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اخلبر.. ومنصة احلدث

1112 حبوب منع الحمل تزيد نسبة اإلصابة بسرطان الثدي اآلداب.. بطال لصاالت قدم الجامعة

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  اأ����ص���در 

اجلامعات  ���ص���ؤون  جمل�س  رئي�س 

م�افقته  البنيان،  ي��صف  الأ�صتاذ 

الآداب  كلية  م�صمى  تغيري  على 

لت�صبح   ،»College Of Arts«

العل�م الإن�صانية والجتماعية  كلية 

 College of Humanities«

and Social Sciences«، وذلك 
الثاين  الدرا�صي  الف�صل  من  بداية 

وذل��ك  1444ه�،  اجلامعي  للعام 

رئي�س  معايل  رفعه  م��ا  على  ب��ن��اًء 

اجلامعة الدكت�ر بدران العمر، من 

يف  اجلامعة  جمل�س  ت��صية  خالل 

1441ه�،  لعام  »التا�صعة«  جل�صته 

كلية  م�صمى  تغيري  على  بامل�افقة 

 ،»College Of Arts« الآداب 

الإن�صانية  ال��ع��ل���م  كلية  لت�صبح 

 College of« والج��ت��م��اع��ي��ة 

 Humanities and Social
.»Sciences

عميد  ب��ارك  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 

عبدال�هاب  الدكت�ر  الآداب  كلية 

اأبا اخليل هذه اخلط�ة التي تاأتي 

التط�ير. اإطار  يف 

»مبنا�صبة  اخل��ي��ل:  د.اأب���ا  وق��ال 

�صدور م�افقة معايل وزير التعليم 

اجلامعات  ���ص���ؤون  جمل�س  رئي�س 

الآداب  كلية  م�صمى  تغيري  على 

لت�صبح   ،»College Of Arts«

العل�م الإن�صانية والجتماعية  كلية 

 College of Humanities«

 ،»and Social Sciences
التي  اخلط�ة  ه��ذه  للكلية  نبارك 

تاأتي يف اإطار التط�ير الذي ت�صعى 

اإىل  لل��ص�ل  خالله  من  اجلامعة 

العاملية«. املمار�صات  اأف�صل 

هذا، وتعد كلية الآداب اأول كلية 

اأن�صئت يف جامعة امللك �صع�د منذ 

وحتت�ي  ع��ق���د،  خم�صة  م��ن  اأك��ر 

على �صبعة اأق�صام اأكادميية: »اللغة 

الجنليزية  اللغة  واآدابها،  العربية 

واآداب���ه���ا، ال��ت��اري��خ، اجل��غ��راف��ي��ا، 

الجتماعية،  الدرا�صات  الإع��الم، 

واملعل�مات«. املكتبات  عل�م 

احل��ف��اظ  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  وت��ه��دف 

ع��ل��ى ال����راث الإ���ص��الم��ي، ول��غ��ة 

وتر�صيخ  النب�ية،  وال�صنة  القراآن 

العليا،  الإ�صالمية  واملثل  املفاهيم 

الفعالة  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة 

يف دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ك��اف��ة 

اأ�صهمت  لذا  اململكة؛  يف  ج�انبها 

ت�صهم  ومازالت  باأق�صامها  الكلية 

عجلة  ودف��ع  املجتمع،  خ��دم��ة  يف 

اململكة. يف  التنمية 

تحويل »اآلداب«.. لــ »كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية«
بقرار من جمل�س �ش�ؤون اجلامعات.. 

د.أبا الخيل: تأتي هذه الخطوة في إطار التطوير

د. اآبا اخليل د. العمر اأ. البنيان

ر����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة - ع��ب��دال��رح��م��ن 

املنقا�ش - في�سل املنيع:

ال�صياحة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اق����رح 

املنيف  ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل  والآث����ار 

اإن�صاء هيئة م�صتقلة خا�صة بالراث 

بتاريخ  تُعنى  والب�صري  ال�صمعي 

اململكة العربية ال�صع�دية احلديث، 

 « ل���  ذل��ك يف ت�صريح خ��ا���س  ج��اء 

اجلامعة«  ر�صالة  �صحيفة  �صناب 

خالل تد�صينه فعالية »الي�م العاملي 

التي  والب�صري«،  ال�صمعي  للراث 

اأقامتها كلية ال�صياحة والآثار.

واأ������ص�����اف ع��م��ي��د ال�����ص��ي��اح��ة 

اأ�صبح عر�س �ص�رة  الي�م  والآثار: 

تُ��ع��ن��ى ب��ال��ت��اري��خ اأ����ص���رع و���ص���لً 

عملية  من  جدوى  واأكر  للمجتمع 

الكتابة، مبيناً اأن الإن�صان بطبيعته 

اإن�صان  اأن يك�ن  »�ص�ري« اأكر من 

قارئا.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  د�صن 

حممد  بن  علي  الدكت�ر  والتط�ير 

لتنظيم  الإر�صادي  الدليل  م�صملي 

ال����ث���ائ���ق ب��اجل��ام��ع��ة ال�����ذي ق��ام 

ب���اإع���داده م���ؤخ��راً م��رك��ز ال���ث��ائ��ق 

ب����ك���ال���ة اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

يزيد  الدكت�ر  باإ�صراف  والتط�ير 

بن حممد احلميدان.

 وي���ه���دف ال��دل��ي��ل الإر����ص���ادي 

لتنظيم ال�ثائق اإىل ت��صيح اأنظمة 

لل�ثائق  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  ول���ائ��ح 

وحدات  يف  للعاملني  واملحف�ظات 

الت�����ص��الت الإداري����ة والأر���ص��ي��ف 

ب���اجل���ام���ع���ة، وي��ك��ت�����ص��ب ال��دل��ي��ل 

ت��صيح  اأداة  لك�نه  خا�صة؛  اأهمية 

ذات  الكرمية  ال�صامية  ل��الأوام��ر 

الر�صمية  ال�ثائق  بتنظيم  العالقة 

يعمل  ك��م��ا   ، واإدارت���ه���ا  وحفظها 

ت�حيد  ع��ل��ى  الإر����ص���ادي  ال��دل��ي��ل 

لكافة  والإدارية  الفنية  الإجراءات 

يت�افق  ال�حدات يف اجلامعة، مبا 

مع اخلطة ال�صراتيجية للجامعة، 

وت�����ص��ت��ف��ي��د م��ن��ه ج��م��ي��ع وح���دات 

الدليل  وي�صاهم  وكلياتها،  اجلامعة 

اأم��ان  م�صت�ى  رف��ع  يف  الإر���ص��ادي 

باجلامعة. ال�ثائق 

ال�ثائق  مركز  اأن  بالذكر  جدير 

ب�كالة اجلامعة للتط�ير والتخطيط 

الدليل  هذا  ن�صر  على  حالياً  يعمل 

اجلامعة  وكليات  يف جميع وحدات 

ال�صتفادة. ل�صمان 

عميد ال�شياحة لـ»�شناب                            «..

ضرورة تأسيس هيئة تهتم بالتراث السمعي والبصري

د. مسملي يدشن الدليل اإلرشادي لتنظيم الوثائق

ً
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دورة في استخدام الطرق الحديثة 
لتشخيص »كورونا«

ر�سالة اجلامعة- نايف القحطاين- 

عبداللطيف احلايك- نواف 

الع�ساف:

�أق����ام ك��ر���س��ي �أب���ح���اث ف��رو���س 

�سعود  �مل��ل��ك  بجامعة  كوفيد19- 

دورة متخ�س�سة يف ��ستخد�م �لطرق 

ف��رو���س��ات  لت�سخي�س  �حل��دي��ث��ة 

كورونا ومتحور�ته �ملختلفة بعنو�ن:

 Human coronaviruses:
 Current Diagnostic
 Tools, Sequence and
 Phylogenetic Analysis
�لكر�سي  �أن�سطة  �إط���ار  يف  وذل���ك 

بن  د.ف��ه��د  ��ستهل  وق��د  �لعلمية. 

ن��ا���س��ر �مل��ج��ح��دي �مل�����س��رف على 

كوفيد19-  فرو�س  �أبحاث  كر�سي 

�ملتخ�س�سة  �ل����دورة  ه��ذه  �أع��م��ال 

�جلامعة  �إد�رة  يف  �مل�سوؤولني  ب�سكر 

�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ع���م���ادة  ووك���ال���ة 

هذه  وت�سمنت  �لبحثية.  للكر��سي 

�لفعالية �إلقاء حما�سرتني نظريتني, 

كانت �ملحا�سرة �لأوىل عن �لأهمية 

و�ألقت  كورونا,  لفرو�سات  �لطبية 

هذه �ملحا�سرة د.�أ�سماء بنت نا�سر 

�ل�سالح �أ�ستاذ �لفرو�سات �مل�ساعد 

بق�سم �لنبات و�لأحياء �لدقيقة.

�لثانية:  �ملحا�سرة  كانت  فيما 

�لك�سف  �حل��دي��ث��ة يف  �ل��ط��رق  ع��ن 

و�لفرو�سات  كورونا  فرو�سات  عن 

�ملحا�سرة  ه��ذه  و�أل��ق��ى  �مل�ستجدة, 

�أحمد  ظفر  �أحمد  د.�أن���و�ر  �سعادة 

من مركز �لتميز �لبحثي يف �لتقنية 

�حل��ي��وي��ة, و�أع���ق���ب �مل��ح��ا���س��رت��ني 

برنامج عملي يف �ملخترب للم�ساركني 

وطالب  �لباحثني  من  �لربنامج  يف 

يف  �سارك  وق��د  �لعليا,  �لدر��سات 

�لدر��سات  طالبا  عليه  �لإ���س��ر�ف 

�إبر�هيم  �لطالب  بالق�سم:  �لعليا 

نورة  و�لطالبة  عزيز,  علي  حممد 

ويف  �لكبي�سي.  �ل��ع��زي��ز  عبد  بنت 

�مل�سرف  �لدكتور  �لدورة �سكر  ختام 

من  �حل�سور  جميع  �لكر�سي  على 

�لعليا  �لدر��سات  وطالب  �لباحثني 

�مل�ساركني على ح�سورهم وتفاعلهم, 

و�ل�سد�د,  �لتوفيق  كل  لهم  ومتنى 

�لرب�مج  من  �ملزيد  بتقدمي  و�ع���د�ً 

�لتخ�س�سية يف جمالت  و�ل��دور�ت 

عمل �لكر�سي يف �لقريب �لعاجل.

فعالية اليوم العالمي للتراث 
السمعي والبصري بالسياحة

ر�سالة اجلامعة- عبدالرحمن 

املنقا�ش- في�سل املنيع:

د�سن عميد كلية �ل�سياحة و�لآثار 

وم�ساعد  �ملنيف,  عبد�هلل  �لدكتور 

�سلمان  �مللك  ملكتبة  �لعام  �مل�سرف 

�لثالثاء  يوم  �لأكلبي  علي  �لدكتور 

�ملا�سي فعالية �ليوم �لعاملي للرت�ث 

على  )نافذتك  و�لب�سري  �ل�سمعي 

�ل�سياحة  كلية  يف  وذل��ك  �ل��ع��امل(, 

ركن  على  �لفعالية  �حتوت  و�لآث��ار. 

للجل�سة �لرت�ثية و��ستوديو للت�سوير 

�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي وم��ت��ح��ف ُم�����س��اح��ب 

كما  و�لب�سرية,  �ل�سمعية  للو�سائل 

بعنو�ن:  �لفعالية حما�سرة  ت�سمنت 

توثيق  �لب�سري  �ل�سمعي  �ل���رت�ث 

للم�ستقبل,  و��ست�سر�ف  للما�سي 

�أل��ق��اه��ا د.حم���م���د ح��م��و���س, من 

و�لإر�ساد  �لرت�ث  �إد�رة مو�رد  ق�سم 

مت  �ل�سياحي, ويف نهاية �لفعالية نُظِّ

��ستديوهات  �إىل  ميد�نية  زي���ارة 

�جل��ام��ع��ة, و�ح��ت��وى �مل��ع��ر���س على 

م�سابقات متنوعة للح�سور.

مب�صاركة 21 متحدثًا و80 مل�صقًا علميًا

مركز الدراسات اإلنسانية يقيم برنامج التميز في البحث العلمي
ر�سالة اجلامعة - قما�ش املني�سري:

�أق����ام م��رك��ز ب��ح��وث �ل��در����س��ات 

�لعلمي  �لبحث  �لإن�سانية يف عمادة 

يف  )�لتميز  عنو�ن:  حتت  برناجماً 

�لبحث �لعلمي( وذلك برعاية عميد 

حممد  �أ.د.  �لعلمي  �لبحث  عمادة 

�إبر�هيم �لو�بل. و�متد �لربنامج  بن 

�أي��ام ب��دء�ً من يوم �لأح��د 5  لثالثة 

 30 �ملو�فق  1444ه��  �لثاين  ربيع 

�لثالثاء  يوم  وحتى  2022م  �أكتوبر 

 1 �ملو�فق  1444ه��  �لثاين  ربيع   7
نوفمرب 2022م.

وقد ��ستمل �لربنامج على ندو�ت 

ومعر�س مل�سقات للكليات �مل�ساركة 

وهي:

-كلية �ل�سياحة و�لآثار.

-كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية.

-كلية �لآد�ب.

-كلية �للغات و�لرتجمة.

-كلية �إد�رة �لأعمال.

عدد  بلغ  حيث  �ل��رتب��ي��ة.  -كلية 

�للقاء�ت  يف  �مل�ساركني  �ملتحدثني 

�لعلمية 21 متحدثاً ومتت �مل�ساركة 

ب�80 مل�سقاً علمياً و�فتتح �لربنامج 

يف يومه �لأول بتالوة �لقر�آن �لكرمي, 

بحوث  م��رك��ز  م��دي��رة  كلمة  تلتها 

�ل��در����س��ات �لإن�����س��ان��ي��ة د.�أ���س��م��اء 

كلمتها  يف  ق��ال��ت  �ل��ت��ي  �ل��ي��م��ن��ي 

�لفتتاحية: »�أهاًل و�سهاًل بكم �ليوم 

ملتقى  يف  �سعود  �مللك  جامعة  يف 

قافلة �لبحث �لعلمي برعاية كرمية 

�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  من 

�مللتقى  ويت�سمن  �ل��ع��م��ر,  ب����در�ن 

�لعلمية  �مل��ح��ا���س��ر�ت  م��ن  �سل�سلة 

ومن  �لإن�سانية,  �لكليات  بني  تنتقل 

�لكليات �مل�ساركة �ليوم: كلية �لآد�ب, 

وي�ساحب  و�لرتجمة,  �للغات  وكلية 

�مللتقى معر�ًسا للمل�سقات �لعلمية«.

ع��دة  ع��ل��ى  �ل���ن���دوة  ��ستملت  وق���د 

يف  �لأوىل  �جلل�سة  �أد�ر  جل�سات: 

�ليوم �لأول مدير مركز بحوث كلية 

�ل�سياحة و�لآثار د.�سلطان �ملطري 

�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ومب�ساركة 

فا�سل  ب���ن  د.ط�����الل  �ل��ك��ل��ي��ة:  يف 

د.�أزه���ري  و  �لعتيبي  د.�سلمان  و 

�لفتاح. عبد  د.حممد  و  م�سطفى 

وبد�أت �جلل�سة �لثانية من �لربنامج 

و�لعلوم  �حلقوق  كلية  عميد  بكلمة 

�آل  �ل��ل��ط��ي��ف  د.ع��ب��د  �ل�سيا�سية 

مركز  رئي�س  �جلل�سة  و�أد�ر  �ل�سيخ. 

و�لعلوم  �حلقوق  كلية  يف  �لبحوث 

�لكرمي. �لعبد  د.ع��ادل  �ل�سيا�سية 

�لثاين  لليوم  �لأوىل  �جلل�سة  و�أد�ر 

م��دي��رة م��رك��ز ب��ح��وث �ل��در����س��ات 

ومدير  �ليمني  د.�أ�سماء  �لإن�سانية 

د.ج��ارح  �لآد�ب  كلية  بحوث  مركز 

ع��م��ادة  عميد  و���س��ارك  �لعتيبي, 

�لو�بل  �أ.د.حم��م��د  �لعلمي  �لبحث 

ووكيل كلية �لآد�ب للدر��سات �لعليا 

�لذكري  د.ف��ار���س  �لعلمي  و�لبحث 

�أد�ر  فيما  �جلل�سة.  هذه  يف  بكلمة 

بحوث  مركز  مدير  �لثانية  �جلل�سة 

د.عبد�هلل  و�لرتجمة  �للغات  كلية 

كلية  عميد  مب�ساركة  �لأ���س��م��ري, 

�للغات و�لرتجمة د.�سلطان �حلربي 

ووك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة �ل��ل��غ��ات و�ل��رتج��م��ة 

�لربنامج  �حلربي.و�ختتم  د.ري��ز�ن 

�لأوىل  جل�سته  يف  �ل��ث��ال��ث  ي��وم��ه 

�لبحث  ع��م��ادة  وك��ي��ل��ة  مب�����س��ارك��ة 

د.عبر  �لن�سائية  لالأق�سام  �لعلمي 

�مل�سري, ووكيل كلية �إد�رة �لأعمال 

�لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��سات 

�إد�رة  كلية  ووكيلة  �لعنزي,  د.و�دي 

�لأعمال د.رميا بنت ح�سن, ومدير 

مركز �لبحوث يف كلية �إد�رة �لأعمال 

�ختُتمت  �ل��ع��دمي.ف��ي��م��ا  د.خ���ال���د 

�جل��ل�����س��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��ي��وم �لأخ���ر 

وح��دة  م�����س��رف��ة  بكلمة  ل��ل��ربن��ام��ج 

�لبحث �لعلمي بكلية �لرتبية د.هيلة 

مديرة  من  ختامية  وكلمة  �ل�سليم, 

�لإن�سانية  �لدر��سات  بحوث  مركز 

م��دي��رة  و�أل��ق��ت  �ليمني  د.�أ���س��م��اء 

�لإن�سانية  �لدر��سات  بحوث  مركز 

معايل  فيها  �سكرت  كلمة  د.�ليمني 

رئي�س �جلامعة على رعايته �لكرمية 

�سكرت  كما  �لعلمية,  �لقافلة  لهذه  

للدر��سات  �جلامعة  وكيل  �سعادة 

�أ.د.ي��زي��د  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا 

وعميد  �ل�سيخ,  �آل  �مللك  عبد  ب��ن 

عمادة �لبحث �لعلمي �أ.د.حممد بن 

فريق  �سكرت  كما  �لو�بل,  �إبر�هيم 

�لبحوث  من�سوبات مركز  �لعمل من 

و�لدر��سات �لإن�سانية ومدر�ء �ملر�كز 

�لقائمني  للعمادة  �لتابعة  �لبحثية 

�إع��د�د�ً  �لبحثية  �لقافلة  هذه  على 

د.�ليمني:  وقالت  وتنفيذ�ً.  وترتيباً 

�لدر��ساِت  بحوِث  مركِز  روؤي��َة  »�إَنّ 

�إىل  �لو�سول  يف  تتمثل  �لإن�سانية 

�إنتاِج  يف  و�لتميِز  �لعامليِة  �ل��ري��ادِة 

�ل��ب��ح��وِث �لإب���د�ع���ي���ة �ل��ت��ي ت��ل��ِبّ��ي 

تطلعاِت �لوطن, ول ميكن �أن يتحقَق 

�أيديكْم, ولأجل  �إل بكْم, وعلى  ذلك 

ذلك ي�سعى �ملركُز من خالل ُحزمِة 

ملن�سوبات  مها  يقِدّ �ل��ت��ي  خ��دم��اِت��ه 

�إىل  باجلامعة,  �لإن�سانية  �لكليات 

�جلامعة  روؤي��ة  حتقيق  يف  �لإ�سهام 

و�أهد�فها �لإ�سرت�تيجية, �لتي تنبثق 

منها �أهد�ف �ملركز �ملتمثلة يف:

1. �مل�ساهمة يف بناء كو�در بحثية 
متميزة.

و�لتعاون  �ل�سر�كة  ن�سبة  رفع   .2
�لبحثي.
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4. توفر بيئة بحثية د�عمة.
�لبينية  �لبحوث  ع��دد  زي���ادة   .5

عالية �جلودة.

�لباحثني  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل   .6
و�ل��ب��اح��ث��ات. وق��د �أط��ل��َق �مل��رك��ز يف 

�ل�سنو�ت �لأخرة عدًد� من �ملبادر�ِت 

�لبحوِث  تعزيُز  �أب��رُزه��ا:  �لنوعَيِّة, 

�لجتماعية  �ل��ع��ل��وم  ب��ني  �لبينية 

و�لإن�سانية و�لعلوم �لأخرى, ومبادرةُ 

�ملجموعاِت �لبحثيِة �ملتميزة, و�إقامُة 

�لندو�ت �ملتخ�س�سة بالبحث �لعلمي, 

�لبحِث  ق��و�ف��ل   وتنظيم   ورع��اي��ة 

معار�ِس  ورع��اي��ة  لة,  �ملتنِقّ �لعلمِيّ 

�أ�سابيِع  ودع��ِم  �لعلمية,  �ملل�سقاِت 

�سجال,  وب��رن��ام��ِج  �لعلمي,  �لبحِث 

و���س��اع��ِة م��ع��رف��ة, وت��د���س��ني ور����سِ 

�لعلمي  �لبحِث  و�قِع  ملناق�سِة  �لعمِل 

و�سبِل �لرتقاِء به. وقد عمَل �ملركُز 

على  �ملا�سيِة  �ل�سنو�ِت  م��د�ِر  على 

 )233( وثالثنَي  وثالثٍة  مئتنِي  دع��ِم 

ع�سَر  خم�سَة  تاأليِف  ودع���ِم  بحًثا, 

)15( م��ق��رًر� در����س��ًيّ��ا, ودع��ِم �أرب��َع 

ع�سرة )14( جمموعًة بحثية, ودعِم 

�أربعمئٍة و�سبٍع و�أربعنَي )447( ر�سالًة 

علمية, وتنفيِذ خم�ٍس و�أربعنَي )45( 

ور�سَة عمٍل لع�سو�ِت هيئة �لتدري�س 

وخم�سنَي  ثماٍن  وتنفيِذ  باجلامعة, 

)58( ور�سَة عمٍل لطالباِت �لدر��ساِت 

ور���س��ة   )20( وع�����س��ري��ن  �ل��ع��ل��ي��ا, 

م�سرتكة. وح�سل �ملركز على جائزة 

�لدر��سات  وكالة  �لبحثي من  �لتميز 

ولأهمية  �لعلمي.   و�لبحث  �لعليا 

�للقاء�ت �لعلمية؛ تاأتي قافلة �لبحث 

�لعلمي �لتي �نطلقت لأول مرة يف عام 

)�أخالقيات  عنو�ن:  حتت  ١٤٣٧ه���� 

�لكليات  �لعلمي( مب�ساركات  �لبحث 

معار�س  ثالثة  و�ساحبها  �لإن�سانية, 

�لركن  معر�س  ه��ي:  ونوعية  علمية 

ومعر�س  �لرتبية,  كلية  يف  �لعثماين 

�ل�سياحة,  كلية  يف  �لبحوث  م�سادر 

ومعر�س �ملل�سقات �لعلمية لطالبات 

�لدر��سات �لعليا. وتاأتي قافلة �لبحث 

�لعلمي لهذ� �لعام بعنو�ن: )�لتميز يف 

�لبحث �لعلمي( وتهدف �إىل:

دور  ت��ع��زي��ز  يف  �مل�����س��اه��م��ة   .1
جامعة  بو�سفها  �ل��ري��ادي  �جلامعة 

بحثية.

٢. ن�سر ر�سالة �لتميز �لعلمي.

�لطاقة  زي���ادة  يف  �مل�ساهمة   .3
يف  �لبتكارية  �لبحثية  �لإنتاجية 

�لكليات �لإن�سانية.

يف  �لبحثية  �ملجالت  مو�ءمة   .4
يف  �لبحثية  و�لأول���وي���ات  �لكليات, 

�جلامعة, و�لحتياجات �لوطنية.

على  �ل��ت��ع��رف  يف  �مل�ساهمة   .5
و�لن�سر  �لعلمي  �لبحث  م��ع��وق��ات 

�ملتميز.

�قت�ساد  ب��ن��اء  يف  �مل�ساهمة   .6
يف  �لقافلة  ه��ذه  وت��رك��ز  �مل��ع��رف��ة. 

فح�س  على  حما�سر�تها  �سل�سلة 

و�لن�سر  للبحث  �ل���ر�ه���ن  �ل���و�ق���ع 

�لإن�����س��ان��ي��ة,  �ل��ك��ل��ي��ات  يف  �لعلمي 

�لن�سر  م��ع��وق��ات  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 

�إىل  �لتطوير,  و�سبل  �ملميز,  �لعلمي 

جانب ��ستعر��س عدد من �لتجارب 

�مل��ج��الت  يف  �لن�سر  يف  �ل��ن��اج��ح��ة 

�ملرموقة. ووجهت د. �ليمني كلمتها 

�أع�ساء  من  �جلامعة  من�سوبي  �إىل 

»�لزميالُت  قائلة:  �لتدري�س  هيئة 

�لبحوِث  مركِز  يف  ناأمُل  و�ل��زم��الء, 

و�لدر��ساِت �لإن�سانيِة بجامعِة �مللك 

من  وغ��ُره  �ملركُز  َل  يتحَوّ �أن  �سعود 

لإنتاِج  م�سدٍر  �إىل  �لبحثيِة  �ملر�كِز 

�مل�ساريع  وو�سِع  �لبحثية,  �لأف��ك��ار 

�لوطن  �ح��ت��ي��اج��اِت  وف���َق  �لنوعية 

بالُدنا,  ت�سهُدها  �لتي  و�لتحولِت 

و�أْن نَرى �لأعماَل �لبحثيَة ر�فد�ً من 

رو�فِد نه�سِة �لوطن, وعلينا جميًعا 

حتقيِق  يف  �لإ�سهاِم  م�سوؤوليُة  تقُع 

روؤيِة �لوطن«. ووجه �لدكتور فار�س 

�لذكري وكيل كلية �لآد�ب للدر��سات 

�لعليا حديثاً قال فيه: »نحن ن�سارك 

يف قافلة �لبحث �لعلمي �لذي يرعاه 

�لإن�سانية,  �لدر��سات  بحوث  مركز 

يف �جلل�سة �لثانية �ملخ�س�سة لكلية 

فيها  ن�ستعر�س  �أن  ونحاول  �لآد�ب, 

يف  ومبادر�تها  �لكلية  �إجناز�ت  �أهم 

نكت�سف  �أن  ون��ح��اول  �مل��ج��ال,  ه��ذ� 

�لتي  و�لتحديات  �مل��ع��وق��ات  بع�س 

لنو�سل  و�لباحثات  �لباحثني  تو�جه 

يف  �جلامعة  تريدها  �لتي  �لر�سالة 

ويف  �هلل.  مب�سيئة  �لبحثي  �لتميز 

�ملر�سدي  ج���ارح  للدكتور  ت�سريح 

فعالية  �ل��ي��وم  ه��ذ�  »نح�سر  ق���ال: 

وتَُعّد  �لعلمي,  للتميز  �لثاين  �ليوم 

�ملنا�سط  من  من�سًطا  �لفعالية  هذه 

بالبنان  �إليها  ي�سار  �أن  يجب  �لتي 

ت�سهده  �لتي  �لتحول  مع  خ�سو�ساً 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية, نحن �لآن 

ننطلق جميًعا بو�سفنا مكونات هذ� 

�ل�سعب -�سو�ء منظمات �أم هيئات- 

ن��ح��و �جت����اه وه����دف و�ح����د وه��و 

حتقيق �لروؤية, ولعل �أحد �مل�سار�ت 

ب��ارز  دور  لها  يكون  �أن  ي��ر�د  �لتي 

�لتحول  بحكم  �لعلمي  �لبحث  هي: 

�سعود  �مللك  جامعة  تعي�سه  �ل��ذي 

�أن ت�سبح هيئة  �إىل  �لآن يف �سعيها 

بحثية  �أكادميية  جهة  �أو  منظمة  �أو 

وفقاً  �لعامل  م�ستوى  على  متميزة 

ويل  �سيدي  �سمو  وطموح  لتطلعات 

ت�سارك  ذلك  يف  وم�ساهمًة  �لعهد, 

كلية �لآد�ب يف هذه �لفعالية ممثلة 

يف �لدكتور فار�س �لذكري, وي�سارك 

�لآد�ب من  كلية  مركز بحوث  �أي�ساً 

�أجل �إبر�ز جهوده �ملقدمة يف جمال 

�لبحث �لعلمي.
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اتفاقية مع »البلدية واإلسكان« لتنفيذ الدبلوم العالي في 
التخطيط والتصميم الحضري

 - البعيجان  ع��زام  اجلامعة-  ر�سالة 

خالد ال�سيباين 

ال�ش�ؤون  ووزارة  اجلامعة  اأب��رم��ت 

عقًدا  والإ�شكان،  والقروية  البلدية 

يف  العايل  الدبل�م  برنامج  لتنفيذ 

احل�شري  والت�شميم  التخطيط 

املناطق  واأم��ان��ات  ال����زارة  مل�ظفي 

والبلديات التابعة لها، برعاية معايل 

وال��ق��روي��ة  البلدية  ال�����ش���ؤون  وزي���ر 

والإ�شكان الأ�شتاذ ماجد بن عبداهلل 

اجلامعة  رئي�س  وم��ع��ايل  احلقيل 

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

�شعي  اإط��ار  يف  ذلك  وياأتي  العمر. 

مهنًيا  ك����ادره���ا  ل��ت��اأه��ي��ل  ال������زارة 

العاملني يف جمال  وتط�ير مهارات 

احل�شري  والت�شميم  التخطيط 

وتنمية  ال��ع��اق��ة،  ذات  وال���رام���ج 

الب�شري  امل��ال  راأ���س  يف  ال�شتثمار 

ال��ط��رف��ني. وم��ّث��ل اجلامعة يف  ب��ني 

عبداهلل  امللك  معهد  عميد  الت�قيع 

ال�شت�شارية  وال��درا���ش��ات  للبح�ث 

الثابت،  اأحمد  بن  عبداهلل  الدكت�ر 

ومّثل ال�زارة رئي�س قطاع اخلدمات 

امل�شاندة عمر بن حممد املحا�شن.

تنمية  يف  الت��ف��اق��ي��ة  و�شت�شهم 

والأمانات  ال���زارة  م�ظفي  مهارات 

خال  م��ن  لها  التابعة  والبلديات 

ال���ش��ت��ع��ان��ة ب����اخل����رات امل��ح��ل��ي��ة 

وال���دول���ي���ة ل��ل��ت��ط���ي��ر وال��ت��دري��ب 

وال��ت��اأه��ي��ل، م��ع ع��دد م��ن اجلهات 

وال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال  امل���ح���ل���ي���ة 

احل�شري.  والت�شميم  التخطيط 

يف  العايل  الدبل�م  برنامج  ذ  ويُنفَّ

والت�شميم احل�شري من  التخطيط 

العمراين  التخطيط  ق�شم  خ��ال 

من  وم�شاركة  �شع�د  امللك  بجامعة 

مبدينة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة 

من  ب��ع��دد  �شيُ�شتعان  ك��م��ا  ج���دة، 

اخل����راء وامل��ح��ا���ش��ري��ن ال��دول��ي��ني 

خرة  وبي�ت  ومعاهد  جامعات  من 

عاملية مرم�قة، كما �شي�شارك عدد 

املتخ�ش�شة  وامل��راك��ز  املعاهد  م��ن 

لإي���ف���اد  امل���ت���ق���دم���ة؛  ال�������دول  يف 

بالرنامج  امللتحقني  من  املر�شحني 

لتلك  وعملية  علمية  زي����ارات  يف 

اململكة.  خ���ارج  وامل��راك��ز  امل��ع��اه��د 

و�شتعمل اإدارة الرنامج على تقدمي 

وت�شميم تطبيقات عملية وميدانية 

يف  العايل  الدبل�م  مقررات  لتنفيذ 

احل�شري،  والت�شميم  التخطيط 

وملتقيات  تدريبية  دورات  واإق��ام��ة 

ومنتديات لتط�ير مهارات العاملني 

مل�اكبة  احل�شري  امل�شهد  يف جمال 

العل�م احلديثة  له  ت��شلت  ما  اآخر 

لدعم ك�ادر ال�زارة علمًيا ومهنًيا.

»الطبية التطبيقية« تطلق مبادرة 
»السكري.. التوعية والعالج«

ر�سالة اجلامعة- عبداهلل الرميان - 

هالل الع�سيمي- راكان احلربي

الطبية  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة  اأط��ل��ق��ت 

 « املجتمعية  امل��ب��ادرة  التطبيقية  

والعاج«  الت�عية   .. ال�شكري  داء 

مب�������ش���ارك���ة وح��������دات اجل��ام��ع��ة 

املختلفة، وذلك مبركز امللك �شلمان 

الجتماعي بقاعة الأمري �شع�د بن 

عبداهلل بن ثنيان اآل �شع�د.

امل��ب��ادرة اإىل رفع  وت��ه��دف ه��ذه 

م�شت�ى ال�عي بخط�رة م�شاعفات 

به،  امل�شابني  ل��دى  ال�شكري  داء 

لتمكني  �شهلة  و  ذكية  ط��رق  وط��رح 

ال�شيطرة  م��ن  ال�����ش��ك��ري  م��ري�����س 

املعدل  يف  الدم  �شكر  م�شت�ى  على 

اإىل  امل��ب��ادرة  تهدف  كما  الطبيعي، 

و حت�يل  الفح��شات  بع�س  اإج��راء 

من يحتاج اإىل املتابعة اإىل عيادات 

التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل���م  كلية 

وت�شمنت  ���ش��ع���د.  امل��ل��ك  بجامعة 

نخبة  باإ�شراف  املجتمعية-  املبادرة 

يف   واملتخ�ش�شني  ال�شت�شاريني  من 

تقدمي  ب��اجل��ام��ع��ة-   ال�شكري  داء 

واخلدمات  ال�شت�شارية  العيادات 

ال�شكر  م�����ش��ت���ى  ف��ح�����س  الآت���ي���ة: 

النظر،  �شامة  وفح�س  ال���دم،  يف 

والعاج الطبيعي والن�شاط البدين، 

حالة  يف  ال�شليم  الت�شرف  وتعليم 

الط�ارئ، والعناية باجلروح، و�شحة 

الفم ، والأدوية ، والتثقيف ال�شحي 

النف�شي  والدعم  املنا�شبة،  والتغذية 

اأجهزة  �شيانة  وطرق  والجتماعي، 

الفعاليات  ت�شمنت  كما  ال�شكري. 

حما�شرتني  ل��ل��م��ب��ادرة  امل�شاحبة 

 ، امل��رك��ز  م�����ش��رح  ع��ل��ى  تثقيفيتني 

»كيفية  بعن�ان  الأوىل  املحا�شرة 

ال�شكري«  م��ع  غ��ذائ��ي��اً  ال��ت��ع��اي�����س 

املهنا،  م��ن��رية  الأ���ش��ت��اذة  قدمتها 

العل�م  بكلية  التغذية  اأخ�شائية 

املحا�شرة  اأما  التطبيقية.   الطبية 

داء  تاأثري   « بعن�ان  فكانت  الثانية 

ال�شكر على العني« قدمتها الدكت�رة 

التدري�س  هيئة  ع�ش�  فهمي،  رانيا 

بكلية العل�م الطبية التطبيقية.

نظمتها عمادة �ش�ؤون الطالب

» متنفس الطلبة«.. في فعالية ترفيهية

ر�سالة اجلامعة - مها التمامي

ت�����س��وي��ر: م��ت��ع��ب ال�����س��ه��ل��ي- اأح��م��د 

�سالح

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطاب  

»متنف�س  بعن�ان  ترفيهية   فعالية 

الطلبة« وذلك ي�م اخلمي�س 9 ربيع 

امل���اف��ق  1444ه�  م��ن ع��ام  ال��ث��اين 

اإدارة  نفذتها  ٢٠٢٢م،  ن�فمر   ٣

الأن�شطة الطابية بالعمادة.

اأقيمت الفعالية يف البه� الرئي�س 

لل�ش�ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  بح�ش�ر 

ال��دك��ت���ر  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

عميد  و  النمي،  �شالح  ب��ن  حممد 

���ش���ؤون ال��ط��اب ال��دك��ت���ر علي بن 

كناخر الدلبحي، وعدد من من�ش�بي 

العمادة.

روح  لإ���ش��ف��اء  الفعالية  ه��دف��ت 

املرح والرتفيه على طاب اجلامعة 

يف زحام فرتة املذاكرِة والختبارات، 

ببع�س  ال���ش��ت��م��ت��اع  و  وللتنفي�س 

لفرتة  ال�شتعداد  ليعاودوا  ال�قت؛ 

وذلك  اإيجابية،  ب��روح  الخ��ت��ب��ارات 

ل���ج���د ارت���ب���اط وث��ي��ق وق����ي بني 

اإدخال املرح يف الدرا�شة بني احلني 

والآخر وبني ارتفاع معن�يات واإبداع 

ال��ط��ل��ب��ة وحت�����ش��ي��ل��ه��م ال��درا���ش��ي، 

بالإ�شافة اإىل اأن ذلك ي�شاعد على 

بني  النتماء  وروح  العاقة  تعزيز 

الطلبة واجلامعة .

الرتفيهية  الفعالية  ومبنا�شبة   

الدكت�ر  الطاب  �ش�ؤون  عميد  قال 

اإن  ع��ل��ي ال��دل��ب��ح��ي: 

اإق�����ام�����ة م���ث���ل ه���ذه 

فرتة  قبيل  الفعاليات 

النهائية،  الختبارات 

ي����اأت����ي م����ن ح��ر���س 

عمادة �ش�ؤون الطاب   

ل��ت��خ��ف��ي��ف ���ش��غ���ط  

عن  الختبارات  على 

اأبنائنا وبناتنا الطلبة، 

الفعالية  اأن  م��ب��ي��ن��اً 

تاأتي �شمن الفعاليات 

العمادة  تقدمها  التي 

ك��ل  ت���ق���دمي  ���ش��ب��ي��ل  يف 

اخل���دم���ات وال��ف��ع��ال��ي��ات 

التي ت�شب يف م�شلحة الطلبة .   

 15 م��ن  اأك���ر  الفعالية  �شملت 

لعبة من الألعاب الذهنية واحلركية 

 16 ب��ني  اأقيمت  للبل�ت،  وبط�لة 

ف���ري���ق���ا، وان��ت��ه��ت 

ب���ال���ت�������ش���ف���ي���ات 

النهائية بني خم�شة 

ف��������رق، واإع��������ان 

ال��ن��ت��ائ��ج وت����زي���ع 

اجل��������ائ�������ز ع��ل��ى 

ال���ف���رق ال���ف���ائ���زة. 

�شمن  مت  ك���ذل���ك 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ت���ف��ري 

ورك��ن  للقه�ة  رك��ن 

للمرطبات والف�شار 

والآي�شكرمي.

و����ش���رح الأ���ش��ت��اذ 

مدير  املالكي  عبداهلل 

وامل�شرف  الطابية  الأن�شطة  اإدارة 

على الفعالية اأن هذه الفعالية تاأتي 

الطابية  الأن�شطة  اأه��داف  �شمن 

لرفع م�شت�ى ج�دة احلياة اجلامعية 

الطلبة  ف���راغ  اأوق����ات  وا���ش��ت��غ��ال 

واأ�شار  اجتماعية.  ترفيهية  باأن�شطة 

جت��اوز  ق��د  احل�ش�ر  ع��دد  اأن  اإىل 

بنهاية الي�م اأكر من ثاثة اآلف زائر 

اجلامعة.  من�ش�بي  ومن  الطلبة  من 

وع���ر  الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل املالكي 

رئي�س  ملعايل  وامتنانه   �شكره  عن 

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

التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  ووكيل 

والأكادميية الدكت�ر حممد النمي ، 

وعميد �ش�ؤون الطاب الدكت�ر علي 

الدلبحي على الدعم املعن�ي واملادي 

املت�ا�شل لاأن�شطة الطابية.

 واأبان املالكي يف نهاية ت�شريحه 

ال��ذي  الكبري  ل��اإق��ب��ال  ن��ظ��راً  اأن���ه 

�شت�شتمر يف  فاإنها  الفعالية  �شهدته 

كل عام درا�شي، على اأن يتم تنفيذها 

يف اأرجاء اجلامعة املختلفة.

عبداهلل املالكي

عقدت عمادة �ش�ؤون الطاب ي�م 

وفد  مع  اجتماعاً  املا�شي  الأربعاء 

بح�ش�ر  وذل��ك  »لأج��ل��ه��م«،  جمعية 

عميد �ش�ؤون الطاب ووكاء  عمادة 

�ش�ؤون الطاب ومن�ش�بي مركز ذوي 

الإعاقة .

ال�فد على جتربة  جامعة  واطلع 

ذوي  الطلبة  رعاية  يف  �شع�د  امللك 

التعاون  اأوج��ه  ومناق�شة  الإع��اق��ة، 

امل���ق���رتح���ة يف جم����ال اخل���دم���ات 

املجتمعية.

»شؤون الطالب« تلتقي بجمعية 
»ألجلهم«
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كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة
تزور هيئة الهالل األحمر

كرسي التغير المناخي يشارك في احتفالية تدشين 
حملة »لنجعلها خضراء«

»الئحة الذوق العام« حملة 
توعوية أطلقتها طالبات اإلعالم

قامت عمادة كلية الأمري �سلطان 

الطبية  للخدمات  العزيز  عبد  بن 

الرئي�سي  امل��ق��ر  ب��زي��ارة  ال��ط��ارئ��ة 

ال�سعودي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  لهيئة 

���س��م��ن اإط����ار ال��ت��ع��اون امل�����س��رك 

ي��وم  ���س��ب��اح   ذل���ك  وك���ان  بينهما، 

امل��واف��ق  1444/4/8ه�  الأرب��ع��اء 

م��ث��ل  وق�����د   ، 2022/11/2م 

ال��ك��ل��ي��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة 

عميد  �سمرقندي  عبداحلليم  ب��ن 

للدرا�سات  الكلية  ووك��ي��ل  الكلية، 

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

ومدير  الغدير،  حممد  بن  �سلطان 

ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���س اخل��دم��ات 

عبداهلل  الدكتور  الطارئة  الطبية 

بن حممد العبيد، وم�سرفا وحدتي 

التدريب امليداين والمتياز الأ�ستاذ 

والأ���س��ت��اذ  ال�سهري  �سعيد  ط��ال 

ع��ب��داهلل امل���ب���ارك، ح��ي��ث ك���ان يف 

الهال  هيئة  رئي�س  ا�ستقبالهم  

جال  الدكتور  ال�سعودي  الأح��م��ر 

بن حممد العوي�سي، وكذلك �سعادة 

الأحمر  الهال  هيئة  رئي�س  نائب  

�سالح  بن  فهد  الدكتور  ال�سعودي 

احلجاج، وعدد من من�سوبي الهيئة، 

لنقا�س �سبل التعاون  بني الطرفني، 

الكلية،  طاب  بتدريب  يتعلق  فيما 

وا���س��ت��ح��داث ال���رام���ج واخل��ط��ط 

يف  الأكادميية  للرامج  امل�ستقبلية 

الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات  جم��ال 

كافة  دعم  على  والعمل  والكوارث، 

الأطراف .

التغري  اأب��ح��اث  ك��ر���س��ي  ���س��ارك 

وال��غ��ط��اء  البيئة  وتنمية  امل��ن��اخ��ي 

اأيام يف احتفالية  النباتي ملدة ثاثة 

يف  خ�سراء  لنجعلها  حملة  تد�سني 

مو�سمها الثالث 2022-2023 التي 

ينظمها املركز الوطني لتنمية الغطاء 

مبتنزه  الت�سحر  ومكافحة  النباتي 

�سعد الوطني يف منطقة الريا�س يف 

اإطار الإ�سهام يف حتقيق م�ستهدفات 

مبادرة ال�سعودية اخل�سراء، وتعزيز 

تنمية  جم��ال  يف  اململكة  اإ�سهامات 

ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي وحت�����س��ني ج��ودة 

الكر�سي يف  ���س��ارك  وق��د  احل��ي��اة. 

حيث  للحملة،  امل�ساحب  املعر�س 

�سهد جناح الكر�سي اإقبالً كبرياً من 

املهتمني والزوار للتعرف على برامج 

من  كل  مب�ساركة  الكر�سي  واأن�سطة 

�سرمي،  اآل  وابت�سام  ال�سهراين  منى 

وعدد من الطاب املتطوعني بقيادة 

اآل  وعمري  الب�سري  تركي  الطالب 

يف  املتطوعون  ���س��ارك  كما  متعب، 

ا���س��ت��زراع ع���دد م��ن ال�����س��ت��ات يف 

املتنزه.

احلقيل  اأ�سماء  الدكتورة  واأك��دت 

امل�سرف على كر�سي التغري املناخي 

وتنمية البيئة والغطاء النباتي اأهمية 

م�ساركة الكر�سي يف احلملة بهدف 

الإ�سهام يف ن�سر التوعية البيئية يف 

املجتمع، وتعزير التعاون بني خمتلف 

يف  لاإ�سهام  احلكومية  القطاعات 

حتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية 

اخل�سراء.

ر�سالة اجلامعة - ق�سم الإعالم:

الإع��ام  ق�سم  طالبات  اأق��ام��ت 

احلمات  ت�سميم  مل�ساريع  معر�سا 

بهو  يف  والإع���ان���ي���ة  الإع���ام���ي���ة 

-4-9 اخلمي�س  ي��وم  الآداب  كلية 

1444ه�
وا�ستعر�ست طالبات حملة خط 

اأحمر جهودهن الت�سالية امل�ستمرة 

الوعي  لرفع  �سهرين؛  م��دار  على 

وت�سليط  ال��ع��ام،  ال����ذوق  ب��ائ��ح��ة 

العام،  ال���ذوق  اآداب  جت��اه  ال�سوء 

وتعزيز تبني التعامل احل�ساري بني 

اأفراد املجتمع ال�سعودي.

وان��ط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة م���ن م��ع��اٍن 

الكرمي�ة  الآي��ة  ت��حملها  عظيم��ة 

التي  عظيم}،  ُخلٍُق  لََعلَى  {َواإِنَّ���َك 

اختارتها احلملة لتكون ر�سالة لها.

خطة  احلملة  فريق  �سمم  حيث 

متنوعة  ات�����س��ال��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  ذات 

ُع���ق���دت داخ����ل احل����رم اجل��ام��ع��ي 

ون��دوات  فعاليات  ع��ر  وخ��ارج��ه، 

م�ستمرة،  عمل  وور����س  وم��ع��ار���س 

ال��ذي  اخل��ت��ام��ي  باملعر�س  تُ��وج��ت 

هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  لفيف  ح�سره 

وا�ستعر�س  والطالبات،  التدري�س 

ف��ي��ه ال��ف��ري��ق اإجن������ازات احل��م��ل��ة 

اأو  املبا�سر،  الت�سال  املتحققة عر 

عر ح�سابات احلملة على من�سات 

التوا�سل الجتماعي املختلفة.

اأعربت وكيلة  ويف ختام املعر�س 

الكرمي  العبد  �سفية  د.  الق�سم 

ع��ن ���س��ك��ره��ا جل��ه��ود ال��ط��ال��ب��ات 

ال��دك��ت��ورة  ع��رت  كما  امللمو�سة، 

امل�����س��رف��ة على  امل��ط��ريي  ���س��ل��م��ى 

م�����س��اري��ع احل���م���ات الإع��ام��ي��ة 

باإجنازات  فخرها  عن  والإعانية 

ط��ال��ب��ات الإع�����ام ومت��ي��زه��ن يف 

ت�����س��م��ي��م احل���م���ات وال���رام���ج 

الإع���ام���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ك��ف��اءة 

موؤهلة  خم��رج��ات  ع��ن  تنم  عالية 

لانخراط يف �سوق العمل.

بعد خدمة 34 عاما..

حفل تكريم للمتقاعد فهد آل ظفر

املتقاعد  الزميل  تكرمي  حفل  الريا�سية  لل�سوؤون  العامة  الإدارة  اأقامت 

بعمادة �سوؤون الطاب الأ�ستاذ فهد بن عجب اآل ظفر، يوم الأربعاء 8 ربيع 

الطاب  �سوؤون  عميد  بح�سور  اجلامعة،  م�سبح  مقر  يف  1444ه�  الثاين 

وموظفي  ال�سلطان،  تركي  الأ�ستاذ  الإدارة  ومدير  الدلبحي،  علي  الدكتور 

الإدارة العامة لل�سوؤون الريا�سية. وياأتي هذا التكرمي وفاء وعرفاناً باجلميل، 

وتقديراً ملا قدمه الزميل من عطاء واإخا�س وتفاٍن وعمل جليل �ساهم يف 

الطاب  �سوؤون  عميد  كّرم  اخلتام  ويف  الريا�سية.  الأن�سطة  عمل  تطوير 

املوظف ال�سابق الأ�ستاذ فهد بدرع وهدية تذكارية.

لوحات فنية وثقافة بصرية لقسم 
التربية الفنية

اأقام ق�سم الربية الفنية معر�س لوحات مرتبطة بتاريخ الفن والثقافة 

الب�سرية لطالبات مرحلة املاج�ستري

وكان ذلك يوم الإثنني املوافق 30 اأكتوبر 2022 يف جالريي كلية الربية 

بنت عبد  �سارة  د.  الكلية  وكيلة  برعاية  املعر�س  وافتتح  الطباعة«،  »مقرر 

ومن�سوبات  الفنية،  الربية  ق�سم  من�سوبات  وح�سور  �سعيد،  بن  املح�سن 

الكلية.

الغامدي نائبًا لرئيس 
قسم تطوير الموارد 

البشرية
باجلامعة  الب�سرية  املوارد  اأ�سدر عميد 

الأ�ستاذ  بتكليف  اإداري����اً  ق���راراً  م��وؤخ��راً 

مبهام  ال��غ��ام��دي  علي  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد 

الب�سرية  امل��وارد  تطوير  ق�سم  رئي�س  نائب 

بالعمادة.

قسم الطفولة المبكرة يشارك في 
حملة )السعودية الخضراء(

�ساركت جلنة اخلدمة املجتمعية يف ق�سم الطفولة املبكرة بكلية الربية 

البيئة  وزارة  اأطلقتها  التي  خ�سراء(  )لنجعلها  حلملة  الثالث  املو�سم  يف 

واملياه والزراعة بالتعاون مع املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 

الت�سحر.

اإىل  الأحد  يوم  من  املا�سي  الأ�سبوع  خال  الق�سم  م�ساركة  كانت  وقد 

اخلمي�س 5-9/ 4/ 1444ه� من خال توزيع اأحوا�س نباتات داخلية داخل 

ال�سعودية  ومبادرة  البيئية  املبادرات  يف  امل�ساركة  اإط��ار  يف  وذلك  الكلية، 

اخل�سراء مبا يتما�سى مع م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 وتعزيز ال�سراكة 

املجتمعية يف حت�سني جودة احلياة.
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ر�سالة اجلامعة - التطوير واجلودة:

افتتح وكيل اجلامعة للتخطيط 

وال��ت��ط��وي��ر الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 

ب���ن حم��م��د م�����س��م��ل��ي ور����س���ة ال��ع��م��ل 

الف�����را������س�����ي�����ة )اجل�������������ودة ل��ل��ت��م��ي��ز 

ع���م���ادة  اأق���ام���ت���ه���ا  ال����ت����ي  2022م( 
عميدها  برئا�سة  واجل���ودة  التطوير 

الدكتور مبارك بن هادي القحطاين، 

وذل��ك ي��وم الإث��ن��ن 14 ربيع الثاين 

1444ه�، العا�سرة �سباحًا، وت�سمنت 
���ت ع���ر ح�سابات  ُب���ثَّ ال��ور���س��ة -ال���ت���ي 

التوا�سل باجلامعة توير ويوتيوب- 

ورق��ت��ي ع��م��ل،  قدمت ال��ورق��ة الأوىل  

ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان ب��ن��ت ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

ال���ع���ل���ي���ان وك���ي���ل���ة ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 

واجل�������ودة ل�������س���وؤون اجل�������ودة، ب��ع��ن��وان 

اإدارة اجل��ودة والأمتتة(،  )�سرح نظام 

الدكتور مبارك  الثانية  الورقة  وقدم 

ب�����ن ه��������ادي ال����ق����ح����ط����اين ب����ع����ن����وان: 

)رف����ع ج��اه��زي��ة اجل��ام��ع��ة لالعتماد 

امل��وؤ���س�����س��ي(، ك��م��ا ت�����س��م��ن��ت ال��ور���س��ة 

الإج��اب��ة عن ع��دد من الأ�سئلة التي 

تقدم بها املتابعون للور�سة.

دعم قادة الوطن

اجلامعة  وكيل  ذك��ر  جهته  وم��ن 

التعليم  اأن  م�سملي-  -ال��دك��ت��ور 

العايل يف اململكة العربية ال�سعودية 

هي  اإجن��ازات  يوم  بعد  يوًما  يحقق 

يف االأ�سا�س ثمرة دعم موالي خادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

و�سمو  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 

االأم��ر  االأم���ني  العهد  ويل  �سيدي 

يحفظهما   � ���س��ل��م��ان   ب��ن  حم��م��د 

االإجن����ازات يف  ه��ذه  وت�سهم   � اهلل 

ومن  اإقليمياً،  اململكة  مكانة  تعزيز 

تزايد  الطيب  ال��غ��ر���س  ه��ذا  ث��م��ار 

مت  التي  ال�سعودية  اجلامعات  عدد 

العاملية  الت�سنيفات  �سمن  اإدراجها 

الأف�سل اجلامعات العاملية.

اإجنازات متتالية 

اإىل  م�سملي  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 

ت�سدرها  وا���س��ل��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن 

وفق  والعربية  املحلية  للجامعات 

2022م،  للعام  �سنغهاي  ت�سنيف 

ت�سدرها  اأي�ًسا  اجلامعة  ووا�سلت 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف ع��دد 

من  املعتمدة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج 

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

العمل  وي�ستمر  النجاحات  وتتالحق 

املوافقة  �سدور  ال�ستثمار  باجلامعة 

امللكية الكرمية على حوكمة جامعة 

الهيئة  مظلة  حت��ت  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

االأمر  وهو  الريا�س،  ملدينة  امللكية 

ال����ذي ي��ع��ن��ي م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 

التخطيط والعمل واجلدية لتحقيق 

تكون  ب��اأن  الر�سيدة  القيادة  طموح 

اأف�سل  �سمن  �سعود  امللك  جامعة 

(10) جامعات عاملية.

اأ�سا�س را�سخ 

اأن  م�سملي  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ل��ل��ج��ودة يف 

اأ���س��ا���س را���س��خ، وحت��ر���س ق��ي��ادات 

اجلامعة ويف مقدمتهم معايل رئي�س 

وكلياتها  وحداتها  وكافة  اجلامعة، 

لاللتزام  اجلهود  اأق�سى  بذل  على 

اإجن��ازات  وحتقيق  اجل��ودة  مبعاير 

جديدة ت�سهم � بعد توفيق اهلل � يف 

التي  اجلامعة  م�ستهدفات  حتقيق 

و�سعت اجلودة �سمن ا�سرتاتيجيتها 

لتحقيق تطلعات وطن طموح، واأر�س 

مباركة، وقادة كرام.

العمل امل�سرك

العامل  اأن  م�سملي  الدكتور  وذكر 

يحتفل يف �سهر نوفمر من كل عام 

باليوم العاملي للجودة، وهي فر�سة 

فجميع  امل�سرتك،  العمل  من  ملزيد 

م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة 

ي��درك��ون بكل اه��ت��م��ام وت��ق��دي��ر ما 

اأهمية  من  واالإتقان  اجل��ودة  متثله 

تلم�سه  ما  وهو  النجاح،  يف حتقيق 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

اجلامعة  وح��دات  جميع  تعاون  يف 

مع  املتميزة  و�سراكتهم  وكلياتها، 

لتنفيذ  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية 

يعزز  مما  ب��اجل��ودة،  العالقة  ذات 

ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال���ري���ادة 

جمتمع  ب��ن��اء  يف  والتميز  العاملية 

بتوجيه  كلمته  واخ��ت��ت��م  امل��ع��رف��ة. 

ال�����س��ك��ر مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

واجلهة  ومن�سوبيها،  قياداتها  وكافة 

امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ور���س��ة وه����ي ع��م��ادة 

التطوير واجلودة، �ساكًرا املتحدثني 

واملتحدثات بالور�سة.

احلراك التطويري

ف��ي��م��ا اأ����س���ار ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 

واجل�������ودة ال���دك���ت���ور م���ب���ارك بن 

احلراك  اأن  اإىل  القحطاين  ه��ادي 

عمليات  يف  م�ستمر  ال��ت��ط��وي��ري 

ال�سكر  ووج��ه  واجل���ودة،  التطوير 

وجميع  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  مل��ع��ايل 

قيادات اجلامعة ووحداتها وكلياتها 

يعزز  ال��ذي  امل�ستمر  التعاون  على 

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املتتالية  اجل��ه��ود 

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

ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة م��ن اأج���ل حتقيق 

يف  دوره���ا  وت��ع��زي��ز  م�ستهدفاتها 

حتقيق روؤية ال�سعودية 2030. 

�ضمن االحتفال باليوم العاملي للجودة

عمادة التطوير والجودة تقيم ورشة الجودة للتميز 2022

وحدة تنمية و متابعة اإليرادات

وكالة الجامعة

investment@ksu.edu.sa 011-4697788 011-4697788

فرصة تأجير مواقع استثمارية

في السنة األولى المشتركة 

بجامعة الملك سعود

 لإلطالع على التفاصيل

ر�سالة اجلامعة � قما�س املني�سري:

اأق����ام م��رك��ز ب��ح��وث ال��درا���س��ات 

لطالبات  ح��وار  برنامج  االإن�سانية 

الثانية  جل�سته  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

من  مبتكرة؟«  تكونني  »كيف  بعنوان 

اأف��راح اليف  الطالبة  وتقدمي  اإع��داد 

املوافق  االإثنني  ي��وم  وذل��ك  املطري 

مديرة  ب��اإ���س��راف   ،1444/4/13
االإن�سانية  الدرا�سات  بحوث  مركز 

الدكتورة اأ�سماء اليمني.

حم��اور  ع��دة  اجلل�سة  وت�سمنت 

ف��ي��ه��ا مقدمة  اأع���رب���ت  اأ���س��ا���س��ي��ة، 

اجل��ل�����س��ة -اأف������راح امل���ط���ري- عن 

املهتمني  م�ساعدة  اإىل  تهدف  اأنها 

باالبتكار يف ا�ستثمار م�ساريعهم خللق 

ذلك  املجتمع،  تخدم  اإبداعية  فكرة 

تعزيز  اىل  يرمي  الرنامج  هذا  اأن 

ثقافة االإبداع واالبتكار لدى طالبات 

يف  وامل�ساهمة  البكالوريو�س  مرحلة 

اإيجاد  ت�ساعد يف  اإنتاج عقلية مرنة 

الغايل  وطننا  تدعم  مبتكرة  حلول 

روؤي���ة  اأه����داف  حتقيق  يف  وت�سهم 

2030 التي تدعم ال�سباب ال�سعودي 
بتبني اأفكارهم من خالل امل�سابقات 

ر�سمية  ج��ه��ات  ع��دة  تنظمها  ال��ت��ي 

والتطوير  البحث  هيئة  اأبرزها  ومن 

واالبتكار وموؤ�س�سة االأمر حممد بن 

�سلمان »م�سك اخلرية«.

الفكرة  »نبعت  امل��ط��ري:  وقالت 

للت�سفيات  وتاأهلي  م�ساركتي  بعد 

النهائية يف برنامج مقدم من م�سك 

اخلرية، وبعد بحِث وحترٍّ وتوا�سل 

ال�����س��ع��ودي��ة ملر�سى  م��ع اجل��م��ع��ي��ة 

الزهامير، حيث ات�سح ازدياد اأعداد 

املفقودين يف االآونة االأخرة، ورغبًة 

عائالتهم  وم�ساندة  م�ساندتهم  يف 

انبثقت  لهم  ال��راح��ة  �ُسبل  وت��وف��ر 

فكرة »نظام تتبع مر�سى الزهامير« 

االأ�سياء  اإن��رتن��ت  تقنية  با�ستخدام 

نظام  تطوير  على  ونعمل   ،IOT
تتبع لدعم العائالت ومراكز الرعاية 

ال�سحية ل�سالمة مر�ساهم من خالل 

هذه االأداة.

واأبانت املطري اأن الفكرة نظرياً 

م��ت��اح��ة ل��ت��خ��دم ج��م��ي��ع امل��ج��االت 

ال�سحية والريا�سية.

»م��ع  ق��ال��ت:  حديثها  خ��ت��ام  ويف 

ا�ستمرار رحلتي ال�سيقة يف االبتكار 

وامتناين  وت��ق��دي��ري  �سكري  اأوج���ه 

اليمني  اأ���س��م��اء  ال��دك��ت��ورة  ل�سعادة 

لدعمها وم�ساندتها يف عر�س االأفكار 

امللك  جامعة  لطالبات  االبتكارية 

ر�سالة  �سحيفة  اأ�سكر  كما  �سعود، 

اجلامعة حل�سورها اجلل�سة وتوثيقها 

احلدث«.

اأ�سماء  ال��دك��ت��ورة  اأ���س��ارت  فيما 

اليمني يف حديثها اأثناء اجلل�سة اإىل 

اأن من اأهداف املركز ال�سعي جلذب 

البكالوريو�س  طالبات  وا�ستقطاب 

ه��ذه  يف  االأف���ك���ار  وط����رح  للنقا�س 

اأ�سبح  امل��رك��ز  اأن  ذل��ك  اجلل�سات؛ 

العلمية  امل��راح��ل  جميع  ي�ستهدف 

ومل ي��ع��د ح�����س��راً ع��ل��ى ط��ال��ب��ات 

الدرا�سات العليا كما كان يف ال�سابق، 

جميع  ت�سجيع  اإىل  امل��رك��ز  وي��ه��دف 

لطرح  واالإن�سانية  العلمية  االأق�سام 

اأفكارهم ومناق�سة الق�سايا وامل�ساكل 

االجتماعية للو�سول اإىل حلول تخدم 

الوطن، م�سرة اإىل اأن اجلامعة متلك 

ثروة فكرية تكمن يف طاقات اأبنائها 

وبناتها، والبد من ا�ستثمارها يف هذه 

اجلل�سات ودعمها.

كيف تكونني مبتكرة.. يف مركز بحوث الدرا�ضات االإن�ضانية

أفراح المطيري: )نظام تتبع لمرضى الزهايمر( 
IOT باستخدام تقنية إنترنت األشياء



طير السعدطير السعد

االسم العربي: الهزاز أزرق الزور 
 Bluethroat :االسم اإلنجليزي

   

موقع الت�صوير: منطقة املدينة املنورة

الطائر الهزاز اأزرق الزور، من الطيور املهاجرة التي تق�شي فرتة ال�شتاء يف بع�ض مناطق اململكة، يبلغ 

طول الطري 14 �شم، ويعترب من الطيور ال�شغرية، ومييزه لونه الأزرق على ال�شدر، وحركته الن�شطة، 

حيث يعي�ض يف املزارع والأرا�شي الرطبة، ويتغذى على احل�شرات، وهو ي�شاهم ب�شكل كبري يف التوازن 

تطلق على هذا  وله �شوت مميز رغم خجله.  املغردة،  الطيور  الزور من  اأزرق  الهزاز  الطائر  البيئي. 

الطائر عدة م�شميات وذلك ح�شب كل منطقة .

اإعداد وت�صوير الطالب:

اإبراهيم ال�صوامني

ق�صم الإعالم
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وصيتي

يف  حبي�ًشا  وح��ي��ًدا  كنت 

ول  اأتنف�ض  ل  اأبي�ض،  كي�ض 

اأ�شواًتا  اأ�شمع  اأح���ًدا،  اأرى 

ب�����داأت ت��األ��ف��ن��ي، ل اأع��ل��م 

اأ�شتطيع  ولكني  اأ�شحابها 

اأح��ادث  اأن  حاولت  التخيل، 

تلك الأ�شوات لعلها تنقذين 

هذا  بعد  ما  اأرى  وجتعلني 

ال��ورق��ي. ذات يوم  احل��اج��ز 

�شعرت بيد حتملني »واأخرًيا 

هناك من لبى ندائي!« ُقلب 

اأنهمر،  وبداأت  ة 
َ
فجاأ الكي�ض 

انتقلت اإىل وعاء ذي انعكا�ض 

فيها  اأرى  م��رة  ولأول  باهر 

نقية،  بي�شاء  كثبان  نف�شي، 

النظر  اأختل�ض  اأن  اأح����اول 

ومنقذي،  الف�شل  ل�شاحب 

ل��ون��ه  ي�����ش��ب��ه��ن��ي،  ي��ك��ن  مل 

خمتلف وله تقا�شيم ومعامل، 

يريد،  كما  تتحرك  اأط��راف��ه 

كان خمتلًفا ومميًزا، مل اأكد 

بق�شور  امتلأت  اأ�شكره حتى 

زكية  رائحتها  فوقي،  غريبة 

ولها لون وا�شح، اأتى بعدها 

يف  ي�شبهني  غ��ري��ب  زائ����ر 

ب��اأداة  فجاأة  واملظهر،  اللون 

املنت�شف  يف  مقعرة  غريبة 

الذين  هوؤلء  مع  خلطي  يتم 

مل اأع��رف��ه��م ي���وًم���ا، ب���داأت 

اأ���ش��ع��ر ب����اأن ه��ن��اك راب���ط 

ع�شر  مل��دة  مًعا  بقينا  بيننا، 

جاءنا  حتى  اأق��ل  اأو  دق��ائ��ق 

ودهني،  ل��زج  غريب،  �شائل 

اأ�شتطيع  ل  اأخ��رى  اأداة  اأتت 

كل  خفقت  ولكنها  و�شفها 

قلبي  نب�شات  م��ن��ي،  ج���زء 

بداأت تت�شارع، مل يعد قوامي 

كل  موجوداً،  الرقيق  الناعم 

اأو  بداخلي..  الغرباء  ه��وؤلء 

رمبا اأنا بداخلهم.

ملدة  ب��ارد  مكان  بقيت يف 

باأين  اأ�شعر  اأك��ر،  اأو  �شاعة 

حلظة،  اأي����ة  يف  ���ش��اأجت��م��د 

واأخ�����رًيا ظ��ه��رت ت��ل��ك اليد 

من  لتنقذين  املنقذة جمدًدا 

يف  اأدخلتني  ال�شقيع،  ه��ذا 

مظلمة،  جًدا  �شغرية  غرفة 

توهج خفيف يف  يظهر  ب��داأ 

ترتفع  احل�����رارة  الأ���ش��ف��ل، 

تتباطاأ،  باأنفا�شي  واأ���ش��ع��ر 

اأداة حادة  لتاأتي  يفتح الباب 

لتطعن ج�شدي الذي مل اأعد 

ال�شكني  يخرج  »مل  اأع��رف��ه، 

ن��ظ��ي��ًف��ا« ���ش��ك��ني!؟ اأج���ل مل 

فلقد حاولت  نظيًفا  اأخرجه 

ن�شف  ع��ل��ي��ه،  الن��ق�����ش��ا���ض 

�شاعة واأنا اأحرتق وال�شكاكني 

تطعن ج�شدي اله�ض من كل 

اليد  تلك  اأخرجتني  مكان. 

عن  توقفت  اأن  بعد  اأخ��رًيا! 

ال�شكاكني،  تلك  كل  مقاومة 

وا�شت�شلمت،  تعبت  اأن  بعد 

املعركة..  نهاية  اأن��ه��ا  يبدو 

ع��ل��ى ���ش��ب��ك م��ع��دين اأك��ت��ب 

ر���ش��ال��ت��ي، واأ����ش���ع���ر ب��اأن��ه��ا 

اأن  اأمتنى  الأخ��رية،  ر�شالتي 

ت�شل لكل الدقيق.. اهرب!

�صهد بن خرّيف

مبادرة مداد للكتابة 

الإبداعية

ر�صالة اجلامعة - هند القحطاين:

اأقامت وحدة امل�شرح يف اجلامعة 

»�شناعة  ب��ع��ن��وان  تدريبية  ور���ش��ة 

حمتوى الن�ض امل�شرحي«، يف �شباح 

الثاين  ربيع  من  العا�شر  اخلمي�ض 

من  للثالث  املوافق  1444ه�  للعام 

قدم�تها   ، 2022م  للعام  نوفمرب 

امل�شاعد  الأ�شتاذ  اجلوير  اأ�شماء  د. 

واآداب��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�شم  يف 

احلا�شلة  باجلامعة،  الآداب  بكلية 

النحو  يف  الفل�شفة  دك��ت��وراه  على 

اللغة  مل��ه��ارات  وامل��درب��ة  وال�شرف، 

وامل�شرح.

وبداأت د.اجلوير الور�شة بتعريف 

ال��ن�����ض امل�����ش��رح��ي وط��ري��ق��ة متييز 

من  غريها  عن  امل�شرحية  الكتابة 

م�شادر  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  ال��ك��ت��اب��ات، 

الإل����ه����ام يف ال��ك��ت��اب��ة امل�����ش��رح��ي��ة 

يحول  اأن  ميكنه  املبدع  اأن  م��وؤك��دة 

للإلهام،  م�شدر  اإىل  حوله  ما  كل 

النتظار،  و�شالت  ال�شوارع،  مثل 

من  واملرئيات  وال�شور،  واملقاهي، 

والكتب،  طويلة،  اأو  ق�شرية  اأف��لم 

اإم��ك��ان��ي��ة حتويل  ون��ح��وه��ا. وع���ن 

ذك��������رت  م�شرحي�ة  اإىل  الق�ش�ة 

د. اجل��وي��ر اأن ك��ث��رًيا م��ن الأع��م��ال 

مثل  ق�شة،  الأ�شل  يف  كانت  الفنية 

والوح�ض  واجلميلة  البوؤ�شاء،  رواية 

وغريها، م�شرية اإىل اأن الفرق يكمن 

يف نقل الق�شة من الورق اإىل امل�شرح 

املتلب�ض  اإىل  املقروء  من  وال�شينما، 

اجلمهور  لي�شبح  كلها  ب��احل��وا���ض 

وت�ناول�ت  الأح������داث.  م��ن  ج����زًءا 

�شمات  امل��ت��درب��ات  م��ع  اجل��وي��ر  د. 

وكيفية  اجل��ي��د  امل�����ش��رح��ي  ال��ن�����ض 

جلمهوره  امل�شرحي  الكاتب  ج��ذب 

د.  اختتمت  ثم  اأط��ول فرتة ممكنة، 

اجلوير الور�شة بتقدمي تطبيق عملي 

�شناعة  من  م�شرحي  ن�ض  ل�شناعة 

�شورة  عر�شت   حيث  امل��ت��درب��ات؛ 

معربة وطلبت من املتدربات التعليق 

عليها بكتابة ن�ض حوار م�شرحي يف 

�شتكون  م�شرحية  من  م�شهد  �شورة 

م�شتقبًل  امل��ت��درب��ة  ���ش��ن��اع��ة  م��ن 

ب��اع��ت��ب��ار م���ا ���ش��ي��ك��ون، و���ش��ك��رت 

احل�شور مرحبة بخيوط الو�شل مع 

اأو  ا�شت�شارات  اأي  لتبادل  املتدربات 

خدمات يف امل�شتقبل.

د. أمل التميمي تقدم 
دورة السيرة الذاتية 
والمقابلة الشخصية

ر�صالة اجلامعة - اأريج ال�صويلم:

التميمي  د.اأم�����������ل  ���ش��ارك��������ت 

اللغ��ة  ق��شم  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ 

ب��تقدي��م  واآداب��������ه��ا  ال��ع��رب�����ي��������ة 

الذاتية  (ال�شرية  عن��وان�ها:  دورة 

جاءت  وقد  ال�شخ�شية)،  واملقابلة 

اإط��ار التعاون بني  ه��ذه ال��دورة يف 

للخدمات  بنيان  وجمعية  اجلامعة 

الإ�شهام  اإىل  هادفة  الجتماعية، 

�شمن  اإدارًي��ا  املتدربات  تطوير  يف 

ب��رن��ام��ج (ع��ي�����ش��ه��ا ����ش���ح) ال���ذي 

تناول�ت  وق�د  اجلمعي�ة.  ت�قدم�ه 

الذاتية  ال�شرية  �شمات  التميمي  د. 

اجليدة، ودورها يف ت�شويق الذات، 

املقابلت  اأن���واع  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 

ال�شخ�شية وطريقة ال�شتعداد لها، 

وقد حظيت الدورة بح�شور مكثف 

وتخللتها اأن�شطة تطبيقية .

وت��اأت��ي ه���ذه ال����دورة يف اإط���ار 

اجلامعة  بني  املجتمعية  ال�شراكة 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ع���ن ط��ري��ق 

فر�ض  تتيح  تفاعلية  علقة  بناء 

من�شوبات  بني  والتكامل  الت�شارك 

اجل��ام��ع��ة م��ن ط��ال��ب��ات واأع�����ش��اء 

هيئة التدري�ض وهيئة اإدارية وكافة 

امل�شتفيدين من خارج اجلامعة .

د. التميمي

نظمتها وحدة امل�رسح يف اجلامعة..

ورشة تدريبية لصناعة محتوى النص المسرحي
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برعاية رئي�س اجلامعة..

د. النمي يدشن فعاليات اليوم العالمي 
لنظم المعلومات الجغرافية 2022

ر�شالة اجلامعة- اإميان ال�شهري:

ت�شوير- عبداملجيد اجلمعه:

     برعاية معايل رئي�س اجلامعة 

ال���دك���ت���ور ب�����دران ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن 

������ن وك�����ي�����ل اجل���ام���ع���ة  ال�����ع�����م�����ر، د�������شّ

ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

الأربعاء  يوم  النمي  الدكتور حممد 

امل����ا�����ش����ي، ف���ع���ال���ي���ة ال�����ي�����وم ال���ع���امل���ي 

 GIS امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة  لنظم 

امل�شاحب،  واملعر�س    DAY2022
بهو  اجلا�شر يف  بقاعة حمد  وذل��ك 

اجلامعة الرئي�س.

ق�شم  اأقامها  التي  الفعالية  تاأتي 

اجل��غ��راف��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية 

اجل����غ����راف����ي����ة ال���������ش����ع����ودي����ة، ���ش��م��ن 

على  اليوم  بهذا  ال�شنوي  الحتفاء 

غرار العديد من اجلامعات العاملية 

املتقدمة  البحثية  واملراكز  املرموقة 

يف ال���ع���ل���وم امل��ك��ان��ي��ة ح����ول ال���ع���امل، 

ومت��اه��ي��ًا م���ع روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030 

يف اإث�����راء جم���ال ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار 

العلمي.

جل�شات  على  الفعالية  ا�شتملت 

ع���ل���م���ي���ة وح��������واري��������ة وور������������س ع��م��ل 

وم����ع����ر�����س م�������ش���اح���ب ل��ل��ف��اع��ل��ي��ة، 

وم�����ش��اب��ق��ة لأف�����ش��ل »ب��و���ش��ر علمي« 

ميثل الفعالية.

مواكبة اجلامعات العاملية

ويف بداية احلفل رحب رئي�س ق�سم 

القرادي  مفرح  الدكتور  اجلغرافيا 

من  ال��ع��دي��د  اأن  مبيًنا  باحل�سور، 

البحثية  واملراكز  العاملية  اجلامعات 

العاملي  باليوم  حتتفي  العامل  حول 

لنظم املعلومات اجلغرافية يف �سهر 

نوفمرب من كل �سنة ميالدية، وقامت 

اجلغرافيا  بق�سم  ممثلة  اجلامعة 

اجلغرافية  اجلمعية  مع  وبالتعاون 

مبواكبة اجلامعات العاملية يف تنظيم 

لأهمية  منها  اإدراك��اً  الفعالية،  هذه 

يف  املختلفة  وتقنياته  العلم  ه��ذا 

حت�سني جودة حياة الإن�سان. 

تاأ�سي�س مراكز وطنية لنظم 

املعلومات اجلغرافية

وق������ال د.م����ف����رح يُ���ع���ت���رب ع��ل��م 

امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة م���ن اأه���م 

العلوم التي اأ�سهمت يف اإدارة موارد 

املوؤ�س�سات واجلهات املختلفة، ورفع 

كفاءة الأداء، وتر�سيد الإنفاق، ودعم 

البيانات  على  املبني  القرار  اتخاذ 

والدقيقة،  امل��وث��وق��ة  اجليومكانية 

من  ال��ع��دي��د  ق��ام��ت  ل��ذل��ك  ونتيجة 

واخلا�سة  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات 

ووح��دات  وطنية  م��راك��ز  بتاأ�سي�س 

متخ�س�سة �سمن هيكلها التنظيمي 

اجلغرافية،  املعلومات  بنظم  تُعنى 

ُج��ّل  يعتمد  اجل��ه��ات  بع�س  اإن  ب��ل 

ن�ساطها على تقنيات نظم املعلومات 

مثال  تتخيلوا  اأن  ولكم  اجلغرافية. 

اأنه- ووفقا للدرا�سات احلديثة- اأن 

بعد  ذات  الأن�سطة  من  ح��وايل٧٠٪ 

الأن�سطة  اأن  يعني  وه��ذا  م��ك��اين، 

ق��اب��ل��ة ل��ل��درا���س��ة م��ن خ���الل نظم 

املعلومات اجلغرافية.

الق�سم الوحيد 

 واأبان رئي�س ق�سم اجلغرافيا اأن 

الق�سم من خالل براجمه الدرا�سية 

والدرا�سات  البكالوريو�س  ملرحلتي 

العليا، يعمل على التحديث امل�ستمر 

اأف�سل  وف��ق  الدرا�سية  خططه  يف 

وا�ستقطاب  املرجعية،  اجلامعات 

اأك���ف���اأ امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ال��ع��ل��وم 

اأع��رق  خريجي  م��ن  اجليومكانية 

اجلامعات العاملية،  مبيًنا اأن الق�سم 

يف  العلمية  ال��درج��ات  جميع  مينح 

نظم املعلومات اجلغرافية ابتداء من 

مرحلة  وحتى  البكالوريو�س  مرحلة 

اجلغرافيا  ق�سم  ويُعد  ال��دك��ت��وراه. 

الذي  اململكة  م�ستوى  على  الوحيد 

يف  العلمية  ال��درج��ات  جميع  مينح 

دور  ل��ه  ك��ان  التخ�س�س؛ مم��ا  ه��ذا 

يف  املقبولني  الطلبة  تنوع  يف  كبري 

حمفزة  بيئة  وخلق  ال��ربام��ج،  ه��ذه 

يف  والإب���داع  التناف�س  على  للطلبة 

وتقدمي  العلم  ه��ذا  تطوير  �سبيل 

احللول املبتكرة للق�سايا املختلفة.

ال��ق��رادي حماولتهم يف  د.  وبَ��ني 

م�ستقبل  لتاأ�سي�س  الفعالية  ه��ذه 

جديد وعمل دوؤوب يف تفعيل وتعزيز 

ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة 

واجل����ام����ع����ة، ل���ت���ب���ادل اخل�����ربات 

والط�����الع ع��ل��ى اآخ����ر ال��ت��ط��ورات 

مبخرجات  العمل  ���س��وق  وت��ع��ري��ف 

اجلامعة مما ي�ساعد يف خلق فر�س 

تنظيم  خ��الل  م��ن  م�ستقبلية  عمل 

هذه الفعاليات العلمية، وقد قدمت 

علمية مميزة  ورق���ة   14 م��ن  اأك���ر 

والتطبيقات  التطورات  اآخر  ملواكبة 

يف هذا العلم ، مقدمة من قبل نخبة 

من املتخ�س�سني يف اأعرق اجلامعات 

ال�سعودية واخلليجية وكذلك خرباء 

ال���وزارات  اأك��رب  م��ن  ومتخ�س�سون 

اململكة،  يف  وال�سركات  والهيئات 

امل�ساحب  املعر�س  اإىل  بالإ�سافة 

12 جناحا  اأك���ر م��ن  ال���ذي ح��وى 

لأهم واأكرب اجلهات املهتمة يف نظم 

املعلومات اجلغرافية يف البلد.

26 بو�سرتاً
اأف�سل   �سهدت الفعالية م�سابقة 

م��ل�����س��ق ع��ل��م��ي ح��ي��ث ت���ق���دم لها 

26 ب��و���س��رتا م��ن ط��ال��ب��ات وط��الب 
اجلامعات ال�سعودية،  ومت حتكيمها 

يف  متخ�س�سني  خ����رباء  ق��ب��ل   من 

ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة من 

داخ�����ل وخ������ارج امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ح��ري 

احتل  حيث  وامل�سداقية،  النزاهة 

»تقييم  بعنوان  مل�سق  الأول  املركز 

حمطات  مل��واق��ع  املكانية  ال��ك��ف��اءة 

مدينة  يف  عبدالعزيز  امللك  م�سروع 

املعلومات  نظم  با�ستخدام  الريا�س 

اأمنية عطية  اإعداد  اجلغرافية« من 

امللك  جامعة  من  الفار�سي  حمدي 

�سعود، وح�سد املركز الثاين مل�سق 

حل�ساد  املكانية  »املالئمة  بعنوان 

مياه الأمطار يف حمافظة النما�س« 

م��ن اإع�����داد ن����ورة ع��ب��داهلل يحيى 

�سعود،  امللك  جامعة  من  الأ�سمري 

بعنوان  مل�سق  الثالث  املركز  ون��ال 

املورفومرتية  اخل�سائ�س  »درا���س��ة 

مبنطقة  ب��ط��ح��ان  وادي  حل��و���س 

بدرية  اإع���داد  م��ن  امل��ن��ورة«  املدينة 

عبداخلالق فالح احلربي من جامعة 

طيبة.

4 اأوراق عمل
الأول  ال���ي���وم  ب���داي���ة  وك���ان���ت   

ق�سم  رئي�س  اأداره��ا  علمية  بجل�سة 

اجل��غ��راف��ي��ا د.م���ف���رح ال���ق���رادي، 

حيث  علمية  اأوراق  اأرب���ع  ت�سمنت 

رحب باحل�سور وتطرق لأهمية هذه 

املعريف  احل��راك  لإث��راء  الفعاليات 

للمن�سة  املتحدثني  ودع��ا  والعلمي، 

اأوراقهم  لطرح  باأنف�سهم  للتعريف 

ومناق�ستها، وابتداأت اجلل�سة بورقة 

»ال��ن��ظ��ام اجل��ي��وم��ك��اين امل��ت��ك��ام��ل 

املهند�س  قدمها   ،»)Ecosystem(

العامة  الهيئة  م��ن   - احل��رب��ي  ب��در 

للم�ساحة واملعلومات اجليومكانية-، 

وورق������ة »م���رك���ز اجل��ي��و���س��ب��ي�����س��ل 

املهند�س  قدمها  ال��ري��ا���س«،  ملدينة 

عبدالرحمن القحطاين -من الهيئة 

وورق��ة  ال��ري��ا���س-،  ملدينة  امللكية 

»ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة يف 

العمل البلدي«، قدمها املهند�س عيد 

العتيبي -من اأمانة منطقة الريا�س-، 

بعنوان  الأخ��رية  الورقة  كانت  فيما 

يف  ودورها  اجليومكانية  »اخلرائط 

قدمها  امل�سهد احل�ساري«،  حت�سني 

 - ب��راده  في�سل  بن  ع��الء  املهند�س 

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من 

والإ�سكان-.

مبناق�سة  اجل��ل�����س��ة  واخ��ت��ت��م��ت 

اأ�سئلة  وا�ستقبال  املطروحة  الأوراق 

وتكرمي  عنها،  والإج��اب��ة  احل�سور 

املتحدثني.

 وافتتحت اجلل�سة العلمية الثانية 

اجلغرافيا  ق�سم  وك��ي��ل��ة  -ب�����اإدارة 

الدكتورة فاتن نحا�س-، التي ابتداأت 

حديثها بالرتحيب باحل�سور، مذكرة 

ب�سكل  الفعالية  هذه  اإقامة  باأهمية 

�سنوي؛ �سعيا من الق�سم لتطوير هذا 

واتباع  امل�ستجدات  ومعرفة  العلم 

اخلدمات  لتطوير  التقنيات  اأحدث 

ون�����س��ر ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ح��ول 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  اأهمية 

ركيزة  بو�سفها  دوره��ا  وا�ست�سعار 

اأ�سا�سية يف التخطيط ال�سرتاتيجي 

احل�سري والبيئي.

للمن�سة  امل��ت��ح��دث��ني  دع���ت  ث��م   

ل��ع��ر���س اأوراق����ه����م وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا، 

وت�سمنت اجلل�سة اأربع اأوراق علمية، 

نظم  بيئة  »ا�ستخدام  بعنوان  الأوىل 

 )ArcGIS اجلغرافية)  املعلومات 

يف دع���م ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة يف 

م.فرا�س  تقدمي  �سرعان«،  حممية 

�سركة  املعمر/  غ��ن��دور،م.ع��ب��داهلل 

ا�سري ال�سعودية.

الهيئة  »ج��ه��ود  الثانية  وال��ورق��ة 

البعد  تعزيز  يف  لالإح�ساء  العامة 

الر�سمية«،  ل��الإح�����س��اءات  امل��ك��اين 

قدمها الدكتور عبداهلل الثنيان -من 

الهيئة العامة لالإح�ساء-، فيما جاءت 

»ا�ستخدام  بعنوان  الثالثة  ال��ورق��ة 

ال�ست�سعار عن بعد للنظم الذكية«، 

قدمها املهند�س حممد �سبتي - من 

�سركة جمموعة الأنظمة اجلغرافية 

لتقنية املعلومات-، وحتدثت الورقة 

ال��راب��ع��ة ع���ن » خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق 

اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��اأه��داف 

التنمية امل�ستدامة«، قدمها املهند�س 

حممد اآل مبارك -من الهيئة العامة 

للم�ساحة واملعلومات اجليومكانية-. 

واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل�����س��ة ب��ال��ن��ق��ا���س 

عنها،  والإجابة  الأ�سئلة  وا�ستقبال 

و�سكر احل�سور من وزارات وهيئات 

تكرمي  ثم  التفاعل،  على  واأ�سخا�س 

املتحدثني بهذه اجلل�سة.

الفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  و���س��ه��دت 

ح�����س��ور وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

بالنيابة  النمي  �سالح  ب��ن  حممد 

رئي�س  معايل  الفعالية  راع��ي  ع��ن 

بال�سالم  اجلل�سة  وب��داأت  اجلامعة، 

احلكيم،  الذكر  من  ت��الوة  و  امللكي 

مرئيا  مقطعا  الق�سم  ا�ستعر�س  ثم 

الق�سم  خريجي  من  م�سيئة  لنماذج 

للفخر  م���دع���اة  اأ���س��ب��ح��وا  ال���ذي���ن 

عملهم  ج��ه��ات  يف  اإي���اه  بتمثيليهم 

م�سرف  ب�سكل  ب��ال��دول��ة  املختلفة 

تكرميا وفخرا بهم.

اليوم الثاين

 بداأ اليوم الثاين باجلل�سة العلمية 

الأوىل  التي اأدارها رئي�س وحدة نظم 

وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 

ا�ستملت  املطلق،  فهد  د.  بعد  عن 

علمية،  اأوارق  ث��الث  على  اجلل�سة 

كانت الأوىل بعنوان »حتليل البيانات 

واحلو�سبة  ال��ربجم��ة  ب��ني  املكانية 

ال�����س��ح��اب��ي��ة« ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة 

املهند�س  مكتب  -م��ن  ن��وف��ل  ر���س��ا 

لال�ست�سارات  اجل��زار  عبداللطيف 

الهند�سية-،  والورقة الثانية »تقييم 

اجليومكانية«،  وال��ك��ف��اءة  الن�سج 

قدمها الدكتور فهد الأحمدي -من 

وزارة البيئة واملياه والزراعة-، فيما 

»نظم  بعنوان  الثالثة  الورقة  جاءت 

حلل  ك���اأداة  اجلغرافية  املعلومات 

العتيبي.  ن��واف  قدمها  امل�سكالت« 

وانتهت اجلل�سة بنقا�س لالأوراق بني 

املتحدثني وا�ستقبال اأ�سئلة احل�سور 

والجابة عنها ثم تكرمي املتحدثني.

الثانية  العلمية  اجلل�سة  واأدار   

الفعالية  من  الثاين  لليوم  والأخ��رية 

ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بن 

واملتعاون  ال��رتب��وي  -امل�سرف  درمي 

�سعود  بن  الإم��ام حممد  مع جامعة 

على  اجلل�سة  واحتوت  الإ�سالمية-، 

الأوىل  ك��ان��ت  عملية  اأوراق  ث��الث 

بعنوان« التحليل اجلغرايف  الإح�سائي 

للت�سريب النفطي الطبيعي با�ستخدام 

حالة  درا���س��ة  ال�����راداري:  الت�سوير 

ل�سعادة  قاروه-الكويت«،  جزيرة  يف 

الأ�ستاذ جا�سم البنياي -الهيئة العامة 

للبيئة - دولة الكويت. الورقة الثانية 

ال�ساحلي  اخل���ط  ت��غ��ريات  »ر���س��د 

للمملكة العربية ال�سعودية املطل على 

اخلليج العربي من �ساحل املنيفة حتى 

�ساحل راأ�س تنورة«، لالأ�ستاذة  ابت�سام 

للم�ساحة  العامة  القحطاين-الهيئة 

مر�سحة   - اجليومكانية  واملعلومات 

-جامعة  اجلغرافية  بق�سم  دكتوراه 

»البحث  الثالثة  الورقة  �سعود.  امللك 

نهج جديد  بناء  الربية:  والإنقاذ يف 

املفقودين  الأ�سخا�س  على  للعثور 

ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

ال�����س��ع��ودي��ة«،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 

املجلي  �سليمان  بن  في�سل  لالأ�ستاذ 

والدكتور حمد بن اأحمد التويجري-

جامعة امللك �سعود. وانتهت اجلل�سة 

املتحدثني  ب���ني  ل������الأوراق  ب��ن��ق��ا���س 

والإجابة  احل�سور  اأ�سئلة  وا�ستقبال 

عنها ثم تكرمي املتحدثني.

لت�سميم  عمل  ور���س��ة  ذل��ك  ت��ال 

للدكتور  الأب��ع��اد  ثالثية  اخل��رائ��ط 

جامعة   – ال��ي��اق��وت  عبداللطيف 

الكويت.

طيار افرتا�سي 

من ناحية اأخرى فقد لفت اأنظار 

ت�سوير  ع��ر���س  ت��ق��دمي  احل�����س��ور 

افرتا�سي  طيار  دون  لطائرة  دميو 

ت�ستخدم  هذه  لبهواجلامعة،  حيث 

اجلغرافية  الدرا�سات  يف  الطائرة 

الكوارث  حالة  والإنقاذ يف  وللبحث 

الطبيعية وت�سوير التغريات الزمنية 

اجلغرافية  وال��ظ��واه��ر  وامل��ك��ان��ي��ة 

يف  العمراين  التغري  مراقبة  واأي�سا 

املدن احل�سارية.

د.القرادي: الجغرافيا الوحيد الذي يمنح جميع الدرجات العلمية في نظم المعلومات



كورونا ذهبت…فماذا أنجبت!
رحل كوفيد19- برحيل اأحب�ء واأعزاء، َفنوا يف وط�أة عزلة موح�شٍة 

مميتٍة للعدوى، ت�أبى جت�ور املحبني والتقبيل ب�حلنني، اأهبط اقت�ش�د 

الدول وتطوره�، واأف�شى احلزن والأ�شى وفّرق الأخلّة والأقوام، رحل 

بعد حولني من الكّد والنكد، ولكن بعون اهلل ورحمته ازدهرت احلي�ة 

ال�شالة،  يف  ال�شفوف  تب�عد  من  وانتهين�  الطبيعي،  ملجراه�  وع�دت 

وتزاور الأحب�ء واأقيمت احلفالت، وع�دت املدار�س واجل�مع�ت وجميع 

املن�ش�آت، ف�إذا ب�شليل الداء يقبل ب�إقب�ل ال�شت�ء ويهدد �شفو احلي�ة.

يثري انت�ش�ر متحور “XBB” ال�شجة، اإذ مت ر�شده  يف ت�شعة ع�شرة 

دولة حول الع�مل والأهم من ذلك و�شوله للمملكة العربية ال�شعودية، 

مم� اأدى لزدي�د ح�لت املراجعة لدى ق�شم الطوارئ ومراكز الرع�ية، 

تهدد من  التي  التنف�شية  ب�لفريو�ش�ت  حممل   ”XBB« اأن فريو�س  اإذ 

وامل�ش�بني  ال�شن،  كب�ر  الإ�ش�بة من  لديهم عوامل خطورة مل�ش�عف�ت 

ب�لأمرا�س املزمنة و�شعيفي املن�عة، اإل اأنه ل ي�شتدعي اخلوف والقلق 

املو�شمية  واجلرع�ت  ك�ملة  كوفيد19-  فلق�ح�ت  ذلك،  دون  هم  ملن 

اهلل  وبف�شل  اهلل،  ب�إذن  مبواجهته  كفيلة  �شتكون  الإنفلونزا  لق�ح  من 

و�شهولة  التعليم  ا�شتمرار  وفرت  التي  العنكبوتية  ال�شبك�ت  وجود  ثم 

وجود  على  �ش�عد  ال��دول، مم�  وبني  واملن�ش�آت  الأف��راد  بني  التوا�شل 

احللول وتب�دله� وتوفر املعلوم�ت للمواطنني، وهذا يعينن� على تخطي 

مثل هذه الأزم�ت.

حينم�  فتكت  وحروب  اأمرا�س  من  الب�شرية  على  الأزم���ت  تعددت 

انعدمت اأخالقي�ت العلم، وت�أتي الأزم�ت ال�شحية مكملة ب��شتهالكه� 

يد  ولكن   ، وامل��وارد  والأطب�ء  والعلم�ء  الب�حثني  من  يح�شى  ل  عدداً 

اهلل ح�نية على الب�شرية ففي كل �شرب على البالء اأجر »ل يكلف اهلل 

نف�ش�ً اإل و�شعه�« �شدق اهلل العظيم، نتوكل على اهلل ونفعل الأ�شب�ب، 

ب�شكل  الأيدي  غ�شل  املتمثلة يف  الوق�ئية  الإجراءات  ب�تخ�ذ  اأو�شيكم 

املنزيل  العزل  وتطبيق  املزدحمة  الأم�كن  يف  الكم�مة  ولب�س  م�شتمر، 

لكم  متمنيًة  الآخرين  وحم�ية  واأحب�ئن�  اأنف�شن�  الإ�ش�بة، حلم�ية  عند 

�شفو احلي�ة واأجمله� .

جمانة عا�صم العمران

طالبة الإعالم

يف  ال��ق���رئ  ع��زي��زي  اأو�شحت 

ن�شرت  ال��ت��ي  ال�ش�بقة  امل��ق���ل��ة 

ب�����ش��ح��ي��ف��ة ر����ش����ل���ة اجل���م��ع��ة 

اأن   (1445) رق����م  ال���ع���دد  يف 

ج���م��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ق��د م��رت 

مب��راح��ل ت��ط��ور ع��دي��دة و���ش��ولً 

امللكية  امل��واف��ق��ة  ����ش���دور  اإىل 

ح��وك��م��ة ج�معة  ع��ل��ى  ال��ك��رمي��ة 

الهيئة  مظلة  حتت  �شعود  امللك 

و�شمه�  الري��س،  ملدينة  امللكية 

غي��ر  الري���س  موؤ�ش�شة  حت��ت 

ت����أ�شي�شه�  اكتم�ل  ح�ل  الربحية 

ن���ظ�م  م��ن  اجل�مع��ة  وا�شتثن�ء 

ب�ملر�شوم  ال�ش�در  اجل����مع���ت 

وذكرت  1444/3/2ه�؛  (م/27) يف  رقم  امللكي 

اأهم مراحل تطور اجل�معة،  اأحدى  اأن ذلك يعد 

واأو�شحت كيف اأن اجل�معة يف ح�جة اإىل اإعداد 

للج�معة.  ال�شتثم�رية  للفر�س  ت�شويقًي  دليل 

وا�شتمراراً يف تعزيز العملي�ت الداعمة لال�شتثم�ر 

يف اجل�معة وتنمية موارده� الذاتية حر�شت على 

كت�بة املق�لة احل�لية. 

فمع قرب نف�ذ النظ�م الأ�ش��س جل�معة امللك 

من  ق�شرية  م�ش�فة  على  اأ�شبحن�  حيث  �شعود 

انته�ء فرتة امل�ئة والع�شرين يوم�ً من ت�ريخ ن�شر 

هذا النظ�م بجريدة اأم القرى اجلريدة الر�شمية 

للمملكة العربية ال�شعودية يوم اجلمعة 9 �شبتمرب 

2022م اأ�شبح من املهم ال�شتعداد ملرحلة جديدة 
من الإجن�زات التي يجب اأن تتن��شب مع تطلع�ت 

�شعود  امللك  ج�معة  تكون  ب�أن  الر�شيدة  القي�دة 

اأمر  وه��و  ع�ملية،  ج�مع�ت   (10) اأف�شل  �شمن 

الأفك�ر  من  كثري  تبني  اأم���م  وا�شع�ً  الب�ب  يفتح 

التطويرية غري امل�شبوقة يف اجل�مع�ت ال�شعودية؛ 

ت�ش�عد  �شوف  الأف��ك���ر  ه��ذه  ك�نت  اإن  خ��شة 

الت�ش�ل  بعملي�ت  الرت��ق���ء  على 

والإعالم ب�جل�معة.

 وق���د ن�����س ال��ن��ظ���م الأ���ش������س 

جل���م��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود يف امل����دة 

على   (20) رق��م  البند  ال�ش�بعة، 

اإقرار الإجراءات املنظمة للتوا�شل 

م��� يقرتحه  ب��ن���ًء على  الإع��الم��ي 

فر�شة  وه���ي  اجل���م��ع��ة،  رئ��ي�����س 

والإعالم  الت�ش�ل  عملي�ت  لدعم 

ولي�س غداً  الآن  والعمل  ب�جل�معة 

اإعالمي  اإنت�ج  �شركة  اإن�ش�ء  على 

اأم��ر  وه��و  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك  بج�معة 

الع�ملني  جميع  اأه��م��ي��ت��ه  ي���درك 

وامل��ه��ت��م��ني ب��ع��م��ل��ي���ت الت�����ش���ل 

ب�جل�معة، حيث حتقق هذه ال�شركة فوائد عديدة 

وتوعوية  اإعالمية  م��واد  توفري  منه�:  للج�معة 

وتنفيذاً  وت�شميم�ً  تخطيط�ً  ع�لية  ج��ودة  ذات 

عملي�ت  وتعزيز  اإع��داده���،  من  الهدف  لتحقق 

وتطوير  للج�معة،  واخل�رجي  الداخلي  الت�ش�ل 

منذ  يع�ين  ال��ذي  اجل�معي  الإع��الم��ي  املحتوى 

ل�شتمرار  املن��شب  الدعم  قلة  من  طويلة  فرتة 

اجل�معة  بجهود  الوعي  ن�شر  يف  ب��دوره  القي�م 

مزيد  وحتقيق  واإجن�زاته�،  التطويرية  وخططه� 

من الولء الداخلي واخل�رجي للج�معة، ومن ثم 

تعزيز الثقة التي جتعل اجل�معة واجهة للمبدعني 

امل�شتوي�ت  جميع  وعلى  التخ�ش�ش�ت  ك�فة  يف 

موظفني  اأو  تدري�س  هيئة  اأع�ش�ء  ك�نوا  �شواء 

طالب  حتى  اأو  حم���ددة  جم����لت  يف  مبدعني 

للج�معة، وجذب  الذاتية  املوارد  وتعزيز  دوليني، 

وتر�شيخ   ، الإنف�ق  كف�ءة  وحتقيق  امل�شتثمرين، 

ال�شمعة املوؤ�ش�شية للج�معة.

حمتوى  تقدم  اإعالمي  اإنت�ج  �شركة  وجود  اإن 

كثري  لت�أمني  ذهبية  فر�شة  يعد  متميزاً  اإعالمي�ً 

الت�ش�ل  عملي�ت  تطلعت  التي  الحتي�ج�ت  من 

وبخ��شة  حتقيقه�،  اإىل  اجل�معة  يف  والإع���الم 

عملي�ت جودة ومتويل وتطوير املحتوى الإعالمي 

ال�شريع  التطور  م��ع  يتن��شب  بحيث  للج�معة؛ 

التطوير يف  اأيقونة  الري��س  مدينة  ت�شهده  الذي 

العوا�شم العربية.

بع�ش�ً  ذك��رت  التي  الفوائد  اإىل  فب�لإ�ش�فة 

ا�شتثم�رية  منه� �شوف تقدم هذه ال�شركة فر�ش�ً 

متميزة لكثري من القنوات الإعالمية التي متتلكه� 

ومركز  اجل�معة،  ر�ش�لة  �شحيفة  مثل  اجل�معة 

التوا�شل  وقنوات  ب�جل�معة  التلفزيوين  الإنت�ج 

وخ�رج  داخ��ل  الرقمية  وال�ش��ش�ت  الجتم�عي، 

تقدمي  ت�شتطيع  وك��ذل��ك  وغ��ريه���،  اجل���م��ع��ة، 

من  لكثري  وال�شت�ش�رية  الإع��الم��ي��ة  اخل��دم���ت 

الأك�دميية  واملوؤ�ش�ش�ت  ال�شعودية  اجل�مع�ت 

احلكومية والأهلية.

بذلته�  التي  املتميزة  اجل��ه��ود  نالحظ  نحن 

البيئة  لتطوير  امل��شية  الفرتة  خ��الل  اجل�معة 

الإع��الم��ي��ة ب���جل���م��ع��ة، وم��ن��ه��� ح��وك��م��ة ق��ن��وات 

التغطي�ت  ج��ودة  وزي���دة  الجتم�عي،  التوا�شل 

من  م��زي��داً  نحت�ج  زلن�  م���  ولكنن�  الإع��الم��ي��ة، 

كثري  حتقيق  يف  للم�ش�همة  وامل�ش�ندة  ال��دع��م 

من الطموح�ت؛ خ��شة مع حوكمة ج�معة امللك 

�شعود حتت مظلة الهيئة امللكية ملدينة الري��س. 

اإن ج�معة امللك �شعود هي ق�طرة التطوير يف 

واإمك�ني�ت  قنوات  ولديه�  ال�شعودية،  اجل�مع�ت 

جم�له�،  يف  متمر�شة  ب�شرية  وك���وادر  اإعالمية 

توفر  اإىل  والإع���الم  الت�ش�ل  عملي�ت  وحتت�ج 

ل�ش�لح  كثرية  فوائد  لتحقيق  املن��شب  التمويل 

امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية  وتوجه�ته�  اجل�معة 

مب�شيئة اهلل.

م�صت�صار الت�صال وال�صمعة امل�ؤ�ص�صية

من�طق  املنت�شرة يف  ال�شخرية  الر�شوم  تعد   

اإرًث���  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  متفرقة 

من  خمتلفة  جوانب  يعك�س  ح�ش�رًي�  ت�ريخًي� 

منذ  الت�ريخية  احلقب  تلك  يف  الإن�ش�ن  حي�ة 

مو�شوع�ت  تت�شمن  حيث  القدمية،  الع�شور 

وال�شي��شية  ال��دي��ن��ي��ة  الأح����وال  يف  م��ت��ن��وع��ة 

والق��ت�����ش���دي��ة والج��ت��م���ع��ي��ة، ف��م��ن خ��الل 

م��و���ش��وع���ت ال��ر���ش��وم ال�����ش��خ��ري��ة امل��ت��ن��وع��ة 

ك�نت  التي  احليوان�ت  اأبرز  حتديد  ا�شتطعن� 

واأك��ره���  القدمية  املجتمع�ت  ل��دى  معروفة 

منه� يف  الإن�����ش���ن  ا���ش��ت��ف���د  ح��ي��ث  ان��ت�����ش���راً، 

وا�شتخدام  حلومه�،  واأكل  الألب�ن،  ا�شتخراج 

والإن�ش�ن  ال�شن�ع�ت،  يف  واأ�شوافه�  جلوده� 

خالل تلك الفرتات املوغلة يف القدم ك�ن ي�أكل 

من  لالأكل  �ش�حًل�  ويكون  لديه،  يتوفر  م�  كل 

وحيوان�ت. نب�ت�ت 

الر�شوم  يف  ال�شيد  من�ظر  تت�شح  وب��داأت 

يف  امليالد  قبل  ال�ش�د�س  الألف  منذ  ال�شخرية 

العربية،  اجلزيرة  �شبه  من  اجلنوبي  الق�شم 

املبكر  احلجري  الإن�ش�ن  مم�ر�شة  اأن  ويبدو 

ق�دته  احل��ي��وان  ل�شلوك  ومالحظته  لل�شيد 

الكلب  اأن  علمن�  اإذا  خ��شة  ا�شتئن��شه،  اإىل 

م���ن اأوائ�����ل احل���ي���وان����ت ال��ت��ي ا���ش��ت��وؤن�����ش��ت؛ 

ال�شيد.  ع��م��ل��ي���ت  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه  ب���ع��ت��ب���ر 

من�طق  يف  املنت�شرة  ال�شخرية  الر�شوم  وت�شري 

العربية  اجل��زي��رة  �شبه  ج��ن��وب  م��ن  متفرقة 

الكلب،  مثل:  حيوان�ت  ا�شتئن��س  �شيوع  اإىل 

ال�ش�بع  الألف  منذ  املنطقة  والثور يف  واحلم�ر 

امليالد. قبل  وال�ش�د�س 

وت�����ش��ري ال��ر���ش��وم ال�����ش��خ��ري��ة امل��ن��ت�����ش��رة يف 

اأي�ش�ً  العربية  اجل��زي��رة  �شبه  غ��رب  �شم�ل 

 2000-4000 بني  م�  الفرتة  يف  توؤرخ  -التي 

حلرفتي  املنطقة  �شك�ن  مم�ر�شة  اإىل  ق.م- 

الرئي�شت�ن  احلرفت�ن  وهم�  والرعي،  ال�شيد 

الر�شوم  ه��ذه  خ��الل  م��ن  يت�شح  اإذ  ن����ذاك؛  اآ

اأن ال��ك��ل��ب وال��ث��ور م��ن احل��ي��وان���ت امل��دج��ن��ة، 

�شيد.  فر�شية  بو�شفه  الغزال  ظهر  حني  يف 

الرابع  ونتيجة حللول فرتة اجلف�ف من الألف 

من�طق  يف  الرعي  اأ�شلوب  تطور  امليالد؛  قبل 

ال�ش�بقة  احليوان�ت  ا�شتبدلت  حيث  متفرقة، 

البيئة  مع  التكيف  على  قدرة  اأكر  بحيوان�ت 

وخ��شة يف  وامل�عز،  وال�ش�أن  ك�جلمل  اجل�فة، 

والغربية. ال�شم�لية  املن�طق 

»ج��ب��ل  ح����ئ���ل  م��ن��ط��ق��ة  ويف 

ح�ئل  عن  يبعد  الذي  املليحية« 

40 كيلو مرتاً من جهة  مب�ش�فة 

واج��ه���ت  على  ت��وج��د  ال�����ش��رق، 

مهمة،  ور�شوم  نقو�س  �شخوره 

ب���ق����ر  ت�����ش��م��ل م��ن���ظ��ر ح��ي��ة لأ

واأ�شود. ونع�م  برية  وجم�ل 

ون����ظ����ًرا لأه���م���ي���ة امل��ن��ط��ق��ة 

»ج���ب���ة وال�����ش��ومي�����س« ال��غ��ن��ي��ة 

حر�شت  ال�شخرية  ب���ل��ر���ش��وم 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ل ر����ش���وم ح���ئ��ل 

ال��رتاث  ق���ئ��م��ة  يف  ال�شخرية 

فيه�  مل�  (اليون�شكو)؛  الع�ملي 

م��ن جم��م��وع��ة ك��ب��رية وم��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ر���ش��وم 

احل��ي��وان��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ود ت���ري��خ��ه��� اإىل ال��ق��رن 

امليالد. قبل  الرابع  اأو  الث�لث 

للنع�م،  حيوانية  ر�شوم  الق�شيم  منطقة  ويف 

ويف  واجلم�ل،  والأبق�ر  واللبوات،  والأ���ش��ود، 

مفرت�شة  حليوان�ت  ر�شوم  اأي�ش�ً  اجلواء  عيون 

ووعول ونع�م وجم�ل، كم� يوجد ر�شم �شخري 

منطقة  يف  طمية«  »ج��ب��ل  يف  ووع���ول  جل��م���ل 

اأم� يف منطقة البكريية فتوجد  عقلة ال�شقور، 

ر���ش��وم ���ش��خ��ري��ة حل��ي��وان���ت ن�����درة ك���لأ���ش��د 

اللبوة. زوجته  وبج�نبه 

الو�شطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ذات���ه  ال�����ش��ي���ق  ويف 

�شخرية  ر�شوم  حتديداً  الدوادمي«  »حم�فظة 

مثل:  م��ت��ن��وع��ة  حل��ي��وان���ت  ر���ش��وًم���  تت�شمن 

واجلم�ل،  وامل��ه���،  الوح�شي،  والبقر  الأ���ش��د، 

والنع�م. والوعول، 

الب�رزة واله�مة  ويعُدّ اجلمل من احليوان�ت 

العربية، وقد ظهر لأول مرة  يف �شبه اجلزيرة 

�شم�ل  كلوة  ال�شخرية على �شخور  الر�شوم  يف 

املمتدة  الفرتة  اإىل  تعود  والتي  تبوك،  �شرق 

م� بني )12000-8000 ق.م(، حيث ظهر يف 

ال��ربي،  والثور  احل���يل.  �شكله  تط�بق  �شورة 

-ح�شب  ظ��ه��وره  ت��زام��ن  �شن�م،  ب��دون  وال��ث��ور 

ال�شن�م.  وحيد  اجلمل  مع  ال�شخرية-  الر�شوم 

ال��ر���ش��وم  ال����ربي يف  ي��ظ��ه��ر اجل��م��ل  يف ح��ني 

الفرتة  العربية يف  اجلزيرة  �شبه  ال�شخرية يف 

يف  ي��زال  ل  وهو  ق.م،   2000-3000 بني  م� 

عر  ال��ذي  ال�شيد  منظر  ويف  الربية،  ح�لته 

بئر  �شم�ل  م�شمى«  »�شعيب  منطقة  يف  عليه 

حمى.

عملية  يف  اجلمل  وا�شتخدم 

اجلمل  طبيعة  لتوافق  التنقل، 

الطبيعية  ال��ظ��روف  مع  وهيئته 

اجل��زي��رة  ل�شبه  والت�ش�ري�شية 

ال��ع��رب��ي��ة؛ مم��� ج��ع��ل��ه م��ن اأه��م 

فهو  فيه�.  احليوانية  ال���روات 

نقل  م�����ش��در غ��ذائ��ي، وو���ش��ي��ل��ة 

اأ����ش���ه���م���ت -ب�������دور ك���ب���ري- يف 

ع���الق����ت ال���ع���رب ب��ج��ريان��ه��م، 

يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه  اإىل  اإ����ش����ف���ة 

ذكر  اأول  مع  اقرتن  اإذ  احلروب؛ 

الآ���ش��وري��ة،  امل�ش�در  يف  للعرب 

اأحد ن�شو�س �شلمن�شر  وذلك يف 

يف  ذكر  والذي  ق.م،   853 بع�م  املوؤرخ  الث�لث 

�شده  اأقيم  ال��ذي  احللف  عن  حديثه  معر�س 

مب�ش�ركة  ال�ش�م،  بالد  يف  العربية  القب�ئل  من 

مب�  ق��ي��دار«  »م��ل��ك مملكة  ال��ع��رب��ي  ج��ن��دي��ب��و 

معركة  ج��م��ل حم����رب، يف  األ���ف  م��ن  ي��ق���رب 

قرقر.

منت�شرة  ك�نت  اجلم�ل  ر�شوم  اأن  اإىل  وننوه 

اإىل  اأ���ش��ف  اجل��زي��رة،  �شبه  من�طق  اأغ��ل��ب  يف 

ك�لأ�شد  الأخرى،  احليوان�ت  بع�س  ر�شوم  ذلك 

اإىل  ال�ش�د�س  الأل��ف  ومن  والبقرة.   والوعل 

لأبق�ر  ر�شوم�ت  على  عر  امليالد،  قبل  الث�ين 

ويف  واحلن�كية،  ُجبة  منطقة  يف  ق��رون  ذات 

ج�شدت  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شم�ل  منطقة 

التي  للحيوان�ت  ���ش��وراً  ال�شخرية  ال��ر���ش��وم 

من  ال��ف��رتة  تلك  يف  ال��ق��دمي  الإن�����ش���ن  عرفه� 

للحيوان�ت  و�شور  لل�شيد،  ومن�ظر  الت�ريخ، 

التي  احل��ي��وان���ت  وم��ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  بحجمه� 

وبقر  واجل��م���ل،  امل���ع��ز،  املنطقة  يف  ر�شمت 

واخليول،  والوعول،  ال�شيد،  وكالب  الوح�س، 

واحل���م���ري، وال���ن���ع����م. وم��ن���ظ��ر ال�����ش��ي��د يف 

واحليوان  ال�شي�د  حركة  لن�  تو�شح  املنطقة 

ال�شيد،  يف  ا�شتخدمت  التي  والأ�شلحة  بدقة، 

الر�شوم ال�شخرية حتى القرن٧م. وا�شتمر فن 

هيئة  يف  مم��ث��ل��ة  ال��ث��ق���ف��ة  وزارة  وت���ب���ذل 

والهتم�م  العن�ية  يف  كبرية  ج��ه��وًدا  ال��رتاث 

الأثرية  املن�طق  من  للعديد  والتوثيق  والك�شف 

البعث�ت  مع  ب�لتع�ون  اململكة  يف  والت�ريخية 

.٢٠٣٠ اململكة  لروؤية  وفق�ً  املختلفة  الأجنبية 
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شركة إعالمية بجامعة الملك سعود

 رسوم الحيوانات على الواجهات الصخرية في المملكة 

 

ذات  فهي  املثمر،  العلمي  البحث  اآلية  العلمية  املنهجية  متثل 

م�شداقية يف النت�ئج، وطريق لالإ�ش�فة العلمية، وهي الوقت نف�شه 

تف�شري  اأكر من  اأو  ب�حث  اإليه  يتو�شل  م�  اإىل  للت�أكد  دليل �ش�دق 

للظ�هر ب�شدد الدرا�شة.

 غري اأن التع�مل مع تلك الآلية لدى كثري من طالب الدرا�ش�ت 

ف�لبع�س  �شحيحة،  غري  بطريقة  معه�  يتع�ملون  والب�حثني  العلي� 

اأنه� حت�شيل ح��شل، والبع�س الآخر ي�شعه� بو�شفه� متطلب�ً  يرى 

بحثي�ً دون التع�مل معه� ب�ل�شكل ال�شحيح، لدرجة اأن البع�س يكتب 

املنهجية عند النته�ء من الأدبي�ت وحتديد م�ش�ألة (م�شكلة) البحث، 

ويف هذه احل�لة املنهجية ل قيمة له� اإطالق�ً.

هذا الأمر اأفرز الكثري من امل�شكالت ولعل اأهمه�: �شعف م�شتوى 

والدكتوراه،  امل�ج�شتري  ر�ش�ئل  وخ��شة  العلمي  البحث  خمرج�ت 

العربية،  ال�ش�غل يف ج�مع�تن�  ال�شغل  الق�شية  تلك  اأ�شبحت  حيث 

وميثل ذلك ال�شعف موؤ�شراً خطرياً على م�شتوى الإ�شراف على تلك 

الر�ش�ئل.

وقد برزت هذه الق�شية لعدة عوامل من اأهمه�:

الرغم من  امل�شداقية، على  العلمية ذات  املنهجية  � فقدان كتب 

املراجع  تلك  جل  اأن  اإىل  راجع  وذلك  �شدوره�،  وحداثة  تعدده�، 

مت�ش�بهة فيم� بينه�، وتقوم يف جوهره� على الن�شخ.

� ل توجد كلية بل ل يوجد ق�شم اأو �شعبة توؤهل الب�حثني وطالب 

الدرا�ش�ت العلي�.

البحث،  العليمة مثل: مواد من�هج  املنهجية  اإن جل من يدّر�س   �

وحلقة بحث، واملق�يي�س الجتم�عية ...اإلخ غري متخ�ش�شني يف تلك 

املواد، ويحدده� الرغبة يف التدري�س.

)الق�شم،  امل�شتوي�ت  خمتلف  على  اخلطط  مراجعة  جل�ن  اإن   �

ووك���لت  العلمي،  والبحث  العلي�  ال��درا���ش���ت  وع��م���دة  والكلية، 

اجل�مع�ت للبحث العلمي( ل تويل اأهمية كبرية ملدى تطبيق املنهجية 

العلمية.

التعرف  من  الط�لب  انته�ء  قبل  العلمية  الر�ش�ئل  خطط  رفع   �

على الأدبي�ت، والدرا�ش�ت ال�ش�بقة، والنظري�ت املف�شرة للظ�هرة اإن 

وجدت )و�شع احل�ش�ن خلف العربة(.

� �شعف م�شتوى ت�أهيل طالب الدرا�ش�ت العلي� يف املنهجية.

� �شعف م�شتوى من�ق�ش�ت الأطروح�ت، خ��شة يف ربط اجل�نب 

التدخل يف  تتجنب  املن�ق�ش�ت  معظم  اإن  بل  ب�لأدبي�ت،  الإح�ش�ئي 

هذه الق�شية.

اأ�صتاذ املناهج والقيا�س بكلية الآداب

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

املنهجية العلمية املفقودة

*

*

*

*

*

*



عن  املا�ضي  الأ�ضبوع  يف  حتدثنا 

وبداأنا  الكوانتي،  التوا�ضل  اأهمية 

يف ا�ضتعرا�ض ردة الفعل الربيطانية 

بع�ض  ا�ضتعرا�ض  و�ضنكمل  جتاهه، 

التجارب وامل��ب��ادرات الأخ��رى، ففي 

املخت�ضة  املعاهد  اأحد  يحظى  كندا 

ب��اه��ت��م��ام خ��ا���ض م���ن احل��ك��وم��ات 

معهد  وه��و  األ  املتعاقبة،  الكندية 

واترلوو،  بجامعة  الكمية  احلو�ضبة 

هذا  يف  �ضنوات  ع��دة  در���ض��ت  لقد 

يزورنا يف  كان  كيف  وراأي��ت  املعهد، 

ال�ضباح �ضخ�ضيات �ضهرية ك�ضتيفني 

الهولندية  امللكية  العائلة  اأو  هوكينق 

وغ��ريه��م، ث��م ي��زورن��ا ب��ع��د الظهر 

وما  البتدائية  املرحلة  من  اأط��ف��ال 

من  الهدف  اأن  لحقا  علمت  قبلها، 

ذلك هو الرغبة يف اإن�ضاء جيل جديد 

ل يعرف طموحا �ضوى هذا املجال، 

�ضواء يف ميدان البحث العلمي اأم يف 

والأنظمة.  الأج��ه��زة  ت�ضنيع  ميدان 

لنتخيل حجم ال�ضدمة، دعوين اأنقل 

جامعة  يف  اأ���ض��اه��ده  كنت  م��ا  لكم 

واترلوو، لأن نقل ما �ضاهدناه هو من 

من  اجلامعة  ابتعثنا  التي  الأه��داف 

كان  عليه(:  نبني  اأن  )واأرج��و  اأجلها 

الربوفي�ضور توما�ض جانيواين يحتل 

اجلامعة،  من  قريبة  زراعية  اأر�ضا 

بهدف اإر�ضال ر�ضالة كوانتية م�ضفرة 

اإىل  هذه  الزراعية  الأر���ض  اأول  من 

اآخرها متر ال�ضنة بعد ال�ضنة، وجيل 

يتبعه  العليا  الدرا�ضات  ط��اب  من 

وه��و ل  تنفق،  طائلة  واأم���وال  جيل، 

يزال يواجه الكثري من ال�ضعوبات. يف 

هذه الأج��واء، ي�ضهل لنا تخيل كيف 

الكوانتي  ال�ضناعي  القمر  كان خرب 

ال�ضيني كال�ضاعقة لبقية العامل: مل 

ينقلوا الإ�ضارة عرب اأر�ض زراعية، بل 

عرب 1200كم من الأرا�ضي ال�ضينية 

يبعد  وذلك من خال قمر �ضناعي 

500 كم من �ضطح الأر���ض! ولذلك 
اأقول اأن هذا احلما�ض الغربي منقطع 

ال��ذي  احلما�ض  نف�ض  ه��و  النظري، 

األهبه ت�ضنيع الحتاد ال�ضوفياتي بعد 

الف�ضائية،  �ضبوتنيك  اإطاقه مركبة 

تتجه  املتحدة  الوليات  وال��ذي جعل 

حلملة وطنية �ضاملة قادت ل�ضناعة 

اأي�ضا،  بها  اخلا�ضة  الف�ضاء  مركبة 

احلملة  ت�ضبه  ال��ت��ي  احلملة  وه��ي 

الأ�ضبوع  اإليها يف  امل�ضار  الربيطانية 

ال�ضناعي  ال��ق��م��ر  امل���ا����ض���ي.ه���ذا 

الكوانتي ال�ضيني (يف ال�ضورة اأدناه) 

هو نتاج عمل قارب 25 عاما بقيادة 

الذي  ب��ان،  ج��ي��ان-وي  الربوفي�ضور 

من  مئات  الآن  اإدارت���ه  حت��ت  يعمل 

يعمل  عمن  ف�ضا  الدكتوراه،  حملة 

حتت كل واحد منهم. 

ال��ك��وري��ون، حيث توجد  تبع ذل��ك 

الآن ثاين اأكرب �ضبكة توا�ضل كوانتي 

بعد ال�ضني. اإن اعرتاف جائزة نوبل 

بهذا العلم �ضي�ضلط املزيد من الأ�ضواء 

عليه، وميهد بالتايل ملزيد من دعمه 

بقية  القرار يف  �ضانعي  وتنميته من 

لي�ضت  ذلك  وال��دول يف  العامل،  دول 

بني م�ضتقل وم�ضتكرث، بل بني مبادر 

ومتاأخر. ولذلك اأرجو واأمتنى اأن يلتفت 

امل�ضوؤولون عن التعليم والبحث العلمي 

التقني  الجت���اه  ه��ذا  اإىل  بادنا  يف 

املبكرة، وذلك  اأنه يف مراحله  م��ادام 

الدرا�ضية  باإدخاله يف اخلطط  لي�ض 

لكليات العلوم والهند�ضة فح�ضب، بل 

اأي�ضا بفتح اأق�ضام اأكادميية جديدة يف 

هذا املجال، حيث اإين األحظ اجتاها 

با�ضم  جديدة  اأق�ضام  فتح  يف  عامليا 

وهو   Quantum Engineering
الذي اأمتنى من اجلامعات ال�ضعودية 

اأمتنى من امل�ضوؤولني  اأن تن�ضئه. كما 

عن ال�ضناعة ورواد الأعمال اأن يقيموا 

هذا  يف  جديدة  و�ضراكات  �ضركات 

ذلك من متطلبات  اإىل غري  املجال، 

(�ضبه  امل��ج��ال  لهذا  التحتية  البنية 

نلحق  جتعلنا  التي  حاليا)  املعدومة 

بالركب يف هذه املرحلة املبكرة، فنكون 

ثالث دولة تتبنى نظام توا�ضل كوانتي 

وا���ض��ع، وذل��ك مل��ا فيه �ضالح الأم��ن 

التقني للمملكة العربية ال�ضعودية.

عمر بن ظافر ال�شهري

ق�شم الهند�شة ال�شناعية

ت�ضدر عن ق�ضم الإعام 
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اأ. خديجة العبا�شي

نهية احلمدان

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - د. هند القحطاين

اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم
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كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

الوقاية  خدمات  يف  الإعاقة  ذوي  بحقوق  الدولة  تتكفل 

حقوقهم  على  ح�ضولهم  ي�ضمن  ب�ضكل  والتاأهيل  والرعاية 

وت�ضلط  لهم،  املقدمة  ويعزز من اخلدمات  بالإعاقة  املت�ضلة 

»ِكفة« ال�ضوء على حقوق ذوي الإعاقة يف عدة جمالت:

ال�شحي: املجال  يف  حقوقهم 

والتاأهيلية،  وال��ع��اج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي   �

الفحو�ضات  واإج��راء  الوقائي،  الوراثي  الإر�ضاد  فيها  مبا 

الأمرا�ض،  املبكر عن  للك�ضف  املختلفة  املخربية  والتحليات 

الازمة. التح�ضينات  واتخاذ 

عر�ضة  اأك���رث  وه��م  ي��ول��دون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ت�ضجيل   �

للجهات  ذلك  واإباغ  حالتهم،  ومتابعة  بالإعاقة،  لاإ�ضابة 

. ملخت�ضة ا

� العمل على الرتقاء بالرعاية ال�ضحية للمعوقني واتخاذ 

ذلك. لتحقيق  يلزم  ما 

يبا�ضرون  الذين  وكذلك  ال�ضحيني،  العاملني  تدريب   �

عند  واإ�ضعافهم  امل�ضابني  مع  التعامل  كيفية  على  احلوادث 

احلادث. مكان  من  نقلهم 

ورعايتهم. بهم  العناية  كيفية  املعوقني على  اأ�ضر  تدريب   �

والتعليمي: الرتبوي  املجال  يف  حقوقهم 

املراحل  جميع  يف  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي 

والتعليم  الفني،  والتعليم  العام،  والتعليم  املدر�ضة،  قبل  )ما 

واحتياجاتهم،  املعوقني  ق��درات  مع  يتنا�ضب  مبا  ال��ع��ايل( 

للمناهج  امل�ضتمر  ال��ت��ق��ومي  م��ع  ب��ه��ا،  التحاقهم  وت�ضهيل 

املجال. املقدمة يف هذا  واخلدمات 

والتاأهيلي: التدريبي  املجال  يف  حقوقهم 

نوع  مع  يتفق  مبا  والتاأهيلية  التدريبية  اخلدمات  تقدمي 

ذلك  يف  مب��ا  العمل،  ���ض��وق  ومتطلبات  ودرج��ت��ه��ا  الإع��اق��ة 

الو�ضائل  وتاأمني  والجتماعي،  املهني  التاأهيل  مراكز  توفري 

الازمة. التدريبية 

العمل: جمال  يف  حقوقهم 

املعوق  قدرات  تنا�ضب  التي  الأعمال  يف  العمل  لهم  يكون 

الذاتية،  قدراته  عن  للك�ضف  الفر�ضة  لإعطائه  وموؤهاته 

املجتمع،  اأفراد  كباقي  دخل  على  احل�ضول  من  ولتمكينهم 

طريق  ع��ن  العمل  اأث��ن��اء  اأدائ��ه��م  م�ضتوى  ل��رف��ع  وال�ضعي 

 ٢٥ لديه  يعمل  الذي  العمل  �ضاحب  يلتزم  حيث  التدريب، 

ت�ضغيل  من  متكنه  لديه  العمل  طبيعة  وكانت  فاأكرث  عامااً 

ح�ضب  مهنياًا  املوؤهلني  املعوقني  من   ٪٤ ي�ضغل  اأن  املعوقني 

العمل. نظام 

مبادرة كفة احلقوقية

اعرف حقوقك

اعرف حقوقك

حقوق ذوي اإلعاقة

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

kiffah_spp@gmail.com
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قصة جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام 2-2

البحث العلمي هو حم�ضلة جتارب متعددة ت�ضطبغ 

بكثري من العناء والت�ضحية، وتعتمد على مكونات 

املوؤهلة،  الب�ضرية  العنا�ضر  وج��ود  اأهمها  عديدة، 

واملوؤ�ض�ضات العلمية املتطورة، بالإ�ضافة اإىل الإمكانات 

املادية الهائلة التي تتطلبها حركة البحث العلمي، 

واحلديث عن رفع م�ضتوى البحث العلمي ي�ضتلزم 

احلديث عن  هذه العنا�ضر جميعها، ولعل اأهمها وجود 

الكوادر الوطنية املوؤهلة والقادرة على مبا�ضرة البحث 

وتطبيقه والإ�ضهام فيه. وهذه الكوادر يجب العناية بها 

وتدريبها والأخذ بيدها، وذلك اأثناء م�ضريتها العلمية 

يف اجلامعة، حيث تتفتح املواهب، وتبداأ �ضخ�ضيات 

الطاب يف التبلور، ثم النظر اإىل اأ�ضحاب املواهب 

لرعايتهم  واملتميزين؛  املربزين  الطاب  اأولئك  من 

وت�ضجيعهم وتهيئتهم، ليكونوا علماء وباحثني، وعندما 

تتكون هذه الكوادر فا بد اأن تُهياأ لهم الأجواء العلمية 

باملعدات  حتفل  متخ�ض�ضة  بيئات  يف   ، والبحثية 

والأجهزة والإمكانات التي ت�ضاعد الباحث وت�ضهل 

مهماته وتوفر له الثقة يف النف�ض من م�ضاعدي بحوث 

وحا�ضبات اآلية. كذلك يجب اأن يتوفر الدعم املايل 

الذي �ضيكون له دور كبري يف تن�ضيط البحوث، وتوفري 

احلوافز املادية، واإيجاد روح العمل اجلاد، وال�ضعي 

احلثيث لإجناز املهمات. 

اإن الباحث جزء ل يتجزاأ من جمتمعه الذي يعي�ض 

فيه، فهو يح�ض مب�ضاكله، ويتلم�ض متطلباته، في�ضعى 

ا حلل تلك امل�ضاكل، وحتقيق تلك املتطلبات. ول  جاهداً

�ضك اأن الباحث قد اكت�ضب خال م�ضريته العلمية 

وبلور  اأف��ك��اره،  وط��ور  مواهبه،  �ضقل  ما  والعملية 

�ضخ�ضيته اإىل القدر الذي ي�ضتطيع معه اأن يجابه تلك 

امل�ضكات، ول ميكن اأن يتاأتَّى له الت�ضدي لها ما مل 

تكن لديه الإمكانات املتاحة لذلك. لذا فاإن التخ�ض�ض 

الذي  الوعاء  فهو  البحثية،  العملية  مهم يف  عامل 

يختزن فيه الباحث كل ح�ضيلته ومعطياته الفكرية 

والعلمية والعملية؛ لي�ضتطيع عندئٍذ التعامل مع ُجِلّ 

)اإن مل يكن كل(  امل�ضاكل التي يعاين منها جمتمعه 

وبيئته. ول ميكن اأن يكون ن�ضاطه البحثي حم�ضوراًا 

فقط يف اإط��ار �ضيق وحم��دود من التخ�ض�ض؛ لأن 

الباحث ل ميكن اأن يعي�ض يف قوقعة معزولة ل يح�ض 

فيها مبا حوله من م�ضاكل وم�ضتجدات اأخرى حتدث 

يف حميطه وبيئته، ول ي�ضتطيع جمابهتها والت�ضدي 

لها.

اإكمال  اإىل  يهدف  البحثية  معاناته  يف  الباحث 

البحث ح�ضب خطته املو�ضوعة، ومن ثم التو�ضل اإىل 

نتائج حمددة وملمو�ضة، ولعل الهدف من البحث قد 

يتوقف على الغر�ض الأ�ضا�ضي الذي وُ�ضع من اأجله، 

فقد يكون الغر�ض منه توفري اأر�ضية معينة، اأو التو�ضل 

قادمة،  درا�ضات  و  لأبحاث  معلومات حم��ددة  اإىل 

وكذلك اكت�ضاب خربات جديدة يف جمالت بحثية 

لأغرا�ض البحث العلمي لي�ض اإل، اأو يكون البحث 

درا�ضة جادة؛ بغية الو�ضول اإىل حل م�ضاكل معينة 

واحل�ضول على نتائج حمددة، ويف هذه احلالة ل �ضك 

اأن الهدف الأ�ضمى للباحث هو اأن يجد لبحثه املجال 

التطبيقي الذي ي�ضتفيد من خططه وطرائقه ونتائجه 

اإليه  ي��وؤول  اأن  اأ�ضواأ م�ضري ميكن  وتو�ضياته. ولعل 

البحث هو اأن يقبع يف اأدراج الن�ضيان اأو على اأرفف 

الإهمال والامبالة، وبالتايل مُينى الباحث بالياأ�ض 

والإحباط، ومن ثم ت�ضيع اجلهود املبذولة يف ذلك 

البحث، وتهدر الإمكانات املتاحة له.

اجلوانب  كل  اململكة  يف  العلمي  البحث  يتناول 

ال�ضرورية املحققة لأهداف التنمية التي ت�ضنها الدولة 

يف خططها التنمويَّة وكل ما له م�ضا�ض بحياة املواطن 

ال�ضعودي، والتي تكفل له حياة هانئة وم�ضتقرة، وتهيئ 

له كافة الإمكانات التي ت�ضمن له حياة مي�ضرة وبعيدة 

عن الإ�ضراف والتكلف والتعقيد. ولقد لقيت البحوث 

العلمية يف اجلامعات ال�ضعودية الت�ضجيع كله؛  حيث 

اأن�ضئت مراكز البحوث املتخ�ض�ضة ، وان�ضبت برامج 

الدرا�ضات العليا على البحوث العلمية ذات الأهداف 

املركزة والنتائج التطبيقية امللمو�ضة، فعلى �ضبيل املثال 

هناك بحوث عن الطاقة الكهربائية؛ للمحافظة عليها، 

وتر�ضيدها، وا�ضتخدامها ال�ضتخدام الأمثل، والو�ضول 

اإىل اأف�ضل املوا�ضفات التي ميكن الت�ضميم وفقها 

لتح�ضني اأدائها ومواءمتها لظروف الت�ضغيل يف اململكة. 

كذلك اأجريت بحوث على بع�ض الأمرا�ض ال�ضائعة يف 

اململكة وطرق الوقاية منها وعاجها، بل اأمكن اأي�ضا 

التعرف على بع�ض الأمرا�ض التي مل تكن معروفة من 

قبل، واأن�ضئت وحدات خا�ضة لت�ضخي�ضها وعاجها، 

وتطوير  ال��زراع��ة،  يف  امليكنة  تطبيق  اأمكن  كذلك 

الكثري من املحا�ضيل الزراعية وحت�ضني �ضالتها، 

كذلك  هناك بحوث عن تطوير مواد البناء با�ضتخدام 

اخلامات امل�ضنعة حمليا؛ وذلك ملا ت�ضهده حركة البناء 

واإن�ضاء الطرق يف اململكة من ن�ضاط وا�ضع، وما تتطلبه 

من كميات هائلة من اخلامات واملواد املتعددة، كذلك 

يف �ضناعة املواد الغذائية و�ضامتها وطرق حفظها 

وتعليبها، ويف ال�ضناعات البرتولية وم�ضتقاتها بدل من 

الكتفاء بت�ضدير الزيت اخلام اإىل خارج الباد. ولقد 

اأ�ضهم البحث العلمي يف تلك اجلوانب وجوانب اأخرى 

النفقات  الكثري من  �ضتتطلب  كانت  هامة وحيوية 

والأموال لو مت ا�ضتريادها من اخلارج، مما �ضيكون له 

انعكا�ضات �ضلبية على القت�ضاد الوطني.

اأ.د. عبداهلل ال�شعالن

كلية   الهند�شة

البحث العلمي محصلة تجارب



  من ِنَعم اهلل علينا الطرق املعبدة 

يف جميع اأنحاء اململكة، �سهلت حياة 

املرء يف التنقل وجعلت الأمر ي�سرياً 

الطرق  ه��ذه  وحت��ت��اج  اهلل،  بف�سل 

لل�سيانة الدورية بني احلني والآخر؛ 

ت�سدعات  م��ن  ت�����س��ه��ده  مل��ا  ن��ظ��راً 

لأ�سباب  ه��ذا  ويعود  كثرية،  وحفر 

عدة من اأبرزها: عدم تقّيد املقاول 

باملوا�سفات واملقايي�س التي و�سعتها 

الدولة، اأو احلمل الزائد الذي يكون 

نتيجة ملرور ال�ساحنات يف اآن واحد، 

العديد من  �سوارع اجلامعة  وت�سهد 

باتت  التي  احلفر  اأب��رزه��ا  امل�ساكل 

داخ��ل  امل��رك��ب��ات  �سائقي  على  اآف��ة 

ر�سالة  �سحيفة  ر�سدت  اجلامعة. 

حول  الآراء  من  العديد  اجلامعة، 

واأ�سبابها،  اجلامعة  �سوارع  م�ساكل 

اأ�سحاب  على  ت��رد  التي  وامل�ساكل 

املركبات، واحللول لتلك امل�ساكل.

ف��ق��د ع��ل��ق ال��ط��ال��ب: ع��ب��د اهلل 

ق�سم  الآداب  كلية  -من  احلمي�سي 

يف  الرئي�سي  ال�سبب  الع����ام-: 

وقد  احلفر،  هي  املركبات  تدمري 

اأحد  �سيارة  اإط��ار  ت�سرر  �ساهدت 

بامل�ساعدة  وبادرت  اجلامعة  طاب 

حت��ت اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����س، واإه��م��ال 

من  العديد  يجلب  قد  احلفر  هذه 

امل�ساكل ملركبات من�سوبي اجلامعة، 

ومعاجلتها.  التجاوب  �سرعة  اآم��ل 

وي���ت���ف���ق م���ع���ه ال����ط����ال����ب: ���س��ع��د 

ق�سم  الآداب  كلية  -من  الدو�سري 

التاريخ-: وجود احلفر يف ال�سوارع 

م��زع��ج ل��ل��غ��اي��ة ب�����س��ب��ب ظ��ه��وره��ا 

ال�سيارات،  �سائقي  اأم��ام  املفاجئ 

ال�سيارة  ال�سرر مب�ساعدات  وتلحق 

احلفر  ظهور  ب��رر  كما  وعجاتها، 

ب��احل��م��ل ال���زائ���د ع��ل��ى ال�����س��ارع، 

مب��ع��ن��ى اأن�����ه ي���وج���د ال��ك��ث��ري من 

ت�سري  ال��ت��ي  ال��ط��رق��ات  احل��ف��ر يف 

غريها  من  اأك��ر  ال�ساحنات  فيها 

ولإي��ج��اد  ال���زائ���د،  احل��م��ل  ب�سبب 

 « ا���س��م��ه:  تطبيق  ي��ت��وف��ر  احل��ل��ول 

رف��ع  خ��ال��ه  م��ن  ت�ستطيع  ب��ل��دي« 

التجاوب  يتم  ثم  ومن  للبلدية  باغ 

م��ع احل��ال��ة. وع��ل��ق ال��ط��ال��ب: عبد 

اللغات  التميمي -من كلية  الرحمن 

الأمل��ان��ي��ة:  اللغة  ق�سم  وال��رج��م��ة 

ال�سوارع  حفر  من  كثرياً  ت�سررت 

وحلق ال�سرر باإطار مركبتي، وكرة 

من�سوبي  ت��ع��ر���س  احل��ف��ر  ت��واج��د 

اأمتنى  لل�سرر،  ومركباتهم  اجلامعة 

اجلامعة  �سوارع  عن  امل�سوؤول  من 

�سرعة التجاوب مع امل�سكلة وحلها. 

ن��واف  ال��ط��ال��ب،  م��ع��ه  يتفق  فيما 

ق�سم  الآداب  كلية  -من  القحطاين 

الإع���ام- ق��ائ��ًا: اأمت��ن��ى ح��ل هذه 

من�سوبي  اأغ��ل��ب  لت�سرر  امل�سكلة 

اجلامعة، وي�سطر اأغلب املت�سررين 

باهظة،  باأ�سعار  مركباتهم  اإ�ساح 

البع�س قد يكون قادر على اإ�ساح 

ق��ادراً  غ��ري  البع�س  فيما  مركبته 

به  ي�سطر  وق��د  اإ���س��اح��ه��ا،  على 

اأي��ام��اً  �سيارته  اإي��ق��اف  اإىل  الأم���ر 

علي  الطالب:  وعلق  لإ�ساحها. 

ق�سم  الآداب  كلية  -من  الدهيمان 

الإعام: العديد من الطاب عانوا 

م��ن احل��ف��ر امل��ت��واج��دة يف احل��رم 

اجل���ام���ع���ي، واحل�����ل ه���و ال��ت��وج��ه 

الطرق  ع��ن  امل�سوؤولة  اجلهة  اإىل 

يف  ال�سيانة  عملية  لتتم  اجلامعية 

عبد  الطالب  اأكد  كما  وقت.  اأ�سرع 

الآداب  كلية  -من  ال�سهري  املجيد 

ق�سم الإعام- بكل �سراحة عانيت 

من العديد من احلفر املتواجدة يف 

عند  وبالتحديد  اجلامعي،  احل��رم 

واأث��ّرت  ال�سيارات  ملواقف  الدخول 

من  اآم��ل  مركبتي،  على  احلفر  تلك 

التجاوب  �سرعة  امل�سوؤولة  اجلهة 

ومعاجلة الأمر.

فيما قال الطالب عبد اهلل م�سفر 

الطبيعي  م��ن  الآداب-  كلية  -م��ن 

اأعمال  مع  احلفريات  تواجد  جدا 

دائما  واأ�ساهد  الدورية،  ال�سيانة 

الوقوع  لتفادي  با�ستيكية  اأقماعاً 

يف احلفر والتعر�س للم�ساكل.

جتاوب �سريع

يذكر اأن وكالة اجلامعة للم�ساريع 

تتجاوب  ال�سيانة،  ب��وح��دة  ممثلة 

التي  ال��ب��اغ��ات  م��ع  �سريع  ب�سكل 

تردها، ل�سيانة طرق اجلامعة. 
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الحفريات.. آفة تضر المركبات 

 نخيل الجامعة.. ثروة مهدرة!!

نواف القحطاين عبداملجيد ال�سعري�سعد الدو�سريعبداهلل احلمي�سي علي الدهيمان

سعد الدوسري: الحفر مزعجة لظهورها المفاجئ عبد الله الحميضي: الحفر سبب في تدمير المركبات 

عبد المجيد الشهري: معاناة الحفر عند المواقف عبد الله التميمي: تضررت كثيًرا بسببها

ا�ستطالع عمل الطالب:

مهند الفالح 

فهد اليامي 

فهد اجلهني 

�سامل ال�سويلم 

عبدالرحمن ال�سويلم 

ابراهيم حمود 

طارق تركي

يو�سف امل�سعود

�سور من اأر�سيف �سحيفة ر�سالة اجلامعة 
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اآلداب.. بطال لصاالت قدم الجامعة

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

اختُتمت م�ضاء يوم الأحد املا�ضي، 

بطولة اجلامعة لكرة قدم ال�ضالت 

كلية  بتتويج  للطالب  (خما�ضيات) 

فوزه  عقب  البطولة،  بلقب  الآداب 

هدفني  بنتيجة  الهند�ضة  كلية  على 

النهائية،  امل��ب��اراة  يف  مقابل  دون 

ب��ح�����ض��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ض��ة  

ومدير  ال��ع��واد،  م�ضاعد  ال��دك��ت��ور 

الريا�ضية  لل�ضوؤون  العامة  الإدارة 

واأقيمت   ، ال�ضلطان  تركي  الأ�ضتاذ 

البطولة يف ال�ضالة الريا�ضية � القبة 

العامة  � ، ونظمتها الإدارة  الهوائية 

�ضوؤون  بعمادة  الريا�ضية  لل�ضوؤون 

طالبا   ١٥٠ مب�����ض��ارك��ة  ال���ط���الب، 

ميثلون 15 كلية من كليات اجلامعة، 

 ٢٥ بلعب  اأ���ض��ب��وع  مل��دة  وا�ضتمرت 

مباراة على مدار البطولة.

وح�����ض��ل ع��ل��ى اأف�������ض���ل لع��ب 

كلية  م��ن  ك��م��ارا  فوفنج  بالبطولة 

عبدامللك  حار�س  واأف�ضل  الآداب، 

القحطاين من كلية الآداب، وح�ضل 

امل�ضعل  نواف  البطولة  هداف  على 

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  من 

بت�ضجيله ١٤ هدفا.

ولُعبت  يومي الأحد والإثنني -5 

مناف�ضات  1444ه�  الثاين  ربيع   6
لكرة  اجلامعة  لبطولة   16 ال���  دور 

قدم ال�ضالت بنظام � ذهاب واإياب 

الثمانية  دور  اإىل  ت��اأه��ل  حيث   ،  �

امل�����ض��رك��ة  الأوىل  ال�����ض��ن��ة  ف��ري��ق 

اللغات  كلية  فريق  على  تغلبه  بعد 

والرجمة، وتاأهل فريق كلية العلوم 

على  تغلبه  بعد  التطبيقية  الطبية 

وتاأهل  والآثار،  ال�ضياحة  كلية  فريق 

على  تغلبه  بعد  املجتمع  كلية  فريق 

كلية  فريق  وتاأهل  ال�ضيدلة،  فريق 

الهند�ضة بعد تغلبه على فريق كلية 

الأم�����ر ���ض��ل��ط��ان، 

كلية  فريق  وتاأهل 

بعد  ال��ت��م��ري�����س 

فريق  على  تغلبه 

ال��درا���ض��ات  كلية 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، و 

كلية  فريق  ت��اأه��ل 

اإدارة الأعمال بعد 

معهد  على  تغلبه 

وتاأهل  اللغويات، 

فريق كلية الآداب 

ت��غ��ل��ب��ه على  ب��ع��د 

ف��ري��ق ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

تاأهل  قد  وكان  والزراعة،  الأغذية 

فريق كلية العلوم م�ضبقاً.

ذه��اب،   16 دور  نتائج  وج���اءت 

يف املباراة الأوىل بفوز فريق ال�ضنة 

فريق  على   2-8 امل�ضركة  الأوىل 

اللغات والرجمة، ويف املباراة الثانية  

خ�ضر فريق ال�ضياحة والآثاربنتيجة 

الطبية  ال��ع��ل��وم  ف��ري��ق  اأم����ام   6-0
التطبيقية، ويف املباراة الثالثة خ�ضر 

اأمام    4-2 بنتيجة   ال�ضيدلة  فريق 

الرابعة  املباراة  ويف  املجتمع،  فريق 

�ضلطان  الأم���ر  كلية  فريق  خ�ضر 

الهند�ضة،  فريق  اأمام   2-1 بنتيجة 

فريق  تفوق  اخلام�ضة  امل��ب��اراة  ويف 

على   0-11 بنتيجة  ال��ت��م��ري�����س 

ويف  التطبيقية،  ال��درا���ض��ات  فريق 

اإدارة  فريق  ف��از  ال�ضاد�ضة  امل��ب��اراة 

فريق  على    3-6 بنتيجة  الأعمال 

معهد اللغويات، ويف املباراة ال�ضابعة 

بنتيجة2-2  الآداب  فريق  ت��ع��ادل  

مع فريق علوم الأغذية والزراعة، و 

كالتايل:  كانت  اإياب   16 دور  نتائج 

فريق  خ�ضر  ال��ث��ام��ن��ة  امل���ب���اراة  يف 

ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة 

اأم��ام   5-1 بنتيجة 

الأوىل  ال�ضنة  فريق 

ويف  امل���������ض����رك����ة، 

امل����ب����اراة ال��ت��ا���ض��ع��ة 

العلوم  ف��ري��ق  ت��ف��وق 

التطبيقية  الطبية 

على   0-9 بنتيجة 

ف���ري���ق ال�����ض��ي��اح��ة 

والآث��ار، ويف املباراة 

فريق  ف��از  العا�ضرة 

املجتمع بنتيجة 1-4 

ال�ضيدلة،  فريق  على 

تغلب   ع�ضرة  احل��ادي��ة  امل��ب��اراة  ويف 

على   0-8 بنتيجة  الهند�ضة  فريق 

���ض��ل��ط��ان، ويف  الأم����ر  كلية  ف��ري��ق 

فريق  خ�ضر  ع�ضرة  الثانية  املباراة 

بنتيجة6-1  التطبيقية  الدرا�ضات 

املباراة  ويف  التمري�س،  فريق  اأم��ام 

ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��رة ف���از ف��ري��ق معهد 

فريق  على   2-4 بنتيجة  اللغويات 

الرابعة  املباراة  ويف  الأعمال،  اإدارة 

الأغذية  علوم  فريق  خ�ضر  ع�ضرة 

الآداب.  فريق  اأم��ام   7-2 بنتيجة 

يوم  الثمانية  دور  مناف�ضات  ولُعبت 

1444ه�،  الثاين  ربيع   7 الثالثاء 

حيث تغلب فريق كلية العلوم الطبية 

وفاز  العلوم،  كلية  على  التطبيقية 

فريق كلية املجتمع على فريق عمادة 

ال�ضنة الأوىل امل�ضركة، وتغلب فريق 

كلية الهند�ضة على فريق كلية اإدارة 

الآداب  كلية  فريق  وتغلب  الأعمال، 

وجاءت  التمري�س.  كلية  فريق  على 

النحو  على  ذه��اب   8 ال�  دور  نتائج 

ع�ضرة  اخلام�ضة  املباراة  يف  التايل: 

 5-1 بنتيجة  العلوم  ف��ري��ق  خ�ضر 

اأمام فريق العلوم الطبية التطبيقية، 

خ�ضر  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  املباراة  ويف 

 6-4 بنتيجة  املجتمع  كلية  فريق 

امل�ضركة،  الأوىل  ال�ضنة  فريق  اأمام 

فاز  ع�ضرة  ال�ضابعة  امل��ب��اراة  ويف 

على   4-6 بنتيجة  الهند�ضة  فريق 

املباراة  ويف  الأع��م��ال،   اإدارة  فريق 

الآداب  فريق  ف��از  ع�ضرة  الثامنة 

التمري�س.   فريق  على   0-3 بنتيجة 

النحو  على  اإي��اب   8 ال�  دور  ونتائج 

ع�ضرة  التا�ضعة  امل��ب��اراة  يف  الآت���ي: 

التطبيقية  الطبية  العلوم  فريق  فاز 

بنتيجة 5-3 على فريق العلوم، ويف 

املباراة الع�ضرين خ�ضر فريق ال�ضنة 

اأمام   5-2 بنتيجة  امل�ضركة  الأوىل 

املباراة احلادية  املجتمع، ويف  فريق 

والع�ضرين خ�ضر فريق اإدارة الأعمال 

الهند�ضة،  فريق  اأم��ام   4-1 بنتيجة 

ويف املباراة الثانية والع�ضرين خ�ضر 

اأمام   4-3 بنتيجة  التمري�س  فريق 

مناف�ضات  ولُ��ع��ب��ت  الآداب.  ف��ري��ق 

الدور ن�ضف النهائي يوم الأربعاء 8 

تغلب  حيث   ، 1444ه�  الثاين  ربيع 

فريق كلية الهند�ضة على فريق كلية 

بنتيجة  التطبيقية  الطبية  العلوم 

فريق  ف��از  نف�ضها  وبالنتيجة   2-3
كلية الآداب على فريق كلية املجتمع، 

ليتاأهل فريقا كلية الآداب والهند�ضة 

نتائج  وجاءت  النهائية.  املباراة  اإىل 

النحو  النهائي على  مباريات ن�ضف 

والع�ضرين  الثالثة  املباراة  الآتي: يف 

الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  ف��ري��ق  خ�ضر 

التطبيقية بنتيجة 2-3  اأمام فريق 

الرابعة  املباراة  ويف  الهند�ضة،  كلية 

والع�ضرين فاز فريق الآداب بنتيجة  

3-2 اأم���ام ف��ري��ق امل��ج��ت��م��ع.   كما 
لل�ضوؤون  العامة  الإدارة  مدير  عرب 

ال�ضلطان  تركي  الأ�ضتاذ  الريا�ضية 

عن �ضكره جلميع الكليات امل�ضاركة 

ال��دع��م  يف ال���ب���ط���ول���ة،  ����ض���اك���راً 

الأن�ضطة  لدعم  يقدم  الذي  الكبر 

مبيناً   ، اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ال���ض��ف��ي��ة 

ل�ضتك�ضاف  البطولت  هذه  اأهمية 

ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى متثيل  ال��الع��ب��ني 

املحلية  امل��ن��اف�����ض��ات  يف  اجل��ام��ع��ة 

اإل  البطولة  ه��ذه  وم��ا  واخلارجية، 

واح��دة من جمموعة 

ب�����ط�����ولت ف���ردي���ة 

تنفذها  وج��م��اع��ي��ة 

ع�����م�����ادة ������ض�����وؤون 

ال�����ط�����الب مم��ث��ل��ة 

ب���������الإدارة ال��ع��ام��ة 

لل�ضوؤون الريا�ضية.

ه���ذا وق���د ���ض��ّرح 

امل�����������ض�����رف ع��ل��ى 

الريا�ضي  الن�ضاط 

الآداب  ل���ك���ل���ي���ة 

عبدالعزيز  الأ�ضتاذ 

اأولياء فقال: بف�ضل اهلل نال  ح�ضن 

يف  الأول  املركز  الآداب  كلية  فريق 

البطولة، فعاًل كانت حلظات جميلة 

الكاأ�س و  ل تو�ضف  ح�ضولنا على 

للفوز  امل�ضاحبة  الإيجابية  امل�ضاعر 

به،  اأع��ت��ز  ال��ذي  الفريق  كامل  م��ن 

الريا�ضية  ال���روح  انتباهي  لفت  و 

و  الهند�ضة  كلية  ل��ف��ري��ق  ال��ع��ال��ي��ة 

الطاقم اأكمله و اأخالقياتهم النبيلة، 

واأ�ضكر  بالفوز،  بتهنئتنا  قاموا  حني 

جميع احلكام و املنظمني و الأع�ضاء  

البطولة  جن��اح  يف  �ضاهموا  الذين 

بكافة التفا�ضيل ال�ضغرة منها قبل 

الكبرة. ومن جانبه قال رئي�س نادي 

كلية الآداب عبدالرحمن عبدالعزيز 

لقاء  من  احلكاية  ب��داأت  اجلالجل: 

العميد  مع  الكلية  لأن��دي��ة  تعريفي 

ومت  اأب��ااخل��ي��ل،  ع��ب��دال��وه��اب  اأ.د. 

وعده بتحقيق بطولت للكلية، وُعقد 

النادي  لأع�����ض��اء  م�ضغر  اج��ت��م��اع  

ال�ضغف  م��ن��ه  لينطلق  ال��ري��ا���ض��ي؛ 

و  النت�ضار  �ضرارة  بداية  و  بالفوز، 

الآداب خر  كلية  العزمية،  ومتثيل 

فر�ضة  اأول  يف  احلمد  وهلل  متثيل. 

ك��رة  ب��ط��ول��ة  يف 

لل�ضالت،  القدم 

رج�������������ال ع���ل���ى 

ق��ل��ب رج������ال، مت 

البطولة  حتقيق 

يف  خ�ضارة  ب��دون 

كانت  م��واج��ه��ات 

مع  ب�ضراع  اأ�ضبه 

ح��ي��ت��ان، ف��ك��ان��ت 

�ضد  م��ب��اراة  اأول 

كلية الزراعة وهي 

و  ال��ل��ق��ب،  حاملة 

مت التغلب عليهم، وا�ضتمرت �ضل�ضلة 

ب��ال خ�����ض��ارة، و حتقيق  امل��ب��اري��ات 

البطولة اأي�ضاً كان اكت�ضاًحا للجوائز 

الفردية، منها اأف�ضل لعب، و اأي�ضاً  

بال  الأول  املركز  و  حار�س،  اأف�ضل 

خ�ضارة.  

كلية  ف���ري���ق  ك���اب���ن  واأ�����ض����اف 

اأولً  الغويري:  �ضليم  حممد  الآداب 

احلمدهلل على فوز كلية الآداب، كان 

الفوز مبثابة �ضراع وبذل فيه جهد 

املنتخب  اأع�����ض��اء  جميع  م��ن  كبر 

 . نهايتها  حتى  البطولة  بداية  من 

نظمتها االدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�شية بعمادة �ش�ؤون الطالب.. 

شارك في البطولة 150 طالبًا.. يمثلون 15 كلية

ً

شهدت 
البطولة 25 
مباراة لمدة 

أسبوع

السلطان: 
أهمية البطولة 
في استكشاف 

المواهب



حوار - حممد العنزي:

ت�سوير - �سارة احلمدان:

الأورام  م��ن  ت��ع��ت��ر  ال��ث��دي  اأورام 

وتاأتي  الن�ساء،  ل��دى  �سيوعا  الأك��ر 

من حيث  عاملًيا  اخلام�س  املركز  يف 

اأهمية  من  للمو�سوع  وملا  الوفيات، 

الدكتور:  الر�سالة  ا�ست�سافت  بالغة 

حممد الغامدي -ا�ست�ساري الأورام 

ونائب مدير مركز الأورام يف املدينة 

الطبية-

 - ح��دث��ن��ا دك���ت���ور ع���ن ���س��رط��ان 

الثدي متى ظهر وماهي اأعرا�سه؟

من  ظهرت  ع��ام  ب�شكل  الأورام 

القدم من عهد الغريق، مت و�شف 

 3500 قبل  للثدي  ورم  حالة  اأول 

�شنة يف عهد الفراعنة، ومت و�شف 

امل��ر���ض ب��اأن��ه ع��ب��ارة ع��ن ت���ورم يف 

الثدي وليوجد له عالج.

عن  عبارة  الثدي  اأورام  اأعرا�ض 

الثدي  اأن�شجة  يف  حت�شل  تغريات 

امل��ج��اورة،  اللمفاوية  العقد  يف  اأو 

وم�����ن ت���ل���ك الأع������را�������ض: وج����ود 

m اجل��ل��د،  ل��ون  يف  mتغريرّ  كتلة، 

اإف��رازات من احللمة، ومعظم هذه 

على  يجب  ولكن  حميدة  التغريات 

كل من يالحظ مثل هذه الأعرا�ض 

ا�شت�شارة الطبيب لعمل الفحو�شات 

الطبية الالزمة.

- م��اه��ي امل���راح���ل ال��ت��ي مت��ر بها 

مري�سة �سرطان الثدي ومتى يكون 

خطريا؟

تبداأ مرحلة اكت�شاف ورم الثدي 

عند  اأو  املبكر  الفح�ض  طريق  عن 

وجود Bعرا�ض.

عادة تبداأ الرحلة بعمل الفح�ض 

ال��ط��ب��ي واأخ���ذ ال��ت��اري��خ امل��ر���ش��ي، 

اأ�شعة  مثل:  الأ�شعة  عمل  ثم  ومن 

ثم  ال�شوتية،  والأ�شعة  املاموقرام 

لختبارها  ال��الزم��ة  العينات  اأخ��ذ 

وللتاأكد من الت�شخي�ض.

مكان  على  تعتمد  العالج  مرحلة 

عدمه،  من  انت�شار  ووج��ود  ال��ورم، 

وحجمه، ونوعه.

على  تختلف  املتوفرة  العالجات 

ومنها:  ال�شابقة  املعطيات  ح�شب 

ال��ع��الج اجل��راح��ي، والإ���ش��ع��اع��ي، 

واحليوي،  والهرموين،  والكيماوي، 

ه. واملناعي والعالج املوجرّ

 - كيف يتم ت�سخي�س احلالت؟ 

وماهي الأ�ساليب املتبعة يف ذلك ؟

يتم  ال���ث���دي  اأورام  ت�����ش��خ��ي�����ض 

امل�شاب،  اجل��زء  من  خزعة  باأخذ 

من  اأخ��ذ اخلزعة  احل��الت  وبع�ض 

حتت  امل��وج��ودة  اللمفاوية  العقد 

للمعمل  اإر�شالها  ثم  وم��ن  الإب���ط، 

علم  اأطباء  قبل  من  معاينتها  ليتم 

الأمرا�ض للو�شول اإىل الت�شخي�ض، 

العينة  على  ال�شبغات  بع�ض  وعمل 

ملعرفة نوع الورم الهرموين: الثالثي 

وغريها  الإيجابي   Her2 ال�شلبي، 

حيث اإن نوع الورم مهم جدا لر�شم 

اخلطة العالجية.

 - بحكم خرتكم هل هناك �سن 

م��ع��ن ل��ل��م��راأة ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ���س��رط��ان 

الثدي؟ وماهي اأ�سباب ظهوره؟

عر�شة  اأك��ر  عموما  ال�شيدات 

من  اأك��ر  ال��ث��دي  ب���اأورام  لالإ�شابة 

زادت  كما  ال�شيدة  عمر  ال��رج��ال. 

ال��ث��دي  ب���ورم  الإ���ش��اب��ة  احتمالية 

ومن  اخلم�شني،  عمر  بعد  خا�شة 

اأ���ش��ب��اب الإ���ش��اب��ة ب����اأورام ال��ث��دي: 

كذلك  الكحول،  و���ش��رب  التدخني 

الثدي  لأورام  مر�شي  تاريخ  وجود 

وراث��ي  ع��ام��ل  ووج���ود  العائلة،  يف 

كذلك  الإ�شابة،  خطورة  من  يزيد 

الهرمونات،  اأنواع  بع�ض  ا�شتخدام 

ال�شهرية  ال��دورة  بدء  ال��وزن،  زيادة 

وع��دم  م��ب��ك��ر،  ���ش��ن  يف  لل�شيدات 

ل�شن  احلمل  تاخري  اأو  حمل  وجود 

مابعد 35 �شنة.

ك��ل م��ات��ق��دم م��ن ع��وام��ل يزيد 

الحتمالية بن�شب ب�شيطة.

ن�سبة  رقميا عن  دعنا نتحدث   -

الإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ث��دي حمليا 

وعامليا؟ واإقليميا 

اأورام الثدي هي اأكر الأورام �شيوعا 

لالإناث يف اململكة العربية ال�شعودية، 

ح�شب اآخر تقرير من �شجل الأورام 

ال�شعودي يف عام 2018 م.

�شجل  ف��ق��د  ال��ت��ق��ري��ر  وبح�شب 

���ش��رط��ان  ح���ال���ة   2814 ح�����وايل 

العربية  اململكة  يف  ل��الإن��اث  ث��دي 

17.9٪ من جميع  بواقع  ال�شعودية 

اأنواع الأورام .

اأك��ر  ه��ي  ال��ث��دي  اأورام  وعامليا 

ال�شيدات،  ل��دى  �شيوعا  الأورام 

وقد مت ت�شجيل حوايل 2261419 

حالة �شرطان ثدي يف عام 2020م 

 global م��وق��ع  ب��ح�����ش��ب  وذل����ك 

وتاأتي   cancer observatory
عدد  حيث  من  اخلام�ض  املركز  يف 

الوفيات.

اأث��ر يف  - ه��ل للتوزيع اجل��غ��رايف 

ت���ف���اوت احل�����الت م���ن م��ن��ط��ق��ة اإىل 

اأخرى؟

ال�شعودي  لل�شجل  النظر  عند 

ل����الأورام جن��د اأن اأغ��ل��ب احل��الت 

ثم  ال��ري��ا���ض،  منطقة  م��ن  ك��ان��ت 

يعزى  وق��د  املكرمة،  مكة  منطقة 

ال�شبب لوجود عدد �شكان اأكر يف 

التنوع  ب�شبب  ولي�ض  املناطق  تلك 

اجلغرايف.

ملزيالت  اأن  يتحدث  من  هناك   -

ت��اأث��ريًا  ال��ع��رق وح��ب��وب منع احلمل 

اأو ع��الق��ة يف ظ��ه��ور امل��ر���س م��ا هو 

راأيكم؟

ب�شكل  تثبت  درا�شات  يوجود  ل 

قطعي اأن هناك عالقه بني مزيالت 

العرق وال�شابه باأورام الثدي.

اأنواع حبوب  وفيما يتعلق ببع�ض 

الإ�شابة  ن�شبة  تزيد  فقد  احلمل، 

ب�شكل طفيف.

ي���ك���ون  اأن  امل����م����ك����ن  م�����ن  ه�����ل   -

ا وراثيا؟ �سرطان الثدي مر�سً

نعم من املمكن اأن يكون وراثيا.

ب�شكل عام، ووجود  الثدي  اأورام 

ن��ادرة  تعترب  ال��وراث��ي��ة  الأم���را����ض 

احل������دوث، ب��ال��ن�����ش��ب��ة لإج���م���ايل 

الثدي حيث متثل  باأورام  الإ�شابة 

اأقل من ٪10. 

- اأخ�������رًيا.. دائ���م���ا م���ا ي��رت��ب��ط 

����س���رط���ان ال����ث����دي ب������امل������راأة، ه��ل 

ه���ن���اك رج������ال ي�������س���اب���ون ب��ه��ذا 

الأك��ر عر�سة  املر�س ومن هم 

لذلك؟

نعم تعترب اأورام الثدي يف 

الرجال من الأورام النادرة 

اأغ��ل��ب  ويف  احل�������دوث، 

احلالت تكون مرتبطة 

ب��ب��ع�����ض الأم���را����ض 

اأو  ال�����وراث�����ي�����ة 

ال���رك���ي���ب���ي���ة 

للج�شم.

ا�شت�شاري الأورام د. حممد الغامدي لـــ                                :

مدير اإدارة اخلدمات ال�شيدلية لــ                                 د. احل�شان :
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منطقتا الرياض ومكة المكرمة األكثر تسجيال للحاالت

أورام الثدي أكثر األورام شيوعا في المملكة

أورام الثدي لدى الرجال من األورام النادرة

حبوب منع الحمل قد تزيد نسبة اإلصابة

د. الغامدي يتحدث للزميل حممد العنزي
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التوا�صل  و�صائل  بيانات  ت�صكل 

االج��ت��م��اع��ي اأح����د اأه����م اأ���ص��ك��ال 

االإي��������رادات ل�����ص��رك��ات ال��ت��وا���ص��ل 

االج���ت���م���اع���ي، وذل�����ك م���ن خ��ال 

البيانات،  ه��ذه  بيع  من  اال�صتفادة 

لهذه  مربحة  عملية  يعترب  ما  وه��و 

ال�صركات  ف���اإن  ل��ذل��ك  ال�����ص��رك��ات، 

املالكة لو�صائل التوا�صل االجتماعي 

البيانات  جميع  اإىل  الو�صول  تقيد 

التوا�صل  ف�صركات  بها،  اخلا�صة 

االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  االجتماعي 

تعترب اخلوارزميات اخلا�صة بها �صر 

عمل تناف�صي يف االأ�صواق، وبالتايل 

فاإن هذه ال�صركات لن تتيح الو�صول 

 »Pure Data« اخل���ام  للبيانات 

ب�صكل جماين، وهذه ما يجعل تكلفة 

هذه البيانات باهظة الثمن.

خال  م��ن  ال�����ص��ادرة  فالبيانات 

 »API« الربجمية  التطبيق  واجهة 

ذا كمية بيانات �صغرية  ت�صكل ملفاً 

الكاملة  البيانات  اإجمايل  من  جداً 

�صبيل  فعلى  ال�صركات،  ه��ذه  ل��دى 

فقط   ٪١ تويرت  موقع  ي�صدر  املثال 

م��ن اإج��م��ايل ال��ب��ي��ان��ات م��ن خ��ال 

»API«، وال ميكن للباحثني االعتماد 
البيانات  من  املتاح  النوع  هذا  على 

وذل��ك  ت��وي��رت،  م��ن  ب�صكل جم���اين 

على  ت�صنف،  ال  البيانات  هذه  الأن 

اخلوارزمية  بيانات خام خال  اأنها 

الدفع  يلزم  امل�صتخدمة، مما  االآلية 

للو�صول اإىل حمتوى البيانات اخلام 

املتبقي.

�صركات  اإن  القول  ميكن  وعليه 

���ص��ب��ك��ات ال���و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل 

االجتماعي هي من متتلك البيانات 

ال�صخمة وحتميها، واملنظمات التي 

و�صائل  بيانات  ا�صتخدام  ميكنها 

جمملها  يف  االجتماعي  التوا�صل 

هي ال�صركات العماقة واملوؤ�ص�صات 

احلكومية التي ميكنها دفع الر�صوم 

املرتفعة للو�صول اإىل البيانات اخلام 

ال�صخمة، يف حني يجب على حمللي 

االأكادميية  املوؤ�ص�صات  من  البيانات 

املتو�صط  احلجم  ذات  واملوؤ�ص�صات 

يريدونها  التي  امل��واد  بجمع  القيام 

البيانات املن�صورة على من�صات  من 

���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، 

عن  التنقيب  �صركات  توظيف  اأو 

البيانات لتوفري املواد لهم.

يواجه  ال��ذي  االآخ��ر  التحدي  اإن 

االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  حتليل 

البيانات اخلام، فعندما  هو �صامة 

طرف  قبل  من  البيانات  جمع  يتم 

ترتبط  م��ا  فغالباً  »و���ص��ي��ط«  ثالث 

التقنية  بالقدرات  البيانات  �صامة 

�صبيل  الو�صيط، على  لذلك  املتاحة 

امل���ث���ال، ت��ت��ك��ون ���ص��ب��ك��ات و���ص��ائ��ل 

العديد  م��ن  االجتماعي  التوا�صل 

من املن�صات وبالتايل تتنوع م�صادر 

الرتجيح  ي�صعب  وعليه  البيانات، 

التي  تلك  اأو  اخل��ام  البيانات  ب��ني 

مت جمعها من »API«، واإىل جانب 

البيانات  و���ص��ام��ة  تكامل  حت��دي 

اخل��ام ؛ ف��اإن البعد االآخ��ر اجلدير 

البيانات يف  �صفافية  باملاحظة هو 

كونها ممثلة للعينة ب�صكل جيد، حيث 

البحث  ج��ودة  معايري  اأح��د  اإن هذه 

العلمي. يف االجتاه املعا�صر احلايل 

التوا�صل  و���ص��ائ��ل  من�صات  ت��ق��وم 

خوارزميات  با�صتخدام  االجتماعي 

البيانات   »Limted« ذكية لتحجيم

ف��اإن  ال�صبب  ول��ه��ذا  واإ����ص���داره���ا، 

البيانات  »جامعي  البيانات  م��وردي 

اخلارجيني« غري قادرين على معرفة 

�صبكات  ملن�صات  احل�صابي  املحتوى 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن خ��ال 

الو�صول اإىل البيانات اخلا�صة بهم، 

من  البيانات  ���ص��راء  خ��ال  م��ن  اأو 

من�صات التوا�صل االجتماعي.

ف��اإن  اأع���اه  امل��ذك��ورة  لاأ�صباب 

بيانات  جلمع  التحليلية  املتطلبات 

مرتفعة  العربية  التوا�صل  و�صائل 

ال��ت��ك��ل��ف��ة، ل��ذل��ك ي��وج��د ن����درة يف 

على  القائمة  واالأبحاث  الدرا�صات 

يتم  ما  وغالباً  التجريبية،  البيانات 

تقدمي اأبحاث نوعية يف جمال حتليل 

بيانات �صبكات التوا�صل االجتماعي 

من قبل العديد من امل�صاهمني مما 

يعك�س احلالة الوليدة يف هذا املجال، 

وهذا يربز �صرورة العمل اجلماعي 

»البحوث البينية« نظراً لطبيعة هذا 

املجال متعددة التخ�ص�صات.

د. اجلوهرة املطريي 

 ق�سم الإعالم

التبعات الثقافية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

البكر  ف��وزي��ة  ال��ب��اح��ث��ة  اأج����رت 

بكلية الرتبية درا�صة علمية بعنوان: 

»ال��ت��ب��ع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ص��ت��خ��دام 

حيث  االجتماعي«  التوا�صل  و�صائل 

اأ�صباب  على  التعرف  اإىل  هدفت 

�صات،  و�صناب  اآب  وات�س  ا�صتخدام 

الثقافية  التبعات  على  وال��ت��ع��رف 

يتعلق  فيما  اآب  وات�����س  ال�صتخدام 

باملجال االجتماعي واملجال املعريف، 

الثقافية  التبعات  على  وال��ت��ع��رف 

يتعلق  فيما  �صات  �صناب  ال�صتخدام 

الرتبوي،  واملجال  الثقايف  باملجال 

الداللة  ذات  الفروق  على  والتعرف 

لدى  النظر  وجهات  يف  االإح�صائية 

طالبات اجلامعة، التي تعود ملتغريات 

وعدد  الدرا�صية،  املرحلة  الدرا�صة: 

وا�صتخدمت  اال�صتخدام،  �صاعات 

امل�صحي  الو�صفي  املنهج  الباحثة 

على  طبقت  ا�صتبانة  على  معتمدة 

 15 بواقع   (503) من  مكونة  عينة 

% من طالبات كلية الرتبية بجامعة 
امللك �صعود.

اأظهرت البيانات االأولية للدرا�صة: 

اأف��راد  من    %  2.33 من  اأك��ر  اأن 

التوا�صل  و�صائل  ي�صتخدمن  العينة 

االج��ت��م��اع��ي ي��وم��ي��ا 6 ���ص��اع��ات، 

اأه��م  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  وخل�صت 

لتطبيق  الطالبات  ا�صتخدام  اأ�صباب 

االأه��ل  مع  التوا�صل  هو  اآب  وات�س 

وي�صتخدمن  والت�صلية،  واالأ�صدقاء 

�صناب �صات للت�صلية واالطاع على 

املوؤثرين  ومتابعة  ال�صعوب  ثقافات 

التبعات  وم���ن  اخل����ربة،  اأ���ص��ح��اب 

يف  اآب  وات�س  ال�صتخدام  الثقافية 

ال�صائعات  ن�صر  االجتماعي  املجال 

وت�صليل االآخرين عرب اإعانات غري 

موثوقة، ويف املجال املعريف يتبني اأن 

االن�صغال بر�صائل وات�س اآب يقلل من 

الرتكيز يف اأداء املهام، ويتيح املجال 

التبعات  اأما  ب�صهولة،  االأفكار  لن�صر 

ال�صتخدام �صناب �صات على �صلوك 

فغلبة  الثقايف:  املجال  الطالبات يف 

وااله��ت��م��ام��ات  الرتفيهي  اجل��ان��ب 

يف  ودوره  الطالبات،  لدى  ال�صكلية 

املخالفة  وال��ع��ادات  القيم  ت�صويق 

ويف  االإ�صامية،  وع��ادات��ن��ا  لقيمنا 

املجال الرتبوي ينظر الطالبات اإىل 

لك�صب  اأداة  اآن��ه  على  �صات  �صناب 

ال�����ص��ه��رة واال���ص��ت��ع��را���س، ول��ذل��ك 

تو�صي الباحثة باالهتمام بهذه الفئة 

ظهور  اأدى  كما  حت��دي��دا،  العمرية 

واملعلومات وتقدمها  االت�صال  تقنية 

حياة  يف  نوعية  نقلة  ح���دوث  اإىل 

كثري  مثلها  ي�صهد  مل  املجتمعات، 

البلدان  يف  خا�صة  املجتمعات  من 

النامية، وجتلت تاأثرياتها على جميع 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأ�صعدة 

والثقافية واالجتماعية

هذا  يف  االن��رتن��ت  ا�صتخدام  اإن 

يف  اختيارياً  اأم���راً  يعد  مل  الع�صر 

حياتية  �صرورة  اأ�صبح  بل  الغالب، 

هذا  يف  االأع��م��ال  طبيعة  تفر�صها 

الع�صر وحتوالته التقنية املت�صارعة، 

اأ���ص��ب��ح االإن��رتن��ت ج���زءاً من  حيث 

ب��رن��ام��ج االأف�������راد ال��ي��وم��ي على 

وحاجاتهم،  اهتماماتهم  اخ��ت��اف 

احلرية  من  وا�صعة  م�صاحات  وخلق 

مبا  ومعرفتهم  اآرائ��ه��م  عن  للتعبري 

ي����دور ح��ول��ه��م، وذل����ك م���ن خ��ال 

احلا�صب  جهاز  على  �صواء  الربامج 

االآيل اأم الهاتف املحمول.

اإىل   2016 ���ص��واب  اأ���ص��ار  وق��د 

�صناعية  ث���ورة  اأع��ت��اب  ع��ل��ى  اأن��ن��ا 

الرقمية  االإعام  و�صائل  واأن  رابعة، 

الثورة  يف  اأ�صا�صياً  عن�صرا  متثل 

الوفرة  وت�صاهم  الرابعة،  ال�صناعية 

املنخف�صة  وال��ت��ك��ال��ي��ف  ال��ع��ال��ي��ة 

عرب  اأك���رب  تفاعل  �صناعة  يف  لها 

واالقت�صادية،  االجتماعية،  احلدود 

والدينية،  وال�صيا�صية،  والثقافية، 

والفكرية.

ووف�������������ق�������������اً ل�����ل�����ت�����ق�����ري�����ر 

اململكة  ف��اإن   (2016،2018،140)

اأكرب  من  واح��دة  ال�صعودية  العربية 

االجتماعي  االإع���ام  و�صائل  اأ���ص��واق 

و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

ملكية  معدل  ارتفاع  نتيجة  اأفريقيا، 

كانت  وق��د  فيها،  الذكية  ال��ه��وات��ف 

م���ع���دالت اال�����ص����رتاك احل��ال��ي��ة يف 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف 

ال�صعودية مرتفعة اإىل حد ما؛ حيث 

في�س   %91 اآب  وات�س  م�صرتكو  بلغ 

ويوتيوب   %53 ت��وي��رت   %83 ب��وك 

ناحظ  العام  ال�صعيد  وعلى   %40
البعد االإيجابي الذي اأ�صافته و�صائل 

التوا�صل االجتماعي على حياة النا�س، 

ثقافية،  تغيريات  م��ن  اأح��دث��ت��ه  وم��ا 

يف  متثلت  واقت�صادية،  واجتماعية، 

ن�صر املعرفة والثقافة والتعليم، لتعزيز 

الذات ليعربوا بها عن ذواتهم.

وع���ل���ى اجل���ان���ب االآخ������ر ف���اإن 

اإىل  اأ���ص��ارت  الدرا�صات  من  ع��ددا 

هوية  على  متزايدة  خطورة  وج��ود 

للمعرفة  امل�صتهلكة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

ثقافتها  تاأثر  خ��ال  من  والتقنية، 

وتراثها ولغاتها. 



 ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

خمترب  يف  بحثي  ف��ري��ق  تو�صل 

 Proteomics( الربوتيوميك�س 

اجلامعي  باملركز   )Laboratory
لأب���ح���اث ال�����ص��م��ن��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

عا�صم  الدكتور:  الأ�صتاذ  باإ�صراف 

والدكتور  ال��ف��ّدا،  العزيز  عبد  ب��ن 

الدكتور  و  الكامل،  عبد  بن  ه�صام 

ق�صم  مع  بالتعاون  م�صعود،  اأف�صان 

الدكتور  باإ�صراف  وال��ولدة  الن�صاء 

خالد عكور والدكتور هاين الهالل، 

الت�صريح  علم  وح��دة  مع  وبالتعاون 

الأم��را���س،  علم  بق�صم  الن�صيجي 

ممثاًل يف الدكتورة مارية عرفة اإىل 

املوؤ�صرات  م��ن  جمموعة  اكت�صاف 

ا�صتخدامها  ميكن  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 

ب��ح��دوث  وال��ت��ن��ب��وؤ  امل��ب��ك��ر  للك�صف 

���ص��رط��ان ب��ط��ان��ة ال��رح��م ع��ن��د َم��ْن 

الرحم.  بطانة  ت�صخم  من  يعانني 

حتليل  عنوان  حتت  متت  الدرا�صة 

املر�صى  لأن�صجة  الربوتيني  امل�صار 

و�صرطان  ت�صخم  من  يعانون  الذين 

 Tissue-Based ال��رح��م  بطانة 

 Proteomic Profiling in
 Patients with Hyperplasia

 and Endometrial
الرحم  �صرطان  وي��ع��د   .Cancer
 )Endometrial cancer )EC
ان��ت�����ص��اًرا  الأورام  اأك����ر  ب���ني  م���ن 

ح�صب  ن�صبته  ومت��ث��ل  الن�صاء،  يف 

يقارب  ما   ٢٠١٨ ع��ام  اإح�صائيات 

جميع  يف  ال�����ص��رط��ان��ات  م���ن   ٪٦

العربية  اململكة  ويف  العامل،  اأنحاء 

يف  الرحم  �صرطان  يعد  ال�صعودية 

املرتبة الرابعة من حيث اأكر الأنواع 

ال�صعوديات،  الن�صاء  بني  انت�صاًرا 

ال�صرطانات  من   ٪٦،١ ن�صبة  وميثل 

ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر م���ع���دل الإ���ص��اب��ة 

بال�صرطان يف ال�صعودية عام ٢٠١٥ 

)ال�صجل ال�صعودي لالأورام، املجل�س 

�صملت  وق��د  ال�صعودي(.  ال�صحي 

الن�صاء  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��درا���ص��ة 

 ٧٥ اإىل   ٤٦ �صن  يف  ال�����ص��ع��ودي��ات 

ثالث جمموعات  اإىل  ق�صموا  �صنة، 

للدرا�صة،  ال�صريرية  املعايري  ح�صب 

الأ�صحاء  من  الأوىل هي  املجموعة 

الثانية من  )Control(، املجموعة 
)ما  الرحم  بطانة  ت�صخم  مر�صى 

 )Hyperplasia( ال�صرطان(  قبل 

املر�صى  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  وامل��ج��م��وع��ة 

الرحم  بطانة  ب�صرطان  امل�صابني 

امل�����ص��ار  حت��ل��ي��ل  مت  ح��ي��ث   ،)EC(

الرحم  بطانة  لأن�صجة  الربوتيني 

بوا�صطة  الثالث  املجموعات  لكل 

ت��ق��ن��ي��ة ال��ربوت��ي��وم��ي��ك�����س ب��امل��رك��ز 

ويعتمد  ال�صمنة.  لأبحاث  اجلامعي 

ال��ربت��ي��وم��ي��ك�����س على  ن��ه��ج ع��ل��م 

الكتلة  مطياف  تقنية  ا���ص��ت��خ��دام 

 MALDI-TOF ال��دق��ة  عالية 

وهو   ))Mass Spectrometry

ومتعدد  ح�صا�س  حتليلي  اأ���ص��ل��وب 

التحديد  يف  ي�صاعد  ال�صتخدامات 

الدقيق والكمي للربوتينات املعدلة، 

لتحديد تغري الربوتينات واملوؤ�صرات 

احليوية بني كل جمموعة، ومقارنة 

املجموعات   بني  الربوتيني  امل�صار 

التغيريات  ت�صري  فقد  لذا  الثالثة، 

ال�صرطان  غزو  اإىل  الربوتينات  يف 

اأو تقدمه اأو حتى ال�صتجابة للعالج، 

ه��ذه  ت��ع��م��ل  اأن  وب����دوره����ا مي��ك��ن 

الربوتينات بو�صعها موؤ�صرات حيوية 

ميكن ا�صتخدامها يف الفح�س املبكر، 

مراقبة  يف  اأو  الت�صخي�س،  يف  اأو 

حدوثه.  معاودة  واحتمالية  املر�س 

وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن التعبري 

الربوتيني ميكن اأن يعك�س الظروف 

ب�صكل  املر�س  لهذا  الف�صيولوجية 

هذه  ا�صتخدام  وباإمكانية  دق��ي��ق، 

فحو�صات  اإىل  التو�صل  يف  النتائج 

املبكر  للك�صف  ت�صخي�صية  �صريرية 

ال��رح��م.   وقد  عن �صرطان بطانة 

����ص���ارك يف ه���ذه ال���درا����ص���ة ع��دد 

بهدف  العليا  الدرا�صات  طلبة  من 

اكت�صاب مهارات بحثية متقدمة يف 

جمال املوؤ�صرات احليوية املبنية على 

بالذكر  الربوتينات، واجلدير  قيا�س 

الأوىل من  ال��درا���ص��ة  ه��ي  ه��ذه  اأن 

نوعها يف اململكة التي جتمع بني علم 

املعلوماتية  مع حتليل  الربتيوميك�س 

احليوية للك�صف املبكر عن �صرطان 

ت�صاعد  اأن  ونتوقع  ال��رح��م،  بطانة 

املركز  اإليها  تو�صل  التي  النتائج 

معه  املتعاونة  البحثية  واملجموعات 

جديدة  حيوية  موؤ�صرات  تطوير  يف 

هذه  �صت�صاعد  كما  امل��ر���س.  لهذا 

الدقيق  الطب  توطني  على  النتائج 

 Personalized( والت�صخي�صي 

وعالج  ت�صخي�س  يف   )Medicine
متويل  مت  وقد  باململكة.  الأم��را���س 

بحثية  منحة  م��ن  ال��درا���ص��ة  ه���ذه 

مقدمة من م�صت�صفى دله بالريا�س، 

عاملية  جملة  يف  نتائجها  ن�صر  ومت 

 )Q1( اأول  ت�صنيف  ذات  حمكمة 

 .Cells ،7.6  ومعامل تاأثري عاٍل

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

ه����دف����ت  درا������ص�����ة ال���ع���وام���ل 

الجتماعية والقت�صادية وال�صلوكية 

لدى مر�صى داء ال�صكري يف اململكة 

و�صفية  درا�صة  ال�صعودية:  العربية 

على م�صتوى الوطًن، اإىل ا�صتك�صاف 

العوامل الجتماعية والدميوغرافية 

وال�صلوكية والإكلينيكية لدى البالغني 

امل�صابني مبر�س ال�صكري يف اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة. ����ص���ارك يف 

)عمر  اأ�صخا�س   14007 الدرا�صة 

18 �صنة وما فوق( من جميع مناطق 
الإداري����ة،  ع�صرة  ال��ث��الث��ة  اململكة 

اأجريت خالل الن�صف الأول من عام 

2021 م كذلك مت ا�صتخدام منوذج 
 logistic اللوج�صتي  الن���ح���دار 

باأق�صى   regression model
املتغريات  لتحديد  رجعية  احتمالية 

داء  مر�س  م��ع  عالقتها  املحتملة  

درا�صة  الدرا�صة  وتعترب  ال�صكري. 

مقطعية م�صتعر�صة من نظام �صارك 

ل�صحة املجتمع )SHISS(.  �صارك 

يف الدرا�صة كل من: ر�صا املبارك من 

جمعية �صارك للبحوث والدرا�صات، 

الأمرية  الثمريي من جامعة  نورا  و 

نورة بنت عبد الرحمن، واأ.د عادل 

احل���م���دان ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود، 

الإم��ام عبد  النجيدي جامعة  وهبة 

الرحمن بن في�صل، ورمي الزاير من 

الطبية،  للعلوم  املانع  حممد  كلية 

و����ص���ارة امل���ب���ارك  م��ن ج��ام��ع��ة ام 

القرى، ونا�صر بن دهيم  من جامعة 

الفي�صل.

ه��ذة  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت���در 

ن�صرت  يف جملة:  ق��د  ال��درا���ص��ة  

 Diabetes، Metabolic
 Syndrome and Obesity:

Targets and Therapy بتاريخ: 
202/09/02

 ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

اأ����ص���در م���رك���ز امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان 

ل�����درا������ص�����ات ت�����اري�����خ اجل����زي����رة 

بعنوان:  كتاباً  وح�صارتها  العربية 

الرو�صية  ال�����ص��ع��ودي��ة  »ال��ع��الق��ات 

1410-1426ه������������������������/1990-
بنت  ن���ورة  ل��الأ���ص��ت��اذة/  2005م«، 
اأ�صله  يف  وه��و  ال�صهري،  اهلل  عبد 

الفائزة  العلمية  الر�صائل  اإح���دى 

للدرا�صات  �صلمان  امل��ل��ك  بجائزة 

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

وح�صارتها يف دورتها الثانية، وعدد 

يحتوي  �صفحة،   224 �صفحاته 

الكتاب على ف�صلني: ت�صمن الف�صل 

الأول مبحثني: الأول عن العالقات 

ال�����ص��ع��ودي��ة ال��رو���ص��ي��ة يف امل��ج��ال 

العالقات  عن  وال��ث��اين  ال�صيا�صي، 

ال�صعودية الرو�صية يف املجال الأمني، 

وتناول الف�صل الثاين مبحثني: الأول 

الرو�صية  ال�صعودية  العالقات  عن 

يف امل��ج��ال الق��ت�����ص��ادي، وال��ث��اين: 

ال��ع��الق��ات ال�����ص��ع��ودي��ة ال��رو���ص��ي��ة 

لت  �صَكّ وق���د  ال��ث��ق��ايف،  امل��ج��ال  يف 

العالقات ال�صعودية 

عهد  ال��رو���ص��ي��ة يف 

امل����ل����ك ف���ه���د ب��ن 

عبدالعزيز -1410 

1426ه�/-1990 
مرحلة  2005م، 
مراحل  م��ن  مهمة 

العالقات ال�صعودية 

ال�������ص���وف���ي���ي���ت���ي���ة- 

ال���رو����ص���ي���ة خ��الل 

ال���ق���رن اخل��ام�����س 

ع�����ص��ر ال��ه��ج��ري، 

ه����������ذه ال�����ف�����رة 

ب��الأح��داث  املليئة 

وال�����ق�����������ص�����اي�����ا 

والأمنية  ال�صيا�صية 

اإقليمًيا ودولًيّا، مما 

اإح���داث  اإىل  اأدى 

ت����اأث����ري ع��م��ي��ق يف 

ال��ع��الق��ات  طبيعة 

بني البلدين يف تلك 

هذه  تعمل  ولهذا  الزمنية.  الفرة 

العالقة  تلك  حتليل  على  الدرا�صة 

ومتغرياتها وثوابتها، وكيفية تعاطي 

�صياق  يف  بع�صهما  م��ع  ال��ب��ل��دي��ن 

الق�صايا املحورية حول العامل.
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القيادة التحويلية في التمريض من الممارس الخبير قـــ
إلى القائد المؤثر

Elaine Sorensen Marshall :املوؤلف

 املرجم: نازك حممد املعت�صم زكري

 

يف  التحويلية  »ال��ق��ي��ادة  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  تُ��رِج��م 

املوؤثر«  القائد  اإىل  اخلبري  املمار�س  من  التمري�س 

ذوي  اأكادمييني  اأ�صاتذة  بوا�صطة  العربية  اللغة  اإىل 

الرعاية  اإدارة  جم��ال  يف  متنوعة  علمية  خلفيات 

كبرية  اأهمية  من  له  ملا  وذلك  والتمري�س؛  ال�صحية 

يتبعه  ال��ذي  القيادة  نهج  حتديد  يف  عظيمة  وفائدة 

احلالية  التحديات  اأهم  من  ولعل  التحويلي،  القائد 

الرعاية  يف  وامل�صتقبل  احلا�صر  ق��ادة  ت��واج��ه  التي 

ال�صحية، وتوجيه املمار�صني للرعاية ال�صحية وخا�صة 

م�صتويات  اإىل  الو�صول  كيفية  هي  التمري�صية  الهيئة 

هذا  تُرِجم  وقد  املهنية،  رحلتهم  خالل  العليا  القيادة 

للدار�صني، الكتاب بهدف  الطريق  ي�صيء  بكتاب  العربية  املكتبة  اإثراء 

واملمار�صني، والقادة يف  جمال الرعاية ال�صحية والتمري�س نحو اأ�صاليب �صليمة يف 

تطبيق القيادة، وخلق كوادر قادرة على حتقيق الروؤية اململكة 2030م.

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

التطور اللغوي في مرحلة الطفولة 
المبكرة

 

Beverly Otto :املوؤلف

املرجم: حممد حممود مهيدات

 

ينتمي هذا الكتاب اإىل »علم النف�س الربوي« وهو 

فرع نظري وتطبيقي من فروع علم النف�س، التي تهتم 

بالدرا�صات النظرية والإجراءات التطبيقية ملبادئ علم 

يحمل  كما  الن�سء،  وتربية  الدرا�صة  النف�س يف جمال 

مع  للعاملني  مهمة  وجتارب  ومعلومات  اأفكاراً  الكتاب 

التي  املعرفية  بالأ�صا�صيات  بتزويدهم  ويقوم  الأطفال، 

يحتاجونها يف تطوير بيئات التعلم التي �صتحت�صن وتعزز 

التطور اللغوي لديهم، ومن املوؤمل بعد ترجمة هذا الكتاب 

اأن يكون كتاباّ مقّرراً ومرجعاً  لطلبة البكالوريو�س وطلبة 

مع  مبا�صرة  عالقة  له  وم��ن  واملعاهد  العليا  الدرا�صات 

الطفل منذ �صنواته العمرية الأوىل وحتى ال�صنة الثامنة، 

واملتخ�ص�صني  الطفل،  رعاية  تطوير  جمال  يف  والعاملني 

الربويني، ولكل املهتمني يف املجالت الربوية املختلفة للطفولة 

املبكرة.

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

فريق يتوصل للكشف عن مؤشرات حيوية لسرطان بطانة الرحم

استكشاف العوامل االجتماعية واالقتصادية 
والسلوكية لدى مرضى داء السكري

إصدار حديث لمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية وحضارتها

مب�شاركة �أكرث من 14000 �شخ�ص
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جناح »مركز املحاكاة ال�شحية« ي�شهد اإقبااًل من الزوار

منصتنا
منصتنا

 صناعة اللغة

أ. عبير الطلحي

واأفنوا  العربية  اللغة  اأح��ب��وا  مهما  والنحويون  اللغويون 

اأو  حياتها  اأمر  من  ميلكون  ال  فاإنهم  درا�ستها  يف  اأعمارهم 

مهما بذلوا- لي�سوا  موتها اأو تغيري مالحمها الكثري، فهم – 

اأبينا، حتيا  اأم  �سئنا  واللغات  قدا�ستها.  باب  على  �سدنًة  اإال 

ومتر�ض، وتُ�سفى، ومتوت، واأحيانا تُبعث من بعد موت يطول 

اأ�ساليبها  اأو يق�سر، وقد ميوت بع�ض اللغة باأن متوت بع�ض 

الف�سيحة املعربة، وقد يُ�سوه وجهها باأن تُقحم اأ�ساليب غري 

ف�سيحة لتاأخذ مكان اأ�سلوب ف�سيح، وقد ُتمل بعد ت�سويه، 

وتُعاد لها بع�ض اأجزائها التي ُفقدت ولكن ذلك كله ال يكون 

الف�سحى-  ال�سيما   – اللغة  النحويني.  وال  اللغويني  يد  على 

وحتيا  واالأدب��اء  واملرتجمني  االإعالميني  باأقالم  اليوم  تُ�سنع 

نخبوًيا  واالأدب��اء  املرتجمني  جمهور  كان  واإذا  األ�سنتهم،  على 

اأحيانا ومتخ�س�ًسا اأحيانا اأخرى، فاإن جمهور االإعالميني هو 

املتلقني،  فئات  ا�ستيعاًبا الختالف  واالأكرث  واالأرحب  االأو�سع 

وهذا ي�سع م�سوؤولية لغوية على عاتق االإعالميني، م�سوؤولية 

ر�سالة  يف  اللغوي  الت�سحيح  فريق  ف��اإن  لذا  وثقافة،  هوية 

اجلامعة مدرك حلجم امل�سوؤولية التي ينه�ض بها، وهو مي�سح 

على روؤو�ض الكلمات ليتاأكد من ف�ساحتها و�سالمتها، لت�ستقر 

-عقول  املتلقية،  النرية  العقول  من  الكبري  العدد  ه��ذا  يف 

االأ�ساتذة والطالب، �سناع املعرفة والناهلني منها- فتكون لها 

هناك حياة، وهي �سليمة املالمح، ف�سيحة الق�سمات. 

م�شرفة الت�شحيح  اللغوي

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

الشؤون الرياضية تقيم بطولة كرة الهدف
وتنس الطاولة للمكفوفين

»الهيدروجين األخضر« فعالية في واجهة الرياض

ر�شالة اجلامعة - �شوؤون الطالب:

ت�شوير - م�شعود الدو�شري

الطالب  �سوؤون  عمادة  نظمت   

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ب����االإدارة  ممثلة 

ذوي  ال��ط��الب  ون���ادي  الريا�سية 

وتن�ض  الهدف  كرة  بطولة  االإعاقة 

للمكفوفني. الطاولة 

الطالب  ن��ادي  م�سرف  و���س��رح 

ع��ب��داهلل  االأ���س��ت��اذ  االإع��اق��ة  ذوي 

الطاولة  تن�ض  بطولة  باأن  البي�سي 

نوعها  من  االأوىل  هي  للمكفوفني 

اجلامعات  م�ستوى  على  تقام  التي 

امللك  جامعة  اأن  كما  ال�سعودية، 

�سعود ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب 

ط��اول��ة  وف����رت  ج��ام��ع��ة  اأول  ه��ي 

وذلك  باملكفوفني؛  اخلا�سة  التن�ض 

االأن�سطة  دع��م  على  منها  حر�سا 

ال��ري��ا���س��ي��ة ل��ل��ط��الب امل��ك��ف��وف��ني، 

ومل��وا���س��ل��ة ري��ادت��ه��ا ومت��ي��زه��ا يف 

الأبنائها  املتنوعة  اخلدمات  تقدمي 

الطلبة من ذوي االإعاقة.

ال���ه���ن���د����ش���ة   - ر������ش�����ال�����ة اجل�����ام�����ع�����ة 

الكيميائية:

الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  اأق��ام 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ن�����ادي ال��ه��ن��د���س��ة 

ال�سعودية  واجلمعية  الكيميائية 

ل��ل��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة 

حتت  الريا�ض  واجهة  يف  جمتمعية 

عنوان »الهيدروجني االأخ�سر«. 

من  ع��دد  على  املعر�ض  وا�ستمل 

النماذج العلمية واملن�سورات العلمية 

املتجددة،  الطاقة  مل�سادر  املب�سطة 

ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 

لل�سيوف.

وتعد هذه الفعالية اإحدى مبادرات 

تهدف  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية 

حول  املجتمع  يف  املعرفة  ن�سر  اإىل 

والتكامل  املتجددة  الطاقة  م�سادر 

ورفع  املتنوعة،  الطاقة  م�سادر  بني 

الوعي حول الق�سايا البيئية، وربط 

بروؤية  اجلامعي  التعلم  خمرجات 

املجتمع  وح��اج��ات   2030 اململكة 

االأ�سا�سية كالطاقة.

اأحد  االأخ�سر  الهيدروجني  ويعد 

التي  نظافة  االأكرث  الطاقة  م�سادر 

وا�ستخدامها  وتخزينها  نقلها  ميكن 

الهيدروجني  وينتج  خمتلفة.  بطرق 

عن  الهيدروجني  بف�سل  االأخ�سر 

االأك�����س��ج��ني امل��وج��ود يف امل���اء، من 

الكهربائي،  التحليل  عملية  خ��الل 

متجددة  طاقة  م�سادر  با�ستخدام 

مثل الطاقة ال�سم�سية، دون انبعاث 

الغالف  يف  الكربون  اأك�سيد  ث��اين 

اهتماما  اململكة  وت���ويل  اجل����وي. 

تقوم  حيث  النظيفة  بالطاقة  فائقا 

للهيدروجني  م�سروع  اأك��رب  باإن�ساء 

ويتوقع  ن��ي��وم،  مدينة  يف  االأخ�سر 

اإنتاجه  وي�سل  2025م  ت�سغيله عام 

من  ي��وم��ي��اً  ط��ن  م��ل��ي��ون   650 اإىل 

الهيدروجني االأخ�سر، للم�ساعدة يف 

اأه��داف روؤي��ة 2030 ودعم  حتقيق 

وتنويع  للمملكة  الوطني  االقت�ساد 

م�سادره غري النفطية.

*

*

إدارة الطلبة الدوليين تقيم دورة 
مهارات االتصال الدعوي

ر�شالة اجلامعة - الطلبة الدوليني:

الدوليني  الطلبة  اإدارة  مع  بالتعاون  الوطني  احلوار  اأكادميية  نظمت 

بجامعة امللك �سعود دورة (مهارات االت�سال الدعوي) يف معهد اللغويات 

الدكتور   تدريب  و  اإع��داد  من  ه�   1444  /  4  /  8  -  7 بتاريخ  العربية 

عي�سى الدريبي.

و قد كان الهدف العام من الربنامج التدريبي  تعزيز مهارات امل�ساركني 

كما  وتاأثري،  بكفاءة  الثقايف  واخلطاب  الفعال  احلوار  اأ�ساليب  ملمار�سة 

ت�سمن الربنامج املحاور الرئي�سة التالية: مناق�سة بع�ض ق�سايا احلوار، 

الثقافة  واكت�ساف مناذج حوارية من  االإيجابية منها،  االأفكار  وا�ستنباط 

تعزيز  يف  واأث��ره��ا  امل�سرتكة  االإن�سانية  القيم  دور  وتبيني  االإ�سالمية، 

تعزيز  يف  واخلطباء  االأئمة  ودور  االإن�سانية،  املجتمعات  بني  التوا�سل 

احلوار وال�سالم، ودور وثيقة املدينة يف اإر�ساء قيم التعاي�ض.

و قد ح�سر الدورة الطلبة الدوليون مبعهد اللغويات العربية الذين على 

و�سك التخرج ، وُزّود املتدربون فور ح�سورهم بحقيبة الدورة والربنامج 

الزمني لها

ويف نهاية الدورة اأبدى امل�ساركون ر�ساهم عن م�ستوى الدورة و جودة 

العلمية.  املادة  اأجمعوا على كفاءة املدرب، ومدى متكنه من  و  التنظيم، 

كما اأبدوا �سعادتهم بانعقاد مثل هذه الدورات املفيدة يف معهد اللغويات 

كفاءة  رفع  �ساأنها  من  التي  ال��دورات  من  مزيد  بعقد  طالبوا  و  العربية، 

الطلبة الدوليني.


