
د. الغدير يحصد 
جائزة عالمية

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ح�سد ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 

الت�أهيل ال�سحي بكلية العلوم الطبية 

الغدير  اأح��م��د  الدكتور  التطبيقية 

ج�ئزة امللك �سلم�ن الع�ملية لأبح�ث 

 ،2022 الث�لثة  دورته�  يف  الإع���ق��ة 

والطبية  ال�سحية  العلوم  جم���ل  يف 

الدكتور  ح�سل  وق��د  »م��ن������س��ف��ة«. 

كف�ءة  يف  الأول  املركز  على  الغدير 

اأداء الكرا�سي الطبية  وال�سيدلنية 

البحثية لع�م 2012 م، و�سه�دة وول 

اأوف فيم التقديرية كواحد من اأف�سل 

50 من القي�دات الفكرية يف الع�مل 
يف جم�ل التعليم الع�يل لع�م 2020.

اخلبر.. ومنصة احلدث
http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1448 - الأحد 26 ربيع الآخر 1444هـ املوافق 20 نوفمرب 2022م 12 �صفحة

اخلبر.. ومنصة احلدث

0209 15 رحلة للعمرة خالل العام الدراسي الجامعة تشارك في ملتقى مجلس التعاون الخليجي

10

البدء في استقبال طلبات الترقيات
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ب�جل�معة  الب�سرية  املوارد  عم�دة  دعت 

ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي وم���وظ���ف����ت اجل���م��ع��ة 

للمرتبة  للرتقية  وامل�ستحق�ت  امل�ستحقني 

اإع��داد  يف  البدء  اإىل  دون،  فم�  الع��سرة 

طريق  عن  الرتقي�ت،  حم�سر  اإج���راءات 

امل��وارد  وتطوير  لإدارة  الرقمية  املن�سة 

https://masar.sa/ (م�س�ر) الب�سرية 

من  ابتداًء   Portal/Account/Login
24/4/1444ه� املوافق 18/11/2022م، 
وملدة ١٤ يوم�ً، ل�ستكم�ل اإجراءات اإعداد 

حم�سر الرتقي�ت. 

العم�دة  اأ�سدرته  تعميم  يف  ذلك  ج�ء 

اإىل ك�فة قط�ع�ت اجل�معة مو�سحًة فيه كيفية ا�ستقب�ل طلب�ت املتقدمني 

الدخول  ا�ستملت  التي  للرتقية،  وامل�ستحق�ت  امل�ستحقني  واملتقدم�ت 

وا�ستكم�ل  »م�س�ر«،  الب�سرية  املوارد  وتطوير  لإدارة  الرقمية  املن�سة  على 

اإلكرتوني�ً  الوظيفي  الأداء  تقييم  اعتم�د  والدخول على  املطلوبة  البي�ن�ت 

نظ�م  على  وال��دخ��ول  الب�سرية،  امل��وارد  عم�دة  موقع  يف  2021م،  لع�م 

املوارد  وزارة  �سروط  وفق  م�سجلة  مب�درة  لديه  ملن  الإلكرتوين  املب�درات 

الب�سرية، واعتم�د درجة اختب�ر الرتقي�ت الأخرية بح�سب رغبة املوظف 

احلديثة  اأم  اجل�معة  يف  ال�س�بقة  الختب�ر  درجة  ك�نت  �سواًء  واملوظفة 

احت�س�ب  ت�ريخ  من  �سهراً   24 ملدة  وحتفظ  »قي��س«،  الوطني  املركز  يف 

الدرجة، موؤكدًة عل من مل يتحقق دخوله اإىل املن�س�ت الإلكرتونية اأو من 

مل يجد ا�سمه/ه� التوا�سل عرب الربيد اللكرتوين لوحدة الرتقي�ت خالل 

واملوظف�ت   ،»al-tarqiat@ksu.edu.sa«للموظفني املحددة،  امل��دة 

»al-tarqiat-female@ksu.edu«، اأو مراجعة وحدة الرتقي�ت خالل 

الطلب�ت. ا�ستقب�ل 

زائر بمعرض الطلبة الدوليين 3000

د. الرجيعي

المدينة الطبية تستأصل ورمًا نادرًا من حوض طفل

ر�سالة اجلامعة - متعب املطريي:

ت�سوير - توفيق الغامدي:

ن فريق طبي يف جراحة اأورام  متكَّ

العظ�م والأن�سجة ال�س�مة يف املدينة 

الطبية بقي�دة الدكتور معتز العقّيل 

-ا�ست�س�ري جراحة العظ�م الأ�ست�ذ 

والدكتور  الطب-  كلية  يف  امل�س�عد 

-ا�ست�س�ري  ال�س�يجي  اإب��راه��ي��م 

ج����راح����ة ال����ع����ظ�����م- وال���دك���ت���ور 

-ا�ست�س�ري  الع�سيم  عبدالرحمن 

امل�س�عد  الأ�ست�ذ  العظ�م  جراحة 

فوزي  والربوف�سور  الطب-  كلية  يف 

اجل��سر -ا�ست�س�ري جراحة العظ�م 

والدكتور  الطب-  كلية  يف  الأ�ست�ذ 

-ا�ست�س�ري  الف��سل  عبدالعزيز 

كلية  يف  امل�س�عد  الأ�ست�ذ  تخدير 

م��ن ع��الج ح�لة يف غ�ية  ال��ط��ب-، 

 13 العمر  من  يبلغ  لطفل  التعقيد 

بورم غري حميد  اإ�س�بته  بعد  ع�ًم� 

يف منطقة احلو�س.

العقّيل  معتز  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 

الن�درة  الأورام  من  ال��ورم  ه��ذا  اأن 

ع��دة  يف  ت���ق���رر  وال�����س��ع��ب��ة  حيث 

املتحدة  الولي�ت  يف  ع�ملية  مراكز 

ال�سفلي  ال��ط��رف  ب��رت  الأم��ري��ك��ي��ة 

للطفل؛ للتخل�س من الورم ورف�ست 

ع�دوا  اأن  وبعد  ذلك.  الطفل  ع�ئلة 

الطبية  املدينة  راجعوا  اململكة  اإىل 

اجل���م��ع��ي��ة، وُع��ر���س��ت ال��ت��ق���ري��ر 

ونوق�ست احل�لة يف وحدة الأورام .

وبعد درا�سة احل�لة بتعّمق طم�أن 

الفريق الطبي ع�ئلة الطفل ب�إمك�نية 

اإنق�ذ حي�ة املري�س، واملح�فظة على 

طرفه ال�سفلي ب�لك�مل.

العملية  اأن  العقّيل  الدكتور  وذكر 

ومت  �س�ع�ت،   8 ق��راب��ة  ا�ستغرقت 

ا�ستئ�س�ل الورم ب�سكل ك�مل -بحمد 

ال��ط��رف  الإب���ق����ء ع��ل��ى  م���ع  اهلل- 

وترميمه دون حدوث اأي م�س�عف�ت، 

العن�ية  اإىل  املري�س  نُقل  ث��م  وم��ن 

املركزة دون ح�سول م�س�عف�ت وهو 

يتم�ثل لل�سف�ء -بف�سل اهلل تع�ىل-.

دون برت الطرف..
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الجامعة تشارك في الملتقى الثقافي العلمي لطالبات مجلس 
التعاون الخليجي

ر�سالة اجلامعة - مها التمامي:

بعمادة  ممثلة  اجلامعة  �شاركت 

الثقايف  امللتقى  يف  الطالب  �ش�ؤون 

جامعات  لطالبات  الثالث  العلمي 

وم���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 

اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

 ، ٢٠٢٢م  ١٤٤٤ه�����  ل��ع��ام  العربية 

ن�رة  الأم��رة  اأقيم يف جامعة  الذي 

 ١٢ الفرتة  خالل  عبدالرحمن  بنت 

اإىل ١٤ ربيع الثاين عام ١٤٤٤ه�.

م��ّث��ل ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط��الب 

جم��م���ع��ة م���ن ط��ال��ب��ات الأن���دي���ة 

نا�شر  بنت  اأروى  وه��ن:   الطالبية 

الإل���ه  ع��ب��د  ب��ن��ت  و���ش��ه��د  العتيبي، 

الرحمن  عبد  بنت  ومي  �شلّيم،  بن 

العامر،  فهد  بنت  ورن���د  ال�����ش��راء، 

وجاءت  ال�شنيدي.  مهنا  بنت  ورميا 

م�����ش��ارك��ات ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف 

خمتلف الفروع : العل�م الإ�شالمية-

كاماًل«،  »ال��ق��راآن   - الكرمي  القراآن 

والعل�م الأدبية- اخلطابة، وم�شابقة 

الفن�ن- الفن الت�شكيلي-  وامل�اهب 

ال�شطناعي،   الذكاء  يف  والبتكار 

وحازت  الأدبية-امل�شاجلة«.  والعل�م 

الأول  املركز  على  اجلامعة  طالبات 

يف  والبتكار  امل���اه��ب  م�شابقة  يف 

اأف�شل  لتقدمي  ال�شطناعي  الذكاء 

تطبيق - م�شروع منفذ من الطالبة 

رند العامر من نادي العق�ل الرقمية 

بكلية عل�م احلا�شب الآيل. وح�شلت 

ن��ادي  م��ن  ال�شنيدي  رمي��ا  الطالبة 

املركز  على  الآداب  بكلية  الف�شحى 

الأدبية  العل�م  م�شابقة  يف  الثاين 

اأن  بالذكر  اجلدير  امل�شاجلة.  فرع 

اجلامعة كانت قد ا�شت�شافت امللتقى 

لطالبات  الأول  العلمي  ال��ث��ق��ايف 

العايل  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  جامعات 

اخلليج  لدول  التعاون  بدول جمل�س 

 ، 1436ه�   - 2015م  لعام  العربية 

وذلك يف املدينة اجلامعية للطالبات 

، حت���ت ���ش��ع��ار »خ��ل��ي��ج��ن��ا ارت��ق��اء 

واإب��داع«، الذي فازت فيه اجلامعة. 

وتاأتي م�شاركة طالبات اجلامعة يف 

من  اإمياناً   الثقافية  امللتقيات  هذه 

العلمية  امللتقيات  باأهمية  اجلامعة 

يف ت�شكيل �شخ�شية الطلبة و�شقلها، 

حيث اإنها تلعب دوراً كبراً يف تط�ير 

م�شت�اهم الثقايف والعلمي و اإبرازه.

مدير تعليمية مجلس التعاون الخليجي يزور »األعمال«

معرض للمشاريع الريادية في مدينة الطالبات

ر�شالة اجلامعة - التحرير:

اإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 

الأع����م����ال، اأم����ن جل��ن��ة ع��م��داء 

بجامعات  الإداري���ة  العل�م  كليات 

ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 

ب�شام  ال��دك��ت���ر  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 

ي����م  ال���ب�������ش���ام،  اهلل  ع���ب���د  ب����ن 

امل�افق  1444/4/15ه�  الأربعاء 

الإدارة  م��دي��ر  2022/11/9م، 
ملجل�س  العامة  بالأمانة  التعليمية 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

الدكت�ر حممد املهري.

يف  الأداء  �شر  الطرفان  ناق�س 

جلنة عمداء كليات العل�م الإدارية 

ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ج��ام��ع��ات 

بالإ�شافة  العربية،  اخلليج  ل��دول 

اإىل امل�شاريع امل�شتقبلية للجنة.

املهري  الدكت�ر  اأ�شاد   ه��ذا وق��د 

املبادرة  وروح  للجنة  املتميز  ب���الأداء 

ت�د  التي  الن�عية  امل�شاريع  وابتكار 

اللجنة تنفيذها خالل املرحلة القادمة.

من جانب اآخر قدم الدكت�ر ب�شام 

من  املقدم  التذكاري  ال��درع  الب�شام 

قبل كلية الإدارة والقت�شاد بجامعة 

الج��ت��م��اع  ان��ع��ق��اد  مبنا�شبة  ق��ط��ر 

التا�شع للجنة العمداء. 

الأعمال  اإدارة  كلية  واأ�شاد عميد 

بجميع عمداء كليات العل�م الإدارية 

بجامعات دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ملا قدم�ه من تعاون 

م�شلحة  فيه  مبا  الأمانة  مع  مثمر 

جميع الكليات.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأقامت �شعبة املبادرات املجتمعية  

ب�حدة اخلدمات املجتمعية باملدينة 

مع  بالتعاون  للطالبات،  اجلامعية 

اإدارة  وكلية  الأعمال  ري��ادة  معهد 

الأعمال معر�س امل�شاريع الريادية، 

ببه� املدينة اجلامعية للطالبات.

الأعمال  ريادة  معهد  ا�شتعر�س 

ورواد  لرائدات  م�شاريع  جمم�عة 

اجل��ام��ع��ة،  من�ش�بي  م��ن  اأع��م��ال 

مرمي  ل�شاحبته  فيقرو�س  منها 

ال���ر����ش���ي���دي، وت��ط��ب��ي��ق ج�����ش���ر، 

وم����دن الآل�����ة ل�����ش��اح��ب��ت��ه ���ش��اره 

اخلمي�س ، واأ�شل�ب حياة 80/20 

وحامل  ال�شريف،  اآمنة  ل�شاحبته 

ل�شاحبه  الأذن  لقطرات  وم��شل 

ُعرِّف  حيث  النعيم.  عبدالرحمن 

بامل�شاريع وتفا�شيلها.

الأعمال  اإدارة  كلية  قدمت  كما 

ابتكار  م��ن  امل�شاريع  م��ن  ال��ع��دي��د 

 PET م�����ش��روع  منها  ط��ال��ب��ات��ه��ا، 

اإع��ادة  على  القائم   THREAD
ومركز  اإب�شار،  وم�شروع  التدوير، 

لرتفيه  فرح  بيت  وم�شروع  ج�ش�ر، 

الأطفال وتعليمهم، وتطبيق ال�شرمدي 

بنية  وم�شروع  العربية،  اللغة  لتعزيز 

لإعادة تدوير خملفات البناء. 

اأدارتها  ح�ارية  جل�شة  وُعقدت 

مب�شاركة  املقحم  اإينا�س  الأ�شتاذة 

�شارة  و  الر�شيدي  مرمي  الطالبتن 

اخلمي�س، حيث قدمتا �شرًحا مف�شاًل 

مل�شاريعهما، وحتدثتا عن جتربتهما 

بن�شر  والت�عية  الأعمال،  ري��ادة  يف 

وحمفزتن  ملهمتن  الثقافة،   هذه 

احل�����ش���ر ل��الن��ط��الق يف الإب����داع 

والعمل الريادي.

جمم�عة  املعر�س  و�شاحب  هذا 

من ور�س العمل قدمها معهد ريادة 

الأعمال خالل الأ�شب�ع، منها ور�شة 

الأعمال  ري��ادة  اأ�شا�شيات  بعن�ان 

األقتها الأ�شتاذة اإينا�س املقحم.

ينطلق يف  الذي  املعر�س  ويهدف 

بيئة  ل�شناعة  ن�فمرب كل عام  �شهر 

منا�شبة لرواد الأعمال،  ون�شر ثقافة 

والإبداع، فه�  والعمل احلر  الريادة 

اأكرب احتفال عاملي لهم وللمبتكرين.

ك��م��ا ي��اأت��ي امل��ع��ر���س ت��زام��ن��اً مع 

الأ�شب�ع العاملي لريادة الأعمال.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

املكتبات  �ش�ؤون  عمادة  �شاركت 

مم��ث��ل��ة مب��ك��ت��ب��ة امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان 

اخلا�شة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  امل��رك��زي��ة 

ب���ال���رتاث ال�����ش��م��ع��ي وال��ب�����ش��ري 

ل��ل��رتاث  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م  مبنا�شبة 

نظمته  الذي  والب�شري،  ال�شمعي 

الثالثاء  ي�م  والآثار  ال�شياحة  كلية 

الكلية. املا�شي يف به� 

ح��ي��ث ���ش��ارك��ت مب��ج��م���ع��ة من 

الأج����ه����زة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 

ال��ق��دم،   منذ  املكتبة  يف  ت�شتخدم 

وذلك حفظاً  املكتبة،  بها  وحتتفظ 

لكل ما ه� قدمي، وكي تطلع عليها 

كذلك  والقادمة.  احلالية  الأجيال 

ال�شحف  م��ن  مبجم�عة  �شاركت 

بن�شخ  حتتفظ  فاملكتبة  القدمية، 

حملية  ل�شحف  ك��ث��رة  واأع������داد 

مكتبات  . هذا وحتر�س  وخارجية 

الفعلية مع  امل�شاركة  اجلامعة على 

كافة اجلهات الداخلية واخلارجية، 

الثقافية  امل�����ش��رة  ل��دع��م  وذل����ك 

والتعليمية، وتقدمي الدور املجتمعي 

املتميز.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

امللكية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  وف���د  زار 

مكتبة  -م����ؤخ���راً-  وينبع  للجبيل 

واطلع  امل��رك��زي��ة،    �شلمان  امللك 

التعريفية  اجل���ل��ة  خ��الل  ال���ف��د 

جميع  وعلى  املكتبة،  اأق�شام  على 

للطالب  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 

ال�فد  اأع�شاء  واأب��دى  والباحثن، 

تط�ر  من  �شاهدوه  مبا  اإعجابهم 

مكتبة الملك سلمان تشارك 
في معرض التراث السمعي 

والبصري

وفد الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع يزور المكتبة المركزية
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د.العمر يدشن منصة إدارة الجودة
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

د���س��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  الدكتور 

املن�سة  من  الأوىل  املرحلة  العمر 

اجل�����ودة  لإدارة  الإل���ك���رون���ي���ة 

بتنفيذها  قامت  التي  باجلامعة، 

بوكالة  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

وال��ت��ط��وي��ر،  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

لإ�سراتيجية  تنفيذاً  ذل��ك  وي��اأت��ي 

اإىل  تهدف  التي  باجلامعة،  اجلودة 

تقوم  حيث  اجلودة،  عمليات  اأمتتة 

باإدارة  للجودة  الإلكرونية  املن�سة 

باجلودة،  املتعلقة  العمليات  كافة 

جميع  ح�����س��ول  دع���م  بينها  وم���ن 

على  باجلامعة  الأكادميية  الربامج 

الوطنية  الأك��ادمي��ي��ة  الع��ت��م��ادات 

ح�سول  عمليات  ودع��م  والدولية، 

على  وكلياتها  اجل��ام��ع��ة  وح���دات 

تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الآي��زو،  �سهادة 

العتماد  لتجديد  اجلامعة  جهود 

2024م.  امل��وؤ���س�����س��ي  الأك���ادمي���ي 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأو�سح 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

الإل��ك��رون��ي��ة  املن�سة  اأن  م�سملي 

من  العديد  حتقق  اجل���ودة  لإدارة 

يف  ت�سهم  ال��ت��ي  املهمة  الأه����داف 

ك��اف��ة  يف  الأداء  ج����ودة  حت�����س��ن 

عمليات اجلودة، و�سولً اإىل جتديد 

للجامعة،  امل��وؤ���س�����س��ي  الع��ت��م��اد 

وم��ن ه��ذه الأه����داف: اأمت��ت��ة كافة 

عمليات متابعة العتماد الأكادميي 

وتوثيقها،  واملوؤ�س�سي  ال��رباجم��ي 

واأمتتة العمليات املتعلقة باحل�سول 

ع��ل��ى ���س��ه��ادة الآي�����زو وت��وث��ي��ق��ه��ا، 

ومتابعة حالت العتماد الرباجمي 

وفق عدد من  و�سالحيتها  للكليات 

اأكادميي  اعتماد  ال�سيناريوهات: 

�ساٍر، واعتماد اأكادميي قربت فرة 

منتٍه،  اأك��ادمي��ي  واعتماد  انتهائه، 

وبرنامج اأكادميي بدون اعتماد.

وتقوم املن�سة بح�سر الرتباطات 

الوطني  املركز  بعقود  العالقة  ذات 

املن�سة  الأكادميي، وتدعم  لالعتماد 

اأ�سحاب ال�سالحية واملعنين لتخاذ 

قرارات اأكرث فاعلية وفق خمرجات 

املن�سة ال�سريعة والدقيقة.  بدوره بّن 

عميد عمادة التطوير واجلودة امل�سرف 

على تنفيذ مبادرة املن�سة الإلكرونية 

القحطاين  مبارك  الدكتور  للجودة 

اأن للمن�سة يف مرحلتها الأوىل عدًدا 

املميزة،  واخل�سائ�س  الوظائف  من 

ومن بينها اإ�سافة العتماد الأكادميي 

الرباجمي الوطني وال��دويل وتعديله 

ومتابعته ، والعمليات املتعلقة بالآيزو، 

واإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر، وت��وف��ر قاعدة 

اإمكانية  م��ع  اأ�سا�سية  اإح�سائيات 

ال�سالحيات  وم��ن��ح  ا���س��ت��دع��ائ��ه��ا، 

للمعنين. واجلدير بالذكر اأن عمادة 

تنفيذ  التطوير واجل��ودة �سرعت يف 

تت�سمن  التي  املن�سة  مراحل تطوير 

ال��ع��دي��د م��ن امل��م��ي��زات الإ���س��اف��ي��ة 

الداعمة للجودة باجلامعة. وكان ذلك 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  بح�سور 

التطوير  عمادة  وعميد  والتطوير، 

التطوير  ع��م��ادة  ووكيلة  واجل����ودة، 

واجلودة ل�سوؤون اجلودة. 

معهد الملك عبد الله لتقنية النانو يختتم الدورة التدريبية التخصصية

التغير المناخي ينظم »تقنيات الغطاء النباتي في مواجهة تغير المناخ« 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ع��ق��د م��ع��ه��د امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال���ن���ان���و  ل��ت��ق��ن��ي��ة 

النقية  »الغرفة  بعنوان  تخ�س�سية 

 Cleanroom املو�سالت  واأ�سباه 

 and Semiconductor
 11 اجلمعة  ي��وم   »Processing
 7 امل��واف��ق  1444ه�  الأول  رب��ي��ع 

اأكتوبر 2022م بح�سور 19 متدرًبا 

ومتدربة من خمتلف الخت�سا�سات.

تعريفية  بكلمة  ال��دورة  وافتُتحت 

على  امل�����س��رف  األ��ق��اه��ا  املعهد  ع��ن 

كما  الربيثن،  حمد  الدكتور  املعهد 

توجهات  اإىل  الإ����س���ارة  ت�سمنت 

امل��ع��ه��د امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف جم���الت 

واأه��م��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ن��ان��و  تقنية 

ب�سكل  امل��و���س��الت  اأ���س��ب��اه  ت�سنيع 

الر�سيدة  حكومتنا  واهتمام  ع��ام، 

بدعم هذا املجال. ثم األقى الدكتور 

جنيب اخللي، حما�سرًة عن الغرفة 

ت�سنيع  لعملية  واأهميتها  النظيفة 

وقدم  ومكوناتها،  املو�سالت  اأ�سباه 

�سرًحا مف�سال لأهم خطوات عملية 

الت�سنيع والأجهزة امل�ستخدمة فيها.

بزيارة  املتدربون  قام  ذلك  وبعد 

من  وجم��م��وع��ة  النظيفة  ال��غ��رف��ة 

للتعرف  باملعهد  اخلا�سة  املعامل 

على مكوناتها، وكذلك زيارة الغرفة 

النظيفة يف كلية الهند�سة، يرافقهم 

والدكتور  القواتي،  حممود  الدكتور 

جنيب اخللي.

وبنهاية الدورة اأ�سار وكيل املعهد 

خالد  ال��دك��ت��ور  البحثية  ل��ل�����س��وؤون 

الدعجاين اإىل اأن مثل هذه الدورات 

يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سمن  ت��اأت��ي 

ال��ت��وا���س��ل وحتقيق  ل��دع��م  امل��ع��ه��د 

يف  الإ�سراتيجية  املعهد  اأه���داف 

ن�سر الوعي العلمي والثقايف بتقنية 

النانو.

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  افتتح 

العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد 

البيئي  العلمي  اللقاء  ال�سيخ  اآل 

يف  النباتي  الغطاء  تنمية  »تقنيات 

نظمه  ال��ذي  امل��ن��اخ«  تغر  مواجهة 

كر�سي اأبحاث التغر املناخي وتنمية 

البيئة والغطاء النباتي بالتزامن مع 

اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة  منتدى 

م�ساء يوم الأربعاء بتاريخ 9 نوفمرب، 

املخت�سن  من  كبر  ع��دد  بح�سور 

الدكتور  واألقى  بالبيئة.  واملهتمن 

اأن  فيها  ذكر  كلمة  ال�سيخ  اآل  يزيد 

منتدى  مع  تزامناً  ياأتي  اللقاء  هذا 

بهدف  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة 

باأهمية  ال��وع��ي  رف��ع  يف  امل�ساهمة 

ومكافحة  وتنميته  النباتي  الغطاء 

التغر  لتاأثرات  للت�سدي  الت�سحر، 

املناخي على الكائنات احلية والنظم 

�سكر  كلمته  ختام  ويف  الطبيعية، 

واملتحدثن  الكر�سي  على  القائمن 

بتحقيق  متنياته  م��ع  امل�����س��ارك��ن، 

اللقاء  اأدار  وق��د  امل��رج��وة.  الفائدة 

امل�سرف  احلقيل  اأ�سماء  الدكتورة 

اإىل  اللقاء  وتطرق  الكر�سي،  على 

الدكتور  تناول  حيث  حم��اور،  ع��دة 

عبدالرحمن العذبه -اأ�ستاذ هند�سة 

ن��ظ��م امل���ي���اه وال�����ري ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

اإدارة  وال���زراع���ة- حم��ور  الأغ��ذي��ة 

كما  ال��ري،  قطاع  املياه يف  وح�ساد 

العمود  عبدالرحمن   الدكتور  قدم 

-اأ���س��ت��اذ الإل��ك��رون��ي��ات وال��ط��اق��ة 

بكلية  ال��ك��ه��ر���س��وئ��ي��ة  ال�سم�سية 

الطاقة   ح��ول  ��ا  ع��ر���سً الهند�سة- 

املناخي،  التغر  ظ��ل  يف  امل��ت��ج��ددة 

وتناول الدكتور فهد القريني -اأ�ستاذ 

بكلية  اجلزيئية  النبات  ف�سيولوجيا 

املحافظة  تقنيات  حم��ور  ال��ع��ل��وم- 

النباتية،  ال��وراث��ي��ة  الأ���س��ول  على 

القعدي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 

بكلية  الزراعية  الهند�سة  -اأ�ستاذ 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة- عن 

الدقيقة  ال��زراع��ة  تقنيات  مو�سوع 

نحو زراعة م�ستدامة، واختُتم اللقاء 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  مب�����س��ارك��ة 

النباتية  ال��ب��ي��ئ��ة  -اأ���س��ت��اذ  ال��ع��ط��ر 

حمور  ت��ن��اول  ال��ذي  العلوم-  بكلية 

الكربون.  خ��زن  يف  النباتات  كفاءة 

وذكرت امل�سرف على كر�سي التغر 

احلقيل  اأ�سماء  ال��دك��ت��ورة  املناخي 

تفاعاًل  ياأتي  البيئي  اللقاء  هذا  اأن 

الطموحة يف  الوطنية  املبادرات  مع 

جمال تنمية الغطاء النباتي وحماية 

يف  للم�ساهمة  والطبيعة،  الأر����س 

تغر  بق�سية  البيئي  احل�����س  رف��ع 

املناخ ومفاهيم ال�ستدامة، حيث مت 

عدة  على  ال�سوء  اإلقاء  خالله  من 

الغطاء  بتنمية  تخت�س  مو�سوعات 

الكربون  حجز  يف  ودوره  النباتي 

والإ�سهام يف مواجهة حتديات تغر 

وكيل  اإىل  �سكرها  ووجهت  امل��ن��اخ، 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

البحث  ع��م��ادة  ووك���ال���ة  ال��ع��ل��م��ي، 

العلمي للكرا�سي البحثية جلهودهم 

يف دع����م امل����ب����ادرات والأن�����س��ط��ة 

اخلا�سة بالكر�سي.

كرسي المؤشرات الحيوية يشارك 
في 3 مؤتمرات دولية ومحلية

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

يف  العلوم،  بكلية  املزمنة  لالأمرا�س  احليوية  املوؤ�سرات  كر�سي  �سارك 

ثالثة موؤمترات دولية وحملية، حيث �سارك يف البداية يف املوؤمتر الدويل 

للجمعية الأمريكية لأبحاث العظام واملعادن »ASBMR » يف الفرة من 

تك�سا�س  بولية  اأو�سنت  مدينة  يف  ُعقد  ال��ذي   ، 2022م  �سبتمرب   12-9
»درا�سة  بعنوان  بحًثا  الكر�سي  خاللها  قدم  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

اأفراد  بن  ال�سحي  الأي�س  ظاهرية  ال�سمنة  لنمط  املر�سية  الفيزيولوجيا 

املجتمع ال�سعودي: درا�سة متعددة الأ�ساليب«. فيما جاءت امل�ساركة الثانية 

يف املوؤمتر الثامن جلمعية ال�سكري ال�سعودية اخلرية يف الفرة من 19-

21 اأكتوبر 2022م،  وكانت امل�ساركة فيه ببحث بعنوان » قيا�س اأثر التثقيف 
والتوعية على خف�س م�ستوى انت�سار ال�سكري يف طالب وطالبات املدار�س 

بالريا�س«، حيث قام كر�سي املوؤ�سرات احليوية بعمل درا�سة قيا�س الأثر، 

وذلك باختيار »80« مدر�سة يف منطقة الريا�س ثم اأخذ »3000«  عينة، 

وكانت النتائج حت�سن الهيموجلوبن الراكمي وحت�سن الوزن عند الأطفال، 

وهذا  »12«�سهراً،  ملدة  املدار�س  يف  التوعوية  التثقيف  عملية  بعد  وذلك 

-حفظه  �سلمان  بن  الأم��ر حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  يحقق  ما 

اهلل- اخلا�سة بالتطلعات والأولويات الوطنية يف البحث والبتكار، وخا�سة 

ال�ستثمار فيما يخ�س �سحة الإن�سان يف جمالن:  حت�سن جودة احلياة 

ال�سخ�س  الراكمي، وحتويل  ال�سكر  بتخفي�س  الدرا�سة  ما قدمته  -وهذا 

حلول  اأو  البحث عن عالج  الثاين  واملجال  �سحي-،  �سخ�س  اإىل  املري�س 

�سارك  كما  املزمنة.   الأمرا�س  من  الراكمي  وال�سكر  املزمنة،  لالأمرا�س 

الكر�سي يف موؤمتر امللتقى الثاين للمركز الوطني لل�سكري يف فندق املاريوت 

بالريا�س يف الفرة من 26-29 اأكتوبر 2022م، و كانت امل�ساركة بالدرا�سة 

نف�سها يف هذا املوؤمتر. 

التطوير والجودة تشارك 
في االجتماع الخامس للجنة 

التشاورية
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

بن  مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  �ساركت 

اجلودة  لعمداء  الت�ساورية  للجنة  اخلام�س  الجتماع  يف  القحطاين  هادي 

مبركز  عقد  ال��ذي  ال�سعودية2022،  باجلامعات  الأك��ادمي��ي  والعتماد 

الثالثاء  يوم  رئي�س جامعة جدة  معايل  برعاية  املوؤمترات يف جامعة جدة 

1444/4/12ه� .
ناق�ست اللجنة عددا من املو�سوعات التي اأ�سهمت يف الرتقاء بعمليات 

تطوير يف  من  يحدث  ما  وكذلك  ال�سعودية،  باجلامعات  والتطوير  اجلودة 

املركز الوطني لالعتماد الأكادميي، وقّدم الدكتور مبارك القحطاين ورقة 

عمل ت�سمنت اإجراءات و�سيا�سات العتماد الأكادميي ومراجعتها، واقراح 

احللول لبع�س املالحظات املتكررة على عمليات العتماد الأكادميي، كما 

ت�سمنت ورقة العمل اآليات و�سع خطة تطويرية م�ستقبلية ترتقي بعمليات 

لتحقيق  تعزيزها  ي�سمن  مبا  ال�سعودية  باجلامعات  الأكادميي  العتماد 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 وتوجهاتها امل�ستقبلية.

اللجنة الدائمة إلدارة البيانات 
تعقد اجتماعها الخامس

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

عقدت اللجنة الدائمة لإدارة البيانات وحوكمتها،  يوم الأربعاء ٢٢ ربيع 

برئا�سة  اجتماعها اخلام�س  م  اأكتوبر ٢٠٢٢  املوافق   ١٦  الآخر ١٤٤٤ه� 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن حممد م�سملي، بح�سور 

اأع�ساء اللجنة . وجرى خالل الجتماع مناق�سة مراجعة واعتماد �سجالت 

ح�سر اأ�سول البيانات لدى جهات اجلامعة ذات العالقة، وترتيب اأولويات 

قواعد البيانات لدى جهات اجلامعة ذات العالقة، وت�سنيف البيانات لدى 

جهات اجلامعة ذات العالقة، ومناق�سة �سيا�سة حماية البيانات ال�سخ�سية 

لالأطفال ومن يف حكمهم، والقواعد العامة لنقل البيانات ال�سخ�سية خارج 

احلدود اجلغرافية للمملكة، و�سيا�سة منذجة البيانات وهيكلتها. 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

العمادة  وح��دات  مع  تعريفياً  لقاًء  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عقدت 

املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  واإدارت��ه��ا 

واجلودة  التطوير  عمادة  وكالة  اجتماعات  قاعة  يف  1444/4/15ه�، 
التطوير  عمادة  م�ست�سارة  الجتماع  تراأ�س  م�ساًء.  الواحدة  ال�ساعة 

رحبت  حيث  العفيف،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  التطوير  ل�����س��وؤون  واجل����ودة 

باحلا�سرات وحتدثت عن اأبرز التوجهات امل�ستقبلية للعمادة، وناق�ست 

ذلك مع الوحدات. 

لقاء تعريفي بوكالة عمادة 
التطوير والجودة



ما مالمح وصول األدب السعودي إلى العالمية؟ 
ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:

من  العمرييني  اأري���ج  اأ.  جتيب 

العربية واملتخ�ص�صة يف  اللغة  ق�صم 

الأدب ال�صعودي :

ال�صعودي  الأدب  اأن  املالحظ  من 

احلديث قد حقق قفزة يف ال�صنوات 

والتقدم  التطور  فعجلة  الأخ����رية، 

ت�صري  ال�صعودي  الأدب��ي  املجتمع  يف 

ب�����ص��رع��ة اأك�����ر م���ن م��ث��ي��الت��ه��ا يف 

املجتمعات الأخ��رى، يتجلى لنا ذلك 

���ص��ع��ودي��ني مبدعني  اأدب�����اء  ب��ظ��ه��ور 

ميلكون املوهبة، والقدرة على الإبداع 

مليئة  ن�صو�صهم  ف��ج��اءت  الأدب����ي، 

باحلياة، والتجربة، ول يقل م�صتواها 

اأبداً عن الآداب القومية الأخرى. 

جند اأن الدرا�صات الأدبية املقارنة 

»الكتفاء  مقولة  بطالن  على  توؤكد 

اأدب قومي  الذاتي«، حيُث ل يوجد 

مل يتاأثر باآداب قومية اأخرى ب�صورة 

اأن  على  تُوؤكد دائماً  من ال�صور، بل 

بتفاعلها  اإل  يكون  ل  الآداب  تطور 

وتبادلها مع بع�صها البع�ض، والأدب 

ذل��ك،  ع��ن  مب��ن��اأى  لي�ض  ال�صعودي 

حيُث اإنه اأثر وتاأثر بالآداب الأخرى.

ظل الأدب ال�صعودي زمناً طوياًل 

لكنه  العاملية،  الآداب  ع��ن  مبعزل 

نتيجة  ال��ع��امل��ي��ة؛  اإىل  و���ص��ل  ال��ي��وم 

وتطور  ال�صعودية،  ال�صحافة  تطور 

اململكة،  اأرجاء  الطباعة يف خمتلف 

�صتى  يف  الأدب��ي��ة  ال��ن��وادي  وانت�صار 

م���دن امل��م��ل��ك��ة، واف��ت��ت��اح اأق�����ص��ام 

اجلامعات  يف  وم��دار���ض  وم��ع��اه��د 

العربية  اللغة  لتدري�ض  ال�صعودية 

واآدابها يف �صتى اجلامعات الغربية، 

والأدبية  الثقافية  املجالت  واإ�صدار 

املهرجانات  واإق��ام��ة  املتخ�ص�صة، 

ال��ن��دوات  يف  وامل�صاركة  الثقافية، 

واملهرجانات خارج اململكة، وتوا�صل 

من  الأدب��اء  مع  ال�صعوديني  املثقفني 

العوامل  هذه  كل  ال�صعودية،  خ��ارج 

و�صول  يف  باآخر  اأو  ب�صكل  اأ�صهمت 

الأدب ال�صعودي اإىل العاملية.

تطور  حالة  يف  ال�صعودي  الأدب 

وارتقاء، مقارنة باآداب قومية اأخرى 

يعي�ض   اأخرى كثرية، حيُث  لغات  يف 

الأول��وي��ات،  يف  تبديل  حالة  ال��ي��وم 

على  مرتبعاً  ال�صعر  ك��ان  ما  فبعد 

بداأ  طويلة،  �صنوات  الأدب  عر�ض 

النزياح عنه رويداً رويداً، يعود ذلك 

اإىل مقت�صيات الع�صر الراهن، حيُث 

زيادة التحديات، وت�صعب املع�صالت، 

ل��الأدب��اء  اجل��دي��د  ال��ت��وج��ه  فاأ�صبح 

ال�صعوديني اإىل الرواية التي جنحت 

وغاياته  املتلقي،  اإىل  الو�صول  يف 

هذه  بتجاربه،  واخلو�ض  وم�صاعره، 

يعي�صها  ال��ت��ي  النتقالية  امل��رح��ل��ة 

خا�صة  لي�صت  ال�صعوديون  الأدب���اء 

ب��ه��م، ب��ل ه��ي ح���راك ع��امل��ي، متثل 

ع�صرنا  به  ملا مير  اإن�صانياً  هاج�صاً 

يف  واملثل  للقيم  وتبدل  ت�صارع  من 

وقٍت ق�صرٍي جداً.

ح�صوٌر  ال�صعودية  للرواية  اأ�صبح 

ق���وي م��ن خ���الل امل��ح��اف��ل الأدب��ي��ة 

الدولية، حيُث �صاهمت هذه املحافل 

الأدب  ان��ت��ق��ال  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 

الآداب  اإىل  القومية  من  ال�صعودي 

املحافل  اأهم  ومن  الأخ��رى،  العاملية 

بها  ���ص��ارك  ال��ت��ي  العاملية  الأدب��ي��ة 

العاملية  اجلائزة  ال�صعودي:  الأدب 

للرواية العربية »البوكر«.  

يفوز  �صعودي  روائي  اأول  اأن  جند 

عبده  الروائي:  هو  »البوكر«  بجائز 

رواي��ت��ه:  ع��ن  2010م،  ع���ام  خ���ال، 

ب�����ص��رر«، ويف ع��ام 2011م  »ت��رم��ي 

فازت رجاء عامل بو�صفها اأول امراأة 

عربية تفوز باجلائزة الدولية العاملية 

التي  احل��م��ام«،  »ط��وق  روايتها:  عن 

اأي�صاً كانت فائزة بجائزة »اليوني�صكو 

العربية«  للمراأة  الإبداعية  للكتابة 

عام 2005م، ويف عام 2017م يفوز 

الروائي: حممد ح�صن علوان بجائزة 

»البوكر« عن روايته: »موت �صغري«. 

هذه املحافل الدولية لفتت انتباه 

النقاد والباحثني الغربيني اإىل الأدب 

لرتجمة  اأنها مهدت  كما  ال�صعودي، 

الكثري من الأعمال الأدبية ال�صعودية 

مثل  الأخ��رى،  الأجنبية  اللغات  اإىل 

اجلوائز  يف  ف��ازت  التي  ال��رواي��ات 

الق�صيبي،  لغازي  ورواي��ات  الأدبية، 

احلمد،  وتركي  املحيميد،  ويو�صف 

وغريهم الكثري، كما ل ميكن جتاهل 

رواية »بنات الريا�ض« لرجاء ال�صانع 

التي ترجمت اإىل اأربعني لغة عاملية.

ي��ظ��ه��ر اله���ت���م���ام ال���ك���ب���ري يف 

ال�صنوات الأخرية بالأدب ال�صعودي؛ 

بداية من اإن�صاء معهد امللك عبداهلل 

�ص�ض 
ُ
اأ ال��ذي  وال��رتج��م��ة؛  للتعريب 

املهتمني  اأي���دي  على  2011م  ع��ام 

ال�صعوديني يف جامعة  الباحثني  من 

ويهدف  �صعود،  ب��ن  حممد  الإم���ام 

املتنوعة  للمعرفة  ج�صور  اإقامة  اإىل 

والثقافات،  لدعم حوار احل�صارات 

هذا املعهد الذي يعد اإثراًء للمحتوى 

العلمي واملعريف والثقايف يف خمتلف 

والأدب���ي���ة،  العلمية  التخ�ص�صات 

2018م  عام  الثقافة  وزارة  واإن�صاء 

ت�صجيع  روؤي��ت��ه��ا ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

وتهدف  العامل،  مع  الثقايف  احل��وار 

جديدة  منافذ  للعامل  تفتح  اأن  اإىل 

الثقايف،  والتعبري  لالإبداع  وخمتلفة 

�صعودية  جمعية  اأول  كذلك  واإن�صاء 

هذه  امل��ق��ارن،  ل���الأدب  متخ�ص�صة 

على  وب��رزت  جتلت  التي  اجلمعية 

اأيدي املهتمني والباحثني ال�صعوديني 

من جامعة امللك �صعود عام 2019م، 

ح��ي��ُث ك��ان��ت اأه���م اأه��داف��ه��ا العمل 

الثقافة  بني  و�صل  حلقة  خلق  على 

والعاملية،  املحلية  وب��ني  ال�صعودية 

مكانة  تعزيز  ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة 

ال��درا���ص��ات ال��ن��ق��دي��ة امل��ق��ارن��ة يف 

ما  واأهم  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

تطمح اإليه هو اإبراز الهوية الثقافية 

اململكة  مب��ك��ان��ة  اإمي���ان���اً  ال��وط��ن��ي��ة 

احل�صارية والثقافية يف التفاعل مع 

ح�صارات العامل املختلفة يف حقول 

وحتى  والأدب  الفكر  يف  م��ت��ع��ددة 

الأدب  هيئة  اإن�صاء  وكذلك  الفنون، 

والن�صر والرتجمة عام 2020م، كل 

اململكة  روؤي��ة  مع  توافقاً  ج��اء  ه��ذا 

العربية ال�صعودية 2030.

اليوم  ال�����ص��ع��ودي  الأدب  يعي�ض 

ازدهاراً ثقافياً وا�صح املعامل، يوحي 

مب�صتقبل مميز ومبدع يوازي الدول 

التي ُعرفت مبركزيتها الأدبية على 

مدى �صنوات.

ثق�فية                                ت�س�أل:

طير السعدطير السعد

موقع الت�سوير: مدينة جدة

يبلغ طول النور�ض الأ�صحم 44 �صم، وهو من الطيور 

البحرية  اجل��زر  يف  يع�ص�ض  حيث  املقيمة،  البحرية 

ال�صائعة  النوار�ض  من  وهو   ، جمموعات  يف  ويُ�صاَهد 

امل�صاهدة، حيث حتلق ب�صكل جميل وقريب من الزائرين، 

قرابة  يوجد   ، البحرية  ال�صواطئ  من  بالقرب  و جتثم 

اأغلبها  اململكة،  يف  النوار�ض  عائلة  من  اأن���واع  ع�صرة 

مهاجر ماعدا النور�ض اأبي�ض العني و النور�ض الأ�صحم.

اإعداد وت�سوير الطالب:

اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم
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قسم اللغة العربية يستضيف الفائزين  بجائزة مجمع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية

ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم:

ا�ست�ساف ق�سم اللغة العربية  يوم 

هـ   1444/4/19 املا�سي  الأحـــد 

الفائزين   2022/11/13 املوافق 

ـــك �ــســلــمــان  بـــجـــائـــزة جمـــمـــع املـــل

ن�سر  فــرع  يف  العربية  للغة  العاملي 

الــوعــي الــلــغــوي واإبـــــداع مــبــادرات 

لقاء  يف  وذلـــك  لــغــويــة،  اجتماعية 

الأ�ساتذة  من  نخبة  ح�سره  مفتوح 

بــاإدارة  العليا   الــدرا�ــســات  وطــاب 

الأ�ستاذ  اخلرا�سي  عبدالعزيز  د. 

العربية  اللغة  ق�سم  يف  امل�ساعد 

الذي افتتح اللقاء مرحًبا باحل�سور، 

وفروع  املجمع  باإ�سهامات  ومذكًرا 

اجلائزة .

د.  الأول   الــ�ــســيــف  بــــداأ  ـــد  وق

جمــــدي حــــاج اإبـــراهـــيـــم الــبــاحــث 

اي�سي�سكو  منظمة  ورئي�س  املاليزي 

بــاجلــائــزة  الــفــائــزة   -  ICESCO
اللغوي-  عن دورها يف ن�سر الوعي 

حديثه ب�سكر الق�سم منوًها اإىل اأنه 

يتحدث ب�سفته ممثًا ملنظمة العامل 

الإ�سامي للرتبية والعلوم والثقافة، 

يف  تعمل  متخ�س�سة  منظمة  وهــي 

الإ�سامي،  التعاون  منظمة  اإطــار 

وتــعــنــى مبــيــاديــن الــرتبــيــة والــعــلــوم 

ــال يف الــبــلــدان  ــ�ــس والــثــقــافــة والت

الروابط  وتقوي  لتدعم  الإ�سامية، 

بـــن الـــــدول الأعـــ�ـــســـاء، ومــقــرهــا 

هو  للمنظمة  العام  واملدير  الرباط، 

الدكتور �سامل بن حممد املالك.

التي  الــ�ــســعــوبــات  اإىل  واأ�ـــســـار 

واجهتها املنظمة يف اإدارة اأن�سطتها 

وخــدمــاتــهــا وقـــت جــائــحــة كــورونــا 

اأما  عليها،  التغلب  على  وقدرتهم 

ذكــر د. جمدي  عــن اجلــائــزة فقد 

الوعي  »ن�سر  الــفــرع  هــذا  مثل  اأن 

الـــلـــغـــوي« مل تــهــتــم بـــه اجلـــوائـــز 

يكن  ومل  اأي�ًسا،  واحلالية  ال�سابقة 

اجلوائز  فالرتكيز يف  لها،   �ساغًا 

عادة يكون يف الأبحاث والإجنازات 

املنظمة  تهدف  حــن  يف  الــفــرديــة، 

خا�سة  الــلــغــوي  الــوعــي  ن�سر  اإىل 

اللغة،  الوا�سح يف  الرتاجع  يف ظل 

اأربًعا  ت�سم  املنظمة  اأن  اإىل  م�سرًيا 

وخم�سن دولة وبعد عامن �ستكمل 

خالها  قــدمــت  الأربـــعـــن،  عامها 

اأكرث من خم�سة اآلف دورة تدريبية 

وخم�سن  ومئتن  الــعــامل،  دول  يف 

بالعربية،  الــنــاطــقــن  لــغــري  دورة 

لإيفاد  برنامج  تقدمي  عــن  ف�سًا 

جتاوز  الفقرية  الــدول  يف  املعلمن 

اآلف  ت�سعة  فيه  امل�سجلن  عــدد 

اإ�سدارات  عدد  جتاوز  وقد  معلم، 

وعــقــدت  ــا،  ــًف ــوؤل م �ستن  املــنــظــمــة 

املنظمة خال هذه امل�سرية خم�سن 

حو�سبة  على  وحــر�ــســت  مــوؤمتــًرا، 

احلرف العربي يف لغات املجتمعات 

اأنها  كما  اأفريقيا،  يف  الإ�سامية 

يف  اأقــطــاب  افــتــتــاح  على  حر�ست 

كر�سين  واأنــ�ــســاأت  متنوعة،  دول 

جامعتن  يف  العربية  للغة  علمين 

يف رو�سيا وغينيا .

ــل املــنــظــمــة د.  وقــــد اأكـــــد ممــث

جمدي على اأن الفوز باجلائزة فخر 

مــن جممع  اأنــهــا  واعــتــزاز، خا�سة 

ا�سم  وحتمل  العاملي  �سلمان  امللك 

مرحًبا  ال�سريفن،  احلرمن  خــادم 

واملراكز  القطاعات  مع  ب�سراكات 

اللغة  ق�سم  بينهـا  ومــن  والأقــ�ــســام 

العربيـة يف اجلامعة .

خالد  اأ.د  الــثــاين  ال�سيف  وبـــداأ 

جممع  يف  امل�ست�سار  الــقــو�ــســي-  

العربية  للغة  العاملي  �سلمان  امللك 

مرحًبا  حديثه   – للجائزة  املــانــح 

واأنــه  بالق�سم  وم�سيًدا  باحل�سور، 

عمد اإىل اختيار الق�سم للزيارة لأنه 

اجلائزة،  �سيوف  يــزوره  مكان  اأهــم 

بر�سالة  مــوؤمــن  املجمع  اأن  مــوؤكــًدا 

العمل امل�سرتك خا�سة اإذا كان الأمر 

يتعلق بق�سم مثل ق�سم اللغة العربية 

باجلامعة بيت اخلربة الأول للعربية 

للح�سور  تعبريه، م�سرًحا  على حد 

اأنه اأحد خريجي هذا الق�سم .

ـــح املــــجــــال ل�ــســتــقــبــال  ـــت ثــــم ُف

ــداخــات احلــ�ــســور مــن اأعــ�ــســاء  م

وجتول  والــطــاب،  التدري�س  هيئة 

الــ�ــســيــوف بــعــد الــلــقــاء املــفــتــوح يف 

مرافق الق�سم ومراكزه .

 د. حممد الزهراين م�شاركًا يف ملتقى الرتجمة

تطور في مجال الترجمة اآللية ومبالغة في الحديث 
عن مدى نجاحها

أ.نورة العمر تصدر )البالغة في وصف 
يوم القيامة في القرآن الكريم(

ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:

 �سدر كتاب الباغة يف و�سف يوم القيامة يف القراآن الكرمي لاأ�ستاذة 

دار  عن  واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  يف  املعيدة  العمر  عبداهلل  بنت  نــورة 

القيامة،  يوم  اآيات  يف  القراآنية  الباغة  درا�سة  اإىل  يهدف  الذي  مامح، 

املتلقي،  وتاأثرِيه يف  املعنى،  املتفِرد يف تقدمي  القراآن  اأ�سلوب  والك�سف عن 

فجاء الكتاب متلم�ًسا جوانَب البياِن وم�ستجلًيا دقائق الرتاكيب، وكا�سًفا عن 

وجوه الإعجاز يف هذا املو�سوع بخا�سٍة. يت�سمن الكتاب ثاثة ف�سول اأولها 

عن خ�سائ�س األفاظ النظم القراآين يف الآيات كالدقة، واجلزالة، والتنا�سق 

اأما الف�سل الثاين فيت�سل بدللت الرتاكيب القراآنية  ال�سوتي، والتكرار. 

الثالث  الف�سل  وجاء   ، واأنواعهما  والإن�ساء  كاخلرب  القيامة  يوم  اآيات  يف 

حتت عنوان  �سمات ال�سور البيانية يف اآيات يوم القيامة وفيه حللت ال�سور 

البيانية يف القراآن كالت�سبيهات وال�سجع ونحوهما .

اجلدير بالذكر اأن اأ�سل الكتاب ر�سالة نالت بها املوؤلفة درجة املاج�ستري 

يف النقد الأدبي والباغة من كلية الآداب باجلامعة عام 2019 .

ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم:

املختلفة  ــطــة  ــس ــ� الأن اإطـــــار  يف 

والن�سر  الأدب  هيئة  تقيمها  التي 

ملتقى  فعاليات  اأقيمت  والرتجمة، 

الرتجمة الثاين 2022 حتت عنوان 

ترجمة امل�ستقبل: الرتجمة والتقنية 

ــذي  ال للم�ستقبل،  نــرتجــم  مــعــاً.. 

يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على واقع 

مهنة الرتجمة، وامل�ساكل والتحديات 

ال�سعودي يف  يواجهها املرتجم  التي 

هذا القطاع احليوي املهم. 

من  مب�ساركة  امللتقى  حظي  وقد 

م�ساركة  منها  اجلــامــعــة  من�سوبي 

اأ�ستاذ  ــزهــراين  ال حممد  الــدكــتــور 

اللغة  بق�سم  املــ�ــســاعــد  الــلــغــويــات 

اجلل�سة  يف  والــرتجــمــة  الفرن�سية 

الأول  الــيــوم  اأقيمت  الــتــي  الثانية 

ــتــقــى بــتــاريــخ 3 نــوفــمــرب  مـــن املــل

2022م، وذلك مبعية جمموعة من 
الذكاء  دور  ناق�سوا  الذين  اخلــرباء 

�سناعة  يف  والتقنية  ال�سطناعي 

الرتجمة. 

ــزهــراين  حديثه   ــداأ د. ال وقــد ب

الآلية  »الرتجمة  الأول  املــحــور  يف 

موؤكًدا  ال�سطناعي«  الذكاء  وتطور 

على اأن ثمة تطوًرا مذهًا يف جمال 

الرتجمة الآلية املبنية على ال�سبكات 

يف  مبالغة  ثمة  اأن  غري  الع�سبية، 

معلًا  جناحها،  مدى  عن  احلديث 

بع�س  ت�سويق  برغبة  املبالغة  تلك 

اإىل  واأ�سار  الآلية،  الرتجمة  اأنظمة 

جناح  جتــربــة  تعميم  ميكن  ل  اأنـــه 

الأجنبية  اللغات  الآلية يف  الرتجمة 

على اللغة العربية، خا�سة واأن اأغلب 

وحمركاتها  الآلــيــة  الرتجمة  نظم 

هي نظم برزت يف دول غري عربية، 

الآلــيــة  الــرتجــمــة  جنــاح  اأن  مبعنى 

اأ�سل  لها  التي  اللغوية  الأزواج  بن 

والإ�سبانية  الفرن�سية  كاللغة  واحد 

من  الرتجمة  جنــاح  يعني  ل  مثًا، 

اأن الرتجمة  الفرن�سية للعربية، كما 

ملعاجلة  خ�سعت  التي  اللغات  بن 

والفرن�سية  كالإجنليزية  دقيقة  اآلية 

قد تكون اأكرث دقة من اللغات التي 

اآلــيــا  معاجلتها  يف  قــ�ــســور  هــنــاك 

كاللغة العربية. وفيما يت�سل باملحور 

مفهومها  الرتجمة:  )ذاكرات  الثاين 

وطبيعتها واإدارتها اأ�سار د. الزهراين 

من  الــرتجــمــة  ــــــرات  ذاك اأن  اإىل 

البيانات املهمة التي تغذي الرتجمة 

الآلية وتوؤثر يف جودتها. فاإذا كانت 

عالية  ذات جودة  الرتجمة  ذاكــرات 

كما  املخرجات،  جــودة  يف  �ساهمت 

اأدوات  مــن  الرتجمة  ذاكـــرات  تعد 

ــرتجــمــة مبــ�ــســاعــدة احلــا�ــســوب  ال

ي�ستخدمها  التي   ،CAT tools(
املحرتفن.  املرتجمن  من   82.5%
ولاحتاد الأوروبي جتربة مميزة يف 

هذا املجال، فقد �ساهمت ال�ستفادة 

بلغاته  ــي  الأوروب وثائق الحتــاد  من 

 20 مــن  اأكــرث  بلغت  التي  املتعددة 

الرتجمة  خمــرجــات  جــودة  يف  لغة 

الآلية. وذلك من خال اإن�ساء نظام 

اللغات  متعدد  الأوروبــي  املعلومات 

 ،)EURAMIS يورامي�س:  املتقدم 

ـــذي يــحــوي 645 مــلــيــون وحــدة  ال

بالن�سبة  اأما   .segments ترجمية 

جهة  يوجد  فا  العربية  اللغة  اإىل 

الرتجمة  بــذاكــرات  تهتم  تنظيمية 

وتتاأكد من موثوقيتها لي�ستفيد منها 

املرتجمون. 

 وجاء املحور الثالث حتت عنوان 

يف  ودورهــا  الآلية  اللغوية  »املكانز 

الرتجمة« وقد اأكد فيه د. الزهراين 

البيانات  مــن  اللغوية  املــكــانــز  اأن 

املهمة، لكنها مل تن�سج بعد، خا�سة 

التي  اللغة  ثنائية  باملكانز  مايتعلق 

عمله.  اأداء  على  املــرتجــم  ت�ساعد 

لهذين  بالن�سبة  الإ�ــســكــال  ويتمثل 

ــن الــبــيــانــات: ذاكـــرات  الــنــوعــن م

الرتجمة واملكانز اللغوية يف الفجوة 

بن املربجمن واللغوين، خا�سة يف 

غياب دور املرتجم الذي يُعد اأ�سا�سياً 

الــعــمــل. فــاملــرتجــم يهتم  يف فــريــق 

ودقتها  املدخلة  البيانات  ب�سامة 

الرتجمة  جــودة  يف  بذلك  وي�ساهم 

اللغة  ثنائية  املدونات  ومن  الآلية. 

الر�سائف،  موقع  الرتجميةمدونة 

لكنها  وخــام،  ب�سيطة  مدونة  وهــي 

مفيدة للمرتجم الذي ي�سعى للكتابة 

باأ�سلوب عربي ف�سيح.

اإدارة   ويف املحور الرابع »اأنظمة 

العامل  يف  الأعمال  لقطاع  الرتجمة 

ملفهوم  الزهراين  د.  اأ�سار  العربي« 

 ،collaboratively الــتــعــاونــيــة 

وتعني اأنه ل بد من وجود فريق عمل 

متكامل مع املرتجم، ثم حتدث عن 

حتوي  التي  الرتجمة  اإدارة  اأنظمة 

م�ساريع  لإدارة  املميزات  من  الكثري 

اأن مــثــل هــذه  ــرتجــمــة. مـــوؤكـــًدا  ال

العميل  اإ�سراك  يف  ت�سهم  الأنظمة 

يف املــ�ــســروع مــن خــال مــا ي�سمى 

 ،customization بالتخ�سي�س 

ا�ستخدام  يطلب  العميل  اأن  مبعنى 

اأ�ــســلــوب  اأو  مــعــيــنــة  مــ�ــســطــلــحــات 

ــابــي حمــــدد وقــــد يــــزود مــديــر  كــت

امل�سروع بذاكرات ترجمة خم�س�سة 

العمل يف  فريق  ويختلف  للم�سروع. 

الهدف  ح�سب  الرتجمة  اإدارة  نظم 

الرتجمة  كانت  فــاإذا  الرتجمة،  من 

ثقافة  اأو  معن  جلمهور  خم�س�سة 

التوطن  حمددة، فنتحدث هنا عن 

امل�سروع  هذا  ويف   ،localization
�سبعة  مـــن  الــعــمــل  فــريــق  يــتــكــون 

واملرتجم،  امل�سروع،  مدير  اأع�ساء: 

ومتخ�س�س  توطن،  واخت�سا�سي 

ــة، ومــهــنــد�ــس تــوطــن،  ــراجــع يف امل

ومهند�س اختبار، والنا�سر املكتبي.

واخـــتـــتـــمـــت اجلــلــ�ــســة مبــحــور 

الذكاء  ع�سر  يف  املرتجم  »م�ستقبل 

ال�سطناعي« وقد ذكر د. الزهراين 

اأن م�ستقبل املرتجم يف ع�سر الذكاء 

ال�سطناعي لن يخرج عن م�سارين 

امل�سار  هــو  الأول  امل�سار  عــمــومــاً: 

اأن  يجب  ــه  اأن اأرى  الــذي  الإيجابي 

يكون -بح�سب تعبريه-، وفيه تتزامن 

جنباً  الإبداعية  الب�سرية  الرتجمة 

اإىل جنب مع الرتجمة الآلية بحيث 

املرتجم  بالآخر،  منهما  كل  ي�ستعن 

واأدواتــهــا  بــالآلــة  ي�ستعن  الإنــ�ــســان 

الآلة  وت�ستعن  املختلفة،  واأنظمتها 

بالبيانات  يزودها  الــذي  بالإن�سان 

املتمثلة يف امل�سطلحات املتخ�س�سة 

املختلفة  البيانات  وقواعد  احلديثة 

وذاكرات الرتجمة املوثوقة واملتميزة 

اأكرث  وت�سبح  الآلة  منها  تتعلم  التي 

ـــا املــ�ــســار الــثــاين  دقـــة واأمـــانـــة. اأم

الذكاء  على  كبرًيا  اعتماًدا  فيعتمد 

الآلــيــة  الــرتجــمــة  يف  ال�سطناعي 

وبالتايل  املرتجم،  دور  من  والتقليل 

تتغذى  ــي  ــت ال املـــدخـــات  ت�سعف 

�سيئة،  خمــرجــات  فتنتج  الآلـــة  بها 

ا�ستقبال  يف  الآلـــة  ا�ستمرت  واإذا 

مــدخــات رديــئــة واإنــتــاج خمرجات 

ذلك على  ف�سيوؤثر  بال�سرورة  رديئة 

لغة الإن�سان نف�سه وقد ي�ساهم ذلك 

يف قتل الإبداع.  



تجربتي التدريبية في الرسالة
يف البداية اأحمد اهلل واأ�صكره جزيل ال�صكر على نعمه التي ال حت�صى 

وال تعد، ومنها اأن جعلنا م�صلمني طائعني له، وال�صكر لوالدي اللَذين هما 

�صبب وجودي يف احلياة بعد اهلل عز وجل، واللَذين بذال جهدهما كله يف 

تربيتي  وتعليمي ورعايتي واالهتمام بي، ومل يبخال علي ب�صي، وال�صكر 

حلكومتنا الر�صيدة التي �صهلت وي�صرت كافة ال�صبل ملراحل التعليم املجاين 

من االبتدائي اإىل اجلامعي، و�صكر اأي�صا لكافة معلماتي من مرحلة اأوىل 

ابتدائي اإىل اآخر ف�صل درا�صي يف الثانوية، كما اأ�صكر اأ�صاتذتي يف جامعة 

االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية بكلية االإعالم واالت�صال ق�صم ال�صحافة 

والن�صر االإلكرتوين على كل حما�صرة تعلمت منها، واأ�صكرهم اأي�صا على 

اإتاحة الفر�صة يل للتدرب يف �صحيفة ر�صالة اجلامعة بجامعة امللك �صعود، 

ومتابعة مراحل تدريبي من امل�صرفة الدكتورة نوير ال�صمري و االأ�صتاذة هدى 

اأ�صكر امل�صرف على �صحيفة ر�صالة اجلامعة  اأن  ال�صويلم، كما ال يفوتني 

الدكتور علي �صميان العنزي، وكافة املحررين واملحررات يف �صحيفة ر�صالة 

اجلامعة، على الدعم وامل�صاندة والتوجيه واحلر�ص على اإتقان العمل، فقد 

تعلمت منذ اليوم االأول مراحل العمل ال�صحفي وع�صت اأجواءه،  فتنقلت 

والتحقيقات،  التقارير  والتغطيات، وق�صم  االأخبار  لق�صم: ق�صم  من ق�صم 

ال�صحفي، وح�صرت  واالإخ��راج  �صات«،  و�صناب  »تويرت  الرقمي  واالإع��الم 

اأي�صا يف مطابع اجلامعة مراحل طباعة ال�صحيفة، واطلعت على اأر�صيف 

الر�صالة من العدد االأول وحتى العدد 1000، وعلى اأهم اإ�صدارات الر�صالة. 

حني خطت قدماي مقر �صحيفة ر�صالة اجلامعة، وراأيت املكاتب وغرفة 

االأخبار اأيقنت اأين يف املكان املنا�صب؛ بل اإن االأمر تعدى مرحلة التدريب 

واأنا اأمتنى يف خميلتي  االن�صمام لهذا الفريق بعد التخرج، وكلي اأمل باهلل 

اأن يتحقق يل ذلك باإذنه تعاىل، ف�صعادتي ال تو�صف بهذه املرحلة من حياتي، 

فقد طبقت العلمي بالعملي والنظري بالتطبيقي، وع�صت وعاي�صت العمل 

االإعالمي وال�صحفي وروح الفريق الواحد، و ختاما من ال ي�صكر النا�ص ال 

ي�صكر اهلل ف�صكرا لكم جميعا من االأعماق.

نوف املطريف

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 

واجتماعية  اإن�صانية  عالقة  هي  ال�صداقة 

عالقة  وهي  اأك��ر،  اأو  طرفني  بني  وح�صارية 

ق��ائ��م��ة اف��رتا���ص��اً ع��ل��ى ال�����ص��دق واالإخ��ال���ص 

تدوم  قد  عالقة  وهي  والتفاهم،  واالن�صجام 

يف  تخفت  اأو  تختفي  وق��د  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتات 

الفرتات  تكون عادًة هذه  زمنية معينة،  فرتات 

لالإن�صان،  االنتقالية  املراحل  تلك  مع  متزامنة 

بالدرا�صة  متعلقة  املراحل  تلك  اأكانت  �صواء 

متعلقة  تكون  قد  اأو  بالعمل،  اأم  بال�صكن  اأم 

اجتماعية. اأو  ثقافية  اأو  �صيا�صية  باأ�صباب 

اهلل  يقول  اجتماعي.  كائن  بطبعه  واالإن�صان 

َذَكٍر  ن  ِمّ َخلَْقنَاُكم  نَّ��ا  اإِ النَّا�ُص  يَُّها 
َ
اأ »يَا  تعاىل: 

َنّ  اإِ ِلتََعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  نثَى 
ُ
َواأ

َنّ اللَّ�َه َعِليٌم َخِبرٌي«.  اإِ تَْقاُكْم 
َ
اأ ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ�ِه 

َ
اأ

اأظفاره،  نعومة  منذ  االإن�صان  قدر  وال�صداقة 

�صداقاته  �صبكة  بناء  يف  االإن�صان  يبداأ  حيث 

ال�صداقة  تنح�صر  حيث  االأوىل،  �صنواته  يف 

العائلة،  االآخرين يف حميط  االأطفال  غالباً يف 

اأبناء  لت�صمل  العمر  بتقدم  ال�صداقة  تتنوع  ثم 

مدار�ص  الدرا�صة يف  زمالء  ثم  ال�صغار،  احلي 

العمل،  ثم  اجلامعة،  زمالء  ثم  العام،  التعليم 

النمو  يف  االأ���ص��دق��اء  �صل�صلة  ت�صتمر  وهكذا 

االجتماعية  االإن�صان  ظ��روف  ح�صب  والتنوع 

وال�صداقات. العالقات  تكوين  يف  ومهاراته 

النمو  تعزيز  يف  رئي�صي  �صبب  وال�صداقة 

الذاتية،  �صخ�صيته  وبناء  لالإن�صان،  ال�صحي 

مبكرة،  �صن  االجتماعية يف  املهارات  واكت�صاب 

كما اأن ال�صداقة تعزز من �صعور الثقة بالنف�ص، 

وقد  ال�صعبة.  والظروف  ال�صدمات  ومواجهة 

البالغني  اأن  اإىل  علمية  درا�صات  عدة  اأ�صارت 

اجتماعية  بحياة  يتمتعون  الذين  �صناً  االأك��ر 

عمراً  يعي�صون  والعالقات  باالأ�صدقاء  غنية 

القدر  ميلكون  ال  ال��ذي��ن  اأق��ران��ه��م  م��ن  اأط��ول 

والعالقات. ال�صداقات  من  نف�صه 

العلمية  والدرا�صات  االأبحاث  بع�ص  وت�صري 

الفرتة  �صمن  هي  اجلامعية  املرحلة  اأن  اإىل 

بناء  يف  الطالب  فيها  ين�صط  التي  الذهبية 

���ص��داق��ات وع��الق��ات ج��دي��دة، 

وه����ي ع���الق���ات ت���ك���ون غ��ال��ب��اً 

عاطفية،  منها  اأك��ر  انتقائية 

ب��ح��ك��م اخل����رة وااله��ت��م��ام��ات 

امل���������ص����رتك����ة، ح���ي���ث ت�����ص��م��ح 

امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب 

االآخرين،  على  اأك��ر  باالنفتاح 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��م، وال��ع��م��ل 

الدرا�صية  ال��ق��اع��ات  يف  معهم 

والن�صاطات  االأكادميية  واملواد 

ال��ال���ص��ف��ي��ة، ف��اجل��ام��ع��ات - 

واإمكانياتها  ال�صخمة  مببانيها 

الكبرية واأعداد طالبها الغفرية 

م���ن ك���ل ال��ث��ق��اف��ات وامل��ن��اط��ق 

الكبرية  امل�صاحة  اإىل  باالإ�صافة  واللهجات، 

والثقافية  العلمية  والفعاليات  الن�صاطات  من 

العالقات  بناء  للطالب  تتيح  واالجتماعية- 

واأ�صرع.  اأف�صل  انتقائي  ب�صكل  وال�صداقات 

اجلامعية  امل��رح��ل��ة  يف  ال�����ص��غ��وط  اأن  ك��م��ا 

كبرية، حيث االلتزامات االأكادميية واملتطلبات 

املحبني،  من  العالية  والتوقعات  الدرا�صية، 

التي قد ينتج عنها قدر من االإحباط وال�صكوك 

عاماًل  ال�صداقات  تكون  ولهذا  الطالب،  عند 

ال�صغوط وااللتزامات،  للتعامل مع تلك  داعماً 

يف  ومعزياً  النجاحات،  من  للمزيد  وحم��ف��زاً 

ت��ط��راأ يف ظ��روف  ق��د  التي  االإخ��ف��اق��ات  ح��ال 

الطالب. اإرادة  خارجة عن 

لها  م��ق��ال  يف  ل��ون��ق  مليني  ال�����ص��ي��دة  ت��ذك��ر 

القرمز«   »رواب���ط  بعنوان  ه��ارف��ارد  جملة  يف 

�صديقاتها يف  مع  الرائعة  م�صاعرها وحلظاتها 

تلك  اأن  وكيف  اجلامعية،  املرحلة  اأثناء  ال�صكن 

عائلتها  عن  مالئماً  بدياًل  كانت  ال�صداقات 

حيث  باجلامعة،  لتلتحق  لرتكها  ا�صطرت  التي 

مل  ال�صداقات  تلك  اأن  مليني  ال�صيدة  تذكر 

اأو عابراً، بل كانت �صداقات  تكن بدياًل موؤقتاً 

ل�صنوات،  امتدت  وم�صتقرة  وثيقة  وع��الق��ات 

وذلك على العك�ص من فرتات مبكرة من حياتها 

ل�صبع  لالن�صمام  فيها  ا�صطرت 

طبيعة  ب�صبب  خمتلفة  م��دار���ص 

على  انعك�ص  مما  والدها،  عمل 

املراحل  تلك  يف  كثرية  �صداقات 

ب�صبب  وتال�صت  اختفت  املبكرة، 

�صكل  مم���ا  امل�����ص��ت��م��ر،  ال��ت��غ��ي��ري 

عاطفية.  �صدمات 

الف�صل  مليني  ال�صيدة  وتن�صب 

التي  اجلامعية  املرحلة  تلك  اإىل 

اإىل  �صديقاتها  مع  فيها  حتولت 

اأنها  وكيف  م�صتقالت،  بالغات 

هواياتهن  اكت�صاف  يف  �صاهمت 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ن، 

اأي��ن  واإىل  يكّن  اأن  ي��ردن  وم��اذا 

»على  مليني:  ال�صيدة  تقول  ي�صرن.  اأن  يردن 

كنت  ال��ذي  نف�صه  ال�صخ�ص  اأنني  من  الرغم 

اأنني ن�صاأت كثرياً يف ال�صنوات  عليه دائًما، اإال 

لو  كما  اأ���ص��ع��ر  ال��واق��ع،  امل��ا���ص��ي��ة. يف  االأرب���ع 

القليلة  االأ�صهر  خالل  اأكر  ن�صجت  قد  كنت 

مقالها  مليني  ال�����ص��ي��دة  وت��خ��ت��م  امل��ا���ص��ي��ة«. 

النمو  وق��ت  هي  اجلامعية  »املرحلة  بقولها: 

تلك  عن  كبري  ب�صكل  خمتلفة  بوترية  املثايل، 

التي حتدث يف املرحلة املتو�صطة اأو الثانوية«.

ال�صداقات  بناء  اأن  الطالب  عزيزي  تذكر 

طبيعة  ه��و  االأه����م  ول��ك��ن  م��ه��م،  وال��ع��الق��ات 

ه��ذه ال�����ص��داق��ات وال��ع��الق��ات، ف��االأ���ص��دق��اء 

ينحرف  وق��د  اإي��ج��اب��ي��اً،  م��وؤث��ري��ن  يكونون  ق��د 

بالطالب  ينحرف  اآخر  منحى  لياأخذ  تاأثريهم 

انتقاء  على  فاحر�ص  ال�صحيح.  م�صاره  عن 

من  تنه�ص  اآخ��ر  �صغفاً  واجعلهم  اأ�صدقائك، 

اأجله يف �صاعات ال�صباح االأوىل، لتن�صم اإليهم 

تفا�صيله  بكل  ال��درا���ص��ي  ال��ي��وم  فتتقا�صموا 

واالأعمال  اللقاءات  فهذه  واملحبطة،  املمتعة 

واإخفاقات  جناحات  عنها  ينتج  التي  امل�صرتكة 

وذكريات  وحنني  نكهة  لها  يكون  واإحباطات 

حتى حني. اأثرها  يبقى 

الطب

م����ن����ذ ان������ط������الق ال�����ث�����ورة 

ال�صحة  اأ�صبحت  ال�صناعية 

فقد  م���ه���ددة،  للبيئة  ال��ع��ام��ة 

وانت�صر  البيئي  التلوث  ازداد 

بعد  ي��وم��ا  وي���زداد  االأر����ص  يف 

جديدة،  اأمرا�ص  فظهرت  يوم، 

واأ���ص��ب��ح��ت ح��ي��اة االإن�����ص��ان يف 

ملا  حتمية  نتيجة  وه��ي  خطر، 

االإن�صان  الأن  البيئة؛  يف  حدث 

ه���و اب���ن ب��ي��ئ��ت��ه، ف��م��ا ي��ح��دث 

كما  عليه،  نتائجه  تظهر  فيها 

م��ه��ددة  ب��ات��ت  احل��ي��وان��ات  اأن 

وان��ع��دم  ان��ق��ر���ص  م��ا  فمنها   ،

احليوانات،  ع��امل  يف  ح�صوره 

االنقرا�ص. حفرة  �صفا  على  ماهو  ومنها 

رواد  ع��ق��ول  �صكن  ال��ذي  الطمع  اإن  حيث 

ح�صاباتهم  �صمن  ي�صع  مل  ال�صناعية  الثورة 

احليوان  اأو  االإن�صان  �صحة  على  يحافظوا  اأن 

ح��ي��ن��م��ا ���ص��رع��وا يف ب��ن��اء م�����ص��ان��ع��ه��م وج��ل��ب 

مواردها من البيئة،  كما يف قطعهم لالأ�صجار؛ 

املحافظة  ال  املادي،  الربح  حتقيق  بغية  وذلك 

العامة. ال�صحة  على 

نفاياته  يلقي  ال��ذي  املهمل  االإن�صان  كذلك 

من  وغريها  والبحار  وال�صحاري  احلدائق  يف 

على  املحافظة  يف  ي�صاهم  اأن  دون  االأم��اك��ن 

كما  نظيًفا  املكان  يدع  اأن  نف�صه  اأبت  البيئة، 

اإليه. جاء 

ويف ال��ق��راآن ال��ك��رمي  ال��ع��دي��د م��ن االآي���ات 

املتعلقة بالتلوث البيئي، ومن ذلك قوله تعاىل: 

اإ�صالحها«،  ب��ع��د   االأر����ص  يف  تف�صدوا  »وال 

والبحر  الر  يف  الف�صاد  ظهر   « تعاىل:  وقوله 

الذي  بع�ص  ليذيقهم  النا�ص  اأيدي  ك�صبت  مبا 

يرجعون«.  لعلهم  عملوا 

وط���ب���ًق���ا ل��ع��ل��م��اء ال�����ص��ري��ع��ة االإ���ص��الم��ي��ة 

التلوث  ت�صمل  »الف�صاد«  كلمة  فاإن  واأحكامها 

اأو�صحت  والت�صحر، فاالآية  املناخية  والتغريات 

االأخطار  حدوث  وراء  ال�صبب  هو  االإن�صان  اأن 

البيئة  ف�صاد  من  ال�صريعة  وح��ذرت  البيئية، 

اآثما. يعد  البيئة  يف�صد  من  واأن  وتلوثها،  

ث����ر ذل���ك ب����داأ رج��ال  وع��ل��ى اإ

ال��ق��ان��ون وال��ف��ق��ه��اء وال�����ص��ا���ص��ة 

معاجلة  يف  يجتهدون  امل�صرعون 

ه����ذه ال��ق�����ص��ي��ة اخل���ط���رية م��ن 

حد  لو�صع  القانونية،  الناحية 

ل��ل��ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ي، وذل���ك ب��اإل��ق��اء 

الفرد  على  التزامات  جمموعة 

وال���دول���ة ح��م��اي��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي 

فيها. نعي�ص 

الدويل  القانون  م�صتوى  فعلى 

تتعلق  م��ع��اه��دات  ع��دة  ���ص��درت 

االتفاقية  اأهمها  وم��ن  بالبيئة، 

والت�صدي  لال�صتعداد  الدولية 

ال��ت��ل��وث  م���ي���دان  وال���ت���ع���اون يف 

ال��ت��ن��وع  وات��ف��اق��ي��ة  1990م،  ل��ع��ام  ال��زي��ت��ي 

لل�صالمة  قرطاجنة  وبروتوكول  البيولوجي، 

اإىل  باالإ�صافة  لالتفاقية،  التابع  االإحيائية 

النفايات  نقل  يف  التحكم  ب�صاأن  بازل  اتفاقية 

بروتوكول  وكذلك  منها.  والتخل�ص  اخلطرة 

االنبعاثات  خف�ص  اإىل  ي��ه��دف  ال��ذي  كيوتو 

ت�صم  التي  باري�ص  اتفاقية  جاءت  ثم  الغازية، 

ال�صعودية،  �صمنها  من  دول��ة   ١٩٥ من  اأك��ر 

يف  ومهمة  عهد  حديثة  املعاهدة  ه��ذه  وتعد 

الوقت ذاته، حيث اإن الهدف من االتفاقية هو 

الدفيئة  الغازات  تركيزات  تثبيت  اإىل  الو�صول 

للنظام  ي�صمح  م�صتوى  عند  اجلوي  الغالف  يف 

تغري  مع  طبيعية  ب�صورة  يتكيف  ب��اأن  البيئي 

خطر  م��ن  االإن�����ص��ان  حماية  وب��ال��ت��ايل  امل��ن��اخ، 

وال�صماح  واملاء،  الغذاء  يف  النق�ص  اإىل  ي�صل 

للتنمية  ���ص��ب��ل  اإي���ج���اد   يف  ق���دًم���ا  ب��امل�����ص��ي 

. م�صتدام  نحو  على  االقت�صادية 

النظام  يف  ج��اء  الداخلي   ال�صعيد  وعلى 

االأ�صا�صي للحكم ن�ص املادة 32 على »اأن تعمل 

وحمايتها  البيئة  على  املحافظة  على  الدولة 

ت�صمن  كما  عنها«،  التلوث  ومنع  وتطويرها 

بتاريخ   )142( ق���رار  ال����وزراء  جمل�ص  ق���رار 

جتاه  الدولة  ا�صرتاتيجية  ه�   19/11/1413
اال�صرتاتيجي  االأ�صا�ص  ت�صمن  حيث  البيئة، 

-5141  ( ال�صاد�صة  التنمية  بخطة  العا�صر 

ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة  1420ه�( 
من  عنها،  التلوث  ومنع  وتطويرها  وحمايتها 

واملحافظة  واأنظمتها  البيئة  حماية  خ��الل 

وحتقيق  وتطويرها  الطبيعية  خ�صائ�صها  على 

وقاعدة  والبيئة  التنمية  بني  االأمثل  ال��ت��وازن 

اأ�صدرتها  التي  االأنظمة  الطبيعية. ومن  املوارد 

البيئة  بحماية  مبا�صر  ارت��ب��اط  ولها  ال��دول��ة 

الفطرية  احلياة  حلماية  للبيئة   العام  النظام 

من التلوث، وتوالت م�صاعي املنظم  يف حراكه 

حتى  واإل��غ��اء  اإ���ص��دار  من  البيئية  للتنظيمات 

وكذلك  بالبيئة،  املتعلق  االأخري  نظامه  اأ�صدر 

جمل�ص  لدول  املوحد  ال�صناعي  التنظيم  نظام 

املوحد  اجل��م��ارك  ون��ظ��ام  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

اأقرته  ال��ذي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ل��دول 

داخليا. نظاما  واأ�صبح  ال�صعودية 

الذي  اخل�صراء  ال�صعودية  مبادرة  وانطالق 

-حفظه  �صلمان  بن  حممد  االأم��ري  عنه  اأعلن 

وق��رارات  االأن��ظ��م��ة  م��ع  متنا�صقا  ك��ان   - اهلل 

للبيئة  العامة  ال�صيا�صة  ب�صاأن  الوزراء  جمل�ص 

 « �صموه  ذك��ر  حيث  �صبق،  ما  يف  ذك��رت  التي 

اململكة  داخ���ل  ���ص��ج��رة  م��ل��ي��ارات   10 زراع���ة 

القادمة«؛  العقود  خ��الل  ال�صعودية  العربية 

مليون   40 حوايل  تاأهيل  اإع��ادة  يعادل  ما  اأي 

هكتار من االأرا�صي املتدهورة، مما يعني زيادة  

 12 اإىل  باالأ�صجار   املغطاة  احلالية  امل�صاحة 

 4% من  اأك��ر  اململكة   اإ�صهام  وميثل  �صعفاً، 

للحد  العاملية  املبادرة  م�صتهدفات  حتقيق  يف 

و1%  الفطرية،  واملوائل  االأرا�صي  تدهور  من 

�صجرة  ترليون  لزراعة  العاملي  امل�صتهدف  من 

االأخ�صر  االأو���ص��ط  ال�صرق  م��ب��ادرة  وك��ذل��ك   .

ال�صرق  دول  يف  الت�صجري  لزيادة  يهدف  الذي 

االأو�صط.

كوكب  يف  نعي�ص  اأننا  ندرك  اأن  علينا  ختاما 

اإليه  نهرب  �صوف  اآخر  كوكب  يوجد  وال  واحد 

اأن  علينا  لذلك  االأر���ص،  كوكب  يتلوث  عندما 

نحمي  حتى  خمالفتها  وعدم  باالأنظمة  نلتزم 

م�صلحة  ذل��ك  ويف  فيها،  نعي�ص  التي  البيئة 

املنظم. غاية  وحتقيق  واملجتمع  الفرد 
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د. خليل اليحيا

فهد القباني

المرحلة الجامعية هي وقت النمو المثالي للصداقات

»قوانين البيئة والمبادرة الخضراء لحماية البيئة«

الباحثني وخ�صو�صاً  من  ا�صتخداماً  االأكر  هو  كرونباخ  األفا  قيا�ص   

طالب الدرا�صات العليا. ويقي�ص هذا املقيا�ص ثبات اال�صتبيان، ويتم ذلك 

معهم  متفقون  اأنهم  اأي  اأطروحاتهم،  على  امل�صرفني  االأ�صاتذة  مبوافقة 

على اأن قيا�ص األفا كرونباخ هو مقيا�ص للثبات.

قبل اخلو�ص يف التفا�صيل علينا اأن نرز احلقائق التالية:

� ي�صتخدم الباحثون هذا املقيا�ص بعد جمع البيانات، وهذا يعني اأن 

املقيا�ص ال قيمة له يف الو�صول اإىل ا�صتبيان جيد يف حالة كون قيمته 

�صعيفة .

� ي�صتخدم الباحثون هذا املقيا�ص مرة واحدة؛ اأي ال يوجد قيا�ص قبلي 

وقيا�ص بعدي للتحقق من الثبات.

� تُ�صتخدم املتغريات جميعها يف اال�صتبيان اال�صمية والرتبية، اإذا كانت 

بيانات عددية،  النوع   املتغريات من حيث  لتلك  دِخلت 
ُ
اأ التي  البيانات 

مع العلم اأن مقيا�ص األفا كرونباخ ال يتعامل مع املتغريات الكمية فقط، 

ولي�ص لعبارات اال�صتبيان املختلفة.

� اأن املقيا�ص يُ�صتخدم لقيا�ص ثبات االت�صاق الداخلي لعبارات املقيا�ص.

� تظهر معادلة األفا كرونباخ جمموعة من احلقائق على النحو التايل: 

 ( املقيا�ص(،  عبارات  = عدد    N( كرونباخ  األفا  معامل   =  α اإن  حيث 

 covariance among the املقيا�ص  عبارات  بني  التغاير  معامل   =

. items
.average variance متو�صط التباين لعبارات املقيا�ص  �

القيا�ص  اأو  القبلي  للقيا�ص  اإ�صارة  اأي  توجد  ال  اأع��اله  املعادلة  من   �

البعدي.

� ال توجد اأي�صاً اإ�صارة لقيم االإجابات يف اال�صتبيان.

على  حقيقية  بيانات  اإىل  الو�صول  ميكن  التايل  املوقع  خالل  من   �

برنامج SPSS  ثم القيام بح�صاب معامل األفا كرونباخ: 

https : // s tats . idre .ucla .edu/wp-content/

.alpha.sav/02/uploads/2016
بن�صخ  قمنا  اأن  حالة  ويف  كرونباخ.  األفا  قيمة  على  نح�صل  �صوف 

املتغريات االأربعة ثم كررناها مرتني �صوف جند اأن معامل األفا كرونباخ 

�صوف يزداد يف كل مرة ن�صاعف فيها البيانات، مع بقاء جميع املكونات 

املعادة دون تغري، فقط عدد العبارات هو الذي تغري، وهذا يعني اأن قيم 

املتغريات مل ت�صهم ب�صيء من الزيادة.

ونخل�ص اإىل اأن و�صع كلمة ثبات االت�صاق الداخل جعلت البع�ص يعتقد 

اأن املق�صود بالثبات هنا هو ثبات اال�صتبيان. وهذا يت�صح من التعريف 

ملعامل األفا كرونباخ:

 Cronbach›s Alpha: Definition، Interpretation،

SPSS - Statistics How To
بعنوان  للمنهجية  جديدة  نب�صة  مع  االأم��ر  يت�صح  �صوف   : مالحظة 

ثبات املقيا�ص.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية الآداب

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

األفا كرونباخ: لقد اأهانوك كثرياً
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»م��ب��دع«  كلمة  ترتبط  م��ا  ع���ادة 

ب��و���ش��ف ���ش��يء م��ا ي��ف��وق اخل��ي��ال 

ل�شخ�ص  تقال  وعندما  والو�شف، 

لعمل  نتيجة  كبرية  اإ�شادة  فهي  ما 

ت�شتخدم  م���ا  وع�����ادة  م���ا.  ���ش��يء 

اأو  »اإب����داع«  اأو  »م��ب��دع«  الكلمات 

ح��االت  يف  »ع��ب��ق��ري«  كلمة  ح��ت��ى 

اأخ��رى  اأ�شياء  اأو  اأ�شخا�ص  و�شف 

امل�شطلحات  االآخرين. هذه  اأبهرت 

م��وج��ودة  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  اأو غ��ريه��ا 

وت�شتخدم بكرثة يف حياتنا اليومية 

كذلك  العربية،  اللغة  �شعيد  على 

العامل  لغات  بقية  يف  اأي�شا  احلال 

على  امل�شطلحات  ه��ذه  تُ�شتخدم 

نطاق وا�شع جداً. 

الوقت  التدري�ص -يف  االإبداع يف 

حيث  جداً،  �شروري  اأمر  الراهن- 

النجاح  لبوابة  االنطالق  نقطة  يُعد 

اأم  التعليمي  الكادر  �شواًء  للجميع 

ا�شتخدام  الطالب. فمن املهم جداً 

اأ���ش��ال��ي��ب اب��ت��ك��اري��ة ج��دي��دة داخ��ل 

وخ��ارج��ه��ا،  ال��درا���ش��ي��ة  احل�ش�ص 

وذلك من اأجل جذب انتباه الطالب 

واهتمامهم  للمادة العلمية، والبعد 

ع�����ن االأ����ش���ال���ي���ب 

والقدمية  التقليدية 

ي�شاعد على حتقيق 

ح�شب  االأه�������داف 

لها  خمطط  هو  ما 

ومر�شوم م�شبقاً.

ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق 

االأمر باالإبداع  فاإنه 

تاأكيد- �شوف  -بكل 

يف  الطالب  ي�شاعد 

االنغما�ص يف التعلم 

مع بع�شهم البع�ص، 

املعلومات  اإي�����ش��ال  عملية  فتكون 

وق��ت وجهد  اإىل   اأ���ش��رع وحت��ت��اج 

وتعليمه  تعلمه  ميكن  االإب��داع  اأقل. 

التعليمية  اخلربات  نقل  خالل  من 

على  والقدرة   ، واكت�شابها  املتنوعة 

االبتكار واخليال والتخطيط تعطي 

ال��ف��رد م��ي��زة اإ���ش��اف��ي��ة مت��ي��زه عن 

االآخرين �شواء على م�شتوى الف�شل 

اأم  على م�شتوى املجتمع ككل. 

دائ���م���اً م��ا ي��ق��ال: »ف��ك��ر خ��ارج 

التعبري  بح�شب  اأو  ال�����ش��ن��دوق« 

االإجنليزية  اللغة  يف  يقابله  ال��ذي 

 Think out«  :

of the box«؛ 
التفكري  للداللة على 

عن  خمتلفة  ب��ط��رق 

االآخرين، وبعيًدا عن 

التقليدية  ال���ط���رق 

واالع��ت��ي��ادي��ة، وم��ن 

حيث التنفيذ اأي�شاً. 

حل  على  والقدرة 

تختلف  امل�����ش��ك��الت 

ل�شخ�ص  �شخ�ص  من 

اآخ���ر، وك��ذل��ك امل��دة 

خمتلفة  التنفيذ  وطريقة  الزمنية 

اأي�شاً. 

بع�ص  تكون  االأحيان  بع�ص  ويف 

بيننا،  موجودة  وامل�شادر  االأدوات 

يف  ال��ذه��ن  ي�شتح�شرها  ال  ول��ك��ن 

ذلك املوقف لال�شتفادة منها، وبعد 

بعملية  الذاكرة  تبداأ  املوقف  مرور 

اأو  االأدوات،  هذه  وتذكر  ا�شرتجاع 

املوقف  التعامل مع  بكيفية  التفكري 

بطرق اأف�شل. 

وق���د ت��ط��ورت ال��ت��ق��ن��ي��ة ت��ط��ورا 

�شريعا ورهيبا، وتوفرت بني اأيدينا، 

الذكية  اجل���وال  اأج��ه��زة  فيها  مب��ا 

من  ج��داً  هائال  كًما  حت��وي   التي 

التطبيقات املتنوعة التي قد ت�شاهم 

ح�شابية  عمليات  اإجراء  ت�شهيل  يف 

لغات  وتعلم  مهارات،  وتعلم  معينة، 

واحل�شول  الكتب،  وق��راءة  اأخ��رى، 

م�شادر،  ع��دة  من  املعلومات  على 

االأخ��رى، حيث  االأمور  وغريها من 

ال ينبغي اأن يكون ا�شتخدام اجلوال 

اأو  املبا�شر،  االت�شال  على  مقت�شراً 

التوا�شل  تطبيقات  ا�شتخدام  على 

اإليه  نحتاج  م��ا  ك��ل  االج��ت��م��اع��ي. 

حولنا،  ما  خ��الل  من  التفكري  هو 

مبا�شرة  و�شيلة  اأي  من  واال�شتفادة 

جم��االت  دع��م  يف  حولنا  ومتوفرة 

ترتفع  وع��ن��دم��ا  والتعليم.  العمل 

التفكري  ب�شبب طرق  بالنف�ص  الثقة 

الدافعية  ت���زداد  االع��ت��ي��ادي��ة  غ��ري 

الفرد،  لدى  ال�شخ�شية  واحلوافز 

وعندها تُطلق عليه كلمة مبدع.

معلم لغة �إجنليزية

�ل�شنة �لأوىل �مل�شرتكة

ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �شعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 
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الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي

فهد العنزي 

�شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

هيا القريني

عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة -اأو�ض ال�شلوم 

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

�شدمي الكليب - بيان الر�شيد - اإح�شان العي

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

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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أ. حسين الغاوي

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

 يجب عليك بو�شفك طالًبا  اأن تعرف حقوقك يف ال�شفوف الدرا�شية 

التي كفلتها لك االأنظمة واللوائح؛ لتُهيئ لنف�شك عملية تعليمية ناجحة 

ومثمرة، مليئة بالطماأنينة، وحافلة باالإجنازات. مع ِكفة اإليكم اأهم حقوق 

الطالب:

لتحقيق  املنا�شبة؛  الدرا�شية  البيئة  له  ر  تَوفَّ اأن  يف  الطالب  حق   �

اال�شتيعاب والدرا�شة بي�شر و�شهولة. 

� حق الطالب يف ت�شهيل الو�شول اإىل اللوائح واالأنظمة التي ت�شمن 

حقوقه. 

املقررة  املادية  واملكافاآت  احلوافز  على  احل�شول  يف  الطالب  حق   �

ِنَظاِمًيّا ال �شيما للطالب املتفوق. 

� حق الطالب يف التمتع بخدمات الرعاية ال�شحية واالجتماعية. 

اأ�شئلة االختبارات �شمن املقرر الدرا�شي  � حق الطالب يف اأن تكون 

وحمتوياته وامل�شائل التي متت اإثارتها اأو االإحالة اإليها اأثناء الدرو�ص. 

االختبارات  الأ�شئلة  النموذجية  االإج��اب��ة  معرفة  يف  الطالب  حق   �

الف�شلية وتوزيع الدرجات ب�شكل عادل. 

والرحالت  والربامج  التدريبية  للدورات  الرت�شيح  يف  الطالب  حق   �

وكذلك  الثقافية،  االأن�شطة  يف  م�شاركته  وزي��ادة  واخلارجية،  الداخلية 

امل�شاركة يف اأن�شطة خدمة املجتمع املحلي واالأعمال التطوعية. 

� حق الطالب من االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة يف احل�شول على اخلدمة 

الالئقة واملنا�شبة الحتياجاته وفقاً لالأنظمة والقواعد املرعية. 

تقدمي  على  امل�شاعدة  االإج���راءات  اإىل  الو�شول  يف  الطالب  حق   �

ال�ش�كوى اأو التظلم وتطبيقها بكل احرتام.

مبادرة كفة للحقوق

اعرف حقوقك

اعرف حقوقك

حقوق الطالب

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

kiffah_spp@gmail.com
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�شدر القرار بتحويل كلية االآداب لكلية العلوم 

�شعود  امللك  بجامعة  واالجتماعية  االإن�شانية 

يتوافق  وعلمي  ومنطقي  �شائب  ق��رار  وه��و   ،

تُدر�ص  التي  االإن�شانية  للعلوم  احلقيقي  والواقع 

يف كلية االآداب � �شابقاً �  ؛ لكون االآداب جزًءا من 

كل، جزء من منظومة علمية حتوي اأق�شاًما عدة: 

واالإع��الم،  واجلغرافيا،   والتاريخ،  االجتماع،  

واملعلومات.   املكتبات  االإجنليزية،  وعلوم  واللغة 

يُعنى  واحد  ق�شم  يف  العلمية  هويتها  واخت�شار 

جمحف  اأمر  والنقدي  واللغوي  االأدبي  بالدر�ص 

بحق بقية االأق�شام االإن�شانية.

لكن البد من اإعادة النظر يف الروؤية واالآفاق 

واالجتماعية  االإن�شانية  العلوم  كلية  من  املتوقعة 

 2030 وروؤي��ة  واملتوافقة  �شعود  امللك  بجامعة 

بطموحها و�شغفها كما هو متوقع منها باإذن اهلل.

الروؤية : 

العلوم االإن�شانية واالجتماعية  اأن كلية  اأعتقد 

تفعيل   : يف  تتمثل  خالقة  روؤي��ة  لتحديد  حتتاج 

مبا  ال�شعودي  العمل  �شوق  يف  الكلية  ح�شور 

الراهن، وال�شعي لتجديد  الوقت  اإليه يف  يحتاج 

وخمرجاتها  واأه��داف��ه��ا  مبناهجها  االأق�����ش��ام 

املتوقعة منها .

االأهداف :

املرجوة يف احلا�شر  االأهداف  اأبرز  ولعل من 

وامل�شتقبل : 

الواقع  يعد  مل  التي  االأق�شام  بع�ص  تقلي�ص   �

ق�شم  اأبرزها  من  ولعل   ، اإليها  يحتاج  احلقيقي 

االإقبال عليه من  تناق�ص  العربية، يف ظل  اللغة 

البكالوريو�ص  اأكان ذلك يف مرحلة  الطلبة �شواء 

اأم يف الدرا�شات العليا .

بحثي،  لق�شم  العربية  اللغة  ق�شم  حتويل   �

الق�شم  بني  بالتعاون  النوعية  باالأبحاث  يهتم 

وبقية اأق�شام كلية العلوم االجتماعية واالإن�شانية 

وكذلك كلية الفنون الوليدة اجلديدة يف جامعة 

امللك �شعود .

بني  امل�شرتكة  البينية  ال��درا���ش��ات  تفعيل   �

واالإن�شانية  االجتماعية  الدرا�شات  كلية  اأق�شام 

مبو�شوعات مت�شلة بالواقع احل�شاري والثقايف 

للمملكة. واالإبداعي 

الدولة  موؤ�ش�شات  مع  علمية  �شراكات  عقد   �

باأق�شامها  الكلية  تلك  واه��ت��م��ام��اِت  املتقاربة 

بهيئاتها  الثقافة  وزارة   : بينها  وم��ن  املتنوعة، 

االإع��الم،  ووزارة   ، ال�شياحة  ووزارة  املتنوعة،  

تفعيل  ي�شمن  مبا  االجتماعية.  ال�شوؤون  ووزارة 

احلكومية،  والقطاعات  الكلية  بني  اجل�شور  مد 

�شواء اأكان  يف التنظري اأم يف البحث عن جماالت 

عمل للخريجني. 

� ع��ق��د ���ش��راك��ات م��ع اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة 

املتقاربة واأق�شاَم الكلية ، بحيث ميكن اأن يعر�ص 

االإن�شانية  العلوم  لكلية  العلمي  املنتج  لديها 

واالجتماعية يف اململكة.

يف  حالياً  املوجودة  الب�شرية  القوى  جتديد   �

الكلية، بال�شماح للجيل اجلديد مبمار�شة مهامه 

العلمية واملهنية؛ مبا يحفظ حق ت�شل�شل االأجيال 

يف خدمة جامعة امللك �شعود.

والتقاعد  والتعاقد  التعاون  طلبات  تقلي�ص   �

قوى  وجود  ظل  الكلية يف  اأق�شام  يف  الكلية  مع 

العاملية  اأعرق اجلامعات  ب�شرية ثرية تعلمت يف 

املهني  تفعيلها  تنتظر  وم���ازال���ت  ال��ع��ري��ق��ة،  

بحاجة  تعد  مل  التي  االأق�شام  تلك  يف  والعلمي 

لتلك الطلبات التي تكلف اجلامعة ميزانية مالية 

كبرية .

�أ.د منال بنت عبد�لعزيز �لعي�شى 

�أ�شتاذ �لفل�شفة و�لنقد 

ق�شم �للغة �لعربية

تحويل كلية اآلداب لكلية الدراسات اإلنسانية
واالجتماعية.. الرؤية واآلفاق

الوازع الديني مطلب
يف وقتنا احلا�شر علينا تقوية جهاز املناعة »الوازع الديني« لدينا؛ الأن 

رياح ال�شبهات وال�شهوات عاتية �شديدة متوج كموج البحر ويف ت�شارع خميف، 

ن�شاأل اهلل اللطف وال�شرت والعافية. ليبداأ كل واحد منا باالهتمام باإ�شالح 

نف�شه واأهل بيته، واجلد واالجتهاد بالقدوة احل�شنة والتم�شك قدر امل�شتطاع 

بديننا احلنيف، ولنكرث من �شوؤال اهلل تعاىل الثبات على دينه اإىل املمات، يف 

�شالتنا ويف دعائنا ويف كل وقٍت وحني. ديننا مل يحرم ال�شعادة والفرح على 

النا�ص، وال يدعو اإىل الت�شديد كما يتوهم البع�ص منا اليوم؛ بل افرح وا�شعد؛  

لكن حافظ على دينك واأخالقك، وكن لَِبنة �شاحلة نافعة لوطنك وجمتمعك.

اإن مكمن اخلطر هو املجاهرة باأي منكٍر ومع�شية كانت، واهلِل اإن لها 

يف  النا�ص  وي��وؤذي  يزاحم  فالبع�ص  منها،  نخ�شى  خميفة  وخيمة  عواقب 

ال�شوارع والطرقات برفع اأ�شوات املو�شيقى واالأغاين، وبع�ص الفتيات قد 

يت�شاهلن باحلجاب واحلياء واالختالط بالرجال، والبع�ص ي�شتعر�ص اأ�شياء 

يُ�شتحيى من ذكرها، من اإطالق عباراٍت ال تليق باإن�شاٍن عاقل -ف�شاًل عن 

م�شلم- من بع�ص م�شاهري و�شائل التوا�شل االجتماعي التي يعرفها الكثري 

منا اليوم... اإلخ ذلك كله، هدانا اهلل جميعاً.

واكفنا �شرور  الهالك،  ديننا ووطننا، وجنِّبنا دروب  اللهم احفظ علينا 

اأنف�شنا و�شيئات اأعمالنا يا رب العاملني.

 عبد �هلل بن حممد ع�شريي

كلية �لعلوم



ر�سالة اجلامعة - درا�سات:

مل��ع��رف��ة م����دى وع����ي ال��ق��ي��ادة 

�سعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  الإداري������ة 

اأداء  وتاأثريه على  العاطفي  بالذكاء 

اأ.د.  الباحثتان  اأج���رت  املنظمة، 

جود  و  العي�سى،  �سعد  بنت  غزيل 

درا�سة  فريان  اآل  العزيز  عبد  بنت 

الإداري���ة  ال��ق��ي��ادات  وع��ي  بعنوان: 

والأكادميية بالذكاء العاطفي ودوره 

اأهمية  لتو�سيح  القيادة،  فاعلية  يف 

الإداري��ة  للقيادة  العاطفي  الذكاء 

ومعرفة  اأ�سا�سية،  مهارة  بو�سفه 

فاعلية  يف  العاطفي  ال��ذك��اء  دور 

ال�سعودية  املكتبة  واإث��راء  القيادة، 

ب��اإ���س��اف��ة درا����س���ة حم��ل��ي��ة ت��ت��ن��اول 

بالذكاء  الإداري����ة  ال��ق��ي��ادات  وع��ي 

العاطفي ودوره يف فاعلية القيادة، 

التي  ال�سابقة  الدرا�سات  اإن  حيث 

العاطفي  ال��ذك��اء  مو�سوع  تناولت 

الإداري���ة  القيادة  وع��ي  تتناول  مل 

امللك  جامعة  يف  العاطفي  بالذكاء 

على  ال��درا���س��ة  وا�ستملت  �سعود. 

القيادات  ل��دى  اف��را���س��ات  وع��ي 

الإدارية والأكادميية  بجامعة امللك 

العاطفي،  الذكاء  وعنا�سر  �سعود، 

ووجود عالقة بني الذكاء العاطفي  

بجامعة  الإداري��ة  القيادة  وفاعلية 

امل��ل��ك ���س��ع��ود.  ت��وج��د ف���روق ذات 

 α= م�ستوى  عند  اإح�سائية  دلل��ة 

الإداري��ة  القيادات  وع��ي  05.0 يف 

والأكادميية بالذكاء العاطفي ودوره 

امللك  بجامعة  القيادة  فاعلية  يف 

�سعود ترجع اإىل متغريات اجلن�س، 

وال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وال��ع��م��ر، 

و�سنوات اخلربة.

كما يعترب الذكاء العاطفي مفهوماً 

حياة  على  كبري  تاأثري  ول��ه  حديثاً، 

 ، عام  ب�سكل  الإن�سان  وعلى  القادة 

التفكري  طريقة  يف  مهم  تاأثري  ول��ه 

فهناك  والن���ف���ع���الت،  وال��ع��الق��ات 

ق��ا���س��م م�����س��رك  ب���ني  ال��ع��واط��ف 

وال��ت��ف��ك��ري، وب���ني ال��ع��ق��ل وال��ق��ل��ب؛ 

لتخاذ  لالإن�سان  الفر�سة  لإت��اح��ة 

القرارات  ال�سحيحة والتفكري ب�سكل 

�سليم،  فال�سخ�س  الذي يعاين من 

ات��زان يف  وع��دم  ا�سطراب عاطفي 

على  ال�سيطرة  ي�ستطيع  ل  امل�ساعر 

حتى  بانفعالته،  والتحكم  م�ساعره 

واإن كان على م�ستوى عاٍل من الذكاء، 

فالقادة الناجحون لبد من اأن تكون 

العاطفي  على  الذكاء  مهارة  لديهم 

امل�ستوى ال�سخ�سي اأولً وعلى م�ستوى 

العاطفي  فالذكاء  ثانياً،  العالقات 

يعني اأن يكون القائد ذكيا يف تعامله 

الآخرين،  م�ساعر  ومع  م�ساعره  مع 

ي�ساعد   العاطفي  الذكاء  اإن   حيث 

النجاح   حتقيق  يف   70% بن�سبة 

ب�سكل عام،  ويقوم الذكاء العاطفي 

على فكرة اأن  جناح الفرد يف احلياة 

على  يتوقف  ل  واملهنية  الجتماعية 

بل  ق���درات عقلية،   م��ن  م��ا ميتلك 

ل��دي��ه  من  يتوفر  م��ا  اإىل  ي��ت��ج��اوزه 

مهارات  عاطفية واجتماعية،  فقدرة 

الفرد على ال�ستخدام الفعال ملهارة 

الذكاء العاطفي  التي متكنه من فهم 

واإدارتها  الآخرين  م�ساعره وم�ساعر 

هي جوهر الذكاء العاطفي.

الذكاء  ذوي  الأف���راد  اأن  وُوج���د 

يف  جن��اًح��ا  اأك��ر  املرتفع  العاطفي 

واأعلى  وال�سخ�سية،  املهنية  حياتهم 

اأداًء وظيفيا،

العمل،  ب�سغوط  ���س��ع��وراً  واأق���ل 

ول��دي��ه��م م��ه��ارات ق��ي��ادي��ة  اأع��ل��ى، 

ول���دي���ه���م  م���ق���درة ع��ل��ى م���وازن���ة 

م�ساعرهم والتعامل مع انفعالتهم. 

كما تعددت مفاهيم الذكاء العاطفي  

عرفها  والباحثني،  العلماء  قبل  من 

vey & Mayer كل من

ب���اأن���ه ال����ق����درة ع��ل��ى م��راق��ب��ة 

امل�����س��اع��ر والن��ف��ع��الت ال��ذات��ي��ة، 

وف��ه��م��ه��ا، واإدارت���ه���ا، وا���س��ت��خ��دام 

الفرد  لتفكري  مر�سًدا  املعرفة  هذه 

واأفعاله.

ب��اأن��ه  »ف��ع��رف��ه   on-Bar« اأم���ا 

جم��م��وع��ة م��ن��ظ��م��ة م���ن امل���ه���ارات 

وال����ك����ف����اءات غ���ري امل��ع��رف��ي��ة يف 

ال�سخ�سية، اجلوانب 

التي  والجتماعية،  والنفعالية، 

توؤثر  على قدرة الفرد على النجاح 

يف احلياة.

ر�سالة اجلامعة - كلية الرتبية:

فرحان  حممد  الباحثان  اأج��رى 

كلية  م��ن  ال��ع��ن��زي  ت��ه��اين  و  ق�ساه 

الربية درا�سة بعنوان: فاعلية الذات 

بالدافعية  وع��الق��ت��ه��ا  الإب��داع��ي��ة 

املتفوقني  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى  ال��ع��ق��ل��ي��ة 

هدفت  حيث  �سعود،  امللك  بجامعة 

على عالقة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  

بالدافعية  الإبداعية  الذات  فاعلية 

على  ال��ت��ع��رف  وك��ذل��ك   ، العقلية 

القدرة التنبوؤية لبعدي فاعلية الذات 

تبعا  العقلية  والدافعية  الإبداعية 

التفاعل  اأو  التخ�س�س،  اأو  للجن�س، 

العينة. ولتحقيق  اأفراد  بينهما لدى 

املنهج  ا�ستُخدم  الدرا�سة   اأه��داف 

الو�سفي الرتباطي، وتكونت العينة 

من250 طالبا وطالبة، 190طالبا و 

الدرا�سة  طبقت  وقد  طالبة.   141
فاعلية  مقيا�س  الأدات����ني:   هاتني 

الذات

كاليفورني��ا  ومقيا�س  الإبداعية، 

ل��ل��داف��ع��ي��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة م���ن ت��رج��م��ة 

الدرا�س��ة  نتائج  واأظهرت  الباحثنَي. 

وجود عالق��ة موجبة دالة اإح�سائياً

الإب��داع��ي��ة  ال����ذات  فاعلية  ب��ني 

كما  واأبعادهما،  العقلية  والدافعية 

بالدافعية  التنبوؤ  ميكن  اأنه  اأظهرت 

فاعلية  ب��ع��دي  خ��الل  م��ن  العقلية 

الذات الإبداعية وبينت النتائج عدم 

اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود 

فاعلية  درج���ات  متو�س��طات  ب��ني 

الذات الإبداعية، والدافعية العقلية 

والتخ�س�س  اجلن�س  ملتغريي  تعزى 

اأف��راد  ل��دى  بينهما  فيما  والتفاعل 

ببع�س  الدرا�سة  وخرجت  العينة. 

التو�سيات ،

اجلامعة  ق��ي��ام  ���س��رورة  اأه��م��ه��ا 

بحيث  الدرا�سية  املقررات  باإعداد 

تعزز  التي  اجلوانب  بع�س  تُ�سّمن 

والأداء  الإبداعي  التفكري  م��ن  كال 

تدريبية  برامج  واإع��داد  الإبداعي، 

ال��ذات،  تقدير  م�س��توى  لتنمية: 

حل  وم��ه��ارة  بالنف���س،  وال��ث��ق��ة  

املتفوقني  الطلبة  ل��دى  امل�سكالت 

اأكادمييا؛ لتعزي��ز »الركيز العقلي« 

العقلية،  الدافعية  اأبعاد  اأحد  وهو 

واإج�����راء امل��زي��د م��ن ال��درا���س��������ات 

التي تبحث يف درا�س��ة الف��روق يف 

الإبداعية  ال��ذات  فاعلية  متغريي 

للجن�س،  تبعا  العقلية  والدافعية 

ون������وع ال��ت��خ�����س�����س. ك���م���ا وج���د 

جديدا  جمال  هناك  اأن  الباحثان 

بهذا  والهتمام  للبحث  ووا�س��عا 

الأب��ح��اث يف  لأن  نظرا  امل��و���س��وع؛ 

والدافعية  الإبداعية  الذات  فاعلية 

العقلية ما زالت قليلة على م�ستوى 

العربية، الدرا�سات 

اإىل جانب ندرة مثل هذه الدرا�سات 

لحظا  كما   ، املحلي  امل�ستوى  على 

اأن هذين املتغريين بحكم حداثتهما  

ال��ك��ايف يف  ب��اله��ت��م��ام  يحظيا   مل 

املجتمعات  العربية  رغم اأهميتهما 

العملية  على  اأث��ره��م��ا  وانعكا�س   ،

والتح�سيل  وال��رب��وي��ة   التعليمية  

الدرا�سي للطالب ، كما اأنه قد يكون  

لهما اأثر اإيجابي يف تنمية  القدرات 

الطلبة  ل��دى  واملعرفية  الإب��داع��ي��ة 

املتفوقني اأكادمييا ، ومبا اأن الطلبة 

املتفوقني  يتميزون  ب�سمات �سخ�سية 

وقدرات اأعلى من الطلبة العاديني ؛ 

فقد جاءت الدرا�سة احلالية لتبحث  

عن العالقة بني املتغريين على عينة 

اأكادمييا  يف  املتفوقني  الطلبة   من 

جامعة امللك �سعود  مبدينة الريا�س.
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تقنية بلوكتشين في إنترنت األشياءقـــ
Liehuang Zhu :املوؤلف

املرجم: علي بن ذيب الأكلبي

حتديات  الأ�سياء  اإنرنت  تطبيقات  تواجه 

التي  البيانات  اخ��راق  مبخاوف  تتعلق  اأمنية 

لالأ�سياء  الأوام��ر  اإعطاء  اأثناء  وتُ�ستقبل  تُر�سل 

املت�سلة بالإنرنت. وياأتي هذا الكتاب لي�ساهم مبا 

ت�سمنه من مو�سوعات معا�سرة مهمة، تركز على 

تقنية بلوكت�سني blockchain وتاأثريها يف تاأمني 

تطبيقات اإنرنت الأ�سياء، التي يحجم الكثريون عن 

ا�ستخدامها؛ نظراً ملخاوفهم ب�ساأن اإمكانية انتهاك 

خ�سو�سيتهم، والتحكم يف الأ�سياء املت�سلة اخلا�سة 

اإنرنت  اأمثل ل�ستخدام  ويقدم حاًل  اإذن.  دون  بهم 

الأ�سياء باأمان وموثوقية، بناء على تقنية بلوكت�سني، 

امل�سفرة  البيانات  لإر���س��ال  اآم��ن��اً  جم��الً  توفر  التي 

يف  والطالب  الأ�ساتذة  الكتاب  ويخدم  وا�ستقبالها. 

الأق�سام املت�سلة مبجاله، وكذا املهتمني واملتخ�س�سني اجل�����ام�����ع�����ات يف 

يف مو�سوعات التحول الرقمي، والهوية الرقمية، والتعامالت الإلكرونية، وخا�سة 

يف مو�سوعات اإنرنت الأ�سياء وبلوكت�سني.

 دار جامعة امللك �سعود للن�سر

التخزين تحت الضغط المنخفض في 
الصناعات الغذائية

Stanly P. Burg  :املوؤلف

املرجم: حممود عبد الفتاح يون�س

التخزين  تاريخ  الكتاب  هذا  يو�سح 

والتطورات  املنخف�س   ال�سغط  حتت 

التح�سني  اإىل  اأدت  التي  ل��ه،  احل��ادث��ة 

منخف�س  التخزين  لطريقة  والتطوير 

املميزات،  من  الكثري  واأك�سبتها  ال�سغط، 

ال�سغط  منخف�س   التخزين  ميتاز  حيث 

اأقل  وف��ق��دان  اأط��ول  تخزين  عمر  بتوفري 

للمياه من ال�سلع مقارنة باأي نظام تخزين 

ويثبط  النباتية،  املادة  على  ويحافظ  اآخر، 

والفطري��ات،  البكتي��ريا  ن��مو  مبا�س��رة 

بوا�سط�ة  امل��ح��دث�����ة  ال��ف��ع��ل  ردود  وي��منع 

انخفا�س  واإ���س��اب��ات   ،(C2H4) الإيثيلني 

الأوك�سجني وارتفاع ثاين اأك�سيد الكربون.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

وعي القيادات اإلدارية واألكاديمية
بالذكاء العاطفي ودوره في فاعلية القيادة

فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بالدافعية العقلية لدى 
الطلبة المتفوقين بالجامعة

تشخيص التهاب العصب البصري 
وتصنيفه ُينشر بمجلة عالمية

ر�سالة اجلامعة - كلية الطب:

الب�سري  الع�سب  التهاب 

لفقدان  ���س��ائ��ًع��ا  ���س��ب��ًب��ا  ي��ع��د 

ي�سيب  اأن  ومي��ك��ن  ال��ب�����س��ر، 

الأ�سخا�س يف اأي عمر.

اإج���م���اع  ي���ك���ن ه���ن���اك  مل 

التهاب  ت�سخي�س  كيفية  حول 

الع�سب الب�سري ، مما يجعل 

يف  العالج  توفري  ال�سعب  من 

من  لكثري  امل��ن��ا���س��ب  ال��وق��ت 

ي��ك��ون فيها  ال��ت��ي  احل�����الت 

الب�سري   ال��ع�����س��ب  ال��ت��ه��اب 

ول��ذل��ك  الأويل.  ال���ع���ر����س 

بعنوان:  بحث  م��وؤخ��راً   ن�سر 

الع�سب  ال��ت��ه��اب  ت�سخي�س 

املجلة  وت�سنيفه، يف  الب�سري 

الأع�����س��اب  علم  يف  ال��رائ��دة 

دانية  الدكتورة  فيه  �ساركت   The Lancet Neurology ال�سريري 

كلية  يف  امل�ساعد  والأ�ستاذ  العيون  اأع�ساب  اأمرا�س  ا�ست�سارية  ال�سويعر- 

الطب- مع خرباء من جميع اأنحاء العامل.

املزيد  على حتديد  الدرا�سة  هذه  ت�ساعد  اأن  ال�سويعر  الدكتورة  وتاأمل 

التي  املعايري  توؤدي  واأن  الب�سري،  الع�سب  للتهاب  املناعية  الأ�سباب  من 

الع�سب  للتهاب  عالجية  ت�سميم جتارب  كيفية  حول  اإجماع  اإىل  ُطورت 

الأم��ام يف  اإىل  املعايري اجلديدة خطوة  وتعد هذه  امل�ستقبل.  الب�سري يف 

توجيه الأطباء، خا�سة يف �سوء خيارات العالج املتطورة با�ستمرار للتهاب 

الع�سب الب�سري.



التحرير: اجلامعة-  ر�سالة 

الدوليني  الطلبة  اإدارة  �سعت 

ال�����س��ن��دوق  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اإىل  املنح  ط��اب  لرعاية  اخل��ري 

للطلبة  ع���م���رة  رح����ات  ت�����س��ي��ر 

ال��رح��ل��ة  �سملت  وق���د  ال��دول��ي��ني، 

وال�سكن والإعا�سة«،  النقل  »و�سيلة 

الأول  الدرا�سي  الف�سل  باأن  علما 

العديد  2022م، �سهد  1444ه� / 
رحات   5 ت�سمنت  الرحات،  من 

 43 م��ن  ط��ال��ب��ا   226 مب�����س��ارك��ة 

. جن�سية

الرحلة  برنامج 

كان  احل��اف��ات  جميع  ان��ط��اق 

واأثناء  ع�سرا،   4 ال�ساعة  متام  يف 

ب�سيط  ب��رن��ام��ج  اأق���ي���م  ال��ط��ري��ق 

وامل�سروبات  الأغذية  �سراء  وكذلك 

وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة داخ���ل 

الثالثة  ال�ساعة  متام  ويف  احلافلة، 

و�سلت  اجلمعة  ي��وم  م��ن  �سباحا 

الطاب  ون��زل  للميقات،  احلافلة 

الإح��رام  لب�س  لرت��داء  وا�ستعدوا 

و الإع����ان ع��ن ن��ي��ة ال��دخ��ول يف 

انطلقت  ثم   ، الن�سك 

احل����اف����ل����ة م��ت��ج��ه��ة 

الإق��ام��ة يف  م��ق��ر  اإىل 

اإن  ه���ول���ي���دي  ف���ن���دق 

ال��ع��زي��زي��ة، و���ُس��لِّ��م��ت  

ع  وُوزِّ ال��غ��رف  مفاتيح 

ال���ط���ل���ب���ة ال���دول���ي���ون 

ع����ل����ى جم����م����وع����ات، 

ك�����ل اأرب�����ع�����ة ط���اب 

واح�������دة،  غ����رف����ة  يف 

عت احلقائب يف  وُو�سِ

املخ�س�سة  ال��غ��رف 

ال�سعود  ك��ان  ث��م  جمموعة،  لكل 

لتو�سيل  املخ�س�سة  ل��ل��ب��ا���س��ات 

امل�سجد  اإىل  وال����زوار  املعتمرين 

ويف  ال���ن�������س���ك،  لأداء  احل�������رام 

انتهى  �سباحا   6 ال�ساعة  مت��ام 

اإىل  وع���ادوا  ال��ع��م��رة  م��ن  الطلبة 

الراحة  من  ق�سط  لأخ��ذ  الفندق 

وال�ستعداد ل�ساة اجلمعة وتاأدية 

امل�سجد احلرام  ال�سلوات يف  بقية 

للفندق. العودة  ثم 

ا�ستيقظ  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  اأم��ا 

الطلبة وذهبوا لتاأدية �ساة الفجر 

احل��رام،  امل�سجد  يف 

ثم عادوا اإىل الفندق،  

وا����س���ت���ع���دوا ل��ل��ع��ودة 

متام  يف  الريا�س  اإىل 

�سباحا.   8 ال�����س��اع��ة 

مت��ام  يف  احل��م��د  وهلل 

م�����س��اًء   11 ال�����س��اع��ة 

الدوليون  الطلبة  و�سل 

يف  اإقامتهم  مقر  اإىل 

وبهذا  الطاب،  �سكن 

برنامج  انتهى  ي��ك��ون 

العمرة لكل رحلة.

 

الرحات  متيز 

اخلم�سة  العمرة  رح��ات  كانت 

متميزة  الأول  ال��درا���س��ي  للف�سل 

حديثة  حافات  توفر  حيث  من 

املميز،  الفندق  وك��ذل��ك  ال��ط��راز، 

يحتاج  التي  الحتياجات  وتلبية 

ن�سك  لأداء  الدويل  الطالب  اإليها 

و�سهولة. ي�سر  بكل  العمرة 

ان���ط���ل���ق���ت ج��م��ي��ع ال���رح���ات 

اخلم�سة، وبداأ الربنامج يف الرحلة 

م��ع ب��داي��ة ان��ط��اق احل��اف��ل��ة اإىل 

امل��ك��رم��ة، حيث  م��ك��ة 

ثقايف  ب��رن��ام��ج  ِع�����ّد 
ُ
اأ

���ذ اأث���ن���اء ال��ط��ري��ق  ونُ���فِّ

الطلبة  وقت  ل�ستغال 

ال���دول���ي���ني مب���ا ي��ع��ود 

والفائدة  بالنفع  عليهم 

على  ال��ربن��ام��ج  وك����ان 

التايل: النحو 

ك���ل���م���ة ت���رح���ي���ب���ي���ة 

ب��ال��ط��ل��ب��ة ال���دول���ي���ني 

امل�������������س������ارك������ني يف 

واإعطائهم  الربنامج، 

وبرامج  الإداري  الطاقم  عن  نبذة 

املتعلقة  الإر�سادات  وبع�س  الرحلة 

الرحلة. ب�سر 

بدعاء  الدوليني  الطلبة  وتذكر 

الدوليني  الطلبة  وتزويد  ال�سفر. 

بالربو�سور الذي من �ساأنه تو�سيح 

العمرة. ن�سك  اأداء  كيفية 

ال������س�����ت�����ع�����دادات الإداري����������ة 

والتنظيمية:

الدوليني  الطلبة  اإدارة  ب���داأت 

تنظيم 15 رحلة عمرة وال�ستعداد 

لها خال العام اجلامعي 1444ه�، 

��ف��ت وح��دة  ح��ي��ث ُك��لَِ

الطابية  الأن�سطة 

تنفيذية  خطة  بعمل 

العمرة،  ن�سك  لأداء 

وُع���ق���د اج���ت���م���اع مع 

ال�����س��ن��دوق اخل���ري 

املنح  ط���اب  ل��رع��اي��ة 

مل���ن���اق�������س���ة اإق����ام����ة 

متثلت  وقد  الربنامج، 

التنفيذية  اخل��ط��وات 

يلي:  فيما 

جهة  اإي���ج���اد   -1
اأوق���اف  للربنامج  داع��م��ة  مانحة 

ال�سحيان.

2- الإعان عرب ح�ساب الإدارة 
بتويرت.

الطلبة  اأ���س��م��اء  ت�����س��ج��ي��ل   -3
ال���دول���ي���ني ال���راغ���ب���ني ب��ال��ع��م��رة 

واأخذ  البيانات  �سحة  من  والتاأكد 

الازمة. الوقائية  الإجراءات 

وتعيني  املجموعات  ت�سكيل   -4
امل�سرفني وحتديد مواعيد ال�سفر.

ت��وع��وي��ة  ن�������س���رة  ت����وزي����ع   -5
عامة  وتوجيهات  العمرة  باأعمال 

للمعتمرين.

الأهداف:

العظيمة  ال��رغ��ب��ة  حتقيق   -1
لدى الطلبة الدوليني يف اأداء ن�سك 

العمرة. 

ع���ال من  م�����س��ت��وى  اإي���ج���اد   -2
ال����س���ت���ق���رار ال��ن��ف�����س��ي ل��ل��ط��ال��ب 

ال�����دويل م���ن خ���ال اأدائ������ه ه��ذه 

العظيمة. ال�سعرة 

وتقدمي  التطوع  ثقافة  زرع   -3
للمحتاجني. العون  ويد  امل�ساعدة 

متقدمة  لدرجات  الو�سول   -4
م���ن ت��ع��زي��ز الأل���ف���ة ب���ني ال��ط��ل��ب��ة 

من  ببع�س  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال��دول��ي��ني 

خال رحلة ق�سرة تتطلب ال�سرب 

والتعاون. والتعارف 

ال��دول��ي��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ع��وي��د   -5
واإدارة  الإ����س���راف  م��ه��ارات  ع��ل��ى 

من  بتوجيه  ال�سغرة  املجموعات 

الرحلة. على  امل�سرف 

والقدرات  املواهب  اكت�ساف   -6
يكون  ما  غالبا  التي  والإب��داع��ات 

لكت�سافها. العمرة حما  برنامج 
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إدارة الطلبة الدوليين.. تطلق 5 رحالت عمرة

شملت الرحلة النقل والسكن واإلعاشة

- تنظيم 
15 رحلة 

خالل العام 
الدراسي 

- مشاركة 
226 طالبا 

من 43 
جنسية 



د. العمر يدشن معرض الطلبة الدوليين
مب�شاركة �أكرث من 20 دولة

مدير �إد�رة �خلدمات �ل�شيدلية لــ                                 د. �حل�شان :
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تنوعت المشاركات بين أركان ثقافية وعروض وفولكلور شعبي وعروض مرئية
املني�صري،  قما�ش   - اجلامعة  ر�صالة 

مها التمامي:

ت�صوير - �صارة احلمدان:

د����ص���ن م���ع���ايل رئ���ي�������ش اجل��ام��ع��ة 

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

معر�ش  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�ش  ال��ع��م��ر، 

االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للطالب 

ال���دول���ي���ن، وال�����ذي اأق���ام���ت���ه ع��م��ادة 

�����ص����وؤون ال����ط����الب، ب��ح�����ص��ور وك����الء 

اجلامعة، وعمداء الكليات، واأع�صاء 

وموظفي اجلامعة،  التدري�ش  هيئة 

املنت�صبن  ال��ط��الب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

للجامعة يف خمتلف التخ�ص�صات، 

ومن خمتلف اجلن�صيات.

وف������ور ت���د����ص���ن امل����ع����ر�����ش، اط��ل��ع 

معاليه على االأركان امل�صاركة  التي 

الدولين،  الطالب  ح�صارات  متثل 

العريقة. وثقافاتهم 

اإ�صادة

اجلامعة،  رئي�س  معايل  وحتدث 

م�شيداً  الدوليني  الطلبة  اأبنائه  مع 

ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لإجن����اح ه��ذا 

العمل.

واأثنى معايل رئي�س اجلامعة على 

دولهم  عن  التعريف  يف  جمهودهم 

وتراثهم.  وثقافاتهم 

ثقافات و فلكلور

اأرك���ان  ب��ني  امل�����ش��ارك��ات  تنوعت 

�شعبي  وفولكلور  وعرو�س  ثقافية 

املعر�س  و�شهد  مرئية،  وع��رو���س 

ح�������ش���وراً وا����ش���ع���اً م���ن اأط���ي���اف 

واملجتمع. اجلن�شيات 

تكرمي الفائزين

ب��اإع��ان  التحكيم  جل��ن��ة  ق��ام��ت 

اأ�شماء احلا�شلني على اأف�شل ثاثة 

وح�شلت  اليمن  تقدمتهم  اأرك���ان، 

بنجادي�س على املركز الثاين وكان 

الثالث من ن�شيب دولة مدغ�شقر. 

اأكرث من 2000 طالبًا 

 2159 اجل���ام���ع���ة  حت��ت�����ش��ن 

خمتلف  يف  دوليني  وطالبة  طالب 

العلمية،  وال��درج��ات  التخ�ش�شات 

من  90 دولة.

كعادته  ال��دويل  الحتفال  اأقيم 

حيث  دول��ة   20 مب�شاركة  ال�شنوية 

للتعريف  ال��ف��ر���ش��ة  ل��ه��م  اأت��ي��ح��ت 

�شعوبهم،  وتراث  وثقافتهم  بدولهم 

وع��ر���س اأ���ش��ه��ر الأط���ب���اق واأن����واع 

مرئيه  عرو�س  مع  لديهم،  الطعام 

ُعر�س  كما  دول��ة،  كل  عن  تعريفيه 

اجلامعة  بجهود  للتعريف  »فيديو« 

واخلدمات  الدوليني  الطلبة  جتاه 

م�شريتهم  خال  لهم  تقدمها  التي 

التعليمية يف اجلامعة.

تعريف  الطالب  ببع�صهم

ر�شالة  ل�شحيفة  ت�شريح  ويف 

اجلامعة قال عميد �شوؤون الطاب 

الدكتور علي الدلبحي: �شارك اأكرث 

من 40 ركناً من اأركان الدول التي 

اجلامعة،  داخل  طاب  بها  يدر�س 

تعريف  اإىل  املعر�س  ه��دف  حيث 

ال���ط���اب ب��ب��ع�����ش��ه��م وال��ث��ق��اف��ات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ث��ق��اف��ة 

ال�شعودية.

اأن  الطاب  �شوؤون  عميد  واأك��د 

من  يزيد  املعر�س  هذا  مثل  اإقامة 

طاب  بني  والتاآلف  املحبة  اأوا�شر 

التوفيق  متمنياً  الدوليني،  اجلامعة 

وال�شداد جلميع الطاب امل�شاركني 

والدار�شني باجلامعة.

3000 زائر 
الأن�����ش��ط��ة  اإدارة  م���دي���ر  ب���ني 

التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  الطابية 

للحفل الأ�شتاذ عبداهلل املالكي باأن 

 3000 جت��اوز  املعر�س  زوار  ع��دد 

زائر وزائرة.

مواكبة احتفال العامل

ه���دف���ت اجل��ام��ع��ة م���ن خ��ال 

للطلبة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ق���ام���ة   اإ

ال���دول���ي���ني، مل��واك��ب��ة اح��ت��ف��الت 

ال��دول��ي��ني،  بطابها  ال��ع��امل  دول 

وت��ط��وي��ر ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف بني 

وال��دول��ي��ني  ال�شعوديني  ال��ط��اب 

ال���ذي���ن ي��ت��ع��ل��م��ون داخ����ل اأروق����ة 

اجلامعة.

 مت��ث��ل ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود 

ه����وؤلء  ل���وج���ود  الأول  ال���داع���م 

وبراجمهم،  ولأن�شطتهم  الطلبة 

حيث اإن اإدارة الطلبة الدوليني يف 

الأق�شام  و  خا�س،  ب�شكل  اجلامعة 

ب�شكل  الدوليني  بالطاب  املعنية 

عام، توفر لهم كافة اخلدمات من 

درا���ش��ي  مب��ج��ال  يحظوا  اأن  اأج��ل 

مميزة. درا�شية  وفر�س 
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ت�سوير - �سارة احلمدان
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كبار م�سوؤويل جامعة ماهيدول التايلندية يطلعون على اإمكانات املدينة الطبية

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

د. الدلبحي: طلبة الجامعة يمثلون النواة الرئيسة 
إلعداد جيل واعد 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

اح��ت��ف��ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب م����ؤخ���ًرا، 

التدري�س يف ق�سم علم  بع�س� هيئة 

�سلطان  الدكت�ر  الأع�ساء  وظائف 

اأي�ب مي�؛ لختياره �سمن الباحثني 

املتميزين يف قائمة �ستاف�رد للأعلى 

ا���س��ت�����س��ه��ادا، ح��ي��ث مت��ي��ز د.م��ي���، 

املتميزة  الأب���ح���اث  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

والدرا�سات الطبية الر�سينة.

ا���س��ت��ط��اع د.����س���ل���ط���ان ت��األ��ي��ف 

ع���دة ك��ت��ب ط��ب��ي��ة ت��ف��ي��د ال��ط��ال��ب 

والباحث  التدري�س  هيئة  وع�س� 

 Meo’s Human« مثل  الطبي، 

 Physiology: systemic
يقدم  ال���ذي    ،»and applied
الف�سي�ل�جيا  يف  طبية  معل�مات 

ال���ط���ب���ي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ط��لب 

البكال�ري��س  مرحلتي  يف  ال��ط��ب 

 The« وكتاب   العليا،  والدرا�سات 

 Climate and COVID-19:

 Global Challenges and
مادة  يعر�س  الذي   ،»Responses
علمية �سرورية يف هذه املرحلة وقد 

البحث  م��ن  الكثري  الكتاب  تطلب 

الطبية  ال��درا���س��ات  يف  وامل��راج��ع��ة 

بني  العلقة  يخ�س  فيما  املتن�عة 

فريو�س ك�رونا والتاأثري املناخي.

ر�سالة اجلامعة - مها التمامي:

اأك�����د ع��م��ي��د �����س�����ؤون ال��ط��لب 

التقرير  اأن  الدلبحي  علي  الدكت�ر 

1443ه�  اجلامعي  للعام  ال�سن�ي 

والفعاليات  الأن�سطة  اأب��رز  ير�سد 

العمادة  حققتها  التي  وامل��ن��ج��زات 

خ��لل ال��ع��ام الأك���ادمي���ي ١٤٤٣ه���� 

ك�ادرها  بجه�د  »٢٠٢١-٢٠٢٢م«، 

التي  املتن�عة،  ووحداتها  الب�سرية 

الدعم  لتقدمي   ج��ه��ًدا   ت��دخ��ر  مل 

الكاملني لطلب اجلامعة  والرعاية 

اأن  د.الدلبحي  واأب���ان  وطالباتها. 

ميثل�ن  وطالباتها  اجلامعة  ط��لب 

واعد  جيل  لإع��داد  الرئي�سة  الن�اة 

امل���ارد  اأح��د  ب��سفهم  ال�سباب  من 

روؤي���ة  لتحقيق  امل��ه��م��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 

اأن اجلامعة  ال�سع�دية ٢٠٣٠، مبيناً 

هي  الطلب  �س�ؤون  بعمادة  ممثلة 

طلب  لرعاية  الرئي�سة  احلا�سنة 

اجل��ام��ع��ة وط��ال��ب��ات��ه��ا، واإع��داده��م 

للم�ستقبل امل�سرق، من خلل تط�ير 

و�سقل  مهاراتهم،  وتنمية  قدراتهم، 

م�اهبهم ل�س�ق العمل. واأ�ساف: اإن 

الطلبية  الرعاية  تقدم  العمادة 

امل�����س��ان��دة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

والأن�سطة الإبداعية املتن�عة، التي 

الطلبة  م���اه��ب  �سقل  يف  ت�سهم 

احلر�س  مع  اإبداعاتهم،  واإظ��ه��ار 

ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

مبيناً  العلمي،  لتح�سيلهم  املنا�سبة 

بتنمية  تهتم  الطلب«،  »�س�ؤون  اأن 

تقدمي  خلل  من  الطلب  مهارات 

ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ن���ع��ة يف 

جمالت خمتلفة.  

د.الدلبحي

باركود التقرير باللغتني العربية و الإجنليزية

د.�سلطان ميو

مبنا�شبة �شدور التقرير ال�شن�ي لإجنازات �ش�ؤون الطالب..

»الطب« تحتفي بإنجاز د. سلطان ميو

»شؤون الطالب« تشارك في 
معرض اليوم العالمي للسكري

»القبول والتسجيل« تقيم ورشة 
عمل بمناسبة اليوم العالمي 

للجودة 

معهد النانو ينظم محاضرتين 

خطة إستراتيجية لحاالت توقف 
القلب بجامعة أدنبرة

ر�سالة اجلامعة - �سوؤون الطالب:

برعاية من معايل رئي�س اجلامعة 

�ساركت  ال��ع��م��ر،  ب����دران  ال��دك��ت���ر 

ثلًة باإدارة  عمادة �س�ؤون الطلب مممُ

الأن�سطة الطلبية، ي�م الإثنني 20 

املعر�س  يف  1444ه�،  الثاين  ربيع 

اأق��ام��ه  ال���ذي  التثقيفي،  ال��ت���ع���ي 

باملدينة  لل�سكري  اجلامعي  املركز 

العمادة  �ساركت  اجلامعية.  الطبية 

ج��ي��ب فيها عن 
مُ
ب��اأرك��ان ت���ع���ي��ة  اأ

اأ�سباب  ح���ل  ال���زوار  ا�ستف�سارات 

امل���ر����س، وك���ذل���ك ط���رق ال���ق��اي��ة 

لل�سكر  فح�س  ج����ري 
مُ
واأ وال��ع��لج، 

من�س�رات  وومُزِّع��ت  املعر�س،  ل��زوار 

مع  بالتعاون  ذل��ك  وك��ان  تثقيفية، 

املركز الدويل لل�سكر.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأق������ام������ت ع������م������ادة ������س������ؤون 

عمل  ور���س��ة  والت�سجيل  ال��ق��ب���ل 

ال�ظيفي«،  التميز  بعن�ان«مهارات 

ق��دم��ه��ا الأ����س���ت���اذ م���ف��ق ال��دب��اغ 

املدرب املتخ�س�س يف جمال امل�ارد 

تناولت  الإداري.  الب�سرية والتط�ير 

ال���ر���س��ة ث��لث��ة حم����اور اإب��داع��ي��ة 

وه��ي:  ال�ظيفي،  التميز  لتحقيق 

مهارات البتكار والتفكري الإبداعي، 

ال�ظيفي،  الأداء  حتقيق  ومهارات 

العمل.   بيئة  يف  والتميز  والإب���داع 

اإط��ار حر�س  العمل يف  ور�سة  تاأتي 

والت�سجيل  القب�ل  ���س���ؤون  ع��م��ادة 

وتنمية  من�س�بيها  كفاءة  رف��ع  على 

مهاراتهم يف الأعمال الإدارية، ورفع 

ومبنا�سبة  الإداري،  العمل  ج���دة 

الي�م العاملي للج�دة.

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

نظم معهد امللك عبد اهلل لتقنية 

الآخر  ربيع   2 ي�م اخلمي�س  النان�، 

1444ه� امل�افق 24 اأكت�بر 2022م، 
حم��ا���س��رت��ني ل��ل��دك��ت���ر اأن��دري�����س 

معهد  م��ن  غ���م��ي��ز،  كا�ستيلن��س 

ICMM-« امل����اد مب��دري��د ع��ل���م 

العام  امل�سرف  بح�س�ر    ،»CSIC
الريثن،  حمد  الدكت�ر  املعهد  على 

البحثية  ل��ل�����س���ؤون  امل��ع��ه��د  ووك��ي��ل 

الدكت�ر خالد الدعجاين، بالإ�سافة 

اإىل جمم�عة من الباحثني املهتمني 

املعهد  داخ���ل  م��ن  التقنيات  ب��ه��ذه 

اأندري�س  الدكت�ر  حتدث  وخارجه. 

املحا�سرة  يف  غ�ميز  كا�ستيلن��س 

 Integrating« ب��ع��ن���ان  الأوىل 

 van der Waals materials
 »on paper-electronics

فال�س  دي��ر  ف��ان  م���اد  ت�سمني  عن 

فيما  ال���رق��ي��ة،  الإل��ك��رون��ي��ة  يف 

بعن�ان  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ا���س��رة  ك��ان��ت 

 Strain Engineering In 2D«

 Materials:Towards Strain
 Tunable Optoelectronic
الإجهاد  هند�سة  عن   »Devices
يف امل�اد ثنائية الأبعاد: نح� اأجهزة 

اإلكرونية �س�ئية قابلة للت�سكيل.

على  العام  امل�سرف  اأ�سار  بدوره، 

املعهد الدكت�ر حمد الريثن اإىل اأن 

تاأتي  املحا�سرات  هذه  مثل  اإقامة 

عبد  امللك  معهد  لتفاعل  ام��ت��داداً 

يف  املهتمني  مع  النان�  لتقنية  اهلل 

الن�ساطات العلمية والتقنية يف هذا 

املجال من داخل اجلامعة وخارجها 

بالتميز  املعهد  لأه���داف  وحتقيقا 

والريادة يف اأبحاث تقنية النان�. 

الطبية  اخلدمات  ـ  اجلامعة  ر�سالة 

الطارئة:

�سارك املبتعث رائد العتيبي باحث 

الدكت�راه يف جامعة اأدنرة املتعاقد 

الأ�سكتلندي،  ال�طني  الإ�سعاف  مع 

ب���اإع���داد اخل��ط��ة الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 

حلالت ت�قف القلب املفاجئ خارج 

 Out-of-Hospital امل�ست�سفى 

تبنى  وق���د   Cardiac Arrest
الإ�سعاف ال�طني يف اأ�سكتلندا هذه 

اخلطة، ياأتي ذلك �سمن اإطار تعاون 

الأ�سكتلندية  احلك�مة  مع  اجلامعة 

من�س�بي  متيز  ا���س��ت��م��رار  و�سمن 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  كلية 

للخدمات الطبية الطارئة.

الأخ��ري  النتائج  تقرير  واأ���س��ار 

القلبي  الإنعا�س  فر�س  زي��ادة  اإىل 

بن�سبة  العامة  م��ن  امل��ق��دم  ال��رئ���ي 

من  امل�ستهدفة  امل��ن��اط��ق  يف   ٪٢٥

يف  �ساهم  مما  الإ�سراتيجية،  قبل 

اإنقاذ ما يقارب ٨٠ حالة �سن�ياً من 

ال�فاة.


