
المجتمع تبحث فرص التدريب والتوظيف 
مع الشركة الوطنية لوساطة التأمين

ر�سالة اجلامعة - م�سعل ال�سويكت:

املجتمع،  كلية  الفراج عميد  العزيز  اأ�سامة بن عبد  الدكتور  ا�ستقبل    

له،  املرافق  والوفد  التاأمني  لو�ساطة  الوطنية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�َس 

الإداري���ة؛  العلوم  ق�سم  رئي�س  و  واجل��ودة  للتطوير  الكلية  وكيل  بح�سور 

بهدف التباحث حول تو�سيع فر�س التدريب والتوظيف اأمام طالب الكلية 

وخريجيها، وجرى خالل الجتماع التن�سيقي البحث يف �سبل تطوير العالقة 

بني الكلية وال�سركة الوطنية لو�ساطة التاأمني؛ بغية النتقال بتلك العالقة من 

نطاق التعاون اإىل ال�سراكة امل�ستدامة، وذلك يف اإطار جهود الكلية الرامية 

اإىل بناء �سراكات مثمرة مع جهات التدريب والتوظيف الوطنية.

ر�سالة اجلامعة - حممد ع�سريي:

ك����ّرم م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

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

العمر الثالثاء املا�سي الدفعة الثانية 

من اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س 

اجلدد الذين اأنهوا متطلبات برنامج 

ع�سرة  اخلام�سة  التاأ�سي�سية  الدورة 

لأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد للعام 

نظمتها  التي  1443ه�،  اجلامعي 

بح�سور  امل��ه��ارات،  تطوير  ع��م��ادة 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

امل��ه��ارات  تطوير  وعميد  م�سملي، 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

للتطوير  العمادة  ووكيل  ال��زام��ل،  

وال���درا����س���ات ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

األقى  ال��ب��دء  يف  ال�سبيعي.  �سالح 

رحب  كلمة  امل��ه��ارات  تطوير  عميد 

ونائب  رئي�س اجلامعة  فيها مبعايل 

رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير 

التدري�س  هيئة  وع�سوات  واأع�ساء 

مقدماً لهم التهنئة بهذا الإجناز.

بعدها األقى نائب رئي�س اجلامعة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

بن حممد م�سملي كلمة رحب فيها 

عميد  و  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  مب��ع��ايل 

وع�سوات  واأع�ساء  املهارات  تطوير 

برنامج  اأن  موؤكداً  التدري�س،  هيئة 

من  اجل��دد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

اأهم الربامج التي تنظمها اجلامعات 

املهني  التطوير  م�سار  يف  املرموقة 

بالغ  اأثر  وله  التدري�س،  لع�سو هيئة 

وال��دور  املتميز  الأداء  ا�ستمرار  يف 

اأع�ساء هيئة  به  الفاعل الذي يقوم 

امل��خ��رج��ات  حت�سني  يف  ال��ت��دري�����س 

معايل  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد  التعليمية. 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

عبدالرحمن العمر كلمته التي رحب 

اإّن اجلامعة    : وقال  باحل�سور  فيها 

كافة  ت�سخري  اإىل  دائ��م��اً   ت�سعى  

اجل��ه��ود والإم��ك��ان��ات ل��دع��م ج��ودة 

لتحقق  خمرجاته؛  وتعزيز  التعليم 

القيادة  توليها  التي  الوطن  تطلعات 

جل اهتمامها، واإّن الهتمام اخلا�س 

باجلامعة   - اهلل  حفظها   - للدولة 

اجلامعة  خلريجي  ك��ب��رية  مفخرة 

ومن�سوبيها، ورغبة القيادة الر�سيدة 

اأف�سل  من  اجلامعة  ت�سبح  اأن  يف 

كبرية  م�سوؤولية  العاملية  اجلامعات 

على من�سوبي اجلامعة وعلى راأ�سهم 

اأع�ساء هيئة التدري�س لتحقيق هذا 

الطموح.

رئي�س  م��ع��ايل  تف�سل  ذل��ك  بعد 

اإمت��ام  ���س��ه��ادات  بت�سليِم  اجل��ام��ع��ِة 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ب��رن��ام��ج 

اأن��ه��وا  مل��ن  الثانية  للدفعة  اجل���دد 

اجلامعي  للعام  الربنامج  متطلبات 

1443ه�.

اخلبر.. ومنصة احلدث
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0313 احذر.. أجهزة الجوال تتجسس عليك إعالن نتائج تقييم أداء الجمعيات العلمية

تكريم أعضاء وعضوات هيئة التدريس الجدد

خالل رعايته للملتقى ال�سنوي لوكالة اجلامعة للتخطيط و التطوير

د. العمر ُيكّرم 14 كلية لحصولها على االعتماد األكاديمي

الدفعة األولى من »اإلرشاد السياحي«
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لتدريب الطلبة للعمل يف القطاع ال�سياحي..جذبت زوار معر�ض القاهرة للكتاب..

أكثر من 500 عنوان لدار جامعة الملك 
سعود للنشر 

ر�سالة اجلامعة ـ وا�س:

جامعة  دار  اإ����ص���دارات  ج��ذب��ت 

معر�ض  زوار  للن�صر  �صعود  امل��ل��ك 

ال���ق���اه���رة ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب -يف 

املتخ�ص�صني  من   -(54) ال�  دورت��ه 

الدار�صني  والطالب  والأك��ادمي��ي��ني 

الِعلمية  الكتب  اقتناء  يف  الراغبني 

والبحثية،  وامل��رج��م��ة،  امل��وؤّل��ف��ة، 

واجلامعية التي يزخر بها اجلناح.

حيث اأكد الأ�صتاذ اأحمد زربطان 

�صعود  امللك  جامعة  دار  جناح  اأن 

باملعر�ض، ي�صم اأكرث من 500 عنوان 

امل��ج��الت،  واإ���ص��دار يف عديد م��ن 

وتقنية  وال��رب��وي��ة،  الطبية،  منها 

واإدارة  والق��ت�����ص��اد،  امل��ع��ل��وم��ات، 

الأعمال، واللغات، والل�صانيات.

ولفت النتباه اإىل اأن دار جامعة 

امللك �صعود تنفرد اأي�صاً بالعديد من 

العناوين والإ�صدارات احلديثة التي 

واإ���ص��داراً  عنواناً   30 اإىل  و�صلت 

(دليل  بينها  متخ�ص�صاً، من  جديداً 

املثاقفة)،  النف�ض  لعلم  كامبريدج 

اأج���ل �صانعي  الآل����ة م��ن  و(ت��ع��ل��ي��م 

يف  الإل��ك��روين  و(التعلم  ال��ق��رار)، 

ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ص��ري��ن)، و(

و(�صرك  املعرفة)،  اإدارة  يف  م�صائل 

املفاعل  و(حتليل  ال�صكنية)،  الديون 

الكيميائي وت�صميمه).

جامعة  دار  م�صاركة  اأن  واأو�صح 

امللك �صعود هذا العام تَُعّد اخلام�صة 

العام  ه��ذا  وج���اءت  ال��ت��وايل،  على 

حتديداً يف ظل الطلب املتزايد على 

الطباعة  ذات  اجلامعة  اإ���ص��دارات 

ال��ف��اخ��رة وال����ورق ع���ايل اجل���ودة، 

القّيَمة  العلمية  امل���ادة  ع��ن  ف�صاًل 

حر�صها  من  وانطالقاً  واملتميزة، 

على ن�صر الكتاب العلمي والأكادميي 

الثقافية  املحافل  يف  للمتخ�ص�صني 

حر�ض  واأك���د  ال��دول��ي��ة.  والفكرية 

معر�ض  يف  امل�����ص��ارك��ة  على  ال���دار 

اأهم  للكتاب الذي يعد من  القاهرة 

النت�صار  وا�صعة  الدولية  املعار�ض 

على م�صتوى الوطن العربي، بالنظر 

والإ����ص���دارات  العناوين  ع��دد  اإىل 

الن�صر  دور  وع���دد  وامل��ط��ب��وع��ات، 

الثقايف،  املحفل  ه��ذا  يف  امل�صاركة 

ف�����ص��اًل ع��ن الإق���ب���ال اجل��م��اه��ريي 

الالفت للنظر.

جامعة  دار  جناح  م�صوؤول  ون��ّوه 

للن�صر يف ختام حديثه  �صعود  امللك 

والأدب���ي  ال��ث��ق��ايف  احل���راك  بحالة 

اململكة،  ت�صهدها  ال��ت��ي  والعلمي 

ف�صاًل عن ازدياد حركة الن�صر عاماً 

بعد عام ب�صكٍل اإيجابي ملحوظ.

اتفاقية تعاون بين الجامعة 
والريتزكارلتون 

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

كلية  يف  -ُمّثلة  اجلامعة  وقعت 

تعاون  اتفاقية  والآث���ار-  ال�صياحة 

مع فندق الريتزكارلتون يف الريا�ض 

قبل  من  موؤخراً  اإبرامها  مت  وج��دة، 

عميد الكلية الدكتور عبد اهلل املنيف 

اجلامعة،  رئي�ض  معايل  عن  نيابة 

الريتزكارلتون  فندق  ع��ام  وم��دي��ر 

حممد  الأ�صتاذ  وج��دة  الريا�ض  يف 

الطلبة  ت��دري��ب  ب��ه��دف  م��رغ��الين؛ 

يف  للعمل  وتاأهيلهم  واخل��ري��ج��ني، 

ينا�صب  مب��ا  ال�����ص��ي��اح��ي،  ال��ق��ط��اع 

املحلي  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات 

والعاملي.

وتت�صمن جمالت عمل التفاقية 

ق�صم  ط��الب  اإحل���اق  اجلانبني  ب��ني 

وال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  الإدارة 

والآث���ار  ال�صياحة  بكلية  وطالباته 

حيث  بالفندق،  تدريبية  برامج  يف 

تاأهيل  على  ال��رام��ج  ه��ذه  ت�صتمل 

الطلبة واخلريجني وتنمية مهاراتهم 

ال�صياحة  اإدارة  يف  التخ�ص�صية 

والفنادق والفعاليات.

وبهذه املنا�صبة، اأبدى عميد كلية 

بتوقيع  �صعادته  والآث���ار  ال�صياحة 

فندق  امل�صرك مع  التعاون  اتفاقية 

وجدة،  الريا�ض  يف  الريتزكارلتون 

�صريكا  ب�صفتها  الكلية  وح�����ص��ور 

التفاقية  ه��ذه  يف  كارلتون  للريتز 

اأن هذه التفاقية  املباركة، مو�صحاً 

الوطن  اأب��ن��اء  ت��دري��ب  يف  �صت�صهم 

املعرفة  اكت�صابهم  ودع���م  وب��ن��ات��ه، 

الدرا�صة  مبجال  املتعلقة  واملهارات 

اأن  على  اختاروها،  التي  املهنة  اأو 

التدريب يف الإدارة  ت�صمل جمالت 

وكذلك  الفنادق  واإدارة  ال�صياحية 

الفندقة واملطاعم، وتاأهيلهم ليكونوا 

�صناعة  دع��م  يف  ب��ق��وة  م�صاهمني 

ال�صيافة باململكة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م���دي���ر ع��ام 

الريتزكارلتون يف الريا�ض وجدة اإن 

ال�صياحة  التعاون امل�صرك مع كلية 

ياأتي  �صعود  امللك  بجامعة  والآث���ار 

م�صتهدفات  حتقيق  م��ن  ان��ط��الق��اً 

بالعمل على   2030 ال�صعودية  روؤية 

الوطنية،  ال��ك��وادر  وتطوير  تاأهيل 

ورف����ع ن�����ص��ب��ة ال��ت��وط��ني يف ق��ط��اع 

ال�صيافة عر برامج تدريب نوعية، 

معايل  اإىل  اجلزيل  ال�صكر  مقدماً 

رئي�ض جامعة امللك �صعود  الدكتور 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، 

دعم  كبرية يف  ج��ه��وداً  يبذل  ال��ذي 

داخل  وزمالئه  الطلبة  اأبنائه  جميع 

اإىل  م�صرياً  العريقة،  اجلامعة  هذه 

حتقيق  يف  �صت�صهم  التفاقية  اأن 

امل�صركة بني  الأه��داف  العديد من 

ال�صياحة  وكلية  واجلامعة  الفندق 

والآثار، كما �صي�صتفيد منها الطلبة 

واخلريجون.

مركز ذوي اإلعاقة في زيارة لمدينة 
األمير سلطان للخدمات اإلنسانية 

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

الطالب  ���ص��وؤون  نظمت  عمادة 

زي��ارة  الإع��اق��ة  ذوي  مبركز  مثلًة 

مدينة  يف  املهني   التاأهيل  لق�صم 

الأمري �صلطان للخدمات الإن�صانية، 

دع��م  مناق�صة  ال���زي���ارة  خ���الل  مت 

ال��ت��اأه��ي��ل املهني  ب��رام��ج وخ��دم��ات 

الذين  �صعود  امللك  لطلبة  جامعة 

الأمري  للتاأهيل يف مدينة  يخ�صعون 

�صلطان للخدمات الإن�صانية، وبحث 

اأوجه التعاون بني الطرفني.
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ر�سالة اجلامعة - نايفة العتيبي:

املهارات يف  اأقامت وحدة تطوير 

والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  كلية 

موؤخراً دورة بعنوان »قيا�ض خمرجات 

تعلم برامج الدرا�صات العليا وتقارير 

الدكتورة  املخرجات« قدمتها  قيا�ض 

حنان العليان، ع�صو هيئة التدري�ض 

ت�صتهدف  التي  الريا�صيات،  بق�صم 

واملهتمني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

باجلودة. 

وتهدف الدورة اإىل تطوير الرامج 

الأكادميية من خالل تنمية مهارات 

خمرجات  �صياغة  يف  امل�����ص��ارك��ني 

التعلم للرنامج واملقررات وتقوميها 

وفق الإطار الوطني للموؤهالت.

وت��ت��وق��ع امل���درب���ة م��ن امل��ت��درب��ني 

حت��دي��د امل��ن��ط��ل��ق��ات وامل��رت��ك��زات 

ل��ت��ح��دي��د خ�����ص��ائ�����ض اخل��ري��ج��ني 

وخم����رج����ات ال���ت���ع���ل���م، وحت���دي���د 

خ�����ص��ائ�����ض اخل���ري���ج���ني ل��رام��ج 

ال����درا�����ص����ات ال��ع��ل��ي��ا، و���ص��ي��اغ��ة 

الدرا�صات  التعلم لرامج  خمرجات 

التقييم  ط���رق  وحت���دي���د  ال��ع��ل��ي��ا، 

املنا�صبة لكل خمرج. 

�صياغة  اإىل  امل��درب��ة  وت��ط��رق��ت 

خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م وخ�����ص��ائ�����ض 

اخل���ري���ج���ني ل��ل��ج��ام��ع��ة وب���رام���ج 

الدرا�صات العليا، وقيا�ض خمرجات 

التعلم للرنامج واملقررات والأن�صطة 

الال�صفية وخ�صائ�ض اخلريجني. 

دورة  اأي�صاً  الوحدة  اأقامت  كما 

للموظفات بعنوان »خدمات التخزين 

مع  امل��ل��ف��ات  وم�����ص��ارك��ة  ال�صحابي 

هنوف  الأ�صتاذة  قدمتها  الآخرين« 

التدري�ض  هيئة  ع�صو  ح�صني،  اأب��ا 

بق�صم علم املعلومات.

 وتعرفت املتدربات خالل الدورة 

ال�صحابي  التخزين  ب��رام��ج   على 

وتطبيق  ع��ام،  ب�صكل  وتطبيقاتها 

Google Drive ب�صكل خا�ض، و 
 Google Drive مهارة التعامل مع

امللفات  اإىل  ال��و���ص��ول  واإم��ك��ان��ي��ة 

ومعرفة  وق��ت،  باأ�صرع  وحتريرها 

 Google م��ه��ارات   م��ع  التعامل 

.Drive
التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

التي تقيمها الوحدة �صمن اأهدافها 

ال��ت��ي ت�����ص��ت��ه��دف ج��م��ي��ع ���ص��رائ��ح 

اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف امل��ج��الت 

والتعليمية،  والإداري���ة،  الأكادميية، 

تطوير  وح����دة  وت��ع��م��ل   . وال��ف��ن��ي��ة 

الإن�صانية  العلوم  كلية  يف  املهارات 

العملية  تطوير  على  والجتماعية 

ب�صكل  الكلية  ملن�صوبي  التدريبية 

خا�ض، واجلامعة ب�صكل عام.

املهتمني  جميع  الوحدة  وتنا�صد 

م��وق��ع  يف  ح�����ص��اب��ه��ا  ي��ت��اب��ع��وا  اأن 

@ )توير(   الجتماعي  التوا�صل 

ال�����دورات  مل��ت��اب��ع��ة  uda-ksu؛ 
التدريبية امل�صتقبلية، وور�ض العمل 

واملحا�صرات.

د.كليمنس هيتشكو.. يزور 
الجامعة

ر�سالة اجلامعة ـ منى الفنيخ:

كليمن�ض  الدكتور  امل�صرك  اخلارجي  الإ�صراف  برنامج  ا�صت�صاف   

لطالبة  ال��دك��ت��وراه  ر�صالة  على  امل�صرف  ليدز  جامعة  م��ن  هيت�صكو 

بدور احلميد. الأ�صتاذة  الرنامج 

اخلارجي  الإ���ص��راف  برنامج  على  العامة  بامل�صرفة  التقى  حيث 

امل�صرك الدكتورة ناديا الغرمييل، وعميد كلية العلوم الإدارية الدكتور 

الب�صام.  ب�صام 

العلوم  كلية  مبقر  ال�صعادة)  (اقت�صاديات  بعنوان  حما�صرة  وقدم   

لرنامج  �صكر  بكلمة  حديثه  ا�صتهل  حيث  الطالب،  ب�صطر  الإداري���ة 

الزيارة،  لت�صهيل  املبذولة  اجلهود  على  امل�صرك  اخلارجي  الإ�صراف 

اإدارة الأعمال ُمّثلة بق�صم القت�صاد. ال�صكر اجلزيل لكلية  كما قدم 

ال�صعادة،  اقت�صاديات  ومعايري  اأ�صا�صيات  عن  الدكتور  حتدث  ثم 

اخليارات  تكون  عندما  احلياة  جودة  وقيا�ض  ال�صعادة،  قيا�ض  وطرق 

ل اإرادية.

كما ناق�ض اأفكار القت�صاد التقليدي فيما يخ�ض الدخل، ثم ربط بني 

ال�صعادة. واقت�صاديات  الأفكار  تلك 

ومنها  ال�صعادة  اقت�صاديات  ملعايري  حتقيقاً  الدول  اأكرث  وا�صتح�صر 

الأ�صئلة  عن  بالإجابة  اللقاء  اختتم  ثم  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

املطروحة من قبل احل�صور.

امل�صرك يف  اخلارجي  الإ�صراف  برنامج  لتوجهات  تاأكيدا  ذلك  ياأتي 

البيئة الأكادميية بالكفاءات، وا�صتقطاب الأ�صاتذة من اجلامعات  اإثراء 

واملعريف. البحثي  التبادل  لتعزيز  املرموقة؛  العاملية 

مجلة طبية جديدة للخدمات 
الطبية الطارئة

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

علمية  جملة  اإن�صاء  على  باملوافقة  اجلامعة  جمل�ض  من  قرار  �صدر 

حتت ا�صم: (Emergency Health Services Journal) برئا�صة 

بن  �صلطان  الأم��ري  بكلية  امل�صارك  الأ�صتاذ  الوذيناين  اأحمد  الدكتور 

اخل��دم��ات  ق�صم  ورئ��ي�����ض  ال��ط��ارئ��ة،  الطبية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

من  الكلية  من�صوبي  من  الأع�صاء  من  عدٍد  مع  الكلية،  يف  الإ�صعافية 

داخل اجلامعة وخارجها. جاء هذا الختيار بناء على اخلرات العلمية 

والعملية للدكتور اأحمد الوذيناين يف جمال الخت�صا�ض باملجلة وكل ما 

الطارئة. الطبية  يخ�ض اخلدمات 
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بلغ عددهن 27 خريجة..

ر�صالة اجلامعة - قما�ش املني�صري:

والآث��ار  ال�سياحة  كلية  احتفلت 

طالبات  م��ن  دف��ع��ة  اأول  بتخريج 

ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد 

حيث  املا�سي،   الثنني  ال�سياحي، 

ب���داأ احل��ف��ل ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي تال 

مقدمة  ثم  الوطني،  الن�سيد  ذل��ك 

ترحيبية ب�سيوف احلفل.

الدكتور  الكلية  لعميد  كلمة  تلتها 

بوافر  تقدم  الذي  املنيف  اهلل  عبد 

اجلامعة  لرئي�س  والتقدير  ال�سكر 

على  العمر  بدران  الدكتور  الأ�ستاذ 

والكلية،  للق�سم  امل�ستمر  دع��م��ه 

اأي�سا عمادة �سوؤون الطالب  و�سكر 

جميع  و���س��ك��ر  ج���ه���وده���م،  ع��ل��ى 

احل�سور على ح�سورهم.

وق����ال ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب���ن علي 

احل�����س��ني وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����س��وؤون 

الأكادميية يف كلمته التي األقاها يف 

وا�سم  الكلية،  وكالة  »با�سم  احلفل: 

عمادة الكلية، وبا�سم اجلامعة الأم 

تبنت  جامعة  اأول  -فهي  الراعية  

اأب���ارك  والآث�����ار-   ال�سياحة  كلية 

هذا  الق�سم  خريجات  للطالبات 

الكلية،  م�ستوى  على  الأول  التخرج 

على  تتخرج  دفعة  اأول  اإنها  حيث 

مرحلة  يف  والق�سم  الكلية  م�ستوى 

البكالوريو�س«.

الرويبعة  اآلء  الدكتورة  وتقدمت 

رئي�سة ق�سم موارد الرتاث والإر�ساد 

فيها  باركت  كلمة  باإلقاء  ال�سياحي 

و�سكرت  الق�سم،  طالبات  ت��خ��رج 

ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى دع��م��ه غري 

ا�ستُعِر�س  بعدها  للق�سم.  املحدود 

ج��اءت  بالق�سم،  تعريفي  ف��ي��دي��و 

مالأت  التي  التخرج  م�سرية  بعده 

احلفل فرحة �سارك فيها احل�سور، 

وتقدمت اإحدى الطالبات نيابة عن 

فيها  مّثلت  كلمة  باإلقاء  زميالتها 

جميع اخلريجات.

ت���ك���رمي  مت  احل����ف����ل  وخ��������الل 

اخل����ري����ج����ات وال����ت����ق����اط ���س��ور 

الكلية  بعميد  جمعتهم  ت��ذك��اري��ة 

ووك��ي��ل ال�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة يف 

من  وبع�س  الق�سم  ورئي�سة  الكلية 

احل�سور.

(ر�سالة  ل�سحيفة  ت�سريح  ويف   

اهلل  عبد  الدكتور  ق��ال  اجلامعة) 

بجزيل  ل�سحيفتكم  اأتقدم  املنيف: 

ال�����س��ك��ر ع��ل��ى اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة 

لأحتدث عن حفل تخرج اأول دفعة 

م���وارد  اإدارة  ق�سم  ط��ال��ب��ات  م��ن 

وهي  ال�سياحي،  والإر�ساد  ال��رتاث 

ال��ت��ي تفتخر  واح���دة م��ن امل��ف��اخ��ر 

يف  ولعلي  �سعود،  امللك  جامعة  بها 

اأ�سكر  اأن  اأن�سى  ل  املنا�سبة  ه��ذه 

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

هذا  يف  كثرياً  دعمنا  ال��ذي  العمر 

اأ�سبحت  امل��ن��ي��ف:  وق���ال  امل��ج��ال. 

للعمل  موؤهلة  ن�سائية  ك��وادر  لدينا 

ال��رتاث والإر���س��اد  اإدارة م��وارد  يف 

ال�سياحي، فجامعة امللك �سعود اأول 

الوطن حتظى  جامعة على م�ستوى 

اخلريجات  من  النوعية  هذه  مبثل 

بذلك  مواكبًة  بهن،  نفاخر  الالتي 

روؤية 2030، لعل اهلل اأن ينفع بهن.

اآلء  ال���دك���ت���ورة  ���س��ّرح��ت  ك��م��ا 

ي�سعدين  لل�سحيفة:  ال��روي��ب��ع��ة 

باأطيب  اأت��ق��دم  ال��ي��وم  اأن  ه��ذا  يف 

ك��وادرن��ا  اإىل  والتربيكات  التهاين 

هذا  خ��ري��ج��ات  وامل��ب��دع��ة  ال�سابة 

ال��ق�����س��م، واأمت���ن���ى ل��ه��ن ال��ت��وف��ي��ق 

الوطني  ودورهن  بواجبهن  والقيام 

عليه  واملحافظة  الرتاث  حماية  يف 

وع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة. وق��ال��ت 

اإن عدد  خريجات الف�سل  الرويبعة 

املا�سي 27 طالبة، والف�سل القادم 

اخلريجات  ع��دد  يكون  اأن  متوقع 

اأول  ه���ذا  اإن  ح��ي��ث  ط��ال��ب��ة،   40
هذا  يف  للطالبات  يفتح  ب��رن��ام��ج 

امللك  اإجناًزا جلامعة  ويعد  الق�سم، 

اإتاحة  يف  دائما  رائ��دة  فهي  �سعود 

الفر�س يف الوقت املنا�سب.

السياحة واآلثار تحتفل بتخريج الدفعة األولى من طالباتها

اعتمدها نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي..

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
ر����ص���ال���ة اجل���ام���ع���ة - ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال�صبهان:

اجلامعة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اع��ت��م��د 

العلمي   والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال��دك��ت��ور ي��زي��د ب��ن ع��ب��دامل��ل��ك اآل 

اأداء  ك��ف��اءة  تقييم  ن��ت��ائ��ج  ال�سيخ 

اجلامعي  للعام  العلمية  اجلمعيات 

التقييم  نتائج  وك�سفت  1443ه�، 
ع�����ن: ح�������س���ول ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب 

ال�سعودية على املركز الأول وجائزة 

معايل رئي�س اجلامعة لالأداء املتميز 

و  �سحية،  جمعية  اأف�سل  بو�سفها 

لطب  ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول 

وجراحة ال�سدر على املركز الثاين، 

ال�سعودية لطب  و ح�سول اجلمعية 

الأ���س��ن��ان ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث،و 

لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول 

رئي�س  معايل  جائزة  على  الأر���س 

بو�سفها  املتميز  ل���الأداء  اجلامعة 

ح�سول  و  علمية،  جمعية  اأف�سل 

اجلمعية ال�سعودية للرتبية اخلا�سة 

اجلامعة  رئي�س  معايل  جائزة  على 

اأف�سل  بو�سفها  املتميز  ل����الأداء 

اإن�سانية. جمعية 

اجلمعية  م��ن  ك��ل  ح�سلت  ك��م��ا 

وال��رب��و  للح�سا�سية  ال�����س��ع��ودي��ة 

وامل���ن���اع���ة، وج��م��ع��ي��ة الق��ت�����س��اد 

ال�سعودية  واجلمعية  ال�سعودية، 

للدرا�سات الأثرية على جائزة نائب 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  رئي�س 

بو�سفها  وذل��ك  العلمي،  والبحث 

الأداء؛  حت�سن  يف  جمعيات  اأف�سل 

التي ح�سلوا عليها  طبقاً للدرجات 

مقارنة بالعام املا�سي.

واأو����س���ح م�����س��وؤول اجل��م��ع��ي��ات 

العلمية  الدكتور حممد بن اإبراهيم 

ك��ف��اءة  تقييم  جل��ن��ة  اأن  ال��ع��ب��ي��داء 

باجلامعة  العلمية  اجلمعيات  اأداء 

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت من�����اذج ال��ت��ق��ي��ي��م من 

مراجعة   على  وعملت  اجلمعيات 

ثم  ومن  وتدقيقها،  مرفقاتها  كافة 

لكل  املخ�س�سة  ال��درج��ات  ر���س��د 

جمعية.

اأداء  ك��ف��اءة  تقييم  اأن  ذك��ر  كما 

اإىل  ي�ستند  العلمية  اجل��م��ع��ي��ات 

اللجنة  اأق��رت��ه��ا  حم����ددة  م��ع��اي��ري 

يف  العلمية  للجمعيات  ال��دائ��م��ة 

يف  املنعقد  الع�سرين  اجتماعها 

خالل  وامل��ح��دث��ة  1431/8/1ه�، 
&quot;حتديث  ع��م��ل  ور����س���ة 

معايري تقييم كفاءة اأداء

اجلمعيات العلمية&quot; التي 

يف1439/7/1ه�  الإدارة  اأقامتها 

بح�سور  املوافق2018/3/18م 

اجلمعيات  اإدارات  جمال�س  روؤ�ساء 

اجلامعة  وكيل  وبح�سور  العلمية 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات 

لتعديل  الق���رتاح���ات  م��ت��اب��ع��ة  ث��م 

العمل  ور�سة  يف  املعايري  وحتديث 

اخلام�س  امللتقى  اأثناء  اأقيمت  التي 

الفرتة  خ��الل  العلمية  للجمعيات 

1439ه�  رج�����ب   19-18 م����ن 

والتي  2018م  اأبريل   5-4 املوافق 

مزيد  وا�ستقبال  ملناق�سة  �ست  ُخ�سِّ

املعايري  لتحديث  الق��رتاح��ات  من 

اأداء  ك��ف��اءة  لتقييم  امل�ستخدمة 

ومناق�ستها  العلمية،  اجلمعيات 

للجمعيات  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 

املنعقد  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 

واجتماعها  1439/8/23ه�  يف 

امل���ن���ع���ق���د يف1439/8/30ه�������������� 

واإق�����راره�����ا م���ن وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

ك��م��ا اأو���س��ح الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

رئي�س  التميم  عبدالعزيز  بن  تركي 

جل��ن��ة ال��ت��ق��ي��ي��م وع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

من  اأن  العلمية  للجمعيات  الدائمة 

املجالت  وجود  مدى  املعايري:  هذه 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ح��ك��م��ة، والأب���ح���اث 

العلمية، وتاأليف الكتب

واجل��وائ��ز  وترجمتها،  العلمية 

البحثية،  وامل�����س��اب��ق��ات  العلمية، 

وت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 

والدورات التدريبية وور�س العمل

وامل�����ح�����ا������س�����رات، وخ����دم����ة 

العاملني  الأع�ساء  وعدد  املجتمع، 

الإل��ك��رتوين،  وامل��وق��ع  واملنت�سبني، 

واتفاقيات التعاون البحثية

وغ����ري ال��ب��ح��ث��ي��ة، وع�����س��وي��ات 

والعاملية،  الإقليمية  الحت����ادات 

التي  الأخ���رى  املعايري  م��ن  وع��دد 

من �سمنها وجود ميزانية معتمدة، 

اململكة،  يف  اجلمعية  فروع  وع��دداً 

وامل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة 

وامل��ح��ل��ي��ة وال����رح����الت ال��ع��ل��م��ي��ة 

املدعومة من اجلمعية.

العلمية  اجلمعيات  اإدارة  وت�سعى 

عدد  حتقيق  نحو  قدماً  باجلامعة 

م�سرية  تع�سد  التي  الأه��داف  من 

العاملية  ال���ري���ادة  ل��ب��ل��وغ  اجل��ام��ع��ة 

املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  والتميز 

الأداء  تطوير  الأه��داف  ه��ذه  وم��ن 

العلمية،  للجمعيات  واملهني  العلمي 

وتقدمي امل�سورة الإدارية يف املجالت 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

العلمية  اجلمعيات  اأعمال  وت�سهيل 

ومن�سوبيها  اأع�سائها  ملا فيه خدمة 

بني  التوا�سل  وحتقيق  واملجتمع، 

اجلامعة  واإدارة  العلمية  اجلمعيات 

املهنية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 

وت��ن��م��ي��ة خم���رج���ات اجل��م��ع��ي��ات 

ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم���ال  ال��ع��ل��م��ي��ة 

تخ�س�سها والعمل على تطويرها.

إنجاز جديد لكرسي بقشان 
ألبحاث التربة االنتفاخية

ر�صالة اجلامعة - التحرير 

قدم كر�سي بق�سان ابتكاراً جديداً ملادة بديلة 

�سريعة  خر�سانة  لإنتاج  امل��اء  و  الإ�سمنت  عن 

عالية املقاومة ذات خوا�س م�ستحدثة، األ وهي 

م�سرف  بذلك  �سرح  النانوكمبو�سيت،  م��ادة 

ال�سمراين  م�سلح  الدكتور  الأ�ستاذ  الكر�سي 

فقال: مت اخرتاع املادة من اأجل ال�ستغناء عن 

ا�ستخدام الإ�سمنت يف اخلر�سانة واإيجاد بديل 

الناجتة  الأمرا�س  يت�سبب يف  للبيئة ل  �سديق 

عن �سناعة الإ�سمنت مثل الأمرا�س ال�سدرية و 

ال�سرطانات، وكذلك يقاوم الت�سرخ و النهيار، 

و ل يف�سد بالرطوبة و ل يتاأثر باملاء، و يوفر 

وم��واد  اخلر�سانة  �سناعة  يف  امل��اء  ا�ستخدام 

الإن�ساءات.

اإن�سائية   م��واد  و  خر�سانة  ابتكار  مت  فقد 

بتقنية النانو ل حتتاج اإىل الإ�سمنت اأو املاء يف 

اخللط، وهي خر�سانة �سديقة للبيئة، مقاومة 

الت�سنيع،  و�سريعة  ال��وزن،  خفيفة  و  للك�سر، 

نانوكمبو�سيت  م��ادة  ت�ستخدم  واقت�سادية، 

تدويرها  امل��ع��اد  ال��ب��ول��ي��م��رات  م��ن  م�سنوعة 

وال��ن��ان��وك��الي ال��ط��ب��ي��ع��ي ال�����س��ع��ودي، و هي 

يف  �سداأ  ت�سبب  ول  احل���رارة،  لنتقال  مقاومة 

حديد الت�سليح، ول متت�س املياه، و ل تعاين من 

امل�سكالت الإن�سائية مثل اخلر�سانة الإ�سمنتية، وهي منا�سبة لإن�ساء املدن 

اخل�سراء و الت�سنيع ثالثي الأبعاد. 

ومن جانبه اأ�ساف الأ�ستاذ الدكتور رفعت ال�سيخي اأن هذا الخرتاع جديد 

على م�ستوى العامل فهو الأول من نوعه، و قد مت اإيداعه يف املكتب الأمريكي 

 Nature-Scientific(نيت�سر دورية  ن�سره يف  و مت   ، الخ��رتاع  ل��رباءات 

 Resisting spread of environmental  : بعنوان   )reports
 pollution diseases due to Portland cement industries:

 Green nanoclay applications
علماً باأنه بالإ�سافة اإىل العديد من براءات الخرتاع التي ح�سل عليها 

لكر�سي بق�سان اكت�ساف  اأي�ساً  النانو، فقد �سبق  الكر�سي يف جمال تقنية 

الرتبة  يف    Nanotubes الطبيعي  الأنبوبي  النانوكالي  من  جديد  نوع 

ال�سعودية، يُ�ستخدم يف اإنتاج النانوكمبو�سيت   Nanocomposite ويف  

املجال الطبي nano containers، وقد مت ن�سره اأي�ساً يف دورية نيت�سر 

Exploring of new natural Saudi nanoparticles  : حتت عنوان

د. ال�صمراين

د. ال�صيخي
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برعاية معايل رئي�س اجلامعة..

تكريم )14( كلية وحصول )56( برنامًجا أكاديمًيا على شهادة االعتماد الوطني والدولي

الملتقى السنوي الخامس لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير

ر�سالة اجلامعة ـ طه عمر:

اجلامعة   رئي�س  م��ع��ايل  برعاية 

العمر وح�ضور عدد  الدكتور بدران 

وعمدائها  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��ادات  م��ن 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  عقدت 

اخلام�س  ال�ضنوي  امللتقى  والتطوير 

لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

وكالء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  مب�ضاركة 

ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات امل�����ض��ان��دة 

وم�����ض��اع��دات  واجل�����ودة،  للتطوير 

الوكيالت للتطوير واجلودة، وروؤ�ضاء 

حتت  واجل����ودة،  التطوير  وح���دات 

وذلك  امل�ضتمر)،  (التح�ضني  �ضعار 

1444ه�،  رجب   10 الأرب��ع��اء:  يوم 

بقاعة  �ضباًحا   10:30 ال�ضاعة 

الدرعية مبركز اجلامعة. 

التخطيط والتطوير:

عمادة  لعميد  بكلمة  امللتقى  ب��داأ 

التطوير واجلودة  الدكتور مبارك بن 

هادي القحطاين، وّجه فيها ال�ضكر 

ملعايل رئي�س اجلامعة وكافة قياداتها 

لدعمها للحراك التطويري امل�ضتمر 

اأن جامعة امللك  باجلامعة، مو�ضحاً 

التخطيط  عمليات  ت���ويل  ���ض��ع��ود 

اإدراًك���ا  بالًغا؛  اهتماماً  والتطوير 

منها لأهمية التخطيط وا�ضت�ضراف 

ورقيها،  املوؤ�ض�ضات  لبناء  امل�ضتقبل 

وحتر�س اجلامعة احلر�س كله على 

لتحقيق  اجل���ودة  مبعايري  الل��ت��زام 

لبلوغ  وت�ضعى  املوؤ�ض�ضية،  الكفاءة 

وحتقيق  الإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا 

اأن  اإىل  الوطن  هذا  قيادة  تطلعات 

�ضمن  �ضعود  امل��ل��ك  جامعة  ت��ك��ون 

وهو  عاملية،  جامعات   (10) اأف�ضل 

جد  ب��ك��ل  اجل��ام��ع��ة  ت�ضعى  ط��م��وح 

يف  خا�ضة  حتقيقه،  اإىل  واجتهاد 

ظل الدعم الالمتناهي الذي تقدمه 

ملوؤ�ض�ضات  اهلل-  وفقها  ال��دول��ة- 

واجلامعات  عامة  العايل   التعليم 

خا�ضة. 

اأهداف حمددة: 

التطوير  ع��م��ادة  عميد  واأو���ض��ح 

ال�����ض��ن��وي  للملتقى  اأن  واجل������ودة 

اخلام�س لوكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير اأهداًفا حمددة هي: دعم 

اأهدافها  لتحقيق  اجلامعة  جهود 

ودعم   ،2030 ال�ضعودية  روؤية  وفق 

جهود اجلامعة فيما يتعلق بالعتماد 

واملوؤ�ض�ضي،  ال��راجم��ي  الأك��ادمي��ي 

لال�ضتعداد  اجلامعة  جهود  وتعزيز 

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

وزي���ادة  2024م،  ع���ام  امل��وؤ���ض�����ض��ي 

التعاون وتبادل اخلرات بني جامعة 

الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  �ضعود  امللك 

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

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

مبعارف ومهارات اأ�ضحاب ال�ضعادة 

امل�ضاعدة  الكليات والعمادات  وكالء 

وم�����ض��اع��دات  واجل�����ودة،  للتطوير 

بق�ضم  واجل��ودة  للتطوير  الوكيالت 

الطالبات، وروؤ�ضاء وحدات التطوير 

واجلودة، وتكرمي الرامج الأكادميية 

ال��ت��ي حققت  اجل��ام��ع��ة  وج���ه���ات 

وحتفيز  وعاملية،  حملية  اعتمادات 

على  للعمل  اجلامعة  كليات  بقية 

وجتويد  م�ضابهة،  جناحات  حتقيق 

عملها، مما ي�ضاهم يف رقي اجلامعة 

للمطلوب من دخولها يف  وحتقيقها 

املتميزة  العاملية  اجلامعات  م�ضاف 

موؤ�ض�ضًيا وبراجمًيا.

روؤية الوطن:

وذك����ر ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

واجلودة اأن العمادة ت�ضتلهم خارطة 

ط��ري��ق��ه��ا م���ن روؤي�����ة ه���ذا ال��وط��ن 

واجتهاد  جد  بكل  وت�ضعى  املبارك، 

من  ت�ضمن  اإ�ضراتيجية  تنفيذ  اإىل 

تدعم  اإجن�����ازات  حتقيق  خ��الل��ه��ا 

م�����ض��رية اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ال��ري��ادة 

جمتمع  ب��ن��اء  يف  والتميز  العاملية 

من  من خالل عدد  وذل��ك  املعرفة، 

املحاور من بينها: تنفيذ امل�ضروعات 

ال��ت��ط��وي��ري��ة ال���داع���م���ة ل��ل��ح��راك 

والع��ت��م��اد  باجلامعة،  التطويري 

الأك���ادمي���ي (ال��وط��ن��ي، وال����دويل)، 

 ، (I S O ) ي ر ا د لإ ا د عتما ل ا و

�ضعود  امللك  جامعة  نظام  وتنفيذ 

الدعم  وتقدمي  املوؤ�ض�ضية،  للكفاءة 

وال���ض��ت�����ض��ارات جل��م��ي��ع وح���دات 

اجل��ام��ع��ة، وا���ض��ت��ح��داث ال��رام��ج 

التطويرية لتعزيز اجلودة باجلامعة.

اإجنازات كبرية: 

واأ������ض�����اف ال����دك����ت����ور م���ب���ارك 

عدد  حتقق  موؤخًرا  اأن��ه  القحطاين 

على  �ضاهدة  وهي  الإجن���ازات،  من 

متيز اجلامعة يف جمالت التخطيط 

تنفيذ  ومنها:   واجل��ودة  والتطوير 

اأكرث من 15 مبادرة تطويرية داعمة 

ر  للحراك التطويري للجامعة، وت�ضدُّ

اجل��ام��ع��ات يف ع���دد م��ن ال��رام��ج 

 79) وط��ن��ي��اً  املعتمدة  الأك��ادمي��ي��ة 

برامج   105 وح�ضول  ب��رن��اجم��اً)، 

واعتماد  ال����دويل،  الع��ت��م��اد  على 

وتنفيذ  اجلامعة،  كيانات  من  عدد 

وا�ضتفادة   اجل��ودة  ممار�س  برنامج 

اأكرث من 255 ممار�ضاً منه، وتاأهيل 

وبلغ  باجلامعة  املعتمدين  املراجعني 

وح�ضول  مراجعني،   103 عددهم 

62 جهة على �ضهادة اجلودة الإدارية 

(الأيزو)، واإ�ضدار الدليل الإر�ضادي 

باجلامعة،  والإج��راءات  لل�ضيا�ضات 

املجتمعي  التطوع  عمليات  وتعزيز 

ومن�ضوبات  من�ضوبو  بها  يقوم  التي 

العمادة، وتوقيع مذكرات واتفاقيات 

ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ة م��ع ع���دد من 

عديد  وتقدمي  املجتمع،   موؤ�ض�ضات 

اجلهات  م��ن  لكثري  اخل��دم��ات  م��ن 

داخل اجلامعة وخارجها.

خطوات واثقة:

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  األ��ق��ى  ث��م 

للتخطيط والتطوير �ضعادة الدكتور 

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

بخطوات  اأن��ه  فيها:  وذك��ر  امللتقى؛ 

واثقة يحقق وطننا احلبيب اإجنازات 

ك���رى ع��ل��ى امل�����ض��ت��وي��ني ال��داخ��ل��ي 

واخلارجي، واأن هذه الإجنازات هي 

علمية  ملنهجية  نتيجة  الأ�ضا�س  يف 

ر�ضينة؛ �ضواء كان ذلك يف عمليات 

واأن  التنفيذ،  عمليات  اأم  التخطيط 

اململكة اأ�ضبحت بقيادة مولي خادم 

احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبد العزيز اآل �ضعود، و�ضمو �ضيدي 

ويل العهد الأمني الأمري حممد بن 

مثاًل  اهلل-،  -يحفظهما  �ضلمان  

والتطوير،  التخطيط  به يف  يحتذى 

ال�ضعودية  روؤي��ة  الإع��الن عن  فمنذ 

املباركة  الروؤية  هذه  وتثبت   2030
قيادتنا  فكر  رجاحة  م��دى  ي��وم  كل 

ا�ضت�ضرافهم  و���ض��دق  ال��ر���ض��ي��دة، 

نر�ضد  اأ�ضبحنا  فقد  للم�ضتقبل،  

ون��ل��م�����س ب��اأن��ف�����ض��ن��ا م���دى ال��ت��ق��دم 

اململكة  حتققه  ال���ذي   والزده����ار 

التعليم  ومنها  عديدة،  جم��الت  يف 

موؤ�ض�ضات  حظيت  حيث  ال��ع��ايل؛ 

واهتمام  ب��رع��اي��ة  ال��ع��ايل  التعليم 

واأ���ض��ب��ح  اهلل-  وف��ق��ه��ا   – ال���دول���ة 

احل��دي��ث ع��ن الإب������داع والب��ت��ك��ار 

الأعمال،  وريادة  الخراع  وب��راءات 

وا�ضراتيجيات التخطيط والتطوير 

وح���راك���ه���ا امل�����ض��ت��م��ر يف جم���الت 

والعاملية  املحلية  التناف�ضية  تعزز 

العايل  التعليم  مبوؤ�ض�ضات  لرتقي 

�ضعود  امللك  جامعة  مقدمتها  ويف 

الت�ضنيفات  يف  جن��اح��ات  لتحقيق 

واثقة  خ��ط��وات  ولتخطو  ال��دول��ي��ة، 

الر�ضيدة  القيادة  روؤي��ة  نحو حتقيق 

اأف�ضل  مقدمة  يف  اجلامعة  لتكون 

ع�ضر جامعات عاملية. 

حراك م�ستمر:

رئي�س  ن��ائ��ب  ���ض��ع��ادة  واأ����ض���اف 

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

اجلامعة  وا���ض��ل��ت  اهلل  بحمد  اأن���ه 

ت�����ض��دره��ا ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة 

�ضنغهاي  ت�ضنيف  وف��ق  وال��ع��رب��ي��ة 

اأي�ًضا  وا�ضلت  كما  احل��ايل،  للعام 

يف  ال�ضعودية  للجامعات  ت�ضدرها 

املعتمدة  الأكادميية  الرامج  ع��دد 

والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  من 

للتخطيط  اجلامعة  قطاع  وير�ضد 

وال��ت��ط��وي��ر ك��اف��ة الإجن�����ازات التي 

التخطيط  تتحقق يف كافة جمالت 

وال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة والع��ت��م��اد، 

خا�ضة واأن اجلامعة متر حالياً باأهم 

مراحل تطورها بعد �ضدور املوافقة 

امللكية الكرمية على حوكمتها حتت 

مظلة الهيئة امللكية ملدينة الريا�س، 

اأعمال، ومن حتقيق  فمن عمل اإىل 

جناحات اإىل �ضغف م�ضتمر لتحقيق 

جامعة  روؤية  وهي  والتميز،  الريادة 

يف  اجل��ام��ع��ات  اأوىل  �ضعود،  امللك 

وطننا احلبيب.

رعاية واهتمام;

ال���دك���ت���ور علي  وذك�����ر ����ض���ع���ادة 

التخطيط  ع��م��ل��ي��ات  اأن  م�ضملي 

برعاية  حتظى  واجل��ودة  والتطوير 
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اعتماد مستشفيات المدينة الطبية الجامعية وعمادة تطوير 
المهارات

رئي�س  معايل  من  كبريين  واهتمام 

اجلامعة، وتعاون من جميع قيادات 

ومن�ضوباتها  ومن�ضوبيها  اجلامعة 

ي�ضع  اجليد  التخطيط  ب��اأن  امياناً 

باإذن  متوا�ضل  لنجاح  قوياً  اأ�ضا�ضاً 

من  امللتقى  ه��ذا  ي�ضهده  وم��ا  اهلل، 

اأكادمييًّا  املعتمدة  للرامج  تكرمي 

تكرمي  اإىل  اإ�ضافة  ودول��يًّ��ا؛  وطنيًّا 

ال���وح���دات امل��ع��ت��م��دة ل��ه��و م��ث��ال ملا 

حتققه عمليات التخطيط والتطوير 

من جناحات  اجلامعة  يف  واجل��ودة 

ل�ضعي  داعمة  تكون  اأن  اهلل  ن�ضاأل 

روؤيتها  لبلوغ  امل��ت��وا���ض��ل  اجل��ام��ع��ة 

تطلعات  لتحقيق  ال�ضراتيجية، 

قادته  وروؤي��ة  الوطن،  ه��ذا  وطموح 

حفظهم اهلل.

رئي�س  ن��ائ��ب  ���ض��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 

ال�ضكر  ب��ت��وج��ي��ه  كلمته  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  رئي�س  مل��ع��ايل  وال��ت��ق��دي��ر 

ومن�ضوبيها  اجلامعة  قيادات  وكافة 

ال�ضكر  جزيل  مقّدًما  ومن�ضوباتها، 

ال���زم���الء  ال���ن���ج���اح:  ���ض��رك��اء  اإىل 

التعليم  تقومي  وهيئة  وال��زم��ي��الت، 

»عمادة  املنفذة  واجلهة  والتدريب، 

واملتحدثني  واجل������ودة«،  ال��ت��ط��وي��ر 

واملتحدثات. التكرمي وال�سهادات:

�ضهد امللتقى تكرمي 14 كلية؛ 

حل�ضول براجمها على العتماد 

الأكادميي الوطني والدويل بواقع 

56 برناجماً اأكادميًيا، من بينها 22 
�ضهادة اعتماد اأكادميي وطني و34 

�ضهادة اعتماد اأكادميي دويل؛ وهذه 

الكليات هي:

التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية 

الهند�ضة،  وكلية  التمري�س،  وكلية 

وكلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية، 

وكلية  وع��ل��وم��ه��ا،  ال��ل��غ��ات  وك��ل��ي��ة 

العمارة  وكلية  والآث����ار،  ال�ضياحة 

وكلية  الربية،  وكلية  والتخطيط، 

وكلية  واملعلومات،  احلا�ضب  علوم 

ال��ع��ل��وم، وك��ل��ي��ة احل��ق��وق وال��ع��ل��وم 

الأ���ض��ن��ان،  ط��ب  وكلية  ال�ضيا�ضية، 

وكلية الأمري �ضلطان بن عبد العزيز 

كما  ال��ط��ارئ��ة.  الطبية  للخدمات 

ت�ضمن امللتقى تكرمي الكيانات التي 

ح�ضلت على العتماد وهي: املدينة 

تطوير  وعمادة  اجلامعية،  الطبية 

املهارات.

اأوراق العمل:

اأوراق  ث����الث  امل��ل��ت��ق��ى  ن��اق�����س 

املعايري  الأوىل:  الورقة  هي:  عمل 

امل����ط����ّورة ل��الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

الدكتور  �ضعادة  ويقدمها  املوؤ�ض�ضي، 

التنفيذي  امل��دي��ر  با�ضماخ  حممد 

والعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

الأكادميي. 

اأوراق العمل، ناق�س امللتقى ثالث 

الأوىل:  ال��ورق��ة  ه��ي:  عمل  اأوراق 

املعايري املطّورة لالعتماد الأكادميي 

الدكتور  �ضعادة  ويقدمها  املوؤ�ض�ضي، 

التنفيذي  امل��دي��ر  با�ضماخ  حممد 

والعتماد  للتقومي  الوطني  للمركز 

الورقة مفهوم  وت�ضمنت  الأكادميي، 

اجلودة يف التعليم العايل وما ت�ضمله 

من معاين التميز، وحتقق الأهداف، 

والكفاءة، والأثر. ثم ت�ضمنت الورقة 

الو�ضع الراهن واإح�ضائيات التعليم 

اجلامعي باململكة، ودور هيئة تقومي 

التعليم والتدريب، والنموذج املرجعي 

والع��راف��ات  الأ�ضا�ضية،  وامل��ب��ادئ 

وال��ع�����ض��وي��ات ال��دول��ي��ة، وال��ت��ق��ومي 

والتقومي  اجلامعي،  للتعليم  الوطني 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، وب��رن��ام��ج 

واأهمية  الب�ضرية،  ال��ق��درات  تنمية 

اجلامعي،  التعليم  واعتماد  تقومي 

هيئة  وجهود  الأكادميي،  والعتماد 

قطاع  يف  والتدريب  التعليم  تقومي 

التعليم اجلامعي، وجوانب التطوير، 

واأخرياً املعايري املحدثة

لالعتماد املوؤ�س�سي.

خمرجات  قيا�س  الثانية:  الورقة 

ال�ضعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  التعلم 

عبداهلل  الدكتور  �ضعادة   ويقدمها 

التنفيذي  املدير  القاطعي  علي  بن 

والتقومي،  للقيا�س  الوطني  للمركز 

وت�ضمنت هذه الورقة تعريفات نواجت 

التعلم، واتفاقية (بلونيا) يف اإيطاليا 

عام 1999م التي ت�ضمنت 29 دولة، 

لهذه  دول��ة   46 من  اأك��رث  وان�ضمام 

فعالية  حت�ضني  وهدفها  التفاقية، 

التعليم العايل يف اأوروبا، خا�ضة ما 

يتعلق باملعايري الأكادميية للدرجات 

نواجت  ثم  اجل��ودة،  و�ضمان  العلمية 

اإىل  ان�ضمت  التي  ال��دول  التعلم يف 

هذه التفاقية، وارتباط نواجت التعلم 

ور�ضالتها، ومكونات  بروؤية اجلامعة 

ن�����واجت ال��ت��ع��ل��م وه�����ي: امل��ع��رف��ة، 

ت�ضمنت  كما  وال��ق��ي��م.  وامل���ه���ارات، 

التعلم  ن���واجت  قيا�س  العمل  ورق���ة 

قيا�س  واأهمية  العايل،  التعليم  يف 

ثم  تعلم،  ن��واجت  بو�ضفها  امل��ه��ارات 

مقيا�ًضا لتقومي النواجت املهارية وغري 

جامعة  خريجي  نتائج  ثم  املعرفية، 

الرخ�س  اختبارات  يف  �ضعود  امللك 

املهنية للمعلمني. 

العمل  ماأ�ض�ضة  الثالثة:  ال��ورق��ة 

�ضعادة  من  كل  ويقدمها  املجتمعي 

ال���دك���ت���ورة خ���ل���ود ال��ع��ب��د ال��ك��رمي 

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  م�ضت�ضارة 

و���ض��ع��ادة  وال��ت��ط��وي��ر،  للتخطيط 

رئي�س  ال�����ض��م��ري  ُغ��دي��ر  ال��دك��ت��ور 

اللجنة ال�ضت�ضارية ملكتب العالقات 

الورقة   ه��ذه  وت�ضمنت  املجتمعية. 

حتقيق العمل املجتمعي لنقلة نوعية، 

اأ�ض�س  ع��ل��ى  يعتمد  اأ���ض��ب��ح  ح��ي��ث 

واأهداف وروؤى اإ�ضراتيجية، وبرامج 

وذل��ك  وحوكمة،  م�ضتدامة  نوعية 

انطالًقا من روؤية ال�ضعودية 2030؛ 

حيث حظي العمل املجتمعي بن�ضيب 

وافر من هذه الروؤية املباركة، وذلك 

من خالل حتديد ثالثة اأهداف هي: 

الأثر  وتعظيم  وال�ضتدامة،  التمكني 

وامل�ضروعات  للرامج  الجتماعي 

امل�ضوؤولية  وت��ع��زي��ز  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ورق��ة  ت�ضمنت  كما  الج��ت��م��اع��ي��ة. 

املوؤ�ض�ضي،  العمل  مفاهيم  العمل 

واأهميته،  وخ�ضائ�ضه،  ومميزاته، 

العمل  ماأ�ض�ضة  واآل��ي��ة  واأه���داف���ه، 

املجتمعي. كما ت�ضمنت ورقة العمل 

جهود جامعة امللك �ضعود يف ماأ�ض�ضة 

ال��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي، ومت��ث��ل��ت يف:  

تاأ�ضي�س مكتب العالقات املجتمعية، 

لتعزيز  اإ�ضراتيجية  خطة  واإع��داد 

املجتمع  ل��دع��م  اجل��ام��ع��ة  ج��ه��ود 

باجلامعة،  املجتمعي  العمل  وتنظيم 

لتنظيم  ال��دائ��م��ة  اللجنة  وت�ضكيل 

واإعداد  باجلامعة،  املجتمعي  العمل 

املجتمعي،  للعمل  التنظيمي  الدليل 

العمل  خطة  اإع��داد  جلنة  وت�ضكيل 

تناولت  ثم  اجلامعة.  يف  املجتمعي 

املجتمعية  امل�ضوؤولية  العمل  ورق��ة 

ومفهوم  ال��ع��امل��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات  يف 

منظور  م��ن  املجتمعية  امل�ضوؤولية 

واملجتمعات  ال�ضعودية،  اجلامعات 

املجتمعي،  العمل  م��ن  امل�ضتفيدة 

منظور  من  املجتمع  خدمة  ومفهوم 

والتنمية  ال�����ض��ع��ودي��ة،  اجل��ام��ع��ات 

امل�ضتدامة يف امل�ضوؤولية املجتمعية. 

احتفالية �ضنوية 

تنظمه  امللتقى  اأن  بالذكر  جدير 

للتخطيط  اجلامعة  وك��ال��ة  �ضنوًيا 

وال��ت��ط��وي��ر، وي��ح��ظ��ى ه���ذا ال��ع��ام 

باإ�ضراف نائب معايل رئي�س اجلامعة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

التطوير  ع��م��ادة  وتنفذه  م�ضملي، 

واجل�����ودة ب��رئ��ا���ض��ة ع��م��ي��د ع��م��ادة 

مبارك  الدكتور  واجل��ودة   التطوير 

القحطاين.

الربامج املعتمدة:

-ممثلًة  اجلامعة  جهود  اأث��م��رت 

بوكالة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  يف 

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

على  ب���رن���اجم���اً   (56) ح�����ض��ول 

����ض���ه���ادة الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 

الرامج  وه��ذه  وال����دويل،  الوطني 

التمري�س،  علوم  بكالوريو�س  ه��ي: 

وب��ك��ال��وري��و���س دك���ت���ور ���ض��ي��ديل (

وب��ك��ال��وري��و���س  ودويل)،  وط���ن���ي، 

وب��ك��ال��وري��و���س  ال�����ض��ح��ي،  التعليم 

دكتور  وبكالوريو�س  الأ�ضنان،  �ضحة 

التكنولوجيا  وبكالوريو�س  ب�ضريات، 

اأجهزة، ودكتوراة  الطبية احليوية - 

الكهربائية،  الهند�ضة  يف  الفل�ضفة 

الكهربائية،  الهند�ضة  وبكالوريو�س 

وب��ك��ال��وري��و���س ال��ه��ن��د���ض��ة امل��دن��ي��ة، 

ال�ضناعية،  الهند�ضة  وبكالوريو�س 

امل�ضاحية،  الهند�ضة  وبكالوريو�س 

الكيميائية،  الهند�ضة  وبكالوريو�س 

وب��ك��ال��وري��و���س ه��ن��د���ض��ة ال��ب��رول 

وال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي، وب��ك��ال��وري��و���س 

وبكالوريو�س  امليكانيكية،  الهند�ضة 

وبكالوريو�س  الجتماعية،  اخلدمة 

علم  وبكالوريو�س  الج��ت��م��اع،  علم 

املعلومات، وماج�ضتري اللغة العربية 

يف  الآداب  وبكالوريو�س  واآداب��ه��ا، 

الإعالم (وطني، ودويل)، وماج�ضتري 

وماج�ضتري  الإع�����الم،  يف  الآداب 

اللغة العربية لغري  الآداب يف تعليم 

اللغة  وبكالوريو�س  بها،  الناطقني 

ودويل)،  (وطني  واآدابها  الجنليزية 

الأدب  يف  الآداب  وم��اج�����ض��ت��ري 

يف  الآداب  وماج�ضتري  الإجنليزي، 

وبكالوريو�س  التطبيقية،  اللغويات 

والإر����ض���اد  ال����راث  م����وارد  اإدارة 

ال�����ض��ي��اح��ي، وب��ك��ال��وري��و���س الآث����ار، 

ال�ضياحية  الإدارة  وب��ك��ال��وري��و���س 

والفندقية، وماج�ضتري العمارة وعلوم 

النف�س،  علم  وبكالوريو�س  البناء، 

الإ�ضالمية،  الدرا�ضات  وبكالوريو�س 

وب��ك��ال��وري��و���س ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، 

القراآنية،  الدرا�ضات  وبكالوريو�س 

وم��اج�����ض��ت��ري ال��رب��ي��ة اخل��ا���ض��ة، 

هند�ضة  يف  ال��ع��ل��وم  وب��ك��ال��وري��و���س 

العلوم  وبكالوريو�س  ال��رجم��ي��ات، 

وبكالوريو�س  احلا�ضب،  هند�ضة  يف 

العلوم  وبكالوريو�س  املعلومات،  نظم 

وبكالوريو�س  احل��ا���ض��ب،  ع��ل��وم  يف 

وب��ك��ال��وري��و���س  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 

الأحياء  وبكالوريو�س  النبات،  علم 

الكيمياء  وب��ك��ال��وري��و���س  ال��دق��ي��ق��ة، 

احليوية، وبكالوريو�س علم احليوان، 

وبكالوريو�س  الكيمياء،  وبكالوريو�س 

اجل���ي���ول���وج���ي���ا، وب���ك���ال���وري���و����س 

اجل���ي���وف���ي���زي���اء، وب���ك���ال���وري���و����س 

بحوث  وبكالوريو�س  الريا�ضيات، 

الإح�ضاء،  وبكالوريو�س  العمليات، 

وبكالوريو�س  الفيزياء،  وبكالوريو�س 

احل���ق���وق، وب��ك��ال��وري��و���س ال��ع��ل��وم 

جراحة  وبكالوريو�س   ال�ضيا�ضية، 

يف  العلوم  وبكالوريو�س  الأ���ض��ن��ان، 

اخلدمات الطبية الطارئة.
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نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب..

الملتقى الثاني للوقاية من المخدرات )الوقاية السلوكية(
ر�صالة اجلامعة - قما�ش املني�صري - 

حممد احلريري:

اأق����ام����ت ع����م����ادة �����ص�����ؤون ال���ط���اب 

امللتقى الثاين لل�قاية من املخدرات 

»ال������ق�����اي�����ة ال�������ص���ل����ك���ي���ة« وامل���ع���ر����ش 

ال���ت����ع����ي  »وق�����اي�����ة«، وذل������ك �صمن 

م���ب���ادرة امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة »ن��ب��ي��ه« 

ي����م الأح����د ٧ /٧ /١٤٤٤ه������ يف قاعة 

اأن د�صن نائب  ال��درع��ي��ة. وذل���ك بعد 

التعليمية  لل�ص�ؤون  اجلامعة  رئي�ش 

والأك�����ادمي�����ي�����ة ال���دك���ت����ر حم���م���د بن 

����ص���ال���ح ال���ن���م���ي امل���ع���ر����ش ال���ت����ع����ي 

ل��ل���ق��اي��ة م���ن امل����خ����درات »وق����اي����ة« يف 

به� اجل��ام��ع��ة، وذل���ك �صمن م��ب��ادرة 

امللتقيات العلمية »نبيه«.

ب���داأ امللتقى ب��اآي��ات ق��راآن��ي��ة، تلتها 

كلمة لعميد �ص�ؤون الطاب الدكت�ر 

فيها  ذك��ر  الدلبحي  كناخر  ب��ن  علي 

الفرد  ت�عية  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن 

وامل����ج����ت����م����ع مب����خ����اط����ر ال�������ق�������ع يف 

ال���روي���ج لها،  اأو  امل���خ���درات  ت��ع��اط��ي 

واآرائ��ه��م  باأفكارهم  بالنه��ش  وذل��ك 

وم���ع���ت���ق���دات���ه���م ال����ت����ي ت�����ع�����زز  ب���ن���اء 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��دي��ه��م والب���ت���ع���اد عن 

النحراف اأو التفكري يف ال�صل�كيات 

التعاطي  اإىل  التي جترهم  ال�صلبية 

اأو ال��روي��ج ل��ه��ذه الآف����ة. كما يهدف 

التكاتف  على  ال�صباب  ت�صجيع  اإىل 

وال�����راب�����ط يف حم����ارب����ة امل����خ����درات، 

وال��ت��ع��ب��ري ع���ن اآرائ���ه���م وم���اج��ه��ت��ه��م 

ل���اأف���ك���ار ال���ت���ي حت��ث��ه��م وت���دع����ه���م 

ل��ل��ت��ع��اط��ي وال���ت���ي ت����ؤث���ر ���ص��ل��ب��ا على 

�صبابهم وم�صتقبلهم.

وقال اإن حماربة تعاطي املخدرات 

ُيعّد من اأبرز اجله�د التي ُتعنى بها 

اجلامعة، عرب جمم�عة من اخلطط 

ال��ت���ع���ي��ة وال���ربام���ج امل��درو���ص��ة التي 

حتر�ش ع��م��ادة ���ص���ؤون ال��ط��اب على 

ال���ع���ام، م�����ص��ريًا  تفعيلها ع��ل��ى م����دار 

اإىل اأن م�صكلة تعاطي املخدرات من 

امل�صكات التي ت�ؤثر يف بناء املجتمع 

واأف�������راده؛ مل��ا ي��رت��ب عليها م��ن اآث���ار 

اج��ت��م��اع��ي��ة واق���ت�������ص���ادي���ة ون��ف�����ص��ي��ة 

خطرية.

دور ريادي يق�م به املركز:

و�أ�ضاف �لدكتور �لدلبحي �أن عمادة 

ب�ضكل م�ضتمر  تتابع  �لطالب  �ضوؤون 

و�لتوجيه  �لإر�ضاد  به مركز  يقوم  ما 

باجلامعة من بر�مج توعوية ووقائية، 

و�لدور �لريادي �لذي يقوم به يف هذ� 

�جلانب، موؤكد�ً �أن �ملركز يقوم بتنفيذ 

عدد من �حلمالت �لتوعوية �ملكثفة، 

بالإ�ضافة �إىل �ملحا�ضر�ت و�مللتقيات 

�لتي من  �لتوعوية  �لعلمية و�لأرك��ان 

�ضاأنها توعية كافة من�ضوبي �جلامعة 

�مل��خ��در�ت عرب  وزو�ره����ا مبخاطر 

وذلك  و�ملن�ضات،  �لو�ضائل  �أح��دث 

ممكنة  �ضريحة  �أك���رب  �إىل  و���ض��ولً 

د�خل �جلامعة وخارجها.

حماور امللتقى:

بن  �لدكتور خالد  �أد�ر  من جانبه 

�مل�ضرف على مركز  �لرقا�ص  ناه�ص 

�لإر�ضاد  حو�ر �مللتقى �لذي ت�ضمن  

�ل�ضارة  �ل�ضلوكيات  حم��اور:  �أرب��ع��ة 

و�لإدمان، و�لتن�ضئة �لأ�ضرية ودورها 

يف �لوقاية من �لوقوع يف �ملخدر�ت، 

و�لعقوبات يف �لنظام �ل�ضعودي على 

�ملتعاطي و�ملرّوج.

�لدكتور  مع  �حل��و�ر  بد�ية  كانت 

م�ضفر بن حممد �ملالكي �ملتخ�ض�ص 

يف عالج �لإدمان وتعاطي �ملخدر�ت.

معه  م�ضاركة  �أول  �نطلقت  حيث 

و�لإدم������ان، عو�مله  �ل��ت��ع��اط��ي  ع��ن 

وم�ضبباته.

�لهدف  �إن  خالد:  �لدكتور  وق��ال 

جتاه  �لوعي  م�ضتوى  رفع  هو  �لعام 

عالجها  وط��رق  �مل��خ��در�ت  م�ضكلة 

و�لوقاية منها، وحتقيق جودة �حلياة.

تعاطي  ع���و�م���ل  �مل��ال��ك��ي  وذك����ر 

�ملخدر�ت  تعاطي  و�آث���ار  �مل��خ��در�ت 

و�مل��ج��ت��م��ع  و�لأ�����ض����رة  �ل���ف���رد   على 

و�لجتاهات �حلديثة لطرق و�أ�ضاليب 

عالج تعاطي و�إدمان �ملخدر�ت.

تعريف املخدرات:

 ذكر �لدكتور �لرقا�ص �أنها كل مادة 

م�ضنعة  �أو  طبيعية  م�ضادرها  خام 

مثبطة  مو�د  على  كيميائية، حتتوي 

��ضتُخِدمت يف غري  �إذ�  من�ضطة،  �أو 

�لأغر��ص �لطبية فاإنها ت�ضبب خلاًل 

يف عمليات �لعقل، وتوؤدي �إىل حالة 

من �لتعود �أو �لإدمان عليها.

تعريف �لإدمان:

�لتعاطي  ع��ادة  على  �ملد�ومة   هو 

�أو تناول �ملخدر�ت �أو �لقيام باأن�ضطة 

بق�ضد  طويلة؛  زمنية  مل��دة  حم��ددة 

�لدخول يف حالة من �لن�ضوة �أو بهدف 

و�لك��ت��ئ��اب  �حل���زن  م�ضاعر  �إب��ع��اد 

و�لإدم�������ان �أي�����ض��ا، ي��ع��ن��ي �ع��ت��م��اد 

يوؤدي  �لذي  �لعمل  �أو  �لف�ضيولوجية 

بال�ضخ�ص �إىل حالة ل ي�ضتطيع معها 

�لمتناع عن تناول هذه �ملو�د، وتظهر 

عليه ما ي�ضمى باأعر��ص �ملنع يف حالة 

عليها.  �حل�ضول  على  �لقدرة  عدم 

�لكحول  لالإدمان  �لقابلة  �ملو�د  ومن 

و�لتبغ  و�لنيكوتني و�أنو�ع عديدة من 

�لعقاقري �ملهدئة و�ملخدرة.

املفه�م احلديث لاإدمان:

ل��الإدم��ان  �حل��دي��ث  �ملفهوم  وع��ن 

قال: حدد �ملهتمون و�ملتخ�ض�ضون يف 

جمال �إدمان تعاطي �ملخدر�ت عدد� 

م��ن �مل��وؤ���ض��ر�ت �ل��د�ل��ة على �إدم��ان 

�ل�ضعور  منها:  �مل��خ��در�ت،  وتعاطي 

بالتعاطي،  �لتحكم  يف  بال�ضعوبة 

بعد  �ن�ضحابية  �أع��ر����ص  وح���دوث 

و�لن�ضر�ف  �لتعاطي،  عن  �لتوقف 

و�لإ�ضر�ر  �لأخرى،  �لهتمامات  عن 

بعو�قبه  �لعلم  رغ��م  �لتعاطي  على 

�ل�ضحية و�لنف�ضية و�لقانونية.

اأعرا�صه

 �أعر��ص تعاطي و�إدمان �ملخدر�ت: 

و�ل�ضلوك  و�لتقلبات،   �لك��ت��ئ��اب، 

�لإجر�مي، و�لأرق �ل�ضديد، و�لعزلة، 

و�لغياب �ملتكرر، و�لقلق، و�إنفاق كثري 

من �لأمو�ل، و ظهور �أ�ضدقاء �ل�ضوء، 

وتغيري يف �ملظهر �خلارجي.

ع�امل وم�صببات

وذكر �أي�ضاً عدة عو�مل من عو�مل 

ت��ع��اط��ي �مل���خ���در�ت، �أول��ه��ا �ضعف 

كل  �كت�ضاف  يف  و�لرغبة  �لإمي���ان، 

جمهول، وذلك ينبع من حب �لف�ضول 

�ملتاأ�ضل يف ذو�ت بع�ص �لأ�ضخا�ص، 

و�أي�ضا حب �لفرد للربوز بني جماعة 

�لرفاق و�لأ�ضدقاء و�إظهار �لرجولة، 

و�لتطلع للح�ضول على مكانة عالية 

�عتقاد  �أي�ضا  �لعو�مل  وم��ن  بينهم،  

�ملخدر�ت  تعاطي  �أن  �لأف��ر�د  بع�ص 

�لبتكار  على  �لفرد  ق��درة  من  يزيد 

و�لإبد�ع و�لقدرة على حل �مل�ضكالت 

�لج��ت��م��اع��ي��ة وم��و�ج��ه��ت��ه��ا، وت��وه��م 

بع�ص �لأف��ر�د �أن دخولهم �إىل عامل 

�إق��ام��ة  على  ي�ضاعدهم  �مل��خ��در�ت 

عالقات حميدة وطيدة مع �لآخرين.

ع�امل اجتماعية

بني  �لعالقات  �ضعف  منها  ذك��ر 

�لزوجني، وعدم ��ضتقر�رها، وتفكك 

�لح��ر�م  وفقد  و�نحاللها،  �لأ�ضرة 

وعدم  �لأ���ض��رة،  �أف���ر�د  بني  �ملتبادل 

ق��درة  وع��دم  �لعاطفي،  �ل�ضتقر�ر 

ومن  �لأب��ن��اء.  توجيه  على  �لو�لدين 

�لأ���ض��رة  غ��ري  �لجتماعية  �لعو�مل 

جماعة �لرفاق.

  ع�امل اقت�صادية

�ل�ضريع  �لقت�ضادي  �لتغري  يُعد 

كان  �ضو�ء  �ملجتمعات  به  �ل��ذي متر 

�ضببا  �لك�ضاد  �إىل  �أم  �ل��رخ��اء  �إىل 

لزيادة حجم ظاهرة تعاطي �ملخدر�ت 

�لأي��دي  جل��ذب  للرخ�ص  �مل�ضاحبة 

�خلري�ت  معها  حتمل  �لتي  �لعاملة 

و�ل�ضيئات.

و��ضتطرد �ملالكي قائال: غالبا ما 

تُتعاطى �ملخدر�ت لأول مرة يف �أو�ضاط 

�جتماعية ي�ضهل فيها �حل�ضول على 

�ملخدر�ت مثل �لكحوليات و�ل�ضجائر، 

�إىل  تعاطيها  يف  �ل�ضتمر�ر  ويرجع 

يف  �لرغبة  �أو  بالأمان  �ل�ضعور  عدم 

ك�ضب �لقبول �لجتماعي.

دور الأ�صرة:

دور �لأ�ضرة يف �لتعامل مع �ملر�هق 

قبل  �لإدمان وبعده من  �أهم �لأدو�ر، 

فالأ�ضرة من موؤ�ض�ضات �ملجتمع �لتي 

وهي  و���ض��الح��ه،  بنائه  يف  ت�ضاهم 

وت�ضاهم  لأف���ر�ده���ا،  �لأول  �مل��وّج��ه 

�لقيم  �إك�����ض��اب��ه��م  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل    

و�ملعارف و�ل�ضلوك، فاإذ� �ضلح �لفرد 

�ملجتمع.  �ضالح  على  ذل��ك  ينعك�ص 

تقوم  �لتي  �لأ���ض��رة  �أدو�ر  �أه��م  وم��ن 

من  حمايتهم  �أف���ر�ده���ا  جت���اه  ب��ه��ا 

وذلك  �أنو�عها،  ب�ضتى  �لنحر�فات 

�لن��ح��ر�ف  م��ن  م��ن خ��الل وقايتهم 

ومالحظة ما قد يطر�أ على �ضلوكهم 

وفكرهم و�لت�ضدي له.

مفاهيم خاطئة:

  دور �لأ�ضرة يف �لتعامل مع �لفرد 

�ملعتقد�ت  و�أه����م  د�خ��ل��ه��ا  �مل��دم��ن 

يف  �لأ�ضرة  لدى  �خلاطئة  و�ملفاهيم 

يف  �ل��وع��ي  و�ضعف  م��ع��ه،  �لتعامل 

عملية تعاطي �لأبناء؛ بحجة �نك�ضاف 

�أمره �أو �لف�ضيحة �أو �لنقد �ل�ضلبي، 

حيث �إن �لأ�ضرة قد تكت�ضب �ضلوكيات 

�ضلبية ب�ضبب ت�ضليل �ملدمن د�خلها، 

�أح��د  �ضبط  ح��ال  يف  �ل��ك��ذب  مثل 

�ملجتمع  �لن��ع��ز�ل عن  �أو  �أف��ر�ده��ا، 

وعدم �مل�ضاركة يف �ملنا�ضبات، وعدم 

عر�ص �ملدمن للعالج، حيث يرون �أن 

ل��الإر�دة،  يعود  �لتعاطي  �لتوقف عن 

و�أن لدى �ملدمن �لقدرة على �لتوقف 

وعدم  �لإر�دة،  عنده  كانت  ما  متى 

وعي �لأ�ضرة بخطورة تاأثري �ملخدر�ت 

تفاقم  �إىل  ي��وؤدي  �ل��دم��اغ مما  على 

�لأم�����ر، ولب���د م��ن م��ع��رف��ة �أن من  

بدون  �لإدم��ان  عن  �لتوقف  �ل�ضعب 

تدخل عالجي.

العق�بات يف نظام مكافحة 

املخدرات:

 وذك����رت �ل��دك��ت��ورة جل��ني �أح��م��د 

�حل��ق��ي��ل م��ن �جل��ام��ع��ة �ل��ع��ق��وب��ات 

�مل����خ����در�ت  ن���ظ���ام م��ك��اف��ح��ة  يف 

حتدثت  حيث  �لعقلية،  و�مل���وؤث���ر�ت 

عن �لخت�ضا�ص �ملكاين د�خل �إقليم 

�ل�ضعودية وخارجها،  �لعربية  �ململكة 

وعما �إذ� �رتُكبت جرمية ومل يُعاقب 

�لتي  �لبلد  �ضلطات  م��ن  مرتكبها 

على  كان  �إذ�  �أو  �إليها،  م�ضافًر�  كان 

�أو  �ململكة،  علم  ترفع  �ضفينة  م��ن 

�أجنبية  �ضفينة  ظهر  على  ك��ان  �إذ� 

�لإقليمي  �لبحر  يف  م��روره��ا  �أث��ن��اء 

للمملكة، �أو �متدت �آثارها ونتائجها 

وحتدثت  وغ��ريه��ا.  �إقليمها...  �إىل 

تقع  �لتي  �لعقوبات  ع��ن  �ل��دك��ت��ورة 

على كل من �ضارك يف �رتكاب �إحدى 

�جلر�ئم �ملذكورة يف �لنظام.

الأفعال املجّرمة:

�ملوؤثر�ت  �أو  �ملخدرة  �ملو�د  تهريب 

�لعقلية �أو تلّقيها من �ملهربني، �أوجلب 

�ملو�د �ملخدرة �أو �ملوؤثر�ت �لعقلية �أو 

�إنتاجها  �أو  ت�ضديرها  �أو  ��ضتري�دها 

�أو  ��ضتخال�ضها  �أو  ت�ضنيعها  �أو 

حيازتها  �أو  ��ضتخر�جها  �أو  حتويلها 

�أو  �ضر�وؤها  �أو  بيعها  �أو  �إخر�جها  �أو 

�أو   ، ت�ضلمها  �أو  ت�ضليمها  �أو  توزيعها 

نقلها �أو �ملقاي�ضة بها �أو تعاطيها �أو 

�أو  تعاطيها  وت�ضهيل  فيها  �لو�ضاطة 

�إحد�ها �أو متويلها �أو �لتهاون بها �إل 

يف �لأحو�ل �ملن�ضو�ص عليها يف هذ� 

�لنظام.

 وحت��دث��ت �حل��ق��ي��ل ع��ن عقوبة 

�لنظام  �ملمنوعة يف  �لنباتات  زر�عة 

ت�ضدير  �أو  منها  ج��زء  �أي  جلب  �أو 

معد�ت �ملو�د �أو متلكها �أو �ضنعها �أو 

�أو غ�ضل  �أو توزيعها،  �أو نقلها  بيعها 

�أو  �لإن��ف��اق  يف  �مل�ضاركة  �لأم����و�ل 

�لتحري�ص �أو �مل�ضاعدة على �رتكاب 

وقالت:  �ل�ضابقة،  �لأف��ع��ال  من  �أي 

تعزير�  بالقتل  تكون  هناك عقوبات 

يف حالت تقدرها �ملحكمة.

املمار�صات  اخلاطئة يف و�صائل 

الت�ا�صل الجتماعي:

�ضهام  �ل��دك��ت��ورة  ���ض��ارك��ت  ك��م��ا 

�ل��ي��و���ض��ف -�لأ�����ض����ت����اذ �مل�����ض��ارك 

و��ضت�ضاري متري�ص �ل�ضحة �لنف�ضية 

و�لعقلية، ورئي�ص ق�ضم متري�ص �ضحة 

�لتمري�ص-  بكلية  �لنف�ضية  �ملجتمع  

متحدثة عن �ملمار�ضات �خلاطئة يف 

و�أثرها  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 

ذك��رت  حيث  �مل��دم��ن،  �ضلوك  على 

خطورة ��ضتخد�م تطبيقات �ضبكات 

�لتو��ضل �لجتماعي يف �لرويج وبيع 

وذكرت  �ل�ضباب،  بني  �ملخدرة  �ملو�د 

ه��ول��وو�ي  يف  روي��ال  �أجرتها  در��ضة 

متعاطي  �أن  بينت  ل��ن��دن  جامعات 

�مل����خ����در�ت ي����ق����ّدرون ب�����ض��دة دور 

يف  �لجتماعي  �لتو��ضل  تطبيقات 

ت�ضهيل وت�ضريع عملية بيع �ملخدر�ت، 

فهم  �مل�ضرين،  �ل��در����ض��ة  وح���ّذرت 

تتعلق  ك��ب��رية  ي��و�ج��ه��ون خم��اط��ر 

ب�ضالمتهم �ل�ضخ�ضية من حيث جودة 

عليها،  يح�ضلون  �ل��ت��ي  �مل��خ��در�ت 

ف�ضال عن �أن هذ� �لتطبيق مينحهم 

�أماًنا كاذًبا للهروب من �مل�ضاءلة، وهو 

ما يعني �إمكانية �لإيقاع بهم. و�أو�ضت 

�ل�ضباب  توعية  ب�ضرورة  �لدر��ضة 

باملخاطر �ملحيطة بهم.

حتذيرات منها:

وقالت �لدكتورة �ضهام: لقد حذرت 

�لأمم �ملتحدة من �أن �ضبكة �لإنرنت 

هي  �لجتماعي  �لتو��ضل  وم��و�ق��ع 

يف  �مل��خ��در�ت  ترويج  و�ضائل  �أخطر 

تز�يد  يف  �لظاهرة  هذه  و�أن  �لعامل، 

ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن حت��ذي��ر�ت �لأمم 

�ملتحدة �مل�ضتمرة على مد�ر �خلم�ص 

�ضنو�ت �ملا�ضية.

ترويج الأدوية املزيفة:

وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ���ض��ه��ام: هناك 

�لأدوي��ة  ترويج  وهي  ظاهرة جديدة 

وتبنينَّ  �لإنرنت،  �ضبكة  عرب  �ملزيفة 

من   60% بت�ضنيع  تقوم   �لهند  �أن 

على  ترويجها  يتم  �ل��ت��ي  �لكميات 

�لتقرير  ح��ذر  كما  �ل��ع��امل.  م�ضتوى 

�ملناطق  يف  �مل��خ��در�ت  �نت�ضار  م��ن 

�لع�ضو�ئية، معترب� �أنه �خلطر �لأكرب 

�لذي يو�جه �ملجتمع �لب�ضري.

 دور و�صائل الت�ا�صل الجتماعي يف 

الرويج:

عرف  من  ن�ضبة  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 

�ملخدر�ت عن طريق �لإنرنت بلغت 

مو�قع  طريق  ع��ن  و%8.4   ،%3.2
�لتو��ضل �لجتماعي، وبلغت ن�ضبة من 

يعرف هذه �لآفة عن طريق �لأ�ضدقاء 

72٫6٪ ويف �لدرجة �لثانية �لأقرباء 
15٫8٪ ح�ضب �لدر��ضة.

الفئة العمرية:

فئة �ملتعاطني �لعمرية �لأوىل هي 

عمر 14 عاما، و�لثانية 16و17عاما. 

و  حتّدثت �لدكتورة عن و�ضائل �لتو��ضل 

�لجتماعي و �لإدم��ان، وقالت: نظر� 

لالأحد�ث �لأخرية �لتي �ضهدها �لعامل 

و�لأزمة �لقت�ضادية �لتي مر بها �لعامل 

�لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  نهجت 

�لتي  �لأ�ضاليب  م��ن  ج��دي��ًد�  �أ�ضلوًبا 

ي�ضتخدمها �ملتاجرون و�ملروجون للمو�د 

�لأج��ه��زة  بانت�ضار  و�مل��وؤث��رة  �مل��خ��درة 

�لإلكرونية �لذكية بني خمتلف فئات 

و�ضر�ئح �ملجتمع، مما �ضاهم يف تنامي 

هذه �لأزم��ة و�ضعف �لرقابة �لأ�ضرية 

على �لأب��ن��اء، ع��الوة على عدم وجود 

�لتوعية �جليدة حول كيفية ��ضتخد�م 

ه��ذه �لأج��ه��زة وم��ا يُبث من خاللها. 

وذكرت �أن و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي 

و�لكحول  للمخدر�ت  بريقا  تعطي 

�إح��دى  و�أ�ضبحت  �حل��ايل،  وقتنا  يف 

�لعاد�ت  لكت�ضاب  �ل�ضريعة  �لو�ضائل 

يف  �ملقبولة  غري  و�لثقافات  �ل�ضيئة 

على  �لتعرف  بينها  ومن  جمتمعاتنا، 

نعرف  ل  �لذين  �لأ�ضدقاء  من  كثري 

عنهم �ضيئا، ثم بعد فرة ق�ضرية تظهر 

حقيقة بع�ضهم ويت�ضح �أنهم �أ�ضدقاء 

�ضوء و ي�ضعون �إىل ترويج �ملو�د �ملخدرة 

و�مل��وؤث��ر�ت �لعقلية م��ن خ��الل بع�ص 

�ملو�قع، ويظهرونها على �أنها من�ضطات 

غري م�ضرة، وتكون موجهة للمر�هقني 

ب�ضكل �أ�ضا�ضي.  وهذه �ل�ضبكات �أ�ضبحت 

�ليوم عامال موؤثر� يف تكوين �ضخ�ضية 

�لإن�ضان بقَيمه و�ضلوكياته، وع�ضابات 

تّدخر  �مل��خ��در�ت ل  وت��روي��ج  تهريب 

جهد� يف ��ضتغالل كل هذه �لتغري�ت 

�لتقنية �حلديثة؛ لت�ضهيل وتزيني ون�ضر 

�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية.

اأ�صاليب حية ي�صتخدمها املرّوج:

م��ن ب��ني �لأ���ض��ال��ي��ب �حل��ي��ة �لتي 

�إن�ضاء  �ملخدر�ت  م��روج  ي�ضتخدمها 

ح�ضابات باأ�ضماء و�ضور جاذبة؛ بهدف 

�أو  �ملخدر�ت،  فخ  �ل�ضباب يف  �إيقاع 

ن�ضر م�ضميات �ملخدر�ت �لتي ترمز 

�إىل �لقوة و�لن�ضاط، �أو �إقناع �ل�ضباب 

بتاأثري �أنو�ع معينة من �ملخدر�ت يف 

�لقدرة على �حلفظ و�ل�ضهر لفر�ت 

مل�ضافات  �ملركبات  قيادة  �أو  طويلة 

للنوم،  ح��اج��ة  �أو  تعب  دون  بعيدة 

�ملر�هقني  بع�ص  حاجات  و��ضتغالل 

كما  جهد،  دون  ع�ضالتهم  لتقوية 

غري  �لإن��رن��ت  �ضيدليات  ي�ضتغلون 

�مل��و�د  وت���روج  تبيع  �لتي  �مل�ضروعة 

�ملخدرة و�ملوؤثرة عقليا.

 ع�امل ت�صكل م�صدر خط�رة:

ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة: ه��ن��اك �أرب��ع��ة 

عو�مل خارجية ت�ضكل م�ضدر خطورة 

و�مل�ضكر�ت،  باملخدر�ت  يتعلق  فيما 

وهذه �ملجالت هي: حميط �لأ�ضرة، 

�لأق���ر�ن،  بني  و�لتفاعل  و�مل��در���ض��ة، 

�ملتعلق  �لد�خلي  �ل�ضخ�ضي  و�لعامل 

ور�ضيد  وقَيمه  �لإن�ضان  ب�ضخ�ضية 

خرب�ته وميوله.

الت��صيات:

بحدود ميكن  �لدكتورة    و�أو�ضت 

تق�ضيمها �إىل �أربعة جو�نب: �جلانب 

�ل��ت�����ض��ري��ع��ي و�ل���ع���ق���اب، و�جل��ان��ب 

�لأمني، و�جلانب �لأ�ضري و�لربوي، 

�إىل  �ملجتمعية،  �لتوعية  وج��ان��ب 

جانب تفعيل دور �لأ�ضرة يف �لرقابة 

على �لأبناء.

�جلدير بالذكر �أن هذه �ملبادر�ت 

�لوطنية  �للجنة  مب�ضاركة  حظيت 

مل��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت »ن���رب�����ص«، 

�لنف�ضية  و�ل�ضحة  �إر�دة،  وجممع 

بالريا�ص.

باب  فتح  مت  �مللتقى  نهاية  ويف   

�لأ�ضئلة و�ل�ضتف�ضار�ت للح�ضور، ومت 

تكرمي �مل�ضاركني نظري� جلهودهم.
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الجمعية السعودية لألدب المقارن تنظم 
)ندوة الدراسات الثقافية للطعام(

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

�سد  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ام  يقت�سر  ال 

ق�سًطا  ي��وّل��د  ب��ل  فح�سب،  اجل���وع 

ه��اًم��ا م��ن االأو���س��اف ال��دال��ة على 

االأحوال االإن�سانية؛ اإذ يوقع االإمتاع 

بع�سهم  عند  وي�سحي  النف�س،  يف 

و�سيلة لردم ثغرات اجلوع العاطفي 

نوبات  يف  يحدث  كما  النف�سي،  اأو 

�سبيل  ع��ل��ى  النف�سية  ال�����س��راه��ة 

املثال، ويغدو كذلك الزًما من لوازم 

يحدث يف  كما  الوجدانية  امل�ساركة 

احتفال  ت�سور  فال ميكن   الوالئم؛ 

اكت�سب  فقد  ث��ّم  وم��ن  طعام،  دون 

واجتماعية  نف�سية  اأبعاًدا  الطعام 

وح�������س���اري���ة ت���ت���ج���اوز وظ��ي��ف��ت��ه 

الظاهرية املقرونة باجلوع فح�سب. 

وه����ذه احل���م���والت ل��ف��ع��ل ال��ط��ع��ام 

ري���ب-  جملة من  ب��ال   - اأف����رزت 

الدالالت الثقافية واالجتماعية.

���س��م��ن ه����ذا االإط�������ار ن��ظ��م��ت 

املقارن  لالأدب  ال�سعودية  اجلمعية 

االأدب  هيئة  م��ن  بدعم  باجلامعة 

بعنوان  ن���دوة  وال��رج��م��ة  والن�سر 

يوم  للطعام،  الثقافية  الدرا�سات 

ال�سبت 21/ 1/ 2023 م  مب�ساركة 

وباحث  ناقد  وهو  اجلنابي  د.قي�س 

كتاًبا  اأربعني  من  اأكرث  األف  عراقي 

واالأن�����س��اب  وال��ت��اري��خ  االأدب  يف 

وامل��ط��ب��خ ال��ع��رب��ي و���س��اح��ب كتاب 

تاريخية  درا�سة  العربي،  »املطبخ 

الطعام  اأنرثوبولوجيا  يف  فكرية   –
واجل�����س��د«، وم�����س��ارك��ة اأ.ع��ب��داهلل 

م�سري  وحمرر  باحث  وهو  عثمان 

له كتاب  »تاريخ يف خزانة املطبخ« 

وقد اأدارت الندوة اأ. بثينة حممد.

الطعام من منظور ثقايف

للباحثني عن  االأول  ال�سوؤال  جاء 

ثقايف  منظور  من  الطعام  تعريف 

ا�ست�سهد  وقد  به،  االإن�سان  وعالقة 

من  باآيات  عثمان  عبداهلل  الباحث 

القراآن الكرمي، مفيًدا اأن الطعام يف 

م�ستويات  اإىل  ينقلنا  ال�سياق  هذا 

حيث  االإ�سباع؛  م�ستوى  من  اأعلى 

ن���رى ف��ي��ه��ا ال��ط��ع��ام م��ن��ذ ب��داي��ت��ه 

اخلالق،  على  داللة  بو�سفه  االأوىل 

االآخر  العامل  عنا�سر  من  وعن�سًرا 

لي�ست  الطعام  اأن  م��وؤك��ًدا  ��ا،  اأي�����سً

على  للق�ساء  حاجتنا  اإ�سباع  غايته 

اجلوع فح�سب، واإال ملا كانت هناك 

ومذاقاتها  الطعوم  لتعدد  حاجة 

��ا، واإمن���ا ل��ه معنى  وروائ��ح��ه��ا اأي�����سً

جلماليات  ي��اأخ��ذن��ا  ��ا  اأي�����سً عميق 

العامل الذي نعي�س فيه . 

قي�س  ال���دك���ت���ور  ذك����ر  ح���ني  يف 

احلياة  م��ادة  الطعام  اأن  اجلنابي 

كدوره  اجل�سدية  الناحية  من  �سواء 

لالإن�سان،  الطاقة  وتوفري  النمو  يف 

ف�����س��اًل ع���ن اجل���وان���ب االأخ�����رى 

للحياة؛ ففي املطبخ  تتجلى جوانب 

ويقرن  والكرم،  كالبخل  اجتماعية 

كالبيع  اقت�سادية  بجوانب  الطعام 

دينية  بجوانب  ويت�سل  وال�����س��راء، 

اإ���س��ارات  االأدي���ان  كل  ففي  اأي�ًسا، 

ثقافية للطعام من مثل: ماذا تاأكل؟ 

عالقة  ج��ان��ب  اإىل  ت��اأك��ل؟  وك��ي��ف 

اأكانت  �سواء  معينة  باأ�سربة  الطعام 

م�سروبات  اأم  غذائية  م�سروبات 

عالجية ، ف�ساًل عن اأهمية الطعام 

الإدامة احلياة الب�سرية مثلما يتعلق 

بثنائية الطعام والباه ونحوها .

عالقة  يف  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ت��ح��ول 

بالطعام االإن�سان 

اأن  عثمان  عبداهلل  الباحث  ذكر 

اأواله��ا  مراحل  بثماين  مر  الطعام 

م��رح��ل��ة ال�����س��ي��د، ح��ي��ث االه��ت��م��ام 

اجل��وع،  م��ن  االإن��ق��اذ  على  من�سب 

ويق�سي االإن�سان بذلك وقًتا طوياًل 

تعرف  الثانية  واملرحلة  ال�سيد.  يف 

بالطعام  يعرف  ما  الناراأو  ب�قدحة 

املرحلة  هذه  يف  والطعام  املطبوخ، 

اأ�سلوب  وت��غ��ري  امل�����س��غ،  يف  اأي�����س��ر 

وقًتا  لديه  واأ�سبح  فيها  االإن�سان 

والتحلق  للموؤان�سة  وحاجًة  للتاأمل، 

حول النار. ثم املرحلة الثالثة التي 

وهي  ال��زراع��ة  اكت�ساف  مع  ب��داأت 

االإن�سان  ومت��ك��ن  ال��وف��رة،  مرحلة 

ل�سوؤون  االلتفات  من  اإث��ره��ا  على 

واملرحلة  ون��ح��وه.  كالبناء  اأخ���رى 

اكت�سف  حيث  مف�سلية  ال��راب��ع��ة 

اخلام�سة  اأما  امللح.  فيها  االإن�سان 

ومتكن  بالتوابل.  الطعام  فمعاجلة 

حفظ  م��ن  ال�ساد�سة  امل��رح��ل��ة  يف 

وذلك  ممكنة  فرة  الأط��ول  الطعام 

ال�سابعة  اأم���ا  ال��ه��واء.  ع��ن  بعزله 

االإن�سان  اأن  اأي  الت�سنيع  فمرحلة 

غ��ري طبيعي.  اأك���اًل  ي��اأك��ل  اأ���س��ب��ح 

الطعام  ج��اء  الثامنة  املرحلة  ويف 

ف��امل��ادة  م�����س��اف��ة،  بقيمة  حم��م��اًل 

االأول���ي���ة اخل����ام ل��ل��ط��ع��ام حت��ول��ت 

اأطعمة  اإىل  التحوير  عمليات  بفعل 

اجلمهور  غ��رائ��ز  تخاطب  ج��دي��دة 

كالقرم�سة ونحوها .

يف حني يرى د. قي�س اجلنابي اأن 

التحول الرئي�سي يف الطعام يتجلى 

ف��امل��ل��ح مينح  امل��ل��ح؛  اك��ت�����س��اف  يف 

اأ�سار  كما  خمتلفة،  طاقة  االأطعمة 

�سنع  مثل  ال�سناعية  املرحلة  اإىل 

واكت�ساف طرائق  والقدور،  اجلرار 

وطهوه،  الطعام  لتخزين  مبتكرة 

الطعام  دالالت  ب��ذل��ك  فات�سعت 

و�سيا�سية،  ثقافية  جوانب  لت�سمل 

اخل��ل��ف��اء  م��ط��اب��خ  اإىل  م�������س���رًيا 

التي  االأكلة  و�سخ�سيات  وطهاتهم 

فظهرت  املجال�س،  ببع�س  ارتبطت 

ال����ن����وادر واحل���ك���اي���ات امل��ق��رن��ة 

مب��ج��ال�����س ال���ط���ع���ام، ف�����س��اًل عن 

التج�س�س  امتهنوا  ال��ذي��ن  الطهاة 

على اخللفاء اأي�ًسا .

ال�سور املجازية للطعام

ويف �سوؤال مديرة الندوة لل�سيفني 

للطعام  جمازية  �سورة  اأف�سل  عن 

اإىل  عثمان  عبداهلل  الباحث  اأ�سار 

املماليك  عهد  يف  ُكِتبت  اأرج����وزة 

�سّور فيها ال�ساعر حوا�سر ال�سوق 

اآن���ذاك واأن���واع احل��ل��وى واالأج��ب��ان 

 ، الوقت  املنت�سرة يف ذلك  واللحوم 

اأنه  اأما د. قي�س اجلنابي فقد ذكر 

در�س كنايات الطعام وت�سبيهاته يف 

لل�سور  طريًفا  مثااًل  واأورد  كتابه، 

ال�سوق  كخبز  »اجل���واري  املجازية 

اأ�سار  الدور«كما  كخبز  واحل��رائ��ر 

الأمثال �سعبية من اللهجة العراقية.

الطعام واجل�سد

قي�س  د.  اأ�سار  ال�سياق  هذا  ويف 

ال��دي��ن��ي  ال�����س��ي��ام  اإىل  اجل��ن��اب��ي 

االأدي��ان  يف  ووقته  اآليته  واختالف 

ال�سيام  اأن  على  م��وؤك��ًدا  املختلفة 

االإن�سان  لروي�س  هو  اإمنا  الديني 

ع��ل��ى ال�����س��ر وامل�������س���اق و���س��ب��ط 

ال�سيام  اإىل  اأ���س��ار  كما  اجل�سد، 

امل���ق���رن ع��ن��د ب��ع�����س��ه��م ب��احل��ال��ة 

ح��ي��ث ميتنع  ال�����س��ي��ئ��ة  ال��ن��ف�����س��ي��ة 

الأ���س��ب��اب  ال��ط��ع��ام  ع��ن  ال�سخ�س 

نف�سية، اأما الباحث عبداهلل عثمان 

حم�سن  الناقد  بتحليل  فا�ست�سهد 

األف  حكايات  من  املو�سوي حلكاية 

ليلة وليلة »حكاية عزيز وعزيزة،«، 

فيما  الطعام   على  امل�ساومة  حيث 

تنتظر  الع�سق؛ فاملراأة  بثيمة  يت�سل 

الفتى الذي يعجبها وتعد له مائدة 

م��ع��ت��رة ف�����اإذا ن���ام ت���اأم���ر اخل���دم 

الأنه  ال�سارع؛  يف  ورميه  باإخراجه 

منوال  ويتكرر  ع�سقها،  ي�ستحق  ال 

ثنائية الع�سق والطعام يف احلكاية، 

الباحث  نظر  وجهة  من  والثنائية 

يف  ال�سيام  فكرة  من  نقاًل  منقولة 

العميق  معناه  يف  فال�سيام  الدين؛ 

عن  التخلي  يف  هلل  ال��ق��رب  ج���دا 

التخلي عن  ، والقدرة على  الطعام 

�سالحية  يعني  احلكاية  الطعام يف 

هذا الع�سق .

وقد ُختم اللقاء ب�سوؤال �سخ�سي 

تاأكل؟  مل��اذا   ( ال�سيفني  لكال  ��ه  ُوجِّ

قي�س  الباحث  من  االإجابة  لتاأتي   )

اجلنابي »لكي اأبقى حًيا » يف حني 

 « عثمان  ع��ب��داهلل  الباحث  اأج���اب 

اأ�سياء  اأج��ل  وم��ن  حًيا  اأب��ق��ى  لكي 

كثرية جًدا«

ثرية  مب��داخ��الت  اللقاء  وحظي 

نريوخ   اأ.رائ��دة  مداخلة  منها  نذكر 

التي  االأردن���ي���ة  وال��ن��اق��دة  الكاتبة 

يعك�س  ال��ط��ع��ام  اأن  اإىل  اأ����س���ارت 

واجلندرية  االجتماعية  الراتبية 

اأي�ًسا، واإن اختلف االأمر يف الع�سر 

كانت  املثال  �سبيل  فعلى  احلديث، 

ه���ن���اك اأط��ع��م��ة مل���وائ���د ال���رج���ال 

يف  املقدمة  االأط��ع��م��ة  ع��ن  تختلف 

الدور  على  موؤكدة  الن�ساء،  موائد 

ناقاًل  بو�سفه  للطعام  االجتماعي 

اإع����داد  اأن  ذل���ك  ل��الأخ��ب��ار، وم���ن 

طوياًل  وقًتا  حتتاج  التي  االأطعمة 

م�ساعدة  يتطلب  م�ساعًفا  وجهًدا 

يتيح  وه��ذا  الن�ساء،  من  جمموعة 

ن��ق��ل االأخ���ب���ار وامل���ع���ارف يف وق��ت 

املراأة من منزلها �سعب  كان خروج 

احلدوث.

طير السعد

اسم الطير: النقشارة الشائعة

 Common :االسم اإلنجليزي
Chiffchaff

موقع الت�سوير: منطقة الريا�ض  

يبلغ طول طائر النق�سارة ال�سائعة اأو ال�سف�سافة 11 �سم، وهو 

من الطيور �سغرية احلجم من عائلة الهازجة اأو الدخل، له لون 

اأخ�سر زيتوين ويتغري اإىل اللون البني الباهت يف ف�سل ال�ستاء.  

طائر النق�سارة ال�سائعة من الطيور الن�سيطة وكثرية احلركة 

احل�سرات  على  يتغذى  حيث  واالأ�سجار،  االأغ�سان  بني  والتنقل 

والفواكه �سغرية احلجم.  

يعي�س طائر النق�سارة ال�سائعة يف احلدائق العامة واملنتزهات 

واالأودية كثيفة الغطاء النباتي. واجلدير بالذكر اأن �سبب ت�سميته 

ب� »�سف�ساف - Chiffchaff« هو تغريده املتقطع.  

يق�سي  التي  املهاجرة  الطيور  من  ال�سائعة  النق�سارة  طائر   

بع�سها ف�سل ال�ستاء يف بع�س مناطق اململكة، وتعاود الهجرة مع 

بداية ف�سل الربيع.

اإعداد وت�سوير    

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم



 حتتفل جامعة امللك �سعود مب�سرية 50 عاًما 

على اإدراج تخ�س�ص الإعالم فيها، وتعترب جامعة 

امللك �سعود احلا�سن الأول لهذا التخ�س�ص على 

م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية واخلليج العربي 

اجلامعة  الإعللالم يف  تخ�س�ص  درج 
ُ
اأ وقد  اأي�ساً. 

الأ�ستاذ  للق�سم  رئي�ص  اأول  1392 هل، وكان  عام 

الدكتور اأحمد خالد البديل رحمه اهلل.

من  علللدد  تللخللريللج  يف  رائللللداً  الق�سم  اأ�للسللبللح 

جمالت  يف  ال�سحفية  و  الإعالمية  الكفاءات 

تلبية  وذلللك  الجتماعية،  والللدرا�للسللات  البحث 

والإقليمي، ق�سمت  املحلي  العمل  �سوق  حلاجات 

ثالثة  اإىل  الإعالم  تخ�س�ص  �سعود  امللك  جامعة 

والإعلللالم  والللنلل�للسللر،  ال�سحافة  هللي:  ملل�للسللارات 

(الت�سال  العامة  والعالقات  وامل�سموع،  املرئي 

الإ�سرتاتيجي).

وهللامللة يف  عالية  قللامللات  الق�سم  مللن  تللخللّرج 

املجالت الإعالمية كافة، ونراهم الآن على اأر�ص 

الواقع. 

هذا  يف  العلمية  جتربتي  على  ح�سد 
ُ
اأ رمبللا 

اخلللرباء  مللن  لعدد  معا�سرتي  ب�سبب  الق�سم؛  

حممد  كالدكتور  واملهني  الأكللادميللي  املجال  يف 

من  و  العنزي،  دبكل  علي  الدكتور  و  الأحللمللد، 

مقابلتهم  فر�سة  يل  اأتيحت  اأنلله  احلللظ  ح�سن 

املجال  يف  الوا�سعة  خربتهم  مللن  ال�ستفادة  و 

الإعالمي وال�سحفي، و اأي�سا در�ست لدى دكاترة 

معا�سرين لثورة الإعالم الرقمي و منهم الدكتور 

جارح العتيبي و الأ�ستاذ براك احلميد و غريهم 

كثري مما ل ي�سعني املجال لذكرهم . 

حممد عبداهلل ال�سبيعي

هل �سمعت من قبل اأو ا�ستخدمت نظام اأو جهاز 

اأ�ساليب التعلم يف  (Amazon Alexa)؟ تتنّوع 

الوقت الراهن ب�سبب التقدم التقني  الكبري جداً، 

هذا التطور الكبري وال�سريع �سهل املهمة للمعلمني 

عديد  تطورت  التعليمية.  العملية  يف  والطالب 

من الأجهزة والربامج، واأ�سبحت جزًءا ل يتجزاأ 

املعلم  اإليها  يحتاج  لالإن�سان،  اليومية  احلياة  من 

واملتعلم عرب ا�ستخدام املواقع التعليمية عن طريق 

املتوفرة  والتطبيقات  الربامج  اأو  الإنرتنت  �سبكة 

يف اأجهزة احلا�سوب والهواتف الذكية املحمولة يف 

حت�سني جودة التعليم. وي�ساعد ا�ستخدام املواقع 

والتطبيقات يف التعليم على جذب الطالب للتعلم 

عن  البعد  كل  وبعيدة  وجديدة  خمتلفة  باأمناط 

الأ�ساليب القدمية. 

هذه  بع�ص  اأن  يف  -غللالللبللاً-  امل�سكلة  تكمن 

الربامج والتطبيقات غري م�ستخدمة رغم توفرها 

يف  والتجديد  التنوع  اإن  للمتعلمني.  دائم  ب�سكل 

والتقنية  التعليمية  والأدوات  الو�سائل  ا�ستخدام 

العملية  اأثللنللاء  يف  خا�ساً  رونللقللاً  ي�سيف  كللافللة 

 ، وامل�ساركة  للتفاعل  الطالب  ويحفز  التعليمية 

واأي�ساً ي�سهل عليهم اكت�ساب املهارات، وتقلل هذه 

للمعلمني  وال�سحي  البدين  املجهود  من  الربامج 

يف  التكنولوجيا  ل�ستخدام  فاحلاجة  والطالب. 

الطالب  تدفع  الدرا�سية  القاعات  اأو  الف�سول 

للتعلم ال�سريع عرب املمار�سة وعدم العتماد على 

قيا�ص  املللادة  ملعلم  وميكن  فقط.  والتلقني  الفهم 

عن  الإجللابللة  عند  الللطللالب  ا�ستيعاب  م�ستوى 

وحتليل  النتائج  على  واحل�سول  معينة،  متارين 

املواقع  بع�ص  طريق  عن  مبا�سر  ب�سكل  النتائج 

التعليمية.

يكون  ف�سيئاً  �سيئاً  ال�سطناعي  الذكاء  بللداأ 

التناف�ص  واأ�للسللبللح  التعليم،  يف  مهماً  عن�سراً 

وتنفيذ  ت�سميم  يف  العاملية  ال�سركات  كربى  بني 

للم�ستخدمني  تللتللاح  عبقرية  واأجلللهلللزة  بللرامللج 

مبللملليللزات عللديللدة جللللداً. مللثللل جللهللاز اأمللللازون 

برنامج  وكذلك   ،(Amazon Alexa) اإليك�سا 

م�ساعد جوجل (Google assistant)، واأي�سا 

�سركة  اإنتاج  من   (Cortana) كورتانا  برنامج 

والللربنللامللج   .(Microsoft) مللايللكللرو�للسللوفللت 

وهو   (Apple) اأبل  �سركة  ت�سميم  من  ال�سهري 

.(Siri) سريي�

 هذا النوع من الأجهزة والربامج ميتلك خا�سية 

ال�ستجابة ال�سوتية التي ت�ساعد يف الرد على كل 

اأهم  ورمبللا  والطلبات.  والأ�سئلة  ال�ستف�سارات 

ميزة تخدم معلمي اللغة الإجنليزية وطالبها اأنه 

اأ�سبح باإمكانهم اإجراء حوارات بهذه التطبيقات 

اأو اخلدمة املقدمة من ال�سركات امل�سنعة للجهاز 

اأو الربنامج، وممار�سة اللغة يف اأي وقت ومكان. 

) ونظام   (Google assistant) نظام  ويعد 

Siri) الأكرث انت�ساراً ب�سبب وجودهما يف اأجهزة 
الهواتف الذكية املحمولة التي تعمل على اأنظمة 

اخلا�سية  توفر هذه   .(Android and iOS)

وتعلم  املحادثة،  مهارات  تطوير  فر�سة  للطالب 

�سحيح،  ب�سكل  النطق  واأي�سا  جديدة،  مفردات 

الأ�سئلة  نوعية  يف  والتنوع  املحاولة  تكرار  ومع 

اللغوية لدى  واملو�سوعات �سوف تتطور املهارات 

امل�ستخدم اأو الطالب، وتزداد ثقته بنف�سه. 

اأ. ح�سني �سعيد الغاوي

 كلية املجتمع

التحولت  من  عللددا  ت�سهد  املعا�سرة  املجتمعات  اإن 

الفكرية، �سواء على م�ستوى الفرد، اأم على م�ستوى العالقات 

الجتماعية، وحم�سلة هذه التحولت هو ات�ساع الهوة يف 

املجتمع. وهذا احلراك وهذه التغريات نتج عنها بال�سرورة 

انحرافات فكرية، �سكلت تهديداً على الفرد والدولة، كما 

اأنها قادت اإىل خلق تفاعالت معقدة، وهنا يربز لنا دور 

الوعي الفكري للت�سدي لهذه النحرافات، قبل انت�سارها 

و�سيطرتها على العقول الب�سرية، وللتوعية باأهمية الأمن 

الفكري، ف�سعف الوعي من اأخطر امل�سكالت التي تواجه 

الأمة، ل �سيما الوعي الفكري؛ اإذ اإن الفكر هو الأ�سا�ص 

الذي تبنى عليه الأمم قيمها ومبادئها، والتفكر لبد اأن 

يكون عن علم وتدبر واإدراك واأ�سا�ٍص فكري �سحيح، مبني 

على منهج قومي؛ ليتحقق الوعي، وكلما زاد الوعي الفكري 

يف اأبناء الأمة زاد ارتقاوؤها. وقد ازداد الهتمام بالق�سايا 

الفكرية من قبل الدول املتقدمة، وحماولة معاجلتها معاجلة 

�سحيحة، ل �سيما يف ظلِّ النفتاح الرقمي والعاملي؛ نظراً 

ومن  املجتمعات،  تواجه  التي  الفكرية  التحديات  لكرثة 

ن  اأهمها ق�سايا الفكر، والأمة الإ�سالمية بحاجة اإىل ما يوؤمِّ

فكرها، ويحمي قيمها، ويحافظ على دينها، دون الجنراف 

اأن  ريب  والفكرية وغريها. فال  العقدية  املخالفات  وراء 

الوعي الفكري من الق�سايا الرئي�سة، التي يجب اأن تركز 

اإذ يرتتب على فقدان الوعي  عليها املجتمعات والللدول؛ 

زعزعة للقيم والأمن باأنواعه، وما يخلف ذلك من اأ�سرار 

�سيا�سية، ودينية، واجتماعية، واقت�سادية، وغري ذلك، من 

هدٍم للوحدة الفكرية، وزرٍع للفنت، وت�ستيٍت وتفريٍق لأبناء 

الأمة الإ�سالمية. وامل�سلم بحاجة للوعي الذي يجمع بني 

العلم والعمل، ومن هنا تربز لنا اأهمية الدرا�سات امل�ستقبلية، 

واحلر�ص على وعي الأمة لالإعداد للم�ستقبل، واكت�ساف 

امل�سكالت قبل وقوعها، والتهيوؤ ملواجهتها،

املبكر،  الإنلللذار  وظيفة  تللوؤدي  امل�ستقبلية  فالدرا�سات 

وتعمل على اإعطاء موؤ�سرات لأخذ احليطة واحلذر، ول بد 

من التنويه باأن درا�سة امل�ستقبل احتمالية ولي�ست يقينية باأي 

حال، كما اأن هناك اأكرث من �سيغة وت�سور للم�ستقبل، ول 

ميكن الكتفاء مب�سار واحد مرجح، ويف هذا ال�سدد تركز 

الدرا�سات امل�ستقبلية على ا�ست�سراف الحتمالت املتوقعة 

للظواهر املختلفة، والتغريات اللُمحتملة، من خالل اأدوات 

منهجية بينية، يتمثل اأهمها يف النماذج ال�سببية، التي تدر�ص 

وبناء  املتغريات،  بني  الرتباط  التغري يف  اجتاهات  كمياً 

ور�سم اخلرائط  الظواهر  لتطور  املتوقعة  ال�سيناريوهات 

الزمنية، التي تربط بني اخلربة التاريخية لتطور الظاهرة 

وواقع الظاهرة يف الو�سع الراهن؛ للتنبوؤ باحتمالت التطور 

امل�ستقبلي. لذلك نالحظ اأن الدرا�سات امل�ستقبلية ب�سورتها 

املخت�سني  قبل  من  ا  جللًدّ كبري  باهتمام  حتظى  العلمية 

التكنولوجيا  ع�سر  خ�سو�ًسا يف  واملعنيني،  والأكادمييني 

واملعلوماتية والتطور الهائل الذي ي�سهده العامل باأ�سره، لذلك 

نحتاج اإىل ا�ست�سراف روؤية م�ستقبلية بدقة اأكرب؛ لتقود اإىل 

ت�سور اأف�سل للم�ستقبل. وبهذا ال�سدد ل بد من اأن ننوه 

بدور قائد الروؤية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

�سلمان بن عبد العزيز، ويل العهد ال�سعودي ورئي�ص جمل�ص 

الوزراء حفظه اهلل، حيث اأن�سئت الوحدات بناء على الأمر 

ملواجهة  الإعالمية  اخلطة  وفق  وذلللك  الكرمي،  ال�سامي 

الدعاية لالأفكار املنحرفة يف اأو�ساط ال�سباب ال�سعودي، 

املت�سمنة يف بنودها اإن�ساء وحدة للتوعية الفكرية يف جميع 

اإدارات التعليم واجلامعات؛ وفقاً للنموذج الت�سغيلي املعتمد، 

مبا يعزز من قيم املواطنة والعتدال والو�سطية، والت�سدي 

الدرا�سات  من  وهذه  والنحالل.  التطرف  اأفكار  جلميع 

ال�ست�سرافية املهمة حلماية الأفراد والدول وفق الأهداف 

الإ�سرتاتيجية لروؤية اململكة 2030.

ح�سناء  الأحمدي

�سنع  يف  املللبللادرون  يكتبها  البدايات  ق�س�ص 

التاريخ؛ لتدوين �سفحة �ساخمة خالدة يف تاريخ 

بجامعة  الإعلللالم  لق�سم  كللان  العربي،  الإعلللالم 

بو�سفه  تاأ�سي�سه  يف  ال�سبق  ق�سب  �سعود  امللك 

اأول ق�سم اإعالم على م�ستوى اخلليج العربي يف 

عام 1392هل/ 1972م، وثاين ق�سم اإعالم على 

م�ستوى العامل العربي. احتفى ق�سم الإعالم بكلية 

املا�سي   الأ�سبوع  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم 

مبرور 50 عاماً على تاأ�سي�سه.

بعد خم�سة ع�سر عاماً  الإعللالم  ق�سم  تاأ�س�ص 

1957م،  عللام  �سعود  امللك  جامعة  تاأ�سي�ص  من 

اخلطط  ن�ساأته  منذ  الإعلللالم  ق�سم  تبنى  حيث 

اإعالميي  لتعليم  املميزة  الأكللادميلليللة  والللربامللج 

الطلبة  ابتعاث  اإىل  وبللادر  وتاأهيلهم،  امل�ستقبل 

املاج�ستري  مرحلتي  يف  العليا  درا�ساتهم  لإكمال 

والدكتوراه.

ويعّد موؤِرّخ الإعالم ال�سعودي الراحل الدكتور 

على  ح�سل  �سعودي  اأول  ال�سبيلي  عبدالرحمن 

�سهادة الدكتوراه يف الإعالم، وقد تتلمذ على يديه 

ال�سعوديني.  والأكادمييني  الإعالميني  من  جيل 

يف  موؤِثّرة  اإعالمية  قيادات  الق�سم  �سّدر  كذلك 

جمال ال�سحافة كالأ�ستاذ حممد التون�سي املدير 

توىل  الذي  ال�سعودية،  يف   MBC لقنوات  العام 

كذلك رئا�سة حترير عدد من ال�سحف بال�سعودية 

الرئي�ص  البازعي  �سلطان  والأ�ستاذ  والإملللارات، 

التنفيذي لهيئة امل�سرح والفنون الأدائية، والأ�ستاذ 

�سابًقا،  الإعللالم  وزارة  وكيل  ال�سقعوب  اإبراهيم 

لذكرهم،  املقال  يت�سع  ل  ممن  كثريون  وغريهم 

الإعللالم  خللارطللة  على  ب�سماتهم  و�سعوا  ممللن 

ال�سعودي.

اأول  ب�سفته  بت�سدره  الإعالم  ق�سم  يكتِف  مل 

اخلليج  م�ستوى  على  الإعلللالم  جمللال  يف  ق�سم 

اأق�سام  تاريخ  يف  ا�سمه  اأي�سا  نق�ص  بل  العربي؛ 

الإعالم باململكة العربية ال�سعودية، بو�سفه اأول 

لدرا�سة  مللرة  لأول  للفتيات  املجال  فتح  ق�سم 

خالل  من  2010م،  عام  ذلك  وكللان  الدكتوراه، 

وبريطانيا،  وكندا،  لأمريكا،  اخلارجي  البتعاث 

وقد   . والإعللالم  الت�سال  تخ�س�سات  كافة  يف 

لقبويل  باعثا  حينها  يف  املللبللادرة  هللذه  كللانللت 

النللتللقللال مللن الللعللمللل يف الللقللطللاع اخلللا�للص يف 

والتوزيع  والن�سر  لل�سحافة  اجلزيرة  موؤ�س�سة 

�سعود،  امللك  بجامعة  احلكومي  القطاع  اإىل 

الدكتوراه  درا�للسللة  لإكللمللال  والطموح  فالرغبة 

الزميالت  من  غللريي  ومنحا  منحاين  باأمريكا 

فر�سة وقيمة م�سافة يف ممار�سة العمل املهني 

الق�سم  واإثراء طالباتنا وطالبنا يف  والأكادميي، 

متنوعة؛  وخللربات  ومعرفة  علم  من  منلكه  مبا 

واإعالميي  اإعالميات  من  جديد  جيل  لتاأهيل 

الباب  ملن�سوباته  الق�سم  فتح  لقد  امل�ستقبل. 

اأتاح فر�ًسا  كما  والتمكني،  العلم  لإكمال م�سرية 

من  البتعاث  يف  �سعوبة  تواجه  كانت  ملن  بديلة 

خالل الإ�سراف الأكادميي امل�سرتك بني جامعة 

امللك �سعود واجلامعة يف بلد البتعاث.

روؤيته وطموحه على حتقيق  الق�سم يف  عكف 

روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030  من خالل 

نة من ت�سدرها   متكني املراأة، وبذل اجلهود املمكِّ

وقيادتها، فتم تعيني الدكتورة عهود بنت �سلطان 

العلوم  بكلية  الإعلللالم  لق�سم  رئي�سًة  ال�سهيل 

الإن�سانية والجتماعية، لتكون اأول �سعودية تتوىل 

ويف  �سعود.  امللك  بجامعة  ق�سم  رئي�سة  من�سب 

بالحتفال  الإعللالم  لق�سم  املميزة  املنا�سبة  هذه 

يُحّول ق�سم  اأن  اأرجو  لتاأ�سي�سه  الذهبي  باليوبيل 

الزمالء  جهود  وا�ستثمار  لالإعالم  لكلية  الإعالم 

حتويل  يف  انتظارهم  طللال  الللذيللن  والللزملليللالت 

تتويج اجلهود  يتم  اأن  اأرجللو  واقللع  اإىل  القللرتاح 

التحول  على  املوافقة  واإعللالن  للق�سم  العريقة 

املنتظر من قبل معايل رئي�ص جامعة امللك �سعود 

الللذي  العمر،  عبدالرحمن  بللن  بلللدران  الدكتور 

ي�سعى اإىل و�سع ب�سمته املميزة يف م�سرية التطور 

والتقدم الأكادميي باململكة العربية ال�سعودية.

د. ماجدة ال�سويح

ق�سم الإعالم

الرأي36 العدد 1457 - الأحد 14 رجب 1444هـ املوافق 5 فرباير 2023م8

قسم اإلعالم في ذكراه الخمسين..
شاهدًا على الصدارة والتمكين

�سبق اأن تكلمنا عن العّينات الحتمالية، وهي يف خمتلف املراجع اأربع 

عينات، وهذا قد يبدو �سحيحاً، لكن الواقع يختلف. وللتذكري العينات 

الحتمالية هي:

-      العينة الع�سوائية الب�سيطة.

-      العينة الع�سوائية املنتظمة.

-      العينة الع�سوائية الطبقية.

-      العينة الع�سوائية العنقودية.

دعونا نفهم معنى الحتمالية، الحتمالية عينة تتيح جلميع مفردات 

�سحب جميع  من  النتهاء  العينة، حتى  مُتّثل يف  اأن  الدرا�سة   جمتمع 

املفردات. وهذا يعني اأن كل مفردة من مفردات الدرا�سة يُحتمل اأن مُتثل 

يف العينة يف كل مرة يتم فيها �سحب املفردة.

الب�سيطة، فكل  الع�سوائية  العينة  التعامل مع  عند  واقعاً  هذا جنده 

مفردة من مفردات جمتمع الدرا�سة ميكن اأن تكون �سمن العينة حتى 

�سحب املفردة الأخرية من العينة. اإذن هذه العينة ميكن اأن نطلق عليها 

عينة احتمالية كاملة ال�سروط.

يف  الأول  ال�سرط  حتقق  فهي  املنتظمة،  الع�سوائية  العينة  اأمللا 

الحتمالية، وذلك عند اختيار املفردة الأوىل فقط.

مثال: لدينا جمتمع درا�سة يتكون من 30000 مفردة وحجم العينة 

380، كما يت�سح بال�سكل املرفق:
العينة=  حجم  الدرا�سة/  جمتمع  حجم   = الفئة  طللول  حتديد  يتم 

78.95 =380 + 30000 اأو 79 بعد التقريب
ولتكن  الدرا�سة  جمتمع  من  ع�سوائيا  الأوىل  املللفللردة  �سحب  يتم 

20500 مثال
املفردة الثانية = 79+20500= 20579

املفردة العا�سرة= املفردة التا�سعة+ طول الفئة ...وهكذا

العملية حتى يتم  20658 وت�ستمر   =79+20579 الثالثة =  املفردة 

حتديد جميع املفردات »380«

اأما  الحتمالية،  �سروط  عليها  انطبقت  الأوىل  املفردة  اأن  نالحظ 

املفردة الثانية وحتى املفردة »380« فتم حتديدها دون حتقيق �سروط 

عينة  املنتظمة هي  الع�سوائية  العينة  اأن  ن�ستنتج  �سبق  الحتمالية.مما 

�سبه احتمالية.

اأما العينة الع�سوائية الطبقية فتتم على النحو التايل:

يتم توزيع جمتمع الدرا�سة على جمتمعات فرعية ح�سب عدد الفئات 

ثم �سحب عينة من املجتمع وي�سبح لدينا عينات فرعية م�ساوية لعدد 

املجتمعات الفرعية، اأو ميكن اأن نحدد عينة واحدة ونق�سمها اإىل عينات 

فرعية »ن�سبة وتنا�سب« من خالل املعادلة التالية:

حجم العينة للمجتمع الفرعي للمجتمع الأول=حجم املجتمع الأول/

حجم جمتمع الدرا�سة الكلي

بعد ذلك لنا اخليار اإما اأن نطبق العينة الع�سوائية الب�سيطة اأو العينة 

الع�سوائية �سبه املنتظمة.

لدينا  يكون  عندما  ت�ستخدم  فهي  العنقودية،  الع�سوائية  العينة  اأما 

مثل  خمتلفة،  اأماكن  يف  موزعة  لكنها  ومتجان�سة  متعددة  جمتمعات 

طالب اجلامعات »جامعة امللك �سعود، جامعة الإمام، جامعة امللك خالد 

...اإلخ«

هنا الباحث يحدد حجم جمتمع كل جامعة، ثم يحدد ا�ستخدام العينة 

الع�سوائية الب�سيطة اأو الع�سوائية املنتظمة »�سبه الع�سوائية«.

مما �سبق نخل�ص اإىل اأنه ل يوجد اإل عينة ع�سوائية واحدة ب�سيطة، 

فهي  والعنقودية  الطبقية  العينة  اأما  منتظمة،  ع�سوائية  �سبه  واأخللرى 

لي�ست اإل خطوات يقوم بها الباحث لتحديد املجتمعات وحجم العينات 

�سبه  العينة  اأو  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  بني  يختار  ثم  الفرعية 

الع�سوائية املنتظمة.

باخت�سار العينات الحتمالية اإما اأن تبداأ بعينة ع�سوائية ب�سيطة اأو 

عينة �سبه ع�سوائية منتظمة اأو تنتهي باأي منهما.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

عينة واحدة احتمالية..

*

*

ذكرى مرور 50 عامًا ..

Amazon Alexa التعلم بواسطة إليكسا

الدراسات االستشرافية ودورها في المحافظة على الوعي الفكري



امل��ب��ادئ  اأح���د  با�ستقاللية  العي�ش  ح��ق  يعترب 

اجلوهرية التي اأقرتها منظمة الأمم املتحدة �سمن 

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة بتاريخ 13 

دي�سمرب 2006م بو�سفها اأول اتفاقية �ساملة حلقوق 

 United) والع�سرين  احل��ادي  القرن  يف  الإن�سان 

التفاقية  وتوؤكد   .(Nation, Human Rights
على �سرورة توفر املعايري الكافية حلماية احلقوق 

وال�سيا�سية,  والقت�سادية,  والثقافية,  املدنية, 

اأ�س�ش  على  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ش  والجتماعية 

متينة من امل�ساواة وعدم التمييز, حيث ن�ست املادة 

رقم 19 على حق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة يف التمكني 

املجتمعي والعي�ش امل�ستقل من خالل اإتاحة الفر�ش 

معي�ستهم  واأ�سلوب  اإقامتهم  مكان  لختيار  اأمامهم 

 United Nation, Division for Social)
 .(Policy and Development Disability
وقد اأقرت الدول الأطراف بتلك احلقوق والتزمت 

باتخاذ تدابري فعالة؛ لتي�سري متتع الأ�سخا�ش ذوي 

الإعاقة متتًعا تاًما مبختلف احلقوق واحلريات.  

ال�سعودية  العربية  اململكة  اإمي��ان  منطلق  وم��ن 

مب�����س��روع��ي��ة ح��ق��وق م��واط��ن��ي��ه��ا, وال��ت��زاًم��ا منها 

اأك��دت  الإع��اق��ة,  ذوي  الأ�سخا�ش  حقوق  باتفاقية 

ذوي  من  اأبنائها  حق  على  2030م  اململكة  روؤي��ة 

الإعاقة يف احل�سول على فر�ش مكافئة يف جمايل 

توفري  يف  حقهم  على  اأك��دت  كما  والعمل.  التعليم 

ا�ستقالليتهم  ت�سمن  التي  والأدوات  الت�سهيالت 

اأ���س��در  ل��ذل��ك,  وا�ستجابة  ال��ك��ام��ل.  وان��دم��اج��ه��م 

ال�ساد�سة  العتيادية  اجلل�سة  يف  ال�سورى  جمل�ش 

واخلم�سني املوافقة على م�سروع »نظام تعليم ذوي 

ذوي  الأف��راد  حق  ل�سمان  اخلا�سة«؛  الحتياجات 

منا�سب  جم��اين  تعليم  على  احل�سول  يف  الإع��اق��ة 

توفري  على  والتاأكيد  التعليمية,  املراحل  كافة  يف 

تدعم  التي  والتنظيمات  والتجهيزات  الإج���راءات 

التو�سع الكمي والكيفي يف قبول وتعليم الطلبة ذوي 

الإعاقة مبختلف فئاتهم يف موؤ�س�سات التعليم العام 

وموؤ�س�سات التعليم اجلامعي.

ويُعّد التعليم اجلامعي الو�سيلة الفّعالة للح�سول 

لكونه  اأعلى,  ج��ودة  ذوات  حياتية  م�ستويات  على 

للم�ساركة  ومهنًيا  اأكادميًيا  الطلبة  تاأهيل  ي�سهم يف 

م�ستقباًل يف نه�سة بالدهم التنموية. ومن املعروف 

اأن احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وقدراتهم تختلف 

يف  القبول  ن�سب  على  يوؤثر  قد  مما  اأقرانهم,  عن 

املتاحة,  الربامج  نوعية  وعلى  اجلامعية,  الربامج 

حمدودية  يف  العوامل  ه��ذه  تت�سبب  اأن  ميكن  كما 

الفر�ش الوظيفية اأمامهم م�ستقباًل.

ويف الواقع, قد ي�سكل قبول الطلبة ذوي الإعاقة 

التعليم  ملوؤ�س�سات  حت��دًي��ا  اجلامعية  ال��ربام��ج  يف 

م�سوؤوليات  �سمن  �سيقع  حيث  املحلّية,  اجلامعي 

اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  تقدمي  اجلامعات 

الالزمة ل�سد الفجوات الأكادميية والجتماعية التي 

الربامج  يف  الإعاقة  ذوي  الطلبة  تواجه  اأن  ميكن 

هوؤلء  جتاه  م�سوؤوليتها  تتعدى  وبذلك  اجلامعية, 

الطلبة  التاأهيل الأكادميي اإىل اكت�ساف الإمكانات 

وتطوير املهارات وتكوين العالقات وت�سهيل الفر�ش 

الوظيفية. كما يتطلب و�سول الطلبة ذوي الإعاقة 

لتهيئة  كافًيا  مادًيا  متوياًل  اجلامعية  الربامج  اإىل 

الب�سرية  الناحية  �ساملة من  تهيئًة  البيئة اجلامعية 

وا�ستدامتها.  الربامج  هذه  جناح  ل�سمان  واملادية 

اإىل  احلاجة  تظهر  الب�سرية,  التهيئة  �سعيد  فعلى 

اأع�ساء  ت�ستهدف  وتثقيفية  توعوية  برامج  تقدمي 

مفهوم  ح��ول  واملوظفني  والطلبة  التدري�ش  هيئة 

واحتياجاتهم,  ذوي��ه��ا,  وحقوق  وفئاتها,  الإع��اق��ة, 

واأ�ساليب التعامل معهم. اإىل جانب الور�ش التدريبية 

التعليمية  املمار�سات  حول  التدري�ش  هيئة  لأع�ساء 

ال�سامل  الت�سميم  �سمن  الإعاقة  ذوي  الطلبة  مع 

 (Universal Design for Learning) للتعليم

واملمار�سات  الفّعالة,  التدري�ش  كا�سرتاتيجيات 

ومعايريها,  التقييم  واآل��ي��ات  الأدل���ة,  على  املبنية 

التهيئة  جانب  من  اأما  وتعديلها.  املقررات  وتكييف 

اأن ت�سمل اإجراءات الو�سول  املادية, فمن املفرت�ش 

كالت�سهيالت   (Universal Access) ال�سامل 

والتجهيزات  الإلكرتونية,  والتعامالت  املعمارية, 

التقنية, والو�سائل التعليمية, والبيئات الفرتا�سية, 

بالإ�سافة اإىل احتياطات الأمن وال�سالمة, وخدمات 

النقل واحلرم اجلامعي.

ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة  للتنمية  وا�ستجابة 

اجلامعات  ت�سهد  القطاعات,  كافة  يف  اململكة 

الب�سري  امل�ستويني  تنظيمًيا على  ال�سعودية حراًكا 

واملادّي لتوفري فر�ش القبول للطلبة ذوي الإعاقة 

وت��ق��دمي خ��دم��ات ال��دع��م وامل�����س��ان��دة ال��الزم��ة 

امللك  جامعة  تبنت  وق��د  وجناحهم.  لندماجهم 

�سعود دوًرا ريادًيا يف متكني الطلبة ذوي الإعاقة 

من الو�سول للربامج اجلامعية منذ البداية, حيث 

بادرت اإىل توفري الت�سهيالت الإدارية واخلدمات 

الطلبة  ه��وؤلء  و�سول  ل�سمان  واملادية؛  الب�سرية 

حتى  �ساماًل,  و�سوًل  اجلامعي  التعليم  بيئة  اإىل 

اجلامعات  من  لكثري  ا�ست�سارًيا  منوذًجا  اأ�سبحت 

ال�سعودية.

وم���ن ال��ع��دال��ة الع����رتاف ب���اأن ف��ك��رة ال��ربام��ج 

تبني  عند  تن�ساأ  الإع��اق��ة  ذوي  للطلبة  اجلامعية 

احتياجهم  وا�ست�سعار  بحقوقهم  الإمي���ان  مفهوم 

جوانب  حت�س�ش  جانب  اإىل  طاقاتهم,  وا�ستثمار 

والتطوير  الإ�سالح  ملبادرات  وال�ستجابة  الق�سور, 

موؤ�س�سات  م�سوؤوليتها  تتحمل  تكاملية  جهود  �سمن 

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  مع  بامل�ساركة  املعنّية,  الدولة 

واملوؤ�س�سات املجتمعية واجلهات الإعالمية لتحقيق 

للوطن  ال�ساملة  التنموية   2030 اململكة  روؤي���ة 

واملواطنني مبختلف فئاتهم.

د. نوف بنت عبداهلل النعيم

كلية الرتبية

من  ال�سحي  الطعام  تناول  يُعد 

من  تقي  ال��ت��ي  الرئي�سة  ال��ع��وام��ل 

الإ�سابة بال�سكري, واأمرا�ش القلب, 

وه�سا�سة  ال���دم,  �سغط  وارت��ف��اع 

ال��ع��ظ��ام, وال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة, 

وال�سرطان, وغريها من الأمرا�ش. 

ال�����س��ح��ي على  ال���غ���ذاء  ي��ح��ت��وي 

والدهون  والربوتينات  الن�سويات 

ال�����س��ح��ي��ة والأل���ي���اف وم�����س��ادات 

وامل��ع��ادن  والفيتامينات  الأك�����س��دة 

وغ���ريه���ا م���ن امل�����واد ال�����س��روري��ة 

لتعزيز املناعة ومنح اجل�سم املقدرة 

على مكافحة العدوى.

مثل  ال�سحية  الأطعمة  فتناول 

احل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات 

واملك�سرات  واخل�سروات  والفواكه 

وال�����ب�����ذور ي���ق���ي م����ن الإ����س���اب���ة 

ب����الأم����را�����ش وي���ق���ل���ل م����ن خ��ط��ر 

يعمل  كما  بال�سرطان.   الإ���س��اب��ة 

خا�سة  ب��امل��ع��ادن  ال��غ��ن��ي  ال��ط��ع��ام 

احل���دي���د وال����زن����ك ع��ل��ى ح��م��اي��ة 

عديد  بتن�سيط  التلف  من  اخلاليا 

م��ن الأن��زمي��ات ال�����س��روري��ة لدعم 

الوظائف اخللوية, كما يعزز الزنك 

اجل��ه��از امل��ن��اع��ي, وي�����س��اع��د على 

عملية  ويدعم  اخللوي,  النق�سام 

النمو, ويعزز التئام اجلروح وحا�سة 

ال�����س��م وال���ت���ذوق. ويُ��ع��د امل��ح��ار, 

ودقيق  واحلم�ش,  البقري,  واللحم 

واحلليب  وال���زب���ادي,  ال�����س��وف��ان, 

والفا�سولياء املطبوخة من امل�سادر 

تعمل  ك��ذل��ك  ل��ل��زن��ك.  ال��رئ��ي�����س��ة 

احل��م�����س��ي��ات ك��اجل��ري��ب ف���روت, 

والليمون,  واليو�سفي,  والربتقال, 

على  والربوكلي  الأح��م��ر,  والفلفل 

تعزيز املناعة والوقاية من الإ�سابة 

ب���الأم���را����ش؛ ل��غ��ن��اه��ا ب��الأل��ي��اف, 

وامل���ع���ادن, وم�����س��ادات الأك�����س��دة, 

.”A, C, E“ وفيتامينات

 ك��م��ا ي��رت��ب��ط ت���ن���اول ال���غ���ذاء 

العقلية  ال�سحة  بتعزيز  ال�سحي 

يلعب  ال��ذي  ال�سريوتونني  وزي���ادة 

عمل  ت��ن��ظ��ي��م  يف  حم���وري���ا  دوراً 

اجل����ه����از ال��ه�����س��م��ي وال�����س��اع��ة 

البيولوجية و�سحة الدماغ وحتقيق 

ال�سعادة. فقد اأثبتت الدرا�سات اأن 

الداكنة  وال�سوكولتة  القهوة  تناول 

احلالة  على  اإيجابي  ب�سكل  ي��وؤث��ر 

املزاجية لحتوائها على الرتبتوفان 

لإن��ت��اج  اجل�سم  ي�ستخدمه  ال���ذي 

ال�سريوتونني, كذلك يعمل الكافيني 

والثيوبرومني للغر�ش نف�سه. كذلك 

ت��ن��اول امل���وز ال���ذي ي��ح��ت��وي على 

B6«املعزز  وفيتامني«  ال�سريوتونني 

تناول  اأي�سا  ال�سريوتونني.  لإنتاج 

اأك��ر  الإن�����س��ان  يجعل  الأف���وك���ادو 

���س��ع��ادة ل���وج���ود ال��ك��ول��ني ال���ذي 

وظائف  لتنظيم  اجل�سم  ي�ستخدمه 

اجل��ه��از ال��ع�����س��ب��ي وامل�����زاج. كما 

اأظهرت الدرا�سات اأن تناول التوت 

ي���رت���ب���ط   ب��ت��ح�����س��ن م��ل��ح��وظ يف 

مب�سادات  لغناه  العقلية  ال�سحة 

ويقلل  الفالفونويد«,   « الأك�����س��دة 

اإىل  اأ�سف  الكتئاب.  اأعرا�ش  من 

مثل  املخمرة  الأطعمة  تناول  ذلك 

خم��ل��ل امل��ل��ف��وف وال���زب���ادي ال��ذي 

البكتريي  التخمر  عملية  ي��دع��م 

ي�ساعد  الأح�ساء, مما  ال�سحي يف 

اجلهاز  �سحة  على  احلفاظ  على 

املزاجية  احلالة  وحت�سن  اله�سمي 

وال�سيطرة على القلق والكتئاب. 

 وت��ع��د ال��ت��واب��ل م��ن الأط��ع��م��ة 

ال�����س��ح��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا 

ب��اع��ت��دال, ح��ي��ث حت��ت��وي ال��ت��واب��ل 

ع��ل��ى م�����س��ادات الأك�������س���دة ال��ت��ي 

بحالة  اخلاليا  بقاء  على  ت�ساعد 

ج��ي��دة اأط����ول ف���رتة مم��ك��ن��ة, كما 

فعالة  م��واد  على  التوابل  حتتوي 

الإ�سابة  ومتنع  لاللتهابات  م�سادة 

الثوم  ت��ن��اول  في�سهم  ب��الأم��را���ش, 

وتخفيف  ال���ربد  ن���زلت  ع��الج  يف 

للثوم  اأن  ك��م��ا  الأن�����ف,  اح��ت��ق��ان 

للميكروبات,  م�سادة  خ�سائ�ش 

كما ي�ساعد الثوم يف احلفاظ على 

ال��دم.  و�سيولة  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة 

م�سادة  مواد  على  القرفة  وحتتوي 

خف�ش  على  وت�ساعد  لاللتهابات 

وال��ده��ون  والكولي�سرتول  ال�سكر 

الطبيعية,  املعدلت  اإىل  الثالثية 

�سحة  على  ال��ق��رف��ة  حت��اف��ظ  ل��ذا 

ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. كما 

الكركمني  ع��ل��ى  ال��ك��رك��م  ي��ح��ت��وي 

الذي يقي من   الكتئاب والزهامير 

وال�سرطان. اأي�سا يحتوي الزجنبيل 

امل�ساد  اجلينجريول  مركب  على 

ل���الل���ت���ه���اب���ات ومي���ن���ع الإج����ه����اد 

الوقاية  يف  وي�ساعد  ال��ت��اأك�����س��دي 

اأوراق  اأي�سا حتتوي  الأمرا�ش.  من 

التاأثري  ذي  املنثول  على  النعناع 

املهدئ وتخفيف اآلم ال�سداع. ميكن 

لل�سداع  عالًجا  القرنفل  ا�ستخدام 

وتخفيف  املهدئة  بف�سل خ�سائ�سه 

الالفندر  زيت  اأي�سا  الأ�سنان.  اآلم 

جودة  ويح�سن  املخ  وظائف  يح�سن 

من  ويحمي  اجلروح  وي�سفي  النوم 

الأمل.    ويخفف  ال�سكري  اأع��را���ش 

ويعزز  لالأمل  م�سكًنا  الليمون  ويعد 

التخل�ش  على  وي�ساعد  ال�سرتخاء 

حتتوي  كما  وال��ق��ل��ق.   التوتر  م��ن 

اأزه�����ار ال��ب��اب��وجن ع��ل��ى م��رك��ب��ات 

اخل�����س��ائ�����ش  ذات  ال��ف��الف��ون��وي��د 

امل�سادة لاللتهابات وامل�سكنة لالأمل, 

كما ي�ساعد اليان�سون على تخفيف 

وتقليل  ال�سغط  عن  الناجم  الأمل 

الأ�سربين.  مثل  والآلم  اللتهابات 

م�سادة  خ�سائ�ش  للهيل  اأن  كما 

لالأك�سدة, وميتاز بخوا�سه امل�سادة 

ل��الل��ت��ه��اب��ات وي��ع��د ع��الج��اً ف��ع��الً 

التفاح  يعمل  كما  احللق.  للتهاب 

�سغط  تقليل  على  وامل��وز  والتوت  

البوتا�سيوم  لوجود  املرتفع  ال��دم  

ال��ف��الف��ون��وي��د مثل  وم���رك���ب���ات  

الكري�سيتني الذي يدعم الأوردة. 

ت���ن���اول  الإف����������راط يف  وي����ع����د 

ال��ن�����س��وي��ات وال���ده���ون امل��ه��درج��ة 

واحل�����ال وامل�������س���روب���ات ال��غ��ازي��ة 

وال��ع�����س��ائ��ر امل��ح��الة وغ��ريه��ا من 

الأطعمة غري ال�سحية من الأ�سباب 

ال��رئ��ي�����س��ة ل��الإ���س��اب��ة ب��الأم��را���ش 

املزمنة. حيث حتتوي هذه الأطعمة 

اجللوكوز  م��ن  كبرية  كميات  على 

الذي يحفز الكبد على اإنتاج كميات 

موؤ�سر  فريتفع  الدهون,  من  كبرية 

ك��ت��ل��ة اجل�����س��م وم��ق��اوم��ة اخل��الي��ا 

جهاز    عمل  وي�سطرب  لالأن�سولني 

ال��غ��دد ال�����س��م��اء. ك��ل ذل���ك يجعل 

الإن�سان عر�سة لالإ�سابة مبتالزمة 

املناعة  و�سعف  وال�سمنة  الأي�����ش 

الأمرا�ش.  من  وغريها  وال�سرطان 

تناول  يف  الإف��راط  عدم  يجب  لذا 

) تعاىل:  اهلل  ق��ال  الأطعمة,  ه��ذه 

لاَ  اإِنَّ��ُه  تُ�ْسِرُفوا  واَلاَ  بُوا  ا�ْسراَ واَ ُكلُوا  واَ

.( امْلُ�ْسِرِفنياَ يُِحبُّ 

كلية ال�صيدلة

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 
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التعليم الجامعي للطلبة
ذوي اإلعاقة: نظرة تأملية 



 ر�سالة اجلامعة -  فهد احلمود: 

ق�سم  احتفالية  و���س��ف  مي��ك��ن  ال 

االإعالم مبنا�سبة مرور خم�سني عامًا 

»كرنفااًل«  بكونها  اإال  تاأ�سي�سه  على 

ج����م����ع رج��������ال االإع�����������الم مب��خ��ت��ل��ف 

اأع����ادوا  وم��ن��ا���س��ب��ه��م،  تخ�س�ساتهم 

خ���الل���ه ذك���ري���ات���ه���م اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي 

ت��ع��ود اإىل »ن�سف ق���رن« م��ن ال��زم��ن، 

�سهد مراحل تطور االإع��الم وجنوما 

بوابة  ع��ر  خطواتهم  اأوىل  �سنعوا 

الق�سم ملجد عريق .

تفاعل منقطع النظري

الذي  الإع���ام  ق�سم  حفل  �سهد 

اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية  جاء 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر، ح�����س��وًرا 

مبهراً وتفاعًا منقطع النظري، حيث 

حمد  ال�سيخ  قاعة  جنبات  امتاأت 

بخريجي  اجلامعة  ببهو  اجلا�سر 

الق�سم وطابه وطالباته  وخريجات 

ومن�سوبيه  واأ���س��ت��اذات��ه  واأ���س��ات��ذت��ه 

تد�سني  م��ع  بالتزامن  ومن�سوباته، 

امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب، ال����ذي �سم 

خمتلف الوحدات التابعة للق�سم.

فيلم وثائقي احرتايف

ُعِر�س فلم وثائقي خال احتفالية 

الذهبي«  ب��»يوبيله  الإع���ام  ق�سم 

ق�سم  عن  اجلا�سر،  حمد  قاعة  يف 

عائ�س  الدكتور  اإنتاج  من  الإع��ام 

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 

الكلمات  من  عدد  وكذلك  معيدي، 

عرب  الق�سم  ورموز  لأ�ساتذة  املعربة 

تاريخه احلافل بالعطاء والإجناز.

االأمري نواف بن �سعد

�سحيفة  ���س��ات  ���س��ن��اب  ع��د���س��ة 

ر�سالة اجلامعة جتولت بني احل�سور 

لتلتقي �سمن من التقتهم الأمري نواف 

بن �سعد رئي�س نادي الهال الأ�سبق 

الذي  الإعام«  »اأحد خريجي ق�سم 

اجلامعة:  ر�سالة  �سناب  لفريق  قال 

اأنا �سعيد جداً بح�سوري  للحفل   «

املقام مبنا�سبة مرور ٥٠ عاماً على 

اإن�ساء ق�سم الإعام، و�سعيد وفخور 

باأنني كنت من خريجي هذا  ج��داً  

للطلبة  التوفيق  كل  واأمتنى  الق�سم، 

والقائمني على هذا الق�سم«.

ح�سور م�سرف

من جانبها عربت الدكتورة عهود 

ق�سم  رئي�س  ال�سهيل  �سلطان  بنت 

بهذه  الغامرة  �سعادتها  عن  الإعام 

احل�سور  بهذا  وفخرها  املنا�سبة 

وقالت  الباهر،  والنجاح  امل�سرف 

ل�سناب ر�سالة اجلامعة: »اأ�سكر اليوم 

اخلريجني  وك��ل  احلا�سرين  جميع 

ع��ل��ى ح�����س��وره��م ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

ووفائهم لق�سمهم ومتابعتهم له«.

داود ال�سريان

القدير  الإعامي  حتّدث  بينما 

جناح  اأم����ام  م��ن  ال�����س��ري��ان  داود 

���س��ح��ي��ف��ة ر����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة يف 

لاحتفالية  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���س 

اليوم  »اأن��ا  ال�سناب:  لفريق  قائا 

مبنا�سبة  الإعام  ق�سم  معر�س  يف 

ت��اأ���س��ي�����س  م����رور ٥٠ ع���ام���اً ع��ل��ى 

جمموعة  الآن  وخ��ل��ف��ي  ال��ق�����س��م، 

واأن��ا  اجل��ام��ع��ة،  ر�سالة  م��ن  ���س��ور 

الذين كتبوا  الطلبة  اأوائل  كنت من 

نقدا فنيا يف ر�سالة اجلامعة، وقد 

وكانت  ج��دا،  جميلة  جتربة  كانت 

بع�س  ترف�س  م�سى  فيما  الر�سالة 

جدا  بعيدة  لي�ست  فهي  املقالت، 

توثيقاً  راأيت  واليوم  ال�سحف،  عن 

ال�سحيفة مت جمعه يف  لإ�سدارات 

ق�سم  من  واأمتنى  جميلة،  جملدات 

الإعام اأن يعيد طبع هذه الأعداد 

جدا،  القدماء  للخريجني  ويهديها 

اليوم  راأي��ت  لأين  جدا  �سعيد  واأن��ا 

روؤية  �سباباً جدداً ميتلكون  اأ�ساتذة 

لاإعام«. جديدة 

اإبداع كبري وفخر اأكر

قائا:  العقيلي  عبدالعزيز  وعرب 

»اأنا الآن يف معر�س ر�سالة اجلامعة 

الإعام،  لق�سم  الذهبي  اليوبيل  يف 

 50 م��رور  مبنا�سبة  اليوم  ونحتفل 

واأن��ا  الق�سم،  تاأ�سي�س  على  ع��ام��اً 

بو�سفي اأحد اأبناء هذا الق�سم واأحد 

بفخر  اأ�سعر  اجلامعة  ر�سالة  اأبناء 

كبري ملا و�سلت اإليه اجلامعة ور�سالة 

اجل��ام��ع��ة ال��ي��وم م��ن ه��ذا الإب���داع 

التوفيق  اهلل  م��ن  ون��رج��و  ال��ك��ب��ري، 

وال�سداد لهم«.

ترقبوا اأوىل احللقات

»بودكا�ست  وع��د:  د.  واأ���س��اف��ت 

57« يناق�س موا�سيع علمية خمتلفة 
اأك��ادمي��ي��ني  ا�ست�سافة  خ���ال  م��ن 

اجلامعة،  داخ���ل  م��ن  متخ�س�سني 

بطريقة  امل��وا���س��ي��ع  ط���رح  و�سيتم 

ترقبونا  للجمهور،  ومب�سطة  �سل�سلة 

برنامج  ح��ل��ق��ات  اأوىل  م��ع  ق��ري��ب��ا 

»بودكا�ست 57«.

ر تاريخ ُم�سَوّ

ال��دك��ت��ور علي دبكل  اأك��د  ب���دوره 

العنزي ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 

�سابقاً  ال��ق�����س��م  ورئ��ي�����س  الإع�����ام 

وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ر���س  تنظيم  اأن 

امل�ساحبة لهذه الحتفالية مبنا�سبة 

تاأ�سي�س  على  عاماً  خم�سني  م��رور 

لتاريخ  عر�ساً  يُعّد  الإع���ام  ق�سم 

وتطور الق�سم والوحدات الأكادميية 

حِلقت بالق�سم مثل: 
ُ
والإدارية التي اأ

و�سحيفة  العليا،  الدرا�سات  وحدة 

ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة، ووح���دة الإن��ت��اج 

التلفزيوين؛ مبعنى اأن املعر�س يعطي 

اأو  الإع��ام  لطالب  راً  م�سَوّ تاريخاً 

له  ويو�سح  ال�سابق،  الإعام  خريج 

و�سل؟  وكيف  الق�سم؟  انطلق  متى 

و�سل؟  اأي��ن  واإىل 

نقطة  اأي  واإىل 

�سي�سل؟

واأ����������س���������اف 

»هناك  �سعادته: 

ج����ه����ات اأخ�����رى 

م���������س����اِرك����ة يف 

امل���ع���ر����س م��ث��ل: 

�سحيفة الريا�س، 

و�����س����ح����ي����ف����ة 

اجل�����������زي�����������رة، 

ووك���ال���ة الأن���ب���اء 

ال�����س��ع��ودي��ة، ول 

�سحيفتنا  نن�سى 

�سحيفة  العريقة 

اجلامعة،  ر�سالة 

التي نفخر بكونها 

���س��ح��ي��ف��ة  اأول 

ج���ام���ع���ي���ة ع��ل��ى 

اململكة،  م�ستوى 

وال�������س���ح���ي���ف���ة 

اجل�����ام�����ع�����ي�����ة 

ال���وح���ي���دة ال��ت��ي 

�سدرت باأمر �ساٍم 

ملكي، والتي متثل 

اجلامعة  ���س��وت 

�سواء  وح�سورها 

ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 

اأم  ال����داخ����ل����ي 

اخلارجي«. 

تاريخ اجلامعة عر الر�سالة

�سحيفة  على  امل�����س��رف  اأو���س��ح 

ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة  ال��دك��ت��ور علي 

ر�سالة  جناح  اأن  العنزي  �سميان 

اأك���رب الأجنحة  يُ��ع��د م��ن  اجل��ام��ع��ة 

امل�ساحب  امل��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك��ة 

حلفل ق�سم الإعام مبنا�سبة مرور 

ال�سحيفة  لتاريخ  نظراً  عاما؛   50
التي تاأ�س�ست باأمر �ساٍم  ملكي بعد 

والتي  بعامني،  الإعام  ق�سم  اإن�ساء 

م�ستوى  على  والأق���دم  الأوىل  تُعد 

اململكة  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����س��ح��ف 

العربية ال�سعودية والأعرق عربيا.

واأ�ساف د. العنزي :  ُعر�س فيديو 

الر�سالة  تطور  مراحل  عن  تعريفي 

ع��ل��ى م���دار 48 ���س��ن��ة، ب��الإ���س��اف��ة 

لعر�س جدارية ت�سم �سور امل�سرفني 

على ال�سحيفة وكذلك �سوًرا لأبرز 

اأعدادها ، كما مت توزيع اأول عدد من 

 ١٩٧٥ عام  �سدر 
ُ
اأ الذي  ال�سحيفة 

وبع�س  اأخ��رى  لأع��داد  بالإ�سافة  م 

اجلناح  و�سهد  التذكارية،  الهدايا 

مع  املتعاونني  الطاب  تكرمي  اأي�سا 

بقوله:  حديثه  وخ��ت��م  ال�سحيفة. 

ال�سحيفة  جناح  زوار  جميع  اأ�سكر 

اإعامية  وق��ي��ادات  م�سوؤولني  م��ن 

وزماء من خمتلف و�سائل الإعام.

مّل �سمل

من�سق  ال��ع��ي��ار  ت��رك��ي  ال��دك��ت��ور 

جل���ان اح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ق�����س��م مب���رور 

كانت  تاأ�سي�سه  على  عاماً  خم�سني 

املنا�سبة،  بهذه  وكلمة  م�ساركة  له 

بكل  ناجح  »الحتفال  ق��ال:  حيث 

املقايي�س �سواء كان يف اليوم الأول 

م�ستوى  على  اأم  الف��ت��ت��اح  حلفل 

���م���ت خ��ال  ال����ن����دوات ال���ت���ي نُ���ظِّ

املعر�س  خال  من  حتى  اأو  يومني 

بينها  وم��ن  امل�ساركة،  والأجنحة 

الق�سم،  ووحدات  اجلامعة  ر�سالة 

ناجحة  كانت  امل�ساركات  جميع 

وف���ع���ال���ة، و���س��ع��دن��ا مب�����س��اه��دة 

ال�سمل  مّل  مت  حيث  اخلريجني، 

من خال هذه املنا�سبة ال�سعيدة.

يوٌم فارق

بدوره  املكينزي  ع��ادل  الدكتور 

الأيام  من  يُعّد  اليوم  هذا  اأن  اأكد 

الإع���ام  ق�سم  ت��اري��خ  ال��ف��ارق��ة يف 

نرى  عندما  �سعود،  امللك  بجامعة 

هذه التظاهرة من الإجنازات، وهذا 

ق�سم  خريجي  من  الرائع  احل�سور 

الإعام ومن�سوبيه، وهو ح�سور يدل 

-با �سك- على الولء والنتماء من 

»يوبيل قسم اإلعالم الذهــــــــــبي« بعين سناب
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تجارب أكاديمية.. 
بمسيرتهم المهنية

اأدار الدكتور عز الدين املطريي ع�سو هيئة التدري�س 

مت على هام�س احتفالية الق�سم  بق�سم الإعام ندوة نُظِّ

مبنا�سبة مرور خم�سني عاماً على تاأ�سي�سه، بعنوان »من 

جتاربهم« ومت خالها ت�سليط ال�سوء على جتارب نخبة 

قّدمها  بالق�سم،  التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  من 

الدكتور  و�سعادة  ال�سلهوب،  عبدامللك  الدكتور  �سعادة 

تركي العيار، و�سعادة الدكتورة وعد عارف، ومت خالها 

�سرد جتارب مرثية ميكن للطاب والطالبات ال�ستفادة 

منها يف حياتهم العلمية واملهنية.

االأمري نواف بن �سعد

د. عهود ال�سهيل

د. علي ال�سميان د. علي دبكل العنزي



ومن�سوبيه  الق�سم  وطالبات  طاب 

اخلريجني  وك��ذل��ك  وم��ن�����س��وب��ات��ه، 

واخلريجات، وقد وجدنا من خال 

م�����س��رية ال��ق�����س��م امل���دي���دة ق��ي��ادات 

واأم����راء وروؤ���س��اء حت��ري��ر وم��دي��ري 

اإمن��ا  ه��ذا  وك��ل  ومتميزين،  ق��ن��وات 

يدل على متيز الق�سم.

�سرٌح عظيم

فيما قال �سامي ال�سيباين �ساحب 

لفريق  الأم���ن���ي  ال�����س��ن��اب  ح�����س��اب 

�سعيد  »اأنا  اجلامعة:  ر�سالة  �سناب 

اليوم بوجودي يف حفل الق�سم، واأنا 

�سعود  امللك  جامعة  من�سوبي  اأح��د 

م��ن خريجي  وك��ذل��ك  ال�����س��اب��ق��ني، 

ح�ساب  يف  اأظ��ه��ر  وال��ي��وم  الق�سم، 

ال�سحيفة   اجلامعة،  ر�سالة  �سناب 

واأن��ا  ال��ك��ث��ري،  منها   تعلمت  ال��ت��ي 

اأحد طابها منذ امل�ستوى اخلام�س 

عندما كنت طالبا حتى تخرجي وهلل 

وقابلت  وجدت  وقد  اليوم،  احلمد 

يف  الأفا�سل  اأ�ساتذتي  من  عديًدا 

هذا ال�سرح العظيم«.

»بودكا�ست 57«

ف��ري��ق �سناب  واأث���ن���اء جت���ول 

املعر�س  يف  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة 

وعد  الدكتورة  التقى  امل�ساحب 

التدري�س  هيئة  ع�سو  ع���ارف 

عر�ست  ال��ت��ي  الإع����ام  بق�سم 

»بودكا�ست  الإع��ام  معر�س  يف 

البودكا�ست  »ه��ذا  قائلة:   »57
مت اإعداده بالتعاون مع مركز الإنتاج 

طال  الدكتور  باإ�سراف  الق�سم  يف 

نن�سى  ول  تقدميي،  ومن  ال�سرثي، 

الداعمني  واأك���رب  الفكرة  �ساحبة 

ال�سهيل  عهود  الدكتورة  �سعادة  لها 

رئي�س الق�سم«.

»يوبيل قسم اإلعالم الذهــــــــــبي« بعين سناب
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تعليم اإلعالم..
في ندوة

هيئة  ع�سو  ال�����س��رثي  ط���ال  ال��دك��ت��ور  اأدار  ك��م��ا 

على  مت  نُظِّ ح��واري��ة  ن��دوة  الإع���ام  بق�سم  التدري�س 

خالها  ومت  الذهبي،  بيوبيله  الق�سم  احتفالية  هام�س 

�سارك  الإعام،  تعليم  يف  ال�سعودية  التجربة  مناق�سة 

الطيا�س،  فهد  والدكتور  البعيز،  اإبرهيم  الدكتور  فيها 

وحتدثا خالها عن جتارب مروا بها وخربات عاي�سوها 

وكانت  �سعود،  امللك  الإعامي يف جامعة  التعليم  عرب 

ندوة ثرية.

ال�سريان من اأوئل كتاب �سحيفة ر�سالة اجلامعة عندما كان طالبًا

د. وعد عارف تعلن عن بودكا�سات 57

ابن الر�سالة »ال�سيباين«.. ي�ستعيد ذكرياته

د. عادل املكينزيد. تركي العياراأ. عبدالعزيز العقيلي
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القافلة الرياضية للجامعة تزور محافظة شقراء

ر�ضالة اجلامعة - ال�ض�ؤون الريا�ضية 

- تاال الكنهل :

���ش���ؤون الطالب  ت ع��م��ادة  ���ش��ررّ

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  ��ثرّ��ل��ة  ممُ

جامعة  قافلة  م���ؤخ��راً  الريا�شية 

بالتعاون  الريا�شية،  �شع�د  امللك 

للجامعات  الريا�شي  الحت���اد  م��ع 

ال�������ش���ع����دي���ة، ل����زي����ارة حم��اف��ظ��ة  

الريا�شي  الن�شاط  لإث��راء  �شقراء؛ 

الريا�شية،  والثقافة  ال�عي  ون�شر 

وتراأ�س القافلة مدير الإدارة العامة 

تركي  الأ�شتاذ  الريا�شية  لل�ش�ؤون 

امل��دي��ر  ن��ائ��ب  بح�ش�ر  ال�����ش��ل��ط��ان 

الأ���ش��ت��اذ ت��رك��ي  امل��ال��ك��ي، ون��ائ��ب 

والتط�ير  للتخطيط  الإدارة   مدير 

وم�ظفي  الف�از  �شامية   الأ�شتاذة 

ومب�شاركة   وم���ظ��ف��ات��ه��ا،  الإدارة 

عدٍد من طالب اجلامعة وطالباتها، 

من  جمم�عة  وكذلك  واملتط�عني 

ذوي الإعاقة.

وانطلقت القافلة من اأمام م�شبح 

اجلامعة (لفئة الطالب)، ومن اأمام 

الطالبات)  (لفئة  الطالبات  ن��ادي 

���ش��ق��راء،  حم��اف��ظ��ة   اإىل  متجهة 

وكان يف ا�شتقبالهم مبقر املحافظة 

الأ�شتاذ عادل بن عبد اهلل الب�اردي 

حمافظ �شقراء.

عن  املحافظ  ع���رّ  البداية  ويف 

امللك  جامعة  قافلة  بزيارة  �شعادته 

�شقراء  ملحافظة  الريا�شية  �شع�د 

القافلة  يف  امل�شاركني  مع  وحت��دث 

للمحافظة  التاريخية  املعامل  عن 

القرية  اأه��م��ه��ا:  وم���ن  وم��راك��زه��ا 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، وق�����ش��ر ال�����ش��ب��ي��ع��ي 

امل�ؤ�ش�س  �شكنه  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي 

جاللة امللك عبد العزيز -غفر اهلل  

والأ�شرة  ب�شقراء،  مروره  اأثناء  له- 

خ��ادم  ومنهم  امل��ل���ك  م��ن  واأب���ن���اوؤه 

عبد  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  احل��رم��ني 

العزيز حفظه  اهلل.  

تركي  الأ���ش��ت��اذ  ق��دم  جانبه  م��ن 

وتقديره  �شكره  خال�س  ال�شلطان 

على  ال���ب����اردي  ع���ادل  للمحافظ 

ج��ه���ده  وع��ل��ى  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�شن 

على  الغالية  املحافظة  تط�ير  يف 

لهذه  ي��ك���ن  اأن  ومت��ن��ى  اجل��م��ي��ع، 

القافلة مردود اإيجابي على اجلميع 

منها  املرج�ة  الأهداف  تتحقق  واأن 

مار�شة  م������ش���ع  تاأ�شيل  وه���ي: 

املمار�شني  م�شت�ى  ورفع  الريا�شة، 

�شم�  روؤي��ة  مع  ت�افقا  الريا�شيني؛ 

�شيدي ويل العهد الأمر حممد بن 

م�شت�ى  ولرفع  اهلل،  �شلمان حفظه 

اللقاء  ن��ه��اي��ة  ويف  احل��ي��اة.  ج����دة 

ال�شلطان هدية  تركي  الأ�شتاذ  قدم 

تذكارية ملحافظ حمافظة �شقراء.

وب���ع���د ذل����ك اأق���ي���م���ت ف��ع��ال��ي��ة 

تن�عت  املجل�س  �ش�ق  يف  م�شاحبة 

وب��رام��ج  امل�شابقات  ب��ني  فقراتها 

الأل����ع����اب ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ح�����ش���ر 

ومنها: لعبة رمي كرة ال�شلة، ولعبة 

ال��ت��ح��م��ل، وم�����ش��اب��ق��ات، واأ���ش��ئ��ل��ة، 

واأل��ع��اب ل��الأط��ف��ال. و���ش��ارك ن��ادي 

متط�عا   ١٩ من  بطاقم  التمري�س 

��ن ق��ي��ا���س ال�����ش��ك��ر،  ب���رك���ن ت�����ش��مرّ

و�شغط الدم، وقيا�س كتلة اجل�شم، 

لنمط حياة  ن�شائح حياتية  وتقدمي 

املن�ش�رات؛  ت�زيع  وكذلك  �شحي، 

ودع��م  ال�شحية،  الثقافة  ل��زي��ادة 

ال�شليمة،  ال�شحية  التغذية  برامج 

وبرامج احلمية. وت�شمنت م�شاركة 

الأولية  الإ�شعافات  تقدمي  النادي 

ل  �شحي  عار�س  لأي  وال�شتعداد 

ر اهلل. قدرّ

واأو����ش���ح رئ��ي�����س جل��ن��ة ال���راث 

وتط�ير  تنمية  بجمعية  واحل���َرف 

ال��شم  دار  ت��راث  و�شاحب  �شقراء 

بق�شم  الإم��ام  جامعة  يف  والأ�شتاذ 

التاريخ الدكت�ر عبداللطيف احلميد 

قائاًل: �شعدنا بزيارة قافلة اجلامعة 

ول��دار  �شقراء  ملحافظة  الريا�شية 

تراث ال��شم التي مت تاأ�شي�شها  عام 

ثقافياً،  متحفاً  وت�شم  م،   2018
تمُعنى  ن�شر  ودار  ع��ام��ة،  ومكتبة 

بتاريخ وتراث اململكة واإقليم ال��شم 

مبدنه وقراه، وهي متاحة للزوار من 

وت�شتقبل  وخارجها،  اململكة  داخ��ل 

وم�شاء،  �شباحاً  ي���م��ي��اً  �شي�فها 

وحظيت بزيارات عديدة من ال�ف�د 

والزوار  املناطق  واأم��راء  وامل�ش�ؤولني 

وال�����ش��ف��راء وال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

وال�ف�د ال�شياحية.

اإث����راء  اإىل  ال��ق��اف��ل��ة  وت���ه���دف 

ثقافة  واإي�شال  الريا�شي  الن�شاط 

املجتمع  ل�شرائح  الريا�شة  مار�شة 

ال�شحية  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  ك��اف��ة، 

باأهمية مار�شة  للتعريف  والبدنية 

ال��ري��ا���ش��ة ل��ل��ج��ن�����ش��ني م���ن ك��اف��ة 

ال�شحة،  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  الأع���م���ار 

م����ن خ�����الل اإق����ام����ة م�����ش��اب��ق��ات 

وريا�شية  ثقافية  وبرامج  ترويحية 

التغذية  برامج  ون�شر  وترفيهية، 

احلمية،  وبرامج  ال�شليمة  ال�شحية 

وكذلك زيارة املناطق الأثرية.  ويف 

امل�شاركني  تكرمي  الفعالية مت  ختام 

ال��ه��داي��ا واجل����ائ���ز على  وت���زي��ع 

الفائزين.

الحميد: دار تراث الوشم تضم متحفًا ثقافيًا ومكتبة عامة عن تاريخ و تراث المملكة

البواردي: قصر السبيعي من أبرز معالم القرية التاريخية

السلطان: نسعى أن يكون للقافلة مردود إيجابي على الجميع
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حوار  - حممد العنزي 

ت�سوير - �سارة احلمدان 

ك��ن��ا ق���د حت��دث��ن��ا يف اجل����زء الأول 

ع���ن الأم������ن ال�����س��ي��راين وال��ه��ج��م��ات 

ال��ذي  التقني  وال��ت��ط��ور  ال�سيرانية 

وال��ي��وم ن�ستكمل يف  ال��ع��امل،  ي�سهده 

جزئنا الثاين  مع د. اأحمد بن �سعد 

اأ�ستاذ علوم احلا�سب ورئي�س  املقرن  

كر�سي الأمن ال�سيراين احلديث عن 

الذكاء ال�سطناعي واأثره على الفرد .

اأج���ه���زة  اإن  ي���ق���ول  م����ن  ه���ن���اك   -

الأ���س��خ��ا���س  ع��ل��ى  تتن�ست  اجل����وال 

اآخ��ر  م��ع  ل��و حت���دث �سخ�س  بحيث 

عن منتج معني جتد اجلوال يظهر 

ل���ك اإع����ان����ات ع���ن ه����ذا امل���ن���ت���ج، ما 

�سحة ذلك واإلَم تعزوه؟

ال �سك �أن هناك �أ�سباًبا منطقية 

و�ل�سبب يف ذلك  �الأم��ر،  لقول هذ� 

يرجع �إىل تقنية �لذكاء �ال�سطناعي، 

�لتحدي،  ك�سب  حماولة  يف  ودوره 

ع�سرين  قبل  �مل�ستخدم.  و�إر���س��اء 

يف  �مل�ستخَدم  �لنمط  ك��ان  ع��ام��ا، 

�لبحث  هو  �ملعلومات  �إىل  �لو�سول 

وت�سفحها،  �إليها،  و�لذهاب  عنها، 

�أم غري  منا�سبة  كانت  �إذ�  ما  وروؤية 

 ،(pull) ي�سمى  وه���ذ�  منا�سبة. 

وك��ان��ت �أط��روح��ت��ي يف �ل��دك��ت��ور�ه، 

و�أب��ح��اث��ي م��ا ب��ع��ده��ا يف �أم��ري��ك��ا، 

من  مدعوم  -وبع�سها  �ململكة  ويف 

�الأمريكية-  �لوطنية  �لعلوم  منظمة 

بطريقة  �لبيانات  ت�سريع  عن  كانت 

�ملعلومة   (push) و�إر���س��ال  ذك��ي��ة 

وكنا  يطلبها،  �أن  قبل  للم�ستخِدم 

هو  �سيكون  �لنمط  ه��ذ�  �أن  نعتقد 

توقعناه  م��ا  �مل�ستقبل.  يف  �لغالب 

و�أ�سبحت  �ل��ي��وم،  حقيقة  �أ���س��ب��ح 

�ملعلومة ت�سل للم�ستفيد عن طريق 

وتف�سيالته،  �سلوكياته،  در����س��ة 

ل��الإن��رن��ت،  وت�سفحه  وه��و�ي��ات��ه، 

و�مل���و�ق���ع �ل��ت��ي ي��ح��ب��ه��ا، و�ل��وق��ت 

�سعادته  ومدى  فيها،  يق�سيه  �لذي 

و����س��ت��م��ت��اع��ه ورغ��ب��ت��ه يف �مل��زي��د 

هذ�،  وقتنا  يف  تطورت  حتى  منها، 

و�أ�سبحَت جمرد ما تتحدث عن �سيء 

�أو تفكر فيه جتده �أمامك يف �سا�سة 

موقع  �أو  دعاية  طريق  عن  �جل��و�ل 

�أو فيديو �أو ن�سيحة وهكذ�.. فرمبا 

جا�سو�سا  هناك  �أن  �ملت�سفح  يعتقد 

يف  ولكن  عليه،  ويتن�ست  يت�سيده، 

�لرب�مج  حزمة  هي  ه��ذه  �حلقيقة 

�لتي  و�ل�سالحيات  و�لتف�سيالت 

هذ�  كان  ف��اإذ�  �ملت�سفح.   �ختارها 

�سوى  عليك  فما  يزعجك،  �ل�سيء 

�لو�سول  من  للرب�مج  �ل�سماح  منع 

وعدم  �مليكروفون،  �أو  �مِل�ْسَدح  �إىل 

�لكوكيز،  ملفات  بتخزين  �ل�سماح 

�ل�سر،  وكلمات  �لت�سفح،  وم�سح 

بتبادل  ثالث  لطرف  �ل�سماح  وعدم 

مكان  معرفة  وتعطيل  معلوماتك، 

�الت�سال، وتخزين �أماكن �لتنقل يف 

�خلر�ئط، باالإ�سافة �إىل �أمور �أخرى 

ال يت�سع �ملجال لذكرها. وهذه كلها 

�لتي  �خل�سو�سية  بزيادة  تو�سيات 

�ستوؤدي �إىل منع �لرب�مج و�ملن�سات 

�إىل  وبيعها  �سلوكياتك،  تتبع  م��ن 

�أخي  �ملعروف  ومن  �أخرى،  �أطر�ف 

باملجان  �سيء  يوجد  ال  �أن��ه  حممد 

 if the product مقولة:  على 

 is free، you should know
.you’re the product

- نرى اليوم الذكاء ال�سطناعي 

ي���دخ���ل يف ك���اف���ة م���ن���اح���ي احل���ي���اة، 

وهناك تخوف من اأن يحل 

م�ستقبا،  الإن�����س��ان  م��ك��ان 

ما هو راأيكم؟

م�سهورة  مقولة  ت��وج��د 

 work smarter، وه��ي 

وه���ي   not harder
�لتخوف  ه��ذ�  �أن  تلخ�ص 

غ��ري م��ربر. ه��ذ� �لتخوف 

مت ت�سوير �أفالم �سينمائية 

من  ول��ع��ل  ب�سببه،  عاملية 

�أ�سهرها دور �ملمثل �لعاملي 

 I، وي����ل ���س��ي��م��ث يف ف��ل��م

Robot �ل��ذي حت��اول فيه 
�ال�ستيالء  �لذكية  �الآالت 

على  و�لق�ساء  �حلياة  على 

مربر  غ��ري  خ��وف  وه���ذ�  �لب�سرية، 

على �الإطالق، فالذكاء �ال�سطناعي 

يعنى بتطوير وبناء �الأنظمة ليُمّكنها 

ب�سكل  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لتعلم  من 

م�ستقل، وتنفيذ �الإجر�ء�ت نيابة عن 

�الإن�سان، ويف جمال �الأمن �ل�سيرب�ين 

ب�سورة  �ال�سطناعي  �لذكاء  يتطور 

�الأخطاء  �إىل  �لتعر�ص  دون  هائلة 

قبل  م��ن  ي�ستخدم  وق��د  �لب�سرية، 

�سريرة الأغر��ص خبيثة،  جمموعات 

ولكن هذ� �لتطور يو�كبه تطور م�ساد 

يف �أ�ساليب �لدفاع، وت�سخري �لتقنية 

للت�سدي، و�لدفاع، و�سد �لثغر�ت.

كما �أن تطور �لذكاء �ال�سطناعي 

م��ن  ك���ث���ري  خ���ل���ق  �إىل  �����س����ي����وؤدي 

فح�سب  �لذكية،  �لوظيفية  �لفر�ص 

�الإح���������س����اء�ت  ه���ن���اك ك��ث��ري من 

�ستلغى،  �لتي  �لتقليدية  �لوظائف 

على  تعتمد  وظ��ائ��ف  حملها  وحت��ل 

تقرير  توقعات  ت�سري  �لتقنية، حيث 

�لذي  2020م  للعام  �لعمل  م�ستقبل 

ن�سره �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي �إىل 

�ستُفقد  2025م   �لعام  بحلول  �أن��ه 

نتيجة  وظيفة  مليون   85 �لعامل  يف 

�الأمتتة، حيث �ست�ستويل �الآالت على 

بها  يقوم  �لتي  �لوظائف  من  عديد 

�لب�سر حالياً.

�أن  �مل���ت���وق���ع  م���ن  �مل���ق���اب���ل،  يف 

 97 نف�سه  �ل��وق��ت  يف   تُ�ستحدث 

م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة ذك���ي���ة -ح�����س��ب 

حتليل  وظائف  يف  تتمثل  �لتقرير- 

�ال�سطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ل��ب��ي��ان��ات، 

�إىل  باالإ�سافة  �لروبوتات،  وهند�سة 

�جلديدة يف جمال  �لوظائف  بع�ص 

�ملعلومات،  و�أم��ن  �لعمليات،  �أمتتة 

و�إنرنت �الأ�سياء.

�أما �لوظائف �لتي �ستُلغى-ح�سب 

منا�سب  يف  ف�ستكون  �ل��ت��ق��ري��ر- 

�ل�سكرتارية،  و  �لبيانات،  �إدخ���ال 

كتابة  و�أعمال  و�ملحا�سبة،  و�الإد�رة، 

�لرو�تب. فاملجال ال ز�ل متاًحا ملن 

لتطوير  �ل��وظ��ائ��ف  ه��ذه  يف  يعمل 

لتمكينه،  وذل��ك  و�لتدريب،  قدر�ته 

وليكون لبنة وعن�سًر� فاعاًل يف بناء 

�لوطن.

�الأم��ر،  هذ�  نتحدث عن  وعندما 

و�أن  الأهله،  �لف�سل  يُن�سب  �أن  يجب 

�مللكي �الأمري  �ل�سمو  ن�سكر �ساحب 

�لعهد  ويل  ���س��ل��م��ان،  ب���ن  حم��م��د 

حفظه �هلل، �لذي �أدرك �أهمية هذ� 

�لقر�ر�ت،  من  كثري�ً  و�أ�سدر  �الأمر، 

و�لت�سريعات، و�لهيئات، و�لتنظيمات 

�لتي تهدف �إىل مو�كبة �لنمو و�لتقدم 

�ململكة،  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل��ي، 

ورف���ع رفاهية  �ل��وظ��ائ��ف،  وت��وف��ري 

�سعبها، و�الهتمام بالعقول �لب�سرية. 

ولعل من �أحدثها ما �أعلنه - حفظه 

�إط��الق  من  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �هلل- 

للملكية  �ل��وط��ن��ي��ة  �الإ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

ممكنات  �أح���د  تعد  �ل��ت��ي  �لفكرية 

�ململكة  روؤي���ة  م�ستهدفات  حتقيق 

منظومة  بناء  �إىل  �لهادفة   ،2030

�القت�ساد  تدعم  �لفكرية  للملكية 

�لقائم على �البتكار و�الإب��د�ع لدعم 

�ململكة  لت�سبح  �القت�سادي؛  �لنمو 

�لفكرية.  �مللكية  جم��ال  يف  ر�ئ����دةً 

�ململكة  ��ستثمار�ت  �سي�سجع  وه��ذ� 

�لقائمة  �مل�ستقبل  يف مدن وم�ساريع 

على �البتكار و�الإب��د�ع مثل ذ� الين، 

ونيوم، مبا تتمتع به من موقع جغر�يف 

مميز، وبنية حتتية رقمية قوية، حيث 

دور�  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  �سيلعب 

بارز� فيها؛ لتكون �أمنوذًجا يُحتذى به 

للمدن �لذكية �خل�سر�ء �لقائمة على 

ركيزة �الإبد�ع و�البتكار.

التقنية  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  مم���ا   -

امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  م��ه��م��ا  دورا  ت��ل��ع��ب 

اأ�سا�س  ه��و  التعليم  واأن  ونه�ستها، 

التعليم  ت��رى خمرجات  ذل��ك، كيف 

لدينا؟ وكم ن�سبة خريجي احلا�سب 

يف ال�سعودية؟

ال �سك �أن �لتقنية لها دور بارز يف 

علو �ملجتمعات، وتهدف روؤية 2030 

ب�سكل و��سح �إىل �إيجاد بيئة مناف�سة 

حتقيقها  على  �لعمل  ويجب  عاملًيا، 

م�ستوى  على  نوعية  نقلة  الإح���د�ث 

مو�رد  الإنتاج  �جلامعات؛  خمرجات 

وم��ه��ار�ت  مب��ع��ارف  م��وؤه��ل��ة  ب�سرية 

مميزة تو�فق �سوق �لعمل، وحتّد من 

 2030 روؤي��ة  ت�سعى  حيث  �لبطالة، 

خمرجات  بني  �لفجوة  جت�سري  �إىل 

�لتعليم ومتطلبات �سوق �لعمل، وذلك 

م��ن خ��الل ج��ودة خم��رج��ات �لتعلم، 

ومهار�تهم  �لطلبة  م��ع��ارف  وت��و�ف��ق 

وم��ب��ادرة  �ل��وظ��ي��ف��ة،  متطلبات  م��ع 

�جلامعات يف عقد �سر�كات جمتمعية 

�حلكومية  �لتوظيف  قطاعات  م��ع 

م�ست�سارين  باعتبارهم  و�خل��ا���س��ة، 

خارجيني للجامعة يف تطوير �خلطط 

�الإ�سر�تيجية، وبر�جمها �الأكادميية، 

للطلبة  �مل��ي��د�ين  �لتدريب  و���س��رورة 

الإك�سابهم مهار�ت �جتماعية وقيا�سها، 

وت�سجيع �لطلبة على �حل�سول على 

�ل�سهاد�ت �الحر�فية.

وك��م��ا ت��ع��ل��م، ت���ط���ورت �ل��رب�م��ج 

�الأك���ادمي���ي���ة يف جم����ال �حل��ا���س��ب 

�الأخ���رية،  �الآون����ة  م��ذه��ل يف  ب�سكل 

�أبو�ب �لدر��سة �حلا�سوبية  ومت فتح 

وت��دري��ب  �ملختلفة،  بتخ�س�ساتها 

�جل��ي��ل �ل��ق��ادم د�خ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا، 

و�مل�سابقات  �ملناف�سات  وت�سجيع 

�لدولية  �ل�سر�كات  وعقد  �لرقمية، 

للعمل  وطلبها  �ملوؤثرة،  �ل�سركات  مع 

للتمكني،  وذل���ك  �ل�سعودية،  د�خ���ل 

خريجي  و��ستيعاب  �لتقنية،  ونقل 

�جلامعات �ملوؤهلني، ونقل �ململكة �إىل 

�ملجال  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  م�ساف 

�جلامعات  �هتمام  �أن  كما  �لرقمي. 

بامللكية �لفكرية يجب �أن يكون ركيزة 

�أ�سا�سية حلفظ �حلقوق، وتطويرها 

�إىل منتجات ذو�ت منفعة �قت�سادية.

وال �أخفيك �سر�، �أخي حممد، �أنه 

عدد  تطوير  من  �هلل متكنت  بف�سل 

من بر�ء�ت �الخر�ع حمليا وعامليا يف 

�ل�سيرب�ين،  و�الأم��ن  �لت�سفري،  جمال 

ون�سعى لتحويلها �إىل منتجات ذو�ت 

قيمة �قت�سادية، كما نعمل حالياً على 

ع��دد من ب���ر�ء�ت �الخ���ر�ع �الأخ��رى 

�لتي نتوقع �أن نح�سل عليها يف �لقريب 

�الهتمام  ه��ذ�  �هلل.  ب���اذن  �ل��ع��اج��ل 

�سيعجل  �ملعرفة  و�سناعة  بالتطوير 

من �لتحول �لرقمي، و�سيوفر فر�ًسا 

وظيفية منتجة لالقت�ساد �ملحلي وفق 

توجه �لدولة، وروؤية 2030.

- خ���ت���ام���ًا وب���ح���ك���م ت��خ�����س�����س��ك��م 

اأب���رز الن�سائح التي  دك��ت��ور، م��ا ه��ي 

توجهونها للمجتمع؟

�ل�سيرب�نية  �الإرهابية  �لهجمات 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت�����س��ت��ه��دف  ق���د 

�لوطن،  �قت�ساد  وت�سّل  �لرقمية، 

�ل���ت���خ���ري���ب،  �إىل  ت���ه���دف  وق�����د 

و�ل��ت��الع��ب ب��ق��ن��اع��ات �ل�����س��ع��وب، 

 fake �ل��ز�ئ��ف��ة  �الأخ���ب���ار  ون�����س��ر 

معقدة  ط��رق  وبا�ستخد�م   ،news
(و�أع��ت��ق��د    ،deepfakeل� م��ث��ل 

���س��ارم��ة  �إج������ر�ء�ت  �ستتخذ  �أن����ه 

فال  توجهاتهم)،  وتغيري  ملو�جهتها 

و�تخاذ  �جل��ه��ود  ��ستمر�ر  م��ن  ب��د 

�إج�������ر�ء�ت ق��وي��ة حل��م��اي��ة �أم��ن��ن��ا 

مع  �لتناغم  يجب  كما  �ل�سيرب�ين. 

على  للمحافظة  �لدولية  �جل��ه��ود 

�مل��ك��ت�����س��ب��ات، وت��ط��وي��ر �ل��ق��در�ت 

�لوطنية �ملتخ�س�سة ل�سمان تفوقنا 

�ل�سيرب�نية. للتهديد�ت  و�لت�سدي 

ولعل من �أهم �لن�سائح �لتي يجب 

على �جلميع �إدر�كها  جتنب �الإف�ساح 

�لتاأكد  قبل  �خلا�سة  �ملعلومات  عن 

من موثوقية �مل�سدر، وجتنب حتميل 

وت�سغيل بر�مج غري موثوقة قد يكون 

 ransom �ملال  �بتز�ز  منها  �لهدف 

�سرقة  �أو  باجلهاز  �ل�سرر  �إحلاق  �أو 

معلوماته.

عام 2025م ستفقد أكثر من 85 مليون وظيفة في العالم !

احذر .. أجهزة الجوال تتجسس عليك !

البرامج األكاديمية في مجال الحاسب تطورت
بشكل مذهل

وظائف  إدخال البيانات والسكرتارية والمحاسبة 
سيتم إلغاؤها

د. املقرن اأثناء حديثة للزميل حممد العنزي

الدكتور اأحمد املقرن لـــ                             :
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مع وافــــد
املر�شم الفني التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب

اال�سم:اأمينا اأوتارا

اجلن�سية:�ساحل العاج

الكلية: اللغات وعلومها 

اللغوي  االإع����داد  الق�سم: 

للناطقني بغري العربية 

امل�ستوى ال�ساد�س يف دبلوم 

للغة  املكثفة  اللغوية  الكفاية 

العربية 

جامعة الملك سعود مصدري األول للعلوم والثقافات بأكملها
ر�شالة اجلامعة ـ هند القحطاين:

ـ ماذا تعني لِك جامعة امللك �شع�د ؟

جامعة امللك �سعود من اأحب اجلامعات 

عنها،  �سمعت  منذ  اأع�سقها  وكنت  اإيل، 

والثقافات  ال��ع��ل��وم  م�سدر  يل  وتعني 

باأكملها.

ـ اأين جتدين نف�شك بعد التخرج ؟

�ساء  -اإن  التخرج  بعد  نف�سي  اأج��د 

اهلل- يف حلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

اهلل  بكتاب  املتعلقة  وال��ع��ل��وم  للبنات، 

تعاىل.

ـ  هل تربطك عالقة �شداقة بالطالبات 

ال�شع�ديات ؟

تربطني  ن��ع��م، 

ع��اق��ة ���س��داق��ة 

ب���ك���ل ط���ال���ب���ات 

ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 

وخا�سة  ���س��ع��ود، 

ال���ل���وات���ي اأدر�����س 

معهد  يف  م��ع��ه��ن 

اللغويات.

ـ  كيف جتدين الثقافة ال�شع�دية؛ 

اأبـــرز �شيء لفت انتباهِك يف   ومــا هــ� 

الثقافة ال�شع�دية ؟

اأجد الثقافة ال�سعودية جيدة ومتطورة 

وهي فريدة بنوعها، ولفت انتباهي منها 

الثقافات  من  وغريها  ال�سعودي  ال��زي 

التي ي�سعب ذكرها هنا.

تقارب بني ثقافة وه�ية  ـ  هل هناك 

بلدك مع الثقافة واله�ية ال�شع�دية ؟

ال، ال يوجد تقارب بينهما؛ اإذ العادات 

والتقاليد خمتلفة.

ـ  كيف وجــدت الأكــل ال�شع�دي؟ وهل 

اأعجبك ؟

بنكهته  ولذيذا  طيبا  الطعام  وج��دت 

اجلذابة، واأعجبني منه الرثيد و الكب�سة.

ـ  هل زرت مدن ال�شع�دية خالل فرتة 

بها ؟ وكيف  �شياحية  اأو معامل  درا�شتك 

وجدتها ؟

نعم، زرت مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

االأر�س  بقعة على وجه  اأف�سل  ووجدتها 

باأماكنها املقد�سة.

شمس الشتاء...
ر�شالة اجلامعة - �شامي الدخيل:

ت�ش�ير- روؤى ال�شليم

اأ�سعة  حت��ت  اجللو�س  ي���زدان  ال�ستوية،  االأي���ام  ه��ذه  يف 

ال�سم�س، لنيل الدفء من اأ�سعتها فهي كنٌز من كنوز الطبيعة 

على  وت�ساعد  بالعطاء،  وت�سعرنا  احلياة  فينا  تبث  املعطاء، 

اإفراز هرمون ال�سعادة (هرمون ال�سريوتونني)

اجلامعة  حميط  ففي  اإلينا،  بالن�سبة  ال�سم�س  هي  هذه 

هذه  يف  خ�سو�ساً  اخلارجية  اجلل�سات  تطيب  اخل��ارج��ي 

االأيام اجلميلة من ال�سنة، وكيف ال؟ وامل�سطحات اخل�سراء 

تغطي اأرجاء املكان، وهي فر�سة لا�ستفادة من هذه املرافق 

مع هذا اجلو العليل. 

ال�ساهد يف هذه ال�سورة اأن جمموعة من الطالبات يجل�سن 

يف احلديقة القريبة من الكلية؛ لا�ستمتاع مبا حولهن من 

اأو  املقاهي  اإىل  الذهاب  على  وف�ّسلنها  خ�سراء،  طبيعة 

الطاب  يجل�س  اأن  املو�سوع  املغزى من  املطاعم. وهذا هو 

والطالبات يف املحيط اجلامعي وي�ستمتعون مبا حولهم من 

مرافق وحدائق يف فرتة الفراغ  واال�سرتاحة بني املحا�سرات 

بدال من الذهاب اإىل خارج اجلامعة.

ال�ستاء وتنتهي هذه االأجواء اجلميلة،  اأيام قليلة ويذهب 

فاالأْوىل اال�ستفادة منها مبا هو مفيد واجللو�س يف اخلارج 

ملراجعة الدرو�س والنقا�س مع الزماء حول مو�سوع علمي اأو 

بحثي معني يف اأجواء ربيعية غناء.

 ر�شم الطالبة:�شمر حممد خ�شان

@DrBaderN
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ت�سوير - �سارة احلمدان
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نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط و التطوير خالل رئا�سته ور�سة عمل اإعداد اخلطة ال�سنوية للعمل املجتمعي

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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)طبية( الجامعة تجري عملية استبدال الصمام 
Experts Summit  األورطي في بث لمؤتمر

فتح باب التقديم على برنامجين جديدين

ر�سالة اجلامعة ـ م�ساعد الغنيم:

اأج����رى م��رك��ز امل��ل��ك ف��ه��د لطب 

الطبية  املدينة  يف  القلب  وجراحة 

ال�ستبدال  ناجحة  عملية  باجلامعة 

ال�����س��م��ام االأورط�������ي ع���ن ط��ري��ق 

الق�سطرة دون جراحة، وجرى نقلها 

م�ؤمتر  م��ن  ب��دع���ة  مبا�سر  ب��ث  يف 

  »Experts Summit 2023«

برتكيا، ياأتي ذلك ب�سبب متيز املركز 

على م�ست�ى املنطقة يف اإجراء مثل 

هذه العمليات.

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

العليا  الدرا�سات  عميد  اأعلن  

عبد  بن  ه�سام  الدكت�ر  باجلامعة 

ال��ع��زي��ز ال��ه��دل��ق ع���ن ف��ت��ح ب��اب 

جديدين  برناجمني  على  التقدمي 

اجلامعي  للعام  للماج�ستري 

ه��م��ا:  ماج�ستري  ه����،   1445
ال��ع��ل���م يف االأم���ن ال�����س��ي��راين، و 

ت��ق��ن��ي��ات  يف  االآداب  م��اج�����س��ت��ري 

التعليم ، ويُطرح هذان الرناجمان 

ب��ن��ظ��ام امل��ق��ررات وخ���ارج اأوق���ات 

الر�سمي. الدوام 

 علما باأن التقدمي �سيك�ن متاحاً 

اب��ت��داًء م��ن ال��ي���م االأح���د 14 /7 

/1444 ه� وحتى 21 /7 /1444 

�سروط  على  التعرف  وميكن  ه���، 

الرابط:  على  ومتطلباته  القب�ل 

graduatestudies .ksu . ) 

(edu.sa/ar/node/3048
وراب�������ط ت���ق���دمي ال����ب�����اب����ة: (

واأو���س��ح   (dgs.ksu.edu.sa
ال��ب���اب��ة  م��ت��اح ع��ر  ال��ت��ق��دمي  اأن 

العمادة  واأن  ف��ق��ط،  االإل��ك��رتون��ي��ة 

ال�رقية  امل�ستندات  ت�ستقبل  ل��ن 

ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  على  للتقدمي 

ب���اب��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��ل��ي��ا، 

الدرا�سات  على  للتقدمي  القب�ل 

ال�سروط  على  بناًء  مرجمة  العليا 

ال��ع��ام��ة (ل��ل��ج��ام��ع��ة) واخل��ا���س��ة (

ل��ل��ك��ل��ي��ات واالأق�������س���ام وال���رام���ج) 

وفقاً  العام  هذا  حتديثها  مت  التي 

العليا،  للدرا�سات  املنظمة  ئحة  للاّ

املجتمع،  الحتياجات  وا�ستجابة 

يف  للراغبني  اأكر  فر�سة  ولت�فري 

وذكر  ومهاراتهم.  معارفهم  تط�ير 

البيانات  ح�سب  تظهر  الرغبة  اأن 

جميع  حت��ق��ي��ق  وب���ع���د  امل��ط��ل���ب��ة 

ال�سروط.

ي��ج��ب حت��ق��ي��ق جميع  اأن���ه  ك��م��ا 

(للجامعة)  للقب�ل  العامة  ال�سروط 

واالأق�����س��ام)  (للكليات  واخل��ا���س��ة 

ع��ن��د ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب خ���لل ف��رتة 

مبيناً  القب�ل،  ب�ابة  عر  التقدمي 

اإ�سدار قب�ل نهائي يف  يتم  اأنه لن 

كافة  ال�سروط  حتقيق  ع��دم  ح��ال 

خلل فرتة فتح الب�ابة.

واأكد اأنه يحق لعمادة الدرا�سات 

ال��ع��ل��ي��ا اإل���غ���اء ال��ط��ل��ب، وك��ذل��ك 

ال���رتاج���ع ع���ن ق����رار ال��ق��ب���ل يف 

البيانات  �سحة  ع��دم  ثب�ت  ح��ال 

القب�ل  ب�ابة  يف  املدخلة  وال�ثائق 

االإلكرتوين.

وح���ث ال��راغ��ب��ني يف االل��ت��ح��اق 

ال��ع��ل��ي��ا على  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 

االط���لع ع��ل��ى م���ق��ع ال��ع��م��ادة اأو 

ال��ت���ا���س��ل ع��ل��ى اإمي��ي��ل وه���ات��ف 

فقط  التقدمي  فرتة  خلل  العمادة 

 8058646 / 011 - 8057955)

على  العمادة  ح�ساب  اأو   (011  -

اأو   (@DGS_KSA) ت���ي��رت  

dgsad@) االإل���ك���رتوين  ال��ري��د 

( ksu.edu.sa
ك���م���ا دع������ا  امل���ت���ق���دم���ني ع��ن��د 

االإلكرتوين  الريد  على  االإر���س��ال 

اله�ية،  ورق��م  اال���س��م،  كتابة  اإىل 

الذي  والرنامج  والق�سم،  والكلية، 

عليه؛  التقدمي  يف  املتقدم  يرغب 

اأف�سل. ب�سكل  مل�ساعدته 

العمر يرأس اجتماع أوقاف الجامعة

ر�سالة اجلامعة ـ عبداهلل احلربي:

راأ�س معايل رئي�س اجلامعة رئي�س جمل�س االأمانة العامة الأوقاف اجلامعة 

االأوىل  جل�سته  يف  للأوقاف  العامة  االأمانة  اجتماع  العمر  ب��دران  الدكت�ر 

للعام 2023م الثلثاء املا�سي، بح�س�ر كلٍّ من نائب رئي�س اجلامعة الدكت�ر 

عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان، و نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الدكت�ر يزيد بن عبد امللك اآل ال�سيخ، ونائب رئي�س اجلامعة للم�ساريع 

الدكت�ر عبداهلل بن حممد ال�سقري، وبح�س�ر اأع�ساء االأمانة العامة الأوقاف 

اجلامعة: الدكت�ر عبداهلل بن حممد الدخيل، والدكت�ر اأر�سلن بن ظه�ر 

الدين عابد، والدكت�ر اأحمد  بن عبداهلل باكرمان، والدكت�ر خالد الظافر 

االأمني العام الأوقاف اجلامعة.

العام  لهذا  االأوىل  اجلل�سة  اأعمال  ج��دول  مناق�سة  االجتماع  خلل  مت 

واتُّخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.

 يف نهاية االجتماع اأكد نائب رئي�س جمل�س االأمانة على بذل املزيد من 

اجلهد يف متابعة اأعمال االأوقاف وحل التحديات.

 وبدوره قدم االأمني العام الأوقاف اجلامعة ال�سكر لنائب رئي�س جمل�س 

االأمانة واأع�ساء املجل�س.

توقيع اتفاقية بين الجامعة 
وإنترهلث

ر�سالة اجلامعة ـ �سلطان القحطاين:

والدرا�سات  للبح�ث  عبداهلل  امللك  مبعهد  -ممثلًة  اجلامعة  اأب��رم��ت 

اال�ست�سارية بالتعاون مع كلية الطب- اتفاقية اإطارية مع م�ست�سفى اإنرتهلث، 

ومب�جبها تق�م اجلامعة ممثلًة بكلية الطب بت�فري الكفاءات واخلراء يف 

اأدوار  مع  االتفاقية  هذه  تتما�سى  حيث  والتخ�س�سية،  الطبية  املجاالت 

اجلامعة يف ت�ثيق ال�سلة والتكامل مع القطاعات اخلارجية، خا�سًة فيما 

يخدم مدينة الريا�س، ويعزز من ج�دة حياة �سكانها، حيث حتر�س اجلامعة 

اإ�سرتاتيجية حملية وعاملية للم�ساهمة يف نقل املعرفة،  على بناء �سراكات 

اململكة  روؤية  مع  يت�افق  مبا  القطاعات،  اإمكانياتها جلميع  كافة  وت�سخري 

ع االتفاقية عميد معهد امللك عبداهلل للبح�ث والدرا�سات  2030.  وقد وقاّ
التنفيذي  العام  املدير  مع  الثابت  اأحمد  بن  عبداهلل  الدكت�ر  اال�ست�سارية 

مل�ست�سفى اإنرتهلث الدكت�ر عماد بن عبدالعزيز الذكري، بح�س�ر عميد كلية 

الطب  الدكت�ر �سالح بن زيد املح�سن، و مدير وحدة االأعمال بكلية الطب 

الدكت�ر �سعد بن عبدالرزاق ال�سالح، على هام�س امل�ؤمتر الدويل لل�سحة 

املنعقد يف دبي.

يُذكر اأن م�ست�سفى اإنرتهلث ه� اأحد م�ست�سفيات املجم�عة الدولية التي 

االأب��راج  اأحد  من  اتخذ  وقد  الريا�س،   مدينة  يف  حديثاً  خدماِتها  لت  �سغاّ

ال�قفية داخل احلرم اجلامعي جلامعة امللك �سع�د م�قعاً له.

 نظام جديد لمساعدة المكفوفين 
على التنقل

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:

م املهند�سان نايف الطا�سان وعادل الغفيلي من كلية الهند�سة نظاًما  �سماّ

وبرجمتها  ت�ظيفها  مت  عاك�سة،  وم��راآة  بكامريا  م��زودة  (درون)  من  يتك�ن 

اإلكرتونًيا ملراقبة امل�سار املخ�س�س لذوي االإعاقة الب�سرية، والتاأكد من عدم 

اكت�ساف  وحال  وغريها،  الفارغة  كاالأك�اب  امل�سار  على  ع�ائق  اأي  وج�د 

ذلك تق�م (الدرون) باإر�سال معل�مات لفريق الدعم من خلل ت�س�ير هذا 

العائق، ومن ثم يق�م فريق الدعم بالتعامل معه واإزالته بكل �سه�لة. هذا 

النظام ي�ساعد يف �سه�لة تنقل املكف�فني يف املمرات العامة، وتقليل ن�سبة 

االأ�سرار التي قد تنتج عن وج�د الع�ائق يف م�سارهم. وقد عراّ املهند�سان 

بتكلفة  حل  اإيجاد  على  امل�سروع  هذا  يف  حر�سنا  فقاال:  م�سروعهما  عن 

اأقل وج�دة اأعلى، حيث اإن ا�ستخدام الكامريات اأو تعيني م�ظفني ملراقبة 

امل�سار  اإذا كان  املكلفة مادًيا ومعن�ًيا، خ�س��ًسا  يُعد من احلل�ل  امل�سارات 

امل�ستخدم ط�يًل.  وقد �سارك املهند�سان يف معر�س امل�ساريع اخلا�س بق�سم 

الهند�سة الكهربائية حتت رعاية رئي�س اجلامعة، الذي اأبدى اإعجابه بهذا 

امل�سروع، و�سجعهما على امل�سي قدماً يف تط�ير النم�ذج االأويل للم�سروع.

كلية  م�ساريع  اأف�سل  من  واح��داً  ليك�ن  وفاز  تر�سح  قد  امل�سروع  باأن  علماً 

الهند�سة باجلامعة.  واختتم املهند�سان حديثهما فقاال: نحن حري�سان على 

تط�ير من�ذجنا االأويل حتى ن�ساعد املكف�فني على التنقل بحرية تامة يف 

خمتلف االأماكن العامة.


