
ر�سالة اجلامعة -التحرير:

العليا  ال��درا���س��ات  عميد  �سرح 

الدكتور ه�سام الهدلق عن فتح باب 

التقدمي على برامج املاج�ستري للعام 

التعليم  لنظام  اجلامعي1445ه� 

برناجماً   26 ت�سمل   التي  امل�ستمر 

تعليمياً وبرامج املاج�ستري التنفيذي 

من  ابتداًء  برناجماً،   21 املت�سمنة 

يوم الثالثاء 2023/1/10م املوافق 

دوام  نهاية  وحتى  1444/6/17ه� 
2023/1/26م  اخل��م��ي�����س  ي����وم 

عن  وذلك  1444/7/4ه�،  املوافق 

القبول  ب��واب��ة  اإىل  ال��دخ��ول  طريق 

املاج�ستري  ب���رام���ج  الإل����ك����روين 

لنظام التعليم امل�ستمر اأو من خالل 

https://( الرابط:  على  ال�سغط 

dgs.ksu.edu.sa
توفر  باأهمية  د.الهدلق  ن��ّوه  كما 

تلك  على  للتقدمي  العامة  ال�سروط 

درجة   على  احل�سول  وهي  الرامج 

العامة  ال���ق���درات  اخ��ت��ب��ار  يف   ٦٥

تو�سيتني  وت���ق���دمي  ل��ل��ج��ام��ع��ي��ني، 

وي�ستثنى  اللتحاق،  لطلب  داعمتني 

على  احلا�سلني  اللغة  ���س��رط  م��ن 

موؤهل بكالوريو�س-ماج�ستري

ناطقة  دول���ة  يف  ج��ام��ع��ة  م��ن   )

باللغة الإجنليزية)

اخلا�سة  ال�سروط  اإىل  -اإ�سافة 

اأن  الهدلق  د.  واأو���س��ح  بالأق�سام. 

�سيكون  التقدمي  طلبات  ا�ستقبال 

الإلكرونية  البوابة  عر  اإلكرونياً 

ف���ق���ط، و ل���ن ت�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ادة 

امل�ستندات الورقية.

لعمادة  ي��ح��ق  اأن���ه  ع��ل��ى  ون���وه   .

الطلب،  اإل��غ��اء  العليا  ال��دار���س��ات 

القبول  ق��رار  عن  ال��راج��ع  وكذلك 

البيانات  �سحة  عدم  ثبت  حال  يف 

القبول  بوابة  يف  املدخلة  والوثائق 

الإلكروين بعد مطابقتها.

العليا  ال��درا���س��ات  عميد  وح��ث 

ال��راغ��ب��ني يف الل��ت��ح��اق ب��رام��ج 

على  الط����الع  العليا  ال��درا���س��ات 

الرامج ومتطلبات و�سروط القبول 

ع���ر م���وق���ع ع���م���ادة ال���درا����س���ات 

https://( ال��راب��ط  العلياعلى 

g r a d u a t e s t u d i e s . k s u .

 )edu.sa/ar/node/3008
وهواتف  اإمي��ي��ل  على  التوا�سل  اأو 

فقط  التقدمي  فرة  خالل  العمادة 

 8058646 / 011 - 8057955(

على  العمادة  ح�ساب  اأو   )011  -

اأو   )DGS_KSA@( ت��وي��ر 

dgsad@ksu.(الإلكروين الريد 

. edu.sa

ر�سالة اجلامعة - ق�سم الإعالم:

الأول  يف  الإع���الم  ق�سم  يحتفل 

من �سهر رجب 1444ه� املوافق 23 

يناير 2023م مبرور 50 عاماً على 

تاأ�سي�سه، من خالل فعاليات ت�سلط 

ون�ساطاته  م�سريته  على  ال�����س��وء 

التي  الكرى  والنتقالت  واأق�سامه، 

حققها الق�سم يف مناهجه ان�سجاماً 

مع امل�ستجدات املتالحقة يف املجال 

الإعالمي.

 واأو�سح رئي�س اللجنة الإعالمية 

ل��الح��ت��ف��ال ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ل��ك 

يف  ت�سعى  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال�����س��ل��ه��وب 

ب��ت��غ��ط��ي��ات  ال���ق���ي���ام  اإىل  ع��م��ل��ه��ا 

الق�سم  لحتفال  متكاملة  اإعالمية 

واإعالمياً  ات�سالياً  الذهبي  بيوبيله 

م��واق��ع  ويف  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  يف 

الدكتور  الجتماعي، وبني  التوا�سل 

ومنذ  ب���داأت  اللجنة  اأن  ال�سلهوب 

و�سائل  التوا�سل مع  وقت مبكر يف 

الإع�������الم ال��ر���س��م��ي��ة واخل��ا���س��ة 

والتن�سيق  الق�سم  احتفال  لتغطية 

الحتفال  حل�سور  الإعالميني  مع 

ملف  واإع����داد  فعالياته،  وتغطية 

اإع����الم����ي ي��ت�����س��م��ن امل��ع��ل��وم��ات 

الأ�سا�سية عن الحتفال، معرباً عن 

�سكره العميق لرئي�س ق�سم الإعالم 

الدكتورة عهود ال�سهيل على دعمها 

الال حمدود لأعمال اللجنة وت�سهيل 

كل ما من �ساأنه القيام باملهام املوكلة 

للجنة الإعالمية.

اخلبر.. ومنصة احلدث
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د. العمر يكرم متفوقي جائزة عميد شؤون الطالب 

اخلبر.. ومنصة احلدث

036

0416 تكريم الفائزين بجائزة القصبي للهندسة أكثر من نصف مليون عنوان في مكتبة الملك سلمان

د.ال�سلهوب

قسم اإلعالم يحتفل بـ »اليوبيل الذهبي«.. 
األسبوع القادم

فتح التقديم على برامج الماجستير العام 
والتنفيذي

ر�سالة اجلامعة - اإميان ال�سهري - قما�ش املني�سري:

ت�سوير - �سارة احلمدان:

رعى معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، الأحد 

املا�سي حفل جائزة عميد �سوؤون الطالب لتكرمي الطلبة املتفوقني يف العام 

منطقة  اأم��ني  بح�سور  ع�سرة،  اخلام�سة  الدفعة  من  1443ه�  اجلامعي 

ونائب  عياف،  بن  عبدالعزيز  بن  في�سل  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  الريا�س 

الرئي�س وعمداء الكليات واأولياء الطلبة، وذلك بقاعة حمد اجلا�سر ببهو 

اجلامعة الرئي�س. بداأ احلفل الذي اأقامته عمادة �سوؤون الطالب بالرحيب 

باحل�سور واآيات من الذكر احلكيم، تال ذلك عر�س مرئي للتعريف بجائزة 

العميد، ت�سمن العر�س تاريخ �سدور نظام اجلائزة من جمل�س العمداء يف 

جل�سته بتاريخ  30 من �سهر ذي احلجة من عام 1429ه�.

والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  رّح��ب  ذلك  بعد 

الدكتور حممد بن �سالح النمي يف كلمته باحل�سور والطلبة وذويهم، معراً 

عن �سعادته مب�ساركتهم فرحة الحتفاء بهم وتكرميهم.

و�سعت  التي  البالد  هذه  يف  الر�سيدة  للقيادة  �سكره  النمي   د.  وق��دم 

ن�سب عينيها تنمية الوطن واملواطن، حيث يتمثل ذلك يف الهتمام بالتعليم 

وخمرجاته، وكان منها الركيز على اإن�ساء اجلامعات ودعم التعليم ب�ستى 

الو�سائل. ومتاهياً مع ذلك و�سعت اجلامعة برامج التحفيز للتميز العلمي 

وتكرمي املتفوقني التي من �سمنها جائزة العميد، فالتفوق الأكادميي يُعّد 

موؤ�سًرا على جودة خمرجات اجلامعة.

واأبان الدكتور النمي اأن زيادة عدد املتفوقني يف كل عام دليل على جناح 

اجلامعة يف براجمها ودليل على دورها يف رفد املجتمع بنخبة مميزة من 

اخلريجني الذين ي�ساهمون يف الوطن ومنائه وتقدمه.

الرحمن  بن عبد  بدران  الدكتور  رئي�س اجلامعة  كّرم  معايل  بعد ذلك 

العمر 203 من الطلبة املتميزين.
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ترقية د.القحطاني إلى درجة أستاذ
ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأ�سدر املجل�س العلمي برئا�سة نائب رئي�س 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

الدكتور يزيد اآل ال�سيخ، قراراً برتقية عميد 

بن  مبارك  الدكتور  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

هادي بن مرعي القحطاين، اإىل درجة اأ�ستاذ 

بكلية  وال��رتج��م��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  بق�سم 

اللغات وعلومها.

الدكتور  م��ن  املقدمة  الأب��ح��اث  و�سهدت 

بامل�ستوى  اإ�سادة املحكمني  مبارك القحطاين 

املتميز لإنتاجه العلمي.

م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

وتعليم  التطبيقية  اللغويات  يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�سل  القحطاين، 

دكتوراه  و  2011م،  عام  الأمريكية،  اإنديانا  جامعة  من  الإجنليزية  اللغة 

جامعة  من  والت�سالت  املعلومات  تقنية  يف  العايل  التعليم  يف  الفل�سفة 

اإدنربة الربيطانية عام 2013م.

كما ح�سل الدكتور القحطاين على العديد من ال�سهادات املهنية، ومنها  

ال�سهادة املهنية يف التعليم العايل عام 2016م و�سهادة تدري�س الرتجمة من 

جامعة اأوتاوا الكندية.

وقدم د.مبارك اإ�سهامات يف املجال الأكادميي، حيث عمل وكياًل لكلية 

اللغات، وعميدا مكلفا بها، ثم وكياًل لعمادة التطوير واجلودة ل�سوؤون اجلودة 

عام 1441ه�، وتوىل دّفة العمادة منذ عام 1442ه�.

 وقام الدكتور القحطاين برتجمة 7 كتب علمية، وتاأليف 4 كتب تهتم 

للجودة  وقوامي�س  اجلامعات،  وت�سنيف  واجل��ودة  وتقنياتها،  بالرتجمة 

والرتجمة.

خربة  وميلك  باجلامعة،  املميزة  الإداري��ة  الكوادر  اأحد  د.مبارك  ويُعّد 

وا�سعة يف املجال الإداري واملهني، وقدم عديًدا من ال�ست�سارات والأعمال 

يف عدد كبري من اجلهات.

اضطرابات حركة المعدة في داء 
السكري في محاضرة

ر�سالة اجلامعة - و�سام الزهراين:

ت�سوير - توفيق الغامدي

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف  لل�سكري  اجلامعي  املركز  نظم 

حما�سرة علمية بعنوان ا�سطرابات حركة املعدة والأمعاء يف داء ال�سكري 

العلمي  ن�ساطه  املركز يف  يقيمها  التي  العلمية  املحا�سرات  �سل�سلة  �سمن 

ال�سهري بنادي الريا�س لل�سكري.

دورات تدريبية بوحدة مهارات 
»العلوم اإلنسانية واالجتماعية«

ر�سالة اجلامعة - نايفة العتيبي:

والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  املهارات  تطوير  وحدة  اأقامت 

يوم  الأربعاء املا�سي دورة تدريبية بعنوان » جماليات يف عر�س املحتوى 

العلمي » املفرو�س واملرفو�س« قدمها الدكتور خالد بن عبد الكرمي البكر 

» اأ�ستاذ التاريخ ال�سالمي بق�سم التاريخ« والتي ا�ستهدفت طالب وطالبات 

الدرا�سات العليا والبكالوريو�س.

وا�سحة  بطريقة  العلمي  املحتوى  تقدمي  كيفية  اإىل  املحا�سر  وتطرق 

العر�س  اأ�ساليب  بتجديد  وذلك  معاً،  والوجدان  العقل  تخاطب  وموؤثرة، 

التقنية  الو�سائل  وال�سلوكية وكذلك  والبالغية  الذهنية  املهارات  وا�ستثمار 

على  فقط  يقوم  ل  للمحتوى  اجلميل  فالعر�س  التعليمي.  املوقف  خلدمة 

ا�ستيفاء املادة العلمية وما ت�ستمل عليه من اأفكاٍر ومعاٍن ، واإمنا يحتاج اإىل 

جودة عالية يف الأداء اللغوي، وال�سوتي، واحلركي، والتقني. 

كما تُعنى الدورة اأي�ساً بت�سليط ال�سوء على املوؤثرات ال�سلبية يف تقدمي 

املحتوى العلمي.

هدفت الدورة اإىل اإظهار موا�سفات العر�س اجلميل للمحتوى العلمي، 

الباحثني  تدريب  العلمي،  املحتوى  تقدمي  يف  ال�سلبية  امل��وؤث��رات  معرفة 

والطالب على اإتقان عرو�سهم العلمية وجتويد حمتواها، توجيه املتدربني 

اإىل اإعادة اكت�ساف اللغة اللغة التي يكتبون بها، وا�ستقاق جماليات العر�س 

منها. وعلى نف�س ال�سعيد، اأقامت الوحدة يوم اخلمي�س دورة تدريبية بعنوان 

» اأ�سا�سيات مونتاج الفيديو با�ستخدام برنامج اأدوبي برمير قدمها الأ�ستاذ 

�سليمان بن خالد الو�ساخي » منتج وخمرج وحدة التقرير الأ�سبوعي«.

وحتدث الو�ساخي خالل الدورة عن مهارات مونتاج الفيديو با�ستخدام 

مادة  لإنتاج  املتعددة  الربنامج  نوافذ  على  والتعرف  برمير  اأدوبي  برنامج 

فلمية ب�سكل احرتايف ، وا�ستمع املتدربون خالل الدورة على �سرح تف�سيلي 

للربنامج وطريقة فتح م�سروع و اختيار املقا�س املطلوب للعمل واأي�ًسا تعرفوا 

على طريقة اجتزاء اللقطات واإ�سافتها ومن ثم ت�سدير العمل للن�سر .

تاأتي املحا�سرتني يف اإطار �سعي وحدة تطوير املهارات لتطوير العملية 

التدريبية ملن�سوبي الكلية واجلامعة.

بودكاست »صوت الجامعة«
يناقش: الذكاء االصطناعي 

»تقنيات التصنيع الناشئة«.. في محاضرة

نادي القانون يختتم محكمته التدريبية

ر�سالة اجلامعة - عبداهلل املنبهي:

اجلربين   هبة  الدكتورة  �سجعت 

تعلم  امل�سارك يف جمال  الأ�ستاذ   -

تقنية  ق�سم  يف  وال��روب��وت��ات  الآل���ة 

املعلومات –  الأ�سخا�س الطموحني 

وال�سغوفني على األ يفقدوا الأمل يف 

كانت  مهما  اأحالمهم  خلف  ال�سعي 

ملجال  ان�سمامها  فق�سة  ك��ب��رية، 

تدخل  التي  التعاونية  ال��روب��وت��ات 

ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  حت��ت 

هي �ساهد على جناحها يف املجال 

رغبت  لها  حلًما  ك��ان  لطاملا  ال��ذي 

هبة  الدكتورة  وانتقال  حتقيقه.  يف 

ال��روب��وت��ات  اإىل جم���ال  اجل��ربي��ن 

ن�ساأت  وكيف  ال�سطناعي  والذكاء 

على ح��ب ه��ذا امل��ج��ال م��ث��ال على 

اأهمية ال�سغف يف املجال الأكادميي. 

حالياً ت�سغل الدكتورة هبة اجلربين 

ال��درا���س��ات  م��رك��ز  م��دي��رة  من�سب 

ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  املتقدمة 

(ذك������اء) ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود. 

وم���ن اجل��دي��ر ذك���ره اأن ال��دك��ت��ورة 

عمادة  وكيلة  من�سب  �سغلت  هبة 

والت�سالت  الإلكرتونية  التعامالت 

عام ٢٠١٩م. كما اأنها م�سرتكة بعدة 

جمموعة  منها  مهمة  جم��م��وع��ات 

ال����روب����وت����ات، وت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي��ات 

مركز  و  البحثية،  الذكية  احلو�سبة 

اأبحاث الروبوتات الذكية بكلية علوم 

امللك  بجامعة  واملعلومات  احلا�سب 

جمعية  يف  ع�سو  اأنها  كما  �سعود. 

خريجي ابن خلدون للمراأة ال�سعودية 

والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  يف 

الرابطة  يف  ع�سو  و  والريا�سيات، 

مبعهد  ال��دك��ت��وراه  بعد  ملا  الوطنية 

ما�سا�سو�ست�س لتقنية املعلومات.

ب��ّي��ن��ت ال���دك���ت���ورة ه��ب��ة اأوج����ه 

الخ���ت���الف ب���ني اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 

وال��ذك��اء  ���س��ك��ي��ورت��ي  ال�����س��اي��رب  اأو 

بعد  ما  برنامج  واأن   ، ال�سطناعي 

لها  قدم    (post doc) الدكتوراة 

جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا، حيث 

مل���دة �سنة يف  ال��ت��ج��رب��ة  ا���س��ت��م��رت 

للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد 

لها  اأت��اح��ت  و  الأم��ري��ك��ي   (MIT)

الفر�سة ل�ستك�ساف اأهمية الأبحاث 

بحثية  خمرجات  تكوين  يف  البينية 

متميزة.  �ساركت الدكتورة احلديث 

بع�س  به  قامت  جميل  م�سروع  عن 

م�سروع  وهو  البكالوريو�س،  طالبات 

ذك��اء  مركز  يدعمه  ال��ذي  ›�سالم‹ 
الذكية  ال��روب��وت��ات  اأب��ح��اث  ومركز 

امل�سروع  الهدف من  باجلامعة. كان 

مكافحة  يف  ال���روب���وت  ا���س��ت��خ��دام 

ق�س�س  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  ال��ت��ن��م��ر 

روبوت  تدريب  خالل  من  الأطفال، 

بحيث  للطلبة،  ق�س�س  ق�س  على 

ميكن لهم �سوؤال الروبوت بعد �سماع  

يف  ت�ساعد  اأ�سئلة  الق�سرية  الق�سة 

حل امل�سكلة وفهمها.

و من الأمثلة البحثية التي طرحتها 

الدكتورة  تاأثري جائحة كورونا على 

البينية،   الأبحاث  و  امل�ساريع  تطوير 

اخلا�سة  بتجربتها  اأ���س��ادت  حيث 

تطوير  األهمتها  اجلائحة  اأن  وكيف 

بحث بيني يخ�س الأمرا�س املعدية، 

تبحث  التي  الروبوتات  من  �سرب  و 

نا�س م�سابني؛ ليتم نقلهم اإىل 
ُ
اأ عن 

العيادات املعاجلة. مما يجعل الذكاء 

التخ�س�سات  اأبرز  من  ال�سطناعي 

بني  بينية  اأبحاث  وجود  التي حتفز 

تخ�س�سات خمتلفة.

ال���دك���ت���ورة هبة  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 

مركز  اإىل  ال�ساد�سة   احللقة  يف 

ال��درا���س��ات امل��ت��ق��دم��ة يف ال��ذك��اء 

ال�سطناعي يف جامعة امللك �سعود 

البحثية  اجلوانب  لتو�سيح  (ذك��اء) 

بتطوير  تقوم  اأن  املمكن  من  التي 

اجلامعة  اأه���داف  تخدم  م�ساريع 

يف  التخ�س�س  مت��ي��ز  و  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

يف  لالبتكار  خ�سبة  بيئة  تكوين 

حلول  ب��اب��ت��ك��ار  امل��رك��ز،  تخ�س�س 

�ستى  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

املجالت، حيث يقدم املركز عديًدا 

مع  بال�سراكة  وذلك  اخلدمات،  من 

والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

���س��ت��ى جم���الت  اجل��ام��ع��ة يف  يف 

القدرات  وبناء  والبتكار،  البحث 

ال�ست�سارية،  واخلدمات  الب�سرية، 

حتقيق  يف  امل��رك��ز  روؤي����ة  لتفعيل 

ال��ذك��اء  متكني  يف  العلمي  التميز 

الدكتورة  �ساركت   . ال�سطناعي 

يف  املركز  تاريخ  عن  موجزة  نبذة 

احللقة، واأو�سحت اأن هناك  ثالث 

خاللها  من  ميكن  اأ�سا�سية  ركائز 

التي  اأه����م اخل���دم���ات  ا���س��ت��ن��ب��اط 

الركيزة الأوىل هي  يقدمها املركز، 

الثانية  والركيزة  والبتكار،  البحث 

على  بالرتكيز  ال��ق��درات  بناء  ه��ي 

الدورات وور�س العمل والهاكاثونات 

وامل��ع�����س��ك��رات يف جم���ال ال��ذك��اء 

ال�سطناعي، والركيزة الأخرية هي 

�سواء  للجهات  ال�ست�سارات  تقدمي 

خارجها.  اأم  اجلامعة  يف  داخلية 

اأثرى  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  و 

احل����وار ب��احل��دي��ث ع��ن الأب��ح��اث 

البينية و اأهميتها يف متكني الذكاء 

و  القطاعات  كل  يف  ال�سطناعي 

بلغ  حيث  البحثية،   التخ�س�سات  

املن�سورة  العلمية  ال��ب��ح��وث  ع��دد 

حاليا يف املركز منذ ن�ساأته يف عام 

2011م  160 بحثا علميا 8 اأوراق 
نُ�ِسرت يف 2021م. 

املركز  اأن  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 

الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  ي�ستهدف  ل 

بناء  اأي�ساً  ي�ستهدف  بل  فح�سب؛ 

التدري�سي  النطاق  خ��ارج  ق���درات 

التقليدي من خالل �سد الثغرة بني 

وجود  يبني  مما  والتطبيق  البحث 

قبل  م��ن  مقدمة  متنوعة  خ��دم��ات 

اأم  ا�ست�سارية،  كانت  �سواء  املركز 

تدريبية، اأم  بحثية.  

احللقتان حتتويان على معلومات 

و جت����ارب ت��خ�����س ت��ط��وي��ر ال��ذك��اء 

ال����س���ط���ن���اع���ي، ح���ي���ث مي��ك��ن��ك��م 

من  كاملة  احللقة  اإىل  ال���س��ت��م��اع 

البحث  اأوع��رب   الكود،  خالل م�سح 

ع���ن ا���س��م ال��ب��ودك��ا���س��ت »���س��وت 

على   »ksuvoice  – اجل��ام��ع��ة 

اأو     Spotify اأو   anchor من�سة 

Apple
podcast

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

امل��ت��ق��دم  الت�سنيع  م��ع��ه��د  ن��ظ��م 

الت�سنيع  »تقنيات  بعنوان  حما�سرة 

ال��دك��ت��ور غالم  قدمها  ال��ن��ا���س��ئ��ة«  

ح�سني .

يف بداية املحا�سرة قدم الدكتور 

اأح����دث عمليات  ع��ن  ن��ب��ذة  غ���الم 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ث��ل: امل���رون���ة وال���ق���درة 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة م���ن ح��ي��ث ال��ت��ك��ل��ف��ة، 

اخلفيف،  وال����وزن  والتخ�سي�س، 

البيئي،  واجلانب  الت�سميم،  وتعقيد 

التوجهات  على  ت��وؤث��ر  اأم���ور  وه��ي 

احلديثة يف قطاع الت�سنيع.

وا���س��ت��م��ل��ت امل���ح���ا����س���رة ع��ل��ى 

وا�ستدامة،  مرونة  الأكرث  العمليات 

املطالب  هذه  تلبية  �ساأنها  من  التي 

حيث  املح�سن،  الأداء  مع  املبتكرة 

بُ��ذل��ت ج��ه��ود ك��ب��رية ح���ول ال��ع��امل 

لتحقيق هذه الأهداف نحو تقنيات 

على  اأوق��ائ��م��ة  مبتكرة  اإم���ا  ت��ك��ون 

تهجني الطرق اجلديدة والتقليدية.

التقنيات  نوعي  املحا�سر  وق��دم 

اإىل ج��ن��ب م��ع م��زاي��اه��م��ا،  ج��ن��ًب��ا 

جديدة  اآف���اق  فتح  ب��الإم��ك��ان  حيث 

اإف���ادة  اأج���ل  وال��ت��ع��اون م��ن  للبحث 

ت�سكيل  واأهمها:  املحلية،  ال�سناعة 

���س��ف��ائ��ح ت���زاي���دي���ة ب����دون ق��ال��ب، 

امليكانيكية  ال�سطحية  وامل��ع��اجل��ة 

ثالثية  والطباعة  ال�سغر،  متناهية 

الهتزاز  ومعاجلة  واللحام  الأبعاد، 

بالتعديل  والت�سكيل  اأوالح��ت��ك��اك، 

الهجني، والت�سنيع.

وف���ى ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���س��رة اأج���اب 

اأ�سئلة  ع��ن  ح�سني  غ��الم  ال��دك��ت��ور 

احل�سور.

ر�سالة اجلامعة - م�ساري املالكي:

حمكمته  ال��ق��ان��ون  ن���ادي  اختتم 

واخلمي�س  الأح��د  يومي  التدريبية 

بح�سور عميد  العام اجلاري  مطلع 

ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  كلية 

اآل  حممد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

ال�سيخ، ووكيل كلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية للتطوير واجلودة الدكتور 

م�ساري بن حممد ال�سقّياين، وذلك 

كلية  التدريبية يف  املحكمة  مقر  يف 

تناولت  ال�سيا�سية.  والعلوم  احلقوق 

املحكمة التدريبية الأوىل ق�سية عن 

ب��اإدارة  وكانت  املعلوماتية،  اجلرائم 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دامل��ج��ي��د ب��ن ك��وي��ران 

م�ساري  الدكتور  اأدار  كما  ال�ُسلمي، 

للتطوير  الكلية  وك��ي��ل  ال�سقّياين 

التي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  واجل�����ودة 

كما  جنائية.  ق�سية  تتناول  كانت 

الدكتور  الكلّية  عميُد  النادي  ك��ّرم 

بح�سور  ال�سيخ،  اآل  عبداللطيف 

واجل����ودة  للتطوير  ال��ك��ل��ّي��ة  وك��ي��ل 

م   وُكرِّ ال�سقّياين،   م�ساري  الدكتور 

تقديًرا  ال�ُسلمي  الدكتور عبداملجيد 

جلهوده. يُذكر اأن املحكمة التدريبية 

حماكاة  اإىل  تهدف  مناف�سة  تُ��ع��ّد 

والرتافع  الق�ساء  لواقع  امل�ساركني 

احل�سور  اإتاحة  مع  املحاكم،  اأم��ام 

للجمهور.
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ر�صالة اجلامعة - قما�ش املني�صري:

ت�صوير - �صارة احلمدان

ب���رع���اي���ة م���ع���ايل رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة  

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

ال��ع��م��ر  ت����وج ن��ائ��ب رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة 

العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���ص��ات 

الدكتور يزيد بن عبد امللك اآل ال�صيخ 

يف  للتميز  ج�صنت  بجائزة  الفائزين 

دروت��ه��ا الثانية ي��وم ال��ث��اث��اء املا�صي 

ي��ن��اي��ر   10 امل����واف����ق   1444/6/17
ال��درع��ي��ة  ق���اع���ة  يف  وذل�����ك  2023م، 
للفوز  الرئي�ش.تر�صح  اجلامعة  ببهو 

باجلائزة اأكرث من 231  على 4 فروع، 

اإذ ت��اأت��ي اجل��ائ��زة انطاًقا م��ن عراقة 

اجلمعية وامتداًدا لدورها الريادي منذ 

اأربعة عقود، وانطاًقا من م�صوؤوليتها 

جتاه تكرمي الرواد وت�صجيع الباحثني 

التاأليف  حركة  وتن�صيط  وامل��وؤل��ف��ني، 

والن�صر، ون�صر ثقافة التميز والإب��داع 

يف املجالني الرتبوي والنف�صي.

 

 رواد الرتبية وعلم النف�ش

وعلم  الرتبية  رواد  فئة  تُ��وج يف   

�شحات  بن  حممد  الدكتور  النف�س 

70 مر�شحا، ويف  اخلطيب من بني 

للعلوم  ال�شعودية  رواد اجلمعية  فئة 

حممد  الدكتور  والنف�شية  الرتبوية 

ب���ن ح�����ش��ن ال�����ش��ائ��غ م���ن ب���ني 10 

مر�شحني، حيث ناال درع اال�شتحقاق 

والع�شوية ال�شرفية.

املبادرات املوؤ�ص�صية

االأول،   امل��رك��ز  ج��ائ��زة  ُح��ج��ب��ت 

االإدارة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ف��از  فيما 

العامة للتعليم مبنطقة الق�شيم عن 

ونالت  املتعلمة«  »املدر�شة  مبادراتها 

درع التميز ومبلغ 5 اآالف ريال، كما 

مت حجب فئة املبادرات الفردية.

 الكتاب املرتجم

بعنوان  كتاب  االأول  باملركز  ف��از 

العالية  امل��ب��ك��رة  الطفولة  »ب��رام��ج 

ترجمة  وكيف«،  وملاذا  ماذا  اجلودة 

ال�شدراين،  �شالح  غ��ادة  الدكتورة 

 10 ومبلغ  التميز  درع  ن��ال  حيث 

اآالف ريال، وفاز باملركز الثاين كتاب 

التدري�س  ا�شتخدام  »كيفية  بعنوان: 

امل��ت��م��اي��ز يف ال��ف�����ش��ول امل��ت��ن��وع��ة 

درا�شًيا«، ترجمة الدكتورة وداد عبد 

الرحمن اأباح�شني ونالت درع التميز 

ومبلغ 5 اآالف ريال.

البحث العلمي

فاز يف فئة البحث العلمي املن�شور 

للعلوم الرتبوية  ال�شعودية  يف املجلة 

عن  العتيبي  حمياء  بندر  الدكتور 

�شلوك  وعالج  »تقييم  بعنوان  بحثه 

جرح الذات الذي يظهر لدى اأطفال 

ا�شطراب طيف التوحد«، حيث نال 

ريال،  اآالف   10 ومبلغ  التميز  درع 

الداود  فهد  الدكتور عبد اهلل  وفاز 

يف  املن�شور  العلمي  البحث  بجائزة 

املجلة ال�شعودية للعلوم النف�شية عن 

العالقة  من  »التحقق  بعنوان  بحثه 

الب�شري  االجت���اه  متييز  عتبة  ب��ني 

»عينة  ال��ت��وح��د:  �شمات  وم�شتوى 

ومبلغ  التميز  درع  ون��ال  �شعودية«، 

10 اآالف ريال.
واأو����ش���ح امل�����ش��رف ال���ع���ام على 

اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  اجل���ائ���زة 

النف�شية  للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية 

فهد  ال��دك��ت��ور  »ج�شنت«  وال��رتب��وي��ة 

بن �شليمان ال�شايع اأن رعاية رئي�س 

الثانية  للدورة  �شعود  امللك  جامعة 

وت�شريف  للتميز  ج�شنت  جائزة  من 

للدرا�شات  اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب 

تتويجا  يعد  العلمي  والبحث  العليا 

وعلم  بالرتبية  للمخت�شني  وتقديرا 

به  يحظى  وم���ا  باململكة،  النف�س 

قطاع التعليم من دعم ال حمدود من 

لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

اهلل،  حفظه  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

العهد االأمري حممد بن  و�شمو ويل 

�شلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 

الوزراء، مقدما التهاين للفائزين.

 روح التناف�ش

عام  اأم���ني  ب��نينّ  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

العلمية  اللجنة  وم��ق��رر  اجل��ائ��زة 

الدكتور اأن�س بن اإبراهيم التويجري 

روح  دع��م  اإىل  تهدف  اجل��ائ��زة  اأن 

العلمي  االإن���ت���اج  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

وجت�شيد قيمها واأهدافها يف تطوير 

وت�شجيع  ون�����ش��ره  ال��رتب��وي  الفكر 

الرتبية  يف جماالت  العلمي  البحث 

هذا  ح��دث  م��ا  واأن  النف�س،  وعلم 

اليوم حتقيق لهذه االأهداف، مقدما 

التهنئة للفائزين، و وداعيا بالتوفيق 

يف  ال��ف��وز  احل��ظ  يحالفهم  مل  مل��ن 

املرات القادمة باإذن اهلل.

اأ�صداء متميزة 

االإعالمية  اللجنة  رئي�س  وب���نينّ 

�شعد  ب��ن  املح�شن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

اأن اجلائزة حققت اأ�شداء  احلارثي 

واليوم  االأوىل،  ن�شختها  يف  متميزة 

النجاح.  ه��ذا  توا�شل  احلمد  وهلل 

جلميع  وت��ق��دي��ره  �شكره  ق��دم  كما 

اجلامعة  داخ��ل  االإعالمية  اجلهات 

وت�شاهم  �شاهمت  التي  وخارجها 

قدم  كما  اجلمعية  ر�شالة  ن�شر  يف 

العلمي  ل��ل��ن��ادي  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره 

لطلبة الدرا�شات العليا يف اجلامعة 

جائزة  حفل  تنظيم  يف  مل�شاركته 

ج�شنت للتميز »الدورة الثانية«

 جتربة مفيدة

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة 

للجمعية  �شكرها  ال�شدراين  غ��ادة 

والنف�شية  الرتبوية  للعلوم  ال�شعودية 

الفر�شة  اإت���اح���ت  ع��ل��ى  »ج�����ش��نت« 

لعر�س وتقدمي ترجمة الكتاب والذي 

جاء بعنوان« برامج الطفولة املبكرة 

،وكيف«،  ملاذا  ماذا  اجل��ودة  العالية 

ثريا  مرجعا  يعد  الكتاب  اأن  موؤكدة 

و  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  تخ�ش�س  يف 

جمال  يف  للعاملني  اإر�شاديا  دليال 

باالأطفال  اخلا�شة  الطفولة  مراكز 

الر�شع  والدارجني وما قبل املرحلة 

يقدمه  ما  اإىل  باالإ�شافة  االبتدائية 

للم�شتثمرين يف جمال طفولة مبكرة 

علمية  اأ�ش�س  من  عالية  جودة  ذات 

وتربوية حديثة ت�شاهم ب�شكل مبا�شر 

روؤي���ة  اأه�����داف  يف حتقيق  وف��ع��ال 

اململكة 2030. واأبانت د.ال�شدراين 

اأن ترجمة الكتاب اإىل اللغة العربية 

بالرغم  وغنية   مفيدة  جتربة  تُعد 

على  مثنية  التحديات،  بع�س  عن 

الدعم الذي ح�شلت عليه من مركز 

امللك  جامعة  ن�شر  ودار  الرتجمة 

�شعود، ليرتجم ذلك باحل�شول على 

اجلائزة.

ينال  اأن  غ��ادة  ال��دك��ت��ورة  ومتنت 

الكتاب ا�شتح�شان املهتمني بالرتبية 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  وال��ت��ع��ل��ي��م يف 

واخلا�س.

ح�صور كبري

���ش��ه��د ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ع���دد من 

ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ة واأع�����ش��اء هيئة 

التدري�س، ورواد الرتبية وعلم النف�س 

اجلمعية  اإدارة  جمال�س  واأع�����ش��اء 

كبري  عدد  اإىل  باالإ�شافة  ال�شابقة، 

وم��ع��ارف��ه��م،  ال��ف��ائ��زي��ن  ذوي  م���ن 

واملهتمني بال�شاأن الرتبوي والنف�شي، 

وخرباء الرتبية والتعليم.

اجلائزة فروع  على  ومتقدمة  متقدما   231

د. آل الشيخ يكرم الفائزين بجائزة جستن 

تأتي الجائزة انطالقًا من عراقة الجمعية وامتدادًا لدورها الريادي
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بح�ضور اأمني عام منطقة الريا�ض..

د. النمي: زيادة عدد المتفوقين في كل عام دليل على نجاح الجامعة في برامجها ودورها في 
رفد المجتمع

د. العمر يكرم الطلبة المتفوقين بجائزة عميد شؤون الطالب  

ر���ش��ال��ة اجل��ام��ع��ة- اإمي����ان ال�����ش��ه��ري، 

قما�ش املني�شري:

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

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

جائزة  حفل  املا�شي  الأح���د  العمر، 

ع���م���ي���د �������ش������وؤون ال�����ط�����اب ل��ت��ك��رمي 

الطلبة املتفوقني يف العام اجلامعي 

اخل��ام�����ش��ة  ال���دف���ع���ة  م����ن  1443ه� 
ع���������ش����رة، ب���ح�������ش���ور اأم��������ني م��ن��ط��ق��ة 

ال���ري���ا����ش ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و الأم����ري 

ف��ي�����ش��ل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ي��اف، 

ون���ائ���ب ال��رئ��ي�����ش وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات 

بقاعة حمد  وذلك  الطلبة،  واأولياء 

اجلا�شر ببهو اجلامعة الرئي�ش.

عمادة  �أقامته  �ل��ذي  �حلفل  ب��د�أ 

�ضوؤون �لطالب بالرتحيب باحل�ضور 

و�آي��ات من �لذكر �حلكيم، تال ذلك 

ع��ر���ض م��رئ��ي ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ج��ائ��زة 

�لعميد، ت�ضمن �لعر�ض تاريخ �ضدور 

نظام �جلائزة من جمل�ض �لعمد�ء يف 

جل�ضته �ملنعقدة بتاريخ  30 من �ضهر 

ذي �حلجة من عام 1429ه�.

جودة خمرجات اجلامعة

ن��ائ��ب رئي�ض  رّح����ب  ذل���ك  ب��ع��د 

�جل���ام���ع���ة ل���ل�������ض���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�لأك���ادمي���ي���ة �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 

باحل�ضور  كلمته  يف  �لنمي  �ضالح 

و�لطلبة وذويهم، معرب�ً عن �ضعادته 

بهم  �لح��ت��ف��اء  ف��رح��ة  مب�ضاركتهم 

وتكرميهم.

للقيادة  �ضكره  �لنمي   د.  وق��دم 

�ل��ر���ض��ي��دة يف ه���ذه �ل���ب���الد �ل��ت��ي 

�لوطن  تنمية  عينيها  ن�ضب  و�ضعت 

ذل���ك يف  يتمثل  ح��ي��ث  و�مل���و�ط���ن، 

وكان  بالتعليم وخمرجاته،  �لهتمام 

�إن�ضاء �جلامعات  منها �لرتكيز على 

�ل��و���ض��ائ��ل.  ب�ضتى  �لتعليم  ودع���م 

�جلامعة  و�ضعت  ذلك  مع  ومتاهياً 

�لعلمي  للتميز  �لتحفيز  ب��ر�م��ج 

�ضمنها  من  �لتي  �ملتفوقني  وتكرمي 

�لأكادميي  فالتفوق  �لعميد،  جائزة 

خمرجات  ج��ودة  على  موؤ�ضًر�  يُعّد 

�جلامعة.

و�أبان �لدكتور �لنمي �أن زيادة عدد 

�ملتفوقني يف كل عام دليل على جناح 

على  ودل��ي��ل  بر�جمها  يف  �جلامعة 

دورها يف رفد �ملجتمع بنخبة مميزة 

ي�ضاهمون يف  �لذين  من �خلريجني 

�لوطن ومنائه وتقدمه.

203 مكرمني
ب��ع��د ذل���ك ك����ّرم  م��ع��ايل رئي�ض 

عبد  ب��ن  ب���در�ن  �لدكتور  �جلامعة 

رئي�ض  ون���ائ���ب  �ل��ع��م��ر،  �ل��رح��م��ن 

�جل���ام���ع���ة ل���ل�������ض���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�لأك��ادمي��ي��ة �ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 

���ض��ال��ح �ل��ن��م��ي، وع��م��ي��د ع��م��ادة 

���ض��وؤون �ل��ط��الب �ل��دك��ت��ور علي بن 

�لطلبة  من   203 �لدلبحي،  كناخر 

�مل��ت��م��ي��زي��ن، و�ل���تُ���ِق���ط���ت �ل�����ض��ور 

�لتذكارية بهذه �ملنا�ضبة.

�شخاء مع الطاب

�لطالب  �ضوؤون  وقال عميد  هذ� 

�لدلبحي:  كناخر  بن  علي  �لدكتور 

�جلو�ئز  �أه��م  من  �جلائزة  هذه  �إن 

�لحتفاء  يف  �جلامعة  تقدمها  �لتي 

ت�ضاهم  وتكرميهم، حيث  باملتفوقني 

يف حتفيز طالب �جلامعة وطالباتها 

و�لإب����د�ع،  �لتقدم  م��ن  م��زي��د  على 

وهي من �ضبل دعم �جلامعة للطلبة، 

�لأخرى  كما هو �حلال يف �جلو�ئز 

�لتي تقدمها �لعمادة،  ومنها جائزة 

�لطلبة  ل��ت��ك��رمي  �مل��ث��ايل  �ل��ط��ال��ب 

�لطالبية،  �لأن�ضطة  يف  �ملتميزين 

وج���ائ���زة �مل��ل��ت��ق��ى �ل��ع��ل��م��ي ل��دع��م 

مبيِّناً  و�لب��ت��ك��ار،  و�ملوهبة  �لبحث 

�أن �جلامعة �ضخية جد�ً مع طالبها 

على  تعينهم  �لتي  �لو�ضائل  ب�ضتى 

و�لتفوق  �لعلمي  �لبحث  يف  �لتو�ضع 

و �ضقل مو�هبهم وحتفيز �إبد�عهم.

كوكبة املتميزين

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ع������ربت وك��ي��ل��ة 

ع��م��ادة ����ض���وؤون �ل��ط��الب ل�����ض��وؤون 

�لقفيدي  روؤى  �لدكتورة  �لطالبات 

من  �لكوكبة  ب��ه��ذه  �فتخارها  ع��ن 

�ملتميزين و�ملتفوقني علمياً.

�ملتفوقني  �أن  د.�لقفيدي  و�أك��دت 

نظر�ً  �لح��ت��ف��اء؛  ه��ذ�  ي�ضتحقون 

عالية،  م��ع��دلت  ع��ل��ى  حل�ضولهم 

معتربة �أنهم �ضرف للجامعة وللوطن.

ل�ضوؤون  �لعمادة  وكيلة  وق��دم��ت 

على  للقائمني  �ضكرها  �لطالبات 

تنظيم �جلائزة و�لدعم �ل�ضخي من 

معايل  ر�أ�ضها  وعلى  �جلامعة  �إد�رة 

رئ��ي�����ض �جل��ام��ع��ة، ل��ك��ل م��ا تقدمه 

للطلبة من دعم ومتكني.

ا�شتمرارية اجلائزة 

كلية  عميد  �ضكر  ج��ان��ب��ه  م��ن   

�لعلوم �لدكتور زيد �آل عثمان معايَل 

�لرئي�ض  ون��ائ��ب  �جل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض 

عمادة  وعميد  �لأكادميية  لل�ضوؤون 

�ضوؤون �لطالب على ��ضتمر�رية هذه 

مدى  على  �لتكرمي  وه��ذ�  �جل��ائ��زة 

�ضنو�ت للنخبة من �لطلبة �ملتميزين 

�إقامة  يف كل عام، وذلك من خالل 

�ملعنوي  �لدعم  وتقدمي  �حلفل  هذ� 

عن  معرباً  لتحفيزهم،  لهم  و�مل��ادي 

�لعلوم  كلية  فخره بطالب وطالبات 

�لكلية  �أق�ضام  جميع  من  �ملتفوقني 

يف  �ل��ر�ئ��دة  �لكليات  من  تُعد  �لتي 

�لبحث �لعلمي على م�ضتوى �جلامعة 

ت��ق��دم��ه م��ن ن�ضبة  و�ل���وط���ن، مب��ا 

�أبحاث عالية ترثي �حلر�ك �لعلمي 

و�ملعريف.

مناء للوطن

�لعلوم  كلية  عميدة  باركت  فيما 

مي  �ل��دك��ت��ورة  �لتطبيقية  �لطبية 

وذويهم  �ملتفوقني  للطلبة  �لر��ضد 

ن��ظ��ر ه���ذ� �مل��ن��ج��ز، و�أع���رب���ت عن 

�جلامعة  لإد�رة  و�ضكرها  تقديرها 

تقدمي  على  �لرئي�ض  معايل  بقيادة 

�لطلبة  لتحفيز  �جلو�ئز؛  هذه  مثل 

وت�ضجيعهم و�لرتقاء بهم لنماء هذ� 

�لوطن.

جهد ُمقدر

�أب��دت  �ملتفوقني،   �ضعيد  وعلى 

�لطالبة �ملتفوقة جنالء �حلربي من 
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د. الدلبحي: الجامعة سخية مع طالبها في البحث العلمي

ضخ أكثر من  6 ماليين على الجائزة منذ إنشائها  حتى عام 1442هـ
كلية طب �لأ�ضنان فرحتها بح�ضولها 

يف  تاأتي  �لتي  �لعميد  جائزة  على 

ختام كل �ضنة.

ت�ضعر  �جل����ائ����زة  �أن  و�أب����ان����ت 

بالتقدير  يحظى  جهده  باأن  �ملتفوق 

�لكبر  �لأث��ر  يرتك  و�لعتز�ز، مما 

لديه ويحفزه للمزيد.

فيما �أعرب �لطالب �ملتفوق نا�ضر 

عن  �لتمري�ض  كلية  من  �لعجرو�ض 

وقد  �جلائزة،  بهذه  �لبالغة  �ضعادته 

�ضمن  يكون  �أن  �لفر�ضة  له  �أتيحت 

�مل��زي��د  ت��ق��دمي  متمنياً  �مل��ت��ف��وق��ني، 

وللجامعة  �ل�ضخ�ضي  �ل�ضعيد  على 

وللوطن ولعائلته، وذلك ملا تلّقاه من 

دعم وت�ضجيع حثيث من �جلميع.

وقدم �لطالب �ملتفوق ريان حممد 

�لأ�ضنان،  ط��ب  كلية  م��ن  �لقري�ضة 

�ضكره لأ�ضرته قبل كل �ضيء، »حيث 

لتفوقي  و�ضبب  �لأول  �لد�عم  �إنهم 

بعد �هلل، فلهم �لف�ضل فيما �أنا عليه 

دعمه،  من  جميع  على  مثنياً  �لآن« 

وبالأخ�ض �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض من 

د�خل  �لكلية وخارجها.

من جانبها �أبدت �لطالبة �ملتفوقة 

نورة �أمني ح�ضني من كلية �لتمري�ض 

كان  �ل��ذي  �لإجن���از،  بهذ�  �ضعادتها 

نعمة  حلماً. وقالت: �حلمدهلل على 

ل��ه��ذه �جل���ائ���زة، خا�ضة  �ل��و���ض��ول 

كنت  بحيث  �ل�ضغف،  ف��ق��د�ن  بعد 

�أين  و�أ���ض��ع��ر  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أنتظر 

�هلل،  بف�ضل  لها  وتاأهلت  �ضاأ�ضل، 

ن��ورة  وق��ّدم��ت  عائلتي.  ب��دع��م  ث��م 

�أح��الم  لالأ�ضتاذة  �خلا�ض  �ضكرها 

وعلوى  �ل�ضلمي،  ون���و�ل  �ل�ضلمي، 

�لكثري، وخلود �ملطري، بالإ�ضافة 

�لتي  لوقفتهم  نظر�ً  زميالتها،  �إىل 

لتُن�ضى.

من جهتها ذكرت �لطالبة �ملتفوقة 

وعد ماجد �لزنيتان من كلية �للغات 

و�لرتجمة �ضعادتها وفرحتها �لكبرة 

وم�ضاعرها �لتي ل تو�ضف، مبنا�ضبة 

�ضوؤون  عميد  جائزة  على  ح�ضولها 

�لطالب للطالب �ملتفوقني. و�ضكرت 

وعد و�لديها �للَذين يُعترب�ن �لد�عم 

بعد  �لف�ضل  »فلهما  لتفوقها،  �لأول 

�هلل يف كل ما و�ضلت له، بالإ�ضافة 

�إىل زميالتي �لالتي �أ�ضكر �هلل على 

وجودهن بجانبي ودعمهن �مل�ضتمر«.

فيما بارك �لطالب �ملتفوق تركي 

لزمالئه  �لإع��الم  ق�ضم  من  �لعقيلي 

�ل��ت��ف��وق،  ه���ذ�  �ل��ك��ل��ي��ات  جميع  يف 

�ضتكون  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أن  م��وؤك��د�ً 

مقدماً  �ل��ط��الب،  جلميع  د�ع��م��ة 

�لتنظيم  هذ�  على  للقائمني  �ضكره 

وجميع من دعم �لطالب و�لطالبات 

من د�خل �جلامعة وخارجها.

الدعم املايل 

حتفيز  �إىل  �جل���ائ���زة   ت���ه���دف 

وحت�ضني  للطلبة،  �لدر��ضي  �لتميز 

ت�ضجيع  و  �جل��ام��ع��ة،  خم���رج���ات 

وتكرمي  �لأكادميية،  �ملناف�ضة  روح 

به.  و�لح��ت��ف��اء  �ل��در����ض��ي  �لتفوق 

حيث �ضكلت �جلامعة جلنة برئا�ضة 

�لتعليمية  لل�ضوؤون  �جلامعة  وكيل 

دقيقة  معاير  لو�ضع  و�لأكادميية 

�لرت�ضيح   �آل��ي��ة  وت�ضمل  للجائزة، 

�لدر��ضية  �مل��ع��دلت  �أعلى  �ختيار 

من  �جلامعي، خلم�ضة  �لعام  خالل 

�لطالبات،  م��ن  وخم�ض  �ل��ط��الب 

على  �ل��ف��ائ��زون  �لطلبة  ويح�ضل 

م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة، و���ض��ه��ادة ت��ف��وق  

�أكادميي، وعر�ض �أ�ضمائهم يف لوحة 

�إجمايل  ويُقدر   . بالكلية  �ل�ضرف 

�ل��دع��م �مل��ايل �مل��ق��دم م��ن �ضندوق 

للطلبة  �لعميد  جل��ائ��زة  �ل��ط��الب 

1430ه� وحتى  �ملتميزين منذ عام 

 6.674.700.00 ب�  1442ه�  عام 

ريال �ضعودي.
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نظمتها جلنة ال�رشاكة املجتمعية بق�سم الإعالم..

ندوة اإلعالم البيئي تناقش الفرص والتحديات
د. الشايع: مبادرة »الشرق األوسط األخضر« تهدف لزرع أكثر من مليار شجرة 

د. العتيبي: اإلعالم وسيلة لتعريف المجتمع بقضايا البيئة

د. معيدي: المملكة تعاني من أزمة بيئية منذ األزل
ر�سالة اجلامعة - ماجد العتيبي - 

عبداهلل ال�سبيعي:

ت�سوير - �سارة احلمدان

املجتمعية  ال�سراكة  جلنة  اأقامت 

بق�سم الإعالم يوم الثالثاء املا�سي، 

ن��������دوة ع���ل���م���ي���ة ب����ع����ن����وان »الإع���������الم 

ال���ب���ي���ئ���ي.. ال���ف���ر����ص وال���ت���ح���دي���ات«، 

الدكتور حممد  فيها كل من  �سارك 

ال�سايع ع�سو هيئة التدري�ص بكلية 

ع��ل��وم الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة، وال��دك��ت��ور 

يحيى العتيبي ع�سو هيئة التدري�ص 

ب��ك��ل��ي��ة ع���ل���وم الأغ�����ذي�����ة وال�����زراع�����ة، 

والدكتور اأحمد معيدي ع�سو هيئة 

اأدار  فيما  الإع���الم،  بق�سم  التدري�ص 

الندوة الدكتور طالل ال�سرثي ع�سو 

هيئة التدري�ص بق�سم الإعالم، وذلك 

يف ال��ق��اع��ة ال���ك���رى ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الإن�سانية والجتماعية.

5 مراكز بيئية
ال�سايع  الدكتور  ال��ن��دوة  ا�ستهل 

علوم  بكلية  البيئية  التوعية  اأ�ستاذ 

على  وحا�سل  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة 

اآي��وا  ال��دك��ت��وراه م��ن جامعة ولي���ة 

لتنمية  الوطني  للمركز  وم�ست�سار 

احلياة الفطرية ورئي�س جمل�س اإدارة 

اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية، 

ب��احل��دي��ث ع���ن الإ���س��رات��ي��ج��ي��ات 

مقدماً  النوعي،  والإع���ام  البيئية 

والقائمني  الإع����ام  لق�سم  �سكره 

يف  جمالنا  بقوله:  ال��رن��ام��ج  على 

ق�سية  من  قريب  الزراعي  الإر�ساد 

ويف  الإع��ام،  التخ�س�س يف جمال 

البيئية  الإ�سراتيجيات  عن  حديثنا 

ما  �سوؤال:  لدينا  يطراأ  اململكة  لدى 

الفائدة من الإ�سراتيجيات البيئية؟ 

الإن�����س��ان ه��و حم��ور هذه  اإن  حيث 

تعتمد  و�سحته  و�سامته  العملية 

من  ون��ق��ائ��ه��ا  البيئة  ���س��ام��ة  ع��ل��ى 

الإ�سراتيجيات  وه��ذه  ملوثات  اأي 

بكفاءة  الإن�سان  �سحة  لنقل  تهدف 

الهتمام  لق�سية  ولدة  اأول  عالية، 

يف ال��ب��ي��ئ��ة ك��ان��ت يف ع��ه��د  خ��ادم 

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

 - اهلل  يحفظه   - العزيز  عبد  ب��ن 

املجالت  بع�س  دم��ج  ق�سية  وه��ي 

وولدة وزارة البيئة واملياه والزراعة، 

ع��دد من  لديها  التي  ال���وزارة  ه��ذه 

ال���وك���الت اث��ن��ت��ان م��ن��ه��ا ت��ع��ن��ى يف 

من  وخرج  وجوانبها،  البيئة  ق�سية 

بيئية  م��راك��ز  ال���وزارة خم�سة  ه��ذه 

الوكالت  هذه  ول�سبط  متخ�س�سة، 

اأن�سئ �سابط اأمني لتتبع املخالفات 

و�سبط الإ�سراتيجيات والتنظيمات 

اأر�س  على  وانعكا�سها  والت�سريعات 

الواقع، ثم اأن�سئت  املحميات امللكية 

ك��دل��ي��ل ع��ل��ى اله��ت��م��ام ال��ق��ائ��م يف 

لها  و�سكل  الفطرية،  احلياة  حماية 

جمل�س اإدارة يراأ�سه �ساحب ال�سمو 

بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 

-يحفظه  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 

اهلل-. 

١١ مليار �سجرة

بعدها  اأن�سئ  د.ال�سايع:  واأ�ساف 

٧ حمميات بع�سها جديدة وبع�سها 

ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م���ن  ت�سلمها  مت 

ح��ول  مق�سمة  ال��ف��ط��ري��ة،  للحياة 

جمال�س  وي���راأ����س  اململكة  م��ن��اط��ق 

الأم��راء  ال�سمو  اأ�سحاب  اإدارات��ه��ا 

اإن�ساء  بداأ  ثم  اأهميتها،  على  تاأكيداً 

الإ���س��رات��ي��ج��ي��ات وامل���ب���ادرات كما 

على  احل��ي��اة  ج��ودة  برنامج  اأن�سئ 

م�ستوى اململكة والذي يعنى ب�سحة 

م�ستوى  ورفع  املدن  داخل  الإن�سان 

ثم جاءت  ال�سحية،  الإن�سان  وقيمة 

الأخ�سر«  الأو�سط  »ال�سرق  مبادرة 

والتي عقد لها موؤمتر يف جمهورية 

يف  وات�سحت  �سهرين،  قبل  م�سر 

هذا املوؤمتر اأهمية املبادرات والعمل 

التنموي والتي اقرح فيها اأن ي�سل 

مدار الأ�سجار املعمرة اإىل اأكرث من 

مبادرة  تلتها  ثم  �سجرة،  مليار   ١١

والتي من �سمنها  البيئية  ال�سعودية 

والتي  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة 

الأو�سط  »ال�سرق  مبادرة  من  تتفرع 

الأخ�سر«، وتهدف هذه املبادرة لزرع 

اململكة  �سجرة يف  املليار  يتجاوز  ما 

بحلول عام ٢٠٣٠.

اجلانب  اأهمية  د.ال�سايع  واأب��ان 

لين«  »ذا  اإن�ساء  مت  حيث  البيئي، 

منعدمة  للبيئة  �سديقة  مدينة  وهي 

الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة وت��ق��ع يف 

املدن  م�ستوى  وعلى  نيوم،  منطقة 

راأينا مبادرة »الريا�س اخل�سراء«.

ال�سوء  ال�سايع  الدكتور  و�سلط 

ق��ال: اختطف  الإع��ام، حيث  على 

مبيناً  امل�ساهري،  قبل  من  الإع���ام 

يف  توعية  م��ب��ادرات  اإىل  احل��اج��ة 

بحيث  الت�سال  وو�سائل  الإع���ام 

ولي�س اإعاماً  ي�سبح الإعام نوعياً 

تقليدياً بحتاً. 

 3 مدار�ص

يحيى  الدكتور  حت��دث  ذل��ك  بعد 

العتيبي وهو اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية 

وم�ست�سار  والزراعة  الغذية  علوم 

يف الرنامج الإمنائي لاأمم املتحدة 

عن  والزراعة  واملياه  البيئة  ووزارة 

بنا  املحيط  اأن  مبيناً  البيئة،  مفهوم 

يُعد الغاف اجلوي واملائي والياب�سة، 

واأن الكائنات احلية بجميع اأنواعها 

ال�سناعي  واملحيط  البيئة  من  هي 

تعد  وغريها   وال�سوارع  امل��دن  مثل 

للبيئة  املحوري  واملكون  البيئة  من 

اأفعال  وه��و  الجتماعي  املكون  هو 

ومع  البيئة  م��ع  وتعامله  الإن�����س��ان 

اجل��ان��ب  يف  اأم���ا  ال��ب��ع�����س،  بع�سه 

البيئة  مع  الإن�سان  لعاقة  النظري 

عن  حتدثت  م��دار���س  ث��اث  توجد 

النظرة  مدر�سة  وهي  املو�سوع  هذا 

احلتمية والتي قالت اإن الإن�سان ل 

يوؤثر يف البيئة، بل هو من يتاأثر منها 

والنظرة الثانية راأت اأن الإن�سان له 

والتاأثري  البيئة  يف  بالتحكم  القدرة 

ع��ل��ي��ه��ا  وال��ن��ظ��رة الأخ�����رية وه��ي 

هو  الإن�����س��ان  اإن  وت��ق��ول  التوافقية 

اأحد مكونات هذه البيئة ويوؤثر فيها 

ويتاأثر منها.

حاجة  عن  العتيبي  د.  واع��رف 

بق�سايا  املجتمع  لتعريف  الإع���ام 

حت�سني  يف  الإع��ام  وتاأثري  البيئة، 

البيئة وتعامل الإن�سان معها واإيجاد 

حلول مل�ساكلها.

 م�سلحة الإن�سان

ف��ي��م��ا حت���دث ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

معيدي - اأ�ستاذ الإعام والت�سال 

بكلية  الإع���ام  ق�سم  يف  امل�ساعد 

والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

درا�سة  يف  دكتوراه  على  واحلا�سل 

كان�س�س  ج��ام��ع��ة  م���ن  الت�����س��ال 

و�سائل  يف  ممار�س  اإع��ام��ي  وه��و 

اإع���ام���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة وم�����س��ت�����س��ار 

البيئة  وزارة  يف  �سابق  اإع��ام��ي 

ال�سحفيني  عاقة  ع��ن   - وامل��ي��اه 

يف  وجتربته  البيئية  املوؤ�س�سات  يف 

هذا املجال، مبيناً بداياته يف هذا 

ال�سدفة  وليدة  كانت  واأنها  املجال 

من  تخرجه  عقب   ٢٠٠١ ع��ام  يف 

يف  فر�سة  على  وح�سل  اجلامعة 

كمحرر  عكاظ  �سحيفة  يف  العمل 

انت�سرت  ف��رة  يف  وكانت  متعاون 

املت�سدع  ال��وادي  حمى  ازمة  فيها 

ال�سوء  ت�سليط  يف  م�ساهماً  وكان 

ومل  الق�سية،  ه��ذه  على  اإعامياً 

ي��ك��ن ه��ن��اك اه��ت��م��ام اإع��ام��ي يف 

ط���رح امل��و���س��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة يف 

الإع���ام���ي  ال���ط���رح  واأن  ال��ب��ي��ئ��ة 

مع  ي��ت�����س��ادم  البيئية  للموا�سيع 

للمنظمات  امل�����س��ال��ح  م��ن  ال��ك��ث��ري 

احل��ك��وم��ي��ة  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

مقدماً ن�سيحته للعاملني يف جمال 

الإعام البيئي اأن يقدموا م�سلحة 

يف  ي�سعوها  واأن  والبيئة  الإن�سان 

املقام الأول.

 �سح املياه

اململكة  اأن  م��ع��ي��دي  د.  و���س��دد 

اأزمة  من  تعاين  ال�سعودية  العربية 

املياه،  �سح  منها  الأزل،  منذ  بيئية 

عملية  يف  اململكة  توجهت  ول��ه��ذا 

البيئة  وزارة  اأن  ال�ستمطار، معتراً 

وامل��ي��اه وال��زراع��ة لديها ف��ج��وة يف 

عملية التوا�سل وادارة احلمات بني 

حتت  جمعت  التي  الثاث  وزاراتها 

�سقف واحد.
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الفنون األدائية والبصرية وعالقتها بالنقد الجمالي
حلقة نقا�ش يف ق�سم اللغة العربية..

قسم اللغة العربية يطلق .. مبادرة )لنقرأ بالعربية(

ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم: 

�شمن الأن�شطة الثقافية والبحثية 

العربية  اللغة  ق�شم  يقيمها  ال��ت��ي 

العلمي  ال��ب��ح��ث  جل��ن��ة  يف  مم��ث���اً 

قيمت حلقة نقا�ش  
ُ
والندوة العلمية، اأ

والب�شرية  الأدائية  (الفنون  بعنوان 

ي��وم  اجل��م��ايل)  بالنقد  وع���ق��ت��ه��ا 

الث�ثاء 1444/6/3ه� املوافق 27/ 

من  ك��ل  فيها  .���ش��ارك   2022  /12
العي�شى  عبدالعزيز  بنت  منال  اأ.د 

باجلامعة،  والنقد  الفل�شفة  اأ�شتاذ 

واأ.د ب�شمة عرو�ش الأ�شتاذ يف ق�شم 

�شماهر  ود.  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة 

ق�شم  يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ  ال�شامن 

اللغة العربية واآدابها، واأدارتها طالبة 

الدكتوراه اأماين جماعي  .

 الفنون الأدائية والب�سرية 

وعالقتها بالنقد اجلمايل

   افتتحت اأ.د منال العي�شى احللقة 

النقا�شية بورقتها التي جاءتبعنوان ) 

الفنون الأدائية والب�شرية وع�قتها 

العربية  اململكة  اجلمايل يف  بالنقد 

ال�شعودية (  وقد انطلقت من �شوؤال 

الكامل  الف�شل  يظهر  مل��اذا   : كبري 

اجلمايل  والنقد  الفنون  بني  لدينا 

اجلمايل  النقد  اأن  جن��د  ح��ني  يف 

جنب  اإىل  جنباًا  الفنون  م��ع  ي�شري 

�شرورة  موؤكدة  العربي؟  العامل  يف 

مواجهة هذه الإ�شكالية اأكادميياًا من 

البينية بني كليات  الدرا�شات  خ�ل 

العلوم الإن�شانية والجتماعية وكلية 

الفنون، الكلية اجلديدة يف اجلامعة. 

من  ا  ع��دداً العي�شى  د.  قدمت  وق��د 

امل���ق���رح���ات، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ���ش��رورة 

اإرثاًا  بو�شفه  النبطي  ال�شعر  درا�شة 

اإىل  ا  نظراً ا،  متنوعاً ا  �شخماً ثقافياًا 

ات�شاع الرقعة اجلغرافية يف اململكة 

وتنوعها، ودعت اإىل العناية  بتاأ�شيل 

وال��ف��ل��ك��ل��ور  ال�شعبية  ال��رق�����ش��ات 

دللت��ه��ا،  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال�شعبي 

يف  النظر  �شرورة  على  اأك��دت  كما 

وال��درام��ا  املو�شيقى 

ال�����ش��ع��ودي��ة، م��وؤك��دة 

على  الركيز  �شرورة 

ال�شعودية  ال�شينما 

تغرد  لأنها  ا؛  حت��دي��داً

خارج ال�شرب النقدي 

ح�شب   – اجل��م��ايل 

ي�شكل  مم��ا   – راأي��ه��ا 

��ا ف��ن��ياً��ا ل��ك��ون  ���ش��ع��فاً

ه��ذه الأع��م��ال ت�شري 

نقد  دون  م���ن���ف���ردة 

وك���ان    . ي�����ش��اي��ره��ا 

وقفة  منال  للدكتورة 

الفن  �شيميائية  م��ع 

والعر�شة  ال�شامري 

ال�������ش���ع���ودي���ة، ف��ق��د 

الرق�شات  من  ال�شامري  اأن  ذكرت 

 : تقول  جند  يف  امل�شهورة  ال�شعبية 

ا للرجال  » باإيقاعاته احلزينة جلو�شاً

�شيميائية  بكل  لل�شيدات،  ��ا  ووق��وفاً

اإيقاع  يف  الهادئة  وحركاته  اجل�شد 

حوله  يراق�ش  ح��زي��ن،  مو�شيقي 

ذات  بطبول  دائرة  �شبه  الرجال يف 

والأن��ني،  البكاء  بني  يتمايل  اإي��ق��اع 

بخمارهن  ال�����ش��ي��دات  وت��راق�����ش 

الأ����ش���ود مي��ن��ة وي�����ش��رة ب��دم��ع��ات 

ي�����ش��رن��ه��ا ب��ذل��ك اخل���م���ار«  اأم���ا 

ال�شعودية فرق�شة احلرب  العر�شة 

والنت�شار على حد و�شفها،  تقول: 

امللك  ي��خ��رج  م��ع��رك��ة  ك��ل  فبعد   «

ب�شيفه  ا  ملوحاً ومقاتلوه  عبدالعزيز 

موؤكدة:  وتوا�شل  الن�شر«  لإع���ن 

وطبولها  ق���وي  اإي��ق��اع��ه��ا  »ل��ذل��ك 

والأج�شاد  وال�شوت  الب�شر  �شاهقة 

راق�شة  الن�شر  غيمة  يف  تتحرك 

حتى ت�شل للموؤ�ش�ش وتعلن : �شيدي 

ا وطاعة «. �شمعاً

 الواقعية يف ال�سينما ال�سعودية

اأ.د  احللقة  ه��ذه  �شاركت يف  وق��د   

على  ال�شوء  م�شلطة  عرو�ش  ب�شمة 

ا، وجاءت  ال�شينما ال�شعودية حتديداً

ورقتها بعنوان ) الواقعية يف ال�شينما 

ال�شعودية بني الك��شيكية وجمالية 

اعتمدت  (حيث  ال��درام��ي  امل�شهد 

ا بعنوان)عمرة(2018  للمخرج  فيلماً

��ا حم��م��ود ���ش��ب��اغ،   وامل���وؤل���ف اأي�����شاً

ي�شمى  م��ا  اإىل  ال��ف��ي��ل��م   وي��ن��ت��م��ي 

ب�شمة  د.  لكن  ال�شوداء،  بالكوميديا 

عرو�ش تذهب اإىل اأنه اأقرب اإىل ما 

ي�شمى ب�شينما املوؤلف، اأما عن �شبب 

اختيارها لهذا الفيلم؛ فهو يعود اإىل 

املطروحة  الإ�شكالية  ميثل  ك��ون��ه 

ت��ع��ب��ريه��ا - وه���ي  ع���ل���ى ح����د   –
الواقعية  اإىل  الواقعية  من  النتقال 

بواقعية  ي�شمى  م��ا  اأو  اجل��دي��دة 

د.  ف�شرت  وق��د  وال��درام��ا،  امل�شهد 

الفرق  ال��ب��داي��ة  يف  ع��رو���ش  ب�شمة 

ال�شورة  تقنية  يف  الواقعيتني  بني 

�شينما  تبدو  حيث  الفيلمية،  واللغة 

بال�شرد  ا  كثرياً مرتبطة  امل�شهد غري 

وغري مهتمة باإيجاد حل للعقدة يف 

نهاية ال�شريط، يعالج �شريط عمرة 

ا  ق�شية الزواج الثاين ويتخذه �شتاراً

للتلميح لق�شية املراأة على نحو عام، 

واملطالب املختلفة التي �شارت الآن 

ا مثل قيادة ال�شيارة و الولية و  واقعاً

احلقوق ال�شيا�شية وجتري تلميحات 

ق�شية  اإىل  ال�����ش��ري��ط  يف  ���ش��اف��رة 

اخل�شخ�شة و امل�شاألة القت�شادية. 

هذا  يف  ال�شيناريو  اأن  اإىل  م�شرية 

ال��ف��ي��ل��م ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال���رب���ط بني 

وهي   - لعمرة  ال�شخ�شية  الق�شية 

بالق�شايا  الثاين -  الزواج  معار�شة 

ونقد  الجتماعي  واحل��راك  العامة 

اأن  على  موؤكدة  الدينية،  املوؤ�ش�شة 

من  كثري  على  تقوم  الفيلمية  اللغة 

امل�شهد  وي��ك��ون  امل��ق��رب��ة  اللقطات 

حيث   ،frame�ال ن��وع  م��ن  غ��ال��باً��ا 

يحتوي وجه ال�شخ�شية كامل احلقل 

املمثل يف ال�شا�شة اأو حقل امل�شاهدة 

وذل�����ك ل���ك���ون ���ش��ي��ن��م��ا ال��واق��ع��ي��ة 

امل�شاعر  تكّون  �شينما  اجلديدة هي 

وعامل ال�شعور فيها اأهم من ح�شور 

الفيلم  هذا  يعد  وبذلك  الأح��داث، 

�شينما  يف  واع���دة  لبنة  راأي��ه��ا   يف 

الثقافية  بجذورها  مرتبطة  نا�شئة 

 . ا وفاع�اً ا وثيقاً والجتماعية ارتباطاً

�سينما ما بعد الرعب 

واخ��تُ��ت��م��ت احل��ل��ق��ة ب���ورق���ة د. 

�شماهر ال�شامن التي جاءت بعنوان 

(���ش��ي��ن��م��ا م��ا ب��ع��د ال���رع���ب)  وق��د 

بعد  م��ا  مفهوم  على  فيها  رك���زت 

من  فئة  وهي  ال�شينما،  يف  الرعب 

الأف�م وامل�شل�ش�ت التي ظهرت يف 

العقود الأخرية، تتجاوز فكرة اأف�م 

الرعب التقليدية (خا�شة يف �شينما 

هوليوود) من جانبني: اجلانب الأول 

ه��و امل��و���ش��وع��ات وال��ث��ي��م��ات التي 

واجلانب  للرعب،  ا  م�شدراً ت�شكل 

ال��ث��اين ه��و ج��ان��ب الإن��ت��اج والفئة 

الأع��م��ال،  ه���ذه  ت�شتهدفها  ال��ت��ي 

ف��ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��و���ش��وع��ات، مل 

مرتبطة  تقليدية  فكرة  الرعب  يعد 

ب��الأ���ش��ب��اح وال�����ش��ي��اط��ني وال��ب��ي��وت 

جت��اوزت  ب��ل  والطبيعة،  امل�شكونة 

بالتجربة  تت�شل  ملو�شوعات  ذل��ك 

والثقافية  والجتماعية  ال��ف��ردي��ة 

والدينية وحتى العرقية؛ فما يخيف 

الت�شعينات خمتلف  اإيران  امراأة يف 

عما يخيف رج�اً اأفريقيا- اأمريكيا 

ال�شغار  يخيف  وما  ال�شتينات،  يف 

ومن  الكبار.  يخيف  عما  خمتلف 

للرعب  جديدة  ثيمات  ظهرت  هنا 

ك���الأم���را����ش امل��ع��دي��ة امل��ع��ا���ش��رة، 

و�شدمات  العن�شرية،  وال��ت��ف��رق��ة 

ال��ع��واط��ف  اأن  ك��م��ا  ال���ط���ف���ول���ة. 

بعد  م��ا  اأف�����م  ت�شتهدفها  ال��ت��ي 

ال��رع��ب مل ت��ع��د اخل���وف امل��ج��رد، 

العواطف  ت�شتهدف  اأ�شبحت  ب��ل 

املركبة واملتداخلة كاخلوف واحلزن 

يقود  وهذا  العقلية،  وال�شطرابات 

به  تتميز  الذي  الثاين  اجلانب  اإىل 

الإنتاج  وهو  الرعب  بعد  ما  اأعمال 

امل��ت��ق��دم. اإذ ط��امل��ا اع��تُ��رت اأف���م 

موجهة  متوا�شعة  اأع��م��الاً  ال��رع��ب 

جل��م��اع��ات م��ع��ي��ن��ة م���ن اجل��م��ه��ور 

الرعب  اأف���م  ب��داأت  ثم  املعجبني، 

تدخل �شمن الأعمال عالية الإنتاج 

النقاد  اه��ت��م��ام  على  وا���ش��ت��ح��وذت 

التحليل  لنظريات  توظيفها  ب�شبب 

الإث����ارة  م��ع  وان��دم��اج��ه��ا  النف�شي 

ال��ع��ل��م��ي،  واخل���ي���ال   Thrillers
واأخرياًا من ناحية توظيفها لل�شمات 

ال�شينما  يف  احل��داث��ي��ة  ب��ع��د  م���ا 

واملحاكاة  العامل  و�شعف  كالكولج 

الورقة  ا�شتعر�شت  ال�شاخرة،وقد 

ا من الأف�م وامل�شل�ش�ت التي  عدداً

ت�شكل مناذج ل�شينما ما بعد الرعب 

 get out، Us، American مثل

 Horror Stories، Before I
د.�شماهر  اأو���ش��ح��ت   كما   .wok
ك�شائر  الرعب،  �شينما  اأن  ال�شامن 

الأعمال ال�شينمائية والأدبية �شكلت 

ميكن  بحيث  ذات��ه  اإىل  يحيل  عاملاًا 

توظف  اأن  الرعب  بعد  ما  لأعمال 

عنا�شر كثرية منه اإما لتكوين ق�شة 

ذلك  من  موقف  لإب���داء  اأو  جديدة 

العامل، اأو تف�شريه اأو التما�ّش معه.

طير السعد

اسم الطير: عقاب نساري

Osprey :االسم اإلنجليزي
موقع الت�شوير: منطقة تبوك

وي�شل طول  �شم،   61 ن�شاري  يبلغ طول عقاب 

اأثناء الطريان اإىل 180 �شم، ويتميز عن  اأجنحته 

على  يعتمد  الذي  الغذائي  بنظامه  اجل��وارح  باقي 

مهاراته يف  العقاب  واملعروف عن هذا  الأ�شماك. 

�شيد الأ�شماك، حيث يرفرف باأجنحته فوق املياه، 

وميتلك  الأ�شماك.  على  بالنق�شا�ش  ي�شارع  ثم 

الأ�شماك  على  القب�ش  يف  ت�شاعده  قوية  خمالب 

كبرية احلجم، وكذلك نوعية الري�ش التي تتكيف مع 

البلل ب�شكل �شريع. ل يوجد اخت�ف بني اجلن�شني 

يف  الذكر  من  اأكر  الأنثى  لكّن  ال�شكل،  حيث  من 

احلجم.  

البحرية  ال�شواحل  يف  الن�شاري  العقاب  يعي�ش 

من  وه��و  الأح��م��ر،  والبحر  العربي  اخلليج  وج��زر 

اجلوارح املقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية. 

اإعداد وت�سوير    

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم



باجلانب  يتعلق  فيما  النا�س  من  كثري  يتهاون 

الآخرين  اإعطاء  يف  يتهاونون  فنجدهم  التقني، 

ت�ضر  ول  تنفع  ل  اأنها  ُمعتقدا  املعلومات،  بع�س 

ول  يدرك خطورة هذا الأمر! خا�ضة اأن اململكة 

الرقمي،  التحول  اإىل  ت�ضعى  ٢٠٣٠م  روؤيتها  يف 

مما يرتتب عليه  كثري من التبعات التي يجب اأن  

نفهمها ونقّدر اأهميتها بو�ضفنا �ضعًبا واعًيا يهتم 

مب�ضلحة وطنه اأوًل ومب�ضلحة نف�ضه ثانًيا .

ق��د ي��ت��وارد ���ض��وؤال يف ذه��ن��ك: مل���اذا اإخ��ف��اء 

املعلومات  اأمر مهم اإىل هذه الدرجة ؟

حينما يكون املجتمع مقبًل على حتولت، قد 

لكن  املجتمع،  لدى  كثرية  ومفاهيم  اأ�ضياء  تتغري 

بداية  منذ  موجودة  فهي   تتغري،  ل  فئة   هناك 

وال�ضم  واملحتالني  ال�ضارقني  فئة  اإنها  الزمان، 

الدارج لهم  يف هذه احلقبة هو »املخرتقون«. 

وعلى الرغم من كل الأ�ضاليب التي ي�ضتخدمها 

املخرتقون وي�ضعون اإىل تطويرها دائًما، تت�ضدى 

ومن  الو�ضائل،  بكافة  لهم  الر�ضيدة  حكومتنا 

عند  ال��ت��وع��وي  ال�ضتثمار  ال��و���ض��ائ��ل  تلك  ب��ني 

بالأمن  يتعلق  فيما  بتثقيفه  وذلك  اأوًل،  املواطن 

ال�ضيرباين، و�ضحيح اأن اإبادة املخرتق اأمر اأ�ضبه 

اأن نُ�ضّعب  بامل�ضتحيل، لكن ميكننا عرب التثقيف 

كثري  اإث��ارة  باإمكانه  ال��ذي  املخرتق،  على  املهمة 

وحيازة  ال�ضخ�ضية،  انتحال   مثل  امل�ضاكل،  من 

ي�ضمى  ما  وتنفيذ  ال�ضخ�ضية،  معلوماتك  بع�س 

ال�ضيطرة  من  ليتمكن  الجتماعية؛  بالهند�ضة 

اأبرز  ومن  وا�ضتعمالها.    معلوماتك  باقي  على 

رابط   اإر�ضال   : املنت�ضرة  الخرتاقية  الأ�ضاليب 

املوقع  خللق  ، وتقليد واجهة  بال�ضحية  للإيقاع 

وهم لل�ضحية مبجرد النقر عليه، وتعبئة بياناتك، 

فيتم من خللها �ضحب بياناتك �ضواء اأكانت بنكية 

وا�ضتعمالها  �ضخ�ضية...اإلخ  اأم   ، حكومية  اأم   ،

�ضحب   اأو  ال�ضحية،  با�ضم  ال�ضتئجار  يف  مثل 

عملية  الأم��ر يف  ي�ضل  وقد  ال�ضحية،  من  مبالغ 

اإىل  الو�ضول  �ضهولة  اإىل  الجتماعية  الهند�ضة 

كان  �ضواء  ال�ضحية،  اأ�ضرة  اأفراد  باقي  معلومات 

الغر�س البتزاز، اأم للح�ضول على مبلغ مايل، اأم 

لبيع معلومات ال�ضحية يف ال�ضوق ال�ضوداء. ومن 

التقيت  رجل  الجتماعية  الهند�ضة  على  الأمثلة 

به يف مكان عام، ولحظت  عليه �ضلوًكا غريًبا، 

حتت  ال�ضخ�ضية  املعلومات  بع�س  عن  ك�ضوؤاله 

غلف حمادثة ب�ضيطة لقتل الوقت. فانتبه عزيزي 

القارئ من اإعطاء بع�س املعلومات التي قد ترى 

اأنها جمرد معلومة عابرة غري مهمة، كمكان حّيك 

تن�َس  فل  اليومية.  اأن�ضطتك  مكان  اأو  ال�ضكني، 

معلومة  واأن  واملعلومات،  البيانات  ع�ضر  اأننا يف 

مثل مكان ال�ضكن اأو بع�س املعلومات ال�ضخ�ضية 

كافية لنتحال �ضخ�ضيتك، وحماولة خداع بع�س 

اجلهات التي تعتمد على الآلة يف معاجلة بع�س 

ال�ضكاوى للح�ضول على معلومات اأخرى لبيعها اأو 

فعل ما ل ير�ضي اهلل -عز وجل-.

على  يح�ضل  مل  املو�ضوع  اأن  املوؤ�ضف  من  اإن 

الهتمام الكايف لدى كثري من �ضرائح املجتمع مثل 

كبار ال�ضن  اأو الأطفال وحتى عند بع�س البالغني 

الذين مل يح�ضلوا على فر�ضة منا�ضبة  للتعلم.

الهجمات  م��ن   للحد  املقرتحة  احللول  وم��ن 

ال�ضيربانية:

١- اإخفاء املعلومات ب�ضكل عام فل تخرب اأحًدا 

بكلمات ال�ضر اخلا�ضة بك.

بخطوتني  التحقق  خا�ضية  تفعيل  �ضرورة   -٢

ع��دم  اخرتاق  ل�ضمان  ع��ام   ب�ضكل  الربامج  يف 

ح�ضاباتك .

٣- عدم التهاون يف اإعطاء املعلومات الب�ضيطة؛ 

لأن كل معلومة تعطى مثل الطعم للمخرتق.

وختاما ن�ضكر حكومتنا الر�ضيدة يف دعم هذا 

املو�ضوع حتت مظلة التحول الرقمي ون�ضاأل اهلل 

تعاىل اأن يحفظنا بحفظه .

حممد عبدالعزيز ال�سويلم

كلية علوم احلا�سب واملعلومات 

كيف تعني الكلمات ما تعنيه؟ هل للكلمة كيان خا�س 

بها ومعنى ثابت ل حتيد عنه؟ وهل الكلمة حتمل معنًى 

تلك  �ضماع  مبجرد  اأذهاننا  اإىل  يتبادر  م�ضتقًل  خا�ضاً 

املعنى  بهذا  ونبتعد  وغايته،  املتحدث  فنفهم  الكلمة، 

الثابت عن �ضوء الفهم؟ 

اأي  املعنى اخلا�س  اإن »خرافة  ريت�ضاردز  يقول       

العتقاد باأن للكلمة املفردة معنى ثابتاً م�ضتقراً ب�ضرف 

النظر عن ال�ضياق اأو ال�ضتعمال متاماً كما اأن لكل اإن�ضان 

ا�ضمه اخلا�س امللزم له، هو ما يقوم عليه �ضوء الفهم. 

    لقد انتقد ريت�ضاردز هذا العتقاد، وذهب اإىل اأنه 

لي�س للكلمة املفردة معنى يف ذاتها، بل ت�ضتمد معناها 

عنه،  غائبة  اأو  ال�ضياق  يف  حا�ضرة  اأخ��رى  كلمات  من 

بقية  عن  معزولة  تاأتي  التي  املفردة  الكلمة  »اإن  يقول: 

الكلمات املنطوقة اأو املفرت�ضة، لي�س لها معنى يف ذاتها، 

�ضاأنها �ضاأن اأية رقعة ملونة يف لوحة ل تكت�ضب حجماً اأو 

م�ضاحة ما مل تو�ضع يف اإطار معني«. هو الإطار الن�ضي 

الدللة،  ت�ضكيل  مهماً يف  ال�ضياق دوراً  يلعب فيه  الذي 

وهو اأي�ضاً ما قالت به الل�ضانيات احلديثة حول انتظام 

الكلمات يف نوعني من العلقات هما: علقات التتابعية 

املتجاورة يف  الكلمات  ارتباط  اأي   ،»paradigmatic«

 ،»syntagmatic« التبادلية  والعلقات  معني،  ن�سٍ 

بقية  مع  الكلمات  بها  تتبادل  التي  الغياب  اأي علقات 

الكلمات يف املوقع الواحد. ول بد للبلغة العربية من 

اأن تكون حا�ضرة يف كل نظرية اأو اكت�ضاف، حيث �ضهدت 

البذرة الأوىل على يد عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية 

حيث  من  تتفا�ضل  ل  الأل��ف��اظ  »اإن  ق��ال:  حني  النظم 

واأن  كلم مفردة،  األفاظ جمردة، ول من حيث هي  هي 

معنى  الف�ضيلة وخلفها يف ملءمة  لها  تثبت  الألفاظ 

اأو ما اأ�ضبه ذلك مما ل تعلق  اللفظة ملعنى التي تليها، 

له ب�ضريح اللفظ...اإنك ترى الكلمة تروقك يف مو�ضع، 

ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوح�ضك يف مو�ضع اآخر«. 

الأخ��رى  الكلمات  معاين  على  يعتمد  الكلمة  معنى  اإن 

ماذا  ولكن  اجلملة.  عليها يف  اللحقة  اأو  لها  ال�ضابقة 

يحدث حني نحاول اأن نعرف من جملة ما، ما تعنيه كل 

كلمة فيها على انفراد؟

نفرزها يف  اإن اجلملة هي وحدة اخلطاب ونحن ل 

نقا�ضنا اليومي ول ن�ضنفها اإىل كلمات؛ بل نتعامل معها 

عندما  ه��ذا  مفرداتها.  مبعاين  قائما  معنى  بو�ضفها 

تكون الكلمات وحدات �ضوتية منطوقة، بخلف لو كانت 

مكتوبة، حيث اإن الكتابة تعطي الكلمات ا�ضتقللً اأكرث 

من ا�ضتقللها يف النطق. اإل اأن عدًدا كبرًيا من الكلمات 

اأثبتت ا�ضتقللها يف ال�ضياغات ال�ضارمة لبع�س العلوم 

امل�ضتقرة والرا�ضخة يف الكلم املتفق عليه، هذه الكلمات 

اإىل  املو�ضوعة  الكلمات  كانت  اأي��اً  واح��داً  �ضيئاً  تعني 

جوارها، واإذا انتقلت الكلمة فهي ل تنتقل اإل اإىل عدد 

قليل من املوا�ضع الثابتة التي ميكن ت�ضجيلها وح�ضرها، 

ولنا اأن منثل لها مب�ضطلحات الريا�ضيات كاملثلث واملربع 

والدائرة.

بالتاأكيد مرتبط  اإننا نتغري وُجملنا تتطور، وتطورها 

من  ملعناها  مغايراً  معنى  مفردة حتمل  وكل  مبفرداتها 

بل  واح��د،  معنى  املفردة  عن  ينتج  فل  لأخ��رى،  جملة 

التي ترد  حركة من املعاين ترتبط باجلمل وال�ضياقات 

فيها وعلقاتها مبا قبلها وما بعدها.

اأ. اآمنة بنت علي �سراحيلي

ق�سم اللغة العربية واآدابها

متعددة  جت��ارب  حُم�ضلة  هو  العلمي  البحث 

وتعتمد  والت�ضحية،  العناء  من  بكثري  ت�ضطبغ 

العنا�ضر  ت��وف��ر  اأه��م��ه��ا  ع��دي��دة  م��ك��ون��ات  على 

املتطورة  العلمية  واملوؤ�ض�ضات  املوؤهلة  الب�ضرية 

التي  الهائلة  امل��ادي��ة  الإمكانات  اإىل  بالإ�ضافة 

عن  احلديث  اإن  العلمي.  البحث  حركة  تتطلبها 

احلديث  ي�ضتلزم  العلمي  البحث  م�ضتوى  رف��ع 

وجود  اأهمها  ولعل  جميعها،  العنا�ضر  هذه  عن  

مبا�ضرة  على  والقادرة  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر 

العناية  ويجب  فيه،  والإ�ضهام  وتطبيقه  البحث 

اأثناء  يف  بيدها  والأخ��ذ  وتدريبها،  الكوادر  بهذه 

م�ضريتها العلمية يف اجلامعة، حيث تتفتح املواهب 

وتبداأ �ضخ�ضيات الطلب يف التبلور، والنظر اإىل 

البارزين  الطلب  اأولئك  من  املواهب  اأ�ضحاب 

واملتميزين؛ لرعايتهم وت�ضجيعهم وتهيئتهم ليكونوا 

علماء وباحثني، وعندما تتكون هذه الكوادر فل 

والبحثية  العلمية  الأج���واء  لهم  تُهياأ  اأن  من  بد 

والأجهزة  باملعدات  حتفل  متخ�ض�ضة  بيئات  يف 

والإمكانات التي ت�ضاعد الباحث وت�ضهل مهماته 

بحوث  م�ضاعدي  من  النف�س  يف  الثقة  له  وتوفر 

وحا�ضبات اآلية، وكذلك يجب توفري الدعم املايل 

البحوث  تن�ضيط  يف  كبري  دور  له  �ضيكون  ال��ذي 

وتوفري احلوافز املادية واإيجاد روح العمل اجلاد 

وال�ضعي احلثيث لإجناز املهمات. 

الذي  من جمتمعه  يتجزاأ  ل  جزء  الباحث  اإن 

ويتلم�س  مب�ضكلته،  ي�ضعر  فهو  ف��ي��ه،  يعي�س 

امل�ضكلت  تلك  حلل  جاهًدا  في�ضعى  متطلباته، 

اأن الباحث  وحتقيق تلك املتطلبات. ول �ضك يف 

ما  والعملية  العلمية  م�ضريته  خلل  اكت�ضب  قد 

�ضخ�ضيته  وب��ل��ور  اأف��ك��اره  وط��ور  مواهبه  �ضقل 

تلك  يجابه  اأن  معه  ي�ضتطيع  ال��ذي  القدر  اإىل 

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

فاإن  لذا  لذلك.  املتاحة  الإمكانات  لديه  تكن  مل 

فهو  البحثية  العملية  يف  مهم  عامل  التخ�ض�س 

ح�ضيلته  كل  الباحث  فيه  يختزن  ال��ذي  الوعاء 

لي�ضتطيع  والعملية  والعلمية  الفكرية  ومعطياته 

مل  -اإن  ُج��ِلّ  مع  التعامل  عندئٍذ 

يعاين  التي  امل�ضكلت  ك��ل-  يكن 

ميكن  ول  وبيئته،  جمتمعه  منها 

اأن يكون ن�ضاطه البحثي حم�ضوًرا 

فقط يف اإطار �ضيق وحمدود من 

ميكن  ل  الباحث  لأن  التخ�ض�س؛ 

ل  معزولة  قوقعة  يف  يعي�س  اأن 

يح�س فيها مبا حوله من م�ضكلت 

وم�����ض��ت��ج��دات اأخ����رى حت���دث يف 

ي�ضتطيع  ول  وب��ي��ئ��ت��ه  حم��ي��ط��ه 

جمابهتها والت�ضدي لها.

البحثية  معاناته  يف  الباحث 

ح�ضب  البحث  اإكمال  اإىل  يهدف 

خطته املو�ضوعة ومن ثم التو�ضل 

من  الهدف  ولعل  وملمو�ضة،  حم��ددة  نتائج  اإىل 

الذي  الأ�ضا�ضي  الغر�س  يتوقف على  البحث قد 

توفري  منه  الغر�س  يكون  فقد  اأجله،  من  و�ضع 

معلومات حمددة  اإىل  التو�ضل  اأو  معينة  اأر�ضية 

اكت�ضاب  ق��ادم��ة، وك��ذل��ك  لأب��ح��اث و درا���ض��ات 

لأغ��را���س  خ���ربات ج��دي��دة يف جم���الت بحثية 

اأو يكون البحث درا�ضة  اإل،  البحث العلمي لي�س 

معينة  م�ضاكل  ح��ل  اإىل  ال��و���ض��ول  بغية  ج���ادة 

احلالة  هذه  ويف  نتائج حمددة،  على  واحل�ضول 

اأن  هو  للباحث  الأ�ضمى  الهدف  اأن  يف  �ضك  ل 

من  ي�ضتفيد  الذي  التطبيقي  املجال  لبحثه  يجد 

خططه وطرائقه ونتائجه وتو�ضياته، ولعل اأ�ضواأ 

م�ضري ميكن اأن يوؤول اإليه البحث هو اأن يقبع يف 

اأدراج الن�ضيان اأو على اأرفف الإهمال واللمبالة، 

وبالتايل مُينى الباحث بالياأ�س والإحباط ومن ثم 

وتهدر  البحث  ذل��ك  يف  املبذولة  اجلهود  ت�ضيع 

الإمكانات املتاحة له.

يتناول البحث العلمي يف اململكة كل اجلوانب 

ت�ضّنها  التي  التنمية  املحققة لأهداف  ال�ضرورية 

م�ضا�س  له  ما  وكل  التنمويَّة  خططها  يف  الدولة 

حياة  له  تكفل  والتي  ال�ضعودي  املواطن  بحياة 

التي  الإمكانات  كافة  له  وتهيئ  وم�ضتقرة  هانئة 

وبعيدة  مي�ضرة  حياة  له  ت�ضمن 

عن الإ�ضراف والتكلف والتعقيد. 

يف  العلمية  البحوث  لقيت  ولقد 

الت�ضجيع  ال�ضعودية  اجلامعات 

ن�ضئت مراكز البحوث 
ُ
كله، حيث اأ

ب��رام��ج  وان�����ض��ب��ت  املتخ�ض�ضة 

البحوث  نحو  العليا  ال��درا���ض��ات 

املركزة  الأه���داف  ذوات  العلمية 

امللمو�ضة.  التطبيقية  والنتائج 

بحوث  هناك  املثال  �ضبيل  وعلى 

عن الطاقة الكهربائية للمحافظة 

وا�ضتخدامها  وتر�ضيدها  عليها 

ال�ضتخدام الأمثل والو�ضول اإىل 

اأف�����ض��ل امل��وا���ض��ف��ات ال��ت��ي ميكن 

ومواءمتها  اأدائ��ه��ا  لتح�ضني  مبوجبها  الت�ضميم 

جريت بحوث 
ُ
لظروف الت�ضغيل يف اململكة. كذلك اأ

وطرق  اململكة  ال�ضائعة يف  الأمرا�س  بع�س  على 

على  التعرف  اأي�ضا  بل  وعلجها،  منها  الوقاية 

قبل،  من  معروفة  تكن  مل  التي  الأمرا�س  بع�س 

وعلجها،  لت�ضخي�ضها  خا�ضة  وحدات  ن�ضئت 
ُ
واأ

وكذلك تطبيق امليكنة يف الزراعة وتطوير كثري من 

املحا�ضيل الزراعية وحت�ضني �ضللتها. كذلك يف 

امل�ضنعة  اخلامات  با�ضتخدام  البناء  مواد  تطوير 

واإن�ضاء  البناء  حركة  ت�ضهده  مل��ا  وذل��ك  حمليا 

تتطلبه  وما  وا�ضع  ن�ضاط  من  اململكة  يف  الطرق 

املتعددة،  وامل��واد  كميات هائلة من اخلامات  من 

كذلك يف �ضناعة املواد الغذائية و�ضلمتها وطرق 

حفظها وتعليبها، كذلك يف ال�ضناعات البرتولية 

اإىل  اخل��ام  الزيت  ت�ضدير  من  بدل  وم�ضتقاتها 

خارج البلد، ولقد اأ�ضهم البحث العلمي يف تلك 

تتطلب  وحيوية  مهمة  اأخ��رى  وجوانب  اجلوانب 

كثرًيا من النفقات والأموال التي لو مت ا�ضتريادها 

على  �ضلبية  انعكا�ضات  لذلك  لكان  اخل��ارج  من 

القت�ضاد الوطني. 
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البحث العلمي محصلة تجارب

بال  ت�ضغل  التي  الق�ضايا  اأه��م  اإح���دى  العّينة  حجم  ميّثل 

الباحثني وطلب الدرا�ضات العليا، ويعتمد كثري منهم يف حتديد 

حجم العّينة على اجتهاد �ضخ�ضي، فمنهم من يحّدد عددا معينا، 

الدرا�ضة،  مئوية من جمتمع  ن�ضبة  اإىل حتديد  يلجاأ  ومنهم من 

فاإذا  الدرا�ضة،  تبعاً حلجم جمتمع  الن�ضبة  هذه  تتفاوت  بحيث 

كان املجتمع كبرياً و�ضع ن�ضبة �ضغرية (%3 اأو %5) واإذا كان 

املجتمع �ضغرياً و�ضع ن�ضبة اأكرب (%10 اأو 15%).

املهم يف الأمر اأنه ل توجد قواعد منهجّية علمية متّكنهم من 

اإ�ضهام  من  الرغم  وعلى  للعّينة.  املنا�ضب  احلجم  اإىل  الو�ضول 

كثري من علماء املنهجية بو�ضع معادلت ت�ضاعد الباحثني على 

حتديد حجم العينة، لكن يجب تو�ضيح ق�ضايا عامة عند الرغبة 

يف حتديد حجم العينة وهي:

اأول: حتديد حجم العينة الحتمالية، اإذ تُعّد العينة الحتمالية 

فجميع  لذا  الدرا�ضة،  جمتمع  على  العينة  نتائج  لتعميم  اآلية 

العينات الحتمالية ت�ضع �ضروطاً على ذلك احلجم:

اأن يكون جمتمع الدرا�ضة متجان�ضا، والتجان�س هنا يُق�ضد   �

اأن  فلنفر�س  متجان�ضة،  الدرا�ضة  اأّن جميع مفردات جمتمع  به 

اإجراء درا�ضة على طلب اجلامعات، هنا الطلب  يريد  باحثا 

وم�ضتوى  )العمر،  متعددة  متغريات  يف  بينهم  فيما  متجان�ضون 

الذكاء، وامل�ضتوى الدرا�ضي ...اإلخ(، لكّن هذا ل يعني اأن جميع 

املتغريات يف جمتمع الطلب متجان�ضة، فمثل الثقافة الفرعية 

للمجتمعات التي ينتمون اإليها لي�ضت ذات جتان�س، فمنهم من هو 

من  احل�ضر، ومنهم من هو من بيئة زراعية اأو من بيئة البادية، 

يف هذه احلالة يجب على الباحث التاأكد من اأن املتغرّي الذي هو 

ب�ضدد درا�ضته هو متغري متجان�س.

الذي  الدرا�ضة  جمتمع  م��ف��ردات  جلميع  الباحث  معرفة   �

باإطار  ويُعرف   - املجتمع  لذلك  اإط��ار  بو�ضع  ويقوم  يدر�ضه، 

املعاينة- الذي �ضوف تاأتي منه جميع املفردات.

� حتديد حجم العينة املراد �ضحب مفرداتها، وهنا تكمن اأهم 

خطوة يف املنهجية لتحديد حجم العينة.

� جميع املعادلت التي تُ�ضتخَدم للو�ضول اإىل حجم العينة ل 

ميكن اأن تولد اأكرث من »384 385-« مفردة.

� تعد معادلة كريج و مورغون »Kergcie & Morgan« من 

اأكرث املعادلت التي يُتعامل معها يف مواقع النت املتعددة.

حيث اإن:

n = حجم العينة املطلوب.
N= حجم جمتمع الدرا�ضة.

P= موؤ�ضر ال�ضكان.
d= ن�ضبة اخلطاأ الذي ميكن التجاوز عنه واأكرب قيمة له 0.05.

التي  واح��دة  لدرجة حرية  كاي  مربع  اأو  تربيع  كاي  قيمة   =

ت�ضاوي= 3.841، عند م�ضتوى ثقة 0.95.

العينة،  حجم  على  احل�ضول  النت  مواقع  خلل  من  وميكن 

»وملزيد من  نف�ضه.  العينة  املواقع تعطي  حجم  اأن جميع  علما 

ال�ضرح ميكن الرجوع للمرجع التايل: العّينات واملتغرّيات، �ضعود 

ال�ضحيان«.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

حجم العّينة..

*

*

*

*

الوعي الرقمي

كيف تعني الكلمات ما تعنيه؟!



خ��ي��ارات  على  قائمة  احل��ي��اة 

وق��������رارات، وال���ف���رد م�����س���ؤول 

يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ن ق���رارات���ه وع��ن 

َك�َسَبْت  َا  نَْف�ٍس بمِ )ُكُلّ  اختياراته، 

ينٌَة(، وكلما تعددت اخليارات  َرهمِ

واأ�سبحت  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  تعقد 

املتاحة  اخليارات  بني  املفا�سلة 

وذهنياً.  نف�سياً  مرهقة  عملية 

والإن���������س����ان ي��ت��خ��ذ ع�����س��رات 

معظمها  وهي  ي�مياً،  القرارات 

كالأكل  غريزية  تلقائية  ق��رارات 

الفرا�س  اإىل  والذهاب  وال�سرب 

واختيار  التلفزي�ن  وم�ساهدة 

بع�س  ت���ؤك��د  حيث  للخروج،  املنا�سبة  املالب�س 

الأبحاث العلمية اأن الإن�سان العادي يتخذ تقريباً 

من  ال�احدة  ال�ساعة  يف  ق��رار   2000 من  اأك��ر 

فاإن  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى  اليقظة،  �ساعات 

هذه القرارات العف�ية والتلقائية حتتاج م�ساحة 

اتخاذ  اإىل  يق�د  رب��ا  ال��ذي  فيها،  التفكري  من 

 Mike( اإروي��ن  مايك  يق�ل  اخلاطئة،  القرارات 

ه��ارف��ارد  جملة  يف  من�س�ر  مقال  يف   )Erwin
على  نتخذها  التي  ال��ق��رارات  »اإن  ريفي�  بزن�س 

مدار الي�م تتطلب منا قدراً من التفكري الفعلي 

من اأجل معرفة اأ�سباب اتخاذ القرارات ال�سيئة«.

للحالة  انعكا�س  هي  غالباً  القرارات اخلاطئة 

الإن�سان  والنف�سية لالإن�سان، فقد يك�ن  الذهنية 

مرهقاً، اأو م�س��ساً، اأو مرتبكاً، اأو خائفاً من �سيء 

وا�سطرابات  اعتاللت  من  يُعاين  رب��ا  اأو  م��ا، 

الذهنية  حلالته  تبعاً  ق��رارات��ه  فتاأتي  نف�سية 

والنف�سية، ولهذا حتتاج عملية اتخاذ القرار اإىل 

ت�فر قدر من ال�سروط واملعايري ل�سمان �سالمة 

القرارات  تلك  والتقليل من  القرار  اتخاذ  عملية 

على  وخيمة  نتائجها  تك�ن  ربا  التي  اخلاطئة 

الإن�����س��ان وت����ؤدي لرت��ك��اب مزيد م��ن الأخ��ط��اء 

 Stephen( وير  �ستيفن  امل�ؤلف  ذكر  الفادحة، 

»اأ���س���اأ ق��رارات  ال��ذي عن�انه  Weir( يف كتابه 
التاريخ« اأن التاريخ ه� نتاج �سل�سلة من الأخطاء 

من   - �ستيفن  و�سف  ح�سب   – بالرغم  الكربى، 

اأن من اتخذ تلك القرارات اأنا�س ن�اياهم ح�سنة 

ويتمتع�ن بقدر كبري من الذكاء. 

بع�س  ب��ه��ا  حت��ي��ط  ع���ام  ب�سكل  ال���ق���رارات   

الظروف التي حتتم على الإن�سان اتخاذها، وهي 

-كما  اأ�سحابها  ب���اإرادة  حقيقة  لي�ست  ق��رارات 

اأخطاء  هي  بل  كتابه-  يف  وي��ر  �ستيفن  ي�سفها 

يف  �ساهمت  والتقدير  احلكم  يف 

ان���ح���راف ب��ع�����س ال���ق���رارات عن 

واأ�سبحت  ال�سحيح،  م�����س��اره��ا 

اخل��اط��ئ��ة،  ال���ق���رارات  �سمن  م��ن 

عملية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  وعملية 

فيها  تتحكم  الأول  باملقام  ذهنية 

والن��ف��ع��الت  والأف���ك���ار  امل�ساعر 

والذكريات التي ربا تخلق مزيًدا 

من ال�سغ�ط التي ت�ؤثر على املزاج 

ال�ستقاللية  وع��ل��ى  ال�سخ�سي 

التفكري  على  تعمل  التي  الذهنية 

ال�سليم واملنطقي لتخاذ القرارات 

ال�سائبة. 

والإن�سان عادًة ل ين�سى تلك القرارات ال�سيئة 

يخزن  حيث  امل��ا���س��ي،  يف  باتخاذها  ق��ام  ال��ت��ي 

لي�ستخدمها  والتجارب  الذكريات  تلك  الدماغ 

لحقاً ب��سفها مرجًعا يف عملية اتخاذ القرارات 

احلالة  من  الإن�سان  يخرج  قد  وهنا  امل�ستقبلية، 

لتك�ن  ال��ق��رارات،  اتخاذ  يف  والعف�ية  احليادية 

انفعالت  م��ن  ي�ساحبها  وم��ا  ال��ذك��ري��ات  ه��ذه 

�سنع  يف  رئي�ساً  عاماًل  �سلبية  عاطفية  وم�ساعر 

مزيد من القرارات اخلاطئة. يق�ل الدكت�ر ب�ل 

نات )Paul Nate( - الذي ق�سى اأكر من 20 

اتخاذ  كيفية  درا�سة  يف  اأوهاي�  جامعة  يف  عاماً 

الن�ع  من  هي  القرارات  ن�سف  اإن   - القرارات 

وامل�ارد  الطائلة  املبالغ  من  الرغم  على  الفا�سل 

اأي  دون حتقيق  امل�ؤ�س�سات  تنفقها  التي  الكبرية 

لإيجاد  اآليات  هي  ال��ق��رارات  مطل�بة.    نتائج 

الأف��راد  متنع  وع�ائق  مل�سكالت  حل�ل  اأو  بدائل 

وتنفيذ  املطل�بة  الأهداف  والكيانات من حتقيق 

ال��ف��رد  اأولً  ي��ب��داأ  امل��ر���س���م��ة، ح��ي��ث  اخل��ط��ط 

تهيئة  وه���  ال��ق��رار«  »�سنع  برحلة  الكيان  اأو 

الظروف وت�ظيف الأحداث وا�ستثمار املعل�مات 

القرار«،  »اتخاذ  مرحلة  وهي  الالحقة  للمرحلة 

تك�ن  اأن  يجب  ل  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  اأن  اإذ 

تلك  اأو معطيات، فحتى  م��ربرات  اأي  من  خالية 

على  نتخذها  التي  والتلقائية  العف�ية  القرارات 

ومعطيات،  م��ربرات  من  تخل�  ل  ال�ساعة  م��دار 

هناك  يك�ن  عندما  الأكل  قرار  يتخذ  فالإن�سان 

ي�ؤثر على احلالة  في�سي�ل�جي يف اجل�سم  تغيري 

الذهنية، في�ستدعي الإن�سان ل�سنع القرار ملعرفة 

ال�جبات  وطبيعة  ل��الأك��ل،  امل��ت��اح��ة  اخل��ي��ارات 

الغذائية املت�فرة، والرغبة الذاتية، واملكان املتاح، 

ال�جبة  بتحديد  النهائي  ال��ق��رار  اتخاذ  يتم  ثم 

ومكانها وظروفها. وهكذا يجري الأمر على كافة 

كانت  �س�اء  الإن�سان،  يتخذها  التي  ال��ق��رارات 

قرارات عف�ية تلقائية روتينية اأم قرارات م�سريية 

م�ؤثرة على حياة الإن�سان وم�ستقبله. تق�ل اإميان 

احليارى يف مقال لها عن الفرق بني �سنع القرار 

واتخاذ القرار: »اإّن عملية �سنع القرار هي عملية 

مرحلة  من  ب��دءاً  مراحل،  بعدة  متر  ديناميكية 

الت�سميم وانتهاًء باتخاذ القرار«، وتكمل الكاتبة 

القرار هي  اتخاذ  »بينما عملية  اإميان احليارى: 

القرارات  الأمثل بني جمم�عة من  اختيار احلل 

مت �سنعها من قبل �سخ�س خمّ�ل بذلك«.

واتخاذ القرار اأحياناً ي�سبه عملية ال�سغط على 

الزناد، فعندما تخرج الر�سا�سة من امل�سد�س فلن 

حائٌل  يح�ل  اأن  اإّل  م�س�ارها،  تنهي  حتى  تع�د 

هذا  لها،  املر�س�م  ال��ه��دف  اإ�سابة  م��ن  مينعها 

اأو  ب��ريء  بج�سد  يفتك  قد  للر�سا�سة  امل�س�ار 

يردي قتيال، وهكذا القرارات اخلاطئة عندما يتم 

اتخاذها، فقد تنتهي اأحياناً بكارثة اأو م�سيبة اأو 

نتائج مزعجة خارج نطاق ال�سياق املُخطط لها.

له  مقال  يف  �سطيفة  حممد  الأ���س��ت��اذ  يق�ل 

اخلاطئة  ال��ق��رارات  بع�س  نّتخذ  »مل��اذا  بعن�ان 

يف ح��ي��ات��ن��ا؟« وامل��ن�����س���ر يف م��دون��ة اأراج��ي��ك 

)Arageek(: »عندما يت�جب علينا اتخاذ قرار 

ما يف حياتنا – كبرياً كان اأم �سغرياً – فبال اأدنى 

�سك نحن نحاول اتخاذ اخليار الأف�سل لكن يف 

ن�ايانا  ح�سن  من  الرغم  وعلى  الأح��ي��ان  بع�س 

نتخذ بع�س اخليارات ال�سيئة« والبع�س من النا�س 

واإ�سرتاتيجياته  القدمية  ب��اأدوات��ه  متعلقاً  يبقى 

العقيمة عند اتخاذ القرارات، ول يق�م بتجريب 

املزيد  اتخاذ  من  متنع  جديدة  واأدوات  اأ�ساليب 

من القرارات اخلاطئة وارتكاب الأخطاء املتكررة 

التي تفقد الإن�سان بع�س الفر�س الذهبية وتقلل 

من حتقيق تلك الإجنازات احلي�ية.

ال�سليم  ال�قت  على  ال�سحيح  القرار  ويعتمد 

لتخاذ هذا القرار، فعدم الهتمام والعناية ب�قت 

اتخاذ القرار، واملماطلة يف ذلك والت�س�يف املتكرر 

خاطئة،  ق��رارات  اتخاذ  اإىل  النهاية  يف  ي���ؤدي��ان 

حيث يفقد الإن�سان بع�س الفر�س اجليدة ب�سبب 

يجعل  مما  ط�يل  ل�قت  التفكري  يف  ال�ستغراق 

ال�قت  يف  ق��راره  اتخذ  ملن  تذهب  الفر�س  تلك 

املنا�سب، يق�ل الفيل�س�ف ال�سيني ك�نف��سي��س: 

»اإذا مل يعباأ املرء بامل�سكالت البعيدة، فاإنها �س�ف 

تثري قلقه عندما ت�سبح اأكر قرباً«.

كلية الطب

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 
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خليل اليحيا

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

عملت اجلامعة منذ �سن�ات على اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية 

لتك�ن خطة �ساملة حتت�ي على جميع املحاور امل�ستقبلية التي 

ت�سمن للجامعة وج�د اآلية ل�سري العمل، والتقدم يف م�سريتها 

الأكادميية والبحثية وخدمة املجتمع و�س�ل اإىل التميز يف كل 

جمالتها، ولأجل ذلك و�سعت اجلامعة روؤية م�ستقبلية تتطلع 

لها ور�سالة تق�دها؛ لتحقيق هذه الروؤية معتمدة على عدد من 

الركائز والأهداف واملبادرات والقيم التي  تنه�س اجلامعة عن 

طريقها بهذه الروؤية ومتثلها على اأر�س ال�اقع. 

 و�سعياً لرفع كفاءة الإنفاق ولتحقيق م�ستقبل مايل م�ستدام، 

عملت  املالية،  ال�ستدامة  وحتقيق  ال�ستثمار،  اأوجه  لدعم  و 

اجلامعة على حتديث خطتها؛ لتت�اءم مع روؤية اململكة 2030 

ومتطلبات �س�ق العمل، و�سعت لدعم اأوجه ال�ستثمار، وحتقيق 

والإمكانات،  للفر�س  الأمثل  وال�ستثمار  املالية،  ال�ستدامة 

املتميزة  امل��ب��ادرات  من  عدد  وتفعيل  اإقامة  خالل  من  وذل��ك 

وت�س�يق  ال��ذات��ي��ة،  امل����ارد  لإدارة  نظام  بناء  ك��الآت��ي:  وه��ي 

مع  الت�ا�سل  ج�س�ر  وبناء  ودول��ي��اً،  حملياً  اجلامعة  خدمات 

الذاتية من اخلدمات  الإيرادات  وتعزيز  واملتربعني،  املانحني 

اخلدمات  من  الذاتية  الإي��رادات  وتعزيز  والعلمية،  التعليمية 

ال�سحية،  اخلدمات  من  الذاتية  الإي��رادات  وتعزيز  البحثية، 

الذاتية من اخلدمات ال�ست�سارية، وتفعيل  الإيرادات  وتعزيز 

وت�س�يق  ال�ستثمار،  جمالت  وتن�ع  ال�ستثمار،  لإدارة  نظام 

كفاءة  رفع  اإدارة  واإن�ساء  لال�ستثمار،  اجلامعة  واأ�س�ل  َمرافق 

وجمتمعية  ا�ستثمارية  م�ساريع  وا�ستحداث  باجلامعة،  الإنتاج 

يف املدينة اجلامعية؛ لتحقيق م�ستقبل مايل م�ستدام للجامعة، 

وتفعيل اإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية.

تنفيذ  بتابعة  وامل��ب��ادرات  التح�ل  اإدارة  مكتب  ويق�م    

م�ؤ�سرات  ور���س��د  بالتنفيذ،  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  امل��ب��ادرات 

الأداء الرئي�سة ب�سفة م�ستمرة اإمياناً منه باأن التنفيذ الفعال 

الطم�ح  بني  الفج�ة  ردم  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  للمبادرات 

والأداء.

مكتب اإدارة التحول واملبادرات

إستراتيجيتنا
بسمة محمد بن زرعة

إستراتيجيتنا

مبادرات ركيزتي..
التوازن المالي وكفاءة اإلنفاق 

واإليرادات الذاتية وتنوع االستثمار

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

Sp2020@ksu.edu.sa

*

*

*

*

قرارات خاطئة
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البيروقراطية 
ال تعطل 
األنظمة

اع���ت���دن���ا ع���ن���د ����س���م���اع ك��ل��م��ة 

البريوقراطية، اأن يتبادر اإىل اأذهاننا 

وتعطيل  بال�ّسلبية  معناها  اّت�ساف 

للنظام؛  والتعقيد  والتاأخري  العمل 

م�ست�ى  على  اإ�سكاليات  ي�سبب  مما 

الإجن����از وال��دق��ة واإخ����الل ببادئ 

البريوقراطية  هل  ولكن  احل�كمة، 

هي امل�س�ؤولة عن تعطيل النظام ؟!  

منذ  البريوقراطية  مفه�م  تط�ر 

فيرب«  »ماك�س  ي��د  على  م�سى  ق��رن 

رجل الإدارة الذي جعل من التنظيم 

اأ�سا�سا متكامال ومنظما للمنظمات، 

وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  واأ�سبحت 

اإدارت���ه���ا  يف  ل���س��ت��خ��دام��ه  تت�سابق 

مل��ا ل��ه م��ن ت��اأث��ري ب��ال��غ يف التغيري 

اجلذري يف فعالية التنظيم والإدارة. 

املكتب  �سلطة  تعني  والبريوقراطية 

والتنظيم  ب���الإج���راءات  تُعنى  ال��ت��ي 

ت�سل�سل هرمي،  العمل وفق  وتق�سيم 

الأع��م��ال وف��ق تخ�س�سات  وت���زي��ع 

حمددة جتعل هذا التنظيم دقيقا يف 

عدم  اأو  اجتهادات  دون  العمل  �سري 

معرفة يف الإج���راءات، وت�سهل عمل 

على  الط����الع  خ���الل  م��ن  املنظمة 

لكّل  اإن  منظم.  ب�سكل  العمل  �سري 

نظام نقاط �سعف، والبريوقراطية ل 

تخل� من نقاط ال�سعف، وا�ستغاللها 

يجعل هذا النظام عاجزا عن القيام 

باأدواره بكفاءة عالية، وهذا ما ح�سل 

يف اأغ���ل���ب امل��ن��ظ��م��ات وع��ل��ى وج��ه 

اخل�س��س املنظمات احلك�مية، حيث 

اإن نقاط ال�سعف اأ�سعفت هذا النظام 

واأ�سبحت النظرة ال�سلبية مرافقة له؛ 

لي�س ب�سبب �سعف كفاءة البريوقراطية 

واإمنا ب�سبب ا�ستغالل نقاط ال�سعف 

التي جعلت من هذا النظام عاجًزا عن 

اإكمال اأدواره بكفاءة وفعالية بال��سف 

الإجرائي الذي �ُسمم من اأجله.

ومع التط�ر التقني يف بداية القرن 

الكلي  والعتماد  والع�سرين  احلادي 

على النظام التقني يف املنظمات يف 

اإدارة النظام، وتعزيز مبادئ احل�كمة 

يف املنظمات عالج هذا التط�ر جميع 

حتى  للبريوقراطية  ال�سعف  نقاط 

تظهر  مل  مزايا  النظام  لهذا  اأ�سبح 

واأ�سبح يعمل بكفاءة عالية  من قبل 

ومرونة و ك�سب ر�سا امل�ستفيدين.

ينبغي  �سعف  ن��ق��اط  ن��ظ��ام  لكل 

نعاجلها  اأن  ونحاول  عليها  نركز  اأن 

اإىل  ال�سعف  ن��ق��اط  م��ن  ون��ح��ّ�ل��ه��ا 

من  نقلل  اأن  دون  للنظام  ق�ة  تعزيز 

والبريوقراطية  النظام  وج�دة  كفاءة 

خري �ساهد على ذلك.

عبداهلل حمود الروي�شد 

باحث دكتوراه بق�شم الإدارة 
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ر�سالة اجلامعة - هيا القريني:

�أجرى �لباحث و�ئل �ل�سيد، �أ�ستاذ 

بعمادة  �مل�ساعد  �لنف�سية  �ل�سحة 

در����س��ة  �مل�����س��رك��ة،  �لأوىل  �ل�سنة 

�جلامعية  �حل��ي��اة  »ج���ودة   : بعنو�ن 

كعامل و�سيط بني �لغر�ب �لنف�سي 

ل��دى ط��اب جامعة  �ل��ذ�ت  وتقدير 

�إىل  �لدر��سة  هدفت  �سعود«.  �مللك 

�حلياة  ج��ودة  م�ستوى  على  �لتعرف 

و�سيطا  عاما  بو�سفها  �جلامعية 

بني �لغر�ب �لنف�سي وتقدير �لذ�ت 

بعينة عددها  �جلامعة،  لدى طاب 

من   %  13 بن�سبة   ط��ال��ب��اً   136
جمتمع �لدر��سة �مل�ستجيبني لأدو�ت 

�لدر��سة.

�لو�سفي  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم 

جل��ودة  مقيا�ساً  و�أع����ّد  �لتحليلي، 

�حلياة �جلامعية و�لغر�ب �لنف�سي 

�لنتائج  وتو�سلت  �ل��ذ�ت.   تقدير  و 

�إىل �أنه توجد عاقة  �رتباط  د�لة 

�حلياة  جودة  مقيا�س  بني  �إح�سائياً 

�لغ��ر�ب  مقيا�س  وب��ني  �جلامعية 

غياب  بعد  دون  و�أب���ع���اده  �لنف�سي 

�ملعنى لدى �أفر�د �لدر��سة، كما توجد 

بني  �إح�سائياً  د�ل��ة  �رت��ب��اط  عاقة 

مقيا�س تقدير �لذ�ت ومقيا�س جودة 

بعد  دون  و�أبعادها  �جلامعية  �حلياة 

�أف��ر�د  لدى  �جلامعية  �حلياة  ج��ودة 

�لدر��سة، كما تو�سلت �لدر��سة �أي�سا 

بني جودة  موجبة  وجود عاقة  �إىل 

�ل���ذ�ت،  وتقدير  �جلامعية  �حل��ي��اة 

ووجود عاقة د�لة موجبة بني جودة 

�حلياة �جلامعية و�لغر�ب �لنف�سي، 

و�أن جودة �حلياة �جلامعية تلعب دور� 

و�سيطا بني تقدير �لذ�ت و�لغر�ب 

د�ل��ة  غ��ر  ف���روق  وت��وج��د  �لنف�سي، 

�إح�سائيا يف جودة �حلياة �جلامعية 

لدى �أفر�د �لدر��سة.

�جلامعية  �حلياة  مرحلة  وتُعترب 

لل�سباب،  �حلقيقية  �حل��ي��اة  ب��د�ي��ة 

�لطالب  �سخ�سية  فيها  فتت�سّكل 

�سلوكه  ع���ن  ويُ��ف��ط��م  �لأك���ادمي���ي���ة 

�ل���ط���ف���ويل، وي��ن��ت��ق��ل ل��ل��ت��و�ف��ق مع 

متطلبات �حلياة �جلامعية، ويبد�أ يف 

وتُعّد  �جلديدة،  �لبيئة  مع  �لّتو��سل 

�لبيئة �جلامعية �لأ�سا�س �لذي يُ�سكل 

م�ساعر �لطالب �جلامعي نحو �لعملية 

�جلامعية،  �حلياة  وج��ودة  �لتعليمية 

لوقته  �إد�رت��ه  �لطالب على  وت�ساعد 

و�إح�سا�سه بتقدير �لآخرين له وعدم 

عن  �لنف�سي  ب��الغ��ر�ب  �نف�ساله 

معظم  �أن  خا�سة  �جلامعية  �لبيئة 

�مللك  -ك��ج��ام��ع��ة  �لأم  �جل��ام��ع��ات 

وهي  �لعا�سمة،  يف  تكون  �سعود-  

�لطالب  تختلف -غالبا- عن مدينة 

�لأ�سا�سية، مما ي�ستدعي معه �لعي�س 

وقد  �ل��د�خ��ل��ي،  �جلامعة  �سكن  يف 

ب��الغ��ر�ب  بال�سعور  ذل��ك  ي�سيبه 

عديد  ج���ِري���ت 
ُ
�أ �أي�����س��اً.  �لنف�سي 

و�لأجنبية  �لعربية  �ل��در����س��ات  م��ن 

مل��ت��غ��ر�ت �ل��در����س��ة، مثل »در����س��ة 

�ملحت�سب و�لعبادلة و�لعكر 2017«. 

عن  �لك�سف  �إىل  �ل��در����س��ة  هدفت 

�لبطالة  وقلق  �مل��رون��ة  بني  �لعاقة 

وجودة �حلياة، و�لتعرف على �إمكانية 

بني  و�سيطا  عاما  �مل��رون��ة  �عتبار 

قلق �لبطالة وجودة �حلياة، و�لك�سف 

وقلق  �حلياة  بني جودة  �لعاقة  عن 

�ل��ب��ط��ال��ة ب��ع��د �ل��ع��زل �لإح�����س��ائ��ي 

للمرونة. و�عتمد �لباحث على �ملنهج 

�لبحث:  �أدو�ت  و��ستخدم  �لو�سفي، 

ج��ودة  وم��ق��ي��ا���س  �مل���رون���ة،  مقيا�س 

لدى  �لبطالة  قلق  ومقيا�س  �حلياة، 

�لدر��سة  جمتمع  يتكّون  �خلريجني. 

من جميع �خلريجني مبحافظة رفح 

يف فل�سطني، و�لبالغ عددهم 5457، 

خريج   300 �لبحث  عينة  و�سملت 

من حمافظة رفح، وتو�سلت �إىل �أنه 

توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني �ملرونة 

�لتقدير  ملتغر  تبعا  �لبطالة   وقلق 

�لتح�سيلي للتخرج من �جلامعة، كما 

�ملرونة  يف  فروقا  �لدر��سة  وج��دت 

وقلق �لبطالة تبعا ملتغر دخل �لعائلة، 

د�لة  �سلبية   عاقة  �أي�سا  ووج��دت 

�لبطالة،  �ملرونة وقلق  �إح�سائيا بني 

ووجود عاقة �إيجابية  د�لة �إح�سائيا 

بني �ملرونة وجودة �حلياة. �إن �ملرونة 

لها عاقة مبا�سرة مع جودة �حلياة 

�ل��ب��ط��ال��ة،  ق��ل��ق  ع��ل��ى  �سلبا  وت���وؤث���ر 

�حلياة  ج���ودة  حت�سني  يف  ودوره����ا 

و�أبعاد �لتعر�س لقلق �لبطالة، وتلعب 

�ملرونة دور� و�سيطا بني قلق �لبطالة 

وج���ودة �حل��ي��اة. كما ُوج���دت ف��روق 

د�لة �إح�سائيا يف �ملرونة  تبعا ملتغر 

وُوِج���دت  �لإن����اث،  ل�سالح  �جلن�س 

فروق  د�لة �إح�سائيا يف جودة �حلياة  

تبعا ملتغر �حلالة �لجتماعية ل�سالح 

�لأعزب، وُوِجد معامل �رتباط مبا�سر 

بني قلق �لبطالة وجودة �حلياة، عند 

�لعزل �لإح�سائي لتاأثر �ملرونة.

ر�سالة اجلامعة - هيا القريني:

قّدمت �لباحثة �سارة بنت توفيق 

»�لّتمكني  بعنو�ن:  در��سة  �لر�سيد 

�لن�سائية  �لقياد�ت  ل��دى  �لإد�ري 

وعاقتها  ���س��ع��ود  �مل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 

كما  �جلودة«،  �إد�رة  مبادئ  بتطبيق 

�لن�سائية  �لقياد�ت  تطبيق  �أدرجت 

يف هذه �لأق�سام ملبادئ �إد�رة �جلودة 

�عتمدت  بينهم.  و�لعاقة  �ل�ساملة 

مبدخلَيه  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة 

و��ستخدمت  و�لرتباطي،  �مل�سحي 

للدر��سة،  �أد�ًة  �ل�ستبانة  �لباحثة 

�لدر��سة من جميع  ويتكّون جمتمع 

�لقياد�ت �لن�سائية يف هذه �لأق�سام، 

وُطبقت �لدر��سة على 180 قائدة: 

»عميدة، �أووكيلة، �أومديرة مركز �أو 

�إىل  �لدر��سة  تو�سلت  وحدة«. وقد 

درجة  �أن  �أبرزها:  من  نتائج،  عدة 

لدى  �ل��در����س��ي  �لّتمكني  ممار�سة 

�لقياد�ت �لن�سائية يف �أق�سام �لعلوم 

-من  باجلامعة  �لطبية  و�لدر��سات 

وجهة نظر �أفر�د �لدر��سة - جاءت 

بدرجة متو�سطة، و�أن درجة تطبيق 

�جلامعة  يف  �جل��ودة  �إد�رة  مبادئ 

�لدر��سة-  �أف��ر�د  نظر  وجهة  -من 

�أي�����س��ا.  متو�سطة  ب��درج��ة  ج���اءت 

وت��وج��د ع��اق��ة ط��ردي��ة »ُم��وج��ب��ة« 

م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 

درج���ة  ب���ني   α≤01.0 �ل����دلل����ة 

�لإد�ري،  �لتمكني  �أب��ع��اد  ممار�سة 

�إد�رة �جلودة  ودرجة تطبيق مبادئ 

يف �أق�سام �لعلوم و�لدر��سات �لطبية 

�أف���ر�د  نظر  وج��ه��ة  م��ن  باجلامعة 

�لدر��سة. ويف �سوء نتائج �لدر��سة 

�سيا�سات  بو�سع  �لباحثة  �أو���س��ت 

م�ساركة  م�ستوى  ل��رف��ع  تنظيمية 

�لقياد�ت �لن�سائية يف �أق�سام �لعلوم 

يف  باجلامعة  �لطبية  و�ل��در����س��ات 

�لقياد�ت  وتاأهيل  �لقر�ر�ت،  �سنع 

�لن�سائية قبل تكليفهن.

بو�سفه  �لّتمكني  مفهوم  ظهر   

بد�ية  منذ  حديثًة  �إد�ري��ًة  فل�سفًة 

ف���رة  وت���ط���ور يف  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات 

تطبيقه  و�ق�����رن  �ل��ت�����س��ع��ي��ن��ات، 

ب������الإد�رة �ل��ام��رك��زي��ة، و�إط���اق 

�لعاملني  ل��دى  �لكامنة  �لطاقات 

وم��روؤو���س��ني مبختلف  روؤ���س��اء  م��ن 

وخلفياتهم  �لإد�ري���ة  م�ستوياتهم 

�ل��ع��ل��م��ي��ة  ح��ت��ى ت����زد�د ق��در�ت��ه��م 

�ملطلوبة  �مل��ه��ام  �أد�ء  يف  وق��وت��ه��م 

�ملوؤ�س�سات  �أدرك���ت  حيث  منهم، 

�لفرق  ه��م  �ملمّكنني  �لعاملني  �أن 

�ملهام  �أد�ء  و�لف�سل يف  �لنجاح  بني 

�لأم��د  على  �حلقيقية  و�ل�سمانة 

وتطويره  �لعمل  ل�ستمر�ر  �لطويل 

يعمل  لأن��ه  وذل��ك  �سو�ء؛  حد  على 

�لوظيفية  �لعاقات  تنظيم   على 

كما   ، �لإنتاجية  وزي��ادة  وتفعيلها 

ي��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���س��ة �ل���س��ت��ق��ال��ي��ة 

دون  �أعمالهم   �أد�ء  يف  و�حل��ري��ة  

ي��وؤدي   مم��ا  �لعليا،  �لإد�رة  تدخل 

وق��در�ت��ه��م  م��ه��ار�ت��ه��م  تنمية  �إىل 

على  قادرين  �أكفاء  قادة  لتاأ�سي�س 

�إد�ر�ت��ه��م  نحو �لإب��د�ع  يف  قيادة 

�أ�سا�سا  هذ�  ويُعّد  �ملهام،   تنفيذ 

مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل، ل 

حديثة  �جتاهات  تبني  بعد  �سيما 

ت�ستند �إىل بع�س �ملفاهيم �لإد�رية 

�ل�ساملة،  �جلودة  كاإد�رة  �حلديثة، 

�لإد�رية،  �لعمليات  و�إعادة هند�سة 

�لتمكني  م��دخ��ل  مي��ي��ز  م��ا  وه���ذ� 

جديدة  فل�سفة  على  ي��ق��وم  �ل��ذي 

قو�مها �لركيز على دور �لقياد�ت 

�ملوؤ�س�سة. يف  وفاعليتهم  �لعاملة 

�جل��ودة  �إد�رة  تطبيق  جن��اح  �إن 

�إىل حد كبر على  يتوقف  �ل�ساملة 

كفاءة �لقياد�ت �لإد�رية فيها ومدى 

و�ل�ساحيات،  بال�سلطة  متتعهم 

و�ل�ستقالية يف �أد�ء �لعمل، و�تخاذ 

�لقر�ر لتلبية �حتياجات �مل�ستفيدين، 

�لإد�رية  �لبيئة  خلق  �إىل  يوؤدي  مما 

�إىل حتفيز  ت����وؤدي  �ل��ت��ي  �مل��ائ��م��ة 

�لأفر�د وحتقيق م�ستويات جيدة من 

�لقي�اد�ت  متكني  �أهمية  مع  �لأد�ء 

�لأكادميية عامة و�لقياد�ت �لإد�رية 

�لعديد من  �أثبتت  �لن�سائية خا�سة. 

�ملعوقات  بع�س  وج��ود  �ل��در����س��ات 

�لّتمكني  م��ن مم��ار���س��ة  �ل��ت��ي حت��ّد 

�لن�سائية يف  �لقياد�ت  �لإد�ري لدى 

�أق�سام �لعلوم �لإن�سانية يف �جلامعة، 

يف  �ل�ّسديدة  �ملركزّية  �أهمها  وم��ن 

�ّتخاذ �لقر�ر�ت.

ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
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 جودة المياه - التلوث االنتشاريقـــ
وإدارة مناشئ المياه

�ملوؤلف: فالدمر نوفوتني

علي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �مل���رج���م: 

�لعذبة

�إل  ه��ي  م��ا  �لكتاب  ه��ذ�  ترجمة 

�أحد  يف  ي�سب  متو��سع  ُجهد  ثمرة 

�إجن��از�ت  مع  لي�سهم  �ملعرفة؛  رو�ف��د 

�لآخ���ري���ن �ل��ت��ي ���س��ب��ق��ت��ه يف ت��وف��ر 

�لأ�س�س �لعلمية و�لتطبيقية و�لهند�سية 

�ملياه،  وعلوم  هند�سة  يف  �ملتخ�ّس�سة 

و�ملهتم  �ل��ب��اح��ث  م��ع��رف��ة  ي��و���س��ع  مم��ا 

��ستغال  يف  وي�سهم  �لقر�ر،  و�أ�سحاب 

�ملياه ب�سكل متو�زن، منعا لتدهور د�ئرة 

�لطاع لدى �ملاحظ، بحيث ت�سبح غر 

�ساحلة لا�ستخد�مات �لب�سرية �ملختلفة، 

رب. ويف مقدمتها �ل�ستهاك �ملائي لل�سُّ

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

 أساسيات إدارة المخاطر
Paul Hopkin  :ملوؤلف�

�ملرجم: ماهر دريد بدوي

مقّدمة  هو  �ملخاطر«  �إد�رة  »�أ�سا�سيات 

�خلا�ّسة  وتلك  �لتجارية  للمخاطر  �ساملة 

تُ��ف��ي��د ك���ّا م���ن  �لطلبة  ب��الأع��م��ال �ل��ت��ي 

و�ملتخ�ّس�سني يف �ملخاطر على حّد �سو�ء، �إذ 

�لأ�سا�سّية  لاأطر  �ساملًة  تغطيًة  �لكتاب  يوّفر 

و�إد�رة خماطر  �لأعمال،  ��ستمر�رية  لتخطيط 

وتكمُن  �مل�ساريع.  خماطر  و�إد�رة  �ملوؤ�س�سة، 

�أهّمية �لكتاب يف كونه �لدليل �لنهائَيّ للتعامل 

تو�ِجُهها  �لتي  �ملخاطر  من  خمتلفٍة  �أن��و�ٍع  مع 

�أمثلة  طريق  عن  �لكتاُب  يقدم  كما  �سات.  �ملوؤ�َسّ

�حلالة �لدولية ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك �سركات 

 Network و نيتوورك ريل ،Ericsson إيرك�سون�

كامًا  حتليًا   ،  Unilever يونيليفر  و   ،Rail
يف  �سل�سلة للتغر�ت  ذلك  يف  مبا  �ملعا�سرة،  �ملخاطر  جمالت 

�لتوريد، و�ملخاطر �لإلكرونية، وثقافة �ملخاطر وتقّبلها، و�لتح�سينات يف توثيق 

�إد�رة �ملخاطر، و�لإباغ �لقانوين عن �ملخاطر.

دار الن�سر جامعة امللك �سعود

قلق البطالة.. يؤثر على جودة الحياة

التمكين اإلداري للقيادات النسائية بالجامعة.. والمعوقات
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حوار- فهد احلمود

ت�سوير - �سارة احلمدان

اأك����د امل�����س��رف ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ة امل��ل��ك 

���س��ل��م��ان امل��رك��زي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

م��وظ��ف   300 م���ن  اأك����ر  اأن  امل���ق���رن 

وم����وظ����ف����ة ي���ع���م���ل���ون ع���ل���ى خ���دم���ة 

لتوفري  اجلامعة؛  مكتبات  م��رت��ادي 

اأف�����س��ل اخل���دم���ات، يف امل��ك��ت��ب��ة التي 

الأكادميية  املكتبات  اأك��ر  من  ُتعتر 

ع����ل����ى م���������س����ت����وى ال������ع������امل ال���ع���رب���ي 

والأغنى معرفيا. كما تطرق للعديد 

عر  وخدماتها  املكتبة  مميزات  من 

حواره مع �سحيفة ر�سالة اجلامعة. 

فاإليكم تفا�سيل احلوار: 

- يف ال����ب����داي����ة، ل����و وق���ف���ن���ا اأم�����ام 

ه���ذا ال�����س��رح ال��ك��ب��ري »م��ك��ت��ب��ة امللك 

اأن نتحدث  واأردن��ا  املركزية«،  �سلمان 

املكتبات  بني  ومكانتها  موقعها  عن 

واملنطقة  ال�سعودية  يف  الأك��ادمي��ي��ة 

والعامل، ماذا تقول ؟ 

تُ��ع��ت��ر م��ك��ت��ب��ة امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 

والقبلة  املكتبات،  اأكر  من  املركزية 

املحلي  امل�ستوى  على  الأك��ادمي��ي��ة 

والعربي؛ بل تُعّد الأغنى معرفياً؛ ملا 

حتتويه من م�سادر معلومات متنوعة 

اأكرث  عنوان  يف  األف   550 تتجاوز 

اأن  ولك  ن�سخة.   2،500،000 من 

تتخيل ما ميكن اأن تقدمه من خالل 

املتنوعة  املعلوماتية  امل�سادر  ه��ذه 

للباحثني وامل�ستفيدين الذين يتجاوز 

عددهم �سنويا 250،000 م�ستفيد. 

كما اأن اجلامعة تناف�س بها مكتبات 

جميعاً  ونفخر  الأخ��رى،  اجلامعات 

باأنها حتمل ا�سًما غالًيا على قلوبنا 

وهو ا�سم خادم احلرمني ال�سريفني 

حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

اهلل ورعاه.

- ب���ع���د ث������ورة الت���������س����الت ال��ت��ي 

املعلومة  وو�سول  العامل،  حدثت يف 

زال  م����ا  ه����ل  ع����ن����اء،  دون  ب�����س��ه��ول��ة 

الكتاب الورقي مهمًا ؟ 

املعرفية،  ال��ث��ورة  ه��ذه  تقدم  م��ع 

املعلوماتية،  الأوعية  اأ�سكال  وتنوع 

يظل وجود م�سادر املعلومات الورقية 

اأهمية عالية، ويف  ذا  وا�ستمرارها  

مواكبة  ه��و   الأه���م  نف�سه  ال��وق��ت 

مل�سادر  الرقمي  والتحول  التطور 

�سوؤون  عمادة  يف  فنحن  املعلومات، 

التحول  اإىل مواكبة  ن�سعى  املكتبات 

م�سادر  من  كثري  ورقمنة  الرقمي 

من  كثري  رقمنة  وكذلك  املعلومات، 

اخلدمات التي تُعد اأ�سولها الورقية  

املكتبة  على  ي�سفي  ال���ذي  الكنز 

من  نظرياتها  عن  وتفردها  متيزها 

ما  كذلك  املعرفة.  ومراكز  املكتبات 

نلم�سه من ن�ساط م�ستمر يف قطاع 

الدور  اأو  اجلامعة  يف  �سواء  الن�سر 

الن�سر،  يف  ا�ستمرار  من  التجارية 

للعمادة  تِرد  التي  التزويد  وطلبات 

على  مبنيًة  الكتب  لتلك  با�ستمرار 

توفرها  وعدم  الأكادميية،  احلاجة 

ت��زود  حيث  الك��رون��ي��ة،  بال�سورة 

لعام  اإح�سائياتها  اآخ��ر  يف  العمادة 

2023م مكتباتها املركزية والفرعية 
يف  متمثل  عنوان   6000 من  باأكرث 

اأكرث من 30،000 ن�سخة.

الإلكرتونية  اخلدمات  وما هي   -

التي تقدمها العمادة ؟

ه���ن���اك ك���ث���ري م����ن اخل���دم���ات 

بها  عمادة  تتميز  التي  الإلكرونية 

�سوؤون املكتبات منها:

ال����دخ����ول  اإت�����اح�����ة  خ����دم����ة   -

املعلومات،  قواعد  من  وال�ستفادة 

�سعود  امللك  جامعة  ا�سركت  حيث 

يف 80 قاعدة من قواعد املعلومات 

وامل�ستخل�سات  ال��ب��ب��ل��ي��وج��راف��ي��ة 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ن طريق  وال��ن�����س��و���س 

املكتبة الرقمية ال�سعودية.

- خدمة املحادثة الفورية (�سات) 

Live Chat ، وهي خدمة تُقدم عن 
طريق موقع عمادة �سوؤون املكتبات، 

تتيح هذه اخلدمة الت�ف��اعل املبا�سر 

بني امل�ستفيد واأمني املكتبة للح�سول 

وي�سر،  �سهولة  بكل  املعلومات،  على 

البحث  يف  ال��ب��اح��ث��ني  وم�����س��اع��دة 

عر  املختلفة  املعلومات  اأوعية  عن 

النظام الآيل ملكتبات اجلامعة.

ك����ذل����ك ه����ن����اك ع����دي����د م��ن 

اخلدمات مثل خدمة البحث 

يف الفهر�س الآيل من اأي 

مكان، وخدمة جتديد 

الإع��ارة من خالل 

يف  (ح�سابي) 

م�����وق�����ع 

الفهر�س الآيل.

خدمة الت�سوير العلمي التي تتم 

املرجعية  اخلدمة  موقع  خالل  من 

الت�سوير  ل��ط��ل��ب��ات  الإل��ك��رون��ي��ة 

ال��ع��ل��م��ي لأوع���ي���ة امل��ع��ل��وم��ات وف��ق 

اأنظمة العمادة و�سيا�ستها.

املعلومات  اأوع��ي��ة  حجز  خ��دم��ة 

متهيدا ل�ستعارتها.

- ل��دي��ك��م ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��اع��ات 

التدريبية، مباذا تتميز ؟ وما مدى 

ال�ستفادة منها ؟ 

�سلمان  امل��ل��ك  مكتبة  يف  ي��وج��د 

امل��رك��زي��ة وم��ك��ت��ب��ة الأم�����رية ���س��ارة 

عديد  الفرعية  واملكتبات  املركزية 

م��ن ال��ق��اع��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة وغ��رف 

ال��درا���س��ة اجل��م��اع��ي��ة وال��ف�����س��ول 

على  حتتوي  التي  املتميزة  الذكية 

ال��ت��ج��ه��ي��زات، م��ث��ل قاعة  اأح����دث 

نيوم، وغريها. حيث  طويق، وقاعة 

تقوم العمادة بتفعيل دورها الثقايف 

عديد  اإقامة  خالل  من  والأكادميي 

من الدورات واملحا�سرات، كما تقوم 

داخ��ل  الأخ���رى  للجهات  باإتاحتها 

يف  منها  �سعياً  وخارجها  اجلامعة 

ن�سر املعرفة.

- بلغة الأرق����ام، ك��م ع��دد م�سادر 

يف  امل��وج��ودة  واملطبوعات  املعلومات 

مكتبات اجلامعة ؟

على  اجل��ام��ع��ة  مكتبات  حت��ت��وي 

اأكرث من 550،000 عنوان يف اأكرث 

من 2.500.000 ن�سخة من م�سادر 

الكتب،  م��ث��ل  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

اجلامعية،  وال��ر���س��ائ��ل  وامل���راج���ع، 

وال�����دوري�����ات، وال�����س��ح��ف، 

وامل��خ��ط��وط��ات، 

والنوادر، واملواد حمدودة الطالع.. 

اإلخ

واملوظفات  املوظفني  ع��دد  وك��م   -

الذين يعملون يف مكتبات اجلامعة ؟ 

يتبعون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  ع���دد 

لعمادة �سوؤون املكتبات اأكرث من 300 

موظف وموظفة موزعني على جميع 

اأف�سل  لتوفري  اجل��ام��ع��ة  مكتبات 

على  ت�سهل  التي  اخل��دم��ات  اأن���واع 

وامل�ستفيدين  والباحثني  ال��ط��الب 

مهامهم الأكادميية. 

اجلامعة  من�سوبي  ع��ن  ب��ع��ي��دا   -

وط����اب����ه����ا، ه����ل ي�����س��ت��ط��ي��ع ال�������رواد 

ال���س��ت��ف��ادة من  املن�سوبني  غ��ري  م��ن 

املكتبة، وا�ستعارة الكتب؟ 

متاحة  اجل��ام��ع��ة  مكتبات  ن��ع��م، 

ومفتوحة  املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع 

للجميع؛ لال�ستفادة من خدمات هذه 

والط��الع،  الإع���ارة،  مثل  املكتبات، 

وفق  اخلدمات،  كافة  من  والنتفاع 

�سيا�سة املكتبة واأنظمتها.

- ن���رى ال��ع��دي��د م��ن امل��ق�����س��ورات 

ال����درا�����س����ي����ة، مب�������اذا ت��ت��م��ي��ز 

ت�����ك�����ون  وك�������ي�������ف  ؟ 

ال���س��ت��ف��ادة 

منها ؟ 

اإحدى  املق�سورات الدرا�سية هي 

اخلدمات املقدمة من عمادة �سوؤون 

خ��دم��ات  ب��وح��دة  امل��ك��ت��ب��ات ممثلة 

امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن، ول��ال���س��ت��ف��ادة من 

ه��ذه اخل��دم��ة، ب��الإم��ك��ان ال��دخ��ول 

على  والتعرف  العمادة  موقع  على 

امل���ق�������س���ورات امل��ت��اح��ة وح��ج��زه��ا 

اإلكرونياً من خالل اخلدمة املطلقة 

حديثاً.

- ك���م ع����دد امل��ك��ت��ب��ات ال���ت���ي تتبع 

ل��ل��ع��م��ادة داخ����ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

وخارجها؟

املكتبات  ���س��وؤون  ل��ع��م��ادة  يتبع 

امللك  مكتبة  مركزيتان،  مكتبتان 

���س��ارة،  الأم����رية  ومكتبة  �سلمان، 

موزعة  فرعية  مكتبة   ١٥ وكذلك 

العمادة  ترحب  كما  الكليات.  بني 

مكتبات  لفتح  ال��ك��ل��ي��ات  بطلبات 

اأخرى ح�سب الإمكانيات املتاحة يف 

تلك الكليات.

- م�����ا ن�����ظ�����رة ����س���ع���ادت���ك���م ح����ول 

ومدى  اجلامعية  املكتبات  م�ستقبل 

مواكبتها لروؤية 2030 ؟

والت�سريعات  التطورات  ظل  يف 

وزارة  خ��الل  من  م��وؤخ��را  ال�سادرة 

الثقافة وهيئة املكتبات ومبا يتوافق 

مع روؤية 2030 فاإننا نلم�س ون�ست�سعر 
الدور املهم الذي �ست�ستمر املكتبات 

املكتبات  م��ع  ب��ال��ت��وازي  الأك��ادمي��ي��ة 

اأكرث،  بفاعلية  ممار�سته  يف  العامة 

وثقافية  تعليمية  بيئة  بتوفري  وذلك 

جاذبة، وال�سعي لزيادة الإقبال على 

م��وارده��ا  م��ن  لال�ستفادة  املكتبات 

الأمر فقط  اإذ ليتعلق  واإمكانياتها؛ 

ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ك��ت��اب ال��ورق��ي 

ببيئة  يتعلق  واإمن��ا  الإل��ك��روين،  اأو 

حتقيق  من  امل�ستفيد  متّكن  جاذبة، 

ال�ستفادة املثلى منها.

:د. املقرن لـــ  

أكثر من نصف مليون عنوان تحتويه مكتبة الملك سلمان
15 مكتبة فرعية تابعة للعمادة

نرحب بفتح مكتبات بالكليات 300 موظف وموظفة يعملون بالمكتبات
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فريق ماهر الطالبي...

فوائد عديدة.. وخبرات مكتسبة للطالب في العمل التطوعي

ر�سالة اجلامعة – التحرير:

طاقاٌت  والطالبات  الطالب  ل��دى 

فيها  ي�ستحّث  كامنة ترتقب ميداًنا 

م���ا ت��خ��ب��ئ م���ن امل����واه����ب وامل����ه����ارات، 

���الل جت���ود بالدعم  وي����ًدا وارف����ة ال���ِظّ

املهارات  تلك  وا�ستثمار  والت�سجيع 

ب��ي��ئ��ٍة تعاونية  وت��ط��وي��ًرا، يف  ت��ن��م��ي��ًة 

الفائدة  لنهل  الطالب  فيها  يلتقي 

وت�������������س������اُرك اخل�������������رات، وي���ك���رم���ه���م 

يف  رع���وا  ف�سالء  اأ���س��ات��ذٌة  بالتوجيه 

نفو�س الطالب تلك البذور الواعدة 

حتى اأينع الثمر.

االنطالقة:

لأج��ل ذل��ك كله ك��ان فريق ماهر 

الطالبي بوحدة تطوير املهارات يف 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

يف  انطلق  ال��ذي  الفريق  باجلامعة، 

لحت  بفكرٍة  �سيًفا  ٢٠٢١م  ع��ام 

الفريح-  اإبراهيم  للدكتور  بوادرها 

اللغة  ق�سم  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 

اأ�سبح  -ع��ن��دم��ا  واآداب���ه���ا  العربية 

م�سرًفا على وحدة تطوير املهارات، 

واقًعا،  الفكرة  متثلت  ما  و�سرعان 

اإث��راء  اإىل  ه��ادًف��ا  الفريق  وانطلق 

املعرفة وروح التعليم، وم�ستفيًدا من 

الكوادر العلمية التي يزخر بها �سرح 

جامعة امللك �سعود، ومتيًحا الفر�سة 

اخلربات  وتبادل  التجارب  لت�سارك 

املتميزين  الطلبة  جتمع  بيئة  يف 

حت�سيلهم  وزي��ادة  مهاراتهم  لتنمية 

اأهمية  على  حاًثّا  والعملي،  العلمّي 

التعلم الذاتي للطالب.

يف ِرحاب ماهر:

يحظى اأع�ساء الفريق يف رحلتهم 

عليهم  يعود  مبا  ماهر  مع  الزاخرة 

م��ه��ارات  باكت�ساب  وذل���ك  بالنفع، 

واكت�ساب  لها،  تطويٍر  اأو  ج��دي��دة 

اأن  خ���ربات م��ت��ن��ّوع��ة، ول ري��ب يف 

فيهم  �سينّمي  فريق  ظ��ّل  يف  العمل 

مع  اجلماعي،  والعمل  التعاون  روح 

كونه كذلك عماًل تطوعًيّا يُربي حّب 

منه  ويكت�سب  النفو�س،  يف  ال��ب��ذل 

�سجله  اإىل  تُ�ساف  �ساعات  الطالب 

املهاري. ونحر�س يف  (ماهر) على 

األ يوؤثر العمل مع الفريق على املهام 

يتعار�س  اأو  لالأع�ساء  ال��درا���س��ي��ة 

معها. 

هيكلة الفريق:

يُ�سرف على فريق ماهر الدكتور 

الفريق  وي��ق��ود  ال��ف��ري��ح،  اإب��راه��ي��م 

و�سن  عنه  وتنوب  الع�سياين،  خالد 

جلان  اأرب��ع  الفريق  ويف  احل�سني، 

تتكاتف ُم�سّكلًة لوحة الفريق، اأولها 

والإع���الم  العامة  العالقات  جلنة 

التعريف  م�����س��وؤول��ي��ة  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 

والإعالن  ح�ساباته  واإدارة  بالفريق 

وثانيتها  والفعاليات،  الأن�سطة  عن 

وتتوىل  وال��ت��دري��ب  املحتوى  جلنة 

م�����س��وؤول��ي��ة م��ت��اب��ع��ة الح��ت��ي��اج��ات 

الدورات  التدريبية والإ�سراف على 

وثالثتها  واإنتاجه،  املحتوى  واإع��داد 

بالواجهة  وتهتم  والت�سميم  التقنية 

اإعالناته  واإع��داد  للفريق  الب�سرية 

امل��وق��ع  وت��ط��وي��ر  مقاطعه  واإن���ت���اج 

املوارد  جلنة  ورابعتها  الإلكرتوين، 

املتميزين  ت�ستقطب  التي  الب�سرية 

املن�سّمني  وت��رع��ى  ال��ط��ل��ب��ة،  م��ن 

الأداء  ت��ق��اري��ر  وت��ت��اب��ع  اجل�����دد، 

ل��الأع�����س��اء، يف ك��وك��ب��ٍة ف��ري��دة من 

الطالب والطالبات. 

خمرجات الفريق:

م����دّون����ة م���اه���ر: اأط���ل���ق ف��ري��ق 

م���اه���ر م���وق���ًع���ا (م����ّدون����ة م��اه��ر) 

https : //maherb .com/

UbSbsXtnK/twasl-mana
لتكون وعاًء ومنبًعا لن�سر املحتوى 

امل��ع��ريّف،  املحتوى  واإث���راء  الثقايف، 

للجميع،  املحتوى  �سناعة  واإت��اح��ة 

خاللها  م��ن  ن�ستطيع  ن��اف��ذة  فهي 

لن�ستقي من  الآخرين؛  روؤية جتارب 

وقد  امللهمة،  واأف��ك��اره��م  خرباتهم 

لت�ستقبل  اأب��واب��ه��ا  امل��دون��ة  �سّرعت 

املُخ�ّس�س  الربيد  على  امل�ساركات 

 info@maherb.com :لها

مب�ساركات  املدونة  موقع  ويزخر 

ومن  الفريق  اأع�����س��اء  م��ن  متنوعة 

من  �سل�سلٌة  امل��دون��ة  ويف  خ��ارج��ه، 

تخ�س�سات  تتناول  التي  امل��ق��الت 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

مب��داد  ُكتبت  والتعريف  بالعر�س 

طالبها.

بودكا�ست بهو اجلامعة:

التي  الفريق  ملنجزات  وا�ستكماًل 

ب��اإط��الق ب��ودك��ا���س��ت »بهو  تُ��ّوج��ت 

با�ست�سافة  �سُرف  ال��ذي  اجلامعة« 

ع��دٍد من الأ���س��ات��ذة وال��دك��ات��رة من 

ليغدقوا  التخ�س�سات،  خمتلف 

وا�سعة  وخ��ربٍة  ثرّية  مبعارف  علينا 

يجريها  وممتعة  �سّيقة  ح��واراٍت  يف 

القائمون  اأع�ساء فريق ماهر  معهم 

وحتريًرا،  تقدمًيا  البودكا�ست  على 

اأي��ام  ع��دة  قبل  البودكا�ست  و�سهد 

انطالقة مو�سمه الثاين، و�سّرفنا يف 

الكرمي  �سيفنا  منه  الأوىل  احللقة 

الدكتور اأبو اأو�س اإبراهيم ال�سم�سان، 

الذي �سحبنا يف جولٍة مع الذكريات 

واحل��ك��اي��ا، وامل��ع��ارف وال��ّط��رائ��ف، 

وتُن�سر روابط ال�ستماع للبودكا�ست 

عرب ح�ساب الفريق على تويرت. 

ُمنجزات الفريق:

لرت�سيخ  م��اه��ر  ف��ري��ق  ي�����س��ع��ى 

ال��ع��ط��اء،  م�����س��م��ار  ب�����س��م��ت��ه يف 

وم�����س��اه��م��اٍت  متنوعة  ب��ف��ع��ال��ي��اٍت 

العاملية  لالأيام  تفعيله  منها  عديدة، 

املعار�س  باإقامة  فيها،  وامل�ساركة 

كما  تويرت  على  امل�ساحات  واإن�ساء 

ال�سمعي  للرتاث  العاملي  اليوم  يف 

امل��ي��داين  بالعمل  اأو  وال��ب�����س��رّي، 

العاملّي،  العربية  اللغة  يوم  يف  كما 

كما  التعريفية  الكتيبات  اإن�ساء  اأو 

ومن  ال�سعودي،  الوطنّي  اليوم  يف 

اأن�����س��ط��ة ال��ف��ري��ق ك��ذل��ك اإط���الق 

اإ�ساءة  التفاعلية كمبادرة  املبادرات 

ال��ت��ي تُ��ع��ن��ى ب��ن�����س��ر الق��ت��ب��ا���س��ات 

وغ��ره��ا   ... امل���ق���روء،  وم�����س��ارك��ة 

م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ب���ارزة. والأه���م 

خالل  الفريق  اأع�ساء  اكت�سبه  ما 

تلك  خو�س  واأث��ن��اء  التجارب  ه��ذه 

ي�ستكمل  الفريق  زال  ول  امليادين، 

اآماًل  الطموح  رافًعا �سقف  م�سرته 

للدكتور  ال�سكر  وافر  مع  لالأف�سل، 

توجيهه  حل�سن  الفريح  اإب��راه��ي��م 

لوحدة  ممتد  وال�سكر  واإر����س���اده، 

الإن�سانية  العلوم  ولكلية  املهارات 

التي  الوطن  وجلامعة  والجتماعية 

انتماوؤنا. اإليها 

 تأسس الفريق عام 2021م إلثراء المعرفة و روح التعلم

مدونة ماهر و بودكاست بهو الجامعة من أبرز اإلنجازات
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اأكدت �سعادتها اأنها اأول طالبة حتقق هذا املنجز.. حال لـ                           :

حققت المركز األول »فردي« في اختراق 
الضاحية بمشاركة 60 طالبة من 9 جامعات

حوار: هند الدعجاين

ح���ا ال��رح��ي��م��ي الع���ب���ة حم���رف���ة ���ش��ارك��ت مع 

بطوالت  يف  الثاثي  لل�شباق  ال�شعودي  املنتخب 

خ���ارج���ي���ة، وُت���ع���د ال��رح��ي��م��ي، م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

والعلوم ال�شيا�شية، اأول طالبة حتقق املركز االأول 

»فردي« �شمن بطولة اخراق ال�شاحية لاحتاد 

ال���ري���ا����ش���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�������ش���ع���ودي���ة ل��ل��ط��ال��ب��ات 

مب�شاركة 60 طالبة من 9 جامعات.

با�شت�شافة  �شعدت  اجلامعة«  »ر�شالة  �شحيفة 

ال���ط���ال���ب���ة ح�����ا ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال���������ش����وء ع��ل��ى 

���ش��ب��اق  يف  االأول  امل�����رك�����ز  حت��ق��ي��ق��ه��ا 

اخ��������راق ال�������ش���اح���ي���ة، وال��ت��ح��اق��ه��ا 

مبنتخب اجلامعة، ومعايريها يف 

ون�شاطها  الدرا�شة  بني  اجلمع 

ال����ري����ا�����ش����ي، وم�������ش���ارك���ات���ه���ا 

ال���ري���ا����ش���ي���ة، وم��و���ش��وع��ات 

اأخرى ذات �شلة باملو�شوع.

 

يف ال���ب���داي���ة، م���ن هي 

حا الرحيمي؟

 حال الرحيمي طالبة 

يف كلية احلقوق والعلوم 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 

امل��ل��ك ���س��ع��ود، ون��ظ��راً 

ه��ذا  يف  ط��ال��ب��ة  لأين 

ال��ع��ظ��ي��م فهو  ال�����س��رح 

�سرف واعتزاز يل هذا 

النتماء.

طفلة  كنت  اأن  منذ 

ك�����ان ل�����دي اجن�����ذاب 

الريا�سية  للن�ساطات 

ح�س�ص  يف  واأ���س��ارك 

ب���ال���ي���ه، وم����ن ث���م يف 

م��رح��ل��ة ال���درا����س���ة 

زاد  امل���ت���و����س���ط���ة 

اهتمامي يف متارين 

والتقوية،  اللياقة 

وك���ن���ت اأم��ار���س��ه��ا 

منزيل  يف  بانتظام 

ل��ق��ل��ة ت��وف��ر ب��رام��ج 

يف  للفتيات  ريا�سية 

ه���ذا ال��ع��م��ر وق��ت��ه��ا. 

وب��ع��ده��ا ���س��ج��ل��ت يف 

ن����اٍد ري��ا���س��ي خ��ا���ص 

ريا�سة  على  وتعرفت 

واأحببتها  الكرو�سفت 

تلك  وخ�����الل  ك���ث���ًرا 

ال�����ف�����رة ان�����س��م��م��ت 

�سباقات  يف  امل�ساركة  وب��داأت  اأدي��دا���ص  لعدائي 

الريا�سة  احت��اد  تنظيم  من  الريا�ص  يف  مقامة 

اأخذت  فرة  بعد  اآراب��ي��ا.  ري�ص  و�سركة  للجميع 

كرو�سفت  �سركة  م��ن  معتمدة  ت��دري��ب  ���س��ه��ادة 

اإح��دى  ك��م��درب��ة يف  العمل  وب����داأت  الأم��ري��ك��ي��ة 

النوادي الن�سائية. 

احتاد  ك�سافات  اإحدى  من  موهبتي  اكت�ساف   

الرايثلون  )احت���اد  ال�سعودي  الثالثي  ال�سباق 

ال�سعودي( ومت دعوتي ملع�سكر تدريبي ا�ستعداًدا 

العقبة  يف  مقامة  للرايثلون  ا�سيا  كاأ�ص  لبطولة 

امل�ساركات  م�سرتي يف  بداأت  هنا  ومن  ب��الأردن 

اخلليجية والغرب اآ�سيوية والآ�سيوية مع املنتخب 

ال�سعودي للرايثلون. ما زلت يف بداية م�سرتي 

بالتطوير  واأرغب  امل�ساركات  من  للمزيد  واأتطلع 

اأي  ملمار�سة  الوطن  واأبناء  بنات  واأدع��و  والتقدم 

اأن���واع  وجت��رب��ة  ب��ه  ي�ستمتعون  ري��ا���س��ي  ن�ساط 

ومواهبهم،  ميولهم  لكت�ساف  خمتلفة  ريا�سات 

العاملي  الأومل��ب��ي��اد  اإىل  ي�سلون  م��ا  ي��وًم��ا  ورمب��ا 

ويحققون مراكز متقدمة للوطن لكي نعتز ونفخر 

بهم.

كيف التحقت مبنتخب اجلامعة؟ 

الأن��دي��ة  اأح���د  يف  للت�سجيل  راب��ط��اً  وج���دت 

كرة  ملعب  يف  وبالتحديد  الريا�سية  بال�سالة 

بي  اخلا�سة  البيانات  ب��اإدخ��ال  وقمت  ال��ق��دم، 

ويف  احلمد.  وهلل  قبويل  ومت  باللعبة  لاللتحاق 

اإح���دى امل��درب��ات لياقتي  ال��ت��دري��ب��ات لح��ظ��ت 

اأمار�ص  كنت  اإن  ف�ساألتني  اجل��ري  يف  و�سرعتي 

ريا�سات اأخرى وما ممار�ساتي اليومية بالريا�سة، 

القوى  األعاب  ملنتخب  ان�سمامي  اقرحت  حيث 

بطولة  اأول  هناك  وكانت  فوافقت،  اجلامعة  يف 

التابعة  لالأندية  ال�ساحية  اخ��راق  بطولة  وهي 

للجامعات ال�سعودية. �ساركت فيها وكان احلما�ص 

كبرا لهذه البطولة التي حققت فيها بتوفيق اهلل 

املركز الأول مب�ساركة 60 طالبة من 9 جامعات. 

�سعيدة باأنني اأول طالبة حتقق هذا املنجز الكبر 

يل �سخ�سياً وجلامعة امللك �سعود.

ما مدى اهتمامك مبتابعة االأخبار الريا�شية؟

جيدة  متابعة  فاإين  الريا�سي  اهتمامي  بحكم 

و�سائل  خ��الل  من  اأتابعها  الريا�سية،  لالأخبار 

من  وكذلك  رئي�ص،  ب�سكل  الجتماعي  التوا�سل 

الريا�سي وخ�سو�سا  الأ�سدقاء يف املجال  خالل 

من الالعبني والالعبات ذوي اخلربات الطويلة.

  هل لديِك الوقت الكايف للجمع بني الدرا�شة 

واملنتخب؟ 

ت�ستوجب  الريا�سة  اأن  يعتقدون  النا�ص  اأك��ر 

بذل الكثر من اجلهد والوقت وبالتايل يجب على 

ال�سخ�ص التنازل عن اأمور مهمة ومنها الدرا�سة، 

ولكني اأرى عك�ص ذلك فهناك جتارب واأمثلة من 

ورغم  واحرفوها  الريا�سة  مار�سوا  اأ�سخا�ص 

يف  جناحات  وحققوا  تعليمهم  يف  تفوقوا  ذل��ك 

جمالت خمتلفة ودخلوا يف حتديات بني اأنف�سهم 

واجتازوها، فهي م�ساألة تنظيم وقت وجهود وقوة 

عزمية.

  هل اأثرت الريا�شة على م�شتواك الدرا�شي؟

اإن  حيث  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ر  ولكن  بالطبع  نعم، 

هناك درا�سات علمية تو�سح اأن الريا�سة ت�ساعد 

التي ت�ساهم يف رفع معدل  الهرمونات  اإفراز  يف 

الركيز لدى الفرد املمار�ص للريا�سة. و�سخ�سياً 

اأحر�ص على التخرج مبرتبة ال�سرف الأوىل.

  ما اأبرز اإجنازاتِك مع منتخب اجلامعة الألعاب 

القوى؟

لألعاب  اجلامعة  مبنتخب  م��وؤخ��راً  التحقت 

فردي  الأول  املركز  حققت  اهلل  وبف�سل  القوى 

منطقة  يف  املقامة  ال�ساحية  اخ��راق  بطولة  يف 

الأوىل يف  املراكز  للح�سول على  واأطمح  جازان، 

امل�سابقات القادمة.

 حتقيقك للبطولة التي اأقيمت للمرة االأوىل 

ل��ل��ط��ال��ب��ات مب�����ش��ارك��ة ج��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة، م��اذا 

يعني لك هذا؟

تلك  ان  حيث  ع��دي��دة  �سباقات  يف  ���س��ارك��ت 

ولكنها  ع�سر  اخلام�سة  البطولة  كانت  امل�ساركة 

با�سم  الأول  املركز  لأين حققت  خمتلفة ومميزة 

اأول بطولة اخراق �ساحية  جامعتي احلبيبة يف 

للجامعات ال�سعودية للطالبات.

حديثنا عن م�شاركاتِك الريا�شية االأخرى؟

اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اق��ات  ب��ع�����ص   هناك 

منطقة الريا�ص من ِقبل احتاد الريا�سة للجميع 

قبل  فيها  �ساركت     )RACE ARABIA( و 

الثالثي  لل�سباق  ال�سعودي  للمنتخب  ان�سمامي 

باململكة  داخلية  بطولت  يف  �ساركت  ذلك  وبعد 

مثل بطولة الألعاب ال�سعودية الأوملبية وبطولت 

خارجية يف مملكة البحرين واململكة الأردنية.

يف  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة  م�شتقبل  ت��ري��ن  ك��ي��ف 

اململكة؟

 لحظت ازدياد اهتمام الن�ساء بالريا�سة ب�سكل 

ب�سكل  الريا�سية  امل�سابقات  يف  وبامل�ساركة  عام، 

خا�ص. وبخ�سو�ص ريا�سة اجلري هناك �سباقات 

تُنظم ب�سكل متكرر، وت�سهد م�ساركة فئة كبرة من 

املجتمع بكل اأطيافه.

يف  التدريبي  الطاقم  من  ا�شتفادتك  م��دى  ما 

منتخب اجلامعة؟

�سبحانه  هلل  واأخ���راً  اأولً  الف�سل  بالتاأكيد 

علي،   اأ�سرفوا  الذين  املدربني  ثم جهود  وتعاىل، 

الكبر  والتطور  الإجن���ازات  من  متكنت  بحيث 

الالزمة  التوجيهات  اإ�سرافهم وتقدمي  من خالل 

املركز  حتقيق  عن  ذلك  اأ�سفر  وقد  اللعبة،  يف 

للجامعات  ال�ساحية  اخ��راق  بطولة  يف  الأول 

يف  ال�سعودي  املنتخب  مع  وامل�ساركة  ال�سعودية، 

البطولت اخلارجية، كما ي�سرف على تدريباتي 

لل�سباق  ال�����س��ع��ودي  ل��الحت��اد  ال��وط��ن��ي  امل���درب 

الثالثي.

م������اذا ت��ت��م��ن��ني م����ن امل�������ش���وؤول���ني يف اجل��ام��ع��ة 

م�شتقبًا ؟

اأمتنى اأن ي�ستفيدوا من املالحظات املقدمة لهم 

من الالعبني والالعبات ب�سكل مبا�سر واملراجعة 

اآرائهم ومقرحاتهم وعمل  باأخذ  امل�ستمرة معهم 

اأكر  معدات  توفر  اأمتنى  كما  بذلك.  ا�ستبيان 

تنا�سب  غذائية  ومكمالت  اجلامعة  ن���وادي  يف 

اإىل دعم مادي للريا�سيني  الريا�سيني بالإ�سافة 

مدربني  وت��وف��ر  اجلامعة  ملنتخبات  املن�سمني 

حمرفني.

 ما هدفك القادم؟

هديف اأن اأ�سل اإىل املراكز الأوىل يف املحافل 

اأ�ستمر  واأن  احل��ب��ي��ب.  وط��ن��ي  ممثلة  ال��دول��ي��ة 

قدراتي  اأحقق  لكي  العقبات  وتخطي  بالتطوير 

الريا�سي  الأداء  م�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  واأ���س��ل 

والأكادميي.

 ن�شيحة تقدمينها لطالبات اجلامعة؟

يومي،  ب�سكل  الريا�سة  ميار�سوا  اأن   اأن�سحهم 

الكليات  ف��رق  يف  امل�ساركة  على  يحر�سن  واأن 

وم��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة وامل��ن��اف�����س��ة يف ال��ب��ط��ولت 

والربامج الريا�سية لأنني ل اأرى اأن هناك م�سكلة 

يف التجربة فيكفي امل�ساركة والتفاعل.

 كلمة بهذه املنا�شبة؟

وت�سجيعهم  لدعمهم يل  اأ�سكر عائلتي  اأن  اأود 

م��درب��ّي  واأ���س��ك��ر  وط��م��وح��ي.  اأح��الم��ي  لتحقيق 

حلما�سهم  وج��ام��ع��ت��ي  وزم��ي��الت��ي  و���س��دي��ق��ات��ي 

وت�سجيعهم. واأ�سكر وطني العزيز لدعم الريا�سة 

الن�سائية يف اململكة.
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أكثر من )1174( مبتعثًا ومبتعثة 
من الجامعة عام 2021-2022م

كتب: مو�سى حّدادي

ابتعثت جامعة امللك �سعود خالل 

مبتعًثا   (1174) امل��ا���س��ي   ال��ع��ام 

ومبتعثة، منهم (889) خارج اململكة. 

وامللتحقني  املبتعثني  ع��دد  بلغ  كما 

داخل اململكة (234)  طالًبا وطالبة 

ال��دك��ت��وراه  منها  م��راح��ل  ع���دة  يف 

والتخ�س�ص  والزمالة  واملاج�ستري 

الدقيق واللغة، و (51) يف الإ�سراف 

اخلارجي.

ج����اء ذل����ك يف ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي 

املوارد  تنمية  اإدارة  موؤخراً  اأ�سدرته 

الب�سرية.  امل��وارد  بعمادة  الب�سرية 

قائمة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأ����س���ار  ك��م��ا 

يف  والإن��اث  الذكور  من  املتخرجني 

بلغ  ال��ذي��ن  2021-2022م  ع���ام 

 (142) ���س��م��ل:   (199) ع��دده��م 

خريًجا من مرحلة الدكتوراه، و(32) 

من  و(17)  املاج�ستري،  مرحلة  من 

يف  خريجني  و(8)  الزمالة،  مرحلة 

التخ�س�ص الدقيق.

تنمية  اإدارة  مدير  ذكر  من جهته 

في�سل  الأ���س��ت��اذ  الب�سرية  امل���وارد 

احلربي اأن عدد املبتعثني من الذكور 

والإناث   ،46% بن�سبة    (543) بلغ 

يف  وذل���ك   ،54% بن�سبة   (631)

بع�ص اجل��ام��ع��ات واجل��ه��ات داخ��ل 

خ��ارج��ي��ة  دول  ع���دة  ويف  امل��م��ل��ك��ة 

وكندا،  وبريطانيا،  اأمريكا،  منها: 

واإ�سبانيا،  وه��ول��ن��دا،  واأ���س��رال��ي��ا، 

وفرن�سا، واإيرلندا، واأملانيا، واليابان، 

و����س���ن���غ���اف���ورة، وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، 

ونيوزيلندا.  والدمنارك،  وال�سويد، 

ال�سحية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ���س��م��ل��ت 

والعلمية والهند�سية والإن�سانية.

اأو���س��ح عميد  اأخ���رى   م��ن جهة 

املوارد الب�سرية يف اجلامعة الدكتور 

تهتم  ال��ع��م��ادة  اأن  الرجيعي  ���س��امل 

ومن�سوبات  مبن�سوبي  يتعلق  ما  بكل 

اجل��ام��ع��ة م���ن اب��ت��ع��اث وت���دري���ب؛ 

لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 2030، 

ورف��ع  التعليمية،  امل�سرية  واإك��م��ال 

م�ستوى اخلدمات املقدمة من خالل 

جامعة   100 اأف�سل  اإىل  البتعاث 

اإىل  اإ�سافًة  �سنجهاي،  ت�سنيف  يف 

متابعة املبتعثني يف اخلارج واإ�سدار 

ال��ت��ق��اري��ر وامل���ع���ام���الت اخل��ا���س��ة 

املتعلقة بهم. 

امل���وارد  تنمية  اإدارة  اأن  يُ��ذك��ر 

بتحديث  تقوم  بالعمادة  الب�سرية 

اجل��ام��ع��ات امل��ع��ت��م��دة ل��الب��ت��ع��اث، 

الأمريكية   اجل��ام��ع��ات  وت�����س��درت 

م���ن ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ال اأك����ر ع��دد 

ذل��ك  ت��ل��ي  اجل��ام��ع��ة،  مبتعثي  م��ن 

ع��ام  يف  وذل���ك  وك��ن��دا،  بريطانيا 

الهيئة  وت�سدرت  2021-2022م. 
ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

من  ع��دد  اأك��ر  ا�ستقبال  حيث  من 

مبتعثي اجلامعة داخل اململكة.

اأ. احلربي د. الرجيعي

الرجيعي: نسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل ابتعاث المنسوبين ألفضل 100 جامعة

الحربي: المبتعثون من الذكور بلغ عددهم )543(  بنسبة %46، واإلناث )631( بنسبة %54 من داخل 
المملكة وخارجها
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امللتقى الأول للوقاية من املخدرات »الوقاية الفكرية«

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
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تكريم الفائزين بجائزة القصبي 

م. الحصان يحاضر عن سوق األوراق المالية 
وتعزيز مكانتها االستثمارية.. اليوم

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اجلامعة،  رئي�س  معايل  برعاية 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  كرم 

بجائزة  الفائزين  ال�سلمان  عبداهلل 

للتميز  الق�سبي  ط���ارق  املهند�س 

يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة وذل����ك ي��وم 

ال��درع��ي��ة، وت��وزع  الإث��ن��ن يف قاعة 

ع��ل��ى خم�س  ال�����س��ب��ع��ة  ال���ف���ائ���زون 

جامعات �سعودية هي »امللك �سعود، 

وجن���ران،   ، واملجمعة،  وال��ط��ائ��ف، 

وامللك فهد« و�سارك يف امل�سابقة 57 

�سبعة  عليها  ح�سل  حيث  مر�سحاً، 

عبداهلل  الدكتور   « هم  مت�سابقن، 

ال�سهري ، تخ�س�س الهند�سة البيئية 

م��ن ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف، وال��دك��ت��ور 

الهند�سة  تخ�س�س  املاجد،  عبداهلل 

اجليوتقنية من جامعة امللك �سعود، 

والدكتور حممود عوي�س ، تخ�س�س 

املجمعة،  جامعة  من  النقل  هند�سة 

والدكتور فهد القحطاين ، تخ�س�س 

من جامعة  الت�سييد  واإدارة  هند�سة 

اإ�سماعيل  والدكتور  �سعود،  امللك 

هند�سة  ت��خ�����س�����س   ، اخل��را���س��ي 

امل�ساحة من جامعة جنران، والدكتور 

ح�سن ال�سناديدى تخ�س�س هند�سة 

�سعود،  امللك  الإن�ساءات من جامعة 

تخ�س�س   ، اأحمد  �سم�ساد  الدكتور 

هند�سة الإن�ساءات من جامعة امللك 

باإ�ستالم  الفائزون  وت�سرف  فهد«.  

وراعي  احلفل  راعي  من  جوائزهم 

اجلائزة وعميد كلية الهند�سة ورئي�س 

ختام  ويف  املدنية  الهند�سة  ق�سم 

اجلامعة  رئي�س  نائب  ك��رم  احلفل 

ق�سم  ورئي�س  الهند�سة  كلية  وعميد 

راع��ي  با�ستالم  امل��دن��ي��ة  الهند�سة 

الق�سبي،  ط��ارق  املهند�س  اجلائزة 

تقديراً ملا يقدمة من دعم متوا�سل 

العلمي والباحثن يف جمال  للبحث 

التكرمي  ح�سر  الهند�سةاملدنية. 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ةل��ل��درا���س��ات 

العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد 

اآل ال�سيخ، واملهند�س طارق الق�سبي 

وعميد ووكالء كلية الهند�سة ورئي�س 

ق�سم الهند�سة املدنية. وتعترب جائزة 

يف  للتميز  الق�سبي  طارق  املهند�س 

من  الأوىل  ه��ي  امل��دن��ي��ة  الهند�سة 

نوعها على م�ستوى اململكة وال�سرق 

الهند�سة  ق�سم  من  ب��اإدارة  الأو�سط 

بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  املدنية 

امللك �سعود، وت�ستهدف الباحثن يف 

والطالب  ال�سعودية  العربية  اململكة 

يف  بحث  لأف�سل  ومتنح  املبتعثن، 

كل من تخ�س�سات الهند�سة املدنية 

ال�سبعة »هند�سة الإن�ساءات وهند�سة 

اإدارة الت�سييد والهند�سة اجليوتقنية 

وهند�سةالنقل  ال��ب��ي��ئ��ة  وه��ن��د���س��ة 

وهند�سة  امل��ي��اه  م�سادر  وهند�سة 

امل�ساحة«.

ر�سالة اجلامعة - عمر اجلميعة:

تنظم جمعية القت�ساد ال�سعودية، 

م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 

بعنوان  الأح�����د، حم��ا���س��رة  ال��ي��وم 

»�سوق الأوراق املالية وتعزيز مكانتها 

املدير  �سيلقيها  التي  ال�ستثمارية«، 

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي 

»تداول« املهند�س خالد بن عبداهلل 

حمد  ال�سيخ  ق��اع��ة  يف  احل�����س��ان، 

اجلا�سر.

لأهمية  ن��ظ��راً  املحا�سرة  ت��اأت��ي 

منو  على  وتاأثريها  املالية  الأ�سواق 

اأحد  يُعد  حيث  الوطني،  القت�ساد 

لأه��داف  والفعالة  املهمة  الأدوات 

يف  ودوره����ا   ،٢٠٣٠ اململكة  روؤي���ة 

ج����ذب ال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة 

لالقت�ساد الوطني وانعكا�ساته على 

اأدوات��ه  وتطوير  املحلية،  ال�سركات 

ال�ستثمارية.

وع����ل����ى ال�������س���ع���ي���د ال���ع���ل���م���ي، 

امل���ه���ن���د����س خ���ال���د ح���ا����س���ل ع��ل��ى 

الهند�سة  يف  البكالوريو�س  �سهادة 

من  الأع��م��ال  اإدارة  يف  واملاج�ستري 

املتحدة  بالوليات  كولورادو  جامعة 

الأم��ري��ك��ي��ة كما اأن���ه رائ���د اأع��م��ال 

معتمد من اجلامعة ذاتها.

»المدينة الطبية« توقع مذكرة تفاهم 
مع شركة إبكار لالستشارات المهنية 

ر�سالة اجلامعة - و�سام الزهراين:

ت�سوير - توفيق الغامدي

مذكرة  »كلينليا  املهنية  لالإ�ست�سارات  اإبكار  و�سركة  الطبية  املدينة  وّقعت 

تفاهم تهدف اإىل تنظيم الإج��راءات املتعلقة بالتعاون امل�سرتك يف املجال 

العلمي والبحثي واملهني املتعلقة بالدرا�سات والتجارب ال�سريرية. 

وّقع التفاقية املديرالتنفيذي لل�سوؤون الأكادميية الأ�ستاذ الدكتور اأحمد 

باهمام واملدير التنفيذي لإبكار الدكتور نايف الق�سيبي، بح�سور املديرالعام 

التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور اأحمد الهر�سي،  وم�سرفة ق�سم 

الدرا�سات ال�سريرية الدكتورة رمي اآل خليفة .

اخلا�سة  املجالت  من  عدد  يف  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 

ال�سريرية  الدرا�سات  مواقع  دعم  خدمات  وتقدمي  ال�سريرية  بالأبحاث 

الدعم  وخ��دم��ات   ،  )Site Management Organization(

من  ال��ط��رف��ن  ا���س��ت��ف��ادة  وت�سهيل  ال�����س��ري��ري��ة،  ل��الأب��ح��اث  اللوج�ستي 

عدد  زيادة  يف  وامل�ساهمة  املدربة،  والفنية  العلمية  والكوادر  اخلربات 

العلمية  والفعاليات  الأن�سطة  تنظيم  و  ال�سريرية،  والدرا�سات  الأبحاث 

اخلدمات  من  للعديد  بالإ�سافة  الطرفن،  لكال  واملوؤمترات  املختلفة 

واخل��ربات  ال��ك��ف��اءات  لتمكن  والتعليم  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  الأخ���رى 

التفاقية  هذه  تُعّد  و  الأب��ح��اث،  من  املتقدم  النوع  هذا  من  الوطنية 

خطوة طموحة ونوعية لكال الطرفن يف جمال تعزيز ودعم الدرا�سات 

املدينة  لتكون  طبياً  الرائدة  ال�سركات  قبل  من  املدعومة  ال�سريرية 

للدرا�سات  رائداً  ومركزاً  لوج�ستية  من�سة  �سعود  امللك  بجامعة  الطبية 

اإقليمياً. و  حملياً  ال�سريرية 

قدم الجامعة يفوز
على جامعة الملك فيصل

ر�سالة اجلامعة - فهد الفليج:

فاز  منتخب اجلامعة لكرة القدم على م�سيفه جامعة امللك في�سل بنتيجة 

الريا�سي  الحت��اد  دوري  مناف�سات  اإط��ار  يف  مقابل هدف  اأه��داف  ثالثة 

للجامعات ال�سعودية لكرة القدم (اأ) للطالب والتي اأقيمت يوم اجلمعة 13 

جمادى الآخرة 1444ه� يف ملعب جامعة امللك في�سل مبحافظة الأح�ساء 

و�سط اأجواء ممطرة �سجل منتخب جامعة امللك في�سل يف الدقيقة ٣٠ جاء 

لينتهي ال�سوط الأول بنتيجة هدف مقابل ل �سيء ل�سالح �ساحب الأر�س، 

ويف ال�سوط الثاين اأحرز منتخب اجلامعة الهدف الأول �سجله خالد املالكي، 

راأ�سية  طريق  عن  الثاين  الهدف  اجلامعة  منتخب  عزز  بدقيقتن  بعدها 

كمارا ويف الدقيقة 78 �سجل الهدف الثالث خادم لو، لتنتهي املباراة بنتيجة 

ثالثة اأهداف مقابل هدف وحيد.


