
 ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل   برعاية 

وكالة  تعقد  العمر،  ب��دران  الدكتور 

عند  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة 

يوم  �صباح  من  والن�صف  العا�صرة 

ال�صنوي  امللتقى  ال��ق��ادم،  الأرب��ع��اء 

اخلام�س لوكالة اجلامعة للتخطيط 

»التح�صني  �صعار  حت��ت  والتطوير 

الكليات  وكالء  مب�صاركة  امل�صتمر«، 

للتطوير  امل�����ص��ان��دة  وال���ع���م���ادات 

الوكيالت  وم�����ص��اع��دات  واجل����ودة، 

وحدات  وروؤ�صاء  واجل��ودة،  للتطوير 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، وذل���ك بقاعة 

الدرعية مبنى رقم 17.

ع��دًدا  امللتقى  برنامج  يت�صمن    

من املو�صوعات منها تكرمي الربامج 

ودولًيّا،  ووطنًيّا  اأكادميًيّا  املعتمدة 

وتكرمي الوحدات املعتمدة باجلامعة، 

هي:  عمل  اأوراق  ث��الث  ومناق�صة 

»املعايري املطّورة لالعتماد الأكادميي 

امل��وؤ���ص�����ص��ي«، ي��ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 

التنفيذي  امل��دي��ر  با�صماخ  حممد 

والعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

الأك����ادمي����ي، و«ق��ي��ا���س خم��رج��ات 

ال�صعودية«  اجل��ام��ع��ات  يف  التعلم 

علي  بن  عبداهلل  الدكتور  يقدمها 

للمركز  التنفيذي  املدير  القاطعي 

الوطني للقيا�س والتقومي، و«ماأ�ص�صة 

العمل املجتمعي« وتقدمها الدكتورة 

نائب  م�صت�صارة  الكرمي  العبد  خلود 

رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير 

رئي�س  ال�صمري  غ��دي��ر  وال��دك��ت��ور 

اللجنة ال�صت�صارية ملكتب العالقات 

املجتمعية. 

اخلام�س  ال�صنوي  امللتقى   يهدف 

اإىل حت��ق��ي��ق ع���دد م��ن الأه����داف 

التعليم  وزارة  ج��ه��ود  دع��م  منها: 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا وف����ق روؤي����ة 

جهود  ودع���م   ،2030 ال�����ص��ع��ودي��ة 

بالعتماد  يتعلق  فيما  اجل��ام��ع��ة 

واملوؤ�ص�صي،  الرباجمي  الأك��ادمي��ي 

لال�صتعداد  اجلامعة  جهود  وتعزيز 

ل��ت��ج��دي��د الع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

املوؤ�ص�صي يف العام 2024م، وزيادة 

ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل اخل�����ربات بني 

الأكادميية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعة 

امل��ع��ن��ي��ة مب����ج����الت ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، والرت���ق���اء 

امل�صتهدفة  الفئة  ومهارات  مبعارف 

اجلامعة،  ومن�صوبات  من�صوبي  من 

ملوا�صلة  اجلامعة  كليات  وحتفيز 

اجلامعات  ت�صدر  ل�صتمرار  عملها 

ال�صعودية يف عدد الربامج املعتمدة 

التعليم  تقومي  هيئة  من  اأك��ادمي��ي��اً 

وال��ت��دري��ب. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  تنظمه  امل��ل��ت��ق��ى 

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر ���ص��ن��ويًّ��ا، 

رئي�س  ن��ائ��ب  ب��اإ���ص��راف  وي��ح��ظ��ى 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

وت��ن��ف��ذه  م�صملي،  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

برئا�صة  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

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

الدكتور مبارك القحطاين.

اخلبر.. ومنصة احلدث
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اخلبر.. ومنصة احلدث

د. العمر

قسم اإلعالم يحتفل بـاليوبيل الذهبي

0316 اختتام ملتقى طب األسنان الــ 34  مبادرة )بأيدينا نحمي بيئتنا( 

  رئيس الجامعة يرعى الملتقى السنوي 
الخامس .. األربعاء

ر�سالة اجلامعة - ماجد العتيبي - عبداهلل 

ال�سبيعي: 

ت�سوير - �ساره احلمدان

رعى معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران 

ق�صم  احتفاء  املا�صي  الث��ن��ني  ي��وم  العمر 

الإعالم بكلية العلوم الإن�صانية والجتماعية 

وتد�صني  تاأ�صي�صه  على  ع��اًم��ا   50 مب��رور 

الحتفالية  امل�صاحب، واأقيمت  املعر�س 

ب�«اليوبيل الذهبي« لق�صم الإعالم يف قاعة 

حمد اجلا�صر، وُعر�س فيلم وثائقي عن ق�صم 

احلربي،  عائ�س  الدكتور  اإنتاج  من  الإعالم 

بالإ�صافة اإىل ق�صيدة �صعرية األقاها الدكتور 

اأحمد معيدي. ويف بداية احلفل اخلطابي، 

رحبت رئي�صة ق�صم الإعالم الدكتورة عهود 

وقالت:  باحل�صور،  ال�صهيل  �صلطان  بنت 

بني  اليوم  اأقف  اأن  �صعادتي  دواعي  ملن  اإنه 

اأيديكم، بعد مرور خم�صني عاًما على اإن�صاء 

ق�صم الإعالم يف هذا ال�صرح العريق لأترجم 

جمال  يف  الأجيال  ل�صناعة  الوا�صع  املعنى 

الإعالم، لقد ُكلفت وكنت م�صوؤولة وموؤمتنة 

م�صريتي  يف  وطالبي  زمالئي  خدمة  على 

الإعالمية وهو ما يحقق هدًفا من اأهداف 

الروؤية الر�صيدة.

التفا�سيل �ســ 4-5

طلبة الصيدلة يحصدون المركز األول 
بمؤتمر الجمعية الصيدلية السعودية

ر�سالة اجلامعة - التحرير: 

يف  الأول  املركز  على  �صعود  امللك  بجامعة  ال�صيدلة  كلية  فريق  ح�صل 

موؤمتر  فعاليات  �صمن  اأقيمت  التي  للطلبة  الإكلينيكية  املهارات  م�صابقة 

اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية 2023م مب�صاركة اأكرث من 29 جامعة �صعودية 

والطالبة  الكريدي�س  زياد  الطالب  ال�صيدلة  كلية  مّثل  وعربية.  وخليجية 

رنا  الدكتورة  باإ�صراف  احلمي�صي،  عبدالرحمن  والطالب  حكمي  فاطمة 

املحيميد، اإ�صافًة اإىل الفريق الإ�صرايف لإعداد الطلبة الذي يت�صمن عدة 

والدكتور  اخل�صري  ن��ورة  والدكتورة  املنقور  ثامر  الدكتور  بقيادة  اأع�صاء 

عبداهلل احلماد. 

معيوف  بن  عامر  الدكتور  الكلية  عميد  ا�صتقبل  فقد  املنا�صبة،  وبهذه 

جهودهم  على  ال�صكر  لهم  مقّدًما  الفائز  الفريق  الكلية  ووك��الء  العنزي 

ومتمنيًّا لهم املزيد من التفوق والنجاح.

يهدف اإىل دعم جه�د اجلامعة لالعتماد الأكادميي الرباجمي وامل�ؤ�س�سي
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 عميد علوم الرياضة يستقبل رئيس اتحاد المالكمة التايالندية
 ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د    ا�ستقبل 

الدكتور  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

طارق بن علي ال�ساحلي يوم الإثنني 

�ساحَب  1444/7/1ه�  امل��واف��ق 

ال�سمو امللكي الأمري فهد بن من�سور 

ال�سعودي  الحت��اد  رئي�س  �سعود  اآل 

للمالكمة التايالندية والوفد املرافق 

له، حيث جتول �سموه والوفد املرافق 

يف معامل الكلية وخمترباتها، وتبادل 

الطرفان �سبل التعاون امل�سرتك بني 

للمالكمة  ال�سعودي  الكلية والحتاد 

التايالندية. 

الكلية  وك��ي��ل  الج��ت��م��اع   ح�سر 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

وروؤ�ساء الأق�سام الأكادميية بالكلية.

 فعالية”فنتكة عمران”
 لطالبات العمارة والتخطيط

 وفد من مجمع الملك سعود للمكفوفين يزور 
مركز “ذوي اإلعاقة”

 ر�سالة اجلامعة - التحرير:

الثقايف  النادي  طالبات   نظمت 

الج���ت���م���اع���ي ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ارة 

“فنتكة  فعالية  موؤخراً  والتخطيط 

حتت  الثانية،  بن�سختها  ُعمران” 

اإ�سراف اأ.ب�سمة الربيعان.

من  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأرك�����ان   تكونت 

��ي،  7 اأرك�����ان ه���ي: مم��ر ال��ت��ق�����سّ
الطالبات  م�ساريع   لعر�س  وذلك 

وتكنولوجيا  املتميزة،  واأبحاثهّن 

املعمارية،   VR�ال جتربة  خو�س 

الأف��ك��ار  ومعر�س لعر�س رحلة 

واأل��ع��اب  وت��ط��وره��ا،  الت�سميمية 

وحت���دي���ات وه����و رك����ن ت��رف��ي��ه��ي 

 ، وج���وائ���ز  م�����س��اب��ق��ات  يت�سمن 

الثالث  البعد  وهو  اأبعاد  ومعر�س 

جم�سمات  من  املكونة  للم�ساريع 

ثالثية الأبعاد، و�سينما فنتكة وهي 

عبارة عن 3 �سا�سات تعر�س اأفالم 

الأنيمي�سن لأعمال الطالبات، وركن 

فوتوغرافيا للت�سوير والتذكارات.

كلية  وكيلة  املعر�س  ح�سر   وقد 

نورة  الدكتورة  والتخطيط   العمارة 

���س��وؤون  ع��م��ادة  ووك��ي��ل��ة  اخلمي�س، 

القفيدي،  روؤى  الدكتورة  الطالب 

الأ���س��ت��اذة  الأن��دي��ة  اإدارة  وم��دي��رة 

اجلوهرة املانع، وقد اأبدين اإعجابهن 

مب��خ��رج��ات امل���ع���ر����س، و���س��ارك��ن 

و�سكر  ف��خ��ر  ب��ك��ل��م��ات  ال��ط��ال��ب��ات 

ال�ستمرار  على  ت�سجعهن  حمفزة 

بتنفيذ مثل هذه الفعاليات.

العمارة  كلية  اأ�ساد عميد   وبدوره 

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  والتخطيط 

النادي  من�سوبات  بجهود  الدغي�سم 

حققها  التي  الإجن��ازات  على  مثنياً 

على  الطالبات  حث  وقد  املعر�س، 

موا�سلة هذه اجلهود لتحقيق املزيد 

من الإجنازات املتميزة . 

الطالبات  احتفت  اخل��ت��ام،   ويف 

اإىل  وو�سولها  عمران  فنتكة ُ بنجاح 

عدد كبري من املجتمع.

من  فنتكة   ) FNTKH(  تاأتي 

عن  اخل��ارج  ال�سيء  عن  تُعرّب  كلمة 

املاألوف، وهي جتمع بني 

هذه  ويف  وال�تكنولوجيا   ال�فن 

“مدر�سة  اع��ت��م��اد  مت  ال��ن�����س��خ��ة، 

اهتمت  التي  املعمارية”  الباوهاو�س 

الأ�سا�سية  والأ���س��ك��ال  بالب�ساطة 

املثلث، والألوان  -امل��رب��ع-  ال��دائ��رة 

الأ�سا�سية الأحمر والأ�سفر والأزرق 

، فتزّين املعر�س باألوانها وعنا�سرها 

اإب��راز  اإىل  الفعالية  هدفت  البهية. 

اأع���م���ال ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة امل��م��ي��زة 

واإت��اح��ة  املجتمع  م��ع  وم�ساركتها 

جتربة فنية تكنولوجية ماتعة لزوار 

كلية  ماهية  على  تُعرفهم  املعر�س 

العمارة والتخطيط.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

 ا�ستقبل مركز طالب ذوي الإعاقة 

من  وف��داً  الطالب   ���س��وؤون  بعمادة 

الطالب املكفوفني من جمّمع امللك 

�سعود التعليمي يف املرحلة الثانوية.

  ا�ستمع الطالب اإىل �سرح مف�سل 

املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  عن 

يف خمتلف املجالت.

ال��وف��د  زار  ال���زي���ارة  خ��ت��ام   ويف 

على  وت��ع��رف  الرتفيهية  ال�����س��ال��ة 

للطلبة  املتاحة  الرتفيهية  الأدوات 

ب�سفة  الإع��اق��ة  وذوي  ع��ام  ب�سكل 

خا�سة.

ذوي  م��رك��ز  ان  بالذكر  اجل��دي��ر 

الإعاقة يهدف اإىل تقدمي اخلدمات 

ال���س��ت�����س��اري��ة داخ����ل اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية او غريها.

ر�سالة اجلامعة - قما�ش املني�سري:

الإن�سانية  العلوم  كلية   اأقامت 

والج��ت��م��اع��ي��ة مُم��ّث��ل��ة يف وح��دة 

ال���ع���الق���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��وك��ال��ة 

الثالثاء  ي��وم  واجل����ودة  التطوير 

 /١٠ امل��واف��ق  ١٤٤٤ه����   /٦  /١٧

بعنوان  عمل  ور�سة  ٢٠٢٣م   /  ١

من  املجتمعية  امل�سوؤولية  ماأ�س�سة 

اإىل ١ ظهراً،  ال�ساعة ١٠ �سباحاً 

العلوم  كلية  من�سوبات  ا�ستهدفت 

بفئاتها  والجتماعية  الإن�سانية 

وموظفات،  “اأكادمييات،  الثالثة 

ال��دك��ت��ورة  ق��دم��ت��ه��ا  وطالبات” 

وتهدف  امل��ف��رح.  زي��د  بنت  ح�سة 

مب��ب��ادرة  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ور���س��ة 

يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  ماأ�س�سة 

دور  على  وال��وق��وف  التعليم،  وزارة 

اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة يف دع��م 

املبادرة وحتقيق اأهدافها، والوقوف 

للم�سوؤولية  ال��راه��ن  الو�سع  على 

الإن�سانية  العلوم  كلية  املجتمعية يف 

املختلفة،  باأق�سامها  والجتماعية 

ور�سم خارطة طريق م�ستقبلية لدور 

يف  املحلي  املجتمع  دع��م  يف  الكلية 

انطالًقا  املجتمعية،  امل�سوؤولية  اإطار 

اأه��داف روؤي��ة اململكة  اأهم  اأحد  من 

امل�سوؤولية  متكني  املت�سمن  2030م 
التعليم  وزارة  وت�سعى  املجتمعية.  

اإىل تعزيز دور اجلامعات ال�سعودية 

الهدف،  ه��ذا  حتقيق  يف  لالإ�سهام 

لتنمية  املقدمة  خمرجاتها  وتاأطري 

متكامل  موؤ�س�سي  اإطار  يف  املجتمع 

حتت مظلة “امل�سوؤولية املجتمعية”، 

وتتمّثل وظيفة اجلامعات ال�سعودية 

�سعود-  امللك  ذلك جامعة  -مبا يف 

يف  والإ���س��ه��ام  املجتمع  خ��دم��ة  يف 

موؤ�س�سية  روؤي���ة  وف��ق  ذل��ك  حتقيق 

اأهمية  تاأتي  هنا،  وم��ن  م�ستدامة. 

ماأ�س�سة امل�سوؤولية املجتمعية.

الأ�ستاذة  من  بتنظيم  ذلك    وكان 

والأ�ستاذة  الدو�سري  بنت فهاد  هيا 

مرام بنت مهدي القحطاين بوحدة 

العالقات املجتمعية يف وكالة الكلية 

للتطوير واجلودة.

 ”مأسسة المسؤولية المجتمعية”.. في ورشة
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برعاية الرئي�ض التنفيذي للهيئة امللكية مبدينة الريا�ض.. 

رئيس الجامعة يفتتح المؤتمر العالمي الـ 34 لطب األسنان

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

التنفيذي  الرئي�س  رع��اي��ة  حت��ت 

للهيئة امللكية مبدينة الريا�س معايل 

افتتح معايل  الر�شيد،  الأ�شتاذ فهد 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

العاملي  ال�����ش��ع��ودي  امل��وؤمت��ر  العمر 

ال��راب��ع وال��ث��اث��ن ل��ط��ب الأ���ش��ن��ان 

كلية  ال��ذي عقدته   ،SIDC 2023
ال�شعودية  واجلمعية  الأ�شنان  طب 

-19 الفرتة  الأ�شنان  خال  لطب 

هيلتون  بفندق  اجل���اري  يناير   21
الريا�س بالعا�شمة. 

بداأ حفل الفتتاح بالقراآن الكرمي 

ال�شعودية  اجلمعية  رئي�س  األقى  ثم 

بهذه  كلمة  ال��اح��م  زي���اد  ال��دك��ت��ور 

اأهمية  ع��ن  فيها  حت��دث  املنا�شبة 

اإىل  ي�شعى  التي  والأه��داف  املوؤمتر 

وتقديره  �شكره  ًما  مقدِّ حتقيقها، 

وتطرق  فيه،  وامل�شاركن  للقائمن 

يف  امل�شاركن  ع��دد  اإىل  كلمته  يف 

امل���وؤمت���ر م���ن ع����دة ج��ه��ات داخ���ل 

فيلم  ُعِر�س  ثم  وخارجها،  اململكة 

خال  اجلمعية  اأن�شطة  عن  مرئي 

الأع�����وام امل��ا���ش��ي��ة، واأل���ق���ى راع��ي 

كلمة  اجلامعة  رئي�س  معايل  احلفل 

املنا�شبة رحب فيها باحل�شور  بهذه 

ًما  متمنيًّا النجاح لهذا املوؤمتر ومقدِّ

���ش��ك��ره ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر بن 

الأ�شنان  لطب  ال�شعودية  اجلمعية 

انعك�س  مم��ا  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  وكلية 

ع��ل��ى جن���اح امل���وؤمت���ر، م�����ش��ًرا اإىل 

ا�شتثمار  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن 

وت��ط��وي��ره يف �شتى  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

هذا  من  وق��ال:  العلمية،  امل��ج��الت 

املنطلق، فاإن اجلامعة تويل اهتماًما 

و�َشاَمِتهم،  املر�شى  ب�شحِة  بالًغا 

ال��ك��وادُر  ت��ك��وَن  اأْن  على  وحت��ر���س 

وِخ��رٍة  عاليٍة،  كفاءٍة  ذاَت  الطبيُة 

وا�ِشعٍة؛ لتحقيِق النتائِج املرجوِة، مبا 

اجلامعِة،  اإ�شرتاتيجيِة  مع  يتوافُق 

وروؤيِة اململكِة 2030، ولذلك ي�شعى 

بَن  ال�شلِة  توثيِق  اإىل  املوؤمتُر  هذا 

امل��خ��ت�����ش��َن، واخل�������راِء؛ ل��ت��ق��دمِي 

اأحدِث امل�شتجداِت يف التخ�ش�شاِت 

وت��ب��ادِل  الأ���ش��ن��اِن،  لطِب  املختلفِة 

يُ�ْشهُم  مبا  امل�شاركَن  بن  اخل��راِت 

يف تطويِر الأداِء، ويرَفُع من م�شتوى 

قطاِع طِب الأ�شناِن ب�شكٍل عام. 

معاليه  رف���ع  كلمته  خ��ت��ام  ويف 

احلرمِن  خادِم  ملقاِم  ال�شكِر  جزيل 

ع��ه��ِده  ويلِّ  و���ش��م��وِّ  ال�����ش��ري��ف��ِن، 

على   - اهلل  ح��ف��َظ��ُه��م��ا   - الأم����ِن 

القطاِع  ملجالِت  امل�شتمِر  دعِمِهما 

على  ��ِه��م��ا  وِح��ر���شِ ك��اف��ًة،  ال�شحيِّ 

ملعايل  وال�شكر  بخَدماِته،  الرتقاِء 

امللكيِة  للهيئِة  التنفيذيِّ  الرئي�ِس 

مل��دي��ن��ِة ال���ري���ا����سِ الأ����ش���ت���اِذ فهد 

لهذا  ح�شوُره  تعّذَر  ال��ذي  الر�شيد 

ر�شميٍة  مبهمٍة  لرتباِطه  امل��وؤمت��ِر؛ 

للجامعِة  يَطيُب  كما  الوطِن،  خ��ارَج 

هذا  لرعاِة  ال�شكِر  َجزيَل  َم  تُقدِّ اأْن 

لاأطباِء،  وكذلك  ومنظِميِه،  املوؤمتِر 

والزائريَن  وامل�شاركَن،  واخل���راِء، 

للموؤمتِر،  الفاعِل  ح�شوِرهم  على 

لهم  وتعاىل  �شبحانَه  اهلل  �شائلَن 

التوفيَق للتو�شِل اإىل نتائَج ملمو�شٍة 

تعوُد بالنفِع على �شعوِب الأر�ِس. 

الراعية  ال�شركات  مت  ُكرِّ بعدها 

للموؤمتر، ثم اجته معاليه واحل�شور 

املعر�س،  اأرج���اء  داخ��ل  جولة  اإىل 

�شهد  وقد  الفتتاح،  �شريط  وُق�س 

لل�شركات  كثيًفا  ح�شوًرا  املعر�س 

و�شارك  والعاملية،  املحلية  الطبية 

عاملياً  م��ت��ح��دث��اً   114 ال��ع��ام  ه���ذا 

وحملياً من خمتلف تخ�ش�شات طب 

حما�شرة   149 واأقيمت  الأ���ش��ن��ان 

علمية، اإ�شافة اإىل 33 ور�شة عمل 

العلم  اإليه  تو�شل  ما  اأحدث  تعر�س 

يف طب الأ�شنان عاملياً.

وادي الرياض للتقنية يستثمر في صندوق أر أر إي شراكة بحثية مع جينكو بيوووركس األمريكية 
فينتشرز  ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة ب���روك���اري���وم 

ال��ري��ط��ان��ي��ة   »Prokarium«

-اإحدى �شركات حمفظة �شركة وادي 

الريا�س ال�شتثمارية املتخ�ش�شة يف 

الأدوي��ة  واكت�شاف  احليوية  العلوم 

الأورام  علم  جم��ال  يف  وب��الأخ�����س 

و�شركة  امليكروبي-  املناعي  للعاج 

 Ginkgo« ب��ي��وورك�����س  ج��ي��ن��ك��و 

املدرجة  الأمريكية   »Bioworks
الرمز  حت��ت  ن��ي��وي��ورك  بور�شة  يف 

تبني  -ال��ت��ي   »NYSE: DNA«

م��ن�����ش��ة رائ�����دة ل��رجم��ة اخل��اي��ا 

�شراكة  ع��ن  البيولوجي-  والأم����ن 

بهدف  للبكتريا  من�شة  لتطوير 

با�شتخدام  عاجية  خيارات  تقدمي 

.»RNA« احلم�س النووي الريبوزي

الدكتور  علق  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

الرئي�س  ال�شالح،  �شعد  ب��ن  خالد 

التنفيذي ل�شركة وادي الريا�س باأن 

�شركة بروكاريوم هي اإحدى �شركات 

وادي  ل�شركة  ال�شتثمارية  املحفظة 

ال�شتثماري  ال��ذراع  وتعد  الريا�س 

للجامعة، وقد ا�شتُثمر بها بعد جناح 

ال�شركة يف احتال مكانة رائدة يف 

العلوم احليوية وملا متلكه من خرة 

عميقة يف تطوير الأدوية واللقاحات، 

علمية  �شراكات  عقد  اإن  واأ�شاف: 

كجينكو  معترة  عاملية  �شركات  مع 

نقطة حمورية يف  يعتر  بيووورك�س 

احليوية  النا�شئة  ال�شركات  حت��ول 

خلدمة  اأك��ر  اآف���اق  اإىل  وانتقالها 

مبتكرة  من�شة  تقدمي  الب�شرية عر 

لعاجات الأورام املناعية.

وذك����رت ك��ري�����ش��ت��ن اأول���راي���ت، 

الرئي�س التنفيذي ب�شركة بروكاريوم 

�شركة  ق���درات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اأن 

ج��ي��ن��ك��و يف ق��ط��اع��ي امل��ي��ك��روب��ات 

مبتكرة  من�شة  ل��ب��ن��اء  وال��ث��دي��ي��ات 

ومتعددة ال�شتخدامات ت�شتند على 

العاج اجليني با�شتخدام البكتريا 

خ��ي��ارات عاجية  اإي��ج��اد  يتيح  ق��د 

واإط�����اق ج��ي��ل ج��دي��د م���ن ح��ل��ول 

الأورام املناعية.

وذكرت اإينا كرات�شينرغ، الرئي�س 

جينكو  ب�شركة  لاأعمال  التنفيذي 

العاج  يف  التطورات  اأن  بيوورك�س 

يف  ملحوظاً  حتوًل  اأحدثت  املناعي 

عاج بع�س اأنواع ال�شرطان موؤخراً، 

واأن اإن�شاء من�شة للبكتريا بال�شراكة 

يف  ي�شاهم  ب��روك��اري��وم  �شركة  م��ع 

ونحن  العلمي  التقدم  ه��ذا  تعزيز 

ال�شركات  م��ع  للعمل  متحم�شون 

ك�شركة  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال���رائ���دة 

ال�شتفادة  ميكنها  التي  بروكاريوم، 

م��ن ق��درات��ن��ا ل��اب��ت��ك��ار وال��ت��و���ش��ع 

با�شتخدام عاجات جديدة.

�شركة  اأّن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 

العام  اأعلنت  قد  بيووورك�س  جينكو 

املا�شي عن توقيع مذكرة تفاهم مع 

لتطوير  ال�شعودية  ال�شتثمار  وزارة 

التكنولوجيا احليوية وقدرات الأمن 

جديدة  مبادرات  ون�شر  البيولوجي 

لل�شحة العامة يف اململكة.

وي���اأت���ي ا���ش��ت��ث��م��ار ���ش��رك��ة وادي 

الريا�س يف �شركة بروكاريوم �شمن 

الريا�س  وادي  �شركة  اإ�شرتاتيجية 

لبناء  ودولًيا؛  حملًيا  ال�شتثمار  يف 

حتقق  متوازنة  ا�شتثمارية  حمفظة 

تنمية  يف  وت�شهم  اجلامعة  اأه��داف 

العربية  للمملكة  املعريف  القت�شاد 

ال�شعودية.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ال��ري��ا���س  وادي  اأعلنت �شركة 

للجامعة  ال���ش��ت��ث��م��اري  ال�����ذراع   –
اأر  �شندوق  يف  ا�شتثمارها  ع��ن   –
 RRE« ال��ث��ام��ن  فينت�شرز  اإي  اأر 

Ventures VIII« التابع ل�شركة اأر 
 RRE Advisors« اأر اإي اأدفايزورز

L.L.C« الأمريكية اإحدى ال�شركات 
ال�شتثمار  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 

اجلريء يف املراحل الأولية ومراحل 

النمو. وقد تاأ�ش�شت �شركة اأر اأر اإي 

مدينة  1994م يف  ع��ام  اأدف��اي��زورز 

نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية، 

وي�شتهدف ال�شندوق ال�شركات التي 

النا�شئة  التقنية  قطاعات  يف  تعمل 

حتدث  اأن  يتوقع  ال��ت��ي  واحل��دي��ث��ة 

ث�����ورات يف ع���دد م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

 ،»Fintech« املالية  التقنية  مثل 

 Digital« ال�شحية  التقنية  وقطاع 

امل�شاريع  حلول  وقطاع   ،»Health
ويف   »Enterprise Solutions«
خالد  علّق  الدكتور  ال�شدد  ه��ذا 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شالح، 

ال�شتثمار  اإن  قائًا:  الريا�س  وادي 

يف قطاعات التقنية املالية والإنرتنت 

اأح��د  يعد  والتقنيات  والت�����ش��الت 

اأبرز اأهداف �شركة وادي الريا�س ل 

اأر اإي اأدفايزورز  اأر  �شيما اأن �شركة 

تركز عملها على نيويورك التي نالت 

باحل�شة  النمو  يف  الأك��ر  الن�شيب 

الأمريكي  ال�شوق  كافة  ال�شوقية من 

ب��  مقارنة   31% بن�شبة  حيث منت 

%22 يف منطقة �شان فران�شي�شكو 
وياأتي ا�شتثمار �شركة وادي الريا�س 

اإ�شرتاتيجية  �شمن  ال�شندوق  يف 

ال�شتثمار  يف  الريا�س  وادي  �شركة 

ل��ب��ن��اء حمفظة  حم��ل��ًي��ا ودول����ًي����ا؛ 

اأه��داف  حتقق  متوازنة  ا�شتثمارية 

اجلامعة وت�شهم يف تنمية القت�شاد 

املعريف للمملكة العربية ال�شعودية.

شارك في المؤتمر 114 متحدثًا وأقيمت 149 محاضرة علمية و 33 ورشة 

د. العمر: يسعى المؤتمر إلى تقديم أحدث المستجدات في التخصصات المختلفة لطب األسنان 
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عبداهلل ال�سبيعي:

ت�سوير - �ساره احلمدان

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

الإثنني  ي��وم  العمر  ب��دران  الدكتور 

بكلية  الإعالم  ق�سم  احتفاء  املا�سي 

ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

تاأ�سي�سه  ع��ل��ى  ع��اًم��ا   50 مب���رور 

وتد�سني املعر�س امل�ساحب، واأقيمت 

الحتفالية ب�«اليوبيل الذهبي« لق�سم 

اجلا�سر،  حمد  ق��اع��ة  يف  الإع���الم 

ق�سم  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  وُع��ر���س 

عائ�س  الدكتور  اإنتاج  من  الإع��الم 

ق�سيدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احل��رب��ي، 

���س��ع��ري��ة األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

معيدي.

احلفل اخلطابي

ب���داي���ة احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي،  ويف 

رح���ب���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م الإع�����الم 

الدكتورة عهود بنت �سلطان ال�سهيل 

دواعي  ملن  اإن��ه  وقالت:  باحل�سور، 

�سعادتي اأن اأقف اليوم بني اأيديكم، 

بعد مرور خم�سني عاًما على اإن�ساء 

ق�سم الإعالم يف هذا ال�سرح العريق 

ل�سناعة  ال��وا���س��ع  املعنى  لأت��رج��م 

الأج��ي��ال يف جم��ال الإع����الم، لقد 

على  وموؤمتنة  م�سوؤولة  وكنت  ُكلفت 

خدمة زمالئي وطالبي يف م�سريتي 

الإعالمية وهو ما يحقق هدًفا من 

م�سيفة:  الر�سيدة،  الروؤية  اأه��داف 

والإداري  الإعالمي  موقعنا  بح�سب 

ونحمل  ال��روؤي��ة  بهذه  نهتدي  فاإننا 

املفهوم ال�سامل والعميق باأن كالاًّ منا 

ما  كل  يف  وموؤمتن  وم�سوؤول  مكلف 

ير�سي وجه اهلل يف خدمة الإعالم 

واأهله.

اأول ق�سم اإعالمي

ق�سم  اأن  عهود  الدكتورة  واأبانت 

باأنه  تاأ�سي�سه  منذ  يفخر  الإع���الم 

بدرا�سة  يخت�س  اأكادميي  ق�سم  اأول 

ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  يف  الإع���الم 

اأن  موؤكدة  العربي،  اخلليج  ومنطقة 

الق�سم  بها  مر  التي  الزمنية  امل��دة 

العالية  لطموحاته  مقيا�ًسا  لي�ست 

ومنجزاته، واإمنا مقيا�سها احلقيقي 

ي��ك��م��ن ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ه ال��ق�����س��م من 

بناء  يف  وعملية  علمية  خم��رج��ات 

الأجيال الإعالمية.

�سناعة اأجيال قوية

واأبدت د.ال�سهيل اعتزازها بكون 

ال��رام��ج  يحت�سن  الإع����الم  ق�سم 

املتمكنة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 

وال����ق����ادرة ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة اأج��ي��ال 

ومتفانية،  وخمل�سة  قوية  اإعالمية 

الإع���الم  رم���وز  م��ن  كوكبة  تقودها 

ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ق�سم 

املنظومة  بتفعيل  وت��ق��وم  الإع����الم 

اأعلى  على  اجلامعة  يف  الإعالمية 

اأه��داف  لتحقيق  وذل��ك  م�ستوياتها 

روؤية اململكة 2030.

متيز علمي

فخرها  ع���ن  د.ع���ه���ود  وع����رت 

ب��ق�����س��م الإع������الم وم���ا ح��ق��ق��ه من 

العلمي،  بالتميز  ات�سمت  منجزات 

اأنه يحق لنا اأن نتباهى  م�سرية اإىل 

الأ�سيلة  املنجزات  ه��ذه  ن��واة  ب��اأن 

وم�ستقبلهم  ال��ق�����س��م  ط���الب  ه���م 

قدمت  كلمتها  نهاية  ويف  امل�سرق. 

رئي�سة ق�سم الإعالم �سكرها ملعايل 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

كلية  ولعميد  العمر،  عبدالرحمن 

على  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم 

من�سوبي  وجلميع  الدائمة،  جهوده 

الق�سم من اأ�ساتذه اأفا�سل واإداريني 

ال�سخي  عطائهم  على  خمل�سني 

ال�سادق املتوا�سل حتى يومنا هذا.

نواة الإعالم

من جانبه قال عميد كلية العلوم 

الدكتور  والجتماعية  الإن�سانية 

اخليل:  اأب��ا  حممد  بن  عبدالوهاب 

عاًما  خم�سني  مب��رور  اليوم  نحتفل 

الإع�����الم يف  ق�سم  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

ن��واة  ك��ان  الق�سم  ه��ذا  باجلامعة، 

لالإعالم على م�ستوى اململكة العربية 

على  وال��ث��اين  واخلليج،  ال�سعودية 

اأن  م��وؤك��ًدا  العربي،  العامل  م�ستوى 

ق�سم الإع��الم �ساهم يف دفع عجلة 

د.أباالخيل: قسم اإلعالم عزز البنية اإلعالمية في المملكة من 
خالل خريجيه، ليكونوا صوتًا للحق وجنودًا للذود عن الوطن
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برعاية معــــــــــــــــــايل الرئي�س..

املعطاء.  ال��وط��ن  ه��ذا  يف  التنمية 

واليوم ي�ستمر ق�سم الإعالم بو�سفه 

الإن�سانية  العلوم  كلية  اأق�سام  اأحد 

البنية  ت��ع��زي��ز  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

من  العربية  اململكة  يف  الإعالمية 

خالل خريجيه؛ ليكونوا �سوتاً للحق 

وجنوداً خمل�سني للذود عن الوطن.

تطوير البيئة املهنية

اأن  اخليل  اأب��ا  الدكتور  واأ���س��اف 

اإىل  دائ��ًم��ا  ي�سعى  الإع����الم  ق�سم 

تطوير البيئة املهنية والبيئة التعليمية 

اململكة  روؤي��ة  مع  متا�سًيا  الأكادميية 

2030، الأمر الذي قاد الق�سم ليكون 
املهم  بدورها  املوؤثرة  الركائز  اإحدى 

يف تنفيذ روؤى وتوجيهات قيادة هذا 

ملعايل  �سكره  مقدًما  الغايل،  الوطن 

رئي�س اجلامعة واإدارة اجلامعة على 

اأه��داف  لتحقيق  دع��م  من  م  يُقدَّ ما 

الق�سم على جميع الأ�سعدة، وال�سكر 

مو�سول للزمالء والزميالت يف اإدارة 

الق�سم ممثَّلة برئي�سة الق�سم واأع�ساء 

جمل�س الق�سم. 

حت�سني التعليم

بعد ذلك، األقى رئي�س ق�سم الإعالم 

الإدارة  على  م�سرف  واأول  الأ�سبق 

والتحرير يف �سحيفة ر�سالة اجلامعة، 

الدكتور اأ�سعد بن �سليمان عبده، كلمة 

قال فيها: لقد ت�سرفت برئا�سة ق�سم 

الإعالم وهي من اأجمل ذكريات عملي 

اإجن��ازات  يف اجلامعة، مبا فيها من 

من�سوبيه  بجميع  الق�سم  حققها 

خطة  اأول  وو���س��ع  ال��ط��الب،  ومنهم 

درا�سية للق�سم مبيناً اأنه عمل بجهد 

التعليم خلريجي  وجد على حت�سني 

وكذلك  الإع����الم،  لق�سم  دفعة  اأول 

الق�سم  خطة  حتديث  على  حر�س 

واأق��ام خطة حتتوي على  الدرا�سية، 

مواد  تت�سمن  كثرية،  اإعالمية  م��واد 

تخ�س�س رئي�س وتخ�س�س ثاٍن، وكان 

الهدف منها تَخرُّج الطالب �سحفياًّا 

وتخ�س�س  الأ�سا�س،  تخ�س�سه  وهو 

فرعي مثل القت�ساد وغريه، متمنياً 

يف ختام كلمته التوفيق لق�سم الإعالم 

يف امل�ستقبل.

املعر�ض امل�ساحب

اإث���ر ذل���ك، جت���ول م��ع��ايل رئي�س 

اجلامعة يف املعر�س امل�ساحب الذي 

مقتنيات  م��ن  من���اذج  على  اح��ت��وى 

واأج��ن��ح��ة حت��ك��ي ق�س�س  ال��ق�����س��م 

والنجاحات  والطموحات  البدايات 

التي ُحققت وكان من ثمارها الأعداد 

الكبرية لأبناء الوطن من اخلريجني 

طريقهم  �سقوا  الذين  واخلريجات 

ب��اق��ت��دار يف امل�����س��ه��د الإع���الم���ي، 

ويتبووؤون اليوم مراكز اإعالمية مهمة 

يف العديد من القطاعات. و�ساركت 

�سحيفة ر�سالة اجلامعة بجناح خا�س 

يف املعر�س.

فعاليات م�ساحبة

ك��م��ا ُع���ق���دت ���س��م��ن ال��رن��ام��ج 

بعنوان  ندوة  لالحتفالية  امل�ساحب 

تدري�س  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  »ال��ت��ج��رب��ة 

الإعالم.. الواقع وال�سناعة« �سارك 

فيها الدكتور فهد الطيا�س والدكتور 

»من  بعنوان  وندوة  البعيز،  اإبراهيم 

هيئة  ع�سو  فيها  �سارك  جتاربهم«، 

الدكتورة  الإع��الم  بق�سم  التدري�س 

عبدامللك  وال��دك��ت��ور  ع���ارف،  وع��د 

العيار.  تركي  والدكتور  ال�سلهوب، 

تاأ�س�س  قد  الإع��الم  ق�سم  اأن  يذكر 

بو�سفه  1392ه� /1972م  يف عام 

اإعالم يف منطقة اخلليج  ق�سم  اأول 

العربي، والثاين يف العامل العربي.

انطالق الق�سم

ان��ع��ك��ا���س  الإع������الم  اأن  ���س��ك  ل 

من  ون��ّط��ل��ع  واأن��ف�����س��ن��ا،  حل�سارتنا 

اختلف  وق��د  الآخ��ري��ن،  خالله على 

حوله النا�س فتارة يرونه اأداة لنه�سة 

املجتمعات، وتارة يرونه �سالًحا يفتك 

الرغم من  وعلى  والأف��ك��ار،  بالعقول 

اختالف النا�س حوله فاإنه ل خالف 

اإدراك  و���س��رورة  ت��اأث��ريه  عظمة  يف 

الوطن  خلدمة  وت�سخريها  اأدوات����ه 

لت  والإن�سان. ومن هذا املنطلق ت�سكَّ

قبل ٥٠ عاًما روؤية ور�سالة اإحدى اأهم 

املدار�س الإعالمية واأولها يف اململكة 

اخلليج  ومنطقة  ال�سعودية  العربية 

العربي، وكان يف عام 1392ه� املوافق 

الإع��الم  ق�سم  انطالق  1972م  لعام 

باجلامعة.

د.الشهيل: قسم اإلعالم حقق منجزات اتسمت بالتميز العلمي 
ونواة هذه المنجزات هم الطلبة
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��ْع��ل��َة ال��ن��وِر ��ْت ي��ا ���شُ خ��م�����ش��ون ع��اًم��ا م�����شَ

���ف���ُر جم�����ِدك ف����اق ال���ي���وم ت�����ش��وي��ري و����شِ

������اء ن�������ش���ه���دُه وك����������لُّ ت�����اري�����خ�����ك ال������و�������شَّ

ك��ال�����ش��م�����س ُت���ل���غ���ي ِج�����ه�����اًرا ك�����لَّ دي���ج���وِر

ي���ا ِق�����ش��م��ن��ا ال���ف���ذَّ ي���ا ����ش���رًح���ا وم��ع��رًك��ا

ل���ل���ع���ل���م ي����ب����ن����ي م������ه������ارات������ي وت����ف����ك����ري

اأ���ش��ه��م��ِت يف خ���دم���ِة الإع������ام يف وط��ن��ي

ت������ري ال�������ش���ح���اف���ة يف ن�������ش���ٍر وحت����ري����ِر

ب��ه��ا اأ��������ش�������واٌت َت���������وُد  ويف الإذاع���������������اِت 

���ن���ع يف �����ش����وٍت وت���ع���ب���ِر ي����ا روع��������َة ال�������شُّ

ك�����وك�����ب�����ٌة ه���������ل  ق���������د  ب��������راجِم��������ن��������ا  ويف 

م������ن ال�����ن�����ج�����وِم لإ������ش�����ع�����اد اجل����م����اه����ِر

 ول������ل������ت������وا�������ش������ل اأب�����������ح�����������اث وت������رب������ة

وب����ال����ت����غ����اري����د ت�������ش���ج���ي���ك���م ع�������ش���اف���ري

ال�����ش��َر يف �شغٍف ب��ل ح��َث��ْث��َت  مل تكتفي 

وتف�شِر ���ش��رٍح  يف  الن�شِر  يف  البحث  يف 

ت��ل��ك ال���ك���ف���اءات مل ت���ق���ُط���ْن ه��ن��ا ع��ب��ًث��ا

و������ش�����ع�����ت ب���������ش����م����َة اإل���������ه���������اٍم وت�������اأث�������ِر

م�����ك�����ن�����ت ح��������������واء اأذك��������ي��������ت��������م مت����ي����زه����ا

او�����ش����ل����ت اإب�����داع�����ه�����ا ق����ب����ا ع�����ن ال����غ����ِر

ه����ل ان���ت���ه���ي���َت ه���ن���ا ح�����������ا����ش���اَك ي����ا اأم���ل���ي

ل زل�������َت ت�������ش���ق���ُل اأن����ف����ا�����س ال���ت���ب���ا����ش���ِر

ل زل������َت َت�������ش���ب���ُغ وج������َه ال���ع���ل���م يف ف����رٍح

ب�����ك�����لِّ م������ا ف����ي����ك م������ن ج�����ه�����ٍد وت����ق����دي����ِر

ع����َم����ٍل ويف  ع����ل����ٍم  ال�����ب�����داي�����ات يف  اأن��������ت 

اأن���������ت احل�����ك�����اي�����ات يف �����ش����ق����ٍل ومت����ه����ِر

اأن��������ت امل�����ن�����اف�����ُح ع�����ن دي��������ٍن وع�������ن وط�����ٍن

وت���اأط���ي�����������ِر ل���ت�������ش���وي�����������ٍه  ب���������اٍغ  ج�������اء  اإن 

ي�����ا ِق�������ش���م اإع�����اِم�����ن�����ا ف���ي���ك���م ت���ف���اُخ���ُرن���ا

ف���ه���ل ُن��������ام ب���ك���م ي�����ا م�������ش���ن���ع ال�����ن�����ور!!

شعلة النور

شعر: د. أحمد موسى معيدي
قسم اإلعالم

ق�شيدة مبنا�شبة حفل اليوبيل الذهبي لق�شم الإعام
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ثقافية

ما التحديات التي تواجه الكتابة للطفل؟
ثق�فية                                   ت�س�أل :

ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:قسم اللغة العربية يطلق .. مبادرة )لنقرأ بالعربية(

امل�سلم  اأف��ن��ان  ال��ب��اح��ث��ة  جت��ي��ب 

واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�سم  م��ن 

الكتابة  جم���ال  يف  واملتخ�س�سة 

للأطفال قائلة :

ثقافية  منظومة  وج��ود  ظل  يف   

م�سبوق،  غري  حتولاً  ت�سهد  وا�سعة 

ووجود جيل يعرب التاريخ باإمكاناته 

متلأ  وبتطبيقات  امل��ح��دودة،  غري 

املتنوعة  الذكية بق�س�سها  الهواتف 

وح���وارات���ه���ا امل��ت��ف��اوت��ة اأ���س��ب��ح��ت 

�ساقة  مهمة  وعنه  للطفل  الكتابة 

ال�����س��غ��وف��ون  اإل  ل��ه��ا  ي��ت�����س��دى  ل 

الطفل  احتياجات  ع��ن  ال��ق��ارئ��ون 

عمرية  م��راح��ل  يف  وم�ستلزماته 

فيه  اأ�سبحت  ع�سر  يف  متباينة 

الأول؛  الفكر  بيت  لي�ست  الكتابة 

مبا  تزوده  اأخرى  قنوات  هناك  بل 

احلذقة،  الكتابة  به  ت��زوده  ل  قد 

ملحتني  حاجتني  اأم���ام  نحن  ل��ذا 

اأوله���م���ا: ك��ي��ف جن���ذب ال��ط��ف��ل؛ 

عاداته  من  ا  ج��زءاً ال��ق��راءة  لتكون 

ثانيتهما: كيف نكتب عنه  اليومية؟ 

اأقرانه  اأحد  باأننا  كتابة ي�سعر فيها 

البيئة  يف  م��ع��ه  ي��ع��ي�����س��ون  ال��ذي��ن 

ال�سعودية  ال��ث��ق��اف��ة  حت��م��ل  ال��ت��ي 

وبامل�ستوى  املختلفة،  مب�سامينها 

يتنا�سب  ال��ذي  والإدراك���ي  اللغوي 

م��ع ���س��ن��ه، وب��امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي 

فيها  ا  فقراً يجد  وقد  عنها،  يبحث 

املقدم  العربي  املحتوى  يف  خا�سة 

العامة  امل��ك��ت��ب��ات  يف  وامل��ع��رو���ض 

التجارية؟ واملحلت 

     وهذا كله يقودنا اإىل طرح 

اأولها: هل هناك  الأ�سئلة  عدد من 

الطفل  عن  للكتابة  �سارمة  معايري 

هي  اأم  معينة  مرحلة  بكل  تخت�ض 

يف  املحّكمون  يطرحها  اجتهادات 

الدولية  اأو  ال�سنوية  امل�سابقات 

كان  واإن  الطفل؟  ب��اأدب  اخلا�سة 

وتوثق  تعمم  ل  مل��اذا  معايري  ثمة 

الباحثون  منها  ي�ستفيد  بحيث 

والكّتاب؟    

املراأة  كتابة  تختلف  هل  ثانيها: 

عن كتابة الرجل يف الإنتاج املقدم 

القول  ن�ستطيع  بحيث  الطفل  اإىل 

باأن لكل منهما �سمات خا�سة؟ هذا 

ال�سوؤال ل ن�ستطيع الإجابة عنه اإل 

ُكتبت  التي  للبحوث  ا�ستق�ساء  بعد 

بالتمايز  وتهتم  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

يخرج  قد  الذي  واجلندري  اللغوي 

متوقعة،  غري  بنتائج  الباحثون  منه 

اأي  وقد يتبني بعد البحث العك�ض، 

بحيث  ن�سبياًا  بينهما  ف��رق  ل  اأن 

يف  تنجح  قد  امل��راأة  اأن  نت�سور  قد 

تخت�ض  التي  اجلوانب  عن  الكتابة 

الرجل،  من  اأكرث  الإناث  بالأطفال 

ويكون ذلك غري �سحيح.

من  مبادرات  هناك  هل  ثالثها: 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة مب���ا ي��ن��درج 

�سمنها من وزارات وهيئات ترتبط 

م�ساريع  لإعداد  متعددة  مبجالت 

التعليم  الطفل يف  لغة  كربى تخدم 

وال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ن��اع��ة وال��زراع��ة 

وغريها؟ والطاقة  والقت�ساد 

يكتب  الذي  ي�ستفيد  رابعها: هل 

للطفل من نتائج الأبحاث الرتبوية 

ت�سدر  ال��ت��ي  والأدب���ي���ة  وال��ل��غ��وي��ة 

اأو  ال��دورات  وهل  اجلامعات؟  من 

وافية  ال��ي��وم  التدريبية  ال��ربام��ج 

الكتاب  من  نخبة  لإع��داد  وكافية 

اجتهادات  اأنها  اأم  للطفل  املميزين 

جهود  على  تنه�ض  اأو  �سخ�سية 

اإمكاناتها حمدودة؟ فردية تظل 

حمّدثة  املدر�سية  املكتبات  وهل 

ب��ال��ك��ت��ب ال���ت���ي ت���ع���زز امل��ف��اه��ي��م 

الإن�����س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ربى 

قائمة  رفوفها  اأن  اأم  الطفل  لدى 

ع��ل��ى ال��ك��ت��ب ال��ق��دمي��ة واحل��ك��اي��ا 

الأ����س���ط���وري���ة ال���ت���ي ب���ات���ت اأك���رث 

و�سئم  الطفل  وحفظها  ا  ا�ستهلكاً

منها؟

وجود  عدم  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

الطفل  لإب��داع  خم�س�سة  من�سات 

ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه خ����ارج اإط���ار 

والن�ساطات  التعليمية  املوؤ�س�سات 

ق�سري  ب��وق��ت  وامل���ح���ددة  امل��ق��ن��ن��ة 

م�ساحات  اأن  كما  بانتهائه،  تنتهي 

ا عن  ال���ق���راءة ال��ت��ي تُ��ع��ق��د ب��ع��ي��داً

فيها  ي��ق��راأ  التي  ال�سفي  ال��در���ض 

ا لل�سخ�سيات التي  الأطفال ق�س�ساً

نفو�سهم  ب�سمة يف  لها  اأو  يحبونها 

نذهب  وعندما  ن���ادرة.  ب��ل  قليلة 

اإىل اأبعد من ذلك ونرى هل تاريخ 

العريق  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الذين �سنعوه حا�سر يف  والأبطال 

يعرف  وه��ل  الطفل،  ع��ن  الكتابة 

ا؟ كثرياً الطفل عنه 

ر�سني  تاريخي  نتاج  وج��ود  اإن 

وال�سخ�سيات  للقيم  م�سطح  غري 

البلد  هذه  يف  ا  اأثراً لنا  تركت  التي 

التاريخ  يخلّد  باأن  كفيل  العظيمة 

يف ذهن الطفل، في�سمعه للآخرين 

عن ظهر غيب. 

اليوم  ق��ادرون  نحن  هل  ا  ختاماً

على توعية الطفل بحقوقه الدينية 

عن  ا  بعيداً والوطنية  والجتماعية 

اأ�سلوب التحذير والوعيد والإغراء 

والتح�سي�ض؟ 

الأ�سئلة  ه��ذه  ك��ل  ع��ن  الإج��اب��ة 

مربهنة  حقائق  اإىل  وحتتاج  تطول 

والإح�سائيات،  والتجارب  بالأرقام 

�ساأنه  ع��ل  مهما  ف��ردي  وجم��ه��ود 

ذلك؛  كل  عن حتقيق  ا  قا�سراً يظل 

لثقافة  هيئة  اإىل  بحاجة  نحن  لذا 

الإ�سراف  م�سوؤولية  تتوىل  الطفل 

الرتبويني  مبعية  ذك��ر  ما  كل  على 

واملتخ�س�سني  والأدب��اء  واللغويني 

ب��ع��ل��م ال��ن��ف�����ض وع���ل���م الج��ت��م��اع 

واملكتبات  واحل�����س��ارات  والتاريخ 

الكتابة  يف  ط��وي��ل  ب��اع  ل��ه��م  وم��ن 

ال��ق�����س�����س��ي��ة، ف��ط��م��وح��ن��ا ال��ي��وم 

هم  اليوم  واأطفالنا  ال�سماء،  عنان 

يف  ن�ستثمر  الذين  امل�ستقبل  ق��ادة 

الأكرب  املعريف  ال�ستثمار  عقولهم 

تن�سئتهم،  على  كله  ذلك  لينعك�ض 

ول��ي��ك��ون اأب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة ق��ادري��ن 

بثقافتهم  وي��ت��غ��ن��ون  وواع����دي����ن، 

مغنى. اأجمل  ال�سعودية 

طير السعد

اسم الطير: هازجة 
مقلنسة أوراسية

االسم اإلنجليزي: 
 Eurasian Blackcap

         

موقع الت�سوير: منطقة تبوك    

الأورا�سية  املقلن�سة  الهازجة  ط��ول  يبلغ 

احلجم  �سغرية  الطيور  م��ن  وه��و  �سم،   14
من عائلة الهازجة اأو الدخل، له لون رمادي، 

يتميز  اإذ  والأنثى  الذكر  بني  التفريق  ومُيْكن 

بلون  والأنثى  الراأ�ض،  اأ�سود فوق  بلون  الذكر 

بني فاحت.  

والتنقل  بالتغريد  املقلن�سة  الهازجة  يتميز 

حيث  وال�سجريات،  الأغ�سان  بني  ال�سريع 

�سغرية  وال��ف��واك��ه  احل�����س��رات  على  يتغذى 

احلجم.   

الأورا�سية  املقلن�سة  الهازجة  طائر  يعي�ض 

يف املتنزهات واملواقع اجلبلية والأودية كثيفة 

الغطاء النباتي.   

امل��ه��اج��رة يف  ال�سائعة  ال��ط��ي��ور  م��ن  وه��و 

مناطق  بع�ض  يف  والربيع  اخلريف  مو�سمي 

اململكة العربية ال�سعودية.

اإعداد وت�سوير    

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم



يف  جديد  م�صطلح  الأخ���رة  الآون���ة  يف  ظهر 

الأخ�صر  التعليم  وه��و  مفهومه  يف  ق��دمي  لفظه 

 ، امل��دن  �صيء:  كل  بب�صاطة خ�صرنة  يعني  ال��ذي 

اأن  حتى  وال�صحراء،  والنقل،  واملباين،  والطرق، 

البع�ض اأطلق من خالله م�صطلح جديد للزراعة 

�صمي بالزراعة اخل�صراء، وما الزراعة اإل خ�صرة 

لونها اأخ�صر. �صخرت الدول املتقدمة اقت�صاداتها 

ل�صتحداث تقنيات وتطبيقات و�صلوكيات ومناهج 

واأدوات تهدف اإىل املحافظة على البيئة من قبل 

املتعلم حا�صراً وم�صتقباًل، وهو ما ي�صمى بخ�صرنة 

املقررات وتخ�صر التعليم اأو ما ي�صمى مب�صطلح 

التعليم الأخ�صر.

ون�صاأ هذا امل�صطلح نتيجة -ومبا ل يخفى على 

الذي  البيئي  النظام  كبر يف  خلل  وج��ود  اأح��د- 

والوا�صحة يف  والقوية  موؤ�صراته احلديثة  ظهرت 

بن�صب  والبيئية  ال�صناعية  امللوثات  ن�صب  ارتفاع 

الرتبة  يف  وحتى  امل��اء  اأم  الهواء  يف  �صواء  عالية 

ثقب طبقة  ات�صاع  عليه  وترتب  نف�صها،  الزراعية 

الأر�ض  درجة حرارة  وارتفاع  ناحية،  من  الأوزون 

من ناحية اأخرى ما بني درجتني اإىل اأربع درجات 

نتيجة لالنبعاث احل��راري من امل�صانع وعوادمها 

وملوثات عوادم ال�صيارات، وكذلك ب�صبب الق�صاء 

على الغابات وحرقها عن عمد وغر عمد، مما اأدى 

يف النهاية اإىل ذوبان اجلبال اجلليدية يف القطبني، 

توقعت  حتى  واملحيطات  البحار  م�صتوى  وارتفاع 

وكالة نا�صا يف نهاية هذا القرن اختفاء عديد من 

املدن ال�صاحلية واملوانئ، وما نتابعه الآن بني وهلة 

عديد  يف  وفي�صانات  جارفة  �صيول  من  واأخ��رى 

والهند،  ونيجريا،  باك�صتان،  مثل  العامل  دول  من 

وبع�ض  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  وال�صودان، 

دول اأوروبا ت�صل فيها اإىل حد الكوارث واملناطق 

ووجود  املناخ  تغر  اآث��ار  اأحد  اإل  هو  ما  املنكوبة، 

الوا�صح  املناخ  تغر  اأ�صبح  بل  بيئي ج�صيم،  خلل 

مالزماً لكثر من العوا�صم الأوروبية، حيث ت�صل 

درجات احلرارة اإىل ارتفاعات غر م�صبوقة ت�صل 

لالأربعينات وقد تزيد. وحدث ول حرج عن اأعداد 

الوفيات تبعاً لهذا اأو ذاك، كل ذلك نتيجة للخلل 

البيئي الذي ت�صبب به الإن�صان عن ق�صد اأو دون 

ق�صد يف الأر�ض التي يعي�ض عليها، رغم اأن اهلل 

-عز وجل- خلق واأنبت فيها من كل �صيء موزون 

كما ذكر جل عاله يف �صورة ( احلج، الآية 19) : » 

والأر�ض مددناها واألقينا فيها روا�صي واأنبتنا فيها 

من كل �صيء موزون«.

م�صكلة  املناخي  والتغر  البيئي  اخللل  اأ�صبح 

كبرة اإىل هذا احلد، فما احللول املمكنة واملتاحة؟ 

على  نحافظ  كيف  هو  اليوم  ال�صائد  الجت��اه  اإن 

الأ�صرار  باأقل  القادمة  لالأجيال  ون�صلمها  البيئة 

اأن  كله  العامل  وعلى  والآث���ار،  واملخاطر  وامللوثات 

حلها  وحماولة  امل�صكالت  ه��ذه  مواجهة  يف  يهّب 

على الوجه الفردي واجلماعي والدويل، وكان من 

الطبيعي اأن ت�صع اململكة العربية ال�صعودية حلولً 

لهذه امل�صكالت يف اأولوياتها وروؤيتها الثاقبة الناقدة، 

فو�صعتها يف اأوائل اهتماماتها �صمن روؤيتها 2030 

حتت �صعار »خ�صرنة اململكة والريا�ض اخل�صراء«، 

وتعوي�ض  جذورها  من  امل�صكلة  لعالج  يف حماولة 

داخل  العامل  يف  اخل�صراء  امل�صاحات  من  املفقود 

م�صاحتها املباركة من ناحية، والق�صاء على الت�صحر 

والعوا�صف الرتابية من ناحية اأخرى. وا�صتخدمت 

ال�صناعي  ال�صتمطار  مثل  حديثة  طرقاً  ذلك  يف 

الأرا�صي  م�صاحات  لزيادة  البيئة-  ي�صر  ل  -مبا 

املزروعة داخل املدن واملحافظات بل وعلى اأ�صطح 

اجلبال، لت�صل اإىل حد الدول الأوىل والرائدة يف 

هذه املجالت.  ويظهر اهتمام العامل بهذه امل�صكالت 

وحماولة حلها من خالل عقد موؤمترات عن املناخ 

العاملية،  والعوا�صم  املدن  العديد من  وتاأثراته يف 

التي تطل علينا براأ�صها بني حني واآخر واآخرها الذي 

ُعقد يف مدينة �صرم ال�صيخ امل�صرية و�صمي »مبوؤمتر 

املناخ 2022 اأو قمة �صرم ال�صيخ للمناخ« يف -6 18 
وح�صره197  2022م،  املا�صي  نوفمرب  �صهر  من 

دولة من دول العامل؛ من اأجل مناق�صة تغر املناخ 

مه هذه الدول حلل هذه  واحللول املقرتحة وما تقدِّ

خادم  توجيه  على  وبناًء  عالجها.  و�صبل  امل�صكلة 

احلرمني ال�صريفني -حفظه اهلل- �صارك �صمو ويل 

العهد حممد بن �صلمان -حفظه اهلل- يف الن�صخة 

الثانية من قمة »مبادرة ال�صرق الأو�صط الأخ�صر« 

برئا�صة �صعودية م�صرية م�صرتكة.   

للعامل  ال��ع��ام  التوجه  ه��و  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ولكن 

دولتني عربيتني  ب�صفتهما  وم�صر  واململكة  اأجمع 

واإ���ص��الم��ي��ت��ني ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ض ف��م��ا هو 

موقف مناهج التعليم عامة التي نقدمها لطالبنا 

من  تخرجهم  وحتى  احل�صانة  يف  �صغرهم  منذ 

كلياتهم وتوجههم اإىل �صوق العمل؟ واأخ�ض مناهج 

الريا�صيات، فما الذي تقدمه الآن بخ�صو�ض هذا 

ال�صاأن؟ وت�صتح�صر هنا ذاكرتي  ر�صالتي للماج�صتر 

التي قدمتها عام 1997م، وكانت بعنوان »فعالية 

لتالميذ  الريا�صيات  تدري�ض  يف  البيئي  املدخل 

على  واأث��ره  الأ�صا�صي  التعليم  من  الثانية  احللقة 

التح�صيل والجتاه نحو الريا�صيات والبيئة«، حيث 

كانت اأول ر�صالة يف الوطن العربي اخت�صت بكيفية 

احلفاظ  بهدف  البيئة  من  الريا�صيات  تدري�ض 

على البيئة. واأتذكر كلمة قالها يل اأحد مناق�صي 

قما�صتني  تن�صج  اأن  ميكن  »كيف  وه��ي:  الر�صالة 

وهما  البع�ض  بع�صهما  مع  خمتلفني  نوعني  من 

الوقت  �صوؤاله  عن  ليجيب  والبيئة؟«  الريا�صيات 

احلا�صر وامل�صتقبل الذي نعي�صه الآن.

يجب علينا اأن نعمل على تطوير جميع املناهج 

الأخ�ض  وعلى  البيئة  على  يحافظ  اجتاه  لتكوين 

اأ�صا�صياً  علماً  لكونها  الريا�صيات؛  مناهج  يف 

مرتبطاً بالواقع واحلياة. اإذ ميكن تدري�ض امل�صائل 

احلياتية ونظم العد؛ بل الهند�صة التقليدية اأي�صا 

البيئة، كما ميكن  واإىل  البيئة  وغرها من خالل 

ن�صب  خالل  من  والإح�صاء  الحتمالت  تدري�ض 

العوادم وامللوثات وامل�صاحات اخل�صراء، وا�صتنتاج 

من  الكارثية  الآث��ار  وم��دى  امل�صتقبلية  التوقعات 

خاللها، ورغم �صعوبة ذلك اإل اأنه يف غاية الأهمية 

حتى نقدم لطالبنا مناذج تدري�صية م�صتوحاة من 

داخل البيئة للحفاظ عليها ب�صفتها ناجتا تعليميا 

م�صتهدفا؛ لتكوين اجتاه اإيجابي �صليم وعادل يف 

احلفاظ على بيئتنا، وت�صجيع الخرتاعات يف اإنتاج 

امللوثات  من  التي حتد  والبديلة  النظيفة  الطاقة 

وتقلل ومتحو الآثار الكارثية على اأجيال امل�صتقبل.

اإن مناهجنا وعلى الأخ�ض مناهج الريا�صيات 

اأ�صاليب جديدة وطرق عر�ض جديدة   اإىل  حتتاج 

وحمتوى جديد متطور يالئم الأحداث اجلارية من 

التلوث العايل على م�صتوى العامل، والتغر يف املناخ 

وامل�صكالت البيئية املتعددة، واإل �صنكون بو�صفنا 

و�صعت  التي  »النعامة  مثل  املناهج  يف  خمت�صني 

واملجهول  ترى اخلطر  ال��رتاب« كي ل  راأ�صها يف 

اأو حلول لهذه  اإح��داث تغير  الذي يداهمها دون 

يف  بالكامل  حياتنا  حتطم  ق��د  التي  امل�صكالت 

امل�صتقبل. وامل�صوؤولية الكبرة على عاتق امل�صوؤولني 

للعمل  ووا�صعيها؛  والأه��داف  املناهج  وخمططي 

من اأجل بيئة نظيفة ذات مناخ ع��ادل، ومن اأجل 

العودة قدر امل�صتطاع اإىل املوزون الذي خلق اهلل 

عليه الأر�ض ومن عليها، ومن اأجل اأجيال قادمة 

هم اأبناوؤنا الذين �صن�صلمهم املراث العادل للبيئة.     

د. ه�شام عبد الغفار 

ق�شم العلوم الأ�شا�شية

عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة

الأمطار  كميات  هل  ال�����ص��وؤال:  عن  ولالإجابة 

بداية  يف  ال�صروري  من  اعتيادية؟  غر  اليومية 

اململكة  اأمطار  خ�صائ�ض  على  نتعرف  اأن  الأم��ر 

املطر  عن�صر  يُ��ع��ّد  حيث  ال�����ص��ع��ودي��ة،  العربية 

تغطية  الأك���ر  العنا�صر  م��ن   Precipitation
ر�صديا، ويتم ت�صجيله ور�صده من جهتني ر�صميتني 

الوطني  للمركز  التابعة  الر�صد  الأوىل: حمطات 

التابعة  الر�صد  حمطات  والأخ����رى:  ل��الأر���ص��اد، 

لوزارة الزراعة واملياه والبيئة.

اأوًل: تتعر�ض اململكة العربية ال�صعودية لنوعني 

 Cyclonical من الأمطار الأول: املطر اجلبهي

الذي ي�صقط نتيجة املنخف�صات اجلوية، والآخر: 

مطر العوا�صف الرعدية Convectional الذي 

يرتبط بحالت عدم ال�صتقرار التي تن�صاأ ب�صبب 

عند  حرارته  ارتفاع  نتيجة  لأعلى  الهواء  �صعود 

كمًيّا  منتظم  غر  النوعني  وك��ال  الأر����ض،  �صطح 

يف  الأمطار  تت�صف  عام  وبوجه  ومكانًيّا.  وزمنًيّا 

اململكة  بهطول اأمطار غزيرة ت�صحبها عوا�صف 

الرعد والربق، وحالة عدم ال�صتقرار يف النماذج 

الطق�صية اليومية.

ثانًيا: بناء على بيانات املركز الوطني لالأر�صاد 

منطقتي  يف  ي��وم��ي  مطر  كمية  اأق�����ص��ى  ت���رتاوح 

حيث  مم؛   70  30- بني  املكرمة  ومكة  الريا�ض 

اأق�صى كمية مطر يومي  الريا�ض  �صجلت حمطة 

(70 مم) يف 3 دي�صمرب 2003م، و�صجلت حمطة 

 25 (70 مم) يف  يومي  مطر  كمية  اأق�صى  ج��دة 

نوفمرب 2009م، واخلوا�ض املكانية نف�صها تت�صح 

الأي��ام  بعدد  اخلا�صة  البيانات  حتليل  من  اأي�صاً 

اأي��ام هطول  اأن جمموع عدد  املطرة؛ حيث تبنّي 

املطر يف الريا�ض تتجاوز 44 يوماً يف ال�صنة، واأن 

املطر خالل  اأيام هطول  لعدد  ال�صهري  املتو�صط 

�صهر يناير ل يتجاوز �صتة اأيام، كما تبني اأن جمموع 

عدد اأيام هطول املطر يف جدة ل يتجاوز 11 يوماً 

يف ال�صنة، واأن املتو�صط ال�صهري لعدد اأيام هطول 

املطر خالل �صهر فرباير ل يتجاوز ثالثة اأيام.

ذوات  اجل��وي��ة  املنخف�صات  تكون  م��ع  ث��ال��ًث��ا: 

طبقا  ال�صعودية-  الأج��واء  وتعمقها يف  اجلبهات 

الوطني  املركز  حمطات  من  اجلوية  للن�صرات 

مل��وارد  العامة  والإدارة  املياه  ووك��ال��ة  لالأر�صاد 

 - وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  ل��وزارة  التابعة  املياه 

ت��رتاوح  اأمطار  كميات  الريا�ض  منطقة  �صجلت 

) مم  و40.5  ال���دوادم���ي)  (ال�����ص��ر  1.2مم  ب��ني 

 9 اجلمعة  يوم  من  �صباحا  التا�صعة  من  م��رات) 

يوم  من  �صباحا  التا�صعة  حتى  2022م  دي�صمرب 

كميات  اأعلى  واأن  2022م،  دي�صمرب   10 ال�صبت 

الهيدرولوجي  الر�صد  حمطات  �صجلتها  اأمطار 

واملناخي من التا�صعة �صباحا من يوم اجلمعة 30 

التا�صعة �صباحا من يوم  2022م، حتى  دي�صمرب 

ال�صبت 31 دي�صمرب 2022 م كانت يف الو�صقة- 

مم،   119.9 بلغت  حيث  املكرمة؛  مكة  الليث- 

ميناء  حمطة  �صجلتها  اأمطار  كميات  اأعلى  واأن 

التا�صعة �صباحا من يوم  جدة- مكة املكرمة من 

الأحد 1 يناير 2023م حتى التا�صعة �صباحا من 

 84.6 بلغت  2023م؛ حيث  يناير   2 الإثنني  يوم 

مم، ويف اليوم التايل من التا�صعة �صباحا من يوم 

الإثنني 2 يناير 2023م حتى التا�صعة �صباحا من 

يوم الثالثاء 3 يناير 2023م؛ بلغت اأعلى كميات 

النبهانية- الق�صيم،  اأمطار 73.8 مم يف حمطة 

ا�صتمر  اجل��وي  املنخف�ض  حركة  ا�صتمرار  وم��ع 

هطول الأمطار اأيام الثالثاء والأربعاء واخلمي�ض 

واجلمعة، ومع تال�صي اجلبهة الدفيئة للمنخف�ض 

عند  الرتفاع  يف  اجل��وي  ال�صغط  ب��داأ  تدريجيا 

اإىل مرحلة المتالء  مركز املنخف�ض حتى و�صل 

Filling ، وا�صتقرت الأحوال اجلوية يوم ال�صبت 
7 يناير 2023م.

اليومية  الأم��ط��ار  كميات  مقارنة  على  وب��ن��اء 

واأعلى كمية مطر يومي وعدد الأيام املطرة تبني 

خالل  �صقطت  التي  اليومية  الأمطار  كميات  اأن 

الو�صم ومع بداية عام 2023م غر اعتيادية على 

الرغم من تباينها مكانيا وزمنياً، واأن اأعلى كمية 

مطر يومي زادت ال�صعف تقريبا، واأن عدد الأيام 

املطرة زاد ال�صعف خالل تلك الفرتة عن الأعوام 

املعدل  وق��ارب��ت  ال��ري��ا���ض،  منطقة  يف  ال�صابقة 

ال�صنوي لعدد اأيام املطر يف منطقة مكة املكرمة، 

ويعك�ض ذلك خ�صائ�ض الأمطار الفجائية ال�صيلّية 

التي تتعر�ض لها اململكة العربية ال�صعودية، التي 

عنيفة يف  زخ��ات  وهطولها يف  فجائيتها  تنعك�ض 

من  تن�صرف  التي  الأودي���ة  يف  قوية  �صيول  �صكل 

اأو نحو  املرتفعات نحو ال�صرق عرب ه�صبة جند، 

الغرب اإىل البحر الأحمر.

اأجريت  التي  الهيدرولوجية  الدرا�صات  وت�صر 

ال�صيول  مياه  اأن  الت�صريف  اأح��وا���ض  مياه  على 

اأكر من  الت�صريف حيث ل تدوم  تت�صف بغزارة 

ب�صع �صاعات؛ حيث تتجمع يف الأودية املنت�صرة يف 

مناطق اململكة ومنها على �صبيل املثال وادي الرمة 

الذي تعر�ض ل�صيول جارفة خالل تلك الفرتة.

اإىل  اململكة  من  ِع��دة  مناطق  تعر�صت  ختاما 

دي�صمرب  بداية  منذ  م��راٍت  عدة  لالأمطار  هطول 

2022م حتى 6 يناير 2023م، وعلى وترة �صبه 
متتابعة يف عدة اأيام ب�صكٍل غر اعتيادي مقارنة 

تعر�صها  اإىل  ذلك  ويعزى  ال�صابقة،  ال�صنوات  مع 

للمنخف�صات اجلوية املتو�صطية العلوية بزاوية غر 

اعتيادية عرب مدخل البحر الأحمر و�صمال غرب 

ال�صودان  منخف�ض  امتداد  مع  بالتزامن  اململكة 

املو�صمي نحو البحر الأحمر، بالإ�صافة اإىل حترك 

 27º التيار النفاث دون املداري نحو دائرة عر�ض

طبقات  يف  رطبة  هوائية  تيارات  وتدفق  �صمالً 

البنائية؛ مما ت�صبب يف تكرار حالت عدم  اجلو 

زي��ادة هطول  عنها  نتج  التي  اجل��وي،  ال�صتقرار 

ومكة  الريا�ض  منطقتي  على  وخا�صة  الأم��ط��ار، 

�صيًبا  اجعله  اللهم  اعتيادي.  ب�صكٍل غر  املكرمة 

نافًعا.

اأ.د. حممد ال�شيد حافظ

اأ�شتاذ املناخ التطبيقي بق�شم اجلغرافيا
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مُتّثل م�صاألة البحث ُعنُق الزجاجة التي ت�صمح مبرور نتائج البحوث 

البحوث  تلك  يف  العلمية  املنهجية  اتُِّبعت  حال  يف  العلمية  والر�صائل 

والر�صائل. هذه روؤية افرتا�صية؛ اأّي اأننا نفرت�ض اأن اأي بحث ل يطّبق 

�صوف  عقبات  هناك  فاإن  البحث  خطوات  جميع  يف  العلمية  املنهجية 

حتول دون مرور تلك النتائج، يوؤكد ذلك الواقع املر لكثر من البحوث 

والر�صائل اجلامعية يف خمتلف جامعاتنا -لي�ض يف ال�صعودية فقط؛ بل 

يف اجلامعات العربية اأي�صا- و�صعف املخرجات.

ولعل ذلك راجع لالآلية التي تُْعتمد فيها تلك اخلطط، حيث اإن من 

متطلبات الكليات والأق�صام اأن يقوم الطالب باإعداد خططهم البحثية 

توفرت-  -اإن  والنظريات  ال�صابقة  وال��درا���ص��ات  الأدب��ي��ات  مت�صمنًة 

فمن  الفر�ض،  مربط  وهنا  كذلك.  ال�صتبيان  تت�صمن  بل  واملنهجية، 

يعّد البحث يفرت�ض قدرته  -بعد تقدمي اخلطة- على جمع البيانات، 

ولكّن الواقع يختلف كثراً، فاملنهجية التي كتبها لي�صت �صليمة؛ ولكنها 

�صرط لقبول اخلطة، فهي مليئة بالأخطاء العلمية، خا�صة يف نوع املنهج 

والعينة وحجمها. تلك الأخطاء اجلوهرية توؤدي دوًرا رئي�ًصا يف جودة 

املخرجات، وذلك راجع اإىل:

 � اأن النطالق من م�صاألة البحث يعني اأن الباحث ينطلق من فهمه 

للم�صاألة، وهنا تكمن امل�صكلة، فيعمد الباحث للبحث عن اأدبيات تتوافق 

عدد  من  ليزيد  (ح�صو)؛  باإ�صافات  يقوم  يجد  مل  ف��اإن  امل�صاألة،  مع 

ال�صفحات ل اأكر.

والتحليلي  الو�صفي  كاملنهج  حقيقية  غر  بحثية  مناهج  ا�صتخدام   �

...اإلخ، وهذه املناهج ل تقدم للباحث اأية فائدة يف بحثه.

� يعتمد حتديد العينة على املتغر امل�صتقل يف م�صاألة البحث، لكنه ل 

يلتفت اإىل ذلك، بل يذكر م�صطلح »عينة ع�صوائية«، علماً اأن الع�صوائية 

هي اآلية �صحب املفردات، ولي�صت نوعا من اأنواع العينات.

� ي�صع الباحث نظرية اأو اأكر ويقوم ب�صرحها؛ لكنه يغفل عن الدور 

الرئي�ض الذي يتمثل يف �صياغة فر�صياته بناء على فر�صيات النظرية 

التي و�صعها، ويف الغالب تو�صع النظرية بو�صفها متطلبا تكميليا فقط.

� املفرت�ض اأن الباحث عندما ي�صوغ م�صاألة البحث يكون قد انتهى من 

جمع الأدبيات ولكّن الواقع غر ذلك، فبعد النتهاء من اخلطة يرجع 

لالأدبيات، »وكاأنك يا اأبو زيد ما غزيت«.

� ي�صع الباحث يف كثر من الر�صائل ت�صاوؤلً واأ�صئلة وفر�صيات، فكيف 

الق�صم،  اأن اخلطة متر على جلنة يف  ذلك  من  والأغ��رب  ذل��ك؟!  يتم 

عمادة  تقبلها  واأخ��راً  الكلية،  تعتمدها  ثم  الق�صم،  جمل�ض  فيعتمدها 

الدرا�صات العليا، فاإىل متى �صي�صتمر هذا الو�صع؟

� يف كثٍر من الر�صائل ل يعرف البحث مفهوم املتغر امل�صتقل واملتغر 

التابع ودورهما، بل اإن التوجيهات التي ت�صل اإليهم من م�صرفيهم هي 

من تورطهم بذلك.

ماذا يجب اأن نعمل؟

خالل  من  البحث  م�صاألة  اإىل  الن��ط��الق  الباحث  يتعلم  اأن  يجب 

اخلطوات الآتية:

يف  يبحث  ك��اأن  عامة،  ب�صورة  بحثه  جمال  بتحديد  الباحث  يقوم   �

اجلرمية، اأو التنمية، اأو تطوير املهارات ...اإلخ.

� يبداأ الباحث مبراجعة الأدبيات يف امل�صادر الآتية:

* الكتب.

*الأدبيات يف املجالت العلمية.

*الأدبيات يف النظريات.

ومن هنا يتعرف الباحث على الدرجة التي و�صلت اإليها املعرفة يف 

املجال الذي مت حتديده.

� يرجع الباحث اإىل الدرا�صات ال�صابقة ليقرر:

* اأن جماله مل ي�صبق درا�صته »درا�صة ا�صتطالعية«.

* اأن هناك درا�صات توؤكد جماله يف جمتمع اآخر »درا�صة و�صفية«.

»درا�صة  النظرية  قبل  من  وموؤكد  يف جمتمعه  موجود  املجال  اأن   *

حتليلية«.

يعمد الباحث بعد توفر النظرية اإىل الرجوع اإىل امل�صادر الأوىل قدر 

امل�صتطاع، ويحّدد فر�صياتها، ثم ي�صوغ فر�صيات بحثه على  منوال تلك 

الفر�صيات نف�صه.

� �صياغة اأ�صئلة ال�صتبيان -نظراً لكرتها- �صوف اأتطرق لها يف مقال 

م�صتقل.

»املنهج  املنا�صب  املنهج  بتحديد  وذلك  البيانات  جمع  اآلية  حتديد   �

درا�صة  اأومنهج  امل�صمون،  حتليل  اأومنهج  التجريبي،  اأواملنهج  امل�صحي، 

احلالة ...اإلخ« تبعاً لطبيعة امل�صاألة.

من هذا نخل�ض اإىل اأن النطالق من م�صاألة البحث يعني اأن الباحث 

ينطلق من فهمه فقط مل�صاألة البحث، ولكّن النطالق من/اإىل م�صاألة 

البحث يعني اأنه انطلق من الرتاكمية املجتمعية العلمية مل�صاألة البحث.

يجب  التي  الأ�صا�صية  الركيزة  ميثل  امل�صاألة  م��ن/اإىل  النطالق  اإذن 

اتباعها.

اأ�شتاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم الإن�شانية والجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

�النطالق من م�ش�ألة »م�شكلة« �لبحث �أم 
�النطالق �إليه�

*

*

الرياضيات والتعليم األخضر



 إعالمنا .. تمكين للمرأة
تاريخ  م�سرية  يف  كبرية  �أهمية  و�لعلمي  �لأك��ادمي��ي  �جلانب  ي�سكل 

�لإعالم �ل�سعودي، �إذ� ما علمنا �أن �لإعالم �لر�سمي يف �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية بد�أ يف عهد �مللك عبد�لعزيز �آل �سعود رحمه �هلل عام 1924م، 

وذلك بعد توحيد �لدولة �ل�سعودية �لثالثة، �إذ �أطلقت �سحيفة �أم �لقرى 

يف مكة �ملكرمة، بو�سفها �أول و�سيلة �إعالمية يف وطننا.

وهنا يالحظ �أن �إن�ساء �سحيفة �أم �لقرى جاء قبل �إن�ساء كليات و�أق�سام 

�لإعالم، حيث تاأ�س�س �أول ق�سم لالإعالم يف كلية �لآد�ب عام 1392ه� 

ليكون �أول ق�سم �إعالم على م�ستوى �ململكة و�خلليج، وبتاأ�سي�سه �نتقل 

�لإعالم يف �ململكة �إىل مرحلة جديدة وتاريخية، وكانت در��سة �لإعالم 

حينها مقت�سرة على �لرجال فقط دون �لن�ساء، و��ستمر هذ� �لأمر �ىل 

�سنو�ت قريبة، ومع �لتحول و�لنه�سة �لتنموية و�لجتماعية �لتي تعي�سها 

بالدنا و�لتي من �أبرز معاملها متكني �ملر�أة يف كل �ملجالت و�لقطاعات 

�لتحول، حيث  فيها هذ�  �نعك�س  �لتي  �ملجالت  �أبرز  من  �لإع��الم  كان 

�لالتي  �لطالبات  �آلف  �ل�سعودية  باجلامعات  �لإعالم  �أق�سام  ��ستقبلت 

�أ�سهمن يف تعزيز �لعمل �لإعالمي �لوطني.

�ّس�س ق�سم �لإعالم �ل�سطر �لن�سائي بجامعة �مللك �سعود يف 30 
ُ
 و�أ

دي�سمرب 2009م، حيث �لتحقت 25 طالبة مبرحلة �ملاج�ستري لي�ساهم 

�لق�سم منذ ذلك �حلني بتخريج �إعالميات �سعوديات يف خمتلف حقول 

�لإعالم �ملرئي و�مل�سموع و�ملقروء، وقد �أبدعت �ملر�أة �ل�سعودية يف �ملجال 

�لإعالمي وو�سلت �إىل مر�تب عالية يف �لعديد من و�سائل �لإعالم.

هائلة  �آف��اًق��ا  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  لتمنح   2030 �ململكة  روؤي��ة  وج��اءت 

وكان  �لوطن،  و�مل�ساهمة يف خدمة  و�لإب��د�ع  للعمل  و��سعة  وم�ساحات 

خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز يحفظه �هلل �أول 

�لد�عمني و�مل�سجعني للمر�أة �ل�سعودية، وعند �حلديث عن متكني �ملر�أة، 

تتوقف كل �ملحطات عند عر�ب �لروؤية وقائدها �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لذي كتب  �ل��وزر�ء  �لعهد رئي�س جمل�س  �لأمري حممد بن �سلمان ويل 

�لروؤية  م�سار�ت  عرب  ومتكينها  �ل�سعودية  �ملر�أة  مل�سرية  جديًد�  تاريًخا 

�لعمل،  �سوق  يف  �مل��ر�أة  م�ساركة  ن�سبة  لرفع  �ملمكنة  �لت�سريعات  ودعم 

� متز�يًد�  �لعمل يف وظائف ومهن �لإعالم ي�سهد منوًّ �أن �سوق  ول�سك 

خ�سو�ًسا مع تطور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، وهو ما يوفر خلريجي 

�لإعالم فر�ًسا و��سعة يف �سوق �لعمل �ملحلي و�لإقليمي.

وَعْوًد� �إىل تاريخ ق�سم �لإعالم باجلامعة �لذي نحتفل مبرور ن�سف 

ر�ئدة  حمطات  �حلافلة  م�سريته  عرب  �سهد  و�ل��ذي  �إن�سائه  على  قرن 

و�لتطوير  �لتطور  ه��ذ�  ف��اإن  وطالبة  طالب   4000 من  �أك��ر  خرجت 

�أو  �لو�سيلة  م�ستوى  على  �سو�ء  �لإع��الم  �سهدها  �لتي  �ملتغري�ت  و�كب 

�ملحتوى، وخّرج �لق�سم قياد�ت �إعالمية وطنية �أ�سهمت يف تغذية �لعمل 

�لإعالمي �ملحلي وقيادته، وتوطني �سناعة �إعالم وطني يو�كب �لتنمية 

�لتاريخية �لتي يعي�سها �لوطن منطلًقا من �أ�س�س وطنية ومهنية ذ�ت بعد 

�إ�سرت�تيجي.

ومع �حتفالنا باليوبيل �لذهبي لق�سمنا �لعزيز فاإننا نفخر مبا يقدمه 

�ملهنية  �لإعالمية  �ملمار�سة  �أثبتت  فاعلة  مهنية  ب�سرية  خمرجات  من 

متيزها وتفردها حتى �أ�سبحت كثري من �ملحطات و�ملن�سات �لإعالمية 

هذه  مثل  ويف  �ملميزة،  �ملخرجات  تلك  من  بالعديد  ز�خ��رًة  �ملختلفة 

م ع�سارة جهده ووقته خلدمة هذ� �لق�سم من  �ملنا�سبة ل نن�سى من قدَّ

مل�سرية  �جلهود  ت�سافرت  فقد  �ل�سعوديني،  وغري  �ل�سعوديني  �لأ�ساتذة 

م�سرقة بالإجناز�ت ت�ستهدف حتقيق تطلعات �لوطن يف و�حد من �أهم 

بو�سفه  كبرية  �أهمية  من  �لإع��الم  ميثله  ملا  و�ملهنية،  �ملعرفية  �حلقول 

�سناعة ذ�ت تاأثري هائل على �لإن�سان و�لتنمية.

د. �صفية بنت اإبراهيم العبدالكرمي

وكيلة ق�صم الإعالم

ل�ستخد�م  �لإعاقة  ذوي  �لأف��ر�د  تاأهيل  يُعّد 

مطلباً  �لإلكرتونية  �ملعلومات  وتقنيات  و�سائل 

من  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  تعانيه  مل��ا  ك��ب��ري  ب�سكل  م��ل��ح��اً 

�سعوبات �سو�ء على م�ستوى �لبنية �لتحتية للبيئة 

تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  نوعية  �أم  �لإلكرتونية 

�ملو�قع وتو�فقها مع متطلباتهم.

�لنقاط  من  جمموعة  يلي  فيما  �سنعر�س  لذ� 

�لتعلم  مل�����س��ادر  �لتحتية  �لبنية  لتهيئة  �ملهمة 

لذوي  تهيئتها  يجب  �لتي  �لإل��ك��رتوين  و�لتعامل 

�لإعاقة يف �لتعليم �جلامعي وتتمثل يف:

- تهيئة �ملو�قع و�ملن�سات �لتعليمية �لإلكرتونية 

لتقدمي �خلدمات. 

للم�ستفيدين  �لكثري  �لإن��رتن��ت  �سبكة  تقدم   

�لذين ل توجد لديهم �إعاقة، وتعترب -بحق- من 

لذوي  �مل�ساعدة  �لإلكرتونية  �لتطبيقات  �أف�سل 

�ملجتمع  �أف��ر�د  مع  و�لتفاعل  للتو��سل  �لإع��اق��ة 

وموؤ�س�ساته، وهي تتيح لهم فر�سة ل تتوفر يف �أي 

و�سيلة �أخرى، حيث توفر لهم �ل�ستقالل و�حلرية. 

فاإذ� كان هناك موقع على �سبكة �لإنرتنت مل تر�ع 

عند �إن�سائه مبادئ �سهولة �لو�سول فاإنه ي�ستثني 

�ل�ستفادة من حمتوى  �لإعاقة من  �سريحة ذوي 

�سفحات �لويب و�لو�سول �إىل �خلدمات �ملقدمة 

يف تلك �ملو�قع. 

�ملتاحة  �لعظيمة  �لإمكانات  من  �لرغم  وعلى 

ل���س��ت��خ��د�م �ل��وي��ب ل���ذوي �لإع���اق���ة، ف���اإن هذه 

�لإمكانات ما ز�لت غري مفعلة ب�سكل كاف، مثل 

بع�س �ملو�قع �لتي ل ميكن ت�سفحها �إل با�ستخد�م 

�ملاو�س فقط، وهناك ن�سبة كبرية من �لفيديوهات 

ل يتم ت�سغيلها �إل �إذ� كنت ترى وت�ستطيع �لتحكم 

�لو�سائط  هذه  حمتوى  �أن  �إىل  �إ�سافة  باملاو�س، 

�ملتعددة غري متاحة ترجمتها لل�سم. 

وتقدميها  �لإلكرتونية  �خلدمات  �إتاحة  يجب 

لهم،  �خلدمة  لتي�سري  �لإع��اق��ة؛  ل��ذوي  مبا�سرة 

وهذ� �ملفهوم ل ي�سمل �لأفر�د ذوي �لإعاقة فقط، 

بل ي�سمل كبار �ل�سن و�ل�سيد�ت �حلو�مل وما �إىل 

ذلك. ولتطبيق مبادئ قابلّية �لو�سول للويب يجب 

�أن ت�سع �ملوؤ�س�سات �حلكومية ومر�كز �ملعلومات 

وبو�بتها  م��و�ق��ع��ه��ا  ت�سميم  ع��ن��د  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لإلكرتونية �لعتبار�ت �لآتية:

�أولً/ قابلية �لو�سول لقالب �ملوقع: وهي مُتّثل 

�لتنظيم �ملنطقي للو�سول للمعلومات و�خلدمات 

و�لنماذج  و�لإط���ار�ت  �لقو�ئم  خالل  من  و�مل��و�د 

و�جلد�ول. 

ثانياً/ قابلية �لو�سول للمحتوى: وتعني �إمكانية 

يهدف  �لتي  و�ملعلومات  �لبيانات  �إىل  �لو�سول 

�إليها �ملوقع، �سو�ء �أكانت هذه �لبيانات يف قالب 

ن�س �أم �سورة �أم لقطة فيديو �أم �سور متحركة.

وهذ�  �لويب:  مت�سفحات  مع  �لتو�فق  ثالثاً/ 

يعنى �إمكانية ت�سفح �ملوقع �لإلكرتوين من خالل 

مت�سفحات �لويب �ملختلفة دون �ختالف يف �سكل 

�لعر�س �أو حدوث م�سكالت يف �ملحتوى.

ر�بعاً/ �لتو�فق مع �لتقنيات �مل�ساعدة: مبعنى 

�إمكانية �لو�سول للخدمات و�ملحتوى دون �أخطاء 

�أو  من خالل ��ستخد�م برجميات قر�ءة �ل�سا�سة 

�أجهزة �لتفاعل �لإلكرتونية مع ذوي �لإعاقة مثل 

�سين�س  �لرب�يل  جهاز  �أو  �لبديلة  �ملفاتيح  لوحة 

Braille Sense �خلا�س باملكفوفني.  
لذ� فمن �ل�سروري يف هذه �ملرحلة �أن ت�سعى 

قابلية  �إىل  و�حلكومية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

مو�قعها  وتهيئة  �لإلكرتونية،  �ملو�قع  �لو�سول يف 

�لإع��اق��ة،  ل���ذوي  �ل��و���س��ول  ل�سهولة  وخدماتها 

�لذي  �ملوقع  لهيكل  �ملنطقي  �لتنظيم  يتم  حيث 

للمعلومات  �لو�سول  �سهولة  على  ب��دوره  يعمل 

و�لإطار�ت  �لقو�ئم  و�ملو�د من خالل  و�خلدمات 

على  �لرتكيز  ذلك  ويوفر  و�جل���د�ول.  و�لنماذج 

�ملوقع  يجعل  مما  �أف�سل،  ب�سكل  �ملوقع  حمتوى 

وحمتوياته �أكر و�سوحا ملحركات �لبحث، مبا يف 

ذلك جوجل، وياهو، وبينغ.

�لو�سول  على  و�لرتكيز  �ملوقع  هيكل  ويُنظم 

�ملعايري  من  جمموعة  �ّت��ب��اع  خ��الل  من  ملحتو�ه 

منظمة  و�سعها  ع��ل��ى  عملت  �ل��ت��ي  �لقيا�سية 

مع   بال�سرت�ك  تعمل  حيث  �لعاملية،   )W3C(

جمال  يف  �ملهتمة  �ملنظمات  م��ن   350 ح���و�يل 

وتطويرها  �لو�سول  قابلّية  معايري  لو�سع  �لويب؛ 

من خالل تلك �ل�سركات.

هذه  �إي��ج��اد  م��ن  �لرئي�س  �ل��غ��ر���س  وي��ت��ح��دد 

�ملنظمة يف �أربعة �أهد�ف رئي�سة هي:

و��ستخد�م  ت�سفح  من  �لنا�س  جميع  متكني   �

�لويب:

�سخ�س  �أي  متنع  عو�ئق  �أّي  هناك  تكون  �أّل   

مهما كانت حالته �أو و�سعه �أو و�سع �جلهاز �لذي 

ي�ستخدمه �أو لغته �أو مكانه �جلغر�يف �أو كان لديه 

عائق عقلي �أو ج�سدي مينعه من �لتفكري �ل�سليم 

�أو �حلركة ب�سهولة ودون م�ساكل.

للت�سفح  ق��اب��اًل  �ل��وي��ب  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل   �

با�ستخد�م �أي جهاز:

ول  و�سهاًل  �لويب ممكناً  ت�سفح  يكون  �أن  �أي 

يوجد به �أي عو�ئق �أو م�ساكل، بحيث ميكن لأي 

بالإنرتنت  �أي جهاز و�لت�سال  ��ستخد�م  �سخ�س 

�لويب، وقد ز�د عدد �لأجهزة ب�سكل  و��ستخد�م 

ملحوظ يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية مثل: �أجهزة 

 ،PDA ،ل��ه��ات��ف �ل��ن��ق��ال، و�ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة�

و�لأجهزة �للوحية.

� جعل �لويب عبارة عن قاعدة للمعرفة:

�أي �أن جتعل �لويب عبارة عن مكان جتتمع فيه 

�ملعلومات من كّل �سوب، و�أن تكون هذه �ملعلومات 

قابلة للفهم و�ل�ستيعاب من قبل �لإن�سان وكذلك 

�أجهزة �ملعاجلة.

� جعل �لويب مكانا لالأمان و�لثقة.

تعمل على حفظ  �لتي  �لتقنيات  بع�س  تطوير 

من  �ملتعاملني  بني  و�خل�سو�سية  و�لثقة  �لأم��ان 

خالل �لويب باأكرب قدر ممكن.

�ملنظمة  ه���ذه  �إن�����س��اء  �إىل  �مل���ب���ادرة  وت��رج��ع 

�لتو�فقية  من  نوع  وجود  ل�سمان  �ملعايري  وو�سع 

فقبل  بالويب،  �ملخت�سة  �لتقنيات  ُم�سّنعي  بني 

�إن�سائها قامت �لعديد من �ل�سركات باأخذ لغة �ل� 

HTML وو�سع بع�س �لتغيري�ت عليها ومن ثم 
 ،HTML �خلروج بلغة جديدة ما ز�لت ت�سمى �ل�

لكن يوجد فيها �لكثري من �لأكو�د �لدخيلة �لتي 

هذه  من  �لأ�سلية  �لن�سخة  يف  موجودة  تكن  مل 

 W3C �للغة. لذ� كان �ل�سبب لوجود منظمة �ل�

��ستخد�مها  يُفر�س  �لتي  �ملعايري  من  نوع  خلق 

�لويب  بقاء  �مل�سنعني، وذلك ل�سمان  على جميع 

قاباًل لال�ستخد�م من جميع �لنا�س و با�ستخد�م 

جميع �أنو�ع �لأجهزة.

فاإن  �لعربية  �ملعلوماتية  للبيئة  بالن�سبة  �أم��ا 

ثقافة ت�سهيل �لو�سول �لإلكرتوين لذوي �لإعاقة 

للنفاذ  و�سيا�سات  معايري  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا 

�لرقمي، ماز�لت يف مرحلة ن�سر �لثقافة و�لتوعية 

دون �إلز�م ب�سرورة تطبيقها، وهنا تقع �مل�سوؤولية 

�لكربى على عاتق موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لتقوم 

بدورها يف �للتز�م بالت�سريعات �حلقوقية لذوي 

�لإعاقة �لتي وقعت عليها �ململكة، وكذلك تطبيق 

و�لعمل  �لإلكرتونية  ملو�قعها  �لقيا�سية  �ملعايري 

�سو�ء  �ل��وي��ب  قابلية  بق�سية  �ل��وع��ي  ن�سر  على 

�أم على م�ستوى �ملجتمع  على م�ستوى �جلامعات 

�ل��ق��ادرة  �لب�سرية  �ل��ك��و�در  لتو�فر  ن��ظ��ر�ً  ككل؛ 

على �لتوعية و�لتدريب ف�ساًل عن و�سع �ملعايري 

�خلا�سة بالبيئة �لإلكرتونية مع مر�عاة �لظروف 

�ملحلية للمجتمع.

للو�سول  �لقابلة  �لإلكرتونية  �ملو�قع  فاإن  لذ� 

�خلدمات  لإتاحة  �لتقنية  �لتطبيقات  �أه��م  من 

ولإنتاج  �لإنرتنت،  �سبكة  خالل  من  �لإلكرتونية 

تخزين  من  متكنهم  للو�سول  قابلة  وي��ب  مو�قع 

وميكنها  و�لثقافية،  �لإخبارية  و�مل��و�د  �ملعلومات 

بتبادل  لهم  وت�سمح  �مل�ستخدمني  م��ع  �لتفاعل 

فر�ساً  وتتيح  بينهم،  فيما  وم�ساركتها  �ملعلومات 

ملمو�سة لال�ستفادة من �خلدمات فهي ل تتعامل 

�لن�س  تتعامل مع  و�إمنا  �ملكتوب  �لن�س  فقط مع 

�لثابتة  و�ل�����س��ورة  �مل�سموع  و�ل�����س��وت  �ملكتوب 

و�ملتحركة مبا يدعم ويي�سر عملية تقدمي �خلدمة 

وت��ر�ع��ي  �مل�ستخدمني  جميع  تنا�سب  بطريقة 

خ�سائ�سهم وحاجاتهم �لفردية.

د. اأحمد بن حممد ال�صيد احلفناوي

م�صت�صار تطوير التقنية وا�صتخدام التقنية 

امل�صاعدة

برنامج الو�صول ال�صامل

ت�سدر عن ق�سم �لإعالم 

بكلية �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية - جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي

فهد العنزي 

م�شرفة �شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

�شناعة املحتوى

هيا القريني - نهية احلمدان

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

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

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

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

فريق التحرير

وليد احلميدان -  قما�ض املني�شري 

 اأ. اإميان ال�شهري -  د. هند القحطاين 

 اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

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

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

تفعيل متطلبات التقنيات المساعدة لذوي اإلعاقة
في التعليم الجامعي
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ر�سالة  اجلامعة - هياء القريني:

�شيخة  الدكتورة  الباحثة  اأج��رت 

الرتبية  كلية  م��ن  الر�شيدي  ث��اري 

الرتبوي  »اخلطاب  بعنوان:  درا�شة 

الأكادميي يف اجلامعات ال�شعودية يف 

�شوء الجتاهات الرتبوية احلديثة«. 

الّتعرف على  اإىل  الدرا�شة   هدفت 

الأكادميي  الرتبوي  اخلطاب  واق��ع 

�شوء  يف  ال�شعودية  اجلامعات  يف 

الجت���اه���ات ال��رتب��وي��ة احل��دي��ث��ة، 

والّتعرف على اأبرز الق�شايا الرتبوية 

من  العينة  وتكونت  تناولتها،  التي 

ت��رب��وي��اً، مت��ّث��ل��ت يف  1211 ب��ح��ث��اً 
بكلية  والدكتوراه  املاج�شتري  ر�شائل 

التي  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية 

خالل  واإج��ازت��ه��ا  ُمناق�شتها  مت��ت 

الفرتة بني 1402ه� و 1441ه� يف 

وطرق  املناهج  الآتية:  التخ�ش�شات 

والإدارة  الرتبية،  واأ�شول  التدري�س، 

الباحثة  وا���ش��ت��خ��دم��ت  ال��رتب��وي��ة. 

املنهج الو�شفي التحليلي، كما اأعدت 

اأداة الدرا�شة املتمّثلة يف ا�شتمارات 

ال��رتب��وي  حتليل حم��ت��وى اخل��ط��اب 

الأك���ادمي���ي يف ���ش��وء ال��ت��وج��ه��ات 

املو�شوعية لكل جمال من املجالت 

التي  النتائج  اأه���م  وم��ن  ال��ث��الث��ة، 

اأظهرتها الدرا�شة: اأن اأبرز توجهات 

اخل��ط��اب ال��رتب��وي الأك���ادمي���ي يف 

�شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  كلية 

واأكرث  املاج�شتري،  اأبحاث  يف  ّثل  متمَ

ت��وج��ه��ات اخل���ط���اب ال���رتب���وي يف 

جمال املناهج وطرق التدري�س ترّكز 

يف عنا�شر املنهج، وحتليل املناهج، 

التدري�س،  وط��رق  واإ�شرتاتيجيات 

خطابات  ورك����زت  امل��ع��ل��م،  واأدوار 

بحوث املناهج وطرق التدري�س على 

مبحث   وع��ل��ى   التح�شيل،  درا���ش��ة 

على  غالبيتها  واقت�شرت  ال��ع��ل��وم 

مراحل التعليم العام يف املدار�س.

عاملنا  يف  اجلامعات  دور  م��ازال 

العرثات   من  كثريا  يواجه  العربي 

من  مزيد  اإىل  ويحتاج  وال��ن��زلت  

الواعية،  والرتبية  الهادف،  التعليم 

امل�شتنريين  والإع�����الم  وال��ت��ع��ل��ي��م  

اإيجابية  روؤي����ة  ي��وؤ���ش�����ش��ان  ال��ل��ذي��ن 

املعا�شرة  الرتبوية  للق�شايا  جديدة 

واملتجددة. اإن العرتاف باأهمية دور 

الذي  العلمي  البحث  يف  اجلامعات 

احلا�شنة  باعتبارها  ب��ه  ت�شطلع 

امل�����ش��وؤول��ي��ات  ب��ه��ا  وامل���ن���اط  للفكر 

الجتماعية التي تُعترب جزءا اأ�شيال 

الق�شايا  ُمواجهة  يف  ر�شالتها  من 

باأن  مّنا  واإميانا  املعا�شرة،  الرتبوية 

الأ�شا�شية  الركيزة  هي  اجلامعات 

الإيجابي  والتغيري  التطوير  نحو 

التي  امل��ن��ارة  وه��ي  الأف�����ش��ل،  نحو 

ي�شتمد منها املجتمع حلول م�شكالته 

اخلطاب  على  لزاما  كان  وق�شاياه، 

الرتبوي ال�شادر عن هذه اجلامعات 

اإ�شرتاتيجية  اأ�ش�س  على  يكون  اأن 

وف���ق ���ش��ي��ا���ش��ات ب��ح��ث��ي��ة وا���ش��ح��ة 

املعامل، �شواء كان هذا اخلطاب من 

ال�شادرة  اجلامعية  الر�شائل  خالل 

اجلامعات  تلك  وكليات  اأق�شام  عن 

عن  ال�شادرة  الرتبوية   البحوث  اأم 

ال��رتب��وي��ة  اأم جم��الت��ه��ا  اأ���ش��ات��ذت��ه��ا 

املحكمة اأو حتى املوؤمترات الرتبوية  

التي  تتبناها وتقّدم  فيها.

يف  دوًرا  اجلامعي  التعليم  يُقدم 

احل��ي��اة  جم����الت  يف  الأمم  ت��ق��ّدم 

املختلفة، الجتماعية ، وال�شيا�شية،  

والعلمية،  والثقافية،  والقت�شادية، 

فاجلامعات هي التي ترفد املجتمع 

بالطاقات الب�شرية من اأجل حتقيق 

التنمية ال�شاملة امل�شتدامة، اإذ كلما 

كان التعليم اجلامعي متقدما وراقيا 

ومواكبا للتطور العلمي واحل�شاري، 

عن  ف�شال  امل��ج��ت��م��ع��ات.  ت��ق��دم��ت 

لكونها  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد  اأه��م��ي��ة 

  ، والتقدم  الرقي  هذا  يف  الأ�شا�س 

وتبقى املوارد القت�شادية والثقافية 

قا�شرة عن حتقيق التنمية ال�شاملة 

الب�شرية،  بالتنمية  ترتبط  مل  م��ا 

املجتمع  ت��زود  من  هي  فاجلامعات 

بالطاقات العلمية التي تتوىل مهمة 

التغيري الجتماعي.

ويُ���ع���ّد ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اإح���دى 

للتعليم اجلامعي  الرئي�شة  الوظائف 

وخدمة  التعليم  وظيفتي  بجانب 

املجتمع، كما يُعد من اأبرز املوا�شيع 

ال�شيا�شات  بها خمططو  اهتم  التي 

دول  جميع  يف  والتنموية  التعليمية 

ال���ع���امل ال��ن��ام��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة على 

اأحد  اجلامعات  تُعد  ل��ذا  ال�شواء. 

الن�شاط  لهذا  الرئي�شة  املراكز  اأهم 

العلمي  فالبحث  احليوي.  العلمي  

خا�س  ب�شكل  والرتبوي  عام  ب�شكل 

اجلامعة يف  و�شائل  من  و�شيلة  يعد 

املجتمع   وم�شكالت   ق�شايا  تناول 

مبا ي�شاعد على مواجهة التحديات، 

اأ�شا�شياً  حم���ورا  البحث  يعد  كما 

الب�شرية  امل��وارد  تنمية  حم��اور  من 

ر�سالة اجلامعة - هياء القريني:

اأج������رى ال���ب���اح���ث���ون ال��دك��ت��ور  

حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د ال��ع�����ش��ريي، 

فرحان  حممد  الدكتور  والأ�شتاذ 

ال��ق�����ش��اة، وال��دك��ت��ور اإ���ش��م��اع��ي��ل 

���ش��الم��ة ال���رب����ش���ان، وال���دك���ت���ور  

درا�شة  ال�شبحيني،  مو�شى  علي 

الذاكرة  وراء  ما  »مهارات  بعنوان: 

لدى  الذاتية  بالفاعلية  وعالقتها 

هدفت  �شعود«  امللك  جامعة  طلبة 

م�شتوى  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة 

مهارات ما وراء الذاكرة والفاعلية 

ال���ذات���ي���ة ل���دى ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة. 

عينة  من  الدرا�شة  بيانات  ُجمعت 

 360 من  مكونة  طبقية  ع�شوائية 

العلمية  الكليات  من  وطالبة  طالبا 

والأدب���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة. وت��و���ش��ل��ت 

مهارات  م�شتوى  اأن  اإىل  الدرا�شة 

ال��ف��اع��ل��ي��ة  و  ال����ذاك����رة  وراء  م���ا 

كانت  اجلامعة  طلبة  لدى  الذاتية 

وظهرت   ، متو�شط  م�شتوى  �شمن 

م�شتوى  يف  اإح�شائيا  دال��ة  ف��روق 

اأن  على  الذاكرة،  وراء  ما  مهارات 

التي  ال��ذاك��رة  اإ�شرتاتيجيات  بُعد 

ل�شالح  كانت  اجلن�س  ملتغري  تُعزى 

دالة  ف��روق  وظهرت  ال��ذك��ور،  فئة 

ما  مهارات  م�شتوى  يف  اإح�شائيا 

الر�شا  بعد  اأن  الذاكرة، على  وراء 

ع��ن ال��ذاك��رة ال��ذي  يُ��ع��زى ملتغري 

فئة  ل�شالح  ك��ان  التخ�ش�س  ن��وع 

اأو�شحت  كما  العلمي.  التخ�ش�س 

ارتباطية  ع��الق��ة  وج���ود  ال��ن��ت��ائ��ج 

مهارات  مقيا�س  بني  دالة  اإيجابية 

من  واأب��ع��اده��ا  ال���ذاك���رة  وراء  م��ا 

الذاتية  الفاعلية  ومقيا�س  جهة  

نتائج  وك�شفت  اأخ���رى.  جهة  م��ن 

كاّل  اأن  املتعدد  الن��ح��دار  حتليل 

الذاكرة  اإ�شرتاتيجيات  بعدي  من 

واأخطاء الذاكرة قد �شاهما ب�شكل 

مب�شتوى  التنبوؤ  يف  اإح�شائيا  دال 

طلبة  ل����دى  ال���ذات���ي���ة  ال��ف��اع��ل��ي��ة 

اجل��ام��ع��ة. يُ��ع��د م��ف��ه��وم م��ا وراء 

  »cognition  meta« املعرفة 

التي  النف�س  علم  مفاهيم  اأح���د 

ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام ال��ب��اح��ث��ني يف  

حيث  الرتبوي،  النف�س  علم  جمال 

امل��ف��اه��ي��م بحثا  اأك���رث  اأ���ش��ب��ح م��ن 

املوؤ�ش�شات   اأن  ومعلوم  ودرا���ش��ة، 

اإث��ارة  اإىل  ج��ادة  ت�شعى  ال��رتب��وي��ة 

ذلك  ويتاأتى  الطلبة،  لدى  الدوافع 

تعلم  اأن�شطة  ممار�شة  خ��الل  م��ن 

اأكرث عمقا ووعيا ذاتيا. وقد اأ�شار 

 Zemmerman 1990 زمريمان

ملهاراته  املتعلم  تفعيل  اأهمية  اإىل 

ال��ت��ع��ل��م من  ال��ذات��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة 

املنظم  التعلم  ي�شميه  م��ا  خ��الل 

على  رئي�س  ب�شكل  ويعتمد  ذاتيا، 

�شمنها  م��ن  امل��ت��غ��ريات  م��ن  ع��دد 

الذات،  وفاعلية  الذاتية  الدافعية 

ال�شبق  ويعود  املعرفة.  وراء  وم��ا 

للبحث يف مفاهيم ما وراء املعرفة 

ال��ن��ف�����س،  ع��ل��م  يف  م��ي��دان��ني  اإىل 

اأح���ده���م���ا م���ي���دان ع��ل��م ال��ن��ف�����س 

  developmental« ال��ت��ط��وري  

م��ف��اه��ي��م  يف   «  psychology
املعريف  التطور  يف  بياجيه  نظرية 

 ،»Perfect & Schwartz«

النف�س  ع��ل��م  م��ي��دان  يف  والآخ����ر 

 Cognitive  « امل������ع������ريف 

يف  وي����اأت����ي   .»Psychology
امل��و���ش��وع  ب��ه��ذا  املهتمني  م��ق��دم��ة 

ي�شميه   م��ا  ت��ن��اول  ح��ي��ث  ه����ارت، 

ب����خ����ربات  ال�������ش���ع���ور ب��امل��ع��رف��ة 

 H، 2005Otani،Widner«

ب���اأن  ال��ع��ل��م  م���ع   .»& Robert
وراء  م���ا  م���و����ش���وع  يف  ال��ب��ح��ث 

وا���ش��ح  ب�شكل  يظهر  مل  امل��ع��رف��ة 

اإن   حيث  1970م،  ع��ام  منذ  اإل 

هما   »Lockl،&Schneider«

معرفة  درا����ش���ة  ت��ن��اول  م��ن  اأول 

وحتققوا  معرفتهم  حول  الأطفال 

تعريف  وي�شتقر  املعرفة.  تلك  من 

وراء  ما  ملفهوم  الباحثني  من  عدد 

املتعلم  وع���ي  اأن����ه  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة 

وقدرته  ذات��ه��ا،  التفكري  بعمليات 

املنظم  ال�شلوك  يف  النهماك  على 

ما  معرفة  ذلك  ت�شمن  مع  ذاتيا، 

يعرفه املتعلم ومال يعرفه، وي�شمل 

ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��وؤ ب��الإج��اب��ة 

والتخطيط  والدقيقة،  ال�شحيحة 

ن��واجت  م��ن  والتحقق  للم�شتقبل، 

احللول التي يقدمها املتعلم للمهام 

معها،  والتعامل  حلها،  يبا�شر  التي 

ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
ــــ

دراسات في المصطلح اللغويقـــ

امل�ؤلف: خالد عبدالكرمي ب�سندي

ع����دًدا من  ال��ك��ت��اب يجمع  ه���ذا 

امل�شطلح  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي  امل��ب��اح��ث 

امل�شطلح  فم�شاألة  عموًما،  اللغوي 

علم- -اأي  العلم  مفاتيح  اأه��م  م��ن 

الباحثني  يعرت�س  اإ���ش��ك��الً  ومتثل   .

ة  والدار�شني. وقول القائل: »ل ُم�شاحمَّ

يف ال�شطالح« يحتاج اإىل ف�شل تاأمل؛ 

يرى  اللغة عموًما  كتب  املتاأمل يف  لأّن 

اإزاءه��ا  غ��دت  كثرية  م�شاحات  اأم��ام��ه 

ق�شية امل�شطلح اإحدى م�شكالت العمل 

اللغوي التي كثرًيا ما ت�شدم املتخ�ش�س؛ 

ب��ل ال��ق��ارئ ال��ع��ادي، فنجد ت��ع��دًدا يف 

معني،  مفهوم  على  يدل  ال��ذي  امل�شطلح 

ورمبا تداخاًل يوؤدي اإىل ال�شطراب عند 

ينتقل  عندما  اأو  اأنف�شهم،  ال�شناعة  ذوي 

اإىل علم اآخر فياأخذ مفهوماً خمتلفاً.

دار جامعة امللك �سع�د للن�سر

معالجة إشارات القلب الصوتية

امل�ؤلف: عبا�س عبا�س - ر�سا ب�سام

املرتجم: د . م. حممد اآم�ن �سرابي

ت��رج��م��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ن اأج����ل خدمة 

والأطباء  الطبيني  واملهند�شني  الطب  دار�شي 

الكتب  ترجمة  اإن  عملهم.  يف  ال�شريريني 

العلمية اإىل اللغة العربية حمفوفة بامل�شاعب، 

اإذ يجب اللتزام بالن�س الأ�شلي على اأن تكون 

تعك�س  و�شليمة  �شل�شلة  عربية  بلغة  الرتجمة 

ال�شحيح ب�شورة دقيقة  واملعنى  العلمي  املفهوم 

ومفهومة. ومن اأجل ذلك قام املرتجم ببذل كل 

املذكورة  العنا�شر  جميع  لتحقيق  ممكن  جهد 

قنا يف ذلك؛   اأعاله، ونرجو من اهلل اأن نكون قد ُوفِّ

لإفادة القراء واملهتّمني مبو�شوعات هذا الكتاب.

دار جامعة امللك �سع�د للن�سر

الخطاب التربوي األكاديمي.. واالتجاهات الحديثة

مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية لدى الطالب
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برعاية رئي�س اجلامعة اللقاء التعريفي لإدارة البيانات وحوكمتها يف اجلامعة

تدشين مسار إدارة البيانات وحوكمتها ضمن البرنامج 
التجريبي الشامل جاهز 2023

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  برعاية 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

رئي�س مكتب  العمر وح�ضور معايل 

الدكتور  الوطنية  البيانات  اإدارة 

عقدت  ال�ضدي  اهلل  عبد  بن  طارق 

بال�ضراكة  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة 

اللقاَء  البيانات  اإدارة  مكتب  م��ع 

التعريفي باإدارة البيانات وحوكمتها، 

رجب   3 املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك 

1444ه� بقاعة الدرعية يف املدينة 
عدد  بح�ضور  للطالب  اجلامعية 

البيانات  اإدارة  مكتب  من�ضوبي  من 

الإدارية  اجلامعة  وقيادات  الوطنية 

والأك����ادمي����ي����ة وح�������ض���ور ط���الب 

وطالبات اجلامعة. 

وا�ضتهدف اللقاء طالب وطالبات 

التقنية  التخ�ض�ضات  يف  اجلامعة 

لتعريفهم  وال�ضرعية  والقانونية 

الوطنية  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  مبكتب 

اإدارة  ومفهوم  وم�ضوؤولياته،  واأدواره 

ال��ب��ي��ان��ات وجم���الت���ه���ا، وح��وك��م��ة 

لها،  التابعة  وال�ضيا�ضات  البيانات 

اإ�ضافًة اإىل التعريف باأهم الوظائف 

يف ه���ذه امل���ج���الت، وال�����ض��ه��ادات 

بداأ  وقد  لها.  املطلوبة  الحرتافية 

املعايل  اأ�ضحاب  با�ضتقبال  اللقاء 

الت�ضريفات  ق��اع��ة  يف  وال�����ض��ع��ادة 

انتقل  ثم  الرئي�س،  اجلامعة  مبركز 

احل�����ض��ور ل��ق��اع��ة ال��درع��ي��ة حيث 

األ��ق��ي��ت ك��ل��م��ات اأ���ض��ح��اب امل��ع��ايل 

وامل�ضوؤولني، وتبع ذلك تد�ضني م�ضار 

�ضمن  وحوكمتها  البيانات  اإدارة 

جاهز  ال�ضامل  التدريبي  الربنامج 

فقرات  امل�ضاركون  قدم  ثم   ،2023
وتبعه  للطالب،  التعريفي  اللقاء 

حوار مفتوح للطالب والطالبات مع 

خرباء مكتب اإدارة البيانات الوطنية 

وم�ضت�ضاريه.

القراآن  من  باآيات  اللقاء  وا�ضتهل 

الكرمي، ثم األقى رئي�س مكتب اإدارة 

بن  اإبراهيم  د.  باجلامعة  البيانات 

فيها  رح��ب  كلمة  متنمبك  حممد 

اللقاء  ه��ذا  اإن  وق���ال:  باحل�ضور 

النوعي ياأتي يف مرحلة مهمة ت�ضهد 

يف  ملمو�ًضا  حت���وًل  مملكتنا  فيها 

ب�ضكل  م�ضتعر�ًضا  املجالت،  جميع 

اإدارة  مكتب  تاأ�ضي�س  مراحل  موجز 

وما  وت��ط��ّوره،  باجلامعة  البيانات 

اإن�ضائه يف  اإجنازات منذ  حتقق من 

1442ه�  الهجري  ال��ع��ام  منت�ضف 

وتوجيهات  ال��ك��رمي  ل��الأم��ر  تنفيذاً 

قيادة اجلامعة التي ت�ضت�ضعر اأهمية 

التنموي،  ودوره  ال��ب��ي��ان��ات  ق��ط��اع 

امل�ضتمر  والت�ضاور  بالتوا�ضل  وذلك 

مع الزمالء يف مكتب اإدارة البيانات 

الوطنية.

واأ�ضاف: اإن املكتب حقق – بف�ضل 

اهلل ثم العمل الدوؤوب – جزًءا كبرًيا 

املا�ضية،  املرحلة  يف  اأه��داف��ه  م��ن 

خطة  واإع����داد  ب��ن��اء  مقدمتها  ويف 

اإ�ضرتاتيجية من�ضجمة مع التحولت 

جم��ال  يف  اململكة  ت�ضهدها  ال��ت��ي 

اإدارة البيانات وحوكمتها، وقد نالت 

اإدارة  مكتب  من  وقبوًل  ا�ضتح�ضاًنا 

بناء  اإىل  اإ�ضافة  الوطنية،  البيانات 

الهيكل التنظيمي للمكتب، و�ضياغة 

خططه  وتطوير  وحتديدها،  مهامه 

واإج��راءات��ه  و�ضيا�ضاته  التنفيذية 

جمع  عمليات  و���ض��ب��ط  ال���الزم���ة، 

ذلك  وت���وج  ومعاجلتها.  البيانات 

نتائج  يف  الكلي  الل��ت��زام  بتحقيق 

من  ال�ضادر  الرقمي  التحول  قيا�س 

نهاية  يف  الرقمية  احلكومة  هيئة 

يتعلق  فيما  وذل��ك  2022م،  العام 

مبوؤ�ضرات اإدارة البيانات واحلوكمة 

الذي مل  الأمر  املفتوحة،  والبيانات 

يكن ليتحقق اإل بتوفيق اهلل �ضبحانه 

العاملني  جهود  بت�ضافر  ثم  وتعاىل 

الإدارات  جميع  وتعاون  املكتب  يف 

الرعاية  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  اجلامعة  يف 

واملتابعة والدعم من قيادة اجلامعة. 

�ضيوا�ضل  املكتب  اإن  واأ���ض��اف: 

ب����ذل اجل��ه��د وال���ع���ط���اء مل��وا���ض��ل��ة 

وبراجمه  التنفيذية  خططه  تنفيذ 

من  ال�ضادرة  املتطلبات  وا�ضتيفاء 

الوطنية،  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  مكتب 

خططه  ك��ل  يف  املكتب  اأن  ��ًدا  م��وؤكِّ

معايل  م��ن  وبتوجيه   – وب��راجم��ه 

ي�ضتح�ضر حتمل  رئي�س اجلامعة – 

يف  والإ���ض��ه��ام  الوطنية  امل�ضوؤولية 

ال�ضعودية  روؤية  م�ضتهدفات  حتقيق 

تطبيق  �ضرورة  ��دت  اأَكّ التي   2030
اأف�ضل املمار�ضات من اأجل الو�ضول 

مبملكتنا اإىل قيادة العامل يف جميع 

املجالت.

ال�����ض��ك��ر ملعايل  ب��ت��وج��ي��ه  وخ��ت��م 

الوطنية  ال��ب��ي��ان��ات  مكتب  رئ��ي�����س 

على ح�ضوره هذا اللقاء، واهتمامه 

يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  ال�����ض��راك��ة  بتعزيز 

م�ضتهدفات  حتقيق 

روؤي����ة ال�����ض��ع��ودي��ة 

.2030
األقى  ذل��ك  بعد 

ع���م���ي���د ع����م����ادة 

ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 

حممد  ال���دك���ت���ور 

ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اأ�ضار  كلمة  الزامل 

اأن����ه  اإىل  ف���ي���ه���ا 

ان��ط��الًق��ا م��ن دور 

الريادي  اجلامعة 

الكوادر  تاأهيل  يف 

املتخ�ض�ضة عملت 

ع����م����ادة ت��ط��وي��ر 

بال�ضراكة  املهارات 

اإدارة  م��ك��ت��ب  م��ع 

ال���ب���ي���ان���ات ع��ل��ى 

ت�����ض��م��ي��م امل�����ض��ار 

التدريبي املتخ�ض�س يف جمال اإدارة 

خام�س  بو�ضفه  وحوكمتها  البيانات 

م�ضارات الربنامج التدريبي ال�ضامل 

اإىل  ي�ضعى  ال���ذي  2023؛  ج��اه��ز 

لدى  التدريبية  الحتياجات  تغطية 

كوادر اجلامعة مبا ي�ضمن المتثال 

ال�ضلة  ذات  واملوا�ضفات  لل�ضوابط 

وي�ضمل  امل��م��ار���ض��ات،  اأف�ضل  وف��ق 

يت�ضمن  رئي�ضية  برامج  اأربع  امل�ضار 

لكل  تدريبية  �ضاعة   50 منها  ك��ل 

مرحلة وهي: 

املعلومات  اأم���ن  اإدارة  ن��ظ��ام   -

 )ISO 27001(

لالأمن  الأ�ضا�ضية  ال�ضوابط   -

ال�ضيرباين 

 DAMA-DMBOK  -

 Data Management Body
  of Knowledge

اإدارة  وم��وا���ض��ف��ات  ���ض��واب��ط   -

البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية 

البيانات ال�ضخ�ضية

وختم كلمته بقوله: اإن هذا امل�ضار 

ميثل ا�ضتثمارات ت�ضب يف م�ضتقبل 

مع  يتواءم  حيث  والوطن،  اجلامعة 

وبراجمها  ال�ضعودية  روؤي��ة  اأولويات 

م��ث��ل ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

الب�ضرية،  القدرات  تنمية  وبرنامج 

كما ي�ضهم يف حتقيق اأحد الأهداف 

رفع  وه��و  للجامعة  الإ�ضرتاتيجية 

وحتقيق  الب�ضرية  امل����وارد  ك��ف��اءة 

اإدارة  ملكتب  الإ�ضرتاتيجية  اخلطة 

الكوادر  تنمية  خ��الل  من  البيانات 

اإدارة  يف  املتخ�ض�ضة  ال��وط��ن��ي��ة 

البيانات. 

ثم األقى معايل رئي�س مكتب اإدارة 

ط��ارق  الدكتور  الوطنية  البيانات 

توجه  كلمة  ال�����ض��دي  اهلل  عبد  ب��ن 

التفكري  اإىل  ودعاهم  للطالب  فيها 

البيانات  تقدمه  اأن  ميكن  ما  حول 

والذكاء ال�ضطناعي واخلوارزميات 

الطالب  ووج��ه  للب�ضرية،  املتطورة 

ربط  اإىل  التخ�ض�ضات  جميع  من 

تتواكب  كي  واهتماماتهم  درا�ضتهم 

م��ع ال��ت��ق��دم احل��ا���ض��ل يف امل��ج��ال 

ال��ت��ق��ن��ي م��ث��ل ت��ق��ن��ي��ات احل��و���ض��ب��ة 

الكمية واخلوارزميات الذكية وذلك 

ال��درا���ض��ات التي  ب���الط���الع ع��ل��ى 

ت�ضت�ضرف امل�ضتقبل التقني . 

وختم بقوله: اإن امل�ضتقبل م�ضرق 

ولكن يجب اأن نعرف كيف نتاأقلم مع 

التقدم احلا�ضل يف املجالت التقنية 

الب�ضرية،  خلدمة  منه  ن�ضتفيد  واأن 

م�ضرًيا اإىل اأهمية الهتمام بالنواحي 

القانونية والأخالقية املرتبطة بها.

عقب ذل��ك -ون��ي��اب��ة ع��ن راع��ي 

احل��ف��ل م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة  رئي�س  نائب  األقى  العمر- 

للتخطيط والتطوير �ضعادة الدكتور 

ب���ن حم��م��د م�����ض��م��ل��ي كلمة  ع��ل��ي 

مكتب  رئي�س  مب��ع��ايل  فيها  رح��ب 

وباحل�ضور  الوطنية  البيانات  اإدارة 

يف  وامل�ضاركات  وامل�ضاركني  الكرمي 

البيانات  ب���اإدارة  التعريفي  اللقاء 

الهتمام  اإىل  واأ���ض��ار  وحوكمتها، 

ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت��ول��ي��ه ح��ك��وم��ت��ن��ا 

وحوكمتها  البيانات  باإدارة  الر�ضيدة 

وحماية البيانات ال�ضخ�ضية لتحقيق 

التقدم والزدهار واملناف�ضة العاملية 

القت�ضادية  املجالت  اأحد  بو�ضفها 

فيها  ال�ضتثمار  اأ�ضبح  التي  املهمة 

�ضرورة  الوطني  القت�ضاد  لدعم 

فر�ضتها التطورات العلمية والعاملية 

يف  اأهميتها  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضريعة؛ 

حتقيق روؤية ال�ضعودية ٢٠٣٠. 

اإنه لهذا الهتمام، وبهدف  وقال 

حتقيق اأق�ضى ا�ضتفادة اأ�ضدر معايل 

باإن�ضاء  اإدارياً  رئي�س اجلامعة قراراً 

باجلامعة  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  مكتب 

املت�ضمن  ال��ك��رمي  ل��الأم��ر  ت��ن��ف��ي��ذاً 

البيانات  اإدارة  م��ك��ات��ب  تاأ�ضي�س 

نحو  و�ضعياً  احلكومية.  باجلهات 

التي  للطموحات  امل��ك��ت��ب  حتقيق 

اجلامعة  عملت  اأجلها؛  من  ن�ضئ 
ُ
اأ

لإدارة  اإ�ضرتاتيجية  خطة  بناء  على 

البيانات وحوكمتها وحماية البيانات 

من  ور�ضمت  باجلامعة،  ال�ضخ�ضية 

التميز  لبلوغ  خاللها روؤية طموحةً  

يف اإدارة البيانات معرفياً وتنموياً .

املكتب  اأن  متاماً  ندرك  واأو�ضح: 

ال�ضيا�ضات  ب�ضن   فقط  يكتفي  لن 

وال���ت�������ض���ري���ع���ات 

والأن��������ظ��������م��������ة 

ال�������ض���اب���ط���ة، ب��ل 

على  كذلك  يعمل 

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة 

منها  وال�ضتفادة 

قيمة  ب��و���ض��ف��ه��ا 

وحتقيقاً  م�ضافة. 

فاإننا  الغاية،  لهذه 

م��ل��ت��زم��ون ب��ب��ن��اء 

القائمة  الثقافة 

ع���ل���ى ال��ب��ي��ان��ات 

اجل����ام����ع����ة،  يف 

باإعداد  وملتزمون 

ب��رام��ج ال��ت��دري��ب 

لتعزيز  والتطوير 

مهارات املوظفني. 

واأ���������ض��������اف: 

انطالًقا من دور اجلامعة يف تر�ضيخ 

لتحقيق  ال��الزم  املعريف  القت�ضاد 

التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة، واإدراًكا 

عاتقها  على  تقع  التي  للم�ضوؤولية 

يف دعم م�ضتهدفات روؤية ال�ضعودية 

خمرجات  خلق  خ��الل  م��ن   2030
وت��زوي��د  وف��ع��ال��ة  منتجة  اأك��ادمي��ي��ة 

امل�ضتقبل  مبهارات  الطالب  اأبنائنا 

متميًزا  ج��ي��اًل  منهم  ت�ضنع  ال��ت��ي 

بالتعاون  نت�ضرف  لوطنه؛  داع��م��اً 

الوطنية  البيانات  اإدارة  مكتب  مع 

بتنظيم هذا اللقاء التعريفي للطالب 

وحوكمتها.  البيانات  اإدارة  ح��ول 

من  امل��زي��د  يف  لال�ضتثمار  ونتطلع 

تقدم  التي  النوعية  ال�ضراكات  هذه 

املعرفة املتخ�ض�ضة والإر�ضاد ال�ضليم 

لأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب ن��ح��و امل�����ض��ارات 

املهنية والتدريبية املطلوبة لالإ�ضهام 

الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  حتقيق  يف 

لإدارة البيانات وحوكمتها. 

البيانات  اإدارة  اإن  بقوله:  وختم 

ل�تحقيق  اأ�ضا�س  متطلب  وحوكمتها 

 2030 ال�ضعودية  روؤية  م�ضتهدفات 

البيانات  اإدارة  مكتب  خ��الل  م��ن 

ملتزمون  »نحن  واأك���د:  باجلامعة، 

بال�ضتثمار يف املوارد الالزمة لتنمية 

واأي�ًضا  املوؤهلة،  الب�ضرية  ال��ك��وادر 

يف  الوطنية  اجلهود  يف  بامل�ضاهمة 

ونتطلع  وحوكمتها،  البيانات  اإدارة 

اإىل العمل مع مكتب اإدارة البيانات 

والبتكار  التطوير  ملوا�ضلة  الوطنية 

يف هذا املجال«. 

ت��ق��دي��ره و���ض��ك��ره ملعايل  ووج����ه 

الوطنية  ال��ب��ي��ان��ات  مكتب  رئ��ي�����س 

ح�ضورهم،  على  امل�ضاركني  وجلميع 

وع��م��ادة  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  ومل��ك��ت��ب 

ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ع��ل��ى ج��ه��وده��م 

املتوا�ضلة وجلميع اجلهات امل�ضاركة 

يف التنظيم.

اإدارة  م�����ض��ار  ���ن  ُد����ضِّ ذل���ك  ب��ع��د 

الربنامج  �ضمن  وحوكمتها  البيانات 

 2023 »جاهز«  ال�ضامل  التدريبي 

م���ن ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

للتخطيط والتطوير، ثم ت�ضلم معايل 

رئي�س مكتب اإدارة البيانات الوطنية 

درًعا تذكاريًّا با�ضم اجلامعة تقديًرا 

حل�ضوره وم�ضاركته. 

التعريفي  اللقاء  تال ذلك فقرات 

املهند�س  ا�ضتهلها  حيث  للطالب، 

اإدارة  عن  باحلديث  الطريقي  معاذ 

ال��ب��ي��ان��ات واأه��م��ي��ت��ه��ا، ث��م حت��دث 

الوطنية  البيانات  اإدارة  مكتب  عن 

عن  حتدث  كما  واأدواره،  واأه��داف��ه 

التنظيمية  املبادئ الوطنية والوثائق 

املطلوبة  الوظائف  واأب��رز  للبيانات 

لإدارة  الح��رتاف��ي��ة  وال�����ض��ه��ادات 

م�ضت�ضارة  حت��دث��ت  ث��م  ال��ب��ي��ان��ات. 

اإدارة البيانات مبكتب اإدارة البيانات 

الزهراين  رهف  الأ�ضتاذة  الوطنية 

وجم��الت��ه��ا  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  ع���ن 

وكيفية حتقيق القيمة من البيانات.  

بعد ذلك حتدثت م�ضت�ضارة حوكمة 

البيانات  اإدارة  مبكتب  ال��ب��ي��ان��ات 

ال�ضقيه  ���ض��ارة  الأ���ض��ت��اذة  الوطنية 

و�ضيا�ضاتها  البيانات  حوكمة  ع��ن 

ومبادئها ونطاق تطبيقها.

وُخ���ت���م ال���ل���ق���اء ب��ف��ت��ح امل��ج��ال 

الأ�ضئلة  لطرح  والطالبات  للطالب 

عنها  اأج��اب  التي  وال�ضتف�ضارات 

البيانات  اإدارة  مكتب  رئي�س  معايل 

والفريق امل�ضاحب له. 
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 خالل حما�رضة نظمتها اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية.. د. اخلثالن:

  نسق بوتين العقدي سبب  لدخول روسيا إلى أوكرانيا

ر�صالة اجلامعة- قما�ش املني�صري:

نظمت اجلمعية ال�سعودية للعلوم 

ال�سيا�سية باجلامعة حما�سرة عامة 

�سوء  يف  العاملي  النظام   « بعنوان 

كلية احلقوق  الأوكرانية »يف  الأزمة 

وقد  باجلامعة  ال�سيا�سية  والعلوم 

املحا�سرة  ه��ذه  ت��ق��دمي  يف  ���س��ارك 

بن حممد  �سالح  الدكتور  م��ن:  ك��لٌّ 

اخلثالن والدكتور عبد اهلل بن فهد 

بكلمة  املحا�سرة  ب��داأت  اللحيدان. 

واحل�����س��ور  ب��امل�����س��ارك��ن  ترحيبية 

األقاها نائب رئي�س اجلمعية الدكتور 

مرزوق الع�سري، م�سرياً اإىل اأن هذه 

املحا�سرة تاأتي �سمن �سل�سلة اأن�سطة 

و�سيعقبها  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  اجلمعية 

ن���دوات وحم��ا���س��رات وور����س عمل 

ودورات تدريبية اإن �ساء اهلل.

ثالثة حماور

وق���د ت��ن��اول��ت امل��ح��ا���س��رة ثالثة 

حماور اأ�سا�سية وهي: اأ�سباب الأزمة 

التغيري يف  وم�����س��ادر  الأوك��ران��ي��ة، 

النظام العاملي، وفر�س ت�سكل نظام 

دويل متعدد الأقطاب.

اأ�صباب الأزمة وتف�صرياتها

�سالح  ال��دك��ت��ور  املحا�سرة  ب���داأ 

اأ�سباب  عن  حت��دث  ال��ذي  اخلثالن 

اإىل وجود تف�سريين  الأزمة، م�سرياً 

والأك���ر  الأول  التف�سري  ل��الأزم��ة: 

بوتن  ق��رار  اأن  على  يوؤكد  �سيوعاً 

فعل  ردة  ك���ان  اأوك��ران��ي��ا  ب��اج��ت��ي��اح 

م�سالح  حل��م��اي��ة  ع��ل��ي��ه��ا؛  جم����ًرا 

تدخل  فقد  لرو�سيا،  اإ�سرتاتيجية 

الناتو  اأوكرانيا يف حلف  دخول  ملنع 

لأم��ن  تهديد  م��ن  ذل��ك  ي�سكله  مل��ا 

اإىل  وبالإ�سافة  ووج��وده��ا.  رو�سيا 

هناك  الإ�سرتاتيجي  اجلانب  ه��ذا 

جانب معنوي قوي وهو اأن اأوكرانيا 

هي  وروحانيا-  وثقافياً  -تاريخياً 

دولة الأمة الرو�سية .

والتف�سري الآخر يقول: لكي نفهم 

القرار لبد اأي�سا اأن نقراأ اأيديولوجية 

ب��وت��ن، ف��ه��و مي��ث��ل روؤي����ة خمتلفة، 

عالقاته  يحكم  ع��ق��دي  ن�سق  ول��ه 

عام  بداية  يف  عنه  عررّ  اخلارجية، 

عنيفاً  هجوماً  �سن  حينما  2007م 
عه  جدا على الغرب وغطر�سته وتو�سرّ

وفر�س  رو�سيا  اإ�سعاف  وحم��اول��ة 

قَيمه عليها .

واأ���س��اف ال��دك��ت��ور اخل��ث��الن اأن 

كيان  اأوكرانيا  اأن  اأي�ساً  يرى  بوتن 

تاريخية،  ج��ذور  له  لي�س  م�سطنع 

قيام  بعد  ت��دري��ج��ي��اً  ل  ت�سكرّ واإمن���ا 

الحتاد ال�سوفييتي باقتطاع احلزب 

ال�����س��ي��وع��ي اأج�����زاًء م��ن الأرا���س��ي 

لإر���س��اء  عنها  وال��ت��ن��ازل  الرو�سية 

الغرب على ح�ساب الأمة الرو�سية.

 الأزمة الأوكرانية يف املنظور 

الدويل

ومن جانبه ركز الدكتور عبد اهلل 

اللحيدان على الأزمة الأوكرانية من 

يحدث  ما  اأن  باعتبار  دويل  منظور 

نتيجة  ه��و  ال�سيا�سي  ال��واق��ع  يف 

الداخلية  ال��ع��وام��ل  ب��ن  للتفاعل 

الأزم��ة  ف��اإن  وبالتايل  واخل��ارج��ي��ة، 

وجذورها  اأ�سبابها  لها  الأوكرانية 

فقد  العاملي،  النظام  من  تنبع  التي 

النظام  انهيار  عند  جذورها  ب��داأت 

واأ�سبحت  القطبية،  ثنائي  العاملي 

الأك��ر  القطب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

الحتاد  انهيار  بعد  العظمى  والقوة 

ال�سوفييتي يف الت�سعينات.

نظام دويل متعدد الأقطاب

اأن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 

عام  لل�سلطة  و�سل  اأن  بعد  بوتن 

ثم  ال�سي�سان  يف  ��ل  وت��دخرّ م   2000
الطرف  ال��غ��رب  وغ�����سرّ  �سوريا  يف 

اأن ه���ذه جن��اح��ات؛  اع��ت��ر  ع��ن��ه، 

ت�ستعيد  اأن  يف  طموحاته  عزز  مما 

رو�سيا مكانتها الدولية، ل �سيما اأن 

هناك قوى اأخرى اإىل جانب رو�سيا 

اأفريقيا-  وجنوب  والهند  -كال�سن 

ت�سعى اإىل تغيري النظام العاملي اإىل 

نظام متعدد الأقطاب .

التحول يف النظام الدويل

اأن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 

التحول يف النظام الدويل ل يحدث 

ولكنه  فقط؛  اأزم��ة  اأو  حرب  نتيجة 

كما حدث يف املا�سي ياأخذ �سنوات 

التغيري، وهناك  طويلة لكي يح�سل 

وتطور  رو�سيا،  و�سع  منها:  عوامل 

ال�����س��ن، وع���وام���ل اأخ����رى اأه��م��ه��ا 

اإىل  يوؤدي  قد  الذي  التقني  التطور 

نظام  م��ن  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  تغيري 

متعدد  نظام  اإىل  ال��واح��د  القطب 

الأقطاب . 

مناف�صة ال�صني للغرب بنهج 

جديد

اأن  اإىل  اهلل  عبد  الدكتور  واأ�سار 

امل�سالح هي التي تربط معظم دول 

العامل مع الغرب، فاأرادت ال�سن اأن 

تغريرّ هذا وتناف�س الغرب، واأن تكون 

فعندها  العاملي.  النظام  يف  قطًبا 

قوة مادية وتريد اأن حتولها اإىل قوة 

تدرك  ولأنها  ودبلوما�سية؛  �سيا�سية 

ق��وة ع�سكرية  ه��ي  ال��غ��رب  ق��وة  اأن 

على  ي�سيطر  واأن��ه  الأول،  املقام  يف 

ال��ب��ح��ار وامل���م���رات امل��ائ��ي��ة، فقد 

ال��ن��ظ��ام  لتغيري  ط��ري��ًق��ا  ان��ت��ه��ج��ت 

ال��ع��امل��ي غ��ري ال��ط��ري��ق ال��رو���س��ي، 

للتنمية  م�سروع  و�سع  اإىل  فاجتهت 

غريته  ثم  احلرير«،  طريق   « با�سم 

ال��ط��ري��ق  ال��ر���س��م��ي«  م�����س��م��اه  اإىل 

اإن�ساء  عن  عبارة  وه��و   ،« واحل��زام 

�سكك حديدية متر عر اآ�سيا ت�سكل 

لنقل  لي�س  وب��ح��رًي��ا،  ب��رًي��ا  ح��زاًم��ا 

فقط؛  للعامل  ال�سن  من  الب�سائع 

موانئ  ام��ت��داده  على  �سيقام  ولكن 

وور�س  وحمطات  وخمازن  وم�سانع 

بحيث  ال��غ��از،  لنقل  واأن��اب��ي��ب  عمل 

ت�ستفيد كل الدول التي مير بها هذا 

نظرية  ظهرت  هنا  وم��ن  الطريق، 

ماكندر  »قلب الأر�س«، ويق�سد بها 

اأوروب��ا،  �سرق  وجنوب  اآ�سيا  و�سط 

ي�سيطر  عليها  ي�سيطر  ال��ذي  واأن 

على العامل .

 تقنية ال�صني الف�صائية

الدكتور  اأملح  م�ساركته  نهاية  ويف 

بالإ�سافة  ال�سن  اأن  اإىل  اللحيدان 

احلديدية  بال�سكك  اهتمامها  اإىل 

تقنية  تطوير  اإىل  اأي�����س��اً  اجت��ه��ت 

الف�ساء؛ لتتمكن من جتنب املمرات 

املائية التي تقع حتت �سيطرة الغرب 

هذا  يف  حثيثاً  �سعًيا  ت�سعى  وه��ي 

اجل��ان��ب لأن��ه��ا ت��رى اأن���ه ل ب��د من 

اخرتاع تقني ف�سائي يقابل �سيطرة 

الغرب على البحار واملمرات املائية.

ت�صريح خا�ش لر�صالة اجلامعة

قال الدكتور طالل �ساحي رئي�س 

اجلمعية:

ق�سية  املحا�سرة  تناولنا يف هذه 

ت�سغل الراأي العام العاملي واأمتنى اأن 

قنا يف اإعطاء اجلمهور فكرة  نكون ُوفِّ

عن هذه الأزمة وجذورها التاريخية 

وكيفية التعامل معها م�ستقبال.

ويف لقاء �سحيفة ر�سالة اجلامعة 

مع الدكتور اخلثالن قال:

احلرب يف اأوكرانيا ق�سية عاملية 

اإن لها تداعيات كبرية  مهمة، حيث 

هو  والهدف  كله،  العامل  على  جدا 

الأزم���ة على  ه��ذه  اآث���ار  البحث يف 

بداية  ه��ذه  وه��ل  ال��ع��امل��ي،  النظام 

اإعادة تغيري يف النظام العاملي؟

 وقبل نهاية املحا�سرة -التي كانت 

اإدارة اجلمعية  باإدارة ع�سو جمل�س 

العزيز  عبد  ب��ن  �سليمان  الأ���س��ت��اذ 

لأ�سئلة   امل��ج��ال  فتح  مت  العقيلي- 

احل�سور ومداخالتهم، ثم قام رئي�س 

بتوزيع  ط���الل  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 

للم�ساركن،  وتقدير  �سكر  �سهادات 

وتقدير  �سكر  �سهادة  ق��دم  وكذلك 

الأ�ستاذ  للجمعية  التنفيذي  للمدير 

يو�سف �سال�س ال�سمري الذي تكفل 

بتكاليف اإقامة هذه املحا�سرة. وكان 

عبد  د.  الكلية  عميد  بح�سور  ذلك 

اللطيف بن حممد اآل ال�سيخ وعدد 

من الأ�ساتذة والطالب واملهتمن من 

داخل اجلامعة وخارجها.

د. اللحيدان : روسيا تسعى إلى تغيير النظام العالمي بمساعدة بعض الدول

َ َ
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الدكتور اأحمد املقرن لـــ                             :

حوار - حممد العنزي

ُت���ع���ت���ر ال���ه���ج���م���ات ال�����س��ي��ران��ي��ة 

م���������س����در ق����ل����ق ك����ث����ر م�������ن ال���������دول 

واملنظمات والأف���راد ح��ول العامل يف 

ال��ذي  املت�سارع  التقني  التطور  ظ��ل 

التقني  ال��ت��ق��دم  زي����ادة  فمع  نعي�سه، 

ي���زي���د ك���ذل���ك جم���رم���و ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 

ت���ط���وي���ر ه��ج��م��ات��ه��م ال�������س���ي���ران���ي���ة. 

للحديث عن  الهجمات ال�سيرانية 

والأمن ال�سيراين ا�ست�سافت ر�سالة 

اجلامعة الدكتور اأحمد املقرن اأ�ستاذ 

الأمن  كر�سي  ورئي�س  علوم احلا�سب 

ال�سيراين .

دك���ت���ور عن  ن�سمع  م���ا  ك��ث��را   -  1
الأم���ن ال�����س��ي��راين، ح��ب��ذا ل��و ت�سلط 

لنا ال�سوء على الأمن ال�سيراين، ما 

هو؟وما هي اأهميته؟

ال�سيرباين  الأم��ن  اأن  يف  �سك  ل 

اأ���س��ب��ح ي��ت��ك��رر وب�����س��ورة ك��ب��رة يف 

واأ�سبح  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 

ه��اج�����س��اً ل��ك��ث��ر م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

الأك�����ادمي�����ي�����ة، والق���ت�������س���ادي���ة، 

وال�����س��ن��اع��ي��ة، وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، حتى 

ذلك  يف  ال�سبب  ولعل  الع�سكرية، 

ي��رج��ع اإىل الأث����ر امل��ل��م��و���س ال��ذي 

املنظومة  يف  �سرر  م��ن  يحدثه  ق��د 

يُعرف  ال�سيرباين  والأم��ن  باأكملها. 

باللغة الإجنليزية الربيطانية بكلمتني 

 ،  cyber security منف�سلتني 

الإجنليزية  اللغة  يف  يُ��ع��رف  بينما 

مدجمة  واح���دة  بكلمة  الأم��ري��ك��ي��ة 

 ،cybersecurity ���س��ق��ني  م���ن 

ويُ�ستخدمان كالهما ب�سكٍل �سحيح، 

»اأمن«  وكلمة  نف�سه،  ال�سيء  ويعنيان 

»ال�سيرباين«  اأم���ا  احل��م��اي��ة،  تعني 

فهي منظومة كاملة تتيح للم�ستخدم 

و�سائل  ع��رب  الإن���رن���ت  ا���س��ت��خ��دام 

خم��ت��ل��ف��ة م���ن اأج���ه���زة، و���س��ب��ك��ات، 

وتخزين  وبيانات،  واأنظمة،  وبرامج، 

معلومات، ومعامالت مالية اأو اأمنية، 

بالتايل  ال�سيرباين  فالأمن  وغرها. 

من  وال�سبكات  الأنظمة  حماية  هو 

اأية هجمات اأو خماطر اإلكرونية قد 

العمل  منظومة  وتهدد  لها،  تتعر�س 

يو�سح  وهذا  لال�ستغالل.  وتعر�سها 

ال�سيرباين  الأم��ن  م�سطلح  اأهمية 

وب��روزه يف الآون��ة الأخ��رة. اإذن هو 

هجمات  لكافة  الأول  ال��دف��اع  خط 

مما  اإلكرونيا،  واملتطفلني  املعتدين 

قد يعّر�س بيانات الأفراد وال�سركات 

واحلكومات خلطر البتزاز اأو الأذية، 

وال�سرر والتدمر.

ت��ن��ت�����س��ر  م����ع����ل����وم،  ه�����و  ك���م���ا   -  2
الهجمات ال�سيرانية ب�سكل كبر يف 

عاملنا الراهن، هل لديكم اإح�سائيات 

ع���ن ن�����س��ب��ة ه����ذه ال��ه��ج��م��ات ع��امل��ي��ا، 

وع����رب����ي����ا، وحم���ل���ي���ا؟ وم�����ا ه����ي اأب�����رز 

الدوافع لهذه الهجمات؟

نعم، هي منت�سرة ب�سكل كبر على 

وحتى  واملنظمات  ال���دول  م�ستوى 

التطور  وت��رة  تزايد  وم��ع  الأف���راد. 

والنمو وا�ستخدام التقنيات احلديثة 

الإن��رن��ت يف كافة  والع��ت��م��اد على 

العامل يف هيئة  ورب��ط  اأم��ور احلياة 

الهجمات  اأ�سبحت  واح���دة،  خلية 

cyberattacks ال�����س��ي��ربان��ي��ة 

والإره������������������اب الإل�����ك�����ت�����������روين 

cyberterror  �سر�سة، واأكرث حدة، 
واأكرث �سرًرا. وهذا بدوره جعل جرائم 

حكومات  عرب  تُ�َسّن  الإنرنت-التي 

معادية اأو جهات فاعلة اأو جمموعات 

لتحقيق  الأنظمة  ت�ستهدف  فردية- 

مكا�سب مالية، اأو للت�سبب يف حدوث 

خلل. هذا الهجوم ال�سيرباين غالًبا 

اإىل جمع معلومات ذوات  ما يهدف 

اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  دواف���ع 

لإثارة  الإلكرونية  الأنظمة  زعزعة 

حالة من الذعر اأو اخلوف.

احلرب  قبل  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 

رو�سيا  قامت  الأوكرانية،  الرو�سية 

باإظهار التفوق ال�سيرباين، حيث زرع 

قرا�سنة رو�س جمموعة من الربامج 

اخلبيثة يف م�سّغل ال�سبكة الأوكرانية، 

ومتكنوا من خاللها من الت�سلل اإىل 

حمطة حتويل فرعية ب�سمال كييف، 

وقطع الكهرباء. ومل يكن الهدف من 

فقط؛  الأوكرانيني  اإخافة  الخ��راق 

ال�سيربانية،  رو�سيا  قوة  لإظهار  بل 

الهجمات  من  ع��دد  ذل��ك  تبع  حيث 

التي  ال���دول  من  لكثر  ال�سيربانية 

اأظهرت العداء لرو�سيا، فقامت ب�سن 

توقف  يف  ت�سبب  اإل��ك��روين  هجوم 

ال��ع��م��ل واخل���دم���ات يف ع��دي��د من 

عدد  وتاأثر  العامل،  ح��ول  ال�سركات 

من ال�سكك احلديدية وامل�ست�سفيات 

التجارية  وامل��ح��الت  وال�سيدليات 

الهجوم  ه���ذا  ب�سبب  ال��ع��امل  ح���ول 

ال�����س��ي��رباين، وه���و م��ا م��ّك��ن��ه��ا من 

الو�سول اإىل ثغرة يف نظام التحديث 

تقنية  ���س��رك��ات  ب���اإح���دى  اخل��ا���س 

اإىل  خدماتها  تقدم  التي  املعلومات 

فمن  العامل،   حول  ال�سركات  اآلف 

خالل https نظام الت�سال املوثوق 

ال�سركات  بني مقدم اخلدمة وباقي 

حول العامل مت الو�سول اإىل معلومات 

هذه ال�سركات وت�سفرها مما ت�سبب 

يف اإيقافها عن العمل.

الهجمات  نن�سى  اأّل  يجب  كما 

ال�سيربانية التي تعر�ست لها اأرامكو، 

واأدت اإىل تعطيل حوايل ٣٥ األًفا من 

الأجهزة احلا�سوبية، وابتزاز ال�سركة 

ت�سريب  اأو  دولر،  مليون   ٥٠ مببلغ 

وك�سوفات  البيانات  م��ن  هائل  ك��م 

املوظفني ورواتبهم. والآن، مع التطور 

اململكة  تعي�سه  الذي  الهائل  التقني 

يف كافة القطاعات، وتعزيز قدرات 

ط��ورت  ح��دي��ث��اً،  ال�سيرباين  الأم���ن 

اأرامكو قدرتها ال�سيربانية، واتخذت 

كثرا من الإجراءات الدفاعية، ومن 

اأرامكو اتفاقية  اأبرزها توقيع �سركة 

يف جمال الأمن ال�سيرباين مع �سركة 

ل�ستخدام  املتقدمة  الإلكرونيات 

امل�سممة  ال��ب��ي��ان��ات  �سمام  تقنية 

وامل�سنعة داخل اململكة.

ال�سيرباين م�ستمر  الهجوم  وهذا 

على كافة القطاعات، ومنها ما ذكره 

العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للرفيه يف ال�سعودية امل�ست�سار تركي 

الريا�س  مو�سم  اأن  من  ال�سيخ،  اآل 

اإلكرونية  لهجمات  تعر�س  الأول 

بحدود 1900 هجوم يومي.

وبالن�سبة ملتو�سط عدد الهجمات 

ال�سيربانية التي مت الت�سدي لها يف 

عام ٢٠٢١م بلغت 300 األف هجمة 

ل�ستهداف  وذل��ك  يومًيا،  �سيربانية 

البيانات احلكومية واخلا�سة بغر�س 

تعطيل اأن�سطتها اأو �سرقتها.

3 - كيف ترى جهود اململكة فيما 
هو  وم��ا  ال�سيراين؟  ب��الأم��ن  يتعلق 

مركزنا عامليا؟ 

منذ اأن توىل �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمر حممد بن �سلمان ويل العهد 

-حفظه اهلل- رئا�سة جمل�س ال�سوؤون 

م   ٢٠١٥ عام  والتنمية  القت�سادية 

مت�سارعة  بخطوات  تتقدم  واململكة 

يف ك���اف���ة امل���وؤ����س���رات وامل���ج���الت 

ف�سموه  وال��رق��م��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 

دائ��م،  اط���الع  على  اهلل-  -حفظه 

وت�سخرها؛  التقنية  بحب  و�سغف 

لتتبواأ اململكة مكانة متقدمة يف كافة 

ال�سعودية  احتلت  حيث  الأ���س��ع��دة، 

املرتبة الثانية بعد اأمريكا يف املوؤ�سر 

العاملي لالأمن ال�سيرباين ال�سادر عن 

يف  املتخ�س�سة  املتحدة  الأمم  وكالة 

تقنية املعلومات والت�سالت املعروفة 

لالت�سالت«،  ال���دويل  »الحت���اد  ب��� 

وقفزت اململكة وباأكرث من 55 مرتبة 

عام  يف   2030 روؤي���ة  اإط���الق  منذ 

2016م.
وفيما يخ�س الدول العربية، �سّنف 

املوؤ�سر العاملي لالأمن ال�سيرباين جي 

�سي اآي الذي اأ�سدره الحتاد الدويل 

املتحدة  ل���الأمم  التابع  لالت�سالت 

امل�ستوى  يف  فقط  عربية  دول  اأرب��ع 

املرتفع. وكانت هناك قفزات جبارة 

حيث  2018م  ع���ام  يف  وخ��ا���س��ة 

عامليا   13 للمرتبة  ال�سعودية  قفزت 

والأوىل عربيا، وذلك من 46 عامليا 

واخلام�سة عربيا.

ه���ذا ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل 

املعلومة  ونقل  الرقمي  التحول  يف 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  دع���م  وح��م��اي��ت��ه��ا 

لتحّقق  ال�����س��ع��ودي��ة؛  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

وقد  رائدة.  وعاملية  اإقليمية  مكانة 

يف  املباركة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  �ساهمت 

املعلوماتية،  بالثورة  الهتمام  دعم 

املحلي،  املحتوى  وتعزيز  والريادة، 

مثل:  املعلوماتية  الهيئات  وتاأ�سي�س 

لالأمن  الوطنية  والهيئة  ���س��داي��ا، 

ال�سعودي  والحت����اد  ال�����س��ي��رباين، 

ل���الأم���ن ال�������س���ي���رباين، و���س��اي��ت، 

ال�سعودية،  ال�سحابية  واحلو�سبة 

توؤ�س�س  التي  املبادرات  وغرها من 

القت�ساد  على  تعتمد  نوعية  لنقلة 

امل���ع���ريف. مل ت��ك��ن ه����ذه اجل��ه��ود 

ع��ّراب  ه��ن��اك  يكن  مل  ل��و  لتحدث 

مولع بالتقنية يقود دّفتها، ويدفعها 

لتحقيق اأهدافها املاأمولة.

اأمن  4 - دعنا نتحدث دكتور عن 
مدى  وم��ا  ال�سر،  وكلمات  املعلومات، 

ن�سبة الوعي لدى املواطن جتاه هذا 

املو�سوع؟

هو  ال��ب�����س��ري  العن�سر  ل��الأ���س��ف 

احللقة الأ�سعف يف النظام الأمني، 

اأ�سا�سي  ع��ام��ل  املوظفني  فتثقيف 

حماية  وتوكيد  املنظومة،  حلماية 

ال��ب��ي��ان��ات م��ن ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة 

ال�����س��ي��ربان��ي��ة ال��ت��ي ق���د ت��ن��ب��ع من 

اإر�سال  طريق  عن  املعلومات  ت�سيد 

الإلكروين  بالربيد  احتيالية  ر�سائل 

مثل  احل�سا�سة  املعلومات  ل�سرقة 

ومعلومات  الئتمان،  بطاقة  اأرق���ام 

اأكرث  يعترب  ال��ذي  ال��دخ��ول  ت�سجيل 

�سيوًعا.  الإلكرونية  الهجمات  اأنواع 

ف��ب��الإم��ك��ان احل��م��اي��ة م���ن خ��الل 

التثقيف اأو ا�ستخدام احللول التقنية 

التي تعمل على ت�سفية ر�سائل الربيد 

الإلكروين ال�سارة.

م���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي��ج��ب على 

الأ�سا�سية  املبادئ  فهم  امل�ستخدمني 

مثل  اإليها  والمتثال  البيانات  لأمان 

واحلذر  قوية،  م��رور  كلمات  اختيار 

من املرفقات املوجودة �سمن الربيد 

الحتياطي  والن�سخ  الإل���ك���روين، 

يقوم  الواعي  فامل�ستخدم  للبيانات. 

موؤلفة  قوية  م��رور  كلمات  باختيار 

من حروف واأرقام ورموز، ول يكتبها 

واأن  اإليه،  الو�سول  ي�سهل  مكان  يف 

يغر كلمات املرور دورياً، واأّل تكون 

معلوماته  م�ستوحاة من  امل��رور  كلمة 

عدة  يف  م��ك��ررة  تكون  اأو  اخلا�سة 

مواقع خمتلفة.

املواطن  اأ�سبح  ال�سعودية،  ويف 

واع���ي���ا ل��ه��ذا الأم������ر، ف��احل��م��الت 

ب��ه��ا الهيئة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 

الوطنية لالأمن ال�سيرباين اأثناء حملة 

ال�سيرباين  بالأمن  العاملية  التوعية 

يف ���س��ه��ر اأك���ت���وب���ر، وال��ت��ح��ذي��رات 

�سيرباين،  وقوع هجوم  عند  الأمنية 

وتو�سيح املخاطر املحدقة بالأجهزة، 

وا����س���ت���خ���دام ال��ت��ح��ق��ق ال��ث��ن��ائ��ي، 

مكافحة  وبرامج  الأنظمة،  وحتديث 

و�سد  الناري،  واجل��دار  الفرو�سات، 

الثغرات الأمنية، وعدم حتميل برامج 

غر موثوقة جميعها اأّدى اإىل تقليل 

اأثر الهجمات ال�سيربانية.

الهجمات السيبرانية بلغت 300 ألف سنويا وموسم الرياض األول وصل إلى 1900 هجمة يوميا

السعودية احتلت المركز 13 عالميا 
واألولـــى عربيا في األمن السيبراني 

تتعدد دوافع الهجمات السيبرانية بين اقتصادية 
وسياسية، وإثارة الخوف والهلع

أكثر من 35 ألف جهاز تعطلت في أرامكو وتعرضت 
لالبتزاز ب50 مليون دوالر 

د. املقرن اأثناء حديثة لزميل حممد العنزي

 في العدد القادم

ال��دك��ت��ور امل��ق��رن يجيب 

عن :

ه����ل اأج����ه����زة اجل�����وال 

تتن�ست على اأ�سحابها؟

يحل  اأن  املمكن  من  هل 

حمل  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

الإن�سان م�ستقبال؟ 

للمجتمع  مي��ك��ن  ك��ي��ف 

حماية نف�سه من الهجمات 

ال�سيربانية؟
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مع وافــــد
الر�سمة عب�رة عن حم�ك�ة للفن�ن )ف�ن غوخ( رائد املدر�سة الت�أثريية.

اال�سم: لين� نوبونغ

اجلن�سية: ت�يالند

الكلية: كلية اللغ�ت وعلومه�

التخ�س�ص: االإعداد اللغوي 

ل���ل���ن����ط���ق���ن ب����غ����ري ال���ل���غ���ة 

العربية

امل�ستوى: ال�س�د�ص

جئت للجامعة ألتعلم وأستفيد من علومها المتنوعة
حوار � هند القحط�ين:

م���ن امل�����س��ت��وى ال�����س��اد���س م���ن ق�سم 

اللغة  بغري  للناطقني  اللغوي  الإع���داد 

العربية يف كلية اللغات وعلومها  يتجدد 

طالبة  با�ست�سافة  العدد  هذا  يف  اللقاء 

 . اجلامعة  يف  ال��واف��دات  الطالبات  من 

فاليوم �سنلتقي بطالبة من دولة تايالند، 

وكان لنا معها هذا احلوار:

� م�ذا تعني لك ج�معة امللك �سعود؟

والهدف  اإيل،  بالن�سبة  الكثري  تعني   �

اأتعلم  اأن  ه��ن��ا  اأج��ل��ه  م��ن  ج��ئ��ت  ال���ذي 

واأ�ستفيد منها واأنهل من علومها املتنوعة.

�  اأين جتدين نف�سك بعد التخرج؟ 

 �ساأكون معلمة للّغة العربية يف تايالند 

اإن �ساءاهلل.

� هل تربطك عالقة �سداقة بط�لب�ت 

�سعودي�ت؟ وكيف جتدينه�؟

الطالبات  م��ن  �سديقات  ل��دي  نعم، 

ال�سعوديات، من مدن خمتلفة، يف �سكن 

الطالبات واجلامعة.

�  كيف جتدين الثق�فة ال�سعودية؟ وم� 

اأب��رز �سيء لفت انتب�هك يف الثق�فة  هو 

ال�سعودية؟

زميالتي  م��ع  اأخ���رج  الأح��ي��ان  بع�س 

لفتت  التي  الأ�سياء  وم��ن  ال�سعوديات، 

ومو�سم  ال�����س��ي��اف��ة،   ح�سن  ان��ت��ب��اه��ي 

الريا�س، و تطّوراملباين وبناوؤها. 

وهوية  ثقافة  بني  تقارب  هناك  هل   �

بلدك مع الثقافة والهوية ال�سعودية؟

بالن�سبة اإىل هذا ال�سوؤال ، يف اعتقادي 

لي�س هناك تقارب بينهما.

وهل  ال�سعودي؟  االأك���ل  وج���دِت  كيف   �

اأعجبك؟

قبل جميئي  ال�سعودي  الأك��ل  وج��دت 

هنا، وكذلك اأعجبني بع�س الطعام مثل 

واملعمول  ال�سعودية،  واللقيمات  املطّبق، 

بالتمر.

ال�سعودية خ��الل فرتة  زرِت م��دن  � هل 

���س��ع��ودي��ة؟  �سي�حية  م��ع���مل  اأو  درا���س��ت��ك 

وكيف وجدِته�؟

العمرة   نعم، زرت مكة املكرمة لأداء 

والعال،   ، والطائف   ، املنورة  واملدينة   ،

والدمام، والأح�ساء.

� هل تت�بعن الدوري ال�سعودي؟وم�هو 

فريقك املف�سل؟

 ل اأتابع .

� كلمة اأخرية تودين قوله�. 

يف  ال�ست�سافة  ع��ل��ى  ل��ك��م  ���س��ك��را   �

�سحيفة ر�سالة اجلامعة.

في كل كبد رطبة أجر
ر�س�لة اجل�معة � �س�مي الدخيل

ت�سوير: روؤى ال�سلّيم

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :«يف كل كبد رطبة 

قبل  للعاجز  العون  يد  مند  اأن  جميل  عليه)،  (متفق  اأج��ر« 

املحتاج حتى يف اأقل الأ�سياء، كيف ل؟! فهو يعترب اإح�ساًنا 

اإل بالإح�سان.  و رحمة بهذا احليوان، ول يُجزى الإح�سان 

اإحدى ال�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات تقوم باإطعام 

وهذا  وال�سراب،  الطعام  لها  فتوفر  يومي،  ب�سكل  القطط 

قال  الوا�سعة  الرحمة  رب  عند  عظيم  واأج���ره  جيد  �سي 

الَْقْوِم  َعِن  �ُسُه 
ْ
بَاأ يُ��َرُدّ  َولَ  َوا�ِسَعٍة  َرْحَمٍة  ُذو  تعاىل: } َربُُّكْم 

امْلُْجِرِمنَي  {   الأنعام: 147.

اأج��ر  فيه  احل��ي��وان��ات  اإط��ع��ام  اإن  اأ�سلفت-  -كما  طبعاً 

عظيم؛ ولكن ال�سورة فيها بع�س املاآخذ، األ وهي اأّل يكون 

الطالبات وع�سوات هيئة  للمارة من  اإيذاء  فيه  العمل  هذا 

التدري�س واملوظفات، كاأن يكون الطعام على قارعة الطريق. 

كذلك البعد عن الت�سوه الب�سري، فبعد انتهاء احليوانات من 

اأكلها تبقى خملّفات الطعام و�سحون البال�ستيك يف مكانها 

مكان  اختيار  ف���الأْوىل  امل�سكلة،  هنا  فتكمن  ح��راك،  دون 

منا�سب لإطعامها بعيًدا عن املارة، و الهتمام كذلك بنظافة 

املرفق العام.

 ر�سم الط�لبة: تغريد ال�سهري
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نائب رئي�س اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي يد�شن املعمل اجلديد ملخترب الإلكرتونيات

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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شؤون الطالب تطلق  مبادرة »بأيدينا نحمي بيئتنا«

 كرسي بحث أمراض الصوت والبلع والتخاطب يشارك في 
مؤتمر آيفوس دبي ٢٠٢٣ 

 ر�شالة اجلامعة - التحرير: 

الطالب  ���ش���ؤون  ع��م��ادة   اأقامت 

ممثلة ب�حدة امل�ش�ؤولية االجتماعية 

»باأيدينا  مبادرة  التط�عي  والعمل 

الثالثاء  ي���م  وذل��ك  بيئتنا«  نحمي 

 /18 امل���اف��ق  1443ه�   /6  /24
6/ 2023م يف منتزة �شكيت بارك 
ال��درع��ي��ة، ب��ح�����ش���ر م��دي��ر وح��دة 

امل�����ش���ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل 

امل��شر  ع��ل��ي  االأ���ش��ت��اذ  ال��ت��ط���ع��ي 

وم�شاركة 62 من من�ش�بي اجلامعة 

والطلبة املتط�عني واملتط�عات.

اإىل رفع م�شت�ى   وتهدف املبادرة 

البيئية  بالق�شايا  املجتمعي  ال�عي 

وتر�شيخ ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية الفردية 

م�ارد  على  للمحافظة  واجلماعية 

مملكتنا البيئية واحلفاظ على بيئتنا 

املمار�شة  ون�شر  وم�شتدامة،  نظيفة 

اجليدة يف التعامل مع النفايات. 

م��ن حر�ص  امل��ب��ادرة  ه��ذه   وتاأتي 

املجتمعية  م�شاركتها  على  اجلامعة 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، حيث 

الطالبية  االأندية  اجلامعة  اأن�شاأت 

وامل����راك����ز وال���ك���را����ش���ي ال��ب��ح��ث��ي��ة 

االأب��ح��اث  تدعم  التي  املتخ�ش�شة 

التي ت�شاهم يف احلفاظ على البيئة. 

 ر�شالة اجلامعة - نايف القحطاين: 

اأم��را���ص  ب��ح��ث  ك��ر���ش��ي   �شارك 

ال�������ش����ت وال���ب���ل���ع وال��ت��خ��اط��ب 

اآي��ف������ص  م����ؤمت���ر  ب��اجل��ام��ع��ة يف 

اأك���ر  ي��ع��د  ال�����ذي   2023 دب����ي 

واالأذن  االأن����ف  الأم���را����ص  م���ؤمت��ر 

واحل��ن��ج��رة يف ال��ع��امل، وذل���ك يف 

2023م  ي��ن��اي��ر   21–17 ال��ف��رة 

العربية  باالإمارات  دبي  مدينة  يف 

امل��ت��ح��دة، وق���د مت��ي��ز امل����ؤمت���ر يف 

من  اأك��ر  بح�ش�ر  احلالية  دورت��ه 

ح�����ش��روا  م�����ش��ارك  اآالف  ���ش��ب��ع��ة 

برامج علمية متن�عة الأكر من ١٣ 

واالأذن  االأنف  من  فرعيًّا  تخ�ش�ًشا 

من  اأك��ر  مت  ُقدِّ وق��د  واحلنجرة، 

األ���ف ورق���ة ع��م��ل، وح�����ايل األ��ف 

العلمي.  الرنامج  �شاعة من 

الكر�شي  على  امل�شرف   وتراأ�ص 

املالكي  ح�شان  بن  خالد  الدكت�ر 

لطب  ال��ف��رع��ي��ة  العلمية  ال��ل��ج��ن��ة 

عمل  كما  امل���ؤمت��ر،  يف  التخاطب 

الدكت�ر  االأ�شتاذ  الكر�شي  ع�ش� 

العلمية  للجنة  نائًبا  م�شلم  تامر 

ع�ش�  وتراأ�ص  بامل�ؤمتر،  الرئي�شة 

فرحات  حممد  الدكت�ر  الكر�شي 

اأمرا�ص البلع يف امل�ؤمتر.  برنامج 

 و�شهد الرنامج العلمي الأمرا�ص 

�شارك  مميًزا،  ح�ش�ًرا  التخاطب 

فيه اأكر من ٥٠ متحدًثا عامليًّا يف 

الأمرا�ص  علمية  �شاعة   ٥٢ تقدمي 

�شاعات  ث��م��اين  منها  التخاطب، 

العلمية احلرة.  لالأوراق 

 إدارة الطلبة الدوليين تقيم ندوة 

ر�شالة اجلامعة - التحرير:

ي�م  الفكرية  الت�عية  وحدة  مع  بالتعاون  الدوليني  الطلبة  اإدارة   اأقامت 

للطلبة  االجتماعي  »االندماج  بعن�ان  ندوة  1444/7/1ه�  امل�افق  االإثنني 

الدوليني يف املجتمع ال�شع�دي« قدمها الدكت�ر �شهل العتيبي - ع�ش� هيئة 

التدري�ص بق�شم الدرا�شات االإ�شالمية العقيدة واملذاهب املعا�شرة يف كلية 

الربية، والدكت�رة منى بنت عبداهلل الغريبي - ع�ش� هيئة التدري�ص وع�ش� 

جمل�ص اإدارة اجلمعية ال�شع�دية للدرا�شات االجتماعية-

االإدارة  بال�شي�ف من مدير  وتعريف  بكلمة ترحيبية  اللقاء  ا�شتهل   وقد 

االأ�شتاذ عياد الط�ير، ثم بداأت الندوة بذكر الدكت�ر �شهل العتيبي خ�شائ�ص 

وكذلك  ال�شريفني  للحرمني  وخدمتها  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  وميزات 

جه�د اململكة يف خدمة العلم والعلماء، اإ�شافًة اإىل راية الت�حيد وداللتها، 

ال�شع�دي  املجتمع  منها  حماور  اإىل  الغريبي  منى  الدكت�رة  تطرقت  فيما 

واالندماج املعياري القيمي، واالندماج التفاعلي ال�ظيفي، وم�ؤ�شرات وو�شائل 

واال�شتف�شارات،  االأ�شئلة  باب  ُفتح  اللقاء  نهاية  ويف  االجتماعي.  االندماج 

وكان امل�شتفيدون من الندوة 170 طالًبا. 

عميد الدراسات العليا يعقد اجتماعًا 
بوكالء الكليات

 ر�شالة اجلامعة - التحرير: 

 عقد عميد الدرا�شات العليا الدكت�ره�شام بن عبدالعزيز الهدلق اجتماًعا 

امل�افق  الثالثاء  ي���م  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  الكليات  ب�كالء 

وفق  االعتيادية  للرامج  القب�ل  �شروط  لتحديث  وذلك  1444/6/24ه�، 
معايري �شروط القب�ل املحدثة واملقرة من جمل�ص اجلامعة، وتخلل االجتماع 

�شرح اآليات ت�شليم �شروط القب�ل املحدثة من االأق�شام والرامج اإلكرونيًّا 

لعمادة الدرا�شات العليا وفق النماذج املحددة، وحتدث يف االجتماع وكيل 

العمادة للتط�ير واجل�دة الدكت�ر عاي�ص ال�داعني عن �شري عملية القب�ل 

ًدا  م�ؤكِّ امل�شتمر،  التعليم  نظام  وبرامج  التنفيذية  للرامج  احلالية  للفرة 

الكليات  من  لال�شتيعاب  املقرحة  واالأع��داد  القب�ل  �شروط  ت�شليم  اأهمية 

القب�ل  ب�ابة  الإطالق  اال�شتعدادات  الإكمال  املحدد  ال�قت  وفق  واالأق�شام 

عن  الكليات  وك��الء  واأع���رب  االعتيادية.  وال��دك��ت���راه  املاج�شتري  لرامج 

االأكادميية  املمار�شات  وفق  ال�شروط  حتديث  االأق�شام  حلث  ا�شتعدادهم 

وكالء  ثمن  كما  االإ�شراتيجية،  اجلامعة  وخطط  اململكة  روؤي��ة  وت�جهات 

دورية  اجتماعات  بعقد  العليا  الدرا�شات  عمادة  من  املبادرة  هذه  الكليات 

للت�شاور وبحث امل�شتجدات يف منظ�مة الدرا�شات العليا باجلامعة.


