جتاوزت  39مليون ريال

صرف مكافآت طلبة الجامعة
بد�أت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل �صرف املكاف�آت وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب
والطالبات املنتظمني وامل�ستجدين بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1444هـ ،وذلك عن
�شهر �سبتمرب لعام 2022م ،حيث جتاوز مبلغ املكاف�آت  39مليون ريال.
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ت�ستمر فعالياته حتى ال�سبت القادم..

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون في البرنامج
الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب
ر�سالة اجلامعة -رمي احلايف:
�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف
ملعر�ض الكتاب الدويل الذي بد�أت
فعالياته ي��وم اخلمي�س املا�ضي،
وي�ستمر حتى يوم ال�سبت القادم،
ي�����ش��ارك نخبة م��ن �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة ب��ع��دد من
الأن�شطة الثقافية  ،ت�شمل على
ال��ن��دوات العلمية ،وور���ش العمل،
واجلل�سات احل��واري��ة يف ع��دد من
املجاالت والفنون الثقافية املتنوعة،
حيث يحل الدكتور تركي العيار من
ق�سم الإع�لام ،عند ال�ساعة ٩.٣٠
م��ن م�ساء ال��ي��وم �ضيفاً يف ن��دوة
ح��واري��ة بعنوان «التمكني الثقايف
للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة يف ظل
ر�ؤي���ة  »٢٠٣٠يف م�سرح ق��رط��اج،

وحت���ل ال��دك��ت��ورة ب�سمة ع��رو���س
من ق�سم اللغة العربية �ضيفة يف
ندوة حوارية بعنوان «جائزة امللك
في�صل ال�شغف ب�سحر العربية:
اال���س��ت�����ش��راق ال��ف��رن�����س��ي ورح��ل��ة
اال�ستك�شاف» ،وذلك عند ال�ساعة
 ٦.٣٠م�ساء ٍ
غد االثنني يف م�سرح
تون�س اخل�ضراء.
وي�شارك الدكتور نايف الثقيل
م��ن ق�سم الإع�ل�ام �ضيفاً يف ن��دوة
حوارية بعنوان «ت�أثري امل�سرح العربي

على امل�سرح ال�سعودي» عند ال�ساعة
 ٩.٣٠من م�ساء الغد يف م�سرح تون�س
اخل�ضراء ،فيما يحل الدكتور عقيل
الزماي من معهد اللغويات التطبيقية
�ضيفاً يف الندوة احلوارية بعنوان«
�صديق تعال! هل تت�أثر لغتنا بلهجات
العمالة غري العربية؟» وذل��ك عند
ال�ساعة  ٧.٤٥من م�ساء يوم الثالثاء
مب�سرح القريوان.
وتدير الدكتورة بدور الف�صام من
ق�سم اللغة العربية عند ال�ساعة٩.٣٠

من م�ساء الثالثاء ،جل�سة �شعرية
بعنوان «ف�صحى» وذل��ك يف م�سرح
القريوان ،بينما يدير الدكتور بندر
الغميز من معهد اللغويات التطبيقية
ال���ن���دوة احل���واري���ة ب��ع��ن��وان «مثلث
الغمو�ض الكتابة والفن وعلم النف�س»
وذلك عند ال�ساعة  ٤.١٥من م�ساء
يوم الأربعاء مب�سرح تون�س اخل�ضراء.
وحتل الدكتورة منال العي�سى من
ق�سم اللغة العربية عند ال�ساعة
 ٦من م�ساء يوم الأربعاء �ضيفة يف
ندوة حوارية بعنوان «رواية اليافعني»
مب�سرح قرطاج ،كما حتل الدكتورة
�أمل الرا�شد من ق�سم اللغة العربية
�ضيفة يف ندوة حوارية «�س ّكن ت�سلم:
هل �سلمت لغتنا؟» عند ال�ساد�سة من
م�ساء يوم اخلمي�س مب�سرح القريوان.

ألعضاء هيئة التدريس الجدد

ر�سالة اجلامعة  -تطوير املهارات:
يفتتح معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر برنامج
الدورة الت�أ�سي�سية ال�ساد�سة ع�شرة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،الذي تنظمه
عمادة تطوير املهارات يف الفرتة من  14-13ربيع الأول 1444هـ املوافق - 9
� 10أكتوبر  ،2022وذلك بقاعة الدرعية -مبنى  – 17الدور الرابع.

اللقاء السنوي لوكالء الكليات للشؤون
األكاديمية ..اليوم

ر�سالة اجلامعة  -القبول والت�سجيل:
تنظم عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل اليوم الأحد اللقاء ال�سنوي لوكالء
كليات اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية للعام اجلامعي 1444هـ .
ً
عر�ضا موجزًا عن ا�سرتاتيجيات القبول والتخ�صي�ص
وي�شمل اللقاء
للعام اجلامعي  1444هـ ،وما مت من �إجراءات تنفيذية ملتطلبات التحول
لنظام الف�صول الدرا�سية الثالثة ،وتطلعات اجلامعة نحو تطوير الربامج
الأكادميية .كما يركز اللقاء على مناق�شة �أف�ضل املمار�سات اخلا�صة ب�إعداد
اجلدول الدرا�سي ومعاجلة م�شاكل الت�سجيل لنظام الف�صول الثالثة.
كما ت�شمل حماور اللقاء عر�ض �أبرز حتديثات الأنظمة والتقارير واخلدمات
يف النظام الأكادميي من �إتاحة خدمة املعادالت الداخلية ،وتطوير خدمة طلب
حتويل ،الذي بد�أ تطبيقه ب�شكل تدريجي على م�ستوى طلبة اجلامعة.
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برعاية نائب �أمري

الجامعة تحتفي بــــــ
بـــــــ
ر� �س��ال��ة اجل ��ام� �ع ��ة -ن� ��وف امل� �ط ��ريف،
�إح� ��� �س ��ان ال �ث �ق �ف��ي ،م � ��داد ال ��زام ��ل،
ع �ب��داهلل ال���ش��ري��ف ،ف �ت��ون امل �ط�يري،
جند املخلفي ،دمية ال�صويغ:
حت��ت رع��اي��ة ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة
ال ��ري ��ا� ��ض � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل�ل�ك��ي
الأم� �ي ��ر حم �م��د ب� ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز �آل � �س �ع��ود� ،أح �ي��ت
اجل��ام�ع��ة اح �ت �ف� ً
�اال مبنا�سبة ذك��رى
ال �ي��وم ال��وط �ن��ي ال �ـ �ث��اين وال�ت���س�ع�ين
للمملكة العربية ال�سعودية ،وذلك
يف ق��اع��ة ح �م��د اجل��ا� �س��ر ،ب�ح���ض��ور
م �ع ��ايل رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور
ب� � ��دران ال �ع �م��ر ،ووك �ل ��اء اجل��ام �ع��ة،
وع� �م ��داء ال �ك �ل �ي��ات ،و�أع �� �ض��اء هيئة
ال� �ت ��دري� �� ��س وم ��وظ� �ف ��ي اجل ��ام� �ع ��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ط�ل�ب��ة املنت�سبني
للجامعة يف خمتلف التخ�ص�صات،
ومن خمتلف اجلن�سيات.
�أوبريت وترنيمة
بد�أ احلفل اخلطابي -الذي قدمه
طالب كلية احلقوق �سعود املقحم،
وطالبة كلية ال�سياحة والآث��ار رنيم
الدايل - ،بال�سالم امللكي ال�سعودي،
تلت ذل��ك �آي��ات من الذكر احلكيم
رتلها طالب كلية العلوم الطبية
التطبيقية علي ال�سرحان ،و ُق��دّ م
بعد ذل��ك �أوب��ري��ت ب��ع��ن��وان «وط��ن
طموح» من كلمات و�أداء طالب كلية
العلوم الطبية التطبيقية �سلطان
ال��ق��ح��ط��اين ،و�أل���ق���ى ط��ال��ب كلية
الآداب ب��در احل��رب��ي ق�صيد ًة من
كلمات طالب كلية العلوم الطبية
التطبيقية بدر القحطاين ،بالإ�ضافة
�إىل ترنيمة بعنوان» جامعة وطن»
من كلمات الأ�ستاذة امتنان اجلدوع،
بعد ذلك قدم عر�ض مرئي يحكي
تاريخ اململكة العربية ال�سعودية.
الفائزوين بامل�سابقة
وخ���ل��ال احل���ف���ل ك������ ّرم م��ع��ايل
رئي�س اجلامعة الفائزين ب�أف�ضل
ثالثة �أعمال يف م�سابقة «ه��ي لنا
دار» للفن الت�شكيلي والت�صوير
ال��ف��وت��وغ��رايف ،وه��م الطالبة ملياء
بن �شديد ،والطالبة �شوق املالكي،
والطالب حممد املنقور.
املعر�ض امل�صاحب
بعدها افتتح معاليه املعر�ض
امل�صاحب الذي ت�ضمن �أركاناً حتكي
معاين جوهرية وتاريخية لعراقة
اململكة بداية من ركن العلم الذي
ا�ستعر�ض ت��اري��خ ال��راي��ة الوطنية
وملحقاتها ،مرو ًرا مب�شاركة وطنية
متنوعة من الأندية الطالبية ،و�صوالً
�إىل عر�ض لل�صور الفوتوغرافية
وال��ف��ن الت�شكيلي وم��واه��ب اخلط
العربي والر�سم على الرمل وغريها
من الفنون التي �شارك يف تقدميها
ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة وجم��ل�����س �شباب
منطقة الريا�ض ،واختتمت العرو�ض
ب�أداء العر�ضة ال�سعودية.
 150فعالية
وبهذه املنا�سبة� ،أبان عميد �ش�ؤون
الطالب الدكتور علي الدلبحي �أن

�أن الأن��دي��ة الطالبية ا�ستعر�ضت
جمموعة من الأن�شطة يف معر�ض
اجلامعة لليوم الوطني 92احتفا ًء
بهذا اليوم املميز ،م�ضيفاً �أن جميع
وحدات اجلامعة �شاركت ب�أكرث من
 150فعالية على م�ستوى اجلامعة.
ذكرى غالية
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وك��ي��ل ع��م��ادة
�ش�ؤون الطالب للأن�شطة وال�شراكة
الطالبية ،رئي�س اللجنة املنظمة
لفعاليات ال��ي��وم الوطني الدكتور
عبدالعزيز العريفي حتتفل اجلامعة
بذكرى غالية علينا جميعاً ،وهي
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ودي الـ،92
ومن هنا �أتقدم بالتهنئة ملقام خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما
اهلل ،-وال�شعب ال�����س��ع��ودي ،بهذه
املنا�سبة.
ومتنى �أن مين اهلل على الوطن
بالأمن والأمان ،واال�ستقرار والتطور
والنمو واالزدهار.
املدينة الطبية اجلامعية
نظمت املدينة الطبية بالتعاون
مع دارة امللك عبدالعزيز معر�ضاً
مبنا�سبة «ال��ي��وم الوطني  « 92يف
بهو البالزا مب�ست�شفى امللك خالد
اجل��ام��ع��ي ب��ح�����ض��ور امل��دي��ر ال��ع��ام
التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية
الدكتور �أح��م��د هر�سي واملديرين
ال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين يف امل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية ومن�سوبي امل�ست�شفى،
وا�شتمل املعر�ض على �صور متنوعة
حول تاريخ اململكة.
ك��م��ا �أق������ام م�����س��ت�����ش��ف��ى امل��ل��ك
عبدالعزيز اجلامعي ح��ف� ً
لا بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ة ،وم��ع��ر� ً��ض��ا م�����ص��اح� ًب��ا،
بح�ضور رئي�س ق�سم طب وجراحة
العيون الأ���س��ت��اذ الدكتور عبداهلل
الفواز وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام و
مديري الإدارات.
ونظم م�ست�شفى ط��ب الأ�سنان
اجل��ام��ع��ي م��ع��ر���ض �اً ���ض��م ���ص��وراً
تاريخية حول اململكة بح�ضور نائب
املدير الطبي للم�ست�شفى الدكتور
عبداهلل اجلمحان.
�إدارة الأعمال
برعاية عميد كلية �إدارة الأعمال
الدكتور ب�سام بن عبد اهلل الب�سام
�أق��ام��ت الكلية احتفالي ًة مبنا�سبة
اليوم الوطني ال�سعودي  92مب�شاركة
�إدارة الكلية والأن���دي���ة الطالبية
وجمعية االقت�صاد ال�سعودية ،وذلك
بح�ضور �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
واملوظفني والطالب.
وت�ضمنت الفعالية عدة �أن�شطة
كالتقاط ال�صور التذكارية ب�شعار
اليوم الوطني ،والكتابة على جدارية
اليوم الوطني بالكلية ،والتعرف على
تاريخ العمالت ال�سعودية.
من جهته هن�أ عميد الكلية القيادة
الر�شيدة وجميع من�سوبي اجلامعة
والكلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني والطالب بهذه املنا�سبة،

م�شرياً �إىل �أن هذا اليوم ي�شعر فيه
املواطن واملقيم باالنتماء والفخر
بهذا الوطن املعطاء ،مما يدفعنا
للعمل م��ن �أج���ل رف��ع��ت��ه وتقدمه
وازدهاره.
الآداب
احتفلت كلية الآداب يوم الأحد
املا�ضي باليوم الوطني ال�سعودي

ال��ث��اين والت�سعني يف بهو الكلية،
بح�ضور وكيلة كلية الآداب الدكتورة
�أروى الر�شيد وعدد من من�سوبات
الكلية.
و�شهدت الفعالية م�شاركة عدد
من �أندية الكلية :نادي اجلغرافيا،
ونادي الآداب ،ونادي الدراما ،ونادي
الف�صحى ،ونادي الإعالميات.
وق���دم ن���ادي الإع�لام��ي��ات نبذ ًة
عن اليوم الوطني ال�سعودي ،وعن

م�ؤ�س�س امل��م��ل��ك��ة ،وع��ن ت�أ�سي�س
اململكة وع��دد ملوكها ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي لوحة تفاعلية للتعبري
ع��ن ح��ب ال��وط��ن وم��ا قدمه خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان حفظهما اهلل.
ت ��أت��ي فعالية االح��ت��ف��ال باليوم
الوطني ال��ـ  ،92ب��إ���ش��راف عمادة

ال�����ش ��ؤون ال��ط�لاب��ي��ة ،ال��ت��ي تهدف
�إىل حتفيز الأندية التخ�ص�صية يف
الكلية لتو�ضيح هوية اليوم الوطني
ال�سعودي.
ول�صحيفة ر�سالة اجلامعة قالت
رئي�سة ن��ادي الإعالميات الطالبة
�شموخ النا�صر« :نفخر باالحتفال
باليوم الوطني ال�سعودي يف قلب
جامعة الوطن ،التي لطاملا احت�ضنت
املبدعني واحتفت ب�إبداعاتهم).
كما ذك��رت �أن ع�ضوات النادي
والإعالميات يطمحن �إىل �أن ميتد
الإلهام مل�شاريعهن مبا يقدمه الوطن
ليعك�س طموحاتهن و تطلّعاتهن
للم�ستقبل ،م�ضيف ًة �أنهن يف النادي
ي�سلطن ال�ضوء على م�شاريع الر�ؤية
 2030ع�بر م��ن�����ش��ورات ت�ب�رز دور
الإع�ل�ام بكل م�شروع من م�شاريع
الر�ؤية.
مكتبة امللك �سلمان
�أق��ام��ت ع��م��ادة ���ش ��ؤون املكتبات
يوم الأحد املا�ضي احتفالها باليوم
الوطني  92يف بهو مكتبة امللك
�سلمان املركزية ،بح�ضور الدكتور
يزيد بن عبد امللك �آل ال�شيخ وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،والدكتور عبد اهلل بن حمود
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منطقة الريا�ض..
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ـــــــاليوم الوطني 92
ــــــاليوم
يف اجلي�ش ال�سعودي ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض االنا�شيد الوطنية
معهد اللغويات العربية
�أقام معهد اللغويات العربية يوم
اً
احتفال
الإث��ن�ين 1444/2/30هـ
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى ( )92لليوم
ال��وط��ن��ي ،ب��رع��اي��ة العميد املكلف
الدكتور حممد بن �إبراهيم الفوزان،
وح�ضور من�سوبي املعهد من وكالء
ور�ؤ����س���اء �أق�����س��ام وه��ي��ئ��ة تدري�س
و�إداري�ين ،وقد تخلل احلف َل عر�ض
مرئي عن جهود اململكة يف االهتمام
باللغة العربية داخل ًيا وخارج ًيا،
�أع����ده وق��دم��ه د��� .س��ع��د ب��ن علي
الغامدي.
وب��ل��غ��ة ع��رب��ي��ة �أب���ه���رت اجلميع
ت�ألق الطالب �أوك��ي �أفريانطو من
�إن��دون��ي�����س��ي��ا ،م��ن خ�ل�ال تقدميه
لفقرات احلفل ،فيما رتل الطالب
ح�سن عبد الر�شيد من النيجر �آيات
م��ن ال��ذك��ر احلكيم ب�صوت �شجي
عمت على �إثره ال�سكينة واخل�شوع.
بعد ذلك تبارز الطالب الدوليون
���ش��ع��ر ًي��ا ،ف ��أل��ق��وا ال��ق�����ص��ائ��د التي
�أبدعوا فيها ،ليذهلوا احل�ضور مبا
احتوته من م�شاعر فيا�ضة مليئة
باحلب والتقدير واالمتنان للمملكة،
و�شارك فيها عبد ال��ر�ؤوف حممد
�سابع من نيجرييا ،وحممد �سنو�سي
���س��واين م��ن ال�سنغال ،ونعمة اهلل
احلميدي من �أفغان�ستان ،وحممد
ريا
مفتار م�شتاق من �سريالنكا .و�أخ ً
كان للطالب :ورغو نوفو من بوركيني
يرا يف تنظيم االحتفالية
دو ًرا ك��ب� ً
وتن�سيقها.

امل��ق��رن م�شرف ال��ع��م��ادة بالنيابة،
وال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ذي���ب الأك��ل��ب��ي
م�ساعد امل�شرف العام على العمادة.
بد�أ احلفل بق�ص �شريط املعر�ض
امل�����ص��اح��ب للحفل ،وجت���ول وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي يف جنباته ،واالطالع على ما
يحتويه من ال�صحف القدمية التي
كتبت عن اليوم الوطني ،واطلع على
جمموعة من الكتب التي تتحدث
عن امللوك ،لي�ضيف بعدها كلمات
جميلة عرب فيها عن م�شاعره جتاه
الوطن ،وذلك يف لوحة «بوح امل�شاعر
يف حب الوطن».
ث��م �أل��ق��ى كلمته بهذه املنا�سبة،
م��ب��د ًي��ا �إع��ج��اب��ه مب���ا ���ش��اه��ده يف
املعر�ض.
ح�ضر احلفل واملعر�ض امل�صاحب
له عدد كبري من من�سوبي ومن�سوبات
اجل��ام��ع��ة ،و�أب�����دوا �إع��ج��اب��ه��م مبا
�شاهدوه واطلعوا عليه.
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
ب���رع���اي���ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم
ال���ري���ا����ض���ة وال���ن�������ش���اط ال��ب��دين
الدكتور طارق ال�صاحلي �أقامت
كلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
البدين احتفالها باليوم الوطني

الـ، 92بح�ضور ر �ؤ�ساء ا لأق�سام
ا لأكادميية  ،ومدير �إدارة الكلية
،وال��وح��دات ا لإداري���ة ،و �أع�ضاء
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ،وامل��وظ��ف�ين،
وال���ط�ل�اب ،وق���د اف��ت��ت��ح احل��ف��ل
ب���ال���ق���ر �آن ال���ك���رمي ،ث���م ال�����س�لام
ال��وط��ن��ي ت��ل��ت ذل���ك ال��ع��دي��د من
الفقرات والفعاليات املتنوعة؛
بد �أت بتهنئة عميد الكلية للقيادة
ال���ر����ش���ي���دة وم��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة

واجل��ام��ع��ة وال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي
الكرمي بهذه املنا�سبة ،ث��م كلمة
لرئي�س وحدة ا لأن�شطة الطالبية
د .عبداهلل بن غرم ال�شهري ،تال
ذلك عر�ض جمموعة من املقاطع
امل�����ص��ورة وال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ت��ي
ع�ب�رت ع��ن امل�����ش��اع��ر ال�����ص��ادق��ة
ل���ق���ي���ادات ال��ك��ل��ي��ة واخل��ري��ج�ين
وال����ط��ل�اب ع���ن ه����ذا ال���ي���وم ،
وفيديو �آخر مل�آثر ملوك اململكة

على مر الع�صور با لإ�ضافة �إىل
فيديو عن ا لإجن��ازات الريا�ضية
ال�سعودية .
وعلى جانب مت�صل ،تزين مبنى
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
ب�شطر الطالبات بال�شعارات وال�صور
والعبارات الوطنية والأعالم.
ً
عر�ضا فمقط ًعا
ت�ضمن احلفل
م��رئ � ًي��ا ع��ن �إجن�����ازات امل��م��ل��ك��ة يف
املا�ضي واحلا�ضر ،وم�سرية الن�ساء

النادي الثقايف االجتماعي
حت���دث مم��ث��ل ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف
االجتماعي الطالب في�صل قايد عن
تاريخ �إن�شاء النادي عام 2014م،
وك����ان ال��ه��دف م��ن �إن�����ش��ائ��ه ن�شر
الثقافة بكافة �أنواعها ،ويتبع النادي
لعمادة �ش�ؤون الطالب ،ويعمل على
رف��ع م�ستوى الطلبة يف الأن�شطة
التطوعية ،وتعزيز اجلانب املهاري
ل��دى ال��ط��ال��ب ،م ��ؤك��داً �أن ال��ن��ادي
ي�سعى �إىل �إ�ضافة جميع اخلربات
و ال��ط��اق��ات وت��ق��دمي��ه��ا للطالب
بطريقة منظمة و�سل�سة ،و ا�ستثمار
ق�����درات ال��ط��ل��ب��ة يف امل���ج���ال غري
الأكادميي ،و تعزيز ال�شعور ب�أهمية
الن�شاط التطوعي يف حلمة املجتمع،
وت�سخري الإمكانيات املتوفرة لإبداع
الطالب و�إبراز مهاراتهم.
و�أبان �أن م�شاركة النادي يف هذا
االح��ت��ف��ال لتثقيف ال��ط�لاب حول
النادي الثقايف االجتماعي وكيفية
اال�ستفادة م��ن خ��دم��ات��ه ،والهدف
�أي�ضاً من م�شاركة النادي م�ساعدة
ال��ط�لاب يف الأن�شطة التطوعية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تعزيز ق��درات��ه��م و
تنميتها.
نادي الطائرات بدون طيار
ج����اءت م�����ش��ارك��ة ال���ن���ادي بهذا
االحتفال تخطيطاً للم�ستقبل ،حيث
بنى ط�لاب ال��ن��ادي وطالباته �أول
طائرة بدون طيار ينتجها النادي.

ويقدم ال��ن��ادي دورات وبرامج
وور�� ً��ش���ا ت��دري��ب��ي��ة ت��ن��م��ي ق���درات
ال��ط��ال��ب ،ل��ت��ج��ع��ل��ه م��ت��م��ك� ًن��ا من
تقدمي امل�شاريع وبنائها على �أر�ض
الواقع.
نادي العقول الرقمية
قدمت الطالبة رنا الع�صيل نبذة
خمت�صرة ع��ن ن�����ش��أة ال��ن��ادي عام
2008م ،وال���ن���ادي الآن يف عامه
ال��راب��ع ع�شر ،وه��و ن� ٍ�اد تقني يتبع
كلية احل��ا���س��ب وتقنية املعلومات
بق�سم الطالبات ،مبين ًة �أن النادي
يقدم مواد �إثرائية و مفيدة يف جميع
جم��االت التقنية واحلا�سب ب�شكل
عام مثل الأمن ال�سيرباين و الذكاء
اال�صطناعي.
واع��ت�برت �أن م�����ش��ارك��ة ال��ن��ادي
يف احتفالية اليوم الوطني جاءت
لإظهار �إجنازات النادي والفعاليات
التي يقوم بها ،ولتوعية الطالب
ح��ول ال��ن��ادي ،لي�ستطيع اجلميع
اال�ستفادة منه.
نادي الهند�سة الزراعية
بد�أ ممثل النادي الطالب نا�صر
علي احلبي�ش باحلديث عن ن�ش�أة
النادي يف عام  ،17/4/2012ثم
ا�ستعر�ض ر�ؤية النادي وهي �أن يتميز
ق�سم الهند�سة ال��زراع��ي��ة بطالبه
علميا وعمليا ومعرفيا على م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية جميعها من
خالل �شراكة جمتمعية وم�ؤ�س�سية.
و ذك����ر احل��ب��ي�����ش �أن ال���ن���ادي
يُعترب جهة حا�ضنة جلميع طاقات
الطالب بق�سم الهند�سة الزراعية،
ت�ساعد على توفري البيئة املنا�سبة
لتطبيق جملة من املهارات احلياتية،
وت�أتي م�شاركات النادي ال�ستقطاب
الطاقات الطالبية ب�شتى جماالتها،
وتوفري بيئة منا�سبة تنمي مواهب
الطلبة ،و ر���س��م ���ص��ورة �صحيحة
للمهند�س ال��زراع��ي عن امل�ستقبل
الوظيفي.
منظمو احلفل
ن��ظ��م احل���ف���ل ب��ج��ان��ب ع��م��ادة
�ش�ؤون الطالب ،عمادة التعامالت
الإل��ك�ترون��ي��ة ،وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة
و�أنديتها الطالبية ،بالإ�ضافة �إىل
�إدارات «العالقات العامة والإعالم،
والأم�����ن وال�����س�لام��ة ،ال��ت�����ش��ج�ير،
وال�صيانة».
ذكرى خالدة
وت����أت���ي ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
ال�سنوية الغالية لتحيي م�آثر قادة
هذه البالد ،ويف مقدمتهم امللك عبد
العزيز �آل �سعود –طيب اهلل ثراه-
م�ؤ�س�س وم��وح��د اململكة ،و�أب��ن��ا�ؤه
الذين خلفوه من بعده :امللك �سعود،
وامللك في�صل ،وامللك خالد ،وامللك
فهد ،وامللك عبداهلل –رحمهم اهلل-
وامللك �سلمان بن عبد العزيز ،وويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان –حفظهما
اهلل -ال��ذي��ن ق���ادوا ال��ب�لاد �إىل بر
الأم��ان ،و�أحدثوا نه�ض ًة تنموي ًة يف
خمتلف املجاالت.
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اتفاقيات وتفاعل عاملي مع الروبوتات الذكية واالخرتاعات

الجامعة تشارك في القمة العالمية للذكاء االصطناعي

د�.آل ال�شيخ يوقع اتفاقية تفاهم مع stc
ر�سالة اجلامعة :ملى القحطاين
ت�صوير :لطيفة املطريي
حت��ت رع��اي��ة �سمو ويل العهد
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة ال��ه��ي��ئ��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي «���س��داي��ا» �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ي��ر حممد
ب����ن ����س���ل���م���ان -ح���ف���ظ���ه اهلل،-
اُخ��ت��ت��م��ت �أع��م��ال ال��ق��م��ة العاملية
للذكاء اال�صطناعي وذل��ك مبقر
مركز امللك عبد العزيز ال��دويل
ل��ل��م���ؤمت��رات مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض،
بح�ضور �أكرث من � ١٠آالف �شخ�ص
و ٢٠٠متحدث من  ٩٠دولة مي ّثلون

���ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات يف جم��ال
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،ور�ؤ����س���اء
كربى ال�شركات التقنية يف العامل.
و���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة بجناحها
ال��ذي متيز ب�أربعة ع�شر م�شروعاً
يف جم���االت ال��ذك��اء اال�صطناعي
والتقنية احلديثة ،حيث �أكد وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ال��دك��ت��ور ي��زي��د �آل ال�شيخ
على �سعي اجلامعة امل�ستمر لتعزيز
جم���االت التقنية احلديثة تعليماً
وب��ح��ث �اً ،م��ع��رب�اً ع��ن ب��ال��غ �سعادته
بامل�شاريع امل�ش ّرفة التي وجدها يف
جناح جامعة امللك �سعود يف القمة

معر�ض اجلامعة يف القمة
العاملية للذكاء اال�صطناعي ،والتي
ترقى �إىل م�ستوى وتطلعات امل�ؤمتر
العاملي وتتوافق مع متطلبات ر�ؤية
الوطن .2030
وم���ن امل�����ش��اري��ع واالخ�ت�راع���ات
امل�����ش��ارك��ة ج����اء روب������وت ال��ع�لاج
ب��ال��ت��ذك��ر ،ال���ذي يتميز مب��ه��ارات
اج��ت��م��اع��ي��ة مل��ر���ض��ى ال��زه��امي��ر،
وروب������وت  AnotherMeوه��و
روب����وت احل�����ض��ور ع��ن ب��ع��د ل��ذوي
�صعوبات الكالم واحلركة ،وم�شروع
ن��ظ��ام الأم����ن ال�����س��ي�براين حلماية
البنية التحتية لل�شبكات الذكية يف
املدن الذكية.

�إ���ض��اف � ًة �إىل م�����ش��روع ال�سيارة
الذكية التي تقوم بالتحكم التلقائي
لل�سيارات الإل��ك�ترون��ي��ة ،وم�شروع
تطبيق )ق��رار للعقار( وه��و تطبيق
يقدم اق�تراح��ات ال�سوق العقاري
يف خمتلف مناطق اململكة والتنب�ؤ
ب�أ�سعارها م�ستقبال ،كذلك م�شروع
)قطرة( وهو نظام ذكي عرب تقنية
�إن�ت�رن���ت الأ����ش���ي���اء ل��ق��ي��ا���س كمية
امل���اء وج��ودت��ه يف خ��زان��ات امل��ي��اه،
بالإ�ضافة �إىل م�شروع )يقظ( وهو
م�شروع يقوم بالتنب�ؤ بحوادث املرور
با�ستخدام تقنيات التعلم العميق
للآلة.

مناقشة استيفاء معايير االعتماد األكاديمي المؤسسي
ر�� �س ��ال ��ة اجل ��ام� �ع ��ة -ال �ت �ط��وي��ر و
اجلودة:
برئا�سة عميد عمادة التطوير
واجل��ودة الدكتور مبارك بن هادي
القحطاين ،عقد فريق عمل جاهزية
اجل��ام��ع��ة ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
امل�ؤ�س�سي 2024م اجتماعاً ملناق�شة
ا���س��ت��ي��ف��اء امل��ع��اي�ير امل��ط��ل��وب��ة من
اجلامعة لتجديد اعتمادها امل�ؤ�س�سي
والإجن������ازات ال��ت��ي حتققت فيها،
وت�ضمن االجتماع الذي عقد م�ؤخراً
بقاعة اجتماعات العمادة عدداً من
البنود جاء يف مقدمتها درا�سة تقارير
االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي للعام
2017م ،و�أهم التو�صيات ،ومناق�شة
التقدم يف معايري االعتماد.

الكفاءة المؤسسية على طاولة التطوير والجودة
ر�� �س ��ال ��ة اجل ��ام� �ع ��ة -ال �ت �ط��وي��ر و
اجلودة:
ا���س��ت��ع��داداً لتجديد االع��ت��م��اد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي للجامعة للمرة
الثالثة يف العام 2024م ناق�ش فريق
عمل تطوير ن��ظ��ام �إدارة اجل���ودة
امل�ؤ�س�سي ) (KSU-QMSبرئا�سة
وكيلة عمادة التطوير واجلودة ل�ش�ؤون
اجل����ودة ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان العليان
مو�ضوع الكفاءة امل�ؤ�س�سية لتح�سني
اجل���ودة يف جم��االت متعددة منها:
ج���ودة التخطيط اال���س�ترات��ي��ج��ي،
والبحث العلمي واالبتكار ،والتعليم
والتعلم ،وال�شراكة املجتمعية ،كما
ا�ستعر�ض االجتماع �أوجه التطوير يف
نظام �إدارة اجلودة باجلامعة.

وم��ن ب�ين ال��روب��وت��ات امل�شاركة
�أي�����ض��ا روب�����وت «رف��ي��ق��ي» ال���ذي
مت��ي��ز يف م��ع��ر���ض ق��م��ة ال���ذك���اء
اال�صطناعي؛ حيث يتفاعل بنظام
الواقع املعزز للرتجمة بني اللغة
العربية ول��غ��ة الإ����ش���ارة� ،إ�ضافة
�إىل روب���وت جمع القمامة ال��ذي
يعتمد على نظام الر�ؤية واملالحة
احل��ا���س��وب��ي��ة لت�صنيف النفايات
وج��م��ع��ه��ا ،و�أي�����ض �اً «فيجينتريا»
وه�����و ن����ظ����ام حت���ل���ي���ل ال��ف��ي��دي��و
ب��ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي مل�ساعدة
جت��ار التجزئة يف حتليل �سلوك
عمالئهم.

وم����ن ج���ان���ب م��ت�����ص��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�ض
اجل��ه��ات م��ن بينها جمموعة stc
املمكن الرقمي؛ التي وقعها وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور يزيد �آل ال�شيخ
ل��ت��م��ك�ين ال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار يف
جماالت الذكاء اال�صطناعي �ضمن
�إط��ار التعاون البحثي والأكادميي
امل�شرتك الدائم.
�شهد جناح اجلامعة يف القمة
�إق���ب���االً وا���س��ع �اً م��ن ب�ين اجل��ه��ات
ال �إعالمياً
امل�شاركة يف القمة وتفاع ً

الطلب
حفل استقبال
اّ
المستجدين بكلية الصيدلة

ر�سالة اجلامعة -كلية ال�صيدلة:
�أقامت كلية ال�صيدلة ممثل ًة بالنادي الثقايف االجتماعي ونادي ال�صيدلة
حف ً
ال ال�ستقبال الطالب امل�ستجدين يف املد ّرج الرئي�سي للكلية.
ابتد�أ احلفل بكلمة �ألقاها عميد الكل ّية املكلّف الدكتور حمود ال�سبيعي،
ع ّرف خاللها الطالب امل�ستجدين ب�أق�سام الكل ّية ،كما �أعلن عن تخ�صي�ص
رقم وات�ساب  966114677193+لت�سريع وت�سهيل التوا�صل مع ال�ش�ؤون
الأكادميية للطالب احلاليني وامل�ستجدين.
ون ّبه العميد على �ضرورة عدم �إغفال اجلانب غري ال�ص ّفي �أثناء تواجد
الطالب بالكل ّية ،حيث �أب��ان �أن الأن�شطة غري ال�صف ّية بجانب الأداء
الأكادميي مه ّمة جداً لتطوير املهارات الناعمة التي ت�ضمن احل�صول على
فر�ص عمل مميزة يف فرتة ق�صرية.
بعد ذلك عرف م�شرف الأندية الطالبية بالكلية الدكتور متعب احلربي،
الطلبة على الأندية املوجودة بالكل ّية ،منوهاً �أنها نافذة للإبداع وفر�صة
لتطوير مهارات الطالب .بعدها �ألقى الدكتور �صيديل عبد اهلل الغامدي
خ ّريج كلية ال�صيدلة واملوظف بال�شركة الأمريكية للأدوية  MSDكلم ًةحتدّث فيها عن جتربته بكلية ال�صيدلة ،حا ّثاً الطالب على ا�ستك�شاف
الكل ّية وا�ستك�شاف الفر�ص املتاحة عن طريق التوا�صل مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب وجميع من�سوبي الكل ّية.
وذكر �أن املنهج العلمي بكل ّية ال�صيدلة �شامل ومواكب ل�سوق العمل يف
اململكة العربية ال�سعودية .بعد ذلك حتدث الطالبان عبد الرحمن املا�ضي
وفهد الر�شيد رئي�سا نادي ال�صيدلة والنادي الثقايف االجتماعي عن الأندية
الطالبية وا�ستعر�ضا الفعاليات ال�سابقة ،وح َّثا الطالب على التطوع.
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مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية
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
والبحث العلمي الدكتور يزيد بن
عبد امللك �آل ال�شيخ ي��وم الثالثاء
17/2/1444هـ املوافق �13سبتمر
2022م مذكرة تفاهم بني كر�سي
التغري املناخي وتنمية البيئة والغطاء
النباتي وهيئة تطوير حممية امللك
عبد العزيز امللكية ،التي مثلها يف
التوقيع الرئي�س التنفيذي املكلف
الأ�ستاذ نا�صر بن را�شد النا�صر.
وذكر وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد
�آل ال�شيخ �أن توقيع هذه االتفاقية
ي�أتي يف �إطار حر�ص اجلامعة على
تعزيز �أوا���ص��ر ال�شراكة البحثية،
وم��د ج�سور التعاون م��ع اجلهات
املخت�صة باملحافظة على البيئة؛
لتت�ضافر اجلهود مبا يعود بالنفع
على الوطن واملجتمع ،وللم�ساهمة
يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة.
ك��م��ا �أو���ض��ح��ت امل�����ش��رف على
ك��ر���س��ي ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وتنمية

البيئة والغطاء النباتي الدكتورة
�أ�سماء احلقيل ب ��أن ه��ذه املذكرة
اً
تفاعل مع املبادرات الوطنية
ت�أتي
الطموحة يف جمال تنمية الغطاء
ال���ن���ب���ات���ي ،وت���ه���دف �إىل تفعيل
ال�����ش��راك��ات ال��وط��ن��ي��ة للم�ساهمة
يف تعزيز دور الغطاء النباتي يف
مواجهة امل�شكالت البيئية الناجتة
عن التغري املناخي.
وت�����ض��م��ن��ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م
ع��دة بنود ت�شمل التعاون البحثي
مب��ج��االت تنمية الغطاء النباتي،
بالإ�ضافة �إىل التدريب ،وتنظيم
ور������ش ع���م���ل ،وت��ن��ف��ي��ذ ال�ب�رام���ج
واحلمالت البيئية التوعوية.
ح�ضر توقيع االت��ف��اق��ي��ة عميد
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور حممد
الوابل ،وعميد كلية العلوم الدكتور
زي����د ال��ع��ث��م��ان ،وامل�������ش���رف على
ك��ر���س��ي ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي وتنمية
البيئة والغطاء النباتي الدكتورة
�أ���س��م��اء احلقيـل ،كما ح�ضـر من
ج��ان��ب ال��ه��ي��ئ��ة ك��ـ��ل م��ن املهند�س
�سعد القرنـي ،والأ�ستاذ عبدامللك
العبيد.

االجتماع األول لمشرفي الوحدات
في تطوير المهارات

ر�سالة اجلامعة -التحرير:
برئا�سة عميد عمادة تطوير املهارات الدكتور حممد الزامل ُعقد يوم
اخلمي�س 2022 / 9/ 15م ،االجتماع الأول مل�شريف الوحدات ون ّوابهم للعام
اجلامعي 1444هـ ،بح�ضور وكيل العمادة للتطوير والدرا�سات الدكتور خالد
ال�سبيعي ،وذلك بعد �صدور الهيكل التنظيمي اجلديد للعمادة ،وت�شكيل
الوحدات ،وتكليف م�شرفني ونواب لها.
ويف بداية االجتماع رحب عميد تطوير املهارات باحل�ضور ،وهن�أهم
بالعام اجلامعي اجلديد ،وب��ارك للم�شرفني ونوابهم التكاليف اجلديدة،
مقدماً �شكره وتقديره للجميع على اجلهود التي بٌذلت خالل العام اجلامعي
املا�ضي ،م�شيداً بالدور الذي ي�ضطلع به الزمالء والزميالت ،والتعاون البناء
بني وحدات العمادة ،الذي انعك�س �إيجا ًبا على حتقيق العمادة لأهدافها
وتطلعاتها.
كما ا�ستُعر�ضت يف االجتماع التحديات التي تواجه الوحدات والعوائق
التي قد حتد من �أدائها ،والدور املطلوب من م�شريف الوحدات ونوابهم يف
جتاوز هذه التحديات.
كما ُحدد خالل االجتماع العمل على بناء اخلطة الت�شغيلية لكل وحدة
ب�شكل عاجل ،والرفع بها لإدارة العمادة ملناق�شتها و�إقرارها.
ويف نهاية االجتماع �شدد عميد تطوير املهارات على بذل املزيد من
اجلهود خلدمة اجلامعة ومن�سوبيها ،متمن ًيا للجميع دوام التوفيق وال�سداد.

وفد من معهد ريادة األعمال يزور
كلية علوم األغذية
ر�سالة اجلامعة -التحرير:
التقى عميد كلية علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة املكلف الدكتور حممد
النفي�سة ،بامل�شرف العام على معهد ريادة الأعمال الدكتور �إبراهيم بن
حممد احلركان والوفد املرافق.
ً
ا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء عددا من املو�ضوعات ذات العالقة
باال�ستفادة من املنتجات املعرفية ،وب��راءات االخ�تراع لأع�ضاء هيئة
التدري�س والباحثني بالكلية والعمل على ا�ستثمارها.
ح�ضر اللقاء وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام.

مجلس الجامعة يصدر عددًا من القرارات
ر� �س��ال��ة اجل��ام �ع��ة -م�ك�ت��ب رئي�س
اجلامعة:
�أعلنت �أم��ان��ة املجل�س العلمي
يف اجل��ام��ع��ة ع��ن ق����رارات جمل�س
اجلامعة ،التي ج��اءت على النحو
ال���ت���ايل :ق����رار جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة
رق��م  43/10/29امل��واف��ق��ة على
اال�ستثناء من تطبيق �شرط ) (ISIيف
الرتقية و�إتاحة اختيار امل�سار البديل
للتخ�ص�صات الإن�سانية ذات العالقة
باللغات الأجنبية غري الإجنليزية،
وذلك على النحو التايل:
�أوالً :ال�ترق��ي��ة ل��رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ
م�����ش��ارك :ال��ت��ق��دم ل��ل�ترق��ي��ة بعدد
خم�س وحدات بحثية.
ث��ان��ي �اً :ال�ترق��ي��ة ل��رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ:
التقدم للرتقية بعدد ثماين وحدات
بحثية.
ث��ال��ث �اً :تطبق جميع ال��ق��واع��د
احلالية املن�صو�ص عليها يف نظام
جمل�س التعليم العايل واجلامعات
ولوائحه ،وجميع القواعد التنفيذية
املعتمدة من جمل�س اجلامعة على
ملف الرتقية فيما ال يتعار�ض مع ما
ورد بهذا القرار.
رابعاً :يطبق هذا املقرتح من

ت��اري��خ م��واف��ق��ة جمل�س اجلامعة
عليه على �أن ي��ع��اد تقييمه بعد
م�ضي عامني على تطبيقه.
ك���م���ا ت�����ض��م��ن ق������رار جم��ل�����س
اجل���ام���ع���ة رق�����م 43/10/28
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ���ض��واب��ط
اال�ستثناء من �شرط العمل املنفرد
للأعمال البحثية مب�شاركة طالب
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ل��ي��ك��ون على
ال��ن��ح��و ال���ت���ايل« :امل���واف���ق���ة على
تقييد اال�ستثناء من العمل املنفرد
ملن يتقدم للرتقية ب�أعمال مكافئة
م��ن حيث ع��دد النقاط املن�شورة
يف جم��ل��ات م����درج����ة ب��ق��اع��دة
بيانات )� (ISIإذا كانت مب�شاركة
طالب الدرا�سات العليا �أو طالب
ال��زم��االت الطبية باجلامعة� ،إذا
ك��ان املتقدم للرتقية هو امل�شرف
ال��رئ��ي�����س �أو امل�����ش��رف امل�����س��اع��د
امل�����س��ج��ل ر���س��م � ًي��ا يف اجل��ام��ع��ة،
على �أن تطبق هذه ال�شروط على
الأب���ح���اث امل��ن�����ش��ورة �أو املقبولة
للن�شر بعد تاريخ 2023/1/1م».
وت�����ض��م��ن ق���رار امل��ج��ل�����س رق��م
 43/10/30امل���واف���ق���ة ع��ل��ى
اح��ت�����س��اب الأب���ح���اث ال��ت��ي ي��زي��د

ع��دد امل�ؤلفني فيها ع��ن ع�شرين
م����ؤل��� ًف���ا ���ض��م��ن احل�����د ا لأدن�����ى
للرتقية بحد �أعلى نقطة واحدة
�إذا كانت من�شورة يف وع��اء ن�شر
م���درج يف ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �شبكة

العلوم ) .(ISIعلى �أن تطبق هذه
القاعدة على الأب��ح��اث املقبولة
للن�شر �أو املن�شورة اع��ت��ب��ا ًر ا من
2023/1/1م.

الجامعة تشارك في ورشة هيئة تقويم التعليم
ر�سالة اجلامعة -التحرير:
����ش���ارك���ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل � ًة
يف ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة
برئا�سة عميدها الدكتور مبارك
ال���ق���ح���ط���اين ،وم���ك���ت���ب حت��ق��ي��ق
ال���ر �ؤي���ة ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س املكتب
ال���دك���ت���ور ب��ا���س��ل ال��ط��ع��ي��م��ي يف
ور�شة العمل التي �أقامتها هيئة
ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب يف
املدة من � 10-9صفر 1444هـ،
وذلك مب�شاركة من�سوبي منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية )
 (OECDوع����دد م���ن اخل��ب�راء
ال���دول���ي�ي�ن امل��خ��ت�����ص�ين ومم��ث��ل��ي
القطاعات احلكومية امل�شاركة،
وذل����ك ���ض��م��ن م�����ش��روع ال��ه��ي��ئ��ة
واملنظمة لبناء �إطار عمل متكامل
لتقومي التعليم والتدريب باململكة

العربية ال�سعودية .جدير بالذكر
�أن عمادة التطوير واجل��ودة قد
�شاركت ال��ع��ام املا�ضي يف حلقة
ال��ن��ق��ا���ش ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة
ت��ق��ومي التعليم وال��ت��دري��ب ،كما
�شاركت يف ح�ضور املقابالت مع
فريق امل�����ش��روع ،وت��ق��دمي الوثائق
والبيانات املطلوبة ،وذل��ك دعماً
لتنفيذ هذا امل�شروع املهم.
ت����ك����ون وف������د اجل����ام����ع����ة م��ن
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ال��ع��ل��ي��ان وكيلة
عمادة التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون
اجل���ودة ،وال��دك��ت��ور حممد ح�سن
امل�������ش���رف ع��ل��ى وح�����دة اجل����ودة
واالعتماد الأك��ادمي��ي ،والدكتور
���س��اري ال�صانع م�����س��ؤول املكتب
التنفيذي للخطة الإ�سرتاتيجية
للجا معة .
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خطط اإلخالء والطوارئ
لألشخاص ذوي اإلعاقة بالجامعة
يرا لتوفري
ت��ويل اململكة العربية ال�سعودية اه��ت��م��ا ًم��ا ك��ب� ً
احلماية والأمن جلميع �أفراد املجتمع .وو�ضعت ن�صب �أعينها
حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فـي حاالت الكوارث والطوارئ
الإن�سانية .وم��ن �أج��ل ه��ذا ال��ه��دف� ،أطلقت وزارات وهيئات
وم�ؤ�س�سات فـي اململكة جمموع ًة من املبادرات وامل�شاريع ،و�أعدت
اخلطط الهادفة لتوفري وحتقيق �أق�صى درجات الأمن واحلماية
فـي حاالت اخلطر والطوارئ لذوي الإعاقة.
ت�سعى جامعة امللك �سعود �إىل املحافظة على توفري متطلبات
الأم��ن وال�سالمة لكل من الطالب ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وال���زوار ،والعاملني الذين يتعاملون معهم؛ وذل��ك �إمياناً منها
بحقهم فـي توفري الطرق الآمنة للإخالء وتقدمي فر�ص لهم يف
ذلك مكافئة لفر�ص غريهم ،وذلك حتقيقاً لر�ؤيتها فـي الريادة
فـي توفـري الطرق الآمنة لإخالء ذوي الإعاقة من جهة ،ولأداء
ر�سالتها يف رفع كفاءة اجلامعة فـي دعم الأفراد ذوي الإعاقة من
جهة �أخرى ،وذلك من خالل االلتزام باملعايري الدولية فـي تذليل
�أي عوائق هند�سية� ،أو تقنية،
�أو تعليمية� ،أو متعلقة بالإخالء والطوارئ؛ ل�ضمان امل�شاركة
ودعم التحول نحو جامعة للجميع.
ومن هذا املنطلق ت�سعى اجلامعة ب�شكل د�ؤوب �إىل رفع الكفاءة
والوعي لدى من�سوبي الأمن وال�سالمة حول �إج��راءات الإخالء
يف حاالت الطوارئ والكوارث لذوي الإعاقة ،من خالل معرفة
اال�شرتاطات الفنية لأنظمة االت�صال وال�سالمة ،وخطط الإخالء
يف بيئة العمل واملرافق العامة ،وتوفري الإج���راءات التنفيذية
خلطط الإخالء والطوارئ  .وت�سعى اجلامعة فـي الوقت احلا�ضر
�إىل متكني ذوي الإعاقة من حفظ النف�س يف حاالت اخلطر،
ودعمهم بخطط الإخالء والطوارئ .
وا�ستكماالً للدور الريادي لربنامج الو�صول ال�شامل لذوي
الإعاقة باجلامعة ،الذي يُعنى بتقدمي اخلدمات لهذه ال�شريحة
من املجتمع ،وتنفـيذاً لتوجيهات معايل مدير اجلامعة ،فقد بادر
الربنامج ب�صياغة هذا الدليل الإر�شادي ليكون مكم ً
ال خلطط
الإخ�لاء والإي��واء العامة ال�صادرة من اجلهات العليا واللوائح
التنظيمية لها .حيث ن�صت هذه اللوائح على �أن ت�ضع الوزارات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية خططاً تف�صيلية لعمليات
الإخ�لاء ملن�سوبيها فـي املباين واملرافق التابعة لها فـي �أوقات
الطوارئ املختلفة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .وقد
جاء دليل الإخالء والطوارئ يف خم�سة ف�صول؛ فتناول الف�صل
الأول مدخ ً
ال عاماً يف الإخ�لاء والطوارئ  ،حيث ت�ضمن هذا
الف�صل تعري ًفا مبفهوم الإخالء والطوارئ ،والر�ؤية ،والر�سالة،
و�أهمية الدليل ،وهدفه .فـي حني تناول الف�صل الثاين تعريفاً
بامل�صطلحات الواردة فـي الدليل ،وتناول الف�صل الثالث �إر�شادات
عند الإخالء لذوي الإعاقة ومن يحتاج امل�ساعدة ،وتناول الف�صل
الرابع �إر�شادات لذوي الإعاقة �أثناء القيام بالإخالء فـي احلاالت
الطارئة  ،فـي حني تناول الف�صل اخلام�س �إر�شادات ملقدمي
امل�ساعدة ل��ذوي الإع��اق��ة �أثناء القيام ب��الإخ�لاء فـي احل��االت
الطارئة.
د.حممد بن علي القحطاين
برنامج الو�صول ال�شامل
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كيفية إجراء مراجعة لمقالة علمية
يف املجتمع العلمي ،طلب مراجعة �أو فح�ص
مقالة علمية �أمر �شائع ،الغر�ض منه هو تقييم
جودة املقالة ومعرفة مدى مالءمتها للن�شر� .إذ
يكون للمقالة العلمية التي تتم مراجعتها وجهة
نظر مو�ضوعية ومنطقية و�أحياناً مثرية للجدل،
تُ�ستخدم فيها العديد من اال�ست�شهادات لأبحاث
من�شورة �سابقة عليها لها دور يف دعم وجهة نظر
امل�ؤلف .املق�صود مب�صطلح «مراجعة النظراء»
هو العملية التي يقوم بها املتخ�ص�صون لتقييم
املقاالت قبل ن�شرها يف جمالت علمية .بالإ�ضافة
�إىل كونه �شك ً
ال من �أ�شكال مراقبة اجل��ودة يف
املجالت العلمية ،ف�إن ذلك ي�ساعد على حت�سني
البحث قبل ن�شره .عاد ًة ما تكون �أف�ضل املراجعات
ال �شام ً
هي تلك التي تقدم حتلي ً
ال للمحتوى .على
ً
الرغم من �أن هذه قد تكون ممار�سة غري م�ألوفة
للبع�ض� ،إال �أنها لي�ست معقدة .يف حال تلقيت
دع��و ًة لذلك ،هناك �أم��ور يجب الأخ��ذ بها .قبل
قبول �أو رف�ض دعوة ملراجعة مقالة علمية ،من
الأهمية مبكان :تطابق املقالة مع جمال خربتك
وتخ�ص�صك ،وعدم وجود ت�ضارب يف امل�صالح،
واحل�صول على وقت ٍ
كاف لإجراء املراجعة ،والرد
ب�أ�سرع وقت ممكن على طاقم حترير املجلة،
وااللتزام مبراجعتها قبل املوعد املخ�ص�ص لذلك.

وح��اول الرتكيز على نقاط القوة
ويف حال الرف�ض ،يُف�ضل اقرتاح
وال�����ض��ع��ف ،وت��ق��دم ب��اق�تراح��ات
متخ�ص�صني �آخ���ري���ن يف نف�س
بغر�ض حت�سني املقالة .تع ّرف على
املجال� .أما يف حال القبول فيلزم
املقالة بالنظر �إىل العنوان وجدول
ع��دم م�شاركتها م��ع �أي �شخ�ص
املحتويات وامللخ�ص واملقدمة ،ثم
دون �إذن م�سبق من املحرر .و�أثناء
ح��دد جوانب املقالة التي ترغب
ق��راءة املقالة ،عليك �أن ت�ضع يف
يف مناق�شتها بالتف�صيل� .إذا لزم
اعتبارك كيف �ستقوم باملراجعة.
الأمر ،اقر�أ مقاالت �أو كت ًبا �أخرى
فعند ق��راءة املقالة وقبل تقدمي
ذات �صلة مبو�ضوع املقالة؛ لتقدمي
ت��و���ص��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة ،ي��ج��در النظر
�أدل����ة داع��م��ة �أو من���اذج نظرية
يف الفئات التي من املحتمل �أن
بديلة �أو بغر�ض تف�سري البيانات.
ي�ستخدمها امل��ح��رر لت�صنيف
أ .د .سطام مدني * �أنت بحاجة ملعرفة حجج امل�ؤلف
املقال �إم��ا :بالرف�ض� ،أو القبول
اخلا�صة به قبل انتقاده �أو تقييمه.
دون مراجعة� ،أو القبول ب�شرط
وم��ن الأن�سب �أن تعرف بو�ضوح
مراجعتها �إم��ا مراجع ًة رئي�سي ًة
ً
ً
�أو ثانوية .حتى بعد االنتهاء من املراجعة ،عليك ما �إذا كانت املقالة توفر عر�ضا متوازنا ملو�ضوع
التعامل مع املقالة و�أي ملفات �أو بيانات مرتبطة البحث ،وم��ا �إذا كانت الفر�ضيات يف الفكرة
باعتبارها وثائق �سرية وعدم م�شاركتها مع �أي املقرتحة قد متت مناق�شتها ب�شكل وا�ضح .فالآراء
�شخ�ص دون �إذن م�سبق من املحرر .ومن املهم تهدف �إىل حتفيز النقا�ش ،و�إذا كان اجلميع يف
احل�صول على انطباع عام عن الورقة و�أهدافها هذا املجال يحملون وجهة النظر نف�سها بالفعل،
وتدوين املالحظات كلما ق��ر�أت .وت�أكد من �أن فلن ي�ستحق املقال الن�شر .ختاماً ،كل فر�صة
الأ�سئلة املطروحة يف جزء املقدمة يُجاب عنها يف ت�شارك فيها يف تقييم مقالة علمية ما هي �إال
جزء اال�ستنتاجات .وت�أكد كذلك من �أن انتقاداتك فر�صة حقيقية �إما للتوجيه �أو للتعلم.
*ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء
بناءة ولي�ست م�سيئة ،و�أنها مفيدة ولي�ست �ضارة.

حياتنا بدون كيمياء

�إ ًذا جند �أنه بت�شارك العنا�صر مت
ل���و مت � ّع � ّن��ا يف ال���ن���ج���وم ،هل
تكوين الكثري من املركبات التي
امل�سافة بيننا وبينها جمرد فراغ
تظهر نتائج بخ�صائ�ص تعك�س
�أم هناك ما ي�شغل تلك امل�سافة؟
مدى �أهميتها يف ا�ستخداماتها.
لو نظرنا �إىل الزجاج �أه��و مادة
م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ت�����ص��ور
�أم ه��و ال���ش��ي؟ م��ن هنا جن��د �أن
م��ا �سيحدث ل��و مل يتم اكت�شاف
حياتنا ميل�ؤها الكثري من املواد
امل��رك��ب��ات الكيميائية وال�سبائك
املح�سو�سة وغ�ير احل�سية .ما
امل��ع��دن��ي��ة ال���ت���ي ل��ه��ا دور كبري
�أعنيه بذلك �أ ّننا لو و�ضعنا �أيدينا
يف ���ص��ن��اع��ات ك��ث�يرة ك�صناعة
على الطاولة ف�إننا ن�شعر بها؛
الأن�����س��ج��ة ،وال��زي��وت وال�شحوم،
لكن ه��ل با�ستطاعتنا �أن ن�ضع
والأجهزة االلكرتونية ،وال�سيارات،
�أيدينا على الهواء؟! فعال الهواء
غري ملمو�س ،ولكنه يحتوي على د .عبدالمجيد العياف* والطائرات التي وفرت لنا و�سائل
الراحة يف عامل مليء بالتحديات.
م��واد لها كتلة وت�شغل ال��ف��راغ.
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ل��و رج���ع بنا
لو �أن الهواء ال �شيء الختنقنا؛
لأن��ه يحتوي على الأك�سجني ،وم��ا الأك�سجني الزمن �إىل الوراء ،هل كنا نتخيل �أننا يف يوم من
�إال مادة كيميائية .لو ت�أملنا يف امل��اء ،من غريه الأيام �سن�ستخدم �أجهزة اجلوال؟! نحن يف وقتنا
متوت الكائنات احلية ،وما هو �إال مركب كيميائي احلا�ضر نعتمد ب�شكل كبري على الهواتف الذكية.
�أي�ضا .الكثري من النا�س ينظر �إىل بع�ض املنتجات فالبع�ض منا ي�ستغرق �ساعات طويلة ينظر �إىل
على �أن��ه��ا م��واد كيميائية ،وي��رى �أنّ منتجات �شا�شة اجلوال .ولكن الكثري ال يعلم ماهي املواد
�أخرى لي�ست بكيميائية ،ولكن يف الواقع كل �شي الداخلة يف تركيب تلك ال�شا�شة؟ وكيف يتم حتويل
نتعامل معه يف حياتنا اليومية مكون من املواد املعلومات من داخل اجلهاز �إليها؟ .لو مت ّعنّا يف
م�صنوعا �إما من �سبائك
الكيميائية ���س��وا ًء �أك��ان��ت طبيعي ًة �أم �صناعية .اجلزء اخلارجي لوجدناه
ً
فاملركبات الكيميائية ما هي �إال ت�شارك عنا�صر �أو بال�ستيكيات (ب��ول��ي��م��رات)؛ مل��ا متتاز ب��ه من
مع بع�ضها البع�ض ،وهي اللبنة الأ�سا�سية لكل �صالبة ومقاومة لل�صدمات .كذلك �شا�شة اللم�س
ما يحيط بنا من مواد �صناعية كالبال�ستيكيات ،البد من �أن متتاز مبجموعة من ال�صفات كالعمل
والأوراق ،وامل�ساحيق ،وم�ستح�ضرات التجميل ،يف درج��ات ح��رارة خمتلفة ،والنفاذية ال�ضوئية،
وال��ع��ط��ور ،وال�سبائك املعدنية ،وك��ذل��ك امل��واد والتو�صيلية الكهربائية؛ لذلك لي�س من ال�سهل توفر
الطبيعية كاملركبات الع�ضوية املكونة لأج�سامنا ،جميع هذه اخل�صائ�ص كلها يف مادة واحدة؛ لكن
وامل��رك��ب��ات غ�ير الع�ضوية ك��اجل��زء الأك�ب�ر من يف الواقع ذلك ممكن� .أك�سيد ق�صدير الإنديوم
العظام ،و�أي�ضا الأطعمة ،والأخ�شاب ،وال�صخور ( )ITOمادة كيميائية لها نفاذية �ضوئية كالزجاج
املعدنية ( ،)oresوالبرتول اخلام ( .)crude oilوتعترب مو�صل ًة للكهرباء ،عند و�ضع الإ�صبع على

ال�شا�شة تر�سل املنطقة التي مت ال�ضغط عليها
�إ�شارات كهربائية وبذلك يتم الت�صفح على �شا�شة
اجلوال .يتبقى لدينا �أهم جزئية من دونها ال ميكن
التنقل باجلهاز اىل �أي مكان� ،أال وهي البطارية.
البطارية هي خلية كهروكيميائية ،وما يحدث بها
ما هو �إال تفاعل كيميائي يتم فيه �أك�سدة الليثيوم
�إىل �أيون الليثيوم عند ا�ستخدام اجلهاز والتفاعل
العك�سي عند �شحن اجلهاز .و�أخرياً ذاكرة اجلوال
التي حتتوي على م��واد منها� :أ�شباه املو�صالت
( )semiconductorsملا حتتويه من �صفات لها
القدرة على تخزين املعلومات� .إ ًذا املواد الداخلة
يف تركيب اجلوال بخ�صائ�صها املختلفة �أظهرت
لنا هذا اجلهاز العظيم الذي ال ي�ستطيع �أحد منا
اال�ستغناء عنه يف وقتنا احلا�ضر.
لذا تلعب الكيمياء الدور الأكرب يف خلق الكثري
من امل��واد التي لها تطبيقات تو ّفر للإن�سان ما
يغطي احتياجاته ،وتوفر له كذلك �سبل الراحة
حل��ي��اة �أف�����ض��ل .ل��ك��ن ه��ن��اك ال��ك��ث�ير م��ن امل���واد
التي مل تُكت�شف بعد ،ومل يُعرف يف �أي جمال
�ست�ستخدم .ما كان للإن�سان �أن يت�صور قبل مائة
�سنة ما �سنعي�شه اليوم ،ونحن �أي�ضا ال نت�صور ما
�ستعي�شه الأجيال القادمة .من �أجل ذلك حتظى
بع�ض املوا�ضيع باهتمام الباحثني يف وقتنا احلايل
والأمثلة على ذلك كثرية ومنها :امت�صا�ص بخار
امل��اء من الهواء ،وحماربة اخلاليا ال�سرطانية،
والطاقة البديلة ،وامت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون
من الهواء واختزاله ملركبات �أخرى ،والبطاريات،
والكيمياء اخل�ضراء ،و�إنتاج الهيدروجني من املاء،
وغريها الكثري من الأبحاث .لذا بالأفكار النرية
والإبداع با�ستطاعتنا التقدم والرقي.
*ق�سم الكيمياء

دعوة إلعادة النظر في رسوم وجبات مطعم الطالب
للطعام �أهمية بالغة يف حياتنا� ،إذ هو من
الأ�شياء الأ�سا�سية لكل ذي ن َف�س ،وال ت�صور
للحياة ب��دون��ه ،ف�أبيح للإن�سان �أن ي�أخذ
ن�صيبه من امل�أكل وامل�شرب بدون �إ�سراف،
{وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا} الآية .فمن
�أجله يتعب الإن�سان يف العمل ،ويقا�سي من
الأمل والأذى ما ال ي�ستطيع �أن يقا�سيه من
�أجل �أمور �أخرى من حياته.
ه���ذه الأه��م��ي��ة ت ��ؤك��د ����ض���رورة وج��ود
املطاعم يف ك��ل مكان يقطنه ن��ا���س ،لكي
يتناول الإن�سان وجبته وي�ستعيد حيويته،
ف��ت��ك��اد جت��د امل��ط��اع��م يف ك��ل م��ك��ان ،يف
ال�شوارع الهادئة والطرق املزدحمة ،ويف
الفنادق واملطارات واملتنزهات� ،إ�ضاف ًة �إىل
وجودها يف ال�سكن الطالبي.
حياة طالب العلم مملوءة ب�أمور كثرية
تتعلق بالتعليم والتعلم ،فيق�ضي جز ًءا من
وقته يف مطالعة ك��ت��اب ،وج���ز ًءا �آخ��ر يف

حل واجبات وحت�ضري در���س ق��ادم ،ورمبا
ق�ضى بع�ضه يف اال�ستفادة م��ن املكتبة،
هذا بجوار وجود م�شاغل تعليمية �أخرى،
فال ميكن له �أن ي�صرف �أوقاته الثمينة يف
جتهيز الأطعمة الذي يتطلب منه وقتًا غري
قليل ،فبالتايل كانت احلاجة ما�س ًة �إىل
وجود مطعم للطالب يف ال�سكن اجلامعي،
لكي يوفر للطالب �أوقاته ،كما �أن احلياة
اجلامعية تتطلب ع��دم ا�ضطراب الفكر
يف الو�ضع امل��ادي كثريا ،فتقدم الوجبات
اليومية له ب�أ�سعار رمزية ب�سيطة جتعله
مطمئنًا يف م�سريته التعليمية.
وهذه الر�سوم الرمزية حتدّ دها �إدارة
ال��ت��غ��ذي��ة يف اجل��ام��ع��ات ب��ت��ع��اه��ده��ا مع
ال�شركات ،حيث تقوم الإدارة �أو اجلامعة
بتقدمي املبلغ الكامل للوجبات املخف�ضة
للطالب .و�إدارة التغذية يف جامعة امللك
�سعود متتاز ب���إدارة �أم��ور التغذية بكفاءة

عالية ،كما تتميز بخدماتها املميزة وتقدمي
الوجبات املثلى .ال غرو فهي مثالية مراعية
للتنوع يف هذا اجلانب ،وال يوجد لها مثيل
�أ�صال ،فهي م�ستحقة ال�شكر والتقدير من
جميع م�ستفيديها.
وتلحق هذا االمتنان من الطالب دعوة،
وهي دعوة لإعادة النظر يف ر�سوم الوجبات
يف �أيامنا ه��ذه� ،إذ ازدادت ب�شكل مذهل
قبل ف�صول ،بعد �أن كانت ي�سري ًة ومل تكن
تتحدى حمفظة الطالب اجلامعي ،فكانت
يف ال�سابق ت��ق��دم وج��ب��ة ال��ف��ط��ور مقابل
ريالني ،ووجبة الغداء بـ 4رياالت ،والع�شاء
بـ ،3ث��م ارتفعت الأ���س��ع��ار ف��وق ال�سماء،
حيث �صار الفطور بـ ( 3كالع�شاء �سابقا)،
والغداء بـ  ،8،5والع�شاء بـ ،8فال مقارنة
بينهما �أ�صال ،ف�أين الرثى من الرثيا ،وهذا
�أدى �إىل �صرف  70%من املكاف�أة ال�شهرية
يف مطعم ال��ط�لاب بعد �أن ك��ان ،32%

واملكاف�أة ال�شهرية م�ستمرة ك�سابقتها (840
رياال).
�إن �صرف  70%من املكاف�أة ال�شهرية
يف املطعم �أمر مكلف جدا جدا ،وخا�ص ًة
ل��ل��ط�لاب ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن لي�س لديهم
م�����ص��در دخ���ل �آخ���ر غ�ير امل��ك��اف���أة ،ف����إنّ
لدى الطالب اجلامعي احتياجات عديدة
وكثرية من �شراء الكتب واملذكرات وفاتورة
اجل��وال والأدوات الدرا�سية الأ�سا�سية،
وه���ذه ك��ل��ه��ا ال ي��ت��ج��اوز ���ش��يء م��ن��ه��ا �إىل
ب��اب الكماليات،مما ي�ضطر الطالب �إىل
االق�ترا���ض ،كما �أن��ه ي�سبب اال�ضطراب
الكبري يف الو�ضع املادي ،وهكذا لن تكون
امل�سرية التعليمية هادئ ًة مطمئنة ،ويُ�سلب
� ً
أي�ضا مفهوم االدخار من حياته.
يف عام 2007م (قبل  15عاما) ن�شرت
�صحيفة الريا�ض تقري ًرا بعنوان «املكاف�آت
اجلامعية بني احتياجات الدرا�سة والهدايا

واملطاعم» ،وع�ّب�رّ طالب جامعي �سعودي
فيه عن ر�أي��ه قائال« :الأ�سبوع الأول من
�صرف امل��ك��اف��أة منع�ش للغاية ،ولكن يف
نهاية ال�شهر يعي�ش الطالب �أيا ًما متق�شف ًة
جتعله �أحيا ًنا يكتفي بوجبة واحدة باليوم
خ�صو�صا ممن يعي�ش يف ال�سكن اجلامعي
مغرت ًبا عن �أهله»� .إذا كان هذا الو�ضع قبل
 15عا ًما ويف ع�صر مل تكن الأ�سعار فيه
مرتفع ًة كما هو احلال الآن ،فما ر�أيك يف
حال طالب اليوم؟ التخمني لي�س �صعبا.
�إن الناظر يف �أحوال الطالب اجلامعيني
لَ��ي��درك ���ض��رورة تخفي�ض ر���س��وم مطعم
الطالب يف ال�سكن ،حتى يطمئن الطالب
على �أحواله املادية ،ويعطي كل اهتمامه
للدرا�سة هادئا مطمئنا.
علي عبد اهلل �إبراهيم
كلية الرتبية
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

الق�سم الفني

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان
4675140

عبدالكرمي الزايدي
راكان �أبابطني
4674736

مدير التحرير الثقايف

د� .أريج ال�سويلم

الت�صوير

التحرير

�سارة احلمدان

قما�ش املني�صري  -هيا القريني
�أ.العنود العنزي  -د .هند القحطاين
�أ.رمي احلايف

م�شرفة الت�صحيح اللغوي

�أ .عبري الطلحي

الإعالم الرقمي

�أ .بندر احلمدان  -حممد العنزي
فهد العنزي � -أ .ر�ؤى ال�سليم

�أ .هند ال�شيباين
�أ .خديجة العبا�سي

الطباعة

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

الفريق الطالبي

عبداهلل املنبهي
عمر اجلميعة
عبدالعزيز العليوي
�أو�س ال�سلوم

الت�صحيح اللغوي

امل�شاركة

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

�سدمي الكليب
بيان الر�شيد
�أروى البابطني

الجامعة والحوكمة  ..تحديات وتطلعات

�صدرت املوافقة امللكية الكرمية
على حوكمة جامعة امل��ل��ك �سعود
بحيث تكون حتت مظلة الهيئة امللكية
ملدينة الريا�ض ،ثم �ضمها الحقاً حتت
م�ؤ�س�سة الريا�ض غري الربحية حال
اكتمال ت�أ�س�سها ،على �أن ت�ستثنى
اجلامعة من نظام اجلامعات ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم )م (27/لتكون
م�ؤ�س�س ًة غري ربحية ،مع ا�ستمرار العمل
باللوائح املتفق عليها يف اجلامعة،
�إىل ح�ين اعتماد ال��ل��وائ��ح املنظمة
لل�ش�ؤون الأكادميية والإداري��ة واملالية
والداخلية للجامعة .وتتمتع اجلامعة
ب�شخ�صيتها االعتبارية واحتفاظها
بذمة مالية م�ستقلة باعتبارها م�ؤ�س�س ًة
�أكادميي ًة م�ستقل ًة غري ربحية .وتبعاً
لهذا النظام اجلديد� ،سيقوم جمل�س
�إدارة الهيئة امللكية بالإ�شراف على
اجلامعة واعتماد ر�ؤاه���ا وخططها
اال�سرتاتيجية ،وتقاريرها ال�سنوية،
وكذلك اعتماد ال�سيا�سات الداخلية
للجامعة ،وميزانياتها وح�ساباتها
اخلتامية.
واجل��ام��ع��ة منذ ت�أ�سي�سهاُ ،ق� ِ
��دّر
لها �أن تكون ا�ستثنا ًء يف كل �شيء،
يف م��ب��ادرات��ه��ا ال��ن��وع��ي��ة ،ومتيزها
الأك���ادمي���ي ،وج��ر�أت��ه��ا على التغيري
وحتريك املياه الراكدة لتطوير الواقع
الأك��ادمي��ي نحو الأف�ضل ،فهي من
�أوائ��ل اجلامعات ال�سعودية والعربية
التي اقتحمت الت�صنيفات الدولية،
وت�ترب��ع حالياً يف م��رك��ز متقدم يف
ت�صنيف �شنغهاي بو�صفها �أف�ضل
جامعة عربية ،بالإ�ضافة �إىل املناف�سة
مع �شقيقاتها اجلامعات ال�سعودية على
احتالل مراكز متقدمة يف الت�صنيفات
الدولية الأخرى ،ولذا �أ�صبحت جامعة
امللك �سعود معياراً للنجاح والتفوق
واملناف�سة ،و�أ�صبحت اجلامعات
ال�سعودية والعربية تحُ اكي جتاربها

وت���ق���ي���ي���م �أدائ���������ه
ومبادراتها ،وتقتب�س
وخم��رج��ات��ه ،و )(3
من جر�أتها التي باتت
اعتماد لوائح جديدة
تر�سم ثقاف ًة �أكادميي ًة
عند تعيني من�سوبني
وعلمي ًة مت�ألقة.
ج���دد تكفل اختيار
ح��وك��م��ة اجلامعة
الأف�ضل والأكف�أ وفقاً
تمُ ��ث��ل خ��ط��و ًة مهم ًة
ملعايري اجلودة وتقييم
ودف���ع��� ًة ك���ب�ي�ر ًة نحو
الأداء ،م��ع معاجلة
ا�ستقاللية اجلامعة
�أو�ضاع من ال تنطبق
مالياً و�إدارياً وتطورها
عليهم ه��ذه اللوائح
�أكادميياً وعلمياً؛ لأجل
د .خليل اليحيا * واملعايري.
�أن تكون يف م�صاف
ال��ن��ق��ط��ة الأوىل
اجلامعات العاملية ،من
ت�سمحللجامعةبتنفيذ
خالل اعتماد معايري
�أكادميية عالية ومعتمدة من م�ؤ�س�سات خططهااال�سرتاتيجيةوحتقيق�أهدافها
االعتماد الأكادميي املحلية والدولية .وفقاً مليزانيتها امل�ستقلة وعوائدها
كما �أن احلوكمة تعني امتالك اجلامعة املالية املختلفة ،وعدم ارتهانها لأطراف
الأه��ل��ي � َة الكاملة يف ات��خ��اذ جميع �أخ��رى قد ت�ؤخر تنفيذ هذه اخلطط
ق��رارات��ه��ا ،ور���س��م �أه��داف��ه��ا ،وتنفيذ وحتقيق تلك الأهداف .النقطة الثانية
خططها ،و�إدارة �ش�ؤونها وفروعها وفقاً ت�شكل رافداً مهماً لدعم النقطة الأوىل،
ال�سرتاتيجياتها ولوائحها و�ضوابطها وذلك بالرغم من �إمكانية قيام اجلامعة
اجل��دي��دة ،واحلوكمة متهد الطريق -وفقاً للنظام اجلديد -بتقدمي طلبات
ال�ستقاللية اجل��ام��ع��ات ال�سعودية الدعم املايل وقبول الهبات والإعانات
الأخ��رى ،ولذا ت�أتي اجلامعة بو�صفها وامل��ن��ح وال��و���ص��اي��ا وال��ت�برع��ات ،وقد
ناجحا ملن ين�شد التغيري نحو حققت اجلامعة خالل ال�سنوات الع�شر
رها ًنا
ً
الأف�ضل ،وهذا الرهان مل يكن وليد الأخ��ي�رة جن��اح��ات ك��ب�يرة يف جمال
اللحظة �أو من باب املجاملة ،بل هو اال�ستثمار ،فبد�أت يف ت�أ�سي�س البنى
رهان على تاريخ عريق و�أداء رفيع منذ التحتية وت�شييد �أوقاف اجلامعة التي
ت�أ�سي�سها بو�صفها �أول جامعة �سعودية تتمثل يف �سل�سلة من املباين الأنيقة
على اجلانب اجلنوبي الغربي للمدينة
عام  1377هـ ) 1957م(.
ه���ذا ال��ت��وج��ه اجل��دي��د للجامعة اجل��ام��ع��ي��ة .ك��ذل��ك عملت اجلامعة
واملتمثل يف ا�ستقالليتها الكاملة على �إن�شاء املراكز الطبية والبحثية،
وخروجها من عباءة وزارة التعليم وتو�سيع امل�ست�شفيات اجلامعية ،وبناء
يرتكز على جمموعة بنود و�أه��داف املجمعات التجارية واملرافق الرتفيهية.
م�ستقبلية تهدف اجلامعة لتحقيقها ،وي�شكل اال�ستثمار يف املجال الريا�ضي
ول��ع��ل م��ن �أه��م��ه��ا (1) :ا�ستقاللية عالم ًة فارق ًة للجامعة ،حيث قامت
اجلامعة مالياً ومتتعها ب�شخ�صية بت�شييد اال�ستاد الريا�ضي الذي متيز
اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة ،و ) (2ب�أناقة الت�صميم وامل��وق��ع اجلغرايف،
اع��ت��م��اد ا�سرتاتيجية اجل��ام��ع��ة يف وال��ذي �ساهم ب�شكل كبري يف ت�سويق
ع��دة جم��االت منها حتديد العوائد ا�سم اجلامعة �إعالمياً يف املناف�سات
امل�ستهدفة و�آلية اتخاذ قرار اال�ستثمار الريا�ضية املحلية واخلارجية ،و�أ�صبح

ه��ذا اال���س��ت��اد جم���االً للتناف�س بني
ال�شركات لرعايته وت�شغيله مببالغ
�ضخمة .وامتداداً لنجاح اجلامعة يف
اال�ستثمارالريا�ضي،تعملاجلامعةالآن
على و�ضع اللم�سات الأخرية للمجمع
الريا�ضي )الأري��ن��ا( واملُ�صمم ب�شكل
يتما�شى مع متطلبات االحتاد الدويل
لألعاب القوى واملهي�أ متاماً الحت�ضان
امل�سابقات الريا�ضية املحلية والدولية،
واملحتوي على مرافق عديدة ت�شمل
امل�سابح والقاعات الريا�ضية و�صاالت
اجليم .كل هذه املجاالت اال�ستثمارية
ت�ضمن عوائد م�ستمرة للجامعة تدعم
بهاميزانيتهاال�سنوية.
النقطة الثالثة تهدف لبناء الإن�سان
وت�أهيل الكوادر الإداري��ة والأكادميية
واخ��ت��ي��ار الأف�����ض��ل ل�����ض��م��ان ج��ودة
املخرجات يف جمال التعليم والبحث
العلمي� ،إذ لن ت�صبح الوظيفة ح ًقا
مكت�سبا،بل�ستخ�ضعللتقييموم�ؤ�شرات
الأداء ومقايي�س الإنتاج ،وهذه النقطة
ت�ضع م�سئولي ًة كبري ًة على من�سوبي
اجلامعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وامل��وظ��ف�ين والإداري��ي��ن ملواكبة هذه
التغريات والتناغم معها ،والعمل على
تطوير املهارات ال�شخ�صية واكت�ساب
املهارات املهنية التي تخدم املنظومة
وتبني امل�ؤ�س�سة بعيداً عن الأنانية
واحلظوظ ال�شخ�صية .كما �أن النزاهة
والأمانة وال�شفافية وامل�صداقية �أدوات
مهمة وم����ؤث���رة يف ال��ن��ظ��ام اجلديد
للجامعة.
التوفيق كله جلامعتنا العزيزة يف
هويتها اجلديدة ،والتوفيق كله لزمالئي
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س ولأب��ن��ائ��ي
الطالب ،متفائ ً
ال باملرحلة القادمة،
ومتطلعاً لعهد جديد مليء بالتحديات
والنجاحات ،وكل عام والوطن بقيادته
وقادته و�أبنائه بخري.
* كلية الطب

يقول «�سارتر»�« :إنّ الغريية تعني
الآخ����ر� ،أي الأن���ا ال���ذي لي�س �أن���ا»،
ف ��إذا ك��ان الإن�سان ي��درك �أن الآخ��ر
خمتلف عنه فعليه �أن يدرك �أنه يظل
�شبيهه ،يكاد يكون ظله الذي يختلف
عنه يف بع�ض تفا�صيله لكنه ال يزال
انعكا�سا لوجوده .وتُعد عالقة الأنا
ً
ب��الآخ��ر ع�لاق� ًة جدلية ،لي�س فقط
على امل�ستوى الفل�سفي ،ولكن على
ال�صعيد الرتجمي � ً
أي�ضا ،فما الرتجمة
�إال التعبري ع��ن لغة وثقافة الآخ��ر
با�ستخدام لغة وثقافة الأنا .وعالقة

الأنا .فالن�شاط الرتجمي يتطلب قد ًرا
ريا من قبول الآخ��ر ،ولكن يحتاج
كب ً
� ً
أي�ضا ق���د ًرا �أك�بر م��ن الت�صالح مع
الذات .فاملرتجم قبل �أن يت�سع �أفقه
وتتفتح �سريرته ال�ستقبال الآخر بلغته
وثقافته عليه �أن يكون مت�صا ً
حلا مع
لغته ومل ًما بثقافته دون �أن يعرتيه �أي
�شعور بالدونية �أو الفوقية.
�إن االل��ت��ح��ام م��ع الآخ����ر يتطلب
ج����ذو ًرا را���س��خ��ة و�أق���دا ًم���ا ثابتة ال
تعرف التطبيع .فاحلدود �شفافة بني
الت�سامح وقبول الآخر والذوبان فيه

وفقدان الأ�صول والهوية؛ لذلك تُعد
الرتجمة اختبا ًرا حقيق ًيا لتم�سكنا
بهويتنا ومب�ساحة الت�سامح التي متلأ
عواملنا الباطنة ،فالفعل الرتجمي هو
وواع يف�سح املجال للآخر
فعل �إرادي ٍ
للتعبري عن نف�سه من خالل لغتي .من
هذا املنظور ت�صبح الرتجمة وك�أنها
لقاء بني الأنا والآخ��ر ،بني �شريكني،
�أحدهما يكتب بيد الآخر يف منظومة
ثنائية ي�سودها االحرتام والت�سامح.
�أ.د .جيهان عي�سوي
ق�سم اللغة الفرن�سية والرتجمة

الترجمة وجدلية األنا واآلخر

الرتجمة بالفل�سفة لي�ست بالعالقة
امل�ستحدثة ،ولكن متتد جذورها �إىل
كتابات �أر���س��ط��و .وه��ي حا�ضرة يف
كتابات العديد من الفال�سفة يف الع�صر
احل��دي��ث ،وعلى ر�أ�سهم الفيل�سوف
الفرن�سي «بول رك��ور» الذي خ�ص�ص
ً
بع�ضا من كتاباته للرتجمة .ويرى
«ري��ك��ور» �أن الرتجمة حتمل �سمات
ال�ضيافة وال��ك��رم ،حيث ي�ست�ضيف
املرتجم ثقافة الآخر يف لغته ،بحيث
ت�صبح ه��ذه اللغة الأجنبية فر�ص ًة
للتعمق حول الأن��ا ولغة الأن��ا وثقافة

استراتيجيتنا
استراتيجيتنا
سعود بن عبدالعزيز الزهيري *

ركيزة خدمة المجتمع
انطال ًقا من �أهداف وبرامج ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية
التي ترتكز على «جمتمع حيوي  ،ووطن طموح  ،واقت�صاد
مزدهر» واءم��ت اجلامعة خطتها اال�سرتاتيجية مع �أه��داف
وبرامج الر�ؤية  ،و�أولت االهتمام ملحاورها الثالثة .ويف احلديث
عن املجتمع احليوي املن�شود جند �أن القيادة الر�شيدة حتر�ص
على حتقيق م�ستوى مالئم من الرفاهية الفردية واملجتمعية
للجميع؛ �إمياناً منها بقيمة الفرد واملجتمع ،وذلك من خالل
حتقيق املنفعة الق�صوى للمجتمع با�ستخدام املوارد املتاحة ،
حيث احتوت خطتها على ركيزة خدمة املجتمع  ،وهي الركيزة
الثالثة ،وتهدف �إىل امل�ساهمة يف خدمة املجتمع يف �شتى
املجاالت ال�صحية والعلمية والإن�سانية واالرتقاء بجودة احلياة.
وعليه فقد تظافرت اجلهود على تفعيل املبادرات املجتمعية
والنهو�ض بها على �أر�ض الواقع ،والزالت التوجيهات تدعمها
وتق ّومها ّ
وتغذيها باملدخالت البنّاءة لتح�سني اخلدمات لتنعك�س
�آثارها على جودة احلياة واخلدمات املحلية املقدمة.
ولتعجيل حتقيق هذه امل�ساعي تقوم وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية ووكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ووكالة اجلامعة للم�شاريع و�إدارة العالقات العامة باملدينة
الطبية اجلامعية بالإ�شراف على امل��ب��ادرات املخطط لها،
ويهتم مكتب حتقيق الر�ؤية متمثال باملكتب التنفيذي للخطة
اال�سرتاتيجية التابع لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
مبتابعة تنفيذ املبادرات ور�صد م�ؤ�شرات الأداء ب�صفة م�ستمرة
فيما يخ�ص تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية .وتتمحور يف املبادرات
التالية:
• تعزيز اخلدمات ال�صحية والثقافية للمجتمع.
• دعم قنوات التوا�صل مع اخلريجني وجمتمع الأعمال.
• تفعيل ال�شراكات املجتمعية املحلية.
• تعزيز دور الأندية الطالبية يف اجلامعة.
• االرتقاء بجودة البيئة التعليمية الداعمة وذلك بتطوير
البنية التحتية وا�ستدامة املن�ش�آت واملباين اجلامعية.
• تعزيز ثقافة التطوع داخل اجلامعة وخارجها.
• تطوير ال�شراكات الدولية.
ال�شباب ه��م ال�����س��واع��د الفتّية ال��ت��ي ت�ش ّكل ال�شريحة
العظمى م��ن املجتمع ،ويُ��ع��ت�برون العن�صر املمثل مل�شهد
التنمية االجتماعية ،ولذلك كان حر�ص القائمني على الإدارة
اال�سرتاتيجية يف اجلامعة على تقدمي الفر�ص لهذه الفئة من
موجهة تُعنى
الطالب والطالبات من خالل ثقافة تنظيمية
ّ
بالبيئة التعليمية ومت ّكنهم من تفعيل �أدوارهم عرب اخلدمات
التطوعية والأندية الطالبية ،ودعم قنوات التوا�صل التي تهيئ
لهم امل�ساهمة يف ترقية املنظومة االجتماعية و�إحداث الأثر
امل�أمول.
* مكتب حتقيق الر�ؤية
sp2020@ksu.edu.sa
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طير السعد
اسم الطير:
عقاب السهول
()Steppe Eagle
موقع الت�صوير :مدينة تبوك
يعترب عقاب ال�سهول �أو عقاب
البادية من اجلوارح املهاجرة والعابرة
يف �أج��واء اململكة العربية ال�سعودية
يف موا�سم الهجرة ،وميتد جناحه �إىل
�أكرث من مرتين �أثناء الطريان ،وهو
�ضخم احلجم ،ورغم �ضخامة حجمه
�إال �أنه ي�ستخدم التحليق عرب تيارات
ال��ه��واء ال�ساخن ال��ت��ي ت��ق��وم بحمل
اجلوارح دون رفرفة �أجنحتها.
وه����ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ت�ساعد
الطيور على الهجرة مل�سافات طويلة
م��ن ق���ارة �أوروب����ا و�آ���س��ي��ا الو�سطى
�إىل ق��ارة �أفريقيــا ،ويــعاين عقاب
ال�سـهول م��ن فقــدان امل��وائ��ـ��ـ��ل �أو
الت�سمم لذلك �صنف م��ن اجل��وارح
املهددة باالنقرا�ض.
�إعداد و ت�صوير� :إبراهيم
ال�شوامني

ثقافية

ت�س�أل :

هل غالف الرواية يؤطر طريقة المتلقي في قراءة النص؟ وهل
الكاتب هو من يختار الغالف أم دار النشر ؟
الغالف يصبح أكثر تعقيدًا في حال ترجمة الرواية

د .ح�صة امل��ف��رح �أ���س��ت��اذ الأدب
والنقد احلديث امل�شارك جتيب :
يعد الغالف من العتبات املحيطة
بالن�ص �ضمن الكتاب نف�سه ،وت�صنف
ه���ذه ال��ع��ت��ب��ات ح�سب امل�����س��ؤول��ي��ة
عنها �إىل عتبات الن�شر التي تعود
م�س�ؤوليتها �إىل النا�شر وت�شمل:
ال��غ�لاف ،اجل�ل�ادة وه��ي م��ا يو�ضع
على الغالف اخلارجي ليحيط به
ويحميه ويكون عادة
من ورق �سميك ،كلمة
النا�شر ،احلجم ،ذكر
بع�ض م�ؤلفات الكاتب
الأخرى ،وذكر امل�ؤلفات
املن�شورة يف دار الن�شر
ن���ف�������س���ه���ا .وي���دخ���ل
�ضمن ه���ذه العتبات
م��ا ي��ع��رف بالعتبات
الب�صرية التي ت�شمل
ما يحتويه الغالف من
ر�سوم و�صور وت�صاميم
و�أل���������وان وخ���ط���وط،
فالنا�شر بحكم توليه
مهمة الطباعة والن�شر
يتوىل ه��ذه امل��ه��ام �إال
�أن ذلك ال مينع تدخل
الكاتب يف اختيارات
النا�شر وت�صميمه ،كما �أن
وا�ضحا يف ت�شكيل
دور الكاتب يبدو
ً
العتبات م��ن ج��وان��ب �أخ���رى تتعلق
ب�أحجام اخلطوط ،وا�ستخدام �أ�شكال
هند�سية بعينها ،وعالمات الرتقيم،
والت�شكيل بالأرقام ،مما يقع �ضمن
امل�سودة الأ�صلية للكاتب .وهناك
عتبات الت�أليف التي تعود م�س�ؤوليتها

�إىل امل��ؤل��ف كما يف :ا�سم امل��ؤل��ف،
وعنوان الكتاب ،والعناوين الفرعية
وال��داخ��ل��ي��ة ،وامل ��ؤ���ش��ر الأج��ن��ا���س��ي،
والإهداء ،واال�ستهالل ،واخلامتة.
وت ��أت��ي �أهمية ال��غ�لاف انطال ًقا
من �أهمية العنا�صر التي يحتويها،
كما ت�أتي �أهمية قراءته قبل الن�ص
انطال ًقا من ت�صور يرى �أنه مل يعد
الكتاب املن�شور املعد للقراءة يتمثل
يف الن�ص املوجود بني
دفتي كتاب واملعرو�ض
ب�����ص��ر ًي��ا ل��ل��ق��راءة ،بل
تعدى ذلك �إىل جمموع
م���ظ���اه���ره ال��ل��غ��وي��ة
وال��ب�����ص��ري��ة بو�صفه
نتاجا متكاملاً  .ولعل
ً
�أك�ثر ما يلفت االنتباه
يف غ��ل��اف ال����رواي����ة
ا�ستناده على الثقافة
ال��ب�����ص��ري��ة ال���ت���ي ال
تعنى باملكتوب فقط
بل بامل�صور واملر�سوم
� ً
أي�ضا ،كما �أن جمهور
ال��ن��ا���ش��ر يختلف عن
ج��م��ه��ور ال��ك��ات��ب؛ �إذ
يتواله النا�شر بالدعاية
والإ�����ش����ه����ار وي��ك��ي��ف
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه للن�ص من
خالل عالمات دال��ة على الن�ص �أو
م�ؤثرة يف قراءته ،وقد يغدو الغالف
من الو�سائل التجارية التي يعتمدها
النا�شر للت�سويق للرواية ،وال �سيما �أن
دور الن�شر بد�أت تتناف�س يف ا�ستغالل
تقنيات الطباعة والت�صميم اجلديدة.
ورمب���ا ال ت��ك��ون م�س�ؤولية الغالف

جمهور الناشر
يختلف عن
جمهور الكاتب
وقد يغدو الغالف
من الوسائل
التجارية التي
يعتمدها الناشر
للتسويق للرواية

على عاتق النا�شر فح�سب؛ �إذ يعنى
الكاتب بها � ً
أي�ضا بو�صفها و�سيلة
جذب و�إ�شهار القتناء الرواية.
ويت�ضمن الغالف اخلارجي للكتب
 مبا يف ذلك الروايات  -واجهتني:�أمامية وخلفية .ي�ستح�ضر يف الغالف
الأمامي عتبات مهمة :ا�سم امل�ؤلف،
العنوان الرئي�س ،والعنوان الفرعي �إن
وجد ،وامل�ؤ�شر الأجنا�سي ،والر�سوم
الت�شكيلية وال�صور الفوتوغرافية،
والت�صاميم احلا�سوبية .ويبدو هذا
ال��غ�لاف بو�صفه ب��واب��ة دخ���ول �إىل
امل�تن /الن�ص ،لكن لي�ست البوابات
على درجة واحدة من الفاعلية بحيث
ميكن من خاللها قراءة املنت �أو على
الأق���ل ا�ست�شراف �أح��داث��ه وثيمته
املركزية ،وهناك بوابات جاذبة ت�شرع
نف�سها �أمام القارئ وبع�ضها ي�صرفه.
والعنوان الذي يبدو مت�سيدًا على
�صفحة غالف الرواية الأمامي هو
ت�سمية للن�ص وتعريف به واختزال
ملقا�صده وك�شف ملكنوناته ،وقد يغدو
عالم ًة �سيميائي ًة متار�س التو�ضيح
والتف�سري للمنت ،كما متار�س �أحيا ًنا
وا�ضحا
الت�ضليل؛ حني نلحظ تباينًا
ً
ب�ين ال��ع��ن��وان وال��ن�����ص /امل�تن .ولعل
هذه الأهمية للعنوان �سواء كان اً
دال
�أم م�ضللاً تقرتن مبرحلة الحقة من
ن�شر الكتاب عندما يكون �أحد �أهم
منطلقات قراءة الرواية ،مع الإقرار
ب ��أن العنوان ال يتوجه �إىل القارئ
الفعلي� ،أو القارئ الناقد فح�سب
و�إمنا �إىل اجلمهور الذي ي�شمل كل
من يتعامل معه من نا�شر �أو �صاحب
مكتبة �أو ب��ائ��ع �أو ق���ارئ للغالف

فح�سب دون املنت.
وي�����ش��ك��ل ا���س��م امل ��ؤل��ف
عالمة فارقة به ينت�سب
ال��ك��ت��اب �إىل �صاحبه
ويحقق ملكيته الأدبية
والفكرية له ،وي�صنف
يف ث�ل�اث���ة �أ���ش��ك��ال
خم��ت��ل��ف��ة :اال���س��م
احل���ق���ي���ق���ي وه���و
ال�����ش��ك��ل الأك��ث�ر
انت�شا ًرا ،اال�سم
لدواع
امل�ستعار
ٍ
خم����ت����ل����ف����ة،
اال�سم املجهول
الذي قد يغدو تنك ًرا للن�ص
لأ���س��ب��اب خمتلفة .ودرج����ة �شهرة
امل�ؤلف وا�شتغاالته البارزة يف احلقل
الثقايف �أو الأك��ادمي��ي كلها عوامل
تلعب دو ًرا مه ًما يف توجه قراء كرث،
وال ميكن تفادي هذه العوامل يف �أية
ق��راءة بحجة اكتفاء الن�ص بذاته،
وكونه ميدان القراءة الفعلي.
وي��ع��ك�����س امل����ؤ����ش���ر الأج��ن��ا���س��ي
وت�صنيف العمل الأدبي حقيقة وعي
الكاتب بعمله الذي ي�صفه بـ(رواية)
وميكن مقارنته ب�أعمال �أخ��رى من
اجلن�س نف�سه ،كما �أن هذه الت�سمية
تُ��ع��د ه��وي�� ًة ل��ل��ن�����ص ،وه���ي �ضمان
الكت�سابه �صفة الأدبية كي ال يتحول
�إىل وثيقة تاريخية �أو اجتماعية
�أو غري ذلك .ومن جهة ثانية ،ف�إن
هذا التعيني هو اختيار مق�صود من
الكاتب ي�ؤثر يف ا�سرتاتيجية الكتابة
وعالقتها فيما بعد بالقراءة ،وهو
مب��ث��اب��ة ع��ق��د ق��رائ��ي ب�ين الكاتب

واملتلقي الذي يهتدي بهذا العقد.
وتخ�ضع ال�صورة التي
يت�ضمنها
ال���غ�ل�اف
�أ ًي�������ا ك���ان
ن����وع����ه����ا)
فوتوغرافية،
�أو ت�شكيلية،
�أو ت�صميماً
ح���ا����س���وب���ي���اً(
ل�����ل�����ق�����راءة م��ع
م���راع���اة عنا�صر
م��ه��م��ة مي���ك���ن �أن
ت��ف�����س��ر م�ضمونها
وعالقتها باملنت كما
يف :ال���ت����أط�ي�ر ال���ذي
يحدد موقع الأ���ش��ي��اء والأ�شخا�ص
يف ال�����ص��ورة ،والإط����ار �أو احل��دود
امل��ادي��ة ال��ت��ي ت�ضبط ال�����ص��ورة يف
ف�ضاء ال��غ�لاف ،وامل��ن��ظ��ور املتعلق
ب�ب�روز الأ���ش��ك��ال وعمقها ،امللم�س
الذي ميكن متييزه من خالل حا�سة
اللم�س ،واللون الذي يرتبط مبنظومة
م��ن اخل�ب�رات الثقافية وال�تراث��ي��ة
واالجتماعية التي تختزنها ذاك��رة
املتلقي وت�ستدعيها عند الت�أويل،
والإنارة �أو ال�ضوء التي تك�شف رمبا
عن بعد زمني �أو �إح�سا�س ما؛ حيث
�إن �سطوع ال�ضوء �أو خفوته ي�ؤثران
بطبيعة احل��ال يف املعتم وامل�ضيء
وت�أويل دالالتهما.
ويت�ضمن ال��غ�لاف اخللفي ع��اد ًة
ما ي�شري �إىل الن�ص ،كما يف تقدمي
معلومات عن الرواية تتعلق بظروف
كتابتها ون�شرها بقلم النا�شر �ضمن ما

درجة شهرة المؤلف تلعب دورًا مهمًا في توجه قراء كثر

يعرف بكلمة النا�شر� ،أو اقتطاع ن�ص
مكثف من الرواية يهدف �إىل تقدميها
وتقريب عاملها �إىل القارئ ،وقد يُربز
ما تقوله الرواية جممل ًة يف حال �أح�سن
النا�شر �أو الكاتب �أو هما م ًعا اختياره،
وميكن تقدمي ملخ�ص للن�ص الروائي
ليكون يف متناول القارئ قبل �أن ي�شرع
يف القراءة الفعلية له ،وقد تكون داف ًعا
له نحو القراءة الفعلية له الح ًقا حني
حتمل ت�شوي ًقا �أو تطرح ت�سا�ؤالت
يحاول القارئ البحث عنها يف الن�ص،
وقد يعتمد الغالف اخللفي على نقل
مقوالت نقدية �أو عبارات وردت يف
�أبحاث �أو ح��وارات �أو �شهادات تُربز
�أهمية ال��رواي��ة وت��غ��دو �إع�لا ًن��ا غري
مبا�شر عنها .كما ميكن �أن تعر�ض
�سري ًة خمت�صر ًة عن الكاتب تت�ضمن
الإ�شارة �إىل �أعماله �أو جوائزه ،وهي
عتبة �إ�شهارية مهمة تقودنا �إىل الن�ص
الروائي الذي بني �أيدينا و�إىل البحث
عن ن�صو�ص �أخرى للكاتب نف�سه.
وه��ك��ذا يخ�ضع غ�ل�اف ال��رواي��ة
لعوامل ك��ث�يرة وتف�سريات متعددة
ت�ضعه ب�ين الإب����داع ال��روائ��ي؛ حني
يغدو دليلاً �إىل قراءته ،وبني الرتويج
والإ�شهار ال��ذي يعتمد عنا�صر رمبا
ال تكون �أدب��ي��ة بحتة؛ بهدف جذب
القارئ �إىل عوامل الرواية ،ودفعه �إىل
اقتنائها ،كما �أن املو�ضوع ي�صبح �أكرث
تعقيدًا يف حال الرتجمة ونقل رواية ما
من لغة �إىل لغة �أخرى مع ما ي�ستلزمه
ه��ذا النقل م��ن تغيري يف ال��غ�لاف،
يت�ضمن عاد ًة م�ؤ�شرات ثقافية مهمة
ميكن قراءتها من منظورات خمتلفة
ال من منظور �أدبي فح�سب.

تغطية
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باليوم الوطني جل�سة حوارية بعنوان...
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رؤية  2030في الدراسات اإلنسانية واألدبية
د .نايف الثقيل :ال غنى عن الدراسات واألبحاث
د .منال العيسى :دور اإلعالم مهم في تسليط
الضوء على الرؤية ،في اإلعالم الداخلي و الخارجي الجادة في مجال اإلعالم لدعم رؤية المملكة 2030

المشاركون يوصون بوضع خطة للبرامج األكاديمية للبدء بالعمل الحقيقي في ظل رؤية 2030
التحرير الثقايف ـ ر�سالة اجلامعة:
���ش��ارك ع��دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة يف اجلل�سة
احلوارية (ر�ؤية  2030يف الدرا�سات
الإن�سانية والأدب��ي��ة) التي �أقامتها
اللجنة العلمية بق�سم اللغة العربية
احتفا ًء باليوم الوطني ال�سعودي
ال���ث���اين وال��ت�����س��ع�ين ،وق���د ع��ق��دت
اجلل�سة يوم الثالثاء املا�ضي ،مبدرج
كلية الآداب ،برئا�سة الدكتورة منال
العي�سى ،ومب�شاركة كل من :الدكتور
ن��اي��ف الثقيل م��ن ق�سم الإع�ل�ام،
والدكتورة �سلمى هو�ساوي من ق�سم
التاريخ ،والدكتورة منى املالكي من
ق�سم اللغة العربية.
افتتحت الدكتورة منال العي�سى
�أ���س��ت��اذ النقد والفل�سفة يف ق�سم
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اجلل�سة ب��ال��دع��اء
للوطن وقادته ،م�ستعر�ضة �أهمية
ر�ؤية  2030يف الدرا�سات الإن�سانية
ومنهجا وواق ًعا؛ لكون
والأدبية فك ًرا
ً
العلوم الإن�سانية معنية بتلك الر�ؤية،
م��ؤك��دة على �أن التاريخ ال�سعودي
البد �أن يعي �أهمية الر�ؤية وي�ساهم
بحثاً وفكراً ومنتجاً يف �أرخنة التاريخ
ال�سعودي يف مرحلة ما بعد الر�ؤية
للمملكة العربية ال�سعودية؛ لكونها
حدثاً تاريخياً فا�ص ً
ال �سيعيد كتابة
التاريخ وفق املعطيات اجلديدة.
و�أ�شارت كذلك �إىل دور الإعالم
بو�صفه القناة الأه���م يف ت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى ت��ل��ك ال���ر�ؤي���ة��� ،س��واء
�أك��ان ذلك يف الإع�لام الداخلي �أم
اخل���ارج���ي ،وامل�����س��اه��م��ة يف ب��ل��ورة
ق��ن��وات �إع�لام��ي��ة ح��دي��ث��ة تتوافق

و�أه��داف ال��ر�ؤي��ة .كما نوهت بدور
املقاالت يف االحتفاء بتلك الر�ؤية،
ح��ي��ث ظ��ه��رت م���ق���االت ���س��ع��ودي��ة
ع���دي���دة ت��ت��اب��ع �أه������داف ال���ر�ؤي���ة
وتوجهاتها وجماالتها يف املجتمع
ال�سعودي ،ثم تابعت نتائجها ب�شكل
الف���ت وحم��ف��ز وم���ازال���ت ،م�شرية
�إىل �أن ال�شعر ال�سعودي بدوره قد
�شارك يف تلك الر�ؤية وا�ستح�ضرها
م�ضمو ًنا �شعر ًيا ي�ستحق الوقوف
عليه وتبيان �إيجابياته للمجتمع
ال�سعودي ب�أكمله.
وقد ت�ضمنت ورقة د.منى املالكي
�أ���س��ت��اذ ال��ن��ق��د احل��دي��ث امل�����ش��ارك
ب��اجل��ام��ع��ة الإ����ش���ارة �إىل م�شاريع
الر�ؤية الثالثة متمثلة يف :متكني
امل������ر�أة ،وج�����ودة احل���ي���اة ،وتنمية
القدرات الب�شرية ،و�أثرها يف جتويد
ال��درا���س��ات الإن�سانية وتطويرها
وحت�سينها .م�ستعر�ضة �أهمية تكاتف
العلوم الإن�سانية يف �إبراز تلك الر�ؤية
وتفعيلها يف اجلامعات ال�سعودية،
وذلك باحلديث عن اللغات والأدب
حت��دي�دًا يف جوانب تت�صل باملقرر
الدرا�سي واجلانب البحثي ودورهما
يف خدمة املجتمع ،كما �أ�شارت �إىل
�ضرورة تفعيل اجلانب االقت�صادي
ل�لا���س��ت��ث��م��ار ال���ذات���ي يف ب��رام��ج
ال��درا���س��ات الإن�سانية ،م�ست�شهدة
أمنوذجا
باملبادرات الأدبية بو�صفها �
ً
يف دع��م التمويل ال��ذات��ي للربامج
الأك��ادمي��ي��ة الإن�سانية وتطويرها
وحت�سينها .
ف��ي��م��ا ا�ستفتح ال��دك��ت��ور نايف
الثقيل الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم
الإع�ل�ام ورق��ت��ه بالت�أكيد على �أن

ر�ؤي����ة  2030ت�شكل ح��دث �اً ه��ام�اً
للمملكة العربية ال�سعودية ،حيث
ق����ال( :يف ���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة ب��د�أن��ا
نتلم�س �أثر هذا احلدث على كافة
امل�ستويات الثقافية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية ،وال�سيا�سية � ً
أي�ضا .مما
دفع الباحثني والدار�سني يف خمتلف
حقول املعرفة �إىل تناول هذه الر�ؤية
م���ن ج���وان���ب ع���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة).
متحد ًثا يف ورقته عن جانبني اثنني
نظراً لأهميتهما من وجهة نظره،
الأول منهما ما تناولته الدرا�سات
يف حقل الإع�ل�ام واالت�����ص��ال ،فقد
الح��ظ اهتماماً وا���ض��ح�اً بالر�ؤية
ل��دى بع�ض ال��دار���س�ين والباحثني
يف حقل الإع�لام واالت�صال ،وذلك
يعك�س اهتمام الباحث بالتغريات
م��ن ح��ول��ه ،والق�ضايا والأح����داث
امل��ع��ا���ص��رة ل��ه .فهو ا�ستجابة من
ج��ه��ة ل��واج��ب��ه امل��ع��ريف ،وم���ن جهة
�أخ����رى ل��واج��ب وط��ن��ي؛ مل��ا ل��ه من
ً
م�ستعر�ضا
عالقة وثيقة بوطنه،
�أب���رز تلك ال��درا���س��ات التي عنيت
بو�سائل االت�صال احلديثة و�شبكات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وعالقتها
ب��ال��ر�ؤي��ة� ،أم���ا اجل��ان��ب ال��ث��اين من
ال��ورق��ة فقد ت��ن��اول فيه م��ا يتعلق
باملمار�سة الإعالمية �أو الإعالم يف
�شقه التطبيقي والعملي وعالقته
بالر�ؤية .م�ؤكداً يف ختام ورقته على
�أنه ال غنى عن الدرا�سات والأبحاث
اجل����ادة يف جم���ال الإع��ل�ام لدعم
ر�ؤي���ة اململكة  ،2030وخ�صو�صاً
تلك الدرا�سات التي تتناول م�شكلة
الإع�لام نف�سه ،و�إمكاناته يف هذه
املرحلة ،ومدى قدرته على الت�أثري،

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

م�شرياً �إىل �أن مثل هذه الدرا�سات
يف جم���ال الإع��ل��ام ي���ع��� ّول عليها
كثرياً يف دع��م التجربة الإعالمية
ال�سعودية لتحقيق م�ضامني ر�ؤي��ة
اململكة � ،2030شريطة �أن تتحلى
باملو�ضوعية وال�����ص��رام��ة العلمية
واملنهجية.
�أم��ا ورق��ة الدكتورة �سلمى بنت
حممد هو�ساوي الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم التاريخ فقد ج��اءت بعنوان
(ر�ؤي���ة ٢٠٣٠م���ن منظور تاريخي)
م����ؤك���دة يف م�ستهل ورق��ت��ه��ا على
�أن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة تعترب مرحلة من
مراحل التاريخ ال�سعودي املعا�صر؛
حيث جتمع ب�ين �أ���ص��ال��ة وع��راق��ة
املا�ضي و�آم��ال امل�ستقبل ،ب�أهداف
تاريخا جديداً
ً
تنموية متباينة تكتب
ومتميزًا للمملكة ،فقد انطلقت
اخلطط التنموية والإ�سرتاتيجية
واملبادرات وامل�شاريع التي تهدف �إىل
�إب��راز امل��وروث احل�ضاري واجلذور
التاريخية للمملكة .كما �ساهمت
اململكة يف الق�ضايا العاملية ،بداية
من ا�ست�ضافتها ملجموعة الع�شرين،
وقمة جدة للأمن والتنمية بح�ضور
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
«ج���و ب���اي���دن» وع����دد م��ن ر�ؤ���س��اء
الدول اخلليجية والعربية ،ملناق�شة
�أه����م ق�����ض��اي��ا ال�����ش��رق الأو����س���ط،
وحم��اول��ة �إي��ج��اد حلول للتحديات
التي ت��واج��ه املنطقة ،م�شرية �إىل
موقف اململكة املتوازن من احلرب
الرو�سية الأوكرانية� ،إىل جانب ما
يقدمه مركز امللك �سلمان للإغاثة
من م�ساعدات للدول املختلفة .وقد
ذكرت �أن ما مييز هذه الر�ؤية عن

اخلطط التنموية املا�ضية �سرعة
الإجن��از والنجاحات التي حققتها
يف مدة وجيزة ،ومن ذلك �أي�ضاً �أنها
�ستعجل من �ضم املواقع الأثرية �إىل
ّ
قائمة الرتاث العاملي خالل الأعوام
ال��ع�����ش��رة ال��ق��ادم��ة .وم���ا مييزها
�أي�ضاً تركيزها على ال�شباب و�إتاحة
الفر�ص لهم يف خمتلف املجاالت،
�إىل جانب عدم االعتماد على النفط
م�صدراً �أول��ي�اً لالقت�صاد .و�أك��دت
على �أن املختلف �أي�ضاً يف هذه الر�ؤية
تركيز �أهدافها الإ�سرتاتيجية على
اال�ستدامة ،وانتقال الإرث التاريخي
واحل�ضاري للأجيال الالحقة بكل
���س�لا���س��ة ،واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى الآخ���ر
و�إب��راز ال�تراث الثقايف للمملكة يف
كافة املحافل املحلية والإقليمية
والدولية .وقد ظهر ذلك جلياً يف
العديد من الربامج واملبادرات التي
انبثقت م��ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات
امل��وج��ودة وامل�ستحدثة ،مثل هيئة
ال�ت�راث ،وهيئة تطوير الدرعية،
وهيئة تطوير العال ،والهيئة امللكية
لتطوير مدينة الريا�ض .وقد ختمت
ورقتها بالت�أكيد على �أن ال��ر�ؤي��ة
ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن املكت�سبات
للمخت�صني يف التاريخ والآثار؛ حيث
فتحت املجال �أمامهم لكتابة تاريخ
حديث ب��ر�ؤى م�ستقبلية ،بالإ�ضافة
�إىل اه��ت��م��ام الإع��ل�ام با�ست�ضافة
املخت�صني عند احلديث عن املوروث
احل�����ض��اري ،ويف �إن���ت���اج ال�برام��ج
الوثائقية التاريخية والأثرية � ً
أي�ضا.
ه�����ذا وق�����د ت��خ��ل��ل��ت اجل��ل�����س��ة
ال��ك��ث�ير م���ن امل���داخ�ل�ات ال��ق��ي��م��ة،
منها مداخلة د.خالد ب�سندي من

ق�سم اللغة العربية الذي �أثنى على
اجلل�سة احلوارية ،ومتنى مزيداً من
اجلل�سات احل��واري��ة غري النمطية
ملتابعة الر�ؤية  ،كما �أ�شار �أ.د �صالح
ب��ن معي�ض ال��غ��ام��دي �إىل �أهمية
ال��ر�ؤي��ة وحتققها ب�شكل واقعي يف
املجتمع ال�سعودي ،يف حني �شكر
الدكتور حممد منور الق�سم على
�إق��ام��ة ه���ذه اجلل�سة االحتفائية
ب��ال��وط��ن يف ظ��ل معطيات واقعية
نتلم�س �آثارها يف الواقع املعي�ش.
ويف اخل���ت���ام ���ش��ك��رت رئ��ي�����س��ة
اجلل�سة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور منال
بنت عبدالعزيز العي�سى احل�ضور
وامل�شاركني ،ثم �أو�صى امل�شاركون
يف اجلل�سة احلوارية بتو�صيات من
�أهمها :و�ضع خطة حمكمة للربامج
الأكادميية للبدء بالعمل احلقيقي
يف ظل ر�ؤي��ة  2030يف اجلامعات
ال�سعودية ،وتفعيل ه��ذه امل��ب��ادرة
م��ن ق�سم اللغة العربية بالتعاون
مع الأق�سام الإن�سانية ومتثيلها يف
امل�ؤ�س�سات الثقافية ال�سعودية على
م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية
يف برامج تفاعلية واقعية دوري��ة.
كما �شدد امل�شاركون على �ضرورة
�إعادة النظر يف الربامج الأكادميية
ل�ل�أق�����س��ام الإن�����س��ان��ي��ة مب��ا يتوافق
ومتطلبات ر�ؤي��ة  ، 2030واحلاجة
�إىل �إقامة ور���ش وجل�سات حوارية
متوا�صلة من كل الأق�سام مل�سايرة
�ج��ا،
ال���ر�ؤي���ة ف��ك�� ًرا وواق��� ًع���ا وم��ن��ت� ً
م��ع ����ض���رورة ال��ت��وا���ص��ل م��ع �سوق
ال��ع��م��ل ال�����س��ع��ودي لإب����راز ق���درات
التخ�ص�صات الإن�سانية يف مواكبة
الر�ؤية .

د .منى المالكي :يجب تفعيل الجانب االقتصادي
لالستثمار الذاتي في برامج الدراسات اإلنسانية
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التقشير والليزر
أكثر اإلجراءات
التجميلية طلبًا
د� .سليم الكريع

د .الكريع :منذ خمس سنوات زاد إقبال الرجال على العيادات التجميلية
حقن البوتكس ،وتحديد الذقن األكثر طلبًا لدى الرجال
حوار حممد العنزي
مم � ��ا ال � � �ش� ��ك ف � �ي� ��ه �أن ال� �ط ��ب
التجميلي �شهد قفزات علمية كبرية
خالل ال�سنوات القليلة ،وهو ما زاد
من �إقبال الن�ساء والرجال على حد
ال�سواء يف جمتمعنا ال�سعودي ،فلم
تعد الإج � ��راءات التجميلية جمرد
� �ض��رورة يلج�أ �إل�ي�ه��ا اجلن�سان عند
ً
حقيقيا
ال �ل��زوم ،ب��ل �شكلت ه��و��س� ً�ا
ل ��دى ال�ك�ث�يري��ن ممّ ��ن ي�ب�ح�ث��ون عن
حت�سني مظهرهم ب�شكل �أو ب��آخ��ر،
ولت�سليط ال�ضوء على الإج ��راءات
ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة ا� �س �ت �� �ض��اف��ت ر� �س��ال��ة
اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور ��س�ل�ي��م ال �ك��ر ّي��ع
�أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري �أم��را���ض
وجراحة اجللد والليزر.
 يف ال �ب ��داي ��ة ح��دث �ن��ا ع ��ن �أب� ��رزالإج � � � ��راءات ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة امل�ن�ت���ش��رة
لدينا؟
الإج�����راءات التجميلية تعترب
جماالً وا�سعاً جداً وهي تخ�ص�ص
ي�سمى تخ�ص�ص جت��م��ي��ل اجللد
اجل����راح����ي .و�أك��ث��ر الإج������راءات
الدارجة التي ن�ستقبلها بالعيادات
التخ�ص�صية هي �إجراءات حت�سني
ال��ب�����ش��رة م���ن ت��ق�����ش�ير ،ول���ي���زر،
با�ستخدام الأجهزة احلديثة املثبت
ع��ل��م��ي�اً �أن��ه��ا تعمل ع��ل��ى حت�سني
جودة الب�شرة وتخفيف الت�صبغات،
وللح�صول على ب�شرة م�شدودة
و�شابة ،ك�أجهزة املوجات الرتددية
و�أجهزة املوجات ال�صوتية املكثفة.
وح��ال��ي��اً ن�����ش��ه��د �إق���ب���االً وا���س��ع �اً
على �إج���راءات احلقن التجميلي
م��ث��ل ح��ق��ن ال��ب��وت��ك�����س؛ لتخفيف
التجاعيد ،ومواد التعبئة لتعوي�ض
خ�سارة الأن�سجة الناجتة عن تقدم
ال�سن �أو لأغرا�ض جتميلية بحتة.

 ه��ل الإج� � ��راءات ال �ت��ي يجريهاامل ��راج� �ع ��ون ه ��ي ل �ل �� �ض��رورة �أم ه��ي
جمرد ترف؟
بع�ض الإج��راءات تعترب عالجية
وين�صح ب��ه��ا ع��ل��ى �سبيل معاجلة
م�شاكل بالب�شرة كالت�صبغات� ،أو
ت�ساقط ال�شعر� ،أو �آثار حب ال�شباب،
�أو تعديل عدم متاثل الوجه .وبع�ضها
تكون �إج���راءات حت�سينية جتميلية
بهدف الظهور ب�شكل �أجمل.
 ه��ل عمليات التجميل مكلفةوك��م متو�سط تكلفتها وماهي �أكرث
العمليات تكلفة مادية؟
هذا ال�س�ؤال ت�صعب الإجابة عليه،
املو�ضوع يعتمد على نوع الإج��راء،
كمية ونوع املواد امل�ستخدمة ،ناهيك
عن التفاوت بالتكلفة بني العيادات.
قد تكون فكر ًة جيد ًة لعمل درا�سة
وطنية على متو�سط ما يتم �إنفاقه
على �إجراءات التجميل.
 -م � ��اذا ع ��ن ال� ��رج� ��ال وع �م �ل �ي��ات

التجميل وم��دى الإق�ب��ال على هذا
النوع من العمليات؟
من املالحظ فعلياً االزدي���اد يف
عدد الرجال الذين يرتادون عيادات
التجميل يف الآونة الأخرية .و�أعتقد
�أن هذا املو�ضوع كان يجلب بع�ض
الإح���راج يف ال�سابق ،باعتبار �أن
تخ�ص�ص التجميل بالعموم يهم
الن�ساء �أك�ث�ر؛ لكن ه��ذا الإق��ب��ال
يلحظه حتى �أطباء التجميل حول
العامل؛ بل هناك درا�سات تدل على
زيادة يف �إقبال الرجال على عيادات
التجميل خ�لال اخلم�س ال�سنوات
الأخ�يرة خ�صو�صاً حقن البوتك�س
وليزر �إزالة ال�شعر ،وحتديد الذقن
بالليزر.
 ماذا عن العمر؟ هل للإجراءاتالتجميلية �سن معني يبد�أ منه �أو
ينتهي عنده؟
ال ،ال يوجد هناك عمر معني،
و�إن كنت من الذين ال ي�شجعون على

حقن البوتك�س

عمل الإج��راءات التجميلية بهدف
جتميلي بحت قبل �سن .18
 هناك من ي�ستخدم اخللطاتال �� �ش �ع �ب �ي��ة �أو ب� �ع� �� ��ض اخل� �ل� �ط ��ات
الطبيعية م��ا ه��و ر�أي �ك��م جت��اه ه��ذا
املو�ضوع؟
الن���ن�������ص���ح ن����ح����ن الأط������ب������اء
املتخ�ص�صون باملجال باخللطات
ال�����ش��ع��ب��ي��ة؛ لأن��ن��ا يف زم���ن الطب
املبني على الربهان .هناك بع�ض
امل�ستح�ضرات الطبيعية الع�شبية
ثبت عليها �أدل��ة عرب الدرا�سات.
على �سبيل امل��ث��ال القهوة وع�شبة
�إكليل اجلبل لعالج ت�ساقط ال�شعر؛
لكن ما ن�شهده من اتباع كل ما ين�شر
عرب و�سائل التوا�صل من خلطات
وم�ستح�ضرات بدون دليل �أو �إر�شاد
طبي مرفو�ض لدينا متاماً و�شهدنا
العديد من احلاالت املت�ضررة ب�سبب
هذه الع�شوائيات.
 -ال �ت �� �ص �ب �غ��ات اجل �ل��دي��ة ت�ظ�ه��ر

لدينا ب�شكل كبري م��ا ه��ي �أ�سبابها
وطرق معاجلتها؟
�أن���واع الت�صبغات اجللدية التي
ميكن �أن ت�صيب الوجه عديدة وغري
حمدودة ،لكن الأنواع الأكرث �شيوعاً
والتي يعاين منها الكثري من املر�ضى
ميكن تلخي�صها يف:
 -1ت�صبغات جلدية مكت�سبة:
التي يكون بالغالب �سببها عام ً
ال
خ��ارج��ي �اً م��ث��ل ال��ب��ي��ئ��ة كالتعر�ض
لل�شم�س� ،أو حت�س�سات مو�ضعية
لأي م�ستح�ضر مو�ضعي �أو �أ�سباباً
داخلي ًة؛ مثل بع�ض الأدوية وامل�شاكل
ال�صحية؛ ك��ا���ض��ط��راب��ات م�ستوى
الفيتامينات واملعادن يف اجل�سم مما
ي�ؤدي مع الوقت حلدوث الت�صبغات.
 -2ت�صبغات بعد االلتهاب :قد
يتعر�ض اجللد للعديد من التغريات
التي ي�ترك كل منها �أث���راً خمتلفاً
على اجل��ل��د ،وم��ن م�سببات هذه
االلتهابات �آثار حب ال�شباب� ،أو خلل

حتديد الذقن

يف الهرمونات� ،أو �أ�سباب مر�ضية،
مثل� :آثار الأكزميا وال�صدفية.
 -3ت�صبغات ج��ل��دي��ة وراث��ي��ة:
يحددها التكوين اجليني والوراثي
لل�شخ�ص ،وق��د تظهر يف مرحلة
متقدمة من العمر من الطفولة.
 -4ت�صبغات ناجتة ع��ن الكلف
والنم�ش :يف هذا النوع من ت�صبغات
اجللد تتحول م�ساحات من اجللد
�إىل اللون البني �أو ت�صبح داكنة قليلاً ،
وع��ادة ما يظهر الكلف على جانبي
الوجه �أو �أعلى الأنف �أو اجلبهة.
 -5الت�صبغات العرقية :كلما
كانت الب�شرة داكن ًة تكون معر�ضة
للت�صبغات ب�شكل �أكرب ،وخ�صو�صاً
بع�ض الأل���وان الطبيعية؛ لكن قد
تكون مزعجة للبع�ض مثل اللون
ال��داك��ن ح��ول ال��ف��م وح���ول العني،
وبع�ض الأ�شخا�ص يعانون مما يدعى
الت�صبغات العرقية امل��ح��ددة التي
تظهر يف جوانب الوجه.

أخبار
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بالتعاون مع مركز الوعي بوزارة التعليم..

شؤون الطالب تقيم محاضرة «الوعي بتاريخنا الوطني
ً
ً
ّ
د.العتيبي :من ال يملك وعيا تاريخيا فإنه معرض لفقدان هويته الوطنية

ر�سالة اجل��ام�ع��ة -متعب ال�سبيعي،
نوف املطريف:
برعاية م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر� ،أقامت عمادة
�ش�ؤون الطالب -بالتعاون مع مركز
ال��وع��ي ال��ف��ك��ري ب����وزارة التعليم-
الثالثاء املا�ضي حما�ضر ًة بعنوان
«الوعي بتاريخنا الوطني» ،بح�ضور
م�ست�شار وزارة التعليم الدكتور
فهد مطلق العتيبي ،وذل��ك بقاعة
الدرعية.
و�أع���رب الدكتور فهد عن بالغ
�شكره وتقديره لقيادات اجلامعة
على �إت��اح��ة الفر�صة لن�شر ثقافة
الوعي الفكري ،م�ؤكدًا �أن اختيار
اجلامعة لإق��ام��ة �أوىل حما�ضرات
�سل�سلة الوعي الفكري جاء ب�سبب
املكانة التي تتمتع بها بني اجلامعات
ال�سعودية ،ذاك ًرا �أن املحا�ضرة التالية
�ستقام يف جامعة الإم����ام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،تليها جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
وبي د.العتيبي �أن �إقامة حما�ضرة
نّ
الوعي الفكري جاء متزامناً مع اليوم
الوطني الثاين والت�سعني للمملكة
العربية ال�سعودية ،حيث �إنّ اململكة
قد �شهدت يف ه��ذا اليوم مظاهر
احتفاالت �أك�بر مقارن ًة باحتفاالت
الأعوام ال�سابقة ،م�شدداً على تنمية
قيم الوالء للقيادة الر�شيدة واالنتماء

�إىل ال���وط���ن ،وت��ع��زي��ز االع���ت���دال
والوطنية ،مو�ضحاً �أنّ من ال ميلك
وع ًيا تاريخ ًيا ف�إنه مع ّر�ض لأن يفقد
هويته الوطنية.
وذك�����ر د.ال��ع��ت��ي��ب��ي يف حديثه
ع��ن ال�سردية التقليدية «تاريخنا
الوطني» �أنّ من ال�شائع �أن تطغى
الهوية الأممية على الهوية الوطنية،
وهذا يُعد من الأخطاء ال�شائعة التي
من املمكن �أن تت�سبب بالتطرف يف
ال��ع��امل ،فنحن دول��ة وطنية ،لدينا
مليك وح��ك��م ووالء ل��ه��ذا ال��وط��ن،
ف�إن�سان بال وطن �إن�سان بال حياة.
وتطرق حديثه �إىل ر�ؤي��ة ،٢٠٣٠
ح��ي��ث �أك���د �أن��ه��ا غ�ي�رت مفهومنا
للنطاقني الزماين واملكاين لتاريخنا،
فتاريخنا الوطني يت�سم بالوحدة
واال�ستمرارية وال�شمولية.
و�أب����ان م�ست�شار وزارة التعليم
ن�سيجا
�أن ال�شعب ال�سعودي يُعد
ً
جمتمع ًّيا واح��دا ،فله مكانة كبرية
لدى قيادته التي حتر�ص على تلم�س
ح��اج��ات امل��واط��ن�ين ،وت�سعى �إىل
حتقيق كل مافيه خري ورخ��اء لهم،
وال�شعب وهلل احلمد يكنّ لقيادته
ك��ل ُح��ب وت��ق��دي��ر ،وي���درك حر�ص
هذه القيادة على م�صاحله ،وذكر
امل�ست�شار �أن مركزية املواطن تُعد
هي ال�ثروة ،ف�ثروة اململكة العربية
ال�سعودية برجالها ولي�ست بالبرتول.

وحدة التدريب بـ«المكتبات»
تقيم دورات

ر�سالة اجلامعة  -عمادة املكتبات:
ً
عقدت وحدة التدريب بعمادة �ش�ؤون املكتبات ،م�ؤخرا دورة تدريبية
بعنوان «�أخالقيات البحث العلمي يف جمال الإعاقة» ،وارتكزت على عدة
حماور �أبرزها «امل�صداقية واملهنية والثقة والدقة وامل�س�ؤولية والأمانة
العلمية ،والتعاون» بالإ�ضافة �إىل املحاور التي ت�ؤ�س�س منهجيات �أخالق
البحث العلمي.
كما عقدت ال��وح��دة دورة تدريبية بعنوان «ال��ذك��اء اال�صطناعي»،
ومتحورت حول ن�ش�أته وتطوره ومفهومه وخ�صائ�صه و�أهميته و�أنواعه
و�أهم تطبيقاته ،واهتمت باجلانب التقني والتطور املت�سارع يف هذا املجال
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية  ،2030حيث �إن الدورة تعزز املفاهيم يف جانب
الذكاء اال�صطناعي و�أهمية هذه التقنية للأجيال احلالية والقادمة.
وعقدت الوحدة دورة تدريبية بعنوان «املهارات الأ�سا�سية للكتابة باللغة
العربية» قدمها الدكتور ح�سام املجلي.

د.العريفي يلتقي بمشرفي األندية
الطالبية

ر�سالة اجلامعة -عمادة �ش�ؤون الطالب:
التقى وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب للأن�شطة
الطالبية الدكتور عبدالعزيز بن �سعد العريفي
مب�شريف وم�شرفات الأندية الطالبية يف لقاء
نظمته �إدارة الأندية الطالبية عرب ZOOM
 .ه���دف ال��ل��ق��اء �إىل مناق�شة �آل��ي��ة العمل
د .العريفي
يف الأن��دي��ة الطالبية للم�ساهمة يف تطوير
براجمها وتنوع �أن�شطتها مبا يحقق تطلعات
اجلامعة وخدمة الوطن من خالل الأن�شطة الطالبية.

د .المنصور مساعدة لتطوير الذات

ر�سالة اجلامعة -عبداهلل املنبهي:
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران العمر ،ق��راراً بتكليف
الدكتورة خلود املن�صور ،بالعمل م�ساعد ًة لرئي�س ق�سم مهارات تطوير الذات
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ب�شطر الطالبات.

وحت��دث د.العتيبي ع��ن الفئات
امل�شككة يف الإجراءات الأمنية التي
تتخذها ال��دول��ة ،متنا�سني حاجة
املجتمع للقيام بهذه الإجراءات التي
ت�ضمن �سالمته ،فتحقيق الأم��ن
واجب من واجبات الدولة.
وا�ستعر�ض د.العتيبي يف نهاية

املحا�ضرة الأه���داف التي يتبناها
مركز الوعي الفكري ،ومنها :تعزيز
الوالء الوطني ،وتر�سيخ قيم االنتماء،
وتنمية قيمة الو�سطية ،ون�شر ثقافة
االعتدال وقيم الت�سامح ،والوقاية
م��ن الفكر امل��ت��ط��رف ،وال��ت��أك��د من
ال�سالمة ال��ف��ك��ري��ة ،و�إي��ج��اد بيئة

وطنية ،وحت�صني اجلهات التعليمية،
وت�أهيل �أبنائنا املبتعثني ،م�ؤكداً �أن
اجلهات امل�ستفيدة من �أن�شطة املركز
ه��ي م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي،
و�إدارة التعليم ،والطالب والطالبات.
ويف ختام املحا�ضرة قدم عميد
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ال���دك���ت���ور علي

الدلبحي �شكره للم�ست�شار د.فهد
مطلق العتيبي ب�شكل خا�ص ،ولوزارة
التعليم ب�شكل عام لإقامتهم �أوىل
حم��ا���ض��رات (ال��وع��ي ال��ف��ك��ري) يف
رح���اب اجل��ام��ع��ة ،ال��ت��ي تعد مركز
�إل��ه��ام لتنمية قيم ال���والء للقيادة
الر�شيدة واالعتزاز بالهوية الوطنية.

ورشة عمل لمنسوبي الشؤون الرياضية
ر�سالة اجلامعة -ال�ش�ؤون الريا�ضية:
نظمت الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون الطالب،
ي��وم الأرب��ع��اء � 18صفر 1444هـ،
ور�شة عمل لكا ّفة موظفي الإدارة
ووح��دت��ه��ا م��وظ��ف�ين وم��وظ��ف��ات،
بقاعة املرقب باجلامعة ،بح�ضور
م��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ؤون
الريا�ضية الأ�ستاذ تركي ال�سلطان،
وم�����س��اع��د امل��دي��ر الأ���س��ت��اذ تركي
املالكي ،وم�ساعدة املدير للتخطيط
والتطوير الأ�ستاذة �سامية الفواز
ومب�����ش��ارك��ة  52م��وظ� ًف��ا وموظف ًة
بالإدارة.

وتناولت الور�شة �شرح �آلية العمل
وفق هيكل الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية اجلديد ،والتعريف مبهام
و�آل��ي��ات العمل اجل��دي��دة ،وتوزيعها
على ال��وح��دات .كما ج��رى خالل
الور�شة بحث �سبل رفع م�ؤ�شر �أداء
منتخبات اجل��ام��ع��ة على م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية ب�شقي الطالب
والطالبات
ت ��أت��ي ور���ش��ة ال��ع��م��ل ،بعد ق��رار
م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ب��دم��ج
النادي الريا�ضي باملدينة اجلامعية
للطالبات مع الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية.

«كن ملهما واترك أثرا» ..في لقاء

ر�سالة اجلامعة -الطلبة الدوليون:
نظمت وح��دة الأن�شطة ب����إدارة
ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي�ين ل���ق���ا ًء ب��ع��ن��وان
«كيف تكون م�ؤث ًرا؟» قدمه الدكتور

منري بن علي القرين ع�ضو هيئة
التدري�س بكلية احل��ق��وق والعلوم
ال�سيا�سية.
وحت���دث د.ال��ق��رين ع��ن �أهمية

ترك الأثر الإيجابي ،و �أثر النوايا يف
عمق الأثر وبقائه ،وكذلك �صفات
ال�شخ�صية امل��ؤث��رة التي يجب �أن
يت�صف بها ك��ل م ��ؤث��ر ،وه���ي� :أن

بارعا يف امل�شاركة الوجدانية،
يكون ً
و متفائال ،و ذك ًيا اجتماع ًيا ،و�أن
ي�صنع من احلدث ق�صة جناح ،و�أن
يخرج من االهتمام �إىل الت�أثري.

ر�سالة اجلامعة -مو�سى حدادي:
ا�ستقبل م ��ؤخ��را عميد امل���وارد
الب�شرية الدكتور �سامل الرجيعي
وفدًا من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية بقاعة الت�شريفات يف
اجلامعة بح�ضور م��دراء الإدارات
ور�ؤ���س��اء وح��دات و�أق�سام العمادة

امل��ع��ن��ي�ين ،وت��ن��اول��ت ال���زي���ارة ن��ب��ذ ًة
تعريفي ًة ع��ن ال��ع��م��ادة واخل��دم��ات
التي تقدمها ملن�سوبي ومن�سوبات
اجلامعة ،ومن �أهمها نظام تبادل
امل��ن��اف��ع ل��ل��ت��ق��اع��د امل�����دين ،و�آل��ي��ة
اال�ستفادة من الربامج الإلكرتونية
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل ��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة

للت�أمينات االجتماعية ،وقدم الوفد
ً
عر�ضا مرئ ًيا عن نظام الت�أمينات
االجتماعية.
ويف نهاية الزيارة �أعرب الطرفان
ع��ن �سعادتهما مل��ا تو�صل ل��ه هذا
اللقاء من اقرتاحات ونتائج �ست�سهم
يف حتقيق تطلعات ال��دول��ة ور�ؤي��ة

.2030
وت�أتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون
املتبادل بني اجلامعة والقطاعات
ال�سعودية احلكومية واخل��ا���ص��ة؛
ب��ه��دف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ج�سور
التوا�صل ،مما ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية
اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها.

وفد من«التأمينات االجتماعية» يزور عمادة
الموارد البشرية
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سامي الدخيل
نائبًا للمشرف على
اإلدارة والتحرير
�صدر قرار وكيل اجلامعة الدكتور
عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان بتكليف
الأ�ستاذ �سامي بن عبدالعزيز الدخيل
نائباً للم�شرف على �إدارة وحترير
�صحيفة ر�سالة اجلامعة.
ويعد الأ�ستاذ الدخيل �أحد الكفاءات املتميزة بال�صحيفة ،حيث بد�أ
تدريبه يف ال�صحيفة فرتة درا�سته بق�سم الإعالم تخ�ص�ص �صحافة
�إىل عام 1421هـ ،ثم بد�أ العمل يف ال�صحيفة عام 1422هـ م�س�ؤالً
عن التحقيقات والتقارير وتدريب الطالب ،وقدم خالل تلك الفرتة
العديد من الأعمال ال�صحفية املتميزة ،ثم بعدها �أخذ على عاتقه
م�س�ؤولية �سكرتري التحرير يف ال�صحيفة عام 1426هـ  ،ثم يف عام
1428هـ �أ�صبح نائباً لرئي�س التحرير.

الشؤون الرياضية تحتفي باليوم
العالمي للرياضة الجامعية

وقوف ب�شكل خاطئ و�سط غياب �إدارة الأمن وال�سالمة يف مواقف كلية الآداب

زار مقر

..

التونسي يسرد قصة انطالقته من قسم اإلعالم
نحو إدارة MBC

ر�سالة اجلامعة  -وه��ج الع�صيمي،
جل�ي�ن ال ��زاي ��دي ،م�ت�ع��ب ال�سبيعي،
يا�سر فالتة:
ا�ست�ضاف ق�سم الإع�لام ،خبري
الإع�لام الأ�ستاذ حممد التون�سي
امل��دي��ر ال��ع��ام ملجموعة )(MBC
يف ال�����س��ع��ودي��ة ،و�أح����د خريجي
الق�سم ،و�ألقى خالل زيارته ندو ًة
ب��ع��ن��وان «ن��ق��ط��ة يف املنت�صف ..
رحلة الإع�ل�ام» �سرد فيها ق�صة
انطالقته نحو الف�ضاء الإعالمي
من الأكادميي �إىل املهني.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ع��ر���ض ن��ادي
الإع��ل��ام ب��ك��ل��ي��ة الآداب مقط ًعا
م��رئ�� ًي��ا ع��ن ق�����ص��ة ان��ط�لاق جنم
الإعالم الأ�ستاذ حممد التون�سي،
الذي بدوره قدم لهم ال�شكر على
هذه املبادرة ،م�ؤك ًدا على �أن جمال
الإع�لام موهبة وم��ه��ارة بالدرجة

الأوىل ،ولكن �صقل هذه املهارات
يحتاج �إىل درج��ة �أكادميية تعزز
من تلك املهارات.
و�أ���ش��ار التون�سي �إىل �أن جمال
الإع��ل�ام وا���س��ع وم��ت��ج��دد ،وق��اب��ل
ل�لاج��ت��ه��اد ،ون����� ّوه ع��ل��ى ���ض��رورة
توخي احل��ذر عند ن�شر الر�سالة
الإعالمية ،وذكر التون�سي �أن هناك
مواقف �إيجابية يف الإعالم ت�سجلها
الذاكرة ال تُن�سى �أب�� ًدا ،وت�ستطيع
ت��وظ��ي��ف��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د يف م��واق��ف
�أخرى للم�ساعدة يف تطوير املجال.
وعلى هام�ش هذه الزيارة جت ّول
التون�سي يف �أرجاء متحف الإعالم
ب��ك��ل��ي��ة الآداب ،وت�����ش��رف ق�سم
الإع��ل�ام مم��ث�ًلااً برئي�سة الق�سم
بتقدمي درع تذكاري له.
وعرب التون�سي عن �سعادته بهذه
الزيارة ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي يف
موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»

ب��ق��ول��ه�« :أع���دمت���وين �إىل مقعدي
الدرا�سي ل�ساعات� .شك ًرا جامعتنا
الأم».
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء -ال�����ذي �أداره
الطالب �سلطان العتيبي والطالبة
ملى ال�سهلي -رئي�سة ق�سم الإعالم
ال��دك��ت��ورة عهود ال�شهيل ،ووكيل
وزارة الإع�لام لل�ش�ؤون الإعالمية
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن �سلمه،
وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
بالإ�ضافة �إىل �أكرث من  ١٢٠طال ًبا
وطالب ًة من ق�سم الإعالم.
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل زار
التون�سي مقر �صحيفة «ر�سالة
اجل����ام����ع����ة» ،وك�����ان يف م��ق��دم��ة
م�ستقبليه امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
وحترير ال�صحيفة الدكتور علي
�ضميان ال��ع��ن��زي ،وم��دي��ر الإدارة
الأ�ستاذ عبداهلل الفليج ،ومن�سوبو
ال�صحيفة.

وا���س��ت��م��ع ال��ت��ون�����س��ي وال���وف���د
امل����راف����ق ل���ه �إىل ����ش���رح م��وج��ز
ع��ن ���س�ير ال��ع��م��ل يف ال�صحيفة
وم�سريتها الأكادميية والتدريبية
لطالب ق�سم الإع�لام ،و�أق�سامها
التحريرية والفنية ب�صالة حترير
الأخبار الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاريعها امل�ستقبلية واجل���اري
تنفيذها.
ويف نهاية الزيارة أ�ب��دى حممد
التون�سي اع��ت��زازه وافتخاره ب�أنه
من �أوائل الذين عملوا يف �صحيفة
الر�سالة ،متذكراً بكاءه قبل �صدور
العدد الأول ،و�أب��ان التون�سي �أن
ر�سالة اجلامعة تتفرد بالأولوية
ل��ك��ون��ه��ا �أول ���ص��ح��ي��ف��ة جامعية
على م�ستوى اململكة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها ال�صحيفة الوحيدة التي
�سام وذلك يدل على
�صدرت ب�أمر ٍ
مدى �أهميتها.

ر�سالة اجلامعة -ال�ش�ؤون الريا�ضية
�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثل ًة بالإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية،
يوم الثالثاء � 24صفر 1444هـ “فعالية اليوم الريا�ضي املفتوح” ،وذلك
مبنا�سبة اليوم العاملي للريا�ضة اجلامعية ،الذي يوافق � 20سبتمرب.
�أقيمت الفعالية بال�صالة الريا�ضية «القبة الهوائية» للطالب ،ويف النادي
الريا�ضي باملدينة اجلامعية للطالبات ،و�سط م�شاركة �أك�ثر من 519
م�شار ًكا من طالب وطالبات ومن�سوبي اجلامعة.
�شملت الفعالية كرة القدم ،والطائرة ،وال�سلة ،والطاولة ،واال�سكوا�ش،
والري�شة ،والطائرة وغريها من الألعاب الريا�ضية.
هدفت الفعالية �إىل حث جميع طالب وطالبات اجلامعة ومن�سوبيها
و�أع�ضاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف الن�شاط الريا�ضي.

ً
احتفاال باليوم
فعاليات رياضية متنوعة
الوطني 92

ر�سالة اجلامعة -فهد الفليج
اختُتمت م�ساء ي��وم الإثنني املا�ضي فعاليتان ريا�ضيتان هما� :سباق
اجلري ،و�سباق الدراجات الهوائية ،وقد نظمتهما عمادة �ش�ؤون الطالب
ممثل ًة ب��الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية ،بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب
الدكتور علي الدلبحي ،ومدير الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية الأ�ستاذ
تركي بن عبدالرحمن ال�سلطان.
�شارك يف الفعالية �أكرث من  376م�شار ًكا من طلبة اجلامعة ومن�سوبيها
ومن خارج اجلامعة.
حقق املركز الأول يف �سباق اجلري من فئة الطالب حممد وليد اليحيى،
ويف املركز الثاين �أبو بكر �إ�سحاق ،ويف املركز الثالث حممد لو.
ويف فئة املوظفني حقق املركز الأول عمار يا�سر ،واملركز الثاين فتحي
العي�سى ،فيما ح�صل على املركز الثالث عي�سى عبدالرحمن.
بينما حقق املركز الأول يف فئة �أع�ضاء هيئة التدري�س �شاه حممد واملركز
الثاين خور�شيد واملركز الثالث ب�شري �صالح.
ويف فئة خارج اجلامعة حقق املركز الأول خالد هزازي ،والثاين مانع
العتيبي ،فيما جاء املركز الثالث من ن�صيب �أحمد القحطاين
�أما يف �سباق الدراجات الهوائية لفئة الطالب حقق املركز الأول �سعود
البواردي ،واملركز الثاين فار�س املزيد ،واملركز الثالث مدثر تواقر ومنقو
ويف فئة املوظفني حقق املركز الأول �أحمد �إدري�س هو�ساوي ،ويف فئة
�أع�ضاء هيئة التدري�س حقق املركز الأول حممد الغبان ،ويف فئة خارج
اجلامعة حقق املركز الأول بالل كناكري ،ويف املركز الثاين �أن�س البابطني،
واملركز الثالث �سليمان ال�صغري.
ويف ختام الفعالية الريا�ضية �سلّم عميد �ش�ؤون الطالب امليداليات
واجلوائز للفائزين باملراكز الأُول

امل�شرف على الإدارة والتحرير
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