرر. و�أثناء 

ت�شع يف  �أن  �ملقالة، عليك  ق��ر�ءة 

باملر�جعة.  �شتقوم  كيف  �عتبارك 

تقدمي  وقبل  �ملقالة  ق��ر�ءة  فعند 

�لنظر  ي��ج��در  ن��ه��ائ��ي��ة،  ت��و���ش��ي��ة 

�أن  �ملحتمل  من  �لتي  �لفئات  يف 

لت�شنيف  �مل��ح��رر  ي�شتخدمها 

�لقبول  �أو  بالرف�ص،  �إم��ا:  �ملقال 

ب�شرط  �لقبول  �أو  مر�جعة،  دون 

رئي�شيًة  مر�جعًة  �إم��ا  مر�جعتها 

�أو ثانوية. حتى بعد �لنتهاء من �ملر�جعة، عليك 

�لتعامل مع �ملقالة و�أي ملفات �أو بيانات مرتبطة 

�أي  مع  م�شاركتها  وعدم  �شرية  وثائق  باعتبارها 

�ملهم  ومن  �ملحرر.  من  م�شبق  �إذن  دون  �شخ�ص 

�حل�شول على �نطباع عام عن �لورقة و�أهد�فها 

�أن  من  وتاأكد  ق��ر�أت.  كلما  �ملالحظات  وتدوين 

�لأ�شئلة �ملطروحة يف جزء �ملقدمة يُجاب عنها يف 

جزء �ل�شتنتاجات. وتاأكد كذلك من �أن �نتقاد�تك 

بناءة ولي�شت م�شيئة، و�أنها مفيدة ولي�شت �شارة. 

�لقوة  نقاط  �لرتكيز على  وح��اول 

و�ل�����ش��ع��ف، وت��ق��دم ب��اق��رت�ح��ات 

بغر�ص حت�شني �ملقالة. تعّرف على 

�ملقالة بالنظر �إىل �لعنو�ن وجدول 

ثم  �ملحتويات و�مللخ�ص و�ملقدمة، 

ترغب  �لتي  �ملقالة  جو�نب  ح��دد 

لزم  �إذ�  بالتف�شيل.  مناق�شتها  يف 

�لأمر، �قر�أ مقالت �أو كتًبا �أخرى 

ذ�ت �شلة مبو�شوع �ملقالة؛ لتقدمي 

نظرية  من���اذج  �أو  د�ع��م��ة  �أدل����ة 

بديلة �أو بغر�ص تف�شري �لبيانات. 

�ملوؤلف  حجج  ملعرفة  بحاجة  �أنت 

�خلا�شة به قبل �نتقاده �أو تقييمه. 

بو�شوح  تعرف  �أن  �لأن�شب  وم��ن 

ملو�شوع  متو�زناً  �ملقالة توفر عر�شاً  �إذ� كانت  ما 

�لفكرة  يف  �لفر�شيات  كانت  �إذ�  وم��ا  �لبحث، 

�ملقرتحة قد متت مناق�شتها ب�شكل و��شح. فالآر�ء 

كان �جلميع يف  و�إذ�  �لنقا�ص،  �إىل حتفيز  تهدف 

هذ� �ملجال يحملون وجهة �لنظر نف�شها بالفعل، 

فر�شة  كل  ختاماً،  �لن�شر.  �ملقال  ي�شتحق  فلن 

�إل   هي  ما  علمية  مقالة  تقييم  يف  فيها  ت�شارك 

فر�شة حقيقية �إما للتوجيه �أو للتعلم.

ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء

�ل���ن���ج���وم، هل  ل���و مت��ّع��ّن��ا يف 

فر�غ  وبينها جمرد  بيننا  �مل�شافة 

�أم هناك ما ي�شغل تلك �مل�شافة؟ 

مادة  �أه��و  �لزجاج  �إىل  نظرنا  لو 

�أن  �أم ه��و ل���ش��ي؟ م��ن هنا جن��د 

�ملو�د  من  �لكثري  ميلوؤها  حياتنا 

ما  �حل�شية.  وغ��ري  �ملح�شو�شة 

�أعنيه بذلك �أّننا لو و�شعنا �أيدينا 

بها؛  ن�شعر  فاإننا  �لطاولة  على 

ن�شع  �أن  با�شتطاعتنا  ه��ل  لكن 

�لهو�ء  فعال  �لهو�ء؟!  على  �أيدينا 

ولكنه يحتوي على  غري ملمو�ص، 

�ل��ف��ر�غ.  وت�شغل  كتلة  لها  م��و�د 

لختنقنا؛  �شيء  ل  �لهو�ء  �أن  لو 

�لأك�شجني  وم��ا  �لأك�شجني،  على  يحتوي  لأن��ه 

من غريه  �مل��اء،  يف  تاأملنا  لو  كيميائية.  مادة  �إل 

متوت �لكائنات �حلية، وما هو �إل مركب كيميائي 

�أي�شا. �لكثري من �لنا�ص ينظر �إىل بع�ص �ملنتجات 

منتجات  �أّن  وي��رى  كيميائية،  م��و�د  �أن��ه��ا  على 

�أخرى لي�شت بكيميائية، ولكن يف �لو�قع كل �شي 

�ملو�د  من  مكون  �ليومية  حياتنا  يف  معه  نتعامل 

�شناعية.  �أم  طبيعيًة  �أك��ان��ت  ���ش��و�ًء  �لكيميائية 

فاملركبات �لكيميائية ما هي �إل ت�شارك عنا�شر 

لكل  �لأ�شا�شية  �للبنة  وهي  �لبع�ص،  بع�شها  مع 

ما يحيط بنا من مو�د �شناعية كالبال�شتيكيات، 

�لتجميل،  وم�شتح�شر�ت  و�مل�شاحيق،  و�لأور�ق، 

�مل��و�د  وك��ذل��ك  �ملعدنية،  و�ل�شبائك  و�ل��ع��ط��ور، 

لأج�شامنا،  �ملكونة  �لع�شوية  كاملركبات  �لطبيعية 

من  �لأك���رب  ك��اجل��زء  �لع�شوية  غ��ري  و�مل��رك��ب��ات 

و�ل�شخور  و�لأخ�شاب،  �لأطعمة،  و�أي�شا  �لعظام، 

 .)crude oil( و�لبرتول �خلام ،)ores( ملعدنية�

�أنه بت�شارك �لعنا�شر مت  �إًذ� جند 

�لتي  �ملركبات  من  �لكثري  تكوين 

تعك�ص  بخ�شائ�ص  نتائج  تظهر 

مدى �أهميتها يف ��شتخد�ماتها.   

م���ن �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ت�����ش��ور 

�كت�شاف  يتم  مل  ل��و  �شيحدث  م��ا 

و�ل�شبائك  �لكيميائية  �مل��رك��ب��ات 

كبري  دور  ل��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل��ع��دن��ي��ة 

ك�شناعة  ك��ث��رية  ���ش��ن��اع��ات  يف 

و�ل�شحوم،  و�ل��زي��وت  �لأن�����ش��ج��ة، 

و�لأجهزة �للكرتونية، و�ل�شيار�ت، 

لنا و�شائل  �لتي وفرت  و�لطائر�ت 

�لر�حة يف عامل مليء بالتحديات. 

بنا  رج���ع  ل��و  �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 

�لزمن �إىل �لور�ء، هل كنا نتخيل �أننا يف يوم من 

�لأيام �شن�شتخدم �أجهزة �جلو�ل؟! نحن يف وقتنا 

�حلا�شر نعتمد ب�شكل كبري على �لهو�تف �لذكية. 

�إىل  ينظر  طويلة  �شاعات  ي�شتغرق  منا  فالبع�ص 

�شا�شة �جلو�ل. ولكن �لكثري ل يعلم ماهي �ملو�د 

�لد�خلة يف تركيب تلك �ل�شا�شة؟ وكيف يتم حتويل 

لو متّعّنا يف  �إليها؟.  �جلهاز  د�خل  من  �ملعلومات 

�جلزء �خلارجي لوجدناه م�شنوًعا �إما من �شبائك 

من  ب��ه  متتاز  مل��ا  )ب��ول��ي��م��ر�ت(؛  بال�شتيكيات  �أو 

�شالبة ومقاومة لل�شدمات. كذلك �شا�شة �للم�ص 

لبد من �أن متتاز مبجموعة من �ل�شفات كالعمل 

�ل�شوئية،  و�لنفاذية  ح��ر�رة خمتلفة،  درج��ات  يف 

و�لتو�شيلية �لكهربائية؛ لذلك لي�ص من �ل�شهل توفر 

جميع هذه �خل�شائ�ص كلها يف مادة و�حدة؛ لكن 

�لإنديوم  ق�شدير  �أك�شيد  ذلك ممكن.  �لو�قع  يف 

)ITO( مادة كيميائية لها نفاذية �شوئية كالزجاج 

وتعترب مو�شلًة للكهرباء، عند و�شع �لإ�شبع على 

عليها  �ل�شغط  مت  �لتي  �ملنطقة  تر�شل  �ل�شا�شة 

�إ�شار�ت كهربائية وبذلك يتم �لت�شفح على �شا�شة 

�جلو�ل. يتبقى لدينا �أهم جزئية من دونها ل ميكن 

�لتنقل باجلهاز �ىل �أي مكان، �أل وهي �لبطارية. 

�لبطارية هي خلية كهروكيميائية، وما يحدث بها 

ما هو �إل تفاعل كيميائي يتم فيه �أك�شدة �لليثيوم 

�إىل �أيون �لليثيوم عند ��شتخد�م �جلهاز و�لتفاعل 

�لعك�شي عند �شحن �جلهاز. و�أخري�ً ذ�كرة �جلو�ل 

�ملو�شالت  �أ�شباه  منها:  م��و�د  على  حتتوي  �لتي 

)semiconductors( ملا حتتويه من �شفات لها 
�إًذ� �ملو�د �لد�خلة  �لقدرة على تخزين �ملعلومات. 

�أظهرت  �ملختلفة  بخ�شائ�شها  �جلو�ل  تركيب  يف 

لنا هذ� �جلهاز �لعظيم �لذي ل ي�شتطيع �أحد منا 

�ل�شتغناء عنه يف وقتنا �حلا�شر. 

لذ� تلعب �لكيمياء �لدور �لأكرب يف خلق �لكثري 

ما  لالإن�شان  توّفر  تطبيقات  لها  �لتي  �مل��و�د  من 

�لر�حة  �شبل  كذلك  له  وتوفر  �حتياجاته،  يغطي 

حل��ي��اة �أف�����ش��ل. ل��ك��ن ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري م��ن �مل���و�د 

جمال  �أي  يف  يُعرف  ومل  بعد،  تُكت�شف  مل  �لتي 

�شت�شتخدم. ما كان لالإن�شان �أن يت�شور قبل مائة 

�شنة ما �شنعي�شه �ليوم، ونحن �أي�شا ل نت�شور ما 

�شتعي�شه �لأجيال �لقادمة. من �أجل ذلك حتظى 

بع�ص �ملو��شيع باهتمام �لباحثني يف وقتنا �حلايل 

و�لأمثلة على ذلك كثرية ومنها: �مت�شا�ص بخار 

�ل�شرطانية،  �خلاليا  وحماربة  �لهو�ء،  من  �مل��اء 

و�لطاقة �لبديلة، و�مت�شا�ص ثاين �أك�شيد �لكربون 

من �لهو�ء و�ختز�له ملركبات �أخرى، و�لبطاريات، 

و�لكيمياء �خل�شر�ء، و�إنتاج �لهيدروجني من �ملاء، 

وغريها �لكثري من �لأبحاث. لذ� بالأفكار �لنرية 

و�لإبد�ع با�شتطاعتنا �لتقدم و�لرقي.  

ق�سم الكيمياء

للطعام �أهمية بالغة يف حياتنا، �إذ هو من 

�لأ�شياء �لأ�شا�شية لكل ذي نَف�ص، ول ت�شور 

ياأخذ  �أن  لالإن�شان  فاأبيح  ب��دون��ه،  للحياة 

�إ�شر�ف،  بدون  و�مل�شرب  �ملاأكل  من  ن�شيبه 

فمن  �لآية.  ت�شرفو� {   ول  و��شربو�   } وكلو� 

�أجله يتعب �لإن�شان يف �لعمل، ويقا�شي من 

�لأمل و�لأذى ما ل ي�شتطيع �أن يقا�شيه من 

�أجل �أمور �أخرى من حياته.

 ه���ذه �لأه��م��ي��ة ت��وؤك��د ����ش���رورة وج��ود 

لكي  ن��ا���ص،  يقطنه  مكان  ك��ل  يف  �ملطاعم 

حيويته،  وي�شتعيد  وجبته  �لإن�شان  يتناول 

ف��ت��ك��اد جت��د �مل��ط��اع��م يف ك��ل م��ك��ان، يف 

ويف  �ملزدحمة،  و�لطرق  �لهادئة  �ل�شو�رع 

�لفنادق و�ملطار�ت و�ملتنزهات، �إ�شافًة �إىل 

وجودها يف �ل�شكن �لطالبي.

كثرية  باأمور  مملوءة  �لعلم  طالب  حياة 

من  جزًء�  فيق�شي  و�لتعلم،  بالتعليم  تتعلق 

يف  �آخ��ر  وج���زًء�  ك��ت��اب،  مطالعة  يف  وقته 

ورمبا  ق��ادم،  در���ص  وحت�شري  و�جبات  حل 

�ملكتبة،  م��ن  �ل�شتفادة  يف  بع�شه  ق�شى 

هذ�  بجو�ر وجود م�شاغل تعليمية �أخرى، 

فال ميكن له �أن ي�شرف �أوقاته �لثمينة يف 

جتهيز �لأطعمة �لذي يتطلب منه وقًتا غري 

�إىل  ما�شًة  �حلاجة  كانت  فبالتايل  قليل، 

وجود مطعم للطالب يف �ل�شكن �جلامعي، 

�حلياة  �أن  كما  �أوقاته،  للطالب  يوفر  لكي 

�لفكر  ��شطر�ب  ع��دم  تتطلب  �جلامعية 

�لوجبات  فتقدم  كثري�،  �مل��ادي  �لو�شع  يف 

جتعله  ب�شيطة  رمزية  باأ�شعار  له  �ليومية 

مطمئًنا يف م�شريته �لتعليمية. 

�إد�رة  حتّددها  �لرمزية  �لر�شوم  وهذه   

ب��ت��ع��اه��ده��ا مع  �ل��ت��غ��ذي��ة يف �جل��ام��ع��ات 

�جلامعة  �أو  �لإد�رة  تقوم  حيث  �ل�شركات، 

�ملخف�شة  للوجبات  �لكامل  �ملبلغ  بتقدمي 

�مللك  جامعة  يف  �لتغذية  و�إد�رة  للطالب. 

بكفاءة  �لتغذية  �أم��ور  ب��اإد�رة  متتاز  �شعود 

عالية، كما تتميز بخدماتها �ملميزة وتقدمي 

�لوجبات �ملثلى. ل غرو فهي مثالية مر�عية 

للتنوع يف هذ� �جلانب، ول يوجد لها مثيل 

و�لتقدير من  �ل�شكر  �أ�شال، فهي م�شتحقة 

م�شتفيديها. جميع 

وتلحق هذ� �لمتنان من �لطالب دعوة، 

وهي دعوة لإعادة �لنظر يف ر�شوم �لوجبات 

مذهل  ب�شكل  �زد�دت  �إذ  ه��ذه،  �أيامنا  يف 

�أن كانت ي�شريًة ومل تكن  قبل ف�شول، بعد 

فكانت  �جلامعي،  �لطالب  تتحدى حمفظة 

مقابل  �ل��ف��ط��ور  وج��ب��ة  ت��ق��دم  �ل�شابق  يف 

ريالني، ووجبة �لغد�ء ب�4 ريالت، و�لع�شاء 

�ل�شماء،  ف��وق  �لأ���ش��ع��ار  �رتفعت  ث��م  ب�3، 

3 )كالع�شاء �شابقا(،  ب�  حيث �شار �لفطور 

مقارنة  فال  ب�8،  و�لع�شاء   ،8،5 ب�  و�لغد�ء 

بينهما �أ�شال، فاأين �لرثى من �لرثيا، وهذ� 

�أدى �إىل �شرف %70 من �ملكافاأة �ل�شهرية 

 ،32% ك��ان  �أن  بعد  �ل��ط��الب  مطعم  يف 

و�ملكافاأة �ل�شهرية م�شتمرة ك�شابقتها )840 

ريال(.

�ل�شهرية  �ملكافاأة  من   70% �شرف  �إن 

وخا�شًة  جد�،  جد�  مكلف  �أمر  �ملطعم  يف 

لديهم  لي�ص  �ل��ذي��ن  �ل��و�ف��دي��ن  ل��ل��ط��الب 

م�����ش��در دخ���ل �آخ���ر غ��ري �مل��ك��اف��اأة،  ف���اإّن 

عديدة  �حتياجات  �جلامعي  �لطالب  لدى 

وكثرية من �شر�ء �لكتب و�ملذكر�ت وفاتورة 

�لأ�شا�شية،  �لدر��شية  و�لأدو�ت  �جل��و�ل 

وه���ذه ك��ل��ه��ا ل ي��ت��ج��اوز ���ش��يء م��ن��ه��ا �إىل 

�إىل  �لطالب  ي�شطر  �لكماليات،مما  ب��اب 

�ل�شطر�ب  ي�شبب  �أن��ه  كما  �لق��رت����ص، 

تكون  لن  وهكذ�  �ملادي،  �لو�شع  يف  �لكبري 

ويُ�شلب  مطمئنة،  هادئًة  �لتعليمية  �مل�شرية 

�أي�ًشا مفهوم �لدخار من حياته. 

يف عام 2007م )قبل 15 عاما( ن�شرت 

»�ملكافاآت  بعنو�ن  تقريًر�  �لريا�ص  �شحيفة 

�جلامعية بني �حتياجات �لدر��شة و�لهد�يا 

�شعودي  جامعي  طالب  وع��رّب  و�ملطاعم«، 

من  �لأول  »�لأ�شبوع  قائال:  ر�أي��ه  عن  فيه 

يف  ولكن  للغاية،  منع�ص  �مل��ك��اف��اأة  �شرف 

متق�شفًة  �أياًما  �لطالب  يعي�ص  �ل�شهر  نهاية 

باليوم  و�حدة  بوجبة  يكتفي  �أحياًنا  جتعله 

�جلامعي  �ل�شكن  يف  يعي�ص  خ�شو�شا ممن 

مغرتًبا عن �أهله«. �إذ� كان هذ� �لو�شع قبل 

فيه  �لأ�شعار  تكن  مل  ع�شر  ويف  عاًما   15
ر�أيك يف  �لآن، فما  مرتفعًة كما هو �حلال 

حال طالب �ليوم؟ �لتخمني لي�ص �شعبا. 

�إن �لناظر يف �أحو�ل �لطالب �جلامعيني 

مطعم  ر���ش��وم  تخفي�ص  ���ش��رورة  لَ��ي��درك 

�لطالب  يطمئن  حتى  �ل�شكن،  يف  �لطالب 

�هتمامه  كل  ويعطي  �ملادية،  �أحو�له  على 

للدر��شة هادئا مطمئنا.

علي عبد اهلل اإبراهيم
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د. عبدالمجيد العياف

كيفية إجراء مراجعة لمقالة علمية

حياتنا بدون كيمياء

دعوة إلعادة النظر في رسوم وجبات مطعم الطالب

خطط اإلخالء والطوارئ 
لألشخاص ذوي اإلعاقة بالجامعة

لتوفري  ك��ب��رًي�  �ه��ت��م��اًم��ا  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ت��ويل 

�أعينها  ن�شب  وو�شعت  �ملجتمع.  �أفر�د  جلميع  و�لأمن  �حلماية 

حماية �لأ�شخا�ص ذوي �لإعاقة ف�ي حالت �لكو�رث و�لطو�رئ 

وهيئات  وز�ر�ت  �أطلقت  �ل��ه��دف،  ه��ذ�  �أج��ل  وم��ن  �لإن�شانية. 

وموؤ�ش�شات ف�ي �ململكة جمموعًة من �ملبادر�ت و�مل�شاريع، و�أعدت 

�خلطط �لهادفة لتوفري وحتقيق �أق�شى درجات �لأمن و�حلماية 

ف�ي حالت �خلطر و�لطو�رئ لذوي �لإعاقة.

ت�شعى جامعة �مللك �شعود �إىل �ملحافظة على توفري متطلبات 

�لتدري�ص،  هيئة  و�أع�شاء  �لطالب،  من  لكل  و�ل�شالمة  �لأم��ن 

منها  �إمياناً  وذل��ك  معهم؛  يتعاملون  �لذين  و�لعاملني  و�ل���زو�ر، 

بحقهم ف�ي توفري �لطرق �لآمنة لالإخالء وتقدمي فر�ص لهم يف 

لروؤيتها ف�ي �لريادة  ذلك مكافئة لفر�ص غريهم، وذلك حتقيقاً 

ف�ي توف�ري �لطرق �لآمنة لإخالء ذوي �لإعاقة من جهة، ولأد�ء 

ر�شالتها يف رفع كفاءة �جلامعة ف�ي دعم �لأفر�د ذوي �لإعاقة من 

جهة �أخرى، وذلك من خالل �للتز�م باملعايري �لدولية ف�ي تذليل 

�أي عو�ئق هند�شية، �أو تقنية، 

�أو تعليمية، �أو متعلقة بالإخالء و�لطو�رئ؛  ل�شمان �مل�شاركة 

ودعم �لتحول نحو جامعة للجميع.

ومن هذ� �ملنطلق ت�شعى �جلامعة ب�شكل دوؤوب �إىل رفع �لكفاءة 

�لإخالء  �إج��ر�ء�ت  و�ل�شالمة حول  �لأمن  و�لوعي لدى من�شوبي 

يف حالت �لطو�رئ و�لكو�رث لذوي �لإعاقة،  من خالل معرفة 

�ل�شرت�طات �لفنية لأنظمة �لت�شال و�ل�شالمة، وخطط �لإخالء 

�لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  وتوفري  �لعامة،  و�ملر�فق  �لعمل  بيئة  يف 

خلطط �لإخالء و�لطو�رئ . وت�شعى �جلامعة ف�ي �لوقت �حلا�شر 

�خلطر،  حالت  �لنف�ص يف  من حفظ  �لإعاقة  ذوي  �إىل متكني 

ودعمهم بخطط �لإخالء و�لطو�رئ .

لذوي  �ل�شامل  �لو�شول  لربنامج  �لريادي  للدور  و��شتكمالً 

�لإعاقة باجلامعة، �لذي يُعنى بتقدمي �خلدمات لهذه �ل�شريحة 

من �ملجتمع، وتنف�يذ�ً لتوجيهات معايل مدير �جلامعة، فقد بادر 

ليكون مكماًل خلطط  �لإر�شادي  �لدليل  �لربنامج ب�شياغة هذ� 

و�للو�ئح  �لعليا  �جلهات  من  �ل�شادرة  �لعامة  و�لإي��و�ء  �لإخ��الء 

�لتنظيمية لها. حيث ن�شت هذه �للو�ئح على �أن ت�شع �لوز�ر�ت 

لعمليات  تف�شيلية  خططاً  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات 

�أوقات  ف�ي  لها  �لتابعة  و�ملر�فق  �ملباين  ف�ي  ملن�شوبيها  �لإخ��الء 

وقد  �لعالقة.   ذ�ت  �جلهات  مع  بالتن�شيق  �ملختلفة  �لطو�رئ 

جاء دليل �لإخالء و�لطو�رئ يف خم�شة ف�شول؛  فتناول �لف�شل 

ت�شمن هذ�  ، حيث  و�لطو�رئ  �لإخ��الء  يف  عاماً  مدخاًل  �لأول 

و�لر�شالة،  و�لروؤية،  و�لطو�رئ،  �لإخالء  مبفهوم  تعريًفا  �لف�شل 

تعريفاً  �لثاين  �لف�شل  تناول  ف�ي حني  �لدليل، وهدفه.  و�أهمية 

بامل�شطلحات �لو�ردة ف�ي �لدليل، وتناول �لف�شل �لثالث  �إر�شاد�ت 

عند �لإخالء لذوي �لإعاقة ومن يحتاج �مل�شاعدة، وتناول �لف�شل 

�لر�بع �إر�شاد�ت لذوي �لإعاقة �أثناء �لقيام بالإخالء ف�ي �حلالت 

ملقدمي  �إر�شاد�ت  �خلام�ص  �لف�شل  تناول  حني  ف�ي   ، �لطارئة 

�حل��الت  ف�ي  ب��الإخ��الء  �لقيام  �أثناء  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �مل�شاعدة 

�لطارئة.

د.حممد بن علي القحطاين

برنامج الو�سول ال�سامل

*

*

*

*



الكرمية  امللكية  املوافقة  �صدرت 

�صعود  امل��ل��ك  جامعة  حوكمة  على 

بحيث تكون حتت مظلة الهيئة امللكية 

ملدينة الريا�ض، ثم �صمها الحقاً حتت 

الربحية حال  الريا�ض غري  موؤ�ص�صة 

ت�صتثنى  اأن  على  تاأ�ص�صها،  اكتمال 

اجلامعة من نظام اجلامعات ال�صادر 

لتكون  (م/27)  رقم  امللكي  باملر�صوم 

موؤ�ص�صًة غري ربحية، مع ا�صتمرار العمل 

اجلامعة،  يف  عليها  املتفق  باللوائح 

املنظمة  ال��ل��وائ��ح  اعتماد  ح��ن  اإىل 

لل�صوؤون االأكادميية واالإداري��ة واملالية 

والداخلية للجامعة.  وتتمتع اجلامعة 

واحتفاظها  االعتبارية  ب�صخ�صيتها 

بذمة مالية م�صتقلة باعتبارها موؤ�ص�صًة 

اأكادمييًة م�صتقلًة غري ربحية. وتبعاً 

لهذا النظام اجلديد، �صيقوم جمل�ض 

على  باالإ�صراف  امللكية  الهيئة  اإدارة 

وخططها  روؤاه���ا  واعتماد  اجلامعة 

ال�صنوية،  وتقاريرها  اال�صرتاتيجية، 

الداخلية  ال�صيا�صات  اعتماد  وكذلك 

وح�صاباتها  وميزانياتها  للجامعة، 

اخلتامية.

ر  ُق���ِدّ تاأ�صي�صها،  منذ  واجل��ام��ع��ة 

�صيء،  كل  يف  ا�صتثناًء  تكون  اأن  لها 

ومتيزها  ال��ن��وع��ي��ة،  م��ب��ادرات��ه��ا  يف 

التغيري  على  وج��راأت��ه��ا  االأك���ادمي���ي، 

وحتريك املياه الراكدة لتطوير الواقع 

من  فهي  االأف�صل،  نحو  االأك��ادمي��ي 

والعربية  ال�صعودية  اجلامعات  اأوائ��ل 

الدولية،  الت�صنيفات  اقتحمت  التي 

يف  متقدم  م��رك��ز  يف  حالياً  وت��رتب��ع 

اأف�صل  بو�صفها  �صنغهاي  ت�صنيف 

جامعة عربية، باالإ�صافة اإىل املناف�صة 

مع �صقيقاتها اجلامعات ال�صعودية على 

احتالل مراكز متقدمة يف الت�صنيفات 

الدولية االأخرى، ولذا اأ�صبحت جامعة 

والتفوق  للنجاح  معياراً  �صعود  امللك 

اجلامعات  واأ�صبحت   واملناف�صة، 

جتاربها  حُتاكي  والعربية  ال�صعودية 

وتقتب�ض  ومبادراتها، 

من جراأتها التي باتت 

تر�صم ثقافًة اأكادمييًة 

وعلميًة متاألقة.

اجلامعة  ح��وك��م��ة 

مهمًة  خ��ط��وةً  مُت��ث��ل 

ودف���ع���ًة ك���ب���ريةً نحو 

اجلامعة  ا�صتقاللية 

مالياً واإدارياً وتطورها 

اأكادميياً وعلمياً؛ الأجل 

م�صاف  يف  تكون  اأن 

اجلامعات العاملية، من 

خالل اعتماد معايري 

اأكادميية عالية ومعتمدة من موؤ�ص�صات 

االعتماد االأكادميي املحلية والدولية. 

كما اأن احلوكمة تعني امتالك اجلامعة 

جميع  ات��خ��اذ  يف  الكاملة  االأه��ل��ي��َة 

ق��رارات��ه��ا، ور���ص��م اأه��داف��ه��ا، وتنفيذ 

خططها، واإدارة �صوؤونها وفروعها وفقاً 

ال�صرتاتيجياتها ولوائحها و�صوابطها 

اجل��دي��دة،  واحلوكمة متهد الطريق 

ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات  ال�صتقاللية 

االأخ��رى، ولذا تاأتي اجلامعة بو�صفها 

التغيري نحو  ين�صد  ناجًحا ملن  رهاًنا 

وليد  يكن  الرهان مل  االأف�صل، وهذا 

اأو من باب املجاملة، بل هو  اللحظة 

رهان على تاريخ عريق واأداء رفيع منذ 

تاأ�صي�صها بو�صفها اأول جامعة �صعودية 

عام 1377 ه� (1957 م).

للجامعة  اجل��دي��د  ال��ت��وج��ه  ه���ذا 

الكاملة  ا�صتقالليتها  يف  واملتمثل 

التعليم  وزارة  عباءة  من  وخروجها 

واأه��داف  بنود  يرتكز على جمموعة 

م�صتقبلية تهدف اجلامعة لتحقيقها، 

ا�صتقاللية   (1) اأه��م��ه��ا:  م��ن  ول��ع��ل 

ب�صخ�صية  ومتتعها  مالياً  اجلامعة 

اعتبارية وذمة مالية م�صتقلة، و (2) 

يف  اجل��ام��ع��ة  ا�صرتاتيجية  اع��ت��م��اد 

العوائد  منها حتديد  ع��دة جم��االت 

امل�صتهدفة واآلية اتخاذ قرار اال�صتثمار 

وت���ق���ي���ي���م اأدائ���������ه 

 (3) و  وخم��رج��ات��ه، 

اعتماد لوائح جديدة 

عند تعين من�صوبن 

اختيار  تكفل  ج���دد 

االأف�صل واالأكفاأ وفقاً 

ملعايري اجلودة وتقييم 

معاجلة  م��ع  االأداء، 

اأو�صاع من ال تنطبق 

اللوائح  ه��ذه  عليهم 

واملعايري.

االأوىل  ال��ن��ق��ط��ة 

ت�صمح للجامعة بتنفيذ 

خططها اال�صرتاتيجية وحتقيق اأهدافها 

وعوائدها  امل�صتقلة  مليزانيتها  وفقاً 

املالية املختلفة، وعدم ارتهانها الأطراف 

اأخ��رى قد توؤخر تنفيذ هذه اخلطط 

وحتقيق تلك االأهداف. النقطة الثانية 

ت�صكل رافداً مهماً لدعم النقطة االأوىل، 

وذلك بالرغم من اإمكانية قيام اجلامعة 

-وفقاً للنظام اجلديد- بتقدمي طلبات 

الدعم املايل وقبول الهبات واالإعانات 

وامل��ن��ح وال��و���ص��اي��ا وال��ت��رع��ات، وقد 

حققت اجلامعة خالل ال�صنوات الع�صر 

االأخ����رية جن��اح��ات ك��ب��رية يف جمال 

البنى  تاأ�صي�ض  فبداأت يف  اال�صتثمار، 

التحتية وت�صييد اأوقاف اجلامعة التي 

االأنيقة  املباين  �صل�صلة من  تتمثل يف 

على اجلانب اجلنوبي الغربي للمدينة 

اجلامعة  عملت  ك��ذل��ك  اجل��ام��ع��ي��ة. 

والبحثية،  الطبية  املراكز  اإن�صاء  على 

وتو�صيع امل�صت�صفيات اجلامعية، وبناء 

املجمعات التجارية واملرافق الرتفيهية.  

وي�صكل اال�صتثمار يف املجال الريا�صي 

قامت  حيث  للجامعة،  فارقًة  عالمًة 

بت�صييد اال�صتاد الريا�صي الذي متيز 

اجلغرايف،  وامل��وق��ع  الت�صميم  باأناقة 

وال��ذي �صاهم ب�صكل كبري يف ت�صويق 

اإعالمياً يف املناف�صات  ا�صم اجلامعة 

الريا�صية املحلية واخلارجية، واأ�صبح 

للتناف�ض بن  اال���ص��ت��اد جم���االً  ه��ذا 

مببالغ  وت�صغيله  لرعايته  ال�صركات  

�صخمة. وامتداداً لنجاح اجلامعة يف 

اال�صتثمار الريا�صي، تعمل اجلامعة االآن 

على و�صع اللم�صات االأخرية للمجمع 

ب�صكل  واملُ�صمم  (االأري��ن��ا)  الريا�صي 

يتما�صى مع متطلبات االحتاد الدويل 

الألعاب القوى واملهياأ متاماً الحت�صان 

امل�صابقات الريا�صية املحلية والدولية، 

ت�صمل  عديدة  مرافق  على  واملحتوي 

امل�صابح والقاعات الريا�صية و�صاالت 

اجليم.  كل هذه املجاالت اال�صتثمارية 

ت�صمن عوائد م�صتمرة للجامعة تدعم 

بها ميزانيتها ال�صنوية.

النقطة الثالثة تهدف لبناء االإن�صان 

واالأكادميية  االإداري��ة  الكوادر  وتاأهيل 

واخ��ت��ي��ار االأف�����ص��ل ل�����ص��م��ان ج��ودة 

املخرجات يف جمال التعليم والبحث 

حًقا  الوظيفة  ت�صبح  لن  اإذ  العلمي، 

مكت�صبا، بل �صتخ�صع للتقييم وموؤ�صرات 

االأداء ومقايي�ض االإنتاج، وهذه النقطة 

من�صوبي  على  كبريةً  م�صئوليًة  ت�صع 

التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  اجلامعة 

هذه  ملواكبة  واالإداري�����ن  وامل��وظ��ف��ن 

التغريات والتناغم معها، والعمل على 

تطوير املهارات ال�صخ�صية واكت�صاب 

التي تخدم املنظومة  املهنية  املهارات 

االأنانية  عن  بعيداً  املوؤ�ص�صة  وتبني 

واحلظوظ ال�صخ�صية. كما اأن النزاهة 

واالأمانة وال�صفافية وامل�صداقية اأدوات 

اجلديد  ال��ن��ظ��ام  يف  وم���وؤث���رة  مهمة 

للجامعة.

يف  العزيزة  جلامعتنا  كله  التوفيق 

هويتها اجلديدة، والتوفيق كله لزمالئي 

اأع�����ص��اء هيئة ال��ت��دري�����ض والأب��ن��ائ��ي 

القادمة،  باملرحلة  متفائالً  الطالب، 

ومتطلعاً لعهد جديد مليء بالتحديات 

والنجاحات، وكل عام والوطن بقيادته 

وقادته واأبنائه بخري. 

كلية الطب

تعني  الغريية  »اإّن  »�صارتر«:  يقول 

اأن���ا«،  ال���ذي لي�ض  االآخ����ر، اأي االأن���ا 

ف��اإذا ك��ان االإن�صان ي��درك اأن االآخ��ر 

خمتلف عنه فعليه اأن يدرك اأنه يظل 

�صبيهه، يكاد يكون ظله الذي يختلف 

عنه يف بع�ض تفا�صيله لكنه ال يزال 

انعكا�ًصا لوجوده.  وتُعد عالقة االأنا 

فقط  لي�ض  جدلية،  ع��الق��ًة  ب��االآخ��ر 

على  ولكن  الفل�صفي،  امل�صتوى  على 

ال�صعيد الرتجمي اأي�ًصا، فما الرتجمة 

االآخ��ر  وثقافة  لغة  ع��ن  التعبري  اإال 

با�صتخدام لغة وثقافة االأنا. وعالقة 

بالعالقة  لي�صت  بالفل�صفة  الرتجمة 

امل�صتحدثة، ولكن متتد جذورها اإىل 

يف  حا�صرة  وه��ي  اأر���ص��ط��و.  كتابات 

كتابات العديد من الفال�صفة يف الع�صر 

الفيل�صوف  راأ�صهم  وعلى  احل��دي��ث، 

الفرن�صي »بول رك��ور« الذي خ�ص�ض 

ويرى  للرتجمة.  كتاباته  من  بع�ًصا 

�صمات  الرتجمة حتمل  اأن  »ري��ك��ور« 

ي�صت�صيف  حيث  وال��ك��رم،  ال�صيافة 

املرتجم ثقافة االآخر يف لغته، بحيث 

فر�صًة  االأجنبية  اللغة  ه��ذه  ت�صبح 

للتعمق حول االأن��ا ولغة االأن��ا وثقافة 

االأنا. فالن�صاط الرتجمي يتطلب قدًرا 

كبرًيا من قبول االآخ��ر، ولكن يحتاج 

مع  الت�صالح  م��ن  اأك��ر  ق���دًرا  اأي�ًصا 

الذات. فاملرتجم قبل اأن يت�صع اأفقه 

وتتفتح �صريرته ال�صتقبال االآخر بلغته 

وثقافته عليه اأن يكون مت�صاحًلا مع 

لغته وملًما بثقافته دون اأن يعرتيه اأي 

�صعور  بالدونية اأو الفوقية.

يتطلب  االآخ����ر  م��ع  االل��ت��ح��ام  اإن 

ج����ذوًرا را���ص��خ��ة واأق���داًم���ا ثابتة ال 

تعرف التطبيع. فاحلدود �صفافة بن 

الت�صامح وقبول االآخر والذوبان فيه 

وفقدان االأ�صول والهوية؛ لذلك تُعد 

لتم�صكنا  حقيقًيا  اختباًرا  الرتجمة 

بهويتنا ومب�صاحة الت�صامح التي متالأ 

عواملنا الباطنة، فالفعل الرتجمي هو 

فعل اإرادي وواٍع يف�صح املجال لالآخر 

للتعبري عن نف�صه من خالل لغتي. من 

وكاأنها  الرتجمة  ت�صبح  املنظور  هذا 

لقاء بن االأنا واالآخ��ر، بن �صريكن، 

اأحدهما يكتب بيد االآخر يف منظومة 

ثنائية ي�صودها االحرتام والت�صامح.

اأ.د. جيهان عي�سوي

ق�سم اللغة الفرن�سية والرتجمة

ت�صدر عن ق�صم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �صعود

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

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

4674736

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان - حممد العنزي

فهد العنزي - اأ. روؤى ال�شليم

عبداهلل املنبهي

عمر اجلميعة

عبدالعزيز العليوي

اأو�ض ال�شلوم

�شدمي الكليب

بيان الر�شيد

اأروى البابطني

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - هيا القريني

اأ.العنود العنزي - د. هند القحطاين

اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

4675140

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

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

د. خليل اليحيا
انطالًقا من اأهداف وبرامج روؤية اململكة العربية ال�صعودية 

واقت�صاد   ، طموح  ووطن   ، حيوي  »جمتمع  على  ترتكز  التي 

اأه��داف  مع  اال�صرتاتيجية  خطتها  اجلامعة  واءم��ت  مزدهر« 

وبرامج الروؤية ، واأولت االهتمام ملحاورها الثالثة. ويف احلديث 

عن املجتمع احليوي املن�صود جند اأن القيادة الر�صيدة حتر�ض 

الفردية واملجتمعية   الرفاهية  على حتقيق م�صتوى مالئم من 

واملجتمع، وذلك من خالل  الفرد  بقيمة  منها  اإمياناً  للجميع؛ 

 ، حتقيق املنفعة الق�صوى للمجتمع با�صتخدام املوارد املتاحة 

حيث احتوت خطتها على ركيزة خدمة املجتمع ، وهي الركيزة 

�صتى  يف  املجتمع   خدمة  يف  امل�صاهمة  اإىل  وتهدف  الثالثة، 

املجاالت ال�صحية والعلمية واالإن�صانية واالرتقاء بجودة احلياة.

وعليه فقد تظافرت اجلهود على تفعيل املبادرات املجتمعية 

والنهو�ض بها على اأر�ض الواقع، والزالت التوجيهات تدعمها 

وتقّومها وتغّذيها باملدخالت البّناءة لتح�صن اخلدمات لتنعك�ض 

اآثارها على جودة احلياة واخلدمات املحلية املقدمة. 

ولتعجيل حتقيق هذه امل�صاعي تقوم وكالة اجلامعة لل�صوؤون 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  ووكالة  واالأكادميية  التعليمية 

باملدينة  العامة  العالقات  واإدارة  للم�صاريع  اجلامعة  ووكالة 

لها،  املخطط  امل��ب��ادرات  على  باالإ�صراف  اجلامعية  الطبية 

للخطة  التنفيذي  باملكتب  متمثال  الروؤية  ويهتم مكتب حتقيق 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  التابع  اال�صرتاتيجية 

مبتابعة تنفيذ املبادرات ور�صد موؤ�صرات االأداء ب�صفة م�صتمرة 

فيما يخ�ض تنفيذ اخلطة اال�صرتاتيجية. وتتمحور يف املبادرات 

التالية:

• تعزيز اخلدمات ال�صحية والثقافية للمجتمع.
• دعم قنوات التوا�صل مع اخلريجن وجمتمع االأعمال.

• تفعيل ال�صراكات املجتمعية املحلية.
• تعزيز دور االأندية الطالبية يف اجلامعة.

بتطوير  وذلك  الداعمة  التعليمية  البيئة  بجودة  االرتقاء   •
البنية التحتية وا�صتدامة املن�صاآت واملباين اجلامعية.

• تعزيز ثقافة التطوع داخل اجلامعة وخارجها.
• تطوير ال�صراكات الدولية.

ال�صريحة  ت�صّكل  ال��ت��ي  الفّتية  ال�����ص��واع��د  ه��م  ال�صباب 

مل�صهد  املمثل  العن�صر  ويُ��ع��ت��رون  املجتمع،  م��ن  العظمى 

التنمية االجتماعية، ولذلك كان حر�ض القائمن على االإدارة 

اال�صرتاتيجية يف اجلامعة على تقدمي الفر�ض لهذه الفئة من 

تُعنى  موّجهة  تنظيمية  ثقافة  خالل  من  والطالبات  الطالب 

اأدوارهم عر اخلدمات  التعليمية ومتّكنهم من تفعيل  بالبيئة 

التطوعية واالأندية الطالبية، ودعم قنوات التوا�صل التي تهيئ 

االأثر  واإحداث  االجتماعية  املنظومة  ترقية  امل�صاهمة يف  لهم 

املاأمول.

  

مكتب حتقيق الروؤية

استراتيجيتنا
سعود بن عبدالعزيز الزهيري

استراتيجيتنا

ركيزة خدمة المجتمع

�شارة  احلمدان

الت�شوير

sp2020@ksu.edu.sa
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الجامعة والحوكمة .. تحديات وتطلعات

الترجمة وجدلية األنا واآلخر

*

*

*

*
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ة النص؟ وهل  هل غالف الرواية يؤطر طريقة المتلقي في قراء
الكاتب هو من يختار الغالف أم دار النشر ؟

الأدب  اأ���س��ت��اذ  امل��ف��رح  ح�سة  د. 

والنقد احلديث امل�سارك جتيب :

يعد الغالف من العتبات املحيطة 

بالن�ص �سمن الكتاب نف�سه، وت�سنف 

امل�����س���ؤول��ي��ة  ح�سب  ال��ع��ت��ب��ات  ه���ذه 

تع�د  التي  الن�سر  عتبات  اإىل  عنها 

وت�سمل:  النا�سر  اإىل  م�س�ؤوليتها 

ال��غ��الف، اجل���الدة وه��ي م��ا ي��سع 

به  ليحيط  اخلارجي  الغالف  على 

عادة  ويك�ن  ويحميه 

من ورق �سميك، كلمة 

ذكر  احلجم،  النا�سر، 

الكاتب  م�ؤلفات  بع�ص 

الأخرى، وذكر امل�ؤلفات 

املن�س�رة يف دار الن�سر 

ن���ف�������س���ه���ا. وي���دخ���ل 

العتبات  ه���ذه  �سمن 

بالعتبات  ي��ع��رف  م��ا 

ت�سمل  التي  الب�سرية 

ما يحت�يه الغالف من 

ر�س�م و�س�ر وت�ساميم 

واأل����������ان وخ���ط����ط، 

ت�ليه  بحكم  فالنا�سر 

مهمة الطباعة والن�سر 

اإل  امل��ه��ام  ه��ذه  يت�ىل 

اأن ذلك ل مينع تدخل 

اختيارات  يف  الكاتب 

النا�سر وت�سميمه، كما اأن 

دور الكاتب يبدو وا�سًحا يف ت�سكيل 

تتعلق  اأخ���رى  ج���ان��ب  م��ن  العتبات 

باأحجام اخلط�ط، وا�ستخدام اأ�سكال 

هند�سية بعينها، وعالمات الرتقيم، 

�سمن  يقع  بالأرقام، مما  والت�سكيل 

وهناك  للكاتب.  الأ�سلية  امل�س�دة 

عتبات التاأليف التي تع�د م�س�ؤوليتها 

امل���ؤل��ف،  ا�سم  يف:  كما  امل���ؤل��ف  اإىل 

الفرعية  والعناوين  الكتاب،  وعن�ان 

وال��داخ��ل��ي��ة، وامل���ؤ���س��ر الأج��ن��ا���س��ي، 

والإهداء، وال�ستهالل، واخلامتة.

انطالًقا  ال��غ��الف  اأهمية  وت��اأت��ي 

يحت�يها،  التي  العنا�سر  اأهمية  من 

الن�ص  قبل  قراءته  اأهمية  تاأتي  كما 

اأنه مل يعد  انطالًقا من ت�س�ر يرى 

يتمثل  للقراءة  املعد  املن�س�ر  الكتاب 

بني  امل�ج�د  الن�ص  يف 

دفتي كتاب واملعرو�ص 

ب�����س��رًي��ا ل��ل��ق��راءة، بل 

تعدى ذلك اإىل جمم�ع 

م���ظ���اه���ره ال��ل��غ���ي��ة 

ب��سفه  وال��ب�����س��ري��ة 

ولعل  متكاماًل.  نتاًجا 

النتباه  يلفت  ما  اأك��ر 

ال����رواي����ة  غ�����الف  يف 

الثقافة  على  ا�ستناده 

ال��ب�����س��ري��ة ال���ت���ي ل 

فقط  باملكت�ب  تعنى 

واملر�س�م  بامل�س�ر  بل 

جمه�ر  اأن  كما  اأي�ًسا، 

عن  يختلف  ال��ن��ا���س��ر 

اإذ  ج��م��ه���ر ال��ك��ات��ب؛ 

يت�له النا�سر بالدعاية 

والإ�����س����ه����ار وي��ك��ي��ف 

من  للن�ص  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

اأو  الن�ص  على  دال��ة  خالل عالمات 

م�ؤثرة يف قراءته، وقد يغدو الغالف 

من ال��سائل التجارية التي يعتمدها 

النا�سر للت�س�يق للرواية، ول �سيما اأن 

دور الن�سر بداأت تتناف�ص يف ا�ستغالل 

تقنيات الطباعة والت�سميم اجلديدة. 

الغالف  م�س�ؤولية  ت��ك���ن  ل  ورمب���ا 

على عاتق النا�سر فح�سب؛ اإذ يعنى 

و�سيلة  ب��سفها  اأي�ًسا  بها  الكاتب 

جذب واإ�سهار لقتناء الرواية.

ويت�سمن الغالف اخلارجي للكتب 

- مبا يف ذلك الروايات - واجهتني: 

اأمامية وخلفية. ي�ستح�سر يف الغالف 

الأمامي عتبات مهمة: ا�سم امل�ؤلف، 

العن�ان الرئي�ص، والعن�ان الفرعي اإن 

والر�س�م  الأجنا�سي،  وامل�ؤ�سر  وجد، 

الف�ت�غرافية،  وال�س�ر  الت�سكيلية 

هذا  ويبدو  احلا�س�بية.  والت�ساميم 

اإىل  دخ����ل  ب���اب��ة  ب��سفه  ال��غ��الف 

الب�ابات  لي�ست  لكن  الن�ص،  امل��ن/ 

على درجة واحدة من الفاعلية بحيث 

ميكن من خاللها قراءة املن اأو على 

وثيمته  اأح��داث��ه  ا�ست�سراف  الأق���ل 

املركزية، وهناك ب�ابات جاذبة ت�سرع 

نف�سها اأمام القارئ وبع�سها ي�سرفه.

 والعن�ان الذي يبدو مت�سيًدا على 

ه�  الأمامي  الرواية  غالف  �سفحة 

واختزال  به  وتعريف  للن�ص  ت�سمية 

ملقا�سده وك�سف ملكن�ناته، وقد يغدو 

الت��سيح  متار�ص  �سيميائيًة  عالمًة 

والتف�سري للمن، كما متار�ص اأحياًنا 

الت�سليل؛ حني نلحظ تبايًنا وا�سًحا 

ب��ني ال��ع��ن���ان وال��ن�����ص/ امل��ن. ولعل 

هذه الأهمية للعن�ان �س�اء كان داًل 

اأم م�سلاًل تقرتن مبرحلة لحقة من 

اأهم  اأحد  يك�ن  الكتاب عندما  ن�سر 

منطلقات قراءة الرواية، مع الإقرار 

القارئ  اإىل  يت�جه  ل  العن�ان  ب��اأن 

فح�سب  الناقد  القارئ  اأو  الفعلي، 

اإىل اجلمه�ر الذي ي�سمل كل  واإمنا 

من يتعامل معه من نا�سر اأو �ساحب 

للغالف  ق���ارئ  اأو  ب��ائ��ع  اأو  مكتبة 

فح�سب دون املن.

وي�����س��ك��ل ا���س��م امل���ؤل��ف 

ينت�سب  به  فارقة  عالمة 

�ساحبه  اإىل  ال��ك��ت��اب 

الأدبية  ملكيته  ويحقق 

والفكرية له، وي�سنف 

اأ���س��ك��ال  ث���الث���ة  يف 

خم��ت��ل��ف��ة: ال���س��م 

احل���ق���ي���ق���ي وه���� 

ال�����س��ك��ل الأك����ر 

ال�سم  انت�ساًرا، 

لدواٍع  امل�ستعار 

خم����ت����ل����ف����ة، 

ال�سم املجه�ل 

الذي قد يغدو تنكًرا للن�ص 

�سهرة  ودرج����ة  خمتلفة.  لأ���س��ب��اب 

امل�ؤلف وا�ستغالته البارزة يف احلقل 

ع�امل  كلها  الأك��ادمي��ي  اأو  الثقايف 

تلعب دوًرا مهًما يف ت�جه قراء كر، 

ول ميكن تفادي هذه الع�امل يف اأية 

بذاته،  الن�ص  اكتفاء  بحجة  ق��راءة 

وك�نه ميدان القراءة الفعلي.

وي��ع��ك�����ص امل����ؤ����س���ر الأج��ن��ا���س��ي 

وت�سنيف العمل الأدبي حقيقة وعي 

الكاتب بعمله الذي ي�سفه ب�)رواية( 

من  اأخ��رى  باأعمال  مقارنته  وميكن 

اجلن�ص نف�سه، كما اأن هذه الت�سمية 

تُ��ع��د ه���ي��ًة ل��ل��ن�����ص، وه���ي �سمان 

لكت�سابه �سفة الأدبية كي ل يتح�ل 

اجتماعية  اأو  تاريخية  وثيقة  اإىل 

فاإن  ثانية،  ومن جهة  ذلك.  اأو غري 

هذا التعيني ه� اختيار مق�س�د من 

الكاتب ي�ؤثر يف ا�سرتاتيجية الكتابة 

وه�  بالقراءة،  بعد  فيما  وعالقتها 

ب��ني الكاتب  مب��ث��اب��ة ع��ق��د ق��رائ��ي 

واملتلقي الذي يهتدي بهذا العقد.

وتخ�سع ال�س�رة التي 

يت�سمنها 

ال���غ���الف 

اأًي�������ا ك���ان 

ن�����ع����ه����ا(

ف�ت�غرافية، 

ت�سكيلية،  اأو 

ت�سميماً  اأو 

ح���ا����س����ب���ي���اً) 

ل�����ل�����ق�����راءة م��ع 

عنا�سر  م���راع���اة 

اأن  مي���ك���ن  م��ه��م��ة 

م�سم�نها  ت��ف�����س��ر 

كما  باملن  وعالقتها 

ال���ذي  ال���ت���اأط���ري  يف: 

والأ�سخا�ص  الأ���س��ي��اء  م�قع  يحدد 

اأو احل��دود  ال�����س���رة، والإط����ار  يف 

ال�����س���رة يف  ال��ت��ي ت�سبط  امل��ادي��ة 

املتعلق  وامل��ن��ظ���ر  ال��غ��الف،  ف�ساء 

امللم�ص  وعمقها،  الأ���س��ك��ال  ب���روز 

الذي ميكن متييزه من خالل حا�سة 

اللم�ص، والل�ن الذي يرتبط مبنظ�مة 

وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  اخل���رات  م��ن 

ذاك��رة  تختزنها  التي  والجتماعية 

التاأويل،  عند  وت�ستدعيها  املتلقي 

والإنارة اأو ال�س�ء التي تك�سف رمبا 

عن بعد زمني اأو اإح�سا�ص ما؛ حيث 

ي�ؤثران  اأو خف�ته  ال�س�ء  �سط�ع  اإن 

وامل�سيء  املعتم  يف  احل��ال  بطبيعة 

وتاأويل دللتهما.

ع��ادًة  اخللفي  ال��غ��الف  ويت�سمن 

تقدمي  كما يف  الن�ص،  اإىل  ي�سري  ما 

معل�مات عن الرواية تتعلق بظروف 

كتابتها ون�سرها بقلم النا�سر �سمن ما 

يعرف بكلمة النا�سر، اأو اقتطاع ن�ص 

مكثف من الرواية يهدف اإىل تقدميها 

وتقريب عاملها اإىل القارئ، وقد يُرز 

ما تق�له الرواية جمملًة يف حال اأح�سن 

النا�سر اأو الكاتب اأو هما مًعا اختياره، 

وميكن تقدمي ملخ�ص للن�ص الروائي 

ليك�ن يف متناول القارئ قبل اأن ي�سرع 

يف القراءة الفعلية له، وقد تك�ن دافًعا 

له نح� القراءة الفعلية له لحًقا حني 

ت�ساوؤلت  تطرح  اأو  ت�س�يًقا  حتمل 

يحاول القارئ البحث عنها يف الن�ص، 

وقد يعتمد الغالف اخللفي على نقل 

وردت يف  عبارات  اأو  نقدية  مق�لت 

اأو �سهادات تُرز  اأو ح���ارات  اأبحاث 

اأهمية ال��رواي��ة وت��غ��دو اإع��الًن��ا غري 

تعر�ص  اأن  ميكن  كما  عنها.  مبا�سر 

�سريةً خمت�سرةً عن الكاتب تت�سمن 

الإ�سارة اإىل اأعماله اأو ج�ائزه، وهي 

عتبة اإ�سهارية مهمة تق�دنا اإىل الن�ص 

الروائي الذي بني اأيدينا واإىل البحث 

عن ن�س��ص اأخرى للكاتب نف�سه.

ال��رواي��ة  غ���الف  يخ�سع  وه��ك��ذا 

متعددة  وتف�سريات  ك��ث��رية  لع�امل 

ت�سعه ب��ني الإب����داع ال��روائ��ي؛ حني 

يغدو دلياًل اإىل قراءته، وبني الرتويج 

رمبا  عنا�سر  يعتمد  ال��ذي  والإ�سهار 

جذب  بهدف  بحتة؛  اأدب��ي��ة  تك�ن  ل 

القارئ اإىل ع�امل الرواية، ودفعه اإىل 

اقتنائها، كما اأن امل��س�ع ي�سبح اأكر 

تعقيًدا يف حال الرتجمة ونقل رواية ما 

من لغة اإىل لغة اأخرى مع ما ي�ستلزمه 

ال��غ��الف،  يف  تغيري  م��ن  النقل  ه��ذا 

يت�سمن عادةً م�ؤ�سرات ثقافية مهمة 

ميكن قراءتها من منظ�رات خمتلفة 

ل من منظ�ر اأدبي فح�سب.

جمهور الناشر 
يختلف عن 

جمهور الكاتب 
وقد يغدو الغالف 

من الوسائل 
التجارية التي 

يعتمدها الناشر 
للتسويق للرواية

اسم الطير:
عقاب السهول

)Steppe Eagle(
 

موقع الت�صوير: مدينة تبوك

عقاب  اأو  ال�سه�ل  عقاب   يعتر 

البادية من اجل�ارح املهاجرة والعابرة 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  اأج���اء  يف 

يف م�ا�سم الهجرة، وميتد جناحه اإىل 

وه�  الطريان،  اأثناء  مرتين  من  اأكر 

�سخم احلجم، ورغم �سخامة حجمه 

اإل اأنه ي�ستخدم التحليق عر تيارات 

بحمل  ت��ق���م  ال��ت��ي  ال�ساخن  ال��ه���اء 

اجل�ارح دون رفرفة اأجنحتها.

ت�ساعد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وه����ذه 

مل�سافات ط�يلة  الهجرة  على  الطي�ر 

ال��سطى  واآ���س��ي��ا  اأوروب����ا  ق���ارة  م��ن 

عقاب  وي��عاين  اأفريقي��ا،  ق��ارة  اإىل 

اأو  امل���ائ��������ل  فق��دان  م��ن  ال�س�ه�ل 

اجل���ارح  م��ن  �سنف  لذلك  الت�سمم 

املهددة بالنقرا�ص.

اإعداد و ت�صوير: اإبراهيم 

ال�صوامني

طير السعد

ثق�فية                                ت�س�أل :

الغالف يصبح أكثر تعقيدًا في حال ترجمة الرواية

 درجة شهرة المؤلف تلعب دورًا مهمًا في توجه قراء كثر
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المشاركون يوصون بوضع خطة للبرامج األكاديمية للبدء بالعمل الحقيقي في ظل رؤية 2030

د. منال العيسى: دور اإلعالم مهم في تسليط 
الضوء على الرؤية، في اإلعالم الداخلي و الخارجي

د. سلمى هوساوي: الرؤية حققت العديد من 
المكتسبات للمختصين في التاريخ واآلثار

د. نايف الثقيل: ال غنى عن الدراسات واألبحاث 
الجادة في مجال اإلعالم لدعم رؤية المملكة 2030

د. منى المالكي: يجب تفعيل الجانب االقتصادي 
لالستثمار الذاتي في برامج الدراسات اإلنسانية

باليوم الوطني جل�سة حوارية بعنوان...

رؤية 2030 في الدراسات اإلنسانية واألدبية

التحرير الثقايف ـ ر�سالة اجلامعة:

���ض��ارك ع��دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة 

�جلل�ضة  يف  ب��اجل��ام��ع��ة  �ل��ت��دري�����س 

�حلو�رية )ر�ؤية 2030 يف �لدر��ضات 

�أقامتها  �لتي  ��لأدب��ي��ة(  �لإن�ضانية 

�لعربية  �للغة  بق�ضم  �لعلمية  �للجنة 

�ل�ضعودي  �لوطني  باليوم  �حتفاًء 

�ل���ث���اين ��ل��ت�����ض��ع��ن، �ق���د ع��ق��دت 

�جلل�ضة يوم �لثالثاء �ملا�ضي، مبدرج 

كلية �لآد�ب، برئا�ضة �لدكتورة منال 

�لعي�ضى، �مب�ضاركة كل من: �لدكتور 

�لإع���الم،  ق�ضم  م��ن  �لثقيل  ن��اي��ف 

��لدكتورة �ضلمى هو�ضا�ي من ق�ضم 

من  �ملالكي  منى  ��لدكتورة  �لتاريخ، 

ق�ضم �للغة �لعربية. 

�لعي�ضى  منال  �لدكتورة  �فتتحت 

ق�ضم  يف  ��لفل�ضفة  �لنقد  �أ���ض��ت��اذ 

ب��ال��دع��اء  �جلل�ضة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 

�أهمية  م�ضتعر�ضة  �قادته،  للوطن 

ر�ؤية 2030 يف �لدر��ضات �لإن�ضانية 

��لأدبية فكًر� �منهًجا ���قًعا؛ لكون 

�لعلوم �لإن�ضانية معنية بتلك �لر�ؤية، 

�ل�ضعودي  �لتاريخ  �أن  على  م��وؤك��دة 

لبد �أن يعي �أهمية �لر�ؤية �ي�ضاهم 

بحثاً �فكر�ً �منتجاً يف �أرخنة �لتاريخ 

�لر�ؤية  بعد  �ل�ضعودي يف مرحلة ما 

لكونها  �ل�ضعودية؛  �لعربية  للمملكة 

كتابة  �ضيعيد  فا�ضاًل  تاريخياً  حدثاً 

�لتاريخ �فق �ملعطيات �جلديدة.

�لإعالم  د�ر  �إىل  كذلك  ��أ�ضارت 

ت�ضليط  يف  �لأه���م  �لقناة  بو�ضفه 

�ل�����ض��وء ع��ل��ى ت��ل��ك �ل���ر�ؤي���ة، ���ض��و�ء 

�أم  �لد�خلي  �لإع��الم  �أك��ان ذلك يف 

�خل���ارج���ي، ��مل�����ض��اه��م��ة يف ب��ل��ورة 

تتو�فق  ح��دي��ث��ة  �إع��الم��ي��ة  ق��ن��و�ت 

بد�ر  نوهت  �ل��ر�ؤي��ة. كما  ��أه��د�ف 

�لر�ؤية،  بتلك  �لحتفاء  يف  �ملقالت 

ح��ي��ث ظ��ه��رت م���ق���الت ���ض��ع��ودي��ة 

ع���دي���دة ت��ت��اب��ع �أه������د�ف �ل���ر�ؤي���ة 

�ملجتمع  يف  �جمالتها   �توجهاتها 

�ل�ضعودي، ثم تابعت نتائجها ب�ضكل 

�م���از�ل���ت، م�ضرية  لف���ت �حم��ف��ز 

قد  بد�ره  �ل�ضعودي  �ل�ضعر  �أن  �إىل 

�ضارك يف تلك �لر�ؤية ���ضتح�ضرها 

�لوقوف  ي�ضتحق  �ضعرًيا  م�ضموًنا 

للمجتمع  �إيجابياته  �تبيان  عليه 

�ل�ضعودي باأكمله.

�قد ت�ضمنت �رقة د.منى �ملالكي 

�أ���ض��ت��اذ �ل��ن��ق��د �حل��دي��ث �مل�����ض��ارك 

م�ضاريع  �إىل  �لإ����ض���ارة  ب��اجل��ام��ع��ة 

متكن  يف:   متمثلة  �لثالثة  �لر�ؤية 

�تنمية  �حل���ي���اة،  �ج�����ودة  �مل������ر�أة، 

�لقدر�ت �لب�ضرية، ��أثرها يف جتويد 

�تطويرها  �لإن�ضانية  �ل��در����ض��ات 

�حت�ضينها. م�ضتعر�ضة �أهمية تكاتف 

�لعلوم �لإن�ضانية يف �إبر�ز تلك �لر�ؤية 

�ل�ضعودية،  �جلامعات  يف  �تفعيلها 

��لأدب  �للغات  �ذلك باحلديث عن 

باملقرر  تت�ضل  جو�نب  يف  حت��دي��ًد� 

�لدر��ضي ��جلانب �لبحثي �د�رهما 

يف خدمة �ملجتمع، كما �أ�ضارت �إىل 

�لقت�ضادي  �جلانب  تفعيل  �ضر�رة 

�ل���ذ�ت���ي يف ب��ر�م��ج  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 

م�ضت�ضهدة  �لإن�ضانية،  �ل��در����ض��ات 

باملبادر�ت �لأدبية بو�ضفها �أمنوذًجا 

للرب�مج  �ل��ذ�ت��ي  �لتمويل  دع��م  يف 

�تطويرها  �لإن�ضانية  �لأك��ادمي��ي��ة 

�حت�ضينها .

نايف  �ل��دك��ت��ور  ��ضتفتح  ف��ي��م��ا 

ق�ضم  يف  �مل�ضارك  �لأ�ضتاذ  �لثقيل 

�أن  على  بالتاأكيد  �رق��ت��ه  �لإع���الم 

ه��ام��اً  ح��دث��اً  ت�ضكل   2030 ر�ؤي����ة 

حيث  �ل�ضعودية،  �لعربية  للمملكة 

ق����ال: )يف ���ض��ن��و�ت ق��ل��ي��ل��ة ب��د�أن��ا 

كافة  على  �حلدث  هذ�  �أثر  نتلم�س 

��لجتماعية،  �لثقافية،  �مل�ضتويات 

��لقت�ضادية، ��ل�ضيا�ضية �أي�ًضا. مما 

دفع �لباحثن ��لد�ر�ضن يف خمتلف 

حقول �ملعرفة �إىل تنا�ل هذه �لر�ؤية 

م���ن ج���و�ن���ب ع���دي���دة �م��ت��ن��وع��ة(. 

متحدًثا يف �رقته عن جانبن �ثنن 

نظره،  �جهة  من  لأهميتهما  نظر�ً 

�لدر��ضات  تنا�لته  ما  منهما  �لأ�ل 

�لإع���الم ��لت�����ض��ال، فقد  يف حقل 

بالر�ؤية  �����ض��ح��اً  �هتماماً  لح��ظ 

��لباحثن  �ل��د�ر���ض��ن  بع�س  ل��دى 

�ذلك  ��لت�ضال،  �لإع��الم  حقل  يف 

بالتغري�ت  �لباحث  �هتمام  يعك�س 

��لأح����د�ث  ��لق�ضايا  ح��ول��ه،  م��ن 

من  ��ضتجابة  فهو  ل��ه.  �مل��ع��ا���ض��رة 

ج��ه��ة ل��و�ج��ب��ه �مل��ع��ريف، �م���ن جهة 

�أخ����رى ل��و�ج��ب �ط��ن��ي؛ مل��ا ل��ه من 

م�ضتعر�ًضا  بوطنه،  �ثيقة  عالقة 

عنيت  �لتي  �ل��در����ض��ات  تلك  �أب���رز 

��ضبكات  �لت�ضال �حلديثة  بو�ضائل 

�عالقتها  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ض��ل 

ب��ال��ر�ؤي��ة، �أم���ا �جل��ان��ب �ل��ث��اين من 

يتعلق  م��ا  فيه  ت��ن��ا�ل  فقد  �ل��ورق��ة 

�لإعالم يف  �أ�  �لإعالمية  باملمار�ضة 

�عالقته  ��لعملي  �لتطبيقي  �ضقه 

بالر�ؤية. موؤكد�ً يف ختام �رقته على 

�أنه ل غنى عن �لدر��ضات ��لأبحاث 

�لإع����الم لدعم  �جل����ادة يف جم���ال 

�خ�ضو�ضاً   ،2030 �ململكة  ر�ؤي���ة 

م�ضكلة  تتنا�ل  �لتي  �لدر��ضات  تلك 

هذه  يف  ��إمكاناته  نف�ضه،  �لإع��الم 

�لتاأثري،  �ملرحلة، �مدى قدرته على 

�أن مثل هذه �لدر��ضات  �إىل  م�ضري�ً 

عليها  ي���ع���ّول  �لإع�����الم  جم���ال  يف 

�لإعالمية  �لتجربة  دع��م  يف  كثري�ً 

ر�ؤي��ة  م�ضامن  لتحقيق  �ل�ضعودية 

تتحلى  �أن  �ضريطة   ،2030 �ململكة 

�لعلمية  ��ل�����ض��ر�م��ة  باملو�ضوعية 

��ملنهجية.

بنت  �ضلمى  �لدكتورة  �رق��ة  �أم��ا 

�مل�ضارك  �لأ�ضتاذ  هو�ضا�ي  حممد 

بعنو�ن  ج��اءت  فقد  �لتاريخ  بق�ضم 

تاريخي(  منظور  ٢٠٣٠م���ن  )ر�ؤي���ة 

على   �رق��ت��ه��ا  م�ضتهل  يف  م���وؤك���دة 

من  مرحلة  تعترب  �ل��ر�ؤي��ة  ه��ذه  �أن 

�ملعا�ضر؛  �ل�ضعودي  �لتاريخ  مر�حل 

�ع��ر�ق��ة  �أ���ض��ال��ة  ب��ن  حيث جتمع 

باأهد�ف  �مل�ضتقبل،  ��آم��ال  �ملا�ضي 

تنموية متباينة تكتب تاريًخا جديد�ً 

�نطلقت  فقد  للمملكة،  �متميًز� 

��لإ�ضرت�تيجية  �لتنموية  �خلطط 

��ملبادر�ت ��مل�ضاريع �لتي تهدف �إىل 

��جلذ�ر  �حل�ضاري  �مل��ور�ث  �إب��ر�ز 

�ضاهمت  كما  للمملكة.  �لتاريخية 

بد�ية  �لعاملية،  �لق�ضايا  يف  �ململكة 

من ��ضت�ضافتها ملجموعة �لع�ضرين، 

��لتنمية بح�ضور  �قمة جدة لالأمن 

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  رئي�س 

»ج���و ب���اي���دن« �ع����دد م��ن ر�ؤ���ض��اء 

ملناق�ضة  ��لعربية،  �خلليجية  �لد�ل 

�أه����م ق�����ض��اي��ا �ل�����ض��رق �لأ�����ض���ط، 

للتحديات  حلول  �إي��ج��اد  �حم��ا�ل��ة 

�إىل  م�ضرية  �ملنطقة،  ت��و�ج��ه  �لتي 

�حلرب  من  �ملتو�زن  �ململكة  موقف 

ما  جانب  �إىل  �لأ�كر�نية،  �لر��ضية 

لالإغاثة  �ضلمان  �مللك  مركز  يقدمه 

من م�ضاعد�ت للد�ل �ملختلفة. �قد 

عن  �لر�ؤية  هذه  ما مييز  �أن  ذكرت 

�ضرعة  �ملا�ضية  �لتنموية  �خلطط 

حققتها  �لتي  ��لنجاحات  �لإجن��از 

يف مدة �جيزة، �من ذلك �أي�ضاً �أنها 

�ضتعّجل من �ضم �ملو�قع �لأثرية �إىل 

قائمة �لرت�ث �لعاملي خالل �لأعو�م 

�ل��ق��ادم��ة.  �م���ا مييزها  �ل��ع�����ض��رة 

�أي�ضاً تركيزها على �ل�ضباب ��إتاحة 

�ملجالت،  خمتلف  يف  لهم  �لفر�س 

�إىل جانب عدم �لعتماد على �لنفط 

��أك��دت  لالقت�ضاد.  �أ�ل��ي��اً  م�ضدر�ً 

على �أن �ملختلف �أي�ضاً يف هذه �لر�ؤية 

على  �لإ�ضرت�تيجية  �أهد�فها  تركيز 

�ل�ضتد�مة، ��نتقال �لإرث �لتاريخي 

بكل  �لالحقة  لالأجيال  ��حل�ضاري 

���ض��ال���ض��ة، ��لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �لآخ���ر 

للمملكة يف  �لثقايف  �ل��رت�ث  ��إب��ر�ز 

��لإقليمية  �ملحلية  �ملحافل  كافة 

يف  جلياً  ذلك  ظهر  �قد  ��لد�لية. 

�لعديد من �لرب�مج ��ملبادر�ت �لتي 

��ملوؤ�ض�ضات  �لهيئات  م��ن  �نبثقت 

هيئة  مثل  ��مل�ضتحدثة،  �مل��وج��ودة 

�لدرعية،  تطوير  �هيئة  �ل���رت�ث، 

�مللكية  ��لهيئة  �لعال،  تطوير  �هيئة 

لتطوير مدينة �لريا�س. �قد ختمت 

�ل��ر�ؤي��ة  �أن  على  بالتاأكيد  �رقتها 

�ملكت�ضبات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ح��ق��ق��ت 

للمخت�ضن يف �لتاريخ ��لآثار؛ حيث 

تاريخ  لكتابة  �أمامهم  �ملجال  فتحت 

بالإ�ضافة  م�ضتقبلية،  ب��ر�ؤى  حديث 

با�ضت�ضافة  �لإع����الم  �ه��ت��م��ام  �إىل 

�ملخت�ضن عند �حلديث عن �ملور�ث 

�ل��رب�م��ج  �إن���ت���اج  �حل�����ض��اري، �يف 

�لوثائقية �لتاريخية ��لأثرية �أي�ًضا. 

ه�����ذ� �ق�����د ت��خ��ل��ل��ت �جل��ل�����ض��ة 

�ل��ك��ث��ري م���ن �مل���د�خ���الت �ل��ق��ي��م��ة، 

من  ب�ضندي  د.خالد  مد�خلة   منها 

�أثنى على  �لذي  �لعربية  �للغة  ق�ضم 

�جلل�ضة �حلو�رية، �متنى مزيد�ً من 

�لنمطية  غري  �حل��و�ري��ة  �جلل�ضات 

ملتابعة �لر�ؤية ، كما �أ�ضار �أ.د �ضالح 

�أهمية  �إىل  �ل��غ��ام��دي  معي�س  ب��ن 

يف  ��قعي  ب�ضكل  �حتققها  �ل��ر�ؤي��ة 

�ضكر  حن  يف  �ل�ضعودي،  �ملجتمع 

على  �لق�ضم  منور  حممد  �لدكتور 

�لحتفائية  �جلل�ضة  ه���ذه  �إق��ام��ة 

��قعية  معطيات  ظ��ل  يف  ب��ال��وط��ن 

نتلم�س �آثارها يف �لو�قع �ملعي�س.

رئ��ي�����ض��ة  ���ض��ك��رت  �خل���ت���ام  �يف 

منال  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ض��ت��اذ  �جلل�ضة 

�حل�ضور  �لعي�ضى  عبد�لعزيز  بنت 

�مل�ضاركون  �أ��ضى  ثم  ��مل�ضاركن، 

بتو�ضيات من  يف �جلل�ضة �حلو�رية 

�أهمها: ��ضع خطة حمكمة للرب�مج 

�حلقيقي  بالعمل  للبدء  �لأكادميية 

�جلامعات  2030 يف  ر�ؤي��ة  يف ظل 

�مل��ب��ادرة  ه��ذه  �تفعيل  �ل�ضعودية، 

بالتعا�ن  �لعربية  �للغة  ق�ضم  م��ن 

يف  �متثيلها  �لإن�ضانية  �لأق�ضام  مع 

على  �ل�ضعودية  �لثقافية  �ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  م�ضتوى 

د�ري��ة.  ��قعية  تفاعلية  بر�مج  يف 

�ضر�رة  على  �مل�ضاركون  �ضدد  كما 

�إعادة �لنظر يف �لرب�مج �لأكادميية 

يتو�فق  مب��ا  �لإن�����ض��ان��ي��ة  ل��الأق�����ض��ام 

��حلاجة   ،  2030 ر�ؤي��ة  �متطلبات 

حو�رية  �جل�ضات  �ر���س  �إقامة  �إىل 

مل�ضايرة  �لأق�ضام  كل  من  متو��ضلة 

�ل���ر�ؤي���ة ف��ك��ًر� ���ق���ًع���ا �م��ن��ت��ًج��ا، 

م��ع ����ض���ر�رة �ل��ت��و����ض��ل م��ع �ضوق 

�ل��ع��م��ل �ل�����ض��ع��ودي لإب����ر�ز ق���در�ت 

مو�كبة  يف  �لإن�ضانية  �لتخ�ض�ضات 

�لر�ؤية .
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حوار حممد العنزي

ال���ط���ب  اأن  ف����ي����ه  �����ش����ك  ال  مم������ا 

التجميلي �شهد قفزات علمية كبرية 

خالل ال�شنوات القليلة، وهو ما زاد 

من اإقبال الن�شاء والرجال على حد 

ال�شواء يف جمتمعنا ال�شعودي، فلم 

جمرد  التجميلية  االإج�����راءات  تعد 

عند  اجلن�شان  اإل��ي��ه��ا  يلجاأ  ���ش��رورة 

حقيقيًا  ه��و���ش��ًا  �شكلت  ب��ل  ال���ل���زوم، 

ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن مّم���ن ي��ب��ح��ث��ون عن 

ب��اآخ��ر،  اأو  ب�شكل  مظهرهم  حت�شني 

االإج����راءات  على  ال�شوء  ولت�شليط 

ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ا����ش���ت�������ش���اف���ت ر����ش���ال���ة 

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ي��م ال��ك��رّي��ع 

اأم��را���ض  وا�شت�شاري  م�شاعد  اأ�شتاذ 

وجراحة اجللد والليزر. 

- يف ال���ب���داي���ة ح��دث��ن��ا ع���ن اأب����رز 

االإج���������راءات ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة امل��ن��ت�����ش��رة 

لدينا؟

تعترب  التجميلية  الإج�����راءات 

تخ�ص�ص  وهي  جداً  وا�صعاً  جمالً 

اجللد  جت��م��ي��ل  تخ�ص�ص  ي�صمى 

اجل����راح����ي. واأك�����ر الإج������راءات 

بالعيادات  ن�صتقبلها  التي  الدارجة 

اإجراءات حت�صني  هي  التخ�ص�صية 

ال��ب�����ص��رة م���ن ت��ق�����ص��ر، ول���ي���زر، 

با�صتخدام الأجهزة احلديثة املثبت 

حت�صني  ع��ل��ى  تعمل  اأن��ه��ا  ع��ل��م��ي��اً 

جودة الب�صرة وتخفيف الت�صبغات، 

م�صدودة  ب�صرة  على  وللح�صول 

الرتددية  املوجات  كاأجهزة  و�صابة، 

املكثفة.  ال�صوتية  املوجات  واأجهزة 

وح��ال��ي��اً ن�����ص��ه��د اإق���ب���الً وا���ص��ع��اً 

التجميلي  احلقن  اإج���راءات  على 

لتخفيف  ال��ب��وت��ك�����ص؛  ح��ق��ن  م��ث��ل 

لتعوي�ص  التعبئة  ومواد  التجاعيد، 

خ�صارة الأن�صجة الناجتة عن تقدم 

اأو لأغرا�ص جتميلية بحتة. ال�صن 

ال��ت��ي يجريها  - ه��ل االإج�������راءات 

اأم ه��ي  ل���ل�������ش���رورة  امل����راج����ع����ون ه����ي 

جمرد ترف؟

تعترب عالجية  الإج��راءات  بع�ص 

معاجلة  �صبيل  ع��ل��ى  ب��ه��ا  وين�صح 

اأو  كالت�صبغات،  بالب�صرة  م�صاكل 

ت�صاقط ال�صعر، اأو اآثار حب ال�صباب، 

اأو تعديل عدم متاثل الوجه. وبع�صها 

جتميلية  حت�صينية  اإج���راءات  تكون 

بهدف الظهور ب�صكل اأجمل.

مكلفة  التجميل  عمليات  ه��ل   -

اأكرث  وماهي  تكلفتها  متو�شط  وك��م 

العمليات تكلفة مادية؟

 هذا ال�صوؤال ت�صعب الإجابة عليه، 

الإج��راء،  نوع  على  يعتمد  املو�صوع 

كمية ونوع املواد امل�صتخدمة، ناهيك 

عن التفاوت بالتكلفة بني العيادات. 

درا�صة  لعمل  جيدًة  فكرًة  تكون  قد 

اإنفاقه  يتم  ما  متو�صط  على  وطنية 

على اإجراءات التجميل.

- م������اذا ع����ن ال����رج����ال وع��م��ل��ي��ات 

االإق��ب��ال على هذا  التجميل وم��دى 

النوع من العمليات؟

يف  الزدي���اد  فعلياً  املالحظ  من 

عدد الرجال الذين يرتادون عيادات 

التجميل يف الآونة الأخرة. واأعتقد 

بع�ص  يجلب  كان  املو�صوع  هذا  اأن 

اأن  باعتبار  ال�صابق،  يف  الإح���راج 

يهم  بالعموم  التجميل  تخ�ص�ص 

الإق��ب��ال  ه��ذا  لكن  اأك���ر؛  الن�صاء 

حول  التجميل  اأطباء  حتى  يلحظه 

العامل؛ بل هناك درا�صات تدل على 

زيادة يف اإقبال الرجال على عيادات 

ال�صنوات  اخلم�ص  خ��الل  التجميل 

البوتك�ص  حقن  خ�صو�صاً  الأخ��رة 

اإزالة ال�صعر، وحتديد الذقن  وليزر 

بالليزر.

- ماذا عن العمر؟ هل لالإجراءات 

اأو  منه  يبداأ  معني  �شن  التجميلية 

ينتهي عنده؟

معني،  عمر  هناك  يوجد  ل  ل، 

واإن كنت من الذين ل ي�صجعون على 

بهدف  التجميلية  الإج��راءات  عمل 

جتميلي بحت قبل �صن 18.

اخللطات  ي�شتخدم  من  هناك   -

اخل���ل���ط���ات  ب���ع�������ض  اأو  ال�������ش���ع���ب���ي���ة 

الطبيعية م��ا ه��و راأي��ك��م جت���اه ه��ذا 

املو�شوع؟

لن���ن�������ص���ح ن����ح����ن الأط������ب������اء 

باخللطات  باملجال  املتخ�ص�صون 

الطب  زم���ن  لأن��ن��ا يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة؛ 

بع�ص  هناك  الربهان.  على  املبني 

الع�صبية  الطبيعية  امل�صتح�صرات 

الدرا�صات.  عرب  اأدل��ة  عليها  ثبت 

وع�صبة  القهوة  امل��ث��ال  �صبيل  على 

اإكليل اجلبل لعالج ت�صاقط ال�صعر؛ 

لكن ما ن�صهده من اتباع كل ما ين�صر 

خلطات  من  التوا�صل  و�صائل  عرب 

وم�صتح�صرات بدون دليل اأو اإر�صاد 

و�صهدنا  لدينا متاماً  طبي مرفو�ص 

العديد من احلالت املت�صررة ب�صبب 

هذه الع�صوائيات.

- ال��ت�����ش��ب��غ��ات اجل���ل���دي���ة ت��ظ��ه��ر 

اأ�شبابها  ه��ي  م��ا  كبري  ب�شكل  لدينا 

وطرق معاجلتها؟

التي  اجللدية  الت�صبغات  اأن���واع 

ميكن اأن ت�صيب الوجه عديدة وغر 

حمدودة، لكن الأنواع الأكر �صيوعاً 

والتي يعاين منها الكثر من املر�صى 

ميكن تلخي�صها يف:

مكت�صبة:  جلدية  ت�صبغات   -1
عاماًل  �صببها  بالغالب  يكون  التي 

كالتعر�ص  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ث��ل  خ��ارج��ي��اً 

مو�صعية  حت�ص�صات  اأو  لل�صم�ص، 

اأ�صباباً  اأو  مو�صعي  م�صتح�صر  لأي 

داخليًة؛ مثل بع�ص الأدوية وامل�صاكل 

م�صتوى  ك��ا���ص��ط��راب��ات  ال�صحية؛ 

الفيتامينات واملعادن يف اجل�صم مما 

يوؤدي مع الوقت حلدوث الت�صبغات.

قد  اللتهاب:  بعد  ت�صبغات   -2
يتعر�ص اجللد للعديد من التغرات 

خمتلفاً  اأث���راً  منها  كل  ي��رتك  التي 

هذه  م�صببات  وم��ن  اجل��ل��د،  على 

اللتهابات اآثار حب ال�صباب، اأو خلل 

مر�صية،  اأ�صباب  اأو  الهرمونات،  يف 

مثل: اآثار الأكزميا وال�صدفية.

وراث��ي��ة:  ج��ل��دي��ة  ت�صبغات   -3
والوراثي  اجليني  التكوين  يحددها 

مرحلة  يف  تظهر  وق��د  لل�صخ�ص، 

متقدمة من العمر من الطفولة.

الكلف  ع��ن  ناجتة  ت�صبغات   -4
والنم�ص: يف هذا النوع من ت�صبغات 

اجللد  من  م�صاحات  تتحول  اجللد 

اإىل اللون البني اأو ت�صبح داكنة قلياًل، 

وع��ادة ما يظهر الكلف على جانبي 

الوجه اأو اأعلى الأنف اأو اجلبهة.

كلما  العرقية:  الت�صبغات   -5
معر�صة  تكون  داكنًة  الب�صرة  كانت 

وخ�صو�صاً  اأكرب،  ب�صكل  للت�صبغات 

قد  لكن  الطبيعية؛  الأل���وان  بع�ص 

اللون  مثل  للبع�ص  مزعجة  تكون 

ال��داك��ن ح��ول ال��ف��م وح���ول العني، 

وبع�ص الأ�صخا�ص يعانون مما يدعى 

التي  امل��ح��ددة  العرقية  الت�صبغات 

تظهر يف جوانب الوجه.

د. الكريع: منذ خمس سنوات زاد إقبال الرجال على العيادات التجميلية

حقن البوتكس، وتحديد الذقن األكثر طلبًا لدى الرجال 

التقشير والليزر 
أكثر اإلجراءات 
التجميلية طلبًا 

د. �شليم الكريع

حتديد الذقنحقن البوتك�ض



»المكتبات« وحدة التدريب بـ
تقيم دورات

 

ر�سالة اجلامعة - عمادة املكتبات:

تدريبية  دورة  م�ؤخراً  املكتبات،  �ش�ؤون  بعمادة  التدريب  وحدة  عقدت 

بعن�ان »اأخالقيات البحث العلمي يف جمال الإعاقة«، وارتكزت على عدة 

والأمانة  وامل�ش�ؤولية  والدقة  والثقة  واملهنية  »امل�شداقية  اأبرزها  حماور 

اأخالق  منهجيات  ت�ؤ�ش�س  التي  املحاور  اإىل  بالإ�شافة  والتعاون«  العلمية، 

العلمي. البحث 

ال�شطناعي«،  »ال��ذك��اء  بعن�ان  تدريبية  دورة  ال���ح��دة  عقدت  كما 

واأن�اعه  واأهميته  وخ�شائ�شه  ومفه�مه  وتط�ره  ن�شاأته  ح�ل  ومتح�رت 

واأهم تطبيقاته، واهتمت باجلانب التقني والتط�ر املت�شارع يف هذا املجال 

لتحقيق م�شتهدفات روؤية 2030، حيث اإن الدورة تعزز املفاهيم يف جانب 

والقادمة.  احلالية  لالأجيال  التقنية  هذه  واأهمية  ال�شطناعي  الذكاء 

باللغة  للكتابة  الأ�شا�شية  »املهارات  بعن�ان  تدريبية  دورة  ال�حدة  وعقدت 

العربية« قدمها الدكت�ر ح�شام املجلي.

د.العريفي يلتقي بمشرفي األندية 
الطالبية

ر�سالة اجلامعة- عمادة �س�ؤون الطالب:

التقى وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب لالأن�شطة 

الطالبية الدكت�ر عبدالعزيز بن �شعد العريفي 

لقاء  الأندية الطالبية يف  مب�شريف وم�شرفات 

 ZOOM نظمته اإدارة الأندية الطالبية عرب

العمل  اآل��ي��ة  مناق�شة  اإىل  ال��ل��ق��اء  ه���دف   .

تط�ير  يف  للم�شاهمة  الطالبية  الأن��دي��ة  يف 

تطلعات  يحقق  مبا  اأن�شطتها  وتن�ع  براجمها 

اجلامعة وخدمة ال�طن من خالل الأن�شطة الطالبية.

د. المنصور مساعدة لتطوير الذات
ر�سالة اجلامعة- عبداهلل املنبهي:

بتكليف  ق��راراً  العمر،  ب��دران  الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�شدر 

الدكت�رة خل�د املن�ش�ر، بالعمل م�شاعدًة لرئي�س ق�شم مهارات تط�ير الذات 

بعمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة ب�شطر الطالبات.
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د. العريفي

بالتعاون مع مركز الوعي بوزارة التعليم..

شؤون الطالب تقيم محاضرة »الوعي بتاريخنا الوطني

ال�سبيعي،  متعب  اجل��ام��ع��ة-  ر�سالة 

ن�ف املطريف:

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  برعاية 

الدكت�ر بدران العمر، اأقامت عمادة 

�ش�ؤون الطالب -بالتعاون مع مركز 

التعليم-  ب�����زارة  ال��ف��ك��ري  ال���ع��ي 

بعن�ان  حما�شرًة  املا�شي  الثالثاء 

ال�طني«، بح�ش�ر  بتاريخنا  »ال�عي 

الدكت�ر  التعليم  وزارة  م�شت�شار 

بقاعة  وذل��ك  العتيبي،  مطلق  فهد 

الدرعية.

بالغ  عن  فهد  الدكت�ر  واأع���رب   

اجلامعة  لقيادات  وتقديره  �شكره 

ثقافة  لن�شر  الفر�شة  اإت��اح��ة  على 

اختيار  اأن  م�ؤكًدا  الفكري،  ال�عي 

حما�شرات  اأوىل  لإق��ام��ة  اجلامعة 

ب�شبب  جاء  الفكري  ال�عي  �شل�شلة 

املكانة التي تتمتع بها بني اجلامعات 

ال�شع�دية، ذاكًرا اأن املحا�شرة التالية 

حممد  الإم����ام  جامعة  يف  �شتقام 

جامعة  تليها  الإ�شالمية،  �شع�د  بن 

الأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن.

وبنينّ د.العتيبي اأن اإقامة حما�شرة 

ال�عي الفكري جاء متزامناً مع الي�م 

للمملكة  والت�شعني  الثاين  ال�طني 

اململكة  اإننّ  ال�شع�دية، حيث  العربية 

مظاهر  الي�م  ه��ذا  يف  �شهدت  قد 

باحتفالت  مقارنًة  اأك��رب  احتفالت 

الأع�ام ال�شابقة، م�شدداً على تنمية 

قيم ال�لء للقيادة الر�شيدة والنتماء 

الع���ت���دال  وت��ع��زي��ز  ال����ط���ن،  اإىل 

اأننّ من ل ميلك  وال�طنية، م��شحاً 

�س لأن يفقد  وعًيا تاريخًيا فاإنه معرنّ

ه�يته ال�طنية.

حديثه  يف  د.ال��ع��ت��ي��ب��ي  وذك�����ر  

»تاريخنا  التقليدية  ال�شردية  ع��ن 

تطغى  اأن  ال�شائع  من  اأننّ  ال�طني« 

اله�ية الأممية على اله�ية ال�طنية، 

وهذا يُعد من الأخطاء ال�شائعة التي 

بالتطرف يف  تت�شبب  اأن  من املمكن 

لدينا  وطنية،  دول��ة  فنحن  ال��ع��امل، 

ال���ط��ن،  ل��ه��ذا  وولء  وح��ك��م  مليك 

فاإن�شان بال وطن اإن�شان بال حياة.

 ،٢٠٣٠ روؤي��ة  اإىل  وتطرق حديثه 

مفه�منا  غ���ريت  اأن��ه��ا  اأك���د  ح��ي��ث 

للنطاقني الزماين واملكاين لتاريخنا، 

بال�حدة  يت�شم  ال�طني  فتاريخنا 

وال�شتمرارية وال�شم�لية.

التعليم  وزارة  م�شت�شار  واأب����ان 

ن�شيًجا  يُعد  ال�شع�دي  ال�شعب  اأن 

كبرية  مكانة  فله  واح��دا،  جمتمعيًّا 

لدى قيادته التي حتر�س على تلم�س 

اإىل  وت�شعى  امل���اط��ن��ني،  ح��اج��ات 

لهم،  ورخ��اء  مافيه خري  كل  حتقيق 

لقيادته  يكننّ  احلمد  وهلل  وال�شعب 

ك��ل ُح��ب وت��ق��دي��ر، وي���درك حر�س 

وذكر  م�شاحله،  على  القيادة  هذه 

تُعد  امل�اطن  مركزية  اأن  امل�شت�شار 

العربية  اململكة  ف��روة  ال��روة،  هي 

ال�شع�دية برجالها ولي�شت بالبرتول.

الفئات  ع��ن  د.العتيبي  وحت��دث 

امل�شككة يف الإجراءات الأمنية التي 

حاجة  متنا�شني  ال��دول��ة،  تتخذها 

املجتمع للقيام بهذه الإجراءات التي 

الأم��ن  فتحقيق  �شالمته،  ت�شمن 

واجب من واجبات الدولة.

نهاية  يف  د.العتيبي  وا�شتعر�س 

يتبناها  التي  الأه���داف  املحا�شرة 

مركز ال�عي الفكري، ومنها: تعزيز 

ال�لء ال�طني، وتر�شيخ قيم النتماء، 

وتنمية قيمة ال��شطية، ون�شر ثقافة 

وال�قاية  الت�شامح،  وقيم  العتدال 

وال��ت��اأك��د من  امل��ت��ط��رف،  الفكر  م��ن 

بيئة  واإي��ج��اد  ال��ف��ك��ري��ة،  ال�شالمة 

وطنية، وحت�شني اجلهات التعليمية، 

اأن  م�ؤكداً  املبتعثني،  اأبنائنا  وتاأهيل 

اجلهات امل�شتفيدة من اأن�شطة املركز 

اجلامعي،  التعليم  م�ؤ�ش�شات  ه��ي 

واإدارة التعليم، والطالب والطالبات.

عميد  قدم  املحا�شرة  ختام  ويف 

����ش����ؤون ال���ط���الب ال���دك���ت����ر علي 

د.فهد  للم�شت�شار  �شكره  الدلبحي 

مطلق العتيبي ب�شكل خا�س، ول�زارة 

اأوىل  لإقامتهم  عام  ب�شكل  التعليم 

حم��ا���ش��رات )ال���ع��ي ال��ف��ك��ري( يف 

تعد مركز  ال��ت��ي  رح���اب اجل��ام��ع��ة، 

للقيادة  ال����لء  قيم  لتنمية  اإل��ه��ام 

الر�شيدة والعتزاز باله�ية ال�طنية.

د.العتيبي: من ال يملك وعًيا تاريخًيا فإنه معّرض لفقدان هويته الوطنية

ورشة عمل لمنسوبي الشؤون الرياضية

»كن ملهما واترك أثرا«.. في لقاء

 وفد من»التأمينات االجتماعية« يزور عمادة 
الموارد البشرية

ر�سالة اجلامعة- ال�س�ؤون الريا�سية:

لل�ش�ؤون  العامة  الإدارة  نظمت 

الطالب،  �ش�ؤون  بعمادة  الريا�شية 

1444ه�،  �شفر   18 الأرب��ع��اء  ي���م 

الإدارة  م�ظفي  ة  لكافنّ عمل  ور�شة 

ووح��دت��ه��ا م���ظ��ف��ني وم���ظ��ف��ات، 

بح�ش�ر  باجلامعة،  املرقب  بقاعة 

ل��ل�����ش���ؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 

ال�شلطان،  تركي  الأ�شتاذ  الريا�شية 

امل��دي��ر الأ���ش��ت��اذ تركي  وم�����ش��اع��د 

املالكي، وم�شاعدة املدير للتخطيط 

الف�از  �شامية  الأ�شتاذة  والتط�ير 

وم�ظفًة  م���ظ��ًف��ا   52 ومب�����ش��ارك��ة 

بالإدارة.

وتناولت ال�ر�شة �شرح اآلية العمل 

لل�ش�ؤون  العامة  الإدارة  هيكل  وفق 

الريا�شية اجلديد، والتعريف مبهام 

وت�زيعها  اجل��دي��دة،  العمل  واآل��ي��ات 

خالل  ج��رى  كما  ال���ح��دات.  على 

اأداء  ال�ر�شة بحث �شبل رفع م�ؤ�شر 

م�شت�ى  على  اجل��ام��ع��ة  منتخبات 

اجلامعات ال�شع�دية ب�شقي الطالب 

والطالبات

ت��اأت��ي ور���ش��ة ال��ع��م��ل، بعد ق��رار 

م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ب��دم��ج 

اجلامعية  باملدينة  الريا�شي  النادي 

للطالبات مع الإدارة العامة لل�ش�ؤون 

الريا�شية.

 ر�سالة اجلامعة- الطلبة الدولي�ن:

ب���اإدارة  الأن�شطة  وح��دة  نظمت 

ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي��ني ل���ق���اًء ب��ع��ن���ان 

»كيف تك�ن م�ؤثًرا؟« قدمه الدكت�ر 

هيئة  ع�ش�  القرين  علي  بن  منري 

والعل�م  احل��ق���ق  بكلية  التدري�س 

ال�شيا�شية.

اأهمية  ع��ن  د.ال��ق��رين  وحت���دث 

ترك الأثر الإيجابي، و اأثر الن�ايا يف 

عمق الأثر  وبقائه، وكذلك �شفات 

اأن  يجب  التي  امل���ؤث��رة  ال�شخ�شية 

اأن  وه���ي:  م���ؤث��ر،  ك��ل  بها  يت�شف 

يك�ن بارًعا يف امل�شاركة ال�جدانية، 

واأن  اجتماعًيا،  ذكًيا  و  متفائال،  و 

ي�شنع من احلدث ق�شة جناح، واأن 

يخرج من الهتمام اإىل التاأثري.

ر�شالة اجلامعة-  م��شى حدادي:

امل����ارد  عميد  م���ؤخ��را  ا�شتقبل 

الرجيعي  �شامل  الدكت�ر  الب�شرية 

وفًدا من امل�ؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

يف  الت�شريفات  بقاعة  الجتماعية 

الإدارات  م��دراء  بح�ش�ر  اجلامعة 

العمادة  واأق�شام  وح��دات  وروؤ���ش��اء 

امل��ع��ن��ي��ني، وت��ن��اول��ت ال���زي���ارة ن��ب��ذًة 

واخل��دم��ات  ال��ع��م��ادة  ع��ن  تعريفيًة 

ومن�ش�بات  ملن�ش�بي  تقدمها  التي 

تبادل  نظام  اأهمها  ومن  اجلامعة، 

امل��ن��اف��ع ل��ل��ت��ق��اع��د امل�����دين، واآل��ي��ة 

الإلكرتونية  الربامج  من  ال�شتفادة 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 

ال�فد  للتاأمينات الجتماعية، وقدم 

التاأمينات  نظام  عن  مرئًيا  عر�ًشا 

الجتماعية.

ويف نهاية الزيارة اأعرب الطرفان 

هذا  ل��ه  ت��شل  مل��ا  �شعادتهما  ع��ن 

اللقاء من اقرتاحات ونتائج �شت�شهم 

وروؤي��ة  ال��دول��ة  تطلعات  حتقيق  يف 

.2030
وتاأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون 

والقطاعات  اجلامعة  بني  املتبادل 

واخل��ا���ش��ة؛  احلك�مية  ال�شع�دية 

ب��ن��اء ج�ش�ر  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ب��ه��دف 

الت�ا�شل، مما ي�شهم يف حتقيق روؤية 

اجلامعة ور�شالتها واأهدافها.



سامي الدخيل 
نائبًا للمشرف على 

اإلدارة والتحرير
�صدر قرار وكيل اجلامعة الدكتور 

عبداهلل  بن �صلمان ال�صلمان بتكليف 

الأ�صتاذ �صامي بن عبدالعزيز الدخيل 

وحترير  اإدارة  على  للم�صرف  نائباً 

�صحيفة ر�صالة اجلامعة.

ويعد الأ�صتاذ الدخيل اأحد الكفاءات املتميزة بال�صحيفة، حيث بداأ 

الإعالم تخ�ص�ص �صحافة  بق�صم  ال�صحيفة فرتة درا�صته  تدريبه يف 

اإىل عام 1421هـ، ثم بداأ العمل يف ال�صحيفة عام 1422هـ م�صوؤلً 

عن التحقيقات والتقارير وتدريب الطالب، وقدم خالل تلك الفرتة 

عاتقه  على  اأخذ  بعدها  ثم  املتميزة،  ال�صحفية  الأعمال  من  العديد 

م�صوؤولية �صكرتري التحرير يف ال�صحيفة عام 1426هـ ، ثم يف عام 

1428هـ اأ�صبح نائباً لرئي�ص التحرير.

األخيرة17 �لعدد 1441 - �لأحد 6 ربيع �لأول 1444هـ �ملو�فق 2 �أكتوبر 2022م 12

وقوف ب�سكل خاطئ و�سط غياب اإدارة الأمن وال�سالمة يف مواقف كلية الآداب

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

زار مقر                                    ..

التونسي يسرد قصة انطالقته من قسم اإلعالم
MBC نحو إدارة

الع�سيمي،  وه��ج   - اجلامعة  ر�سالة 

ال�سبيعي،  م��ت��ع��ب  ال����زاي����دي،  جل���ن 

يا�سر فالتة:

خبري  الإعــالم،  ق�صم  ا�صت�صاف 

التون�صي  حممد  الأ�صتاذ  الإعــالم 

 (MBC) ملجموعة  الــعــام  املــديــر 

خريجي  واأحــــد  ــ�ــصــعــوديــة،  ال يف 

ندوًة  زيارته  خالل  واألقى  الق�صم، 

 .. املنت�صف  يف  »نــقــطــة  بــعــنــوان 

ق�صة  فيها  �صرد  الإعـــالم«  رحلة 

الإعالمي  الف�صاء  نحو  انطالقته 

من الأكادميي اإىل املهني.

يف بــدايــة الــلــقــاء عــر�ــص نــادي 

مقطًعا  الآداب  بــكــلــيــة  الإعـــــالم 

ــا عــن قــ�ــصــة انــطــالق جنم  ــًي مــرئ

التون�صي،  حممد  الأ�صتاذ  الإعالم 

على  ال�صكر  لهم  قدم  بدوره  الذي 

هذه املبادرة، موؤكًدا على اأن جمال 

بالدرجة  ومــهــارة  موهبة  الإعــالم 

املهارات  هذه  �صقل  ولكن  الأوىل، 

تعزز  اأكادميية  درجــة  اإىل  يحتاج 

من تلك املهارات.

جمال  اأن  اإىل  التون�صي  واأ�ــصــار 

الإعــــالم وا�ــصــع ومــتــجــدد، وقــابــل 

ــاد، ونـــــّوه عــلــى �ــصــرورة  ــه ــالجــت ل

الر�صالة  ن�صر  عند  احلــذر  توخي 

الإعالمية، وذكر التون�صي اأن هناك 

مواقف اإيجابية يف الإعالم ت�صجلها 

وت�صتطيع  ــًدا،  اأب تُن�صى  ل  الذاكرة 

تــوظــيــفــهــا فــيــمــا بــعــد يف مــواقــف 

اأخرى للم�صاعدة يف تطوير املجال.

وعلى هام�ص هذه الزيارة جتّول 

التون�صي يف اأرجاء متحف الإعالم 

ق�صم  ــرف  ــص ــ� وت الآداب،  بــكــلــيــة 

الق�صم  برئي�صة  ممــثــاًل  الإعــــالم 

بتقدمي درع تذكاري له.

وعرب التون�صي عن �صعادته بهذه 

ال�صخ�صي يف  ح�صابه  الزيارة، عرب 

»تويرت«  الجتماعي  التوا�صل  موقع 

مقعدي  اإىل  »اأعـــدمتـــوين  بــقــولــه: 

جامعتنا  �صكًرا  ل�صاعات.  الدرا�صي 

الأم«.

اأداره  -الـــــذي  ــاء  ــق ــل ال حــ�ــصــر 

والطالبة  العتيبي  �صلطان  الطالب 

الإعالم  ق�صم  رئي�صة  ال�صهلي-  ملى 

ووكيل  ال�صهيل،  عهود  الــدكــتــورة 

الإعالمية  لل�صوؤون  الإعــالم  وزارة 

�صلمه،  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــدكــتــور 

التدري�ص،  هيئة  اأع�صاء  من  وعدد 

بالإ�صافة اإىل اأكرث من ١٢٠ طالًبا 

وطالبًة من ق�صم الإعالم.

زار  ــل  ــ�ــص ــت م ــد  ــي ــع �ــص ـــى  ـــل وع

»ر�صالة  �صحيفة  مقر  التون�صي 

مــقــدمــة  وكـــــان يف  اجلــــامــــعــــة«، 

اإدارة  عــلــى  املــ�ــصــرف  م�صتقبليه 

علي  الدكتور  ال�صحيفة  وحترير 

الإدارة  ومــديــر  الــعــنــزي،  �صميان 

ومن�صوبو  الفليج،  عبداهلل  الأ�صتاذ 

ال�صحيفة.

ــ�ــصــي والـــوفـــد  ــون ــت ــمــع ال ــت ــص وا�

مــوجــز  �ـــصـــرح  اإىل  ـــه  ل املــــرافــــق 

ال�صحيفة  يف  الــعــمــل  �ــصــري  عــن 

والتدريبية  الأكادميية  وم�صريتها 

واأق�صامها  الإعــالم،  ق�صم  لطالب 

حترير  ب�صالة  والفنية  التحريرية 

اإىل  بالإ�صافة  الرئي�صية،  الأخبار 

واجلـــاري  امل�صتقبلية  م�صاريعها 

تنفيذها.

حممد  اأبــدى  الزيارة  نهاية  ويف 

باأنه  وافتخاره  اعــتــزازه  التون�صي 

من اأوائل الذين عملوا يف �صحيفة 

الر�صالة، متذكراً بكاءه قبل �صدور 

اأن  التون�صي  ــان  واأب الأول،  العدد 

بالأولوية  تتفرد  اجلامعة  ر�صالة 

جامعية  �ــصــحــيــفــة  اأول  لــكــونــهــا 

بالإ�صافة  اململكة،  م�صتوى  على 

التي  الوحيدة  ال�صحيفة  اأنها  اإىل 

�صدرت باأمر �صاٍم وذلك يدل على 

اأهميتها. مدى 

الشؤون الرياضية تحتفي باليوم 
العالمي للرياضة الجامعية

ر�سالة اجلامعة- ال�سوؤون الريا�سية

اأقامت عمادة �صوؤون الطالب ممثلًة بالإدارة العامة لل�صوؤون الريا�صية، 

وذلك  املفتوح”،  الريا�صي  اليوم  “فعالية  1444هـ  �صفر   24 الثالثاء  يوم 

مبنا�صبة اليوم العاملي للريا�صة اجلامعية، الذي يوافق 20 �صبتمرب.

اأقيمت الفعالية بال�صالة الريا�صية »القبة الهوائية« للطالب، ويف النادي 

 519 من   اأكــرث  م�صاركة  و�صط  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  الريا�صي 

م�صارًكا من طالب وطالبات ومن�صوبي اجلامعة.

�صملت الفعالية  كرة القدم، والطائرة، وال�صلة، والطاولة، وال�صكوا�ص، 

والري�صة، والطائرة وغريها من الألعاب الريا�صية.

ومن�صوبيها  اجلامعة  وطالبات  طالب  جميع  حث  اإىل  الفعالية  هدفت 

واأع�صاء هيئة التدري�ص للم�صاركة يف الن�صاط الريا�صي.

فعاليات رياضية متنوعة احتفاال باليوم 
الوطني 92

ر�سالة اجلامعة- فهد الفليج

�صباق  هما:  ريا�صيتان  فعاليتان  املا�صي  الإثنني  يــوم  م�صاء  اختُتمت 

الطالب  �صوؤون  نظمتهما عمادة  وقد  الهوائية،  الدراجات  و�صباق  اجلري، 

الطالب  �صوؤون  عميد  بح�صور  الريا�صية،  لل�صوؤون  العامة  بــالإدارة  ممثلًة 

الأ�صتاذ  الريا�صية  لل�صوؤون  العامة  الإدارة  ومدير  الدلبحي،  علي  الدكتور 

تركي بن عبدالرحمن ال�صلطان.

�صارك يف الفعالية اأكرث من 376 م�صارًكا من طلبة اجلامعة ومن�صوبيها 

ومن خارج اجلامعة.  

حقق املركز الأول يف �صباق اجلري من فئة الطالب حممد وليد اليحيى، 

ويف املركز الثاين اأبو بكر اإ�صحاق، ويف املركز الثالث حممد لو.

ويف فئة املوظفني حقق املركز الأول عمار يا�صر، واملركز الثاين فتحي 

العي�صى، فيما ح�صل على املركز الثالث عي�صى عبدالرحمن.

بينما حقق املركز الأول يف فئة اأع�صاء هيئة التدري�ص �صاه حممد واملركز 

الثاين خور�صيد واملركز الثالث ب�صري �صالح.

مانع  والثاين  الأول خالد هزازي،  املركز  اجلامعة حقق  فئة خارج  ويف 

العتيبي، فيما جاء املركز الثالث من ن�صيب اأحمد القحطاين

اأما يف �صباق الدراجات الهوائية لفئة الطالب حقق املركز الأول �صعود 

البواردي، واملركز الثاين فار�ص املزيد، واملركز الثالث مدثر تواقر ومنقو  

فئة  ويف  هو�صاوي،  اإدري�ص  اأحمد  الأول  املركز  املوظفني حقق  فئة  ويف 

خارج  فئة  ويف  الغبان،  حممد  الأول  املركز  حقق  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 

اجلامعة حقق املركز الأول بالل كناكري، ويف املركز الثاين اأن�ص البابطني، 

واملركز الثالث �صليمان ال�صغري.

امليداليات  الطالب  �صوؤون  عميد  �صلّم  الريا�صية  الفعالية  ختام  ويف 

ول
ُ
واجلوائز للفائزين باملراكز الأ

ً


