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جتاوز عدد الأوراق العلمية 2300 ورقة علمية من اأكرث من 88 دولة حول العامل

د. العمر يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم ٢٠٢٣
 - العنود الدغّيم - 

�سمية املطريي:

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران بن 

املوؤمتر  حفل  العمر  عبدالرحمن 

 (2023) للعلوم  ال��دويل  واملعر�س 

وع��م��داء  اجلامعة  ن���واب  بح�سور 

ال�سيخ  بقاعة  اأقيم  ال��ذي  الكليات 

حمد اجلا�سر بالبهو الرئي�س.

واألقى عميد كلية العلوم الدكتور 

ذكر  كلمة  العثمان  عبداهلل  بن  زيد 

من  عكفت  ق��د  اململكة  اأن  فيها 

برنامج  حتقيق  على  را�سخ  منطلق 

املبا�سر  باهتمامها   (2030) روؤيتها 

الب�سرية  ثرواتها  مكامن  با�ستثمار 

حباها  التي  واملكت�سبة،  والطبيعية 

مولي  من  �سخي  وبدعم  بها،  اهلل 

خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 

عهده الأمني -حفظهما اهلل- اللذين 

ل�ستى  ال��ب��ال��غ  اهتمامهما  ي��ول��ي��ان 

املجالت ب�سكل عام وللتعليم وبرامج 

ب�سكل  العلمي  وال��ب��ح��ث  الب��ت��ك��ار 

اإىل حتقيق  املوؤمتر  ويهدف  خا�س، 

العاملي  العلمي  والتكامل  التوا�سل 

الذي يعزز التبادل املعريف ومناق�سة 

م�ستجدات العلوم على اأر�س اململكة؛ 

لتكون منارة ت�سيء العقول.

الدكتور  الكلية  عميد  واأو���س��ح 

العثمان اأن املوؤمتر ي�سارك فيه اأكرث 

من6700 م�سارك من نخبة اخلرباء 

والباحثني والأكادمييني بعدد جتاوز 

ومل�سق علمي  ورق��ة علمية   2300
من اأكرث من 88 دولة حول العامل .

التفا�سيل �ســ 7-6

فتح باب الترشيح لبعض المناصب توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة و )تراحم(
القيادية بالجامعة

 - التحرير:

على  -بناء  واملعاهد  الكليات  عمداء  لختيار  ال�ست�سارية  اللجنة  اأعلنت 

توجيه معايل رئي�س اجلامعة- عن فتح باب القبول للرت�سح ملن�سب عميد كلية 

العلوم،  وعميد كلية علوم احلا�سب التطبيقي باملزاحمية؛ للتجديد للعميد 

احلايل اأو التعوي�س عنه، اإ�سافة اإىل تقييم العميد احلايل الذي �سوف تنتهي 

فرتة عمادته، وذلك بالدخول على رابط موقع اللجنة الإلكرتوين. ذكر ذلك 

لر�سالة اجلامعة اأمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد ال�سنيدي، واأ�سار 

وتود  القيادية،  املنا�سب  لهذه  الأف�سل  اختيار  اإىل  ت�سعى  اجلامعة  اأن  اإىل 

اإج��راءات  تنظيم  الرت�سيح من اجلن�سني ح�سب  لهم  تنبيه من يحق  اللجنة 

اختيار وتر�سيح عمداء الكليات واملعاهد يف اجلامعة اإىل �سرورة الطالع على 

ال�سمات املتوقعة يف املر�سحني ملن�سب عميد للكليات واملعاهد يف اجلامعة 

واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء الكليات واإر�سال تر�سيحاتهم على 

الرابط امل�سار اإليه اأعاله، علماً اأن باب الرت�سيح �سيغلق بنهاية يوم ال�سبت 

1444/8/5ه� املوافق 2023/2/25م.
وجميع  وروؤ�ساءهم  الأق�سام  وكالء  تدعو  اأن  اللجنة  ي�سر  املنا�سبة  وبهذِه 

اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكليات املُعلن عنها، للم�ساركة يف تقييم اأداء عميد 

كليتهم عن طريق منوذج التقييم اخلا�س بذلك، علماً اأن التقييم متاح حتى يوم 

ال�سبت 1444/8/5ه�. ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�سفحة  ا�ستخدام الربيد 

الإلكرتوين اخلا�س بنطاق اجلامعة @ksu.edu.sa  وكلمة ال�سر املرتبطة 

به. وتقت�سر �سالحية التقييم على وكالء الكلية، وروؤ�ساء الأق�سام، واأع�ساء 

هيئة التدري�س يف الكلية املعنية، وتود اللجنة اأن توؤكد للجميع اأن البيانات التي 

يت�سمنها هذا التقييم �سيتعامل معها مبنتهى ال�سرية، ولن ت�ستخدم اإل يف 

اإجراءات املفا�سلة بني املر�سحني لعمادة الكلية.

 - التحرير:

وّقعت �سركة جامعة امللك �سعود 

للتعاون  تفاهم  مذكرة  لال�ستثمار 

امل�����س��رتك م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

عنهم  وامل��ف��رج  ال�سجناء  ل��رع��اي��ة 

معايل  بح�سور  (تراحم)  واأ�سرهم 

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

معايل  و  العمر،  عبدالرحمن  ب��ن 

والتنمية  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر 

ال�سوؤون  وزير  و معايل  الجتماعية 

ال���ق���روي���ة، يف احل��ف��ل  و  ال��ب��ل��دي��ة 

لرعاية  الوطنية  للجنة  ال�سنوي 

ال�سجناء واملفرج عنهم واأ�سرهم.

الت��ف��اق��ي��ة مبثابة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

انطالقة جديدة يف حتقيق عدد من 

املتوائمة  الإ�سرتاتيجية  الأه��داف 

م���ع م�����س��ت��ه��دف��ات روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 

.2030

العلوم الرياضية 
تستقبل رئيس 
اتحاد المالكمة 

التايالندية
 - التحرير

علوم  كلية  عميد  ا�ستقبل   

ال��ري��ا���س��ة وال��ن�����س��اط ال��ب��دين 

الدكتور طارق بن علي ال�ساحلي 

امللكي  ال�سمو  �ساحَب  م��وؤخ��راً، 

الأم�����ر ف��ه��د ب���ن م��ن�����س��ور اآل 

ال�سعودي  الحت��اد  رئي�س  �سعود 

وال��وف��د  التايالندية  للمالكمة 

امل��راف��ق ل��ه، حيث جت��ول �سموه 

والوفد املرافق يف معامل الكلية 

الطرفان  وت��ب��ادل  وخمترباتها، 

�سبل التعاون امل�سرتك بني الكلية 

للمالكمة  ال�سعودي  والحت����اد 

الجتماع  وح�سر  التايالندية. 

التعليمية  لل�سوؤون  الكلية  وكيل 

الأق�سام  وروؤ���س��اء  والأك��ادمي��ي��ة، 

غ��ادر  ث��م  بالكلية،  الأك��ادمي��ي��ة 

ما  مبثل  مودعاً  ال�سمو  �ساحب 

ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي.
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معرض »ارتحال« من مقاعد الدراسة إلى 
مقاعد التدريب التعاوني!

- نورة الدو�سري:

بهو  يف  »ارحت���ال«  معر�ض  اأقيم 

كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية 

بلقي�ض  ال��دك��ت��ورة  اإ���س��راف  حت��ت 

ي��ه��دف اإىل رب��ط  ال���ذي  ع���ل���وان، 

العمل  مبجال  االإع���ام  تخ�س�ض 

وي�ستهدف الطالبات املقبات على 

التخرج والراغبات يف معرفة املزيد 

وحتدثت  التعاوين،  التدريب  عن 

غرام بنت تركي (طالبة يف تخ�س�ض 

ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة) ف��ق��ال��ت اإن 

املعر�ض يعبرّ عن » انتقال الطالبة 

املرحلة  اإىل  اجلامعية  املرحلة  من 

املهنية«. تعر�ض املرحلة االأوىل يف 

الذاتية«  ال�سرية  »كتابة  املعر�ض 

وتبني اأكرث االأخطاء ارتكاباً من قبل 

الطلبة، حيث اأ�سارت �سادن الرتكي 

ال��ع��اق��ات  تخ�س�ض  يف  (ط��ال��ب��ة 

االأل��وان  ا�ستخدام  اأن  اإىل  العامة) 

اإذا  اإال  الذاتية خاطئ،  ال�سرية  يف 

عاقة  له  الوظيفي  املن�سب  ك��ان 

اجلرافيكي،  الت�سميم  اأو  بالر�سم 

ال�سديد  االخت�سار  االأخطاء  ومن 

ب���ل يجب  امل��ه��ن��ي��ة،  يف اخل�����بات 

وم��دة  الوظيفي  املن�سب  حت��دي��د 

ال��ت��اري��خ.  الأه��م��ي��ة  املن�سب  �سغل 

واأ�سافت روان اجلابري (طالبة يف 

»اأن  العامة)   العاقات  تخ�س�ض 

مبتدئ  م�ستويات:  ثاثة  اللغات 

املفرت�ض  ومن  ومتقدم،  ومتو�سط 

بالنجوم  للغة  اإتقاين  عن  اأعب  اأال 

اأو الدوائر الأن الرتكيز �سيكون على 

الفراغ اأكرث«.

) القحطاين  م��ن��رية  واأ����س���ارت 

ال��ع��اق��ات  تخ�س�ض  يف  ط��ال��ب��ة 

يجب  التي  اخلطوات  اإىل  العامة) 

ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ة ال��ق��ي��ام ب��ه��ا قبل 

اإح�سار  ومنها  ال�سخ�سية،  املقابلة 

خطاب من اجلامعة بجانب الهوية 

م�سبق  بحث  وع��م��ل  ال�سخ�سية، 

يف  اأم��ا  اإل��ي��ه��ا.  املتقدم  اجلهة  ع��ن 

اأثناء املقابلة فمن املهم ترك انطباع 

اخلارجي  املظهر  ناحية  من  اأويل 

الب�سري،  والتوا�سل  اجل�سد  ولغة 

توا�سل  انتظار  عليِك  املقابلة  وبعد 

ن�سية  ر�سالة  اإما عن طريق  اجلهة 

اأو ر�سالة على البيد االإلكرتوين.

ت��خ��ت�����ض  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة  ويف 

املتدرب،  فيها  يقع  التي  بامل�ساكل 

(طالبة  اأحمد  بنت  �سارة  اأو�سحت 

اأن  العامة)  العاقات  تخ�س�ض  يف 

من االأخطاء ح�سر الطالب للجهات 

ال��ت��ي ي��رغ��ب يف ال��ت��ق��دمي اإل��ي��ه��ا، 

وبينت  القبول.  تقل فر�ض  وبالتايل 

العريفي (طالبة يف تخ�س�ض  رهف 

العاقات العامة) اأن من ال�سعوبات 

مهام  حتديد  املتدرب،  تواجه  التي 

لي�ست من اخت�سا�سه اأو عدم وجود 

مدربني فاالأف�سل اأن يتوجه املتدرب 

اجلامعة  التدريب يف  للم�سوؤول عن 

حلل هذه امل�سكلة. و�ساركت باحلوار 

الدكتورة �سفية العبد الكرمي وكيلة 

اختيار  اأن  مو�سحًة  االإع��ام  ق�سم 

اجلامعة  ِقبل  من  التدريب  جهات 

وحتليل  درا���س��ة  على  مبنياً  ي��ك��ون 

اجلهة،  ه��ذه  خمرجات  من  للتاأكد 

من  املختارة  اجل��ه��ات  م��ن  والكثري 

بالتوظيف.  تنتهي  ِقبلنا 

اأهمية  ع��ن  �سفية  د.  وع���بت 

ه��ذه  اأن  اأرى   « ق��ائ��ل��ًة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

والأهميتها  ج��دا  مهمة  الفعالية 

ر�سحتها  من بني جميع الفعاليات 

الذهبي؛  اليوبيل  حفل  يف  لتكون 

طالباتنا  ووع���ي  اه��ت��م��ام  الإب����راز 

باأنف�سهن«. واأكملت حديثها م�سريًة 

على جهود  قائمة  الفعالية  اأن  اإىل 

ي�ساركن  بدورهن  الاتي  الطالبات 

امل��ن��ف��ع��ة م���ع ط��ال��ب��ات اأخ���ري���ات، 

»مع  اأن��ه  الكرمي  العبد  واأو�سحت 

ملرحلة  ينتقلن  مل  ال��ط��ال��ب��ات  اأن 

اإال  التوظيف  ملرحلة  وال  التدريب 

ومتهيئات  نف�سًيا  م�ستعدات  اأنهن 

االنتقال«. لهذا 

ووجهت د. �سفية كلمة ل�سحيفة 

»هذه  م�سمونها:  اجلامعة  ر�سالة 

�سكرها  ع��ن  ون��ع��ج��ز  �سحيفتنا 

و���س��ك��ر ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى 

الدكتور  ال�سحيفة  رئي�ض  راأ�سهم 

ع��ل��ي ���س��م��ي��ان ال��ع��ن��زي وج��م��ي��ع 

واأ�سارت  ال�سحيفة«،  يف  العاملني 

لل�سحيفة  امل�ستمرة  متابعتها  اإىل 

اخلا�ض  �سات«  »�سناب  وحل�ساب 

بقولها:  لتختم احلديث  بالتغطيات 

»ن�سعر باأننا مع النا�ض يف كل مكان 

الكليات، ونح�سر  يف اجلامعة ويف 

واملنا�سبات«. الفعاليات  جميع 

بلقي�ض  ال��دك��ت��ورة  ب��ي��ن��ت  ك��م��ا 

قائلة  ال�سحيفة  اأهمية  ال��ع��ل��وان 

» ال�����س��ح��ي��ف��ة جم���ال م��ه��م ج���ًدا 

العملي،  للتطبيق  اأوال  للطالبات 

وث��ان��ًي��ا ل��ت��غ��ط��ي��ة ك��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الأن  حت��دي��ًدا؛  للطالبات  بالن�سبة 

واالأن�سطة  الفعاليات  م��ن  ك��ث��ريا 

طريق  عن  اإال  الكثري  بها  يعلم  ال 

ال�����س��ح��ي��ف��ة«، وذك����رت ع��ل��وان اأن 

�سحيفة ر�سالة اجلامعة بتغطياتها 

لهن  وتفتح  الطالبات  جهد  توثق 

العملي. للتطبيق  املجال 

ندوة ا�ستفاد منها 170 طالبا

االندماج االجتماعي للطلبة الدوليين في المجتمع 
السعودي

ق������م������ا�������ش   _  

املني�سري

الدوليني  الطلبة  اإدارة  اأقامت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وح�����دة ال��ت��وع��ي��ة 

بعنوان:  ن��دوة  باجلامعة  الفكرية 

للطلبة  االج��ت��م��اع��ي  (االن���دم���اج 

ال�سعودي).  املجتمع  يف  الدوليني 

ترحيبية  بكلمة  اللقاء  وا���س��تُ��ِه��ل 

بال�سيوف من مدير االإدارة االأ�ستاذ 

عياد الطوير، وبداأ احلوار الدكتور 

م���ن ق�سم  ال��ع��ت��ي��ب��ي  رف����اع  ���س��ه��ل 

العقيدة   - االإ�سامية  الدرا�سات 

واملذاهب املعا�سرة - بكلية الرتبية 

اململكة،  وميزات  خ�سائ�ض  بذكر 

ال�سريفني،  ل��ل��ح��رم��ني  وخ��دم��ت��ه��ا 

وكذلك جهود اململكة يف خدمة العلم 

وداللتها.  التوحيد  وراي��ة  والعلماء 

كما �ساركت الدكتورة منى بنت عبد 

التدري�ض  هيئة  ع�سو  الغريبي  اهلل 

اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  وع�����س��و 

االجتماعية  للدرا�سات  ال�سعودية 

ب���ع���دة حم������اور م���ن���ه���ا: امل��ج��ت��م��ع 

ال�����س��ع��ودي واالن����دم����اج امل��ع��ي��اري 

ال��ق��ي��م��ي، واالن����دم����اج ال��ت��ف��اع��ل��ي 

موؤ�سرات  اإىل  باالإ�سافة  الوظيفي، 

و�سائل االندماج االجتماعي. وذلك 

الطلبة  اإدارة  اأه���داف  منطلق  م��ن 

الفكري  الوعي  الدوليني يف حتقيق 

باب  ُفتح  اللقاء  نهاية  ويف  للطلبة. 

وو�سل  واال�ستف�سارات،  االأ�سئلة 

عدد امل�ستفيدين من الندوةاإىل 170 

طالبا.

د. إسبن أوزهايات يزور الجامعة
 - منى الفنيخ:

اخل��ارج��ي  االإ���س��راف  ب��رن��ام��ج  ا�ست�ساف 

االأ�ستاذ  اأوزه��اي��ت  اإ�سنب  الدكتور  امل�سرتك 

على  وامل�سرف  كوبنهاجن  بجامعة  امل�سارك 

البنامج. طالبات  اإحدى 

 وق����دم ال��دك��ت��ور حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان: (

الفم  ���س��ح��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ات واحل��ل��ول 

العلوم  لكلية  الرئي�سي  ب��امل��درج  واالأ���س��ن��ان) 

هيئة  اأع�ساء  بح�سور  التطبيقية،  الطبية 

رئي�ض  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ال��ت��دري�����ض 

الطبية  العلوم  بكلية  االأ�سنان  �سحة  ق�سم 

االأ�سنان، وعدد  التطبيقية، ووكيلة ق�سم �سحة 

وحتدث  بالكلية،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من 

والدمناركية  ال�سعودية  التجربة  عن  الدكتور 

عن  للحديث  انتقل  ثم  امل�سرتك،  االإ�سراف  يف 

ملختلف  الدمنارك  يف  باالأ�سنان  العناية  نظام 

لكل  اخلا�سة  العاجية  واخل��ط��ط  االأع��م��ار، 

جودة  على  واالأ�سنان  الفم  �سحة  وتاأثري  فئة، 

تعزيز  اأم���ام  املجتمعية  وال��ت��ح��دي��ات  احل��ي��اة، 

على  واحللول  ال��دمن��ارك،  بدولة  الفم  �سحة 

وال�سيا�سي. النظامي  امل�ستوى 

واختتم جولته باجلامعة بلقاء امل�سرف العام 

امل�سرتك  اخل��ارج��ي  االإ���س��راف  ب��رن��ام��ج  على 

امل�سرف  بح�سور  الغرمييل،  ناديا  الدكتورة 

الداخلي الدكتورة البندري اجلميل، وعدد من 

الطالبة  و�سع  نوق�ض  البنامج حيث  من�سوبات 

الر�سالة. اإجراءات  الإنهاء  القادمة  واخلطط 

ي����ة اجل��ام��ع��ة  ي���اأت���ي ذل����ك حت��ق��ي��ق��اً ل����روؤ

االإ�سرتاتيجية يف دعم البحث العلمي وتطويره، 

العاملية،  ال�سراكات  ج�سور  وفتح  التعاون  وبناء 

امل�سرتك  اخلارجي  االإ�سراف  برنامج  ويحر�ض 

هيئة  ع�سوات  من  ملن�سوباته  االآفاق  فتح  على 

مع  امل�سرتك  البحثي  بالتعاون  وذلك  التدري�ض 

اجلامعات؛  خمتلف  من  االأكادمييني  من  نخبة 

وذلك الإثراء جمتمع املعرفة بكل ما هو جديد 

وفريد.

محاضرة استشر
لحياة أفضل .. للطالبات

 - عهود الداوؤود -العنود الدغيم:

) بعنوان:  برناجما  موؤخراً  واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  كلية  مت  نظرّ

بح�سور  الربيعة،  اأفنان  الدكتورة  اإ�سراف  حتت  اأف�سل)  حلياة  ا�ست�سر 

وكلية الكلية الدكتورة اأروى الر�سيد، ووكلية ق�سم الدرا�سات االجتماعية 

الدكتورة هند العتيبي، وعدد كبري من الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض 

من التخ�س�سات املختلفة، ومن من�سوبي الطاقم االإداري. 

وتوعية  اجلامعي،  الطالب  حياة  جودة  حت�سني  اإىل  البنامج  ويهدف 

واأثرها  االجتماعية  اال�ست�سارات  بعيادة  اجلامعة  طالبات  من  عدد  اأكب 

يف حت�سني جودة احلياة، وم�ساعدة الطالبات اجلامعيات يف التغلب على 

م�سكاتهن والتقليل من حدتها، واإقامة برنامج ترفيهي ثقايف، والتعريف 

بتطبيقات حل امل�ساكل عن بعد مثل تطبيق لبيه، وتطبيق قريبون، وتطبيق 

فامكري، وتطبيق ا�ستنارة.

واأنواعها،  واأهميتها،  باال�ست�سارات،  التعريف  عن  املحا�سرة  وحتدثت 

تطلب  ومتى  تواجهها،  التي  امل�ساكل  وطبيعة  تقدمها،  التي  واخلدمات 

اال�ست�سارة، ومن يقدمها لك؟ وما هي املراكز التي تقدمها كالتطبيقات اأو 

اجلمعيات اأو العيادات؟ 

ياأتي ذلك �سمن مبداأ امل�سوؤولية االجتماعية يف حتقيق برامج التنمية 

االجتماعية لطالبات تخ�س�ض خدمة اجتماعية.

التطوع الصحي يكّرم
»طبية« الجامعة

 - التحرير:

�سكر  �سهادة  باجلامعة  الطبية  املدينة  ت�سلرّمت  م�سروع »متكني«  �سمن 

وتقدير من مركز التطوع ال�سحي بوزارة ال�سحة ُمثرّلة مب�ست�سار البنامج 

للعام٢٠٢٢م  التطوع  وحدة  تاأ�سي�ض  يف  لتميزها  العنزي؛  اأحمد  االأ�ستاذ 

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  الطبية  للمدينة  التنفيذي  العام  املدير  بح�سور 

االأ�ستاذ  واالت�سال  للعاقات  العامة  ل���اإدارة  العام  وامل��دي��ر  الهر�سي، 

عبدالرحمن املن�سور، وم�سرفة الق�سم االأ�ستاذة اأريج ال�سنو�سي.

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
تزور المدينة الطبية

 - التحرير:

في�سل  بن  عبدالرحمن  االإم��ام  بجامعة  الطبية  املدينة  من  وفد  لع  اطرّ

على االإجراءات التنظيمية واالإدارية يف املدينة الطبية اجلامعية، جاء ذلك 

خال زيارته للمدينة الطبية باجلامعة.

العلوم الطبية التطبيقية 
تكّرم طالبها

 - التحرير:

مت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة مي الرا�سد، املتفوقني  كررّ

العاج الطبيعي،  الكلية يف برنامج  من الطاب والطالبات على م�ستوى 

وبرنامج العاج التنف�سي ق�سم الب�سريات، وبرنامج العاج الوظيفي ق�سم 

التي  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  بكلمة  احلفل  بداأ  املختبات. 

اأعربت فيها عن �سعادتها واعتزازها وفخرها بطاب الكلية واأبناء الوطن 

ككل، وُخِتم اللقاء بتكرمي الطاب واملنظمني وامل�ساركني يف اليوم العاملي 

لاأ�سخا�ض ذوي االإعاقة.
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توقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد السعودي
 للثقافة الرياضية

 - التحرير:

وّقعت اجلامعة ممثلة يف عمادة 

تفاهم  م��ذك��رة  امل��ك��ت��ب��ات  ����ش����ؤون 

للثقافة  ال�����ش��ع���دي  االحت����اد  م��ع 

االأ�شتاذ  امل��ذك��رة  وق��ع  الريا�شية، 

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

ال�����ش��ي��خ ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات 

اجللع�د  �شليمان  الدكت�ر  واالأ�شتاذ 

للثقافة  ال�شع�دي  االحت��اد  رئي�س 

على  ال��ع��ام  وامل�����ش��رف  الريا�شية، 

الدكت�ر  املكتبات  ���ش���ؤون  ع��م��ادة 

التنفيذي  واملدير  املقرن،  عبداهلل 

ل����احت����اد ال�������ش���ع����دي ل��ل��ث��ق��اف��ة 

االتفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي  الريا�شية، 

املجتمعية  للم�شاهمة  حت��ق��ي��ًق��ا 

لدور  واإب���رازاً  الهادفة،  وال�شراكة 

الريا�شيني  تثقيف  يف  اجل��ام��ع��ة 

تاأتي  كما  ع���ام.  ب�شكل  واملجتمع 

اجلامعة  روؤية  حتقيق  من  انطاًقا 

العاملية  ال��ري��ادة  اإىل  تهدف  التي 

املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  والتميز 

بح�ث  واإنتاج  متميز  تعليم  وتقدمي 

وتثقفه  املجتمع  ت��خ��دم  اإب��داع��ي��ة 

املعرفة  اقت�شاد  ب��ن��اء  يف  وت�شهم 

م���ن خ���ال اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة 

للتعليم واالإبداع الفكري والت�ظيف 

املحلية  وال�شراكات  للتقنية  االأمثل 

��ا من  وال��ع��امل��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة، وح��ر���شً

على متكني  املكتبات  �ش�ؤون  عمادة 

املجتمعية  امل�شاهمة  من  اجلامعة 

وحتقيق �شراكات جمتمعية هادفة.

توقيع اتفاقية تفاهم بين 
المدينة الطبية ومستشفى 

هيوستن ميثوديست

 - التحرير:

هي��شنت  م�شت�شفى  مع  تفاهم  اتفاقية  باجلامعة  الطبية  املدينة  وقعت 

ميث�دي�شت االأمريكية، ت�شمل جماالت تط�ير وتطبيق امل�شاريع ذات العاقة 

باجل�دة و�شامة املر�شى والتدريب وت�فري اخلدمات االإكلينيكية واالإدارية 

والتعليمية.

الدكت�ر  الطبية اجلامعية  للمدينة  التنفيذي  العام  املدير  االتفاقية  وّقع 

اأحمد الهر�شي واملديرة التنفيذية لهي��شنت ميث�دي�شت هيلث كري خلدمات 

التنفيذي  املدير  بح�ش�ر  اإي�شرت،  كاثي  ال�شيدة  العاملية  ال�شحية  الرعاية 

اجلا�شر،  ف���زي  الدكت�ر  اجلامعية  الطبية  املدينة  يف  ال�شحية  لل�ش�ؤون 

واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون االأكادميية الدكت�ر اأحمد باهمام، واملدير الطبي 

الطبية  واملديرة  اخلمي�س،  نا�شر  الدكت�ر  اجلامعي  امللك خالد  مل�شت�شفى 

من  وع��دد  ال�شبيت،  �شارة  الدكت�رة  اجلامعي  االأ�شنان  طب  مل�شت�شفى 

م�ش�ؤويل ال�شركة.

اإن  اأحمد الهر�شي  التنفيذي للمدينة الطبية الدكت�ر  العام  وقال املدير 

االتفاقية تاأتي يف وقت ي�شهد فيه القطاع ال�شحي تط�راً مت�شارعاً ي�شتدعي 

اخلدمات  بج�دة  واالرتقاء  واملعارف،  اخلربات  تبادل  خال  من  م�اكبته 

ال�شحية مبا يعزز ر�شا امل�شتفيدين من خال تطبيق اأف�شل املعايري الدولية 

يف املجال ال�شحي، م�ؤكداً �شرورة دعم برامج تط�ير اخلدمات ال�شحية، 

والتعليم الطبي، والبحث العلمي انطاًقا من روؤية اململكة 2030، م�شيفاً 

اأن املدينة الطبية اجلامعية تعد من الروافد ال�شحية العريقة على م�شت�ى 

اململكة مبا ت�شمه من خربات ب�شرية، واإمكانات طبية متقدمة.

ل�  التنفيذية  واملديرة  الرئي�شة  اإي�شرت  كاثي  ال�شيدة  قالت  جانبها  من 

مذكرة  »ت�شجل  العاملية:  ال�شحية  الرعاية  خلدمات  ميث�دي�شت  هي��شنت 

اتفاقية  التفاهم ف�شًا جديداً يف عملياتنا يف اململكة.. ون�ؤكد من خال 

بت�فري خدمات �شحية  ميث�دي�شت  التزامنا يف هي��شنت  امل�قعة،  التفاهم 

ت�شتجيب ملتطلبات اململكة التي تت�افق مع املعايري ال�شحية العاملية«.

ميث�دي�شت  هي��شنت  ت�فر  الطرفني،  بني  التعاون  اتفاقية  على  وبناء 

تت�شمن  التي  الطبية،  للمدينة  والتعليمية  واالإداري��ة  االإكلينيكية  اخلدمات 

تبادل  عن  ف�شًا  التميز.  مراكز  وتط�ير  االإكلينيكي  املجال  يف  التعاون 

اخلربات وبرامج التعليم والتدريب، واإن�شاء ج�شر مهني وتعليمي لاأطباء 

بني امل�ؤ�ش�شتني.

وبعد مرا�شم الت�قيع زار وفد ال�شركة املراكز ال�شحية للمدينة الطبية 

جتهيزات  من  ت�شمه  ما  على  واطلع  واالأج��ن��ح��ة،  واالأق�����ش��ام  اجلامعية، 

اأعلى  وفق  متكاملة  طبية  رعاية  من  تقدمه  وما  متط�رة  طبية  واإمكانات 

معايري اجل�دة العاملية، اإىل جانب مرافق التدريب الطبي، والبحث العلمي، 

كما اطلع ال�فد على امل�شاريع امل�شتقبلية للمدينة الطبية اجلامعية.

 ي�شار اإىل اأن م�شت�شفى هي��شنت ميث�دي�شت، الع�ش� امل�ؤ�ش�س وال�شريك 

م�ج�د يف  العامل  مركز طبي يف  اأكرب  ال�شهري،  الطبي  تك�شا�س  مركز  يف 

مدينة هي��شنت ب�الية تك�شا�س االأمريكية،  له تاريخ عريق يزيد على 100 

عام من االإجنازات واالأبحاث الطبية الرائدة، اإ�شافًة اإىل ا�شتقبال املر�شى 

من جميع اأقطار العامل لتلقي العاج يف مرافقه  ومن�شاآته املتط�رة امل�شه�رة 

بخدماتها االإكلينيكية املتميزة، ورعايتها الطبية وطاقمها الطبي امل�ؤلف من 

اخت�شا�شيني دوليني، ت�فر هي��شنت ميثدوي�شت خلدمات الرعاية ال�شحية 

القطاع  ملتخ�ش�شي  وتط�ير  تدريب  ا�شت�شارية، وخدمات  العاملية خدمات 

ال�شحي وم�ؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية يف جميع اأنحاء العامل.

تدشين أولى خدمات مركز بحوث 
كلية العمارة والتخطيط

 - التحرير:

د�ّشن مركز بح�ث كلية العمارة والتخطيط اأوىل خدماته ملن�ش�بي كلية 

خدمة  وهي  العليا  الدرا�شات  وطاب  االأ�شاتذة  من  والتخطيط  العمارة 

»حتكيم اال�شتبيانات«. واأكد مدير مركز البح�ث د. وليد الزامل اأن هذه 

اخلدمة متاحة ملن�ش�بي الكلية.

وتتطلب تعبئة من�ذج »حتكيم اال�شتبيان« واإر�شاله عرب الربيد االإلكرتوين 

للمركز. 

البحثية  املخرجات  جت�يد  يف  اخلدمة  ه��ذه  ت�شاعد  �ش�ف  واأ���ش��اف 

لكلية العمارة والتخطيط من خال ا�شتخدام اآلية »مراجعة النظراء« ومبا 

يتما�شى مع اإ�شرتاتيجية اجلامعة يف اإنتاج بح�ث اإبداعية تخدم املجتمع.

تحكيم المشاريع النهائية لطالبات مشروع 
التخطيط العمراني األول

ح�����س��ن،  ه����اج����ر    -  

هنوف عون:

العمراين  التخطيط  ق�شم  �شهد 

االأربعاء  والتخطيط  العمارة  بكلية 

م�شاريع  ومناق�شة  عر�س  املا�شي، 

ملقرر  العمراين  التخطيط  طالبات 

ملرحلة   1 تخطيط عمراين  م�شروع 

دفعة  اأول  تعد  حيث  البكال�ري��س 

طالبات يف الق�شم.

وقد ح�شر جل�شة املناق�شة �شاحبة 

تركي  ب��ن��ت  ن����رة  االأم�����رية  ال�شم� 

م�شاعل  االأم���رية  ال�شم�  و�شاحبة 

ال�شعان ال�شركاء امل�ؤ�ش�شني ل�شركة 

التنمية  ال��رائ��دة يف جم��ال   Aeon
االأ�شتاذة  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتدامة. 

التنفيذي  املدير  ال�شديري  ج�اهر 

ل�شركة ال�ثبة اال�شت�شارية وعدد من 

املحكمني الداخليني من اأع�شاء هيئة 

التدري�س بالكلية.

وا�شتفتحت جل�شة املناق�شة بكلمة 

عبدالعزيز  ال��دك��ت���ر  الكلية  عميد 

اإىل  فيها  اأ���ش��ار  ال���ذي  الدغي�شم 

يف  العمراين  التخطيط  ق�شم  �شعي 

وذلك   2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

باإتاحة تخ�ش�س التخطيط العمراين 

للطالبات متكيناً لدورهم يف املجتمع 

وتاأهيلهم باملهارات الازمة للم�شاركة 

رئي�س  وّج���ه  وبعدها  التط�ير.  يف 

الدكت�ر  العمراين  التخطيط  ق�شم 

للحا�شرين  ال�شكر  العرابي  �شميح 

وداخليني  خ��ارج��ي��ني  حمكمني  م��ن 

�شترثي  ال��ت��ي  دع���ت��ه��م  تلبية  على 

للطالبات  واملهني  املعريف  اجلانب 

اآفاقهم يف املجال العمراين.  وت��شع 

كما ح�شرت الدكت�رة ن�رة اخلمي�س 

طالبات  م��ن  وع���دد  الكلية  وك��ي��ل��ة 

التخطيط العمراين دعماً وحتفيزاً.

ت���ن���اول���ت اجل��ل�����ش��ة م�����ش��روع��ني 

املحكمني  تق�شيم  مت  ع��م��ران��ي��ني 

اخلارجيني والداخليني عليهم بحيث 

تخطيط  على  االأول  امل�شروع  رك��ز 

ح���ي ال����زه����راء مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���س 

عبدالعزيز  الدكت�ر  اإ���ش��راف  حتت 

ع�ن  هن�ف  واملهند�شة  اأب��شليمان 

�شارك فيه خم�س طالبات هن  �شارة 

جملد،  ن���را  العنيزي،  هند  ال��ك���د، 

م�شك الدو�شري، و�شارة الع�بثاين. 

بينما تناول امل�شروع الثاين حت�شني 

االإزده����ار  بحي  العمرانية  البيئة 

مبدينة الريا�س حتت اإ�شراف د.حنان 

فيه  �شارك  م.هاجر ح�شن  و  رفعت 

���ش��ت ط��ال��ب��ات ه��ن الن���ا احل��رب��ي، 

ورغد  الزهراين،  ولينا  العلي،  واأثري 

وملياء  اجللع�د،  وم��رمي  العجاجي، 

متام  يف  اجلل�شة  ب���داأت  التميمي. 

ملدة  وا�شتمرت  �شباحاً   9 ال�شاعة 

�شاعتني. واختتمت اجلل�شة بال�شكر 

جلميع املحكمني لتخ�شي�س جزء من 

وقتهم الإثراء املناق�شة ونفع الطالبات 

للق�شم  امل��رج���ة  االأه���داف  لتحقيق 

والرفع به على م�شت�ى اجلامعة.

»طبية« الجامعة 
تشارك في »اليوم 
العالمي للسرطان«

 - التحرير:

لل�شرطان  العاملي  الي�م  مبنا�شبة 

فرباير  من  ال��راب��ع  ي�شادف  ال��ذي 

يف  اجل��ام��ع��ي  االأورام  م��رك��ز  نظم 

حملة  اجلامعية  الطبية  امل��دي��ن��ة 

ت�ع�ية من خال احل�شاب الر�شمي 

 @ ksumedicalcity  على ت�يرت

وطرق  ال�شرطان  مبر�س  للتعريف 

ال�قاية منه مثل: ممار�شة الريا�شة 

مع  غ��ذائ��ي �شحي،  ن��ظ��ام  وات��ب��اع 

واأح���دث  امل��ب��ك��ر،  الك�شف  اأه��م��ي��ة 

ال��شائل يف عاجه، وتهدف احلملة 

املفاهيم  وت�شحيح  املجتمع  لت�عية 

العامة ح�ل املر�س.

 التربية تحتفل باليوم 
العالمي للتعليم 

 - التحرير:

(�شطر  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 

عدداً  املا�شي  االأربعاء  الطالبات) 

مبنا�شبة  امل��ق��ام��ة  الفعاليات  م��ن 

الذي   2023 للتعليم  العاملي  الي�م 

اأعلنته منظمة االأمم املتحدة للرتبية 

حتت  (الي�ن�شك�)  والثقافة  والعلم 

�شعار (اال�شتثمار يف النا�س، اإعطاء 

االأول�ية يف التعليم) وذلك من خال 

الكلية وعدد  اإقامة معر�س يف به� 

واللقاءات  احل�ش�رية  ال�ر�س  من 

بالتن�شيق مع املركز  عن بعد وذلك 

املهنية،  والتنمية  للتط�ير  الرتب�ي 

وقد �شارك يف هذه الفعالية اأق�شام 

الكلية ووحداتها واالأندية الطابية.

وكيلة شؤون 
الطالبات تستقبل 
وفد األميرة نورة

 - التحرير:

�ش�ؤون  وكيلة  عمادة  ا�شتقبلت 

وف��داً  الطالبات  ل�ش�ؤون  ال��ط��اب 

م���ن ج��ام��ع��ة االأم������رية ن�����رة بنت 

ع��ب��دال��رح��م��ن، ه���دف���ت ال���زي���ارة 

لتبادل اخلربات يف جمال االإ�شكان 

الطابي باجلامعة. وقد قام ال�فد 

ال�شكن  داخل  بج�لة  الزيارة  خال 

ومرافقه  وح��دات��ه  على  ل��اط��اع 

اجلامعة.  تقدمها  التي  واخلدمات 

وقد كان يف ا�شتقبال ال�فد مديرة 

�شكن الطالبات وم�ظفات ال�شكن.

اختتام النسخة األولى من البطولة النيابية 
بنادي العدالة النيابية

 - التحرير:

الطاب  ���ش���ؤون  عمادة  اختتمت 

الن�شخة االأوىل من البط�لة النيابية 

م���ؤخ��راً،  النيابية  ال��ع��دال��ة  ب��ن��ادي 

بح�ش�ر وكيل  عمادة �ش�ؤون الطاب 

لاأن�شطة وال�شراكة الطابية الدكت�ر 

عبدالعزيز العريفي.

-ال��ت��ي  ال��ب��ط���ل��ة  �شاهمت  وق���د 

يف  الطلبة-  م��ن  العديد  ح�شرها 

امل��ذك��رات،  كتابة  مفاهيم  تط�ير 

روح  من  وع��ززت  الرتافع،  ومهارات 

املناف�شة لدى امل�شاركني فيها.
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لتفعيل ال�رشاكة البحثية..

العلوم الطبية التطبيقية تستقبل وفدا من 
مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية

المراسم والبروتوكوالت لطالبات اإلعالم

محاضرة عن الرياضة ودورها في تعزيز الكفاءة البدنية

 - التحرير 

ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  زار   

مدير  املا�ضي  الأ�ضبوع  التطبيقية 

م��رك��ز ال��ب��ح��وث مب��دي��ن��ة الأم���ر 

���ض��ل��ط��ان ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ض��ان��ي��ة  

بدعوة  الربيعان،  خالد  الدكتور 

ال�ضحية. التاأهيل  من ق�ضم علوم 

تفعيل  ب��ه��دف  ال��زي��ارة  ج��اءت 

فر�ص  لزيادة  البحثية؛  ال�ضراكة 

ال��ك��ف��اءة  ذات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

وللتعرف  اأي�ضاً،  العاملية  والنوعية 

ع��ل��ى اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، 

الكلية،  يف  البحثية  املعامل  وزيارة 

البحثية  املركز  باأن�ضطة  والتعريف 

البحثية  الفر�ص  برنامج  املت�ضمنة 

التدري�ص  هيئة  لأع�ضاء  املوجهة 

البحثية  والن�ضاطات  الأكادمييني، 

و  وال��دك��ت��وراه،  املاج�ضتر  لطلبة 

املوجه  البحثية  الفر�ص  برنامج 

التخرج. قبل  ما  للطالب 

ترحيبية  بكلمة  ال��زي��ارة  ب��داأت 

التاأهيل  ع��ل��وم  ق�ضم  رئ��ي�����ص  م��ن 

الديحان،  م�ضعل  الدكتور  ال�ضحي 

ب��ع��د ذل���ك ق����ّدم ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

الربيعان عر�ًضا تعريفًيّا  عن مركز 

بن  �ضلطان  الأمر  البحوث مبدينة 

الإن�ضانية،  للخدمات  عبدالعزيز 

يف  خدمات  من  املركز  يقدمه  وما 

من�ضقة  وعر�ضت  البحوث.  جمال 

و  العومي  اأروى  الأ���ض��ت��اذة  املركز 

كوي�ضرتيانو  مودي�ضتو  الأ���ض��ت��اذ 

باملدينة  التمري�ص  اأبحاث  من�ضق 

بني  البحثي  التعاون  تفعيل  اآل��ي��ة 

والكلية. البحوث  مركز 

على  ج��ول��ة  ال���زي���ارة  ت�ضمنت 

للتعرف  الكلية  وع��ي��ادات  معامل 

ع��ل��ى الإم���ك���ان���ات امل���ت���وف���رة من 

اأج����ه����زة وخم����ت����رات وك��را���ض��ي 

. بحثية

 -  غادة ال�سبيعي:

طالبات  م��ن  جمموعة  اأق��ام��ت 

العالقات  م�ضار  الإع����الم  ق�ضم 

ال��ع��ام��ة، م���وؤخ���راً ن���دوة ب��ع��ن��وان: 

اململكة  املرا�ضم والروتوكولت يف 

ال�ضعودية. العربية 

الطلبة  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل  ه��دف��ت 

ح���ول اأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق امل��را���ض��م 

للعاملني يف جمال  والروتوكولت 

وا�ضتهدفت  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��الق��ات 

ال���ن���دوة ط��ال��ب��ات ق�����ض��م الإع����الم 

واملهتمني  العامة،  العالقات  م�ضار 

حتت  اجلانب،  هذا  على  بالطالع 

حممد  بلقي�ص  ال��دك��ت��ورة  اإ���ض��راف 

الدكتورة  علوان ومب�ضاركة كل من: 

ال��دك��ت��ورة �ضلمى  ن��وف احل��زام��ي، 

املطري.

احلزامي  نوف  الدكتورة   عرت 

يف ت�ضريحها لر�ضالة اجلامعة حيث 

م�ضار  طالبات  اأ�ضكر  بدايًة  قالت: 

العالقات العامة و الدكتورة بلقي�ص 

ع��ل��وان ع��ل��ى اإق��ام��ة ه���ذه ال��ن��دوة 

ال��رائ��ع،  التنظيم  وه���ذا  اجلميلة 

الرثي  املو�ضوع  هذا  اختيار  وعلى 

العامة.  العالقات  لطالبات  واملهم 

واملرا�ضم  الروتوكولت  فمو�ضوع 

م��ه��م وم���وؤث���ر يف ال��ع�����ض��ر احل��ايل 

الذهنية  بال�ضورة  يرتبط  اأنه  حيث 

وبالعالقات الدولية وغره.

ومناق�ضة  املو�ضوع  ه��ذا  وط��رح 

واكت�ضاب  تعلمه  واآل��ي��ة  اأه��م��ي��ت��ه 

للطالب  الأهمية  غاية  يف  مهاراته 

تطلبها  مهارة  بو�ضفها  والطالبات 

يف  الر�ضمية  اجلهات  من  العديد 

موظف العالقات.

ومبناق�ضة  باحل�ضور  ا�ضتمتعت 

املفهوم وبعر�ص اأمثلة عن تفا�ضيله 

ومبا  اكت�ضابه،  واآل��ي��ة  وتطبيقاته 

ع��ر���ض��ت��ه ال��زم��ي��الت ال��ف��ا���ض��الت 

والدكتورة  علوان  بلقي�ص  الدكتورة  

�ضلمى املطري، واأنا �ضعيدة بوجود 

واملهمة  الفاعلة  الندوات  هذه  مثل 

للطالب يف ق�ضم الإعالم.

 -  التحرير:

اأق�����ام�����ت وح�������دة ال���ع���الق���ات 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����وؤخ����راً، حم��ا���ض��رة 

يف  الريا�ضة  دور  بعنوان:  تثقيفية 

وال�ضحة  البدنية  الكفاءة  تعزيز 

حممد  الدكتور  قدمها  النف�ضية، 

اأ���ض��ت��اذ علم  ال��دو���ض��ري  �ضعد  ب��ن 

النف�ص الريا�ضي وال�ضحة من ق�ضم 

امليكانيكا احليوية وال�ضلوك احلركي 

والن�ضاط  ال��ري��ا���ض��ة  ع��ل��وم  بكلية 

ال���ب���دين، وال���دك���ت���ور اأح���م���د على 

حممد عبد الرحمن اأ�ضتاذ التدريب 

امليكانيكا  ق�����ض��م  م���ن  ال��ري��ا���ض��ي 

بكلية  احلركي  وال�ضلوك  احليوية 

علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين.

الريا�ضة  دور  املحا�ضرة  تناولت 

وال�ضحة  البدنية  الكفاءة  تعزيز  يف 

الوعي  رفع  يف  واأهميتها  النف�ضية 

املجتمع،  اأف���راد  جلميع  ال�ضحي 

ب���اع���ت���ب���اره���ا و���ض��ي��ل��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة 

وتناف�ضية تعالج كثرا من الأمرا�ص 

النف�ص،  يف  الثقة  وت��ع��زز  املزمنة 

وتفاعل احلا�ضرون وامل�ضاركون مع 

مو�ضوعات املحا�ضرة والتي تتوافق 

مع روؤية واأهداف اململكة 2030. 

لوحدة  ال�ضكر  ُقّدم  اخلتام   ويف 

ال��ع��الق��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، 

واجل��ودة،  للتطوير  الكلية  ووك��ال��ة 

امللمو�ص  دعمه  على  الكلية  ولعميد 

التثقيفية  للفعاليات  وامل�ضتمر 

وخدمة املجتمع.

مركز الترجمة يحصد جائز عربية جديدة بـ )البحر المفتوح(
 - التحرير:

حقق  للجامعة  جديد  منجز  يف 

جائزة  باجلامعة  الرتجمة  مركز 

والتفاهم  للرتجمة  حمد  ال�ضيخ 

ال�����دويل، واأع���ل���ن جم��ل�����ص اأم��ن��اء 

بجوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  اجل��ائ��زة 

املو�ضم الثامن لعام 2022م، التي 

وموؤ�ض�ضات  اأف���راد  فيها  تناف�ص 

دول��ة   33 م��ن  ب��ال��رتج��م��ة  معنية 

النتائج  واأعلنت  واأجنبية  عربية 

وح�ضد  القطرية،  العا�ضمة  يف 

م�ضطفى  الدكتور  امل��رك��ز  ع�ضو 

اجلائزة  قا�ضم  اهلل  عبد  حممد 

املفتوح)  كتاب(البحر  ترجمة  عن 

جلوزيف مانينغ، يف فئة الرتجمة 

اللغة  اإىل  الإجنليزية  اللغة  م��ن 

ترجمته  مراجعة  وج��رت  العربية، 

وحت��ك��ي��م��ه ع���ر م��رك��ز ال��رتج��م��ة 

ب��اجل��ام��ع��ة. وي���ع���دُّ ال��دك��ت��ور من 

بعدد  فاز  وقد  البارزين  املرتجمني 

من اجلوائز العربية والدولية.

يذكر اأن مركز الرتجمة بداأ اأول 

عام  املرتجمة  الكتب  م��ن  اإنتاجه 

قدم  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  1413ه�، 
مرتجم  كتاب   1300 نحو  امل��رك��ز 

ال���ع���ل���وم وامل���ع���ارف،  يف خم��ت��ل��ف 

وم���ن خم��ت��ل��ف ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة 

اللغات  هذه  وت�ضمل  العربية،  اإىل 

%95 من الكتب  الإجنليزية ومتثل 

املرتجمة، تليها الأملانية ومتثل 2% 

وهي  الأوروب��ي��ة  اللغات  باقي  ثم   ،

والإ�ضبانية  والإيطالية  الفرن�ضية 

الباقية،   3% ومت��ث��ل  وال��رو���ض��ي��ة 

حتفيز  الرتجمة  مركز  وي�ضتهدف 

باجلامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء 

جمال  يف  والرتجمة  التاأليف  اإىل 

ت��خ�����ض�����ض��ات��ه��م، وت�����ض��ج��ي��ع ح��رك��ة 

وو�ضع  ودعمها  والتعريب  الرتجمة 

العلمية  وامل��ع��اج��م  امل�����ض��ط��ل��ح��ات 

تنميطها  على  والعمل  التخ�ض�ضية 

يهدف  كما  وتعميمها،  وتوحيدها 

زمنية  خ��ط��ة  اإع����داد  اإىل  امل��رك��ز 

امل��ق��ررة  الكتب  وت��ع��ري��ب  لرتجمة 

للمرحلتني  وامل���راج���ع  وامل�����ض��ادر 

اجل���ام���ع���ي���ة وال���ع���ل���ي���ا، وت��رج��م��ة 

اأو  الأ�ضا�ضية  العلمية  ال��دوري��ات 

الأب���ح���اث اجل��ي��دة ف��ي��ه��ا، اإ���ض��اف��ة 

العلمية  الكتب  ترجمة  اإع��ادة  اإىل 

ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ف��ق��دت اأ���ض��ول��ه��ا 

كما  العربية،  اللغة  اإىل  العربية 

الأب��ح��اث  ن�ضر  على  امل��رك��ز  يعمل 

هيئة  لأع�����ض��اء  املرتجمة  العلمية 

التدري�ص باجلامعة، ويقيم الدورات 

جمال  يف  التخ�ض�ضية  التدريبية 

الرتجمة، واملحا�ضرات و املوؤمترات 

ب��ق�����ض��اي��ا  ال����ن����دوات اخل��ا���ض��ة  و 

من  الن�ضر  و  التاأليف  و  الرتجمة 

املهتمني،  و  الباحثني  دع��وة  خ��الل 

مركز  اأه��داف  من  اأن  اإىل  اإ�ضافة 

يف  اخل���راء  ا�ضتقطاب  ال��رتج��م��ة 

املتعلقة  الأعمال  تخطيط  جمالت 

الرتجمة  جم���الت  يف  ب��ال��ت��ع��ري��ب 

اإعداد وتدريب  الإ�ضهام يف  وكذلك 

الرتجمة  جم��الت  يف  متخ�ض�ضني 

احلا�ضب  تطبيق  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة 

وبنوك  الرتجمة  اأع��م��ال  يف  الآيل 

وامل�ضطلحات. املعلومات 

االبتزاز اإللكتروني
 في محاضرة 

 - حنان التميمي، عهود الداوؤود: 

نّظمت كلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية موؤخراً ندوة بعنوان (البتزاز 

الإلكرتوين #ليغرونك)  قّدمتها الدكتورة هيلة ال�ضليم من كلية الرتبية، 

والدكتورة عال عزت من كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية، واأدارت الندوة 

الأ�ضتاذة اأفنان ال�ضدحان من كلية علوم احلا�ضب واملعلومات، حتت اإ�ضراف 

الدكتورة �ضفية العبدالكرمي.

بداأت الندوة باحلديث عن كيفية حماية ال�ضحية لنف�ضها من الناحية 

م�ضتقباًل،  لالبتزاز  تتعر�ص  قد  التي  اأم  ابتزازها  مت  التي  �ضواء  التقنية 

واأي�ًضا عن الأ�ضاليب التقنية التي ي�ضتخدمها املبتز يف عملية البتزاز.

الدكتورة عال عزت كيفية توعية املجتمع حول احلماية  حيث ناق�ضت 

القانونية من جرمية البتزاز الإلكرتوين، وكيف يطبق النظام على مرتكب 

اجلرمية؟ وهل �ضيبقى املبتز بال عقاب؟

تالها مداخلة الدكتورة هيلة ال�ضليم التي ذكرت الآثار النف�ضية جلرائم 

البتزاز الإلكرتوين، والدوافع التي تدفع املبتز لقيامه بالبتزاز الإلكرتوين.

هدفت الندوة اإىل زيادة الوعي بكل طرق واأ�ضاليب الأذى الإلكرتوين، 

وتزويد اجلمهور بطرق حفظ معلوماتهم عر الإنرتنت، ورفع وعي اجلمهور 

مبخاطر الإنرتنت واأخذها على حممل اجلد، واإر�ضاد اجلمهور حول كيفية 

مواجهة البتزاز يف حال وقوعه، وتزويدهم باجلهات الر�ضمية للم�ضاعدة، 

وتوجيه اجلمهور لطرق التعامل النف�ضي مع من تعر�ص لالبتزاز.

زيارة ميدانية للمركز الوطني 
لألزمات والكوارث الصحية

 - التحرير:

زار جمموعة من طالب كلية الأمر �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

الطبية الطارئة املركز الوطني لالأزمات والكوارث ال�ضحية بالريا�ص حتت 

اإ�ضراف الدكتور اأحمد الوذيناين رئي�ص ق�ضم اخلدمات الإ�ضعافية بالكلية، 

واطلع الطالب على املركز باأق�ضامه املختلفة وطريقة تعامله مع الكوارث 

ال�ضحية الطارئة.

يوم توعوي عن التمريض 

 - التحرير:

باجلامعة-  الطبية  املدينة  التمري�ص يف  ل�ضوؤون  العامة  الإدارة  عقدت 

التمري�ص-  كلية  مع  بالتعاون  التخرج  حديثي  و  المتياز  بوحدة  ُمّثلة 

»النخبة«  املدينة  وبرنامج  التمري�ص  امتياز  لرنامج  توعويا  برناجما 

اجلديد على مدى يومني بح�ضور عدد من اأع�ضاء هيئة التدري�ص وطالب 

التمري�ص مبختلف امل�ضتويات.
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 - ماجد العتيبي - 

عبداهلل ال�سبيعي:

الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  احتفت 

والجتماعية الأحد املا�سي ب�ساحب 

بن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  الأم����ر  ال�سمو 

ثنيان اآل �سعود عميد الكلية الأ�سبق، 

بح�سور نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

ال��ن��م��ي وع��م��ي��د الكلية  ب��ن ���س��ال��ح 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب ب��ن حممد 

هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  اخليل  اأب��ا 

التدري�س واملوظفني.

بداأ احلفل بعر�س فيديو يتحدث 

اآل  عن �سمو الأم��ر نايف بن ثنيان 

ومنها:  التاريخية  ومنجزاته  �سعود 

البرتول  مركز  مدير  من�سب  تقلده 

الإع���ام،  ق�سم  ورئي�س  الكلية،  يف 

ال�سعودي  الثقايف  املكتب  يف  وعمله 

بريطانيا  يف  الثقايف  للملحق  نائًبا 

ا على الأندية واملدار�س  وم�سرفاً عامًّ

ال�سعودية، وعمله عميداً لكلية العلوم 

الإن�سانية والجتماعية ملدة جتاوزت 

مركز  على  والإ����س���راف  اأع����وام،   ٦

امللك �سلمان لدرا�سة تاريخ اجلزيرة 

العربية وح�ساراتها، كما ُعنينِّ �سموه 

راً ع�سًوا يف هيئة حترير جملة  موؤخَّ

درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية.

واألقى عميد كلية العلوم الإن�سانية 

عبدالوهاب  الدكتور  والجتماعية 

بن حممد اأبا اخليل كلمة قال فيها: 

لنقف  املحفل  هذا  يف  اليوم  جنتمع 

اح��رتاًم��ا واإج����اًل وت��ك��رمًي��ا ل�سمو 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الأم��ر 

التي  احلثيثة  ج��ه��وده  على  �سعود 

ق��دم��ه��ا ط���وال ف���رتة ت��ول��ي��ه ع��م��ادة 

هذه الكلية العريقة، وما قام به من 

العمل  خ��ال  م��ن  كثرة  ت�سحيات 

م�سلحة  على  واحل��ر���س  ال�����دوؤوب 

ا للتكرمي  الكلية، وكان بذلك م�ستحقًّ

له،  بالف�سل  اع��رتاف  وهو  بجدارة، 

وهو  ال��رج��ل  ب��ه��ذا  نحتفي  ل  كيف 

كلية  اأيقونة  يكون  اأن  ي�ستحق  الذي 

فهو  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم 

بحق عراب التطوير يف الكلية، ففي 

فرتة توليه اإدارة الكلية حققت الكلية 

الأ�سعدة،  ك��ل  على  نوعية  ق��ف��زات 

ومتثَّل ذلك يف حتقيق الكلية -على 

امل�����س��ت��وى ال����راجم����ي- الع��ت��م��اد 

ال�����دويل وال��وط��ن��ي مل��ع��ظ��م ب��رام��ج 

الإداري��ة  الهيكلة  واإع���ادة  اأق�سامها، 

على  وح�سولها  العاملية  الأزم��ة  بعد 

���س��ه��ادة الآي����زو، واك��ت��م��ال منظومة 

ال��ت��ع��اق��دات الإل��ك��رتون��ي��ة اأك��ادمي��يًّ��ا 

واإداريًّا، واإطاق العديد من املبادرات 

وتطبيقها على اأر�س الواقع، وتوقيع 

املهمة.  ال�سراكة  اتفاقيات  من  عدد 

ول����و حت��دث��ن��ا ع���ن ب��ع�����س ج��وان��ب 

الدكتور  ل�سمو  ال�سخ�سية  ال�سفات 

نايف الإدارية والأكادميية والثقافية 

والإن�سانية ، فهو اإداري وقيادي من 

الدرجة الأوىل، ا�ستطاع اإدارة الكلية 

مع  وق��درة  وحكمة  بحنكة  والتعامل 

جميع من�سوبي الكلية من اأكادمييني 

وم��وظ��ف��ني وط���اب وط��ال��ب��ات على 

ومنا�سبهم  م�ستوياتهم  اخ��ت��اف 

وتفكرهم.

اجلامعة  رئي�س  نائب  حت��دث  ثم 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 

حممد بن �سالح النمي فقال: يف مثل 

هذه املواقف يختلط الفرح واحلزن، 

الفرح لتكرمي �ساحب ال�سمو الأمر 

�سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

واحلزن  �سابًقا،  الآداب  كلية  عميد 

اجلامعة  ت��رك  ال�سمو  �ساحب  لأن 

لأنا�س على قدر  الآداب  كلية  وترك 

قاد  اهلل،  �ساء  اإن  والثقة  امل�سوؤولية 

متوا�سلة  �سنوات  �ست  الكلية  �سموه 

اأو ملل، وقد زاملت �سموه  كلل  دون 

خال اخلم�س �سنوات املا�سية، ومل 

مثل  كلية  قيادة  الي�سر  بالأمر  يكن 

اأع�ساء  من  ت�سمه  مبا  الآداب  كلية 

كلية  وكونها  مميزين  تدري�س  هيئة 

يف  تاأ�س�ست  كلية  اأول  وه��ي  عريقة 

براجمها  الكلية  فتطوير  اجلامعة، 

اأمر �سعب، وقد مل�سنا ح�سن القيادة 

يف �ساحب ال�سمو خال اجتماعات 

جمل�س اإدارة اجلامعة وما يتم تكليفه 

مهام،  م��ن  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  م��ن  ب��ه 

ومعقدة  �سعبة  مهاّم  وجدنا  اإذا  كنا 

نبحث عن �سموه لإدارتها وتنفيذها، 

اإجن��ازات  اآخ��ر  اإل  الفنون  كلية  وم��ا 

حتقيق  على  لقدرته  واإث��ب��ات  �سموه 

�سمو  لقد متيز  ال�سعبة،  التحديات 

الأمر بهدوئه والهدوء لي�س من فراغ 

انعك�س يف  تفكرًيا  عمًقا  كان  اإمن��ا 

ال��ك��ث��ر م��ن امل��واق��ف 

التي حتتاج اإىل حكمة 

وقدرة تفكرية. 

احلديث  انتقل  ثم 

اإىل �سمو الأمر نايف 

�سعود،  اآل  ثنيان  ب��ن 

ب�سكر  حديثه  وب����داأ 

ف��رًدا  ف��رًدا  احل�سور 

ي�ستغرب  ق����ال:  ث���م 

ِع��د 
ُ
اأ مل  اأين  البع�س 

املنا�سبة،  لهذه  كلمة 

اأن  نظري  وجهة  ويف 

وه��ذه  للقلب  القلب 

اأ�سكر  اأع��ددت��ه��ا،  التي  الكلمة  ه��ي 

جميع من�سوبي اجلامعة، وكلية الآداب 

وه���ي من  ت��اري��خ��ي  لها متيز  ال��ت��ي 

اأ�سعر  النماذج امل�سرفة وطنيًّا، واإين 

يف هذا اليوم بالعتزاز والفخر باأن 

اأ�سدقاء وزماء واأحباء يف هذه  يل 

الكبرة  املكانة  ذات  العريقة  الكلية 

يف قلوبنا، يف هذا اليوم اأنا اأعتر اأن 

والحتفاء  لقاوؤكم  هو  تكرمي  اأف�سل 

هو الحتفاء بروؤيتكم، احلقيقة اأ�سكر 

الح��ت��ف��اء،  ه��ذا  على  الآداب  كلية 

الزميل  ال��دك��ت��ور  ق��ائ��ده��ا  واأ���س��ك��ر 

اخليل  اأب��ا  عبدالوهاب  وال�سديق 

كان  عندما  �سابقاً  به  ق��ام  ما  على 

وكيًا للكلية، حيث كان اإن�ساًنا كرمًيا 

املجال  يف  خا�سة  جهود مميزة  وله 

الأكادميي واملجال ال�ست�ساري، بيني 

وبني الدكتور عاقة �سخ�سية اأقدرها 

واأعتز بها، ل ي�سعني املجال لذكر ما 

ق��دم��ه ال��زم��اء من 

مل�سلحة  جم��ه��ودات 

اأق��در  واأن����ا  الكلية، 

الذي  الحتفاء  هذا 

اأج���م���ل م���ا ب���ه هو 

واإن  بكم،  الجتماع 

ن���راك���م  اهلل  ����س���اء 

اأخ����رى  اأم���اك���ن  يف 

نقول  ول  م�ستقبًا، 

اللقاء  اإىل  بل  وداعاً 

عليكم  وال�������س���ام 

ورحمة اهلل وبركاته.

ثم حتدث الدكتور 

فار�س الذكري وكيل الكلية للدرا�سات 

العليا عر عر�س الفيديو قائًا: �سمو 

الأمر نايف ذو خرة اإدارية وقيادية 

كبرة جداً، العمل معه مك�سب على 

امل�ستوى ال�سخ�سي واملوؤ�س�سي، وقد 

ا  �سموه فرتة حرجة جدًّ كانت فرتة 

الكلية وه��ي ف��رتة كورونا  م��رت بها 

كوفيد ١٩ والتعليم عن بعد وكذلك 

حتول الف�سول الدرا�سية من ف�سلني 

اإىل ثاثة يف كل عام.

وا�ستكمل الدكتور �سليمان النا�سر 

وكيل الكلية للتطوير واجلودة قائًا: 

�سمو  قيادة  حتت  بالعمل  ت�سرفت 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الأم��ر 

وخال  �سنوات،  خم�س  منذ  �سعود 

ف����رتة ع��م��ل��ي م��ع��ه وج�����دت الأخ 

املحنك  والإداري  العزيز  وال�سديق 

الذي يعرف كيف ي�سنع فريًقا واحًدا 

يف  اجلميع  م�ساركة  على  ويحر�س 

اتخاذ القرارات، كما اأنه يحر�س على 

هذه  يف  املدفونة  املواهب  اكت�ساف 

الكلية ويعطي الفر�س للم�ساركة يف 

حتقيق املنجزات.

وا���س��ت��م��ر احل���دي���ث م���ن امل��ق��دم 

نتحدث  عندما  اأننا  �سك  ل  قائًا: 

نتحدث عن  اأن  املنا�سب فابد  عن 

الإجنازات، ومن اأهم اإجنازات �سموه 

العلوم  لكلية  عميًدا  فرتته  خ��ال 

اأول  اإن�ساء  والجتماعية  الإن�سانية 

العلوم  لكلية  داخ��ل��ي  خ��رائ��ط  دليل 

»الآداب«  والجتماعية  الإن�سانية 

ن�سئ من قبل ق�سم علم 
ُ
�سابًقا وقد اأ

مبادرة  طرح  اإىل  اإ�سافًة  املعلومات، 

التطوعي  العمل  تعزيز  اإن�ساء وحدة 

الآداب  كلية  وتفعيل  ب��اجل��ام��ع��ة، 

م��ن خ���ال ال��وات�����س��اب وال��ب��ارك��ود، 

من�سب  توليه  فرتة  -خ��ال  وُعينِّنت 

رئي�ًسا  �سيدة  اأول  الكلية-  عميد 

اإىل ح�سول  اإ�سافًة  لق�سم الإع��ام، 

لعام  املواهب  كلية  لقب  على  الكلية 

مع  اتفاقيات  عدة  وتوقيع  2020م، 
الفي�سل  الإم��ام عبدالرحمن  جامعة 

امل��وارد  ووزارة  احلكومي  والتوا�سل 

الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية 

واحل�سول على عدد من العتمادات 

الأكادميية. 

وكان للكتاب واملعرفة ن�سيب من 

بتاأليف  قام  �سموه، حيث  جمهودات 

العديد من الكتب العلمية التي تعتر 

املجال  يف  خ�سو�ًسا  معرفيًّا  اإث���راًء 

�ُسنف  حيث  والتاريخي،  الإعامي 

�سموه �سمن اأكرث املوؤلفني تاأثًرا على 

الت�سال  جمال  يف  العربي  امل�ستوى 

باإنتاجاتهم  ا�ستُ�سِهد  والإع��ام ممن 

العلمية وفًقا ل� »اي�سف«. 

ثم حتدثت الدكتورة عهود ال�سهيل 

ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  كل  قائلة: 

�سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف  الدكتور 

ع��ل��ى ك���ل م���ا ب��ذل��ه م���ن ج��ه��ود يف 

الإع��ام  وق�سم  الآداب  كلية  م�سرة 

، فقد �ساهم كثًرا يف فتح الرامج 

ودعم املبادرات، اإ�سافًة اإىل ترحيبه 

الدائم باأي فكرة تدعم وتخدم ق�سم 

الإعام، ف�سكراً له.

الأحمد  حممد  الدكتور  وحت��دث 

قائًا: عاقتي ب�سمو الأمر الدكتور 

عاقة  �سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  ن��اي��ف 

لق�سم  رئي�ًسا  ي�سبح  اأن  قبل  قدمية 

ملركز  رئي�ًسا  كان  وعندما  الإع��ام، 

لكلية  وك��ي��ًا  حينها  كنت  البحوث 

طويلة  عاقة  به  وتربطني  الآداب، 

م�ستمرة، وجدت فيه �سخ�سية رجل 

عظيم يف اأخاقه وتوا�سعه وعاقاته 

املتميزة واجليدة مع اجلميع.

ثم بداأ الدكتور علي دبكل حديثه 

قائًا: زاملته طالباً وع�سواً يف هيئة 

الإع���ام  لق�سم  ورئي�ًسا  التدري�س 

الرجل،  نعم  الآداب،  لكلية  وعميداً 

الأول،  الطراز  من  واأك��ادمي��ي  قائٌد 

نقل  امل��ج��الت،  كل  يف  مبدع  اإداري 

ق�سم الإعام نقلة نوعية، ثم اأ�سبح 

عميداً لثاث فرتات نقل فيها الكلية 

نقلة نوعية.  واأكمل احلديث الدكتور 

ت��رك��ي ال��ع��ي��ار ق��ائ��ا: �سمو الأم��ر 

�سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف  الدكتور 

لكلية  وعميًدا  للق�سم  رئي�ًسا  عرفته 

الآداب ورئي�ًسا ملجل�س اإدارة اجلمعية 

وهو  والت�سال،  لاأبحاث  ال�سعودية 

رجل ذو خلق وذو تعامل طيب، ورجل 

عملي يعمل بكل تفاٍن واإخا�س، وهو 

رجل اأبحاث عملي من الدرجة الأوىل 

وله ح�سور يف الكثر من املنا�سبات.

م �سمو الأمر  يف نهاية احلفل ُكرنِّ

الدكتور و�ُسِكر على جهوده جتاه كلية 

العلوم الإن�سانية والجتماعية.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية تحتفي
باألمير د. نايف بن ثنيان آل سعود

يف حفل تكرمي عميدها ال�سابق..

د. آل سعود: أشعر باالعتزاز والفخر بأن لي أصدقاء وزمالء وأحباء في هذه الكلية
د. أبا الخيل: حرص على مصلحة الكلية من خالل 

العمل الدؤوب خالل فترة رئاسته
د. النمي: في المهام الصعبة والمعقدة نبحث عن 

سموه إلدارتها وتنفيذها

د. نايف اآل �سعود



 - الدغّيم  العنود   -  

�سمية املطريي:

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ب�������دران ب��ن 

امل��وؤمت��ر  حفل  العمر  عبدالرحمن 

 (٢٠٢٣) للعلوم  ال���دويل  واملعر�س 

وع��م��داء  اجل��ام��ع��ة  ن���واب  بح�سور 

ال�سيخ  بقاعة  اأقيم  ال��ذي  الكليات 

حمد اجلا�سر بالبهو الرئي�س.

واألقى عميد كلية العلوم الدكتور 

ذكر  كلمة  العثمان  عبداهلل  بن  زيد 

من  عكفت  ق��د  امل��م��ل��ك��ة  اأن  فيها 

برنامج  حتقيق  على  را�سخ  منطلق 

املبا�سر  باهتمامها   (2030) روؤيتها 

الب�سرية  ثرواتها  مكامن  با�ستثمار 

حباها  التي  واملكت�سبة،  والطبيعية 

مولي  من  �سخي  وبدعم  بها،  اهلل 

و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

الأم��ني -حفظهما اهلل-  ويل عهده 

البالغ  اهتمامهما  يوليان  اللذين 

ل�ستى املجالت ب�سكل عام وللتعليم 

العلمي  والبحث  البتكار  وب��رام��ج 

اإىل  املوؤمتر  ويهدف  خا�س،  ب�سكل 

العلمي  والتكامل  التوا�سل  حتقيق 

املعريف  التبادل  يعزز  ال��ذي  العاملي 

على  العلوم  م�ستجدات  ومناق�سة 

ت�سيء  منارة  لتكون  اململكة؛  اأر���س 

العقول.

الدكتور  الكلية  عميد  واأو���س��ح 

العثمان اأن املوؤمتر ي�سارك فيه اأكرث 

من6700 م�سارك من نخبة اخلرباء 

وال��ب��اح��ث��ني والأك���ادمي���ي���ني ب��ع��دد 

ومل�سق  علمية  ورقة   2300 جتاوز 

88 دول��ة حول  اأك��رث من  علمي من 

املوؤمتر  حم��اور  اأن  مبيناً   ، ال��ع��امل 

والتعدين،  الطاقة،  م�ستقبل  ت�سمل: 

وال��ك��ي��م��ي��اء ال�����س��ن��اع��ي��ة، وامل����واد 

الطبيعية،  وامل�����وارد  التطبيقية، 

وع��ل��وم ال��ف�����س��اء، وال��ب��ي��ئ��ة وج���ودة 

والبنى  احليوية،  والتقنيات  احلياة، 

والنمذجة  وتطبيقاتها،  الريا�سية 

واإح�ساء  وتطبيقاتها،  الريا�سية 

يف  امل���راأة  ودور  البيانات،  وحماية 

يهدف  املوؤمتر  اإن  واأ�ساف:  العلوم. 

الأ�سا�سية  العلوم  دور  اإب���راز  اإىل 

للبحث  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اجت  زي����ادة  يف 

البحث  منظومة  ودع���م  ال��ع��ل��م��ي، 

اقت�ساد  ن��ح��و  للتحول  والب��ت��ك��ار 

م�ستدام مبني على املعرفة ، و اإبراز 

مواجهة  يف  البحثية  النواجت  اأهمية 

مبادرة  لتحقيق  البيئية  التحديات 

وبناء  الأخ�����س��ر،  الأو���س��ط  ال�سرق 

لتح�سني  ال��ازم��ة  البيئة  وت��ط��وي��ر 

ج���ودة احل��ي��اة ، وت��ب��ادل اخل��ربات 

يف  الرغبة  تعك�س  التي  والتجارب 

يف  العاملية  والتناف�سية  التطوير 

جمال العلوم الأ�سا�سية، واإبراز دور 

العلمي  والبحث  الأ�سا�سية  العلوم 

و�سناعة  التعدين  قطاع  تنمية  يف 

ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات وامل�����س��ت��ج��دات 

العلمية يف جمال الطاقة املتجددة، 

العلوم  امل��راأة يف جمال  دور  واإب��راز 

تعزيز  يف  اململكة  ودور  وال�سناعة، 

يف  ال��ف��ع��ال��ة  وم�ساركتها  مكانتها 

والعمل  الأ�سا�سية،  العلوم  تطوير 

على دعم املوؤ�س�سات املالية لتطوير 

�سوق مالية متقدمة، وتعزيز ومتكني 

التخطيط املايل.

وذك�����ر ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

الدكتور يزيد اآل ال�سيخ  اأنه انطاقاً 

اأدرك���ت   ،2030 اململكة  روؤي���ة  م��ن 

جامعة امللك �سعود اأهمية املوؤمترات 

والندوات العلمية واللقاءات املحلية 

امل��وؤمت��رات  تعترب  اإذ   ، وال��دول��ي��ة 

بني  التوا�سل  و�سائل  م��ن  العلمية 

للتعاون  اآفاقا  تفتح  التي  املخت�سني 

الباحثني  ومتنح  وال���دويل،  املحلي 

الفر�سة  العليا  ال��درا���س��ات  وطلبة 

لتبادل الأفكار ون�سر التقدم العلمي، 

والبحثي  العلمي  التقدم  واإظ��ه��ار 

يف  ودوره����ا  �سعود  امل��ل��ك  جلامعة 

ن�سر املعرفة واإتاحة البيئة اخل�سبة 

وت��ب��ادل  العلمية  الأف��ك��ار  ل��رع��اي��ة 

اخلربات يف جمالت حيوية مرتبطة 

بربامج الروؤية التنفيذية .

جامعة  ت�سعى  املنطلق  هذا  ومن 

امللك �سعود ممثلة بكلية العلوم اإىل 

الدول��ي  واملع��ر�س  املوؤمت��ر  اإقامة 

مل�ستقبل  العلوم   « بعنوان  للعل��وم 

زاه���ر« وي�����س��ارك يف امل��وؤمت��ر نخبة 

من اخلرباء والباحثني والأكادمييني 

املحليني  الأع��م��ال  ق��ط��اع  وممثلي 

امل�سوؤولني،  م��ن  وع���دد  وال��دول��ي��ني 

البحث  لأهمية  اإدراك��ه��م  يجمعهم 

العلمي يف تنمية القت�ساد و الناجت 

املحلي.

معايل  ك���رم  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

امل�ساركني واجلهات  رئي�س اجلامعة 

بافتتاح  معاليه  ق��ام  ث��م  ال��راع��ي��ة، 

املعر�س امل�ساحب للحفل.

امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

اخل���رباء  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  ي��ه��دف 

والطاب  والباحثني  والأك��ادمي��ي��ني 

املحليني  الأع��م��ال  ق��ط��اع  وممثلي 

وال��دول��ي��ني وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني 

�سراكات  لبناء  وذل��ك  احلكوميني، 

علمية مثمرة وطويلة املدى. و�سوف 

يقام على هام�س املوؤمتر ور�س عمل 

للجهات  ومعر�س  تدريبية  ودورات 

اإىل  يهدف  كذلك   العاقة.  ذوات 

العلوم  اململكة يف جمال  دور  اإب��راز 

الأ�سا�سية لانتقال اإىل اأحد املراكز 

التناف�سية  موؤ�سر  يف  الأوىل  الع�سر 

دور  واإب��راز  (وط��ن طموح).  العاملي 

الناجت  زي��ادة  يف  الأ�سا�سية  العلوم 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ودع���م 

للتحول  والبتكار  البحث  منظومة 

على  مبني  م�ستدام  اقت�ساد  نحو 

وطن  م��زده��ر-  (اقت�ساد  امل��ع��رف��ة 

العلوم  دور  اإب����راز  واإىل  ط��م��وح). 

الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

و�سناعة  ال��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع  تنمية 

ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات وامل�����س��ت��ج��دات 

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  العلمية 

حيوي).  جمتمع  مزدهر-  (اقت�ساد 

يف  البحثية  النواجت  اأهمية  واإب���راز 

لتحقيق  البيئية؛  التحديات  مواجهة 

الأخ�سر  الأو���س��ط  ال�سرق  م��ب��ادرة 

وبناء البيئة الازمة لتح�سني جودة 

حيوي-  (جمتمع  وتطويرها  احلياة 

ج���ودة احل��ي��اة). وت��ب��ادل اخل��ربات 

يف  الرغبة  تعك�س  التي  والتجارب 

يف  العاملية  والتناف�سية  التطوير 

جم���ال ال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة (وط��ن 

تطوير  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ط���م���وح). 

وتوطني املهارات البحثية الأ�سا�سية 

املعارف  وتنمية  امل�ستقبل  ومهارات 

يف جمال العلوم الأ�سا�سية (برنامج 

والعمل  الب�سرية).  القدرات  تنمية 

على دعم املوؤ�س�سات املالية؛ لتقدمي 

�سوق مالية متقدمة وتعزيز ومتكني 

تطوير  (برنامج  امل��ايل  التخطيط 

القطاع املايل). واإبراز دور املراأة يف 

جمال العلوم وال�سناعة ودور اململكة 

يف تعزيز مكانتها وم�ساركتها الفعالة 

الأ�سا�سية (متكني  العلوم  يف تطوير 

املراأة).

ت�سمن املوؤمتر ع��ّدة حم��اور هي: 

م�ستقبل الطاقة، والتعدين، والكيمياء 

ال�سناعية، واملواد التطبيقية، واملوارد 

والبيئة  الف�ساء،  وعلوم  الطبيعية، 

احليوية،  والتقنيات  احلياة،  وج��ودة 

وتطبيقاتها،  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ب��ن��ى 

وتطبيقاتها،  الريا�سية  والنمذجة 

ودور  وحمايتها،  البيانات  واإح�ساء  

املراأة يف العلوم.

حتت عنوان العلــــــــــــــــــوم مل�ستقبل زاهر..
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التغير المناخي.. واقع ومخاطر

إنجاز ٥٠ عامًا

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

 املتغري امل�ستقل واملتغري التابع

*

*

املتغريات  من  اأو جمموعة  واح��داً  متغرياً  امل�ستقل  املتغري  ّثل  يمُ

نقطة االنطالق لك�سف الغمو�ض الذي يحيط باملتغري التابع. حيث 

اأم �سلبية. فعند عدم  اإيجابية كانت  يثل املتغري التابع ظاهرة ما 

القدرة على فهم اآلية ت�سكل املتغري التابع فاإننا نتجه اإىل حماولة 

البحث عن �سبب ذلك من خالل البحث العلمي با�ستخدام املنهجية 

اأو جمموعة من  العلمية. هذه االآلية تعني اأن لدينا متغرّياً واحداً 

دور  من خالل حتليل  علمي  تف�سري  اإىل  تعمد  امل�ستقلة  املتغريات 

ذلك املتغري اأو املتغريات يف ك�سف ذلك الغمو�ض. ولكي نتعامل مع 

تلك املتغريات يتطلب االأمر بع�ض ال�سروط وهي:

- اأن تكون جميع املتغريات املتغري اأو املتغريات امل�ستقلة واملتغري 

التابع ب�سيطة، ونعني بذلك اأن املتغري ال يكن جتزئته، فمثال متغري 

...اإلخ  الر�سا  ومعدل  الذكاء،  ومعدل  والراتب،  والعمر،  اجلن�ض، 

العالقات  متغري  اأن  حني  ال يكن جتزئتها. يف  ب�سيطة  متغريات 

التعامل  ال يكن  ...اإل��خ  االقت�سادية  والعوامل  والدخل،  االأ�سرية، 

معها؛ الأنها ال تتحقق يف الواقع اإاّل من خالل جمموعة من املتغريات 

ابنة  اأو  ابن  كل   « اأبنائه  مع  ب��االأم، عالقته  االأب  الب�سيطة عالقة 

له عالقة م�ستقلة مع والده«، وكذلك احلال مع االأم واالأبناء فيما 

بينهم)، اإن جميع العالقات االأ�سرية اإمنا هي �سبكة من املتغريات 

يجمعها يف النهاية متغري واحد هو العالقات االأ�سرية.

- اأن يكون املتغري وا�سحاً، ونق�سد بذلك اأن كل مفردات جمتمع 

الدرا�سة تفهم ما املق�سود باملتغري، فبع�ض املتغريات تكون ب�سيطة 

لكنها قد تكون غري مفهومة من جمتمع الدرا�سة، لذا يجب اختيار 

مدلول املتغري ب�سكل يفهمه جمتمع الدرا�سة، وهذا يتطلب اأن يقوم 

الباحث بالنزول اإىل م�ستوى فهم واإدراك جمتمع الدرا�سة، ف�سياغة 

نف�ض  �سياغة  عن  يختلف  االأكادييني  من  درا�سة  ملجتمع  متغري 

م�سطلح  فمثال  زراعية.  اأو  عمالية  بيئة  من  ملجتمع  لعّينة  املتغري 

العوملة قد ال يكون مفهوماً مثل الكثري من مفردات املجتمع.

ال  قيا�سه  يكن  ال  ال��ذي  فاملتغري  للقيا�ض،  قاباًل  يكون  اأن    -

يعّد متغرياً. ونق�سد بالقيا�ض اأن املتغري له م�ستويات. فمثال متغري 

»متزوج«  و  ال��زواج«  له  ي�سبق  »مل  اإىل  ينق�سم  االجتماعية  احلالة 

و«مطلق« »واأرمل«، هنا كل م�ستوى يحّدد خا�سية ال ي�سرتك فيها 

مع خا�سية اأخرى.

هي  ال�سابقة  ال�����س��روط  عليها  تنطبق  التي  امل��ت��غ��ريات  جميع 

ب�سورة  تتم  عليها  واالإجابة  العاملة،  املعرفة  م�سدرها  متغريات 

مبا�سرة وب�سيطة.

ب�سكل  اأما يف حالة وجود متغريات ال يكن حتديد م�ستوياتها 

وهذه  مقايي�ض.  من خالل  واإمن��ا  مبا�سر  ب�سكل  تقا�ض  فال  دقيق، 

االجت��اه��ات،  ال��ت��ايل:  النحو  على  ت�سّنف  املتغريات  من  النوعية 

والراأي، واالعتقاد، واملهارة، وال�سلوك. �سوف يتم التطرق للمقايي�ض 

يف جمموعة من النب�سات.

بعد تو�سيح خ�سائ�ض املتغري نتجه اإىل دور املتغري يف البحث، 

فاملتغري امل�ستقّل دائماً يتواجد قبل املتغري التابع، اأو اأنه يرتبط مع 

متغري اآخر.

فمثال:

الر�سا  متغري  يرتبط  كيف  املتغريين كمي،  اأن كال  االرتباط:   -

لكننا  الواقع،  يف  موجود  املتغريين  كال  االإنتاج،  مبتغري  الوظيفي 

نحاول اأن نعرف هل التغري يف متغري الر�سا ي�سهم يف متغري االإنتاج 

»�سلباً اأو اإيجاباً« )قيا�ض معامل بري�سون.

- االختالف متغري م�ستقل ا�سمي وتابع كمي، هل يختلف الذكور 

يف  موجودان  املتغريين  كال  اأي�ساً  هنا  التح�سيل.  يف  االإن��اث  عن 

الواقع، لكن عندما جنّزئ متغري التح�سيل اإىل جمموعتني االأوىل 

ذكور والثانية اإناث هل تختلف فيما بينهما قيا�سات »ت« واأحادي 

التباين تبعاً لعدد م�ستويات املتغري امل�ستقل.

يف  الرغبة  عند  التابع(  اأو  امل�ستقل  املتغري  يوجد  ال  التاأثري   -

االأف��راد، فاإن متغريا جديدا  تاأثري موؤثر على �سلوك  التعرف على 

والبعدي، ومن خالل  القبلي  القيا�ض  الفروق بني  يتولد من خالل 

ق�سمة متو�سط تلك الفروق مق�سوماً على اخلطاأ املعياري لها ليتم 

حتديد ما اإذا كان للموؤثر تاأثري اأم ال.

- التوزيع ال يوجد حتديد للمتغري امل�ستقل واملتغري التابع( ويتم 

فيه توزيع م�ستويات املتغري االأول مع املتغري الثاين دون حتديد نوع 

من  املتغريين  ا�ستقاللية  قيمة  وحت�سب  تابعاً،  اأم  م�ستقاًل  املتغري 

عدمها من خالل قيا�ض مربع كاي.

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

االآون��ة  يف  املمُناخي  التغري  ممُ�سطلح  ي�ستحوذ 

االأخرية -ب�سكل ممُطرد- على اهتمام حملي ودويل 

كبري، واأ�سبح يوؤرق اجلميع بال ا�ستثناء، وخا�سة 

هتمني بالبيئة واملناخ والزراعة والغذاء واملاء،  ال�ممُ

املمُتعارف  مفهومه  على  مق�سوًرا  التغري  يعد  فلم 

عليه يف التحول البيئي من حالة اإىل حالة اأخرى 

ب�سكل ممُفاجئ مما يرتتب عليه خماطر على مدى 

زمني ي�سعب التكهن به، املتمّثل يف ارتفاع درجات 

االأم��ط��ار،  ه��ط��ول  ��ع��دل  ممُ وانخفا�ض  احل����رارة، 

والت�سحر،  واجل��ف��اف،  احل����راري،  واالحتبا�ض 

والفي�سانات...اإلخ؛ بل اأ�سبح ي�سكل خطراً على 

االأمن الغذائي واملائي العاملي، وبالتايل على حياة 

الب�سرية والكائنات احلّية بوجه العمُموم. 

ال�سناعة  و�سائل  بتطور  الب�سرية  ت��ط��ورت 

والنقل واالإنتاج والطاقة، ف�سكلت عبئاً ثقياًل على 

الدفيئة،  الغازات  اإنتاج  زيادة  يف  البيئية،  النظم 

ال��غ��اب��ات، وتناق�ض  وت��ال���س��ي  االأ���س��ج��ار  وق��ط��ع 

فتغري  اخل�سراء،  وامل�ساحات  الزراعية  الرقعة 

تارة  اجلهل  من  عقود  عرب  االإيكولوجي  النظام 

ومن الالمباالة تارة اأخرى، فاأ�سبح تاأثريه يزداد 

يوماً بعد يوم ب�سكل اأ�سرع، وعندما اقرتب اخلطر 

املناخي  التغري  اأ�سبح  وامل��اء،  الغذاء  من  �سريعاً 

اأرًقا يمُهدد اجلميع بعد جائحة كورونا.

نتظم  ممُ اإي��ق��اع  على  ي�سي  برمته  ال��ك��ون  اإن 

تنا�سق ب�سكل ال يتخيله العقل  تجان�ض ممُ ممُرتتب ممُ

اأحد  ي�ستطيع  ال  ينحرف  عندما  لكن  الب�سري؛ 

اإيقافه واحلّد من انحرافه؛ ويحدث ذلك ب�سبب 

على  طغت  التي  واملنحرفة  ال�ساذة  ال�سلوكيات 

والتبذير  االإ���س��راف  واأهمها  ال��راه��ن،  ع�سرنا 

وا�ستهالك الكثري دون احلاجة اإليه. 

اأو  ال�سعري  اأو  القمح  حلبة  ك��ان  م�سى  فيما 

ثمنها،  امل���اء  ولقطرة  قيمتها،  االأرز  اأو  ال���ذرة 

النا�ض  وا�ستمر  ِعر�ض،  واالأر���ض  كنز،  وال�سجرة 

على هذا املنوال يف احلفاظ على البيئة، فكانت 

لكن  منتجة،  تنامية  ممُ �ستقرة  ممُ ��زده��رة  ممُ حينها 

تمُرمى  وال��ذرة  القمح  قاطرات  اأ�سبحت  عندما 

يف  ال�سعرية  قيمتها  على  للحفاظ  البحار؛  يف 

ال�سيارة،  لغ�سيل  اللرتات  اآالف  وتمُهدر  االأ�سواق، 

مع  الغذاء  ا�ستهالك  يف  واملبالغة  التبذير  وع��ّم 

والتقليد، زادت احتياجات  تطور مظاهر الرتف 

الب�سرية، فانحرفت البو�سلة البيئية، وتغري املناخ 

والواقع من حولنا. 

ولن يقت�سر تاأثري التغري املناخي على ع�سرنا 

من  الالحقة  االأج��ي��ال  اإىل  �سيمتد  بل  احل��ايل؛ 

ودمار  ح��روٌب  لهم؟!   �سنرتكه  اأرث  ف��اأي  بعدنا، 

ممُدمرة،  وغابات  وجفاف،  �سامل،  دمار  واأ�سلحة 

بال�سروط  تتقيد  ال  وم�سانع  ت�سحرة،  ممُ واأرا���ضٍ 

وؤذية  البيئية، وا�ستمرار توليد الطاقة بالطرق ال�ممُ

للبيئة.!

لدرجات  ملمو�ض  ارت��ف��اع  ذل��ك  ك��ل   ع��ن  نتج 

احلرارة �سنوياً، حيث زادت يف ال�سنوات االأخرية 

1.7 درجة مئوية على املتو�سط ال�سابق قبل الع�سر 
ال�سناعي عندما كانت الزيادة مبعدل 1.09 درجة 

احلرارة  لدرجة  العام  للمتو�سط  م�سافًة  مئوية، 

احلية  الكائنات  على  عبئاً  ي�سكل  وهذا  �سنويا. 

وعلى املناطق املمُتجمدة، فقد لوحظ يف ال�سنوات 

االأخرية ارتفاع معدل الفي�سانات والعوا�سف يف 

ولوحظ  اجلليد،  ذوب��ان  ب�سبب  ال��دول  من  كثري 

حيث  اأخ���رى،  دول  يف  جفاف  نف�سه  الوقت  يف 

ارتفعت حرارة االأنهار والبحار واملحيطات، التي 

فاأ�سبحت  احل���راري،  االحتبا�ض  ح��رارة  متت�ض 

ال�سواطئ  وعلى  اجلزر  يف  ممُهددة  املاليني  حياة 

واملناطق املنخف�سة عموماً يف العامل. ومل يقت�سر 

الكائنات  على  اأي�ساً  اأثر  فلقد  ذلك،  على  االأمر 

االأنواع،  كثرًيا من  يهدد  فاأ�سبح  االأخ��رى،  احلية 

يف  للب�سرية  ناف�سة  ممُ جديدة  اأن��واع  ظهرت  فقد 

اأخرى كان لها دور يف التناغم  غذائها، واختفت 

احلراري،  االحتبا�ض  ب�سبب  تاأثر  بع�سها  البيئي، 

وامل��روج،  كالغابات  بيئته  بفقدان  تاأثر  وبع�سها 

واالآف����ات  ال��ق��ا���س��ي  بالطق�ض  االآخ����ر  وال��ب��ع�����ض 

واملمُ�ستحدثة،  وال��ع��اب��رة  امل�ستوطنة  واالأم��را���ض 

مياه  حمو�سة  يف  التغري  ب�سبب  االآخ��ر  والبع�ض 

وهناك  املائية،  واملجمعات  واملحيطات  البحار 

درا�سة تقول »اإن العامل اليوم يفقد حالياً مبعدل 

املا�سية  القرون  األف مرة ما كان عليه يف  يفوق 

حاد  نق�ض  عنه  ينتج  احلية«، مما  الكائنات  من 

العامل،  املجاعات حول  ن�سبة  فزادت  الغذاء،  يف 

واالأوبئة واالأمرا�ض، وكذلك ال�سراعات؛ ليحدث 

التهجري الق�سري وتكّد�ض النا�ض يف اأماكن، وتخلو 

اأماكن اأخرى من احلياة، مما يخلف الفقر واجلوع 

واملر�ض وا�ستمرار دائرة ال�سراعات وتو�سعها.

االأ�سياء  كثري من  املناخي  التغري  نتج عن  كما 

العقود  يف  ت�سورها  ي�سعب  ال��ت��ي  واالأح����داث 

والفطرية  البكتريية  االأمرا�ض  كانت�سار  ال�سابقة، 

والفريو�سية ب�سكل الفت، وظهور �سالالت جديدة 

اأنواع  ممُقاومة، وتف�سي االآفات احل�سرية، وظهور 

جديدة -مل يكن لها تاأثري �سابقاً- ب�سبب اخللل 

مثاًل،  النخيل  �سو�سة  البيئي، كظهور  التوازن  يف 

االأ�سناف  زراعة  مواعيد  تغري يف  كذلك حدوث 

اأي�ساً  واجل��ف��اف  للت�سحر  ونتيجة  ال��زراع��ي��ة. 

االأرا�سي،  يف  القلوية  اأو  امللوحة  ن�سبة  ارتفعت 

��ع��دل ه��ط��ول االأم���ط���ار وت��ذب��ذب��ت  وان��خ��ف�����ض ممُ

مواعيده، كما حدث يف القارة االأوروبية موؤخراً. 

الغابات يف  اح��رتاق  اأخ��ب��ار  من  كثرًيا  ن��رى  كما 

م�ستوى  على  حتى  ب����اردة،  تمُ��ع��ّد  ك��ان��ت  مناطق 

ممُفاجئ  وتغري  �ستحدثة  ممُ الطيور هناك هجرات 

يف م�سار حركتها املو�سمية، وح�سل كذلك -وهو 

االأهم- تدنٍّ يف اإنتاجية املحا�سيل الزراعية،  تلك 

العوامل كلها اأثرت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 

على ال�سكان حول العامل.

زال  ما  وامل��ج��ال  قائما،  االأم��ل  زال  ما  ولكن 

االأم��ر،  نتدارك  لكي  واج��ب؛  والتفاوؤل  مفتوًحا، 

واالآثار  ومعدله  املناخي  التغري  �سرعة  ونقلل من 

العالجية  ال�سيا�سات  بتنفيذ  عليه،  مُ��رتت��ب��ة  امل

الفعلية على اأر�ض الواقع، واإلزام الدول املمُ�سنعة 

بالتخفي�ض الفعلي ملعدل الغازات الدفيئة املنبعثة، 

الكفيلة  ال��ع��امل  دول  ك��اف��ة  يف  ال��ق��وان��ني  و���س��ّن 

بالتوجه الإنتاج الطاقة النظيفة واملتجددة، واإعادة 

التخطيط -وفق املنظورين قريب االأجل وبعيده- 

ل�سيا�سة ال�سناعة واالإنتاج واال�ستهالك، والتو�سع 

واملحميات  الغابات  و�سيانة  املناطق  زراع��ة  يف 

الغطاء  بني  اإيجابية  عالقة  فهناك  الطبيعية، 

احلفاظ  يجب  كذلك  احليوي،  والتنوع  االأخ�سر 

على  والنباتية  احليوانية  الوراثية  االأ�سول  على 

كذلك  ل��ذل��ك،  وراث��ي��ة  بنوك  وعمل  ���س��واء،  ح��د 

ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعية املمُوفرة؛ لتقليل 

املعاجلات  وتعزيز  واالزدح����ام،  ال��ع��وادم  ن�سبة 

الطبيعية؛ وليكون االأمر اأكرث جدية واإلزاما يطلب 

واأف���راد«  وهيئات  ومنظمات  »دول  اجلميع  من 

-وب�سكل فوري اأكرث من اأي وقت م�سى- حتقيق 

البيئية  التحديات  ومواجهة  املمُ�ستدامة،  التنمية 

ال�م�سرتكة،  واملنافع  والتكافل  التكامل  من  بنوع 

على  واال�ستحواذ  واالأنانية  اال�ستقواء  عن  بعيداً 

طبقاً  االأمثل  اال�ستهالك  وكذلك  الب�سرية،  اإرث 

على  وامل���اء،  ال��غ��ذاء  م��ن  الفعلية  لالحتياجات 

طريق  والتبذير  فالهدر  با�ستدامتها،  كفيل  نحو 

الهالك.

عن  العميق  العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��ع��زي��ز  ك��ذل��ك 

املحا�سيل واالأ�سناف الزراعية ال�مقاومة للجفاف 

واملمُتحملة للحرارِة وامللوحِة، والتو�سع يف زراعتها، 

ويف ال�سياق نف�سه البحث عن االأ�سناف واحلبوب 

على  ال��غ��ذاء  اإم���داد  �سال�سل  يف  املمُ�ستغلة  غ��ري 

م�ستوى االإن�سان اأو على م�ستوى احليوان، كذلك 

ي�سمن  التنوع احليواين مبا  يجب احلفاظ على 

االتزان البيئي، فلكل كائن على وجه هذه االأر�ض 

دوٌر حيوي قد ال نعلمه، لكن �سنعرف اأهميته عند 

اختفائه اأو انقرا�سه. 

اأن��ظ��م��ة االإن������ذار املبكر  ك��م��ا ي��ج��ب ت��ف��ع��ي��ل 

�سواًء  الطبيعية  للكوارث  وال�ممُحاكاة  والر�سد 

اأكانت اأعا�سري اأم عوا�سف اأم في�سان اأم موجة 

ذلك  يحدمُّ  وتواجه، فقد  لها  يمُ�ستعّد  حّر... حتى 

كبريٍة وخا�سة يف  بن�سبٍة  واملخاطر  االأ�سراِر  من 

االأرواح.

مُكتظة،  ال�م� مُدن  ال�م�� داخل  الت�سجري  يمُعترب  كما 

نوا�سي  وزراعة  اخل�سراء،  �سطحات  ال�ممُ واإيجاد 

ال�سوارع ذا اأهمية �سحية وبيئية، فهناك درا�سة 

عمل  تعادل  قد  واح��دة  �سجرة  »اإن  تقول  علمية 

مكيَفني يعمالن ملدة يوم كامل«.!

ومن املعاجلات التي يجب اتباعها يف مواجهة 

التغري املناخي  اإعادة �سياغة  طرق عمل البمُنى 

املمُقاومة،  املواد  وا�ستخدام  وحتويرها،   التحتية 

والطرق الهند�سية الفنية وفق التقنيات احلديثة 

التخطيط  كذلك  وت�سمل  املنا�سبة،  املناطق  يف 

بنوعيه ق�سري االأجل وطويله، وو�سع قوانني البناء 

اال�ستغالل  وكذلك  للمباين،  االأم��ث��ل  واالرت��ف��اع 

امل��واد  لنوعية  ب��االإ���س��اف��ة  للم�ساحات،  االأم��ث��ل 

الطاقة  مب�سائد  امل��زودة  وامل�ساكن  امل�ستخدمة، 

ال�ساقطة،  االأم��ط��ار  مياه  وا�ستغالل  النظيفة، 

وتعزيز اال�ستثمار يف اإن�ساء امل�سطحات اخل�سراء، 

وال�سم�ض  ال��ري��اح  م��ن  النظيفة  الطاقة  واإن��ت��اج 

واأمواج البحار وم�سبات ال�سدود وغريها، وكذلك 

امل�ساحات  وا�ستغالل  الغذاء  اإنتاج  يف  اال�ستثمار 

االإن��ت��اج  وت��ع��زي��ز  املحمية،  كالبيوت  ال�سغرية 

امل�سنعة  امل��واد  من  للتقليل  الع�سوي؛  ال��زراع��ي 

على  امل��وؤث��رة  وغ��ريه��ا-  وامل��ب��ي��دات  -كاالأ�سمدة 

البيئة وعلى ال�سحة العامة، وت�سهيل تدوير املياه 

امل�ستخدمة.

اجلماعي،  ��ك��اين  ال�����سمُ ال��ن��ظ��ام  تفعيل  ك��ذل��ك 

من  احلِدّ  اإطار  يف  ال�سكنية  ال�ممُجمعات  واإن�ساء 

ل��ل��زراع��ة،  ال�ساحلة  ال��رق��ع��ة  م�ساحة  تناق�ض 

وت�سهيل تطبيق نظام الرت�سيد املائي والكهربائي، 

وت�سهيل جمع املخلفات ومعاجلتها وتدويرها.

الغذائي،  لالأمن  ردي��ف  املَائي  االأم��ن  اأن  كما 

فاال�ستخدام االأمثل للمياه، وتر�سيد ا�ستخدامها، 

واإعادة تدويرها، واحل�ساد االأمثل ملياه االأمطار، 

واحل��واج��ز،  وال�سدود  املائية  اخل��زان��ات  وعمل 

احلديثة  والتقنيات  ال���ري  اأنظمة  وا���س��ت��خ��دام 

والدقيقة يف الزراعة كفيل با�ستدامة و�سول املاء 

لل�سكان.

�سمن  موماً  عمُ العربية  املنطقة  تمُ�سنف  وختاماً 

املناطق اجلافة و�سبه اجلافة على م�ستوى العامل 

واأكرثها ح�سا�سية  للتغريات، وممُعدل التغري فيها 

العاملي،  املعدل  املائِة عن  بن�سبة ثالثني يف  يزيد 

وهو ما قد يزيد من حدة ال�سراعات، والتغريات 

عاجلة  �ستقباًل، ومن هذا املنطلق اإن ال�ممُ البيئية ممُ

مع  حتمية،  �سرورة  التحديات  ومواجهة  اجلّدية 

�سرورة التّكيف مع املتغريات، واال�ستغالل االأمثل 

البحار  ويف  و�سطحها،  االأر�ض  باطن  ملواردنا يف 

واأعماقها، و�سرعة تنفيذ االأحزمة اخل�سراء حول 

املدن، كما يجب تعزيز مفهوم املناخ والبيئة لدى 

االأفراد -اأياً كان موقعهم- لالإح�سا�ض بامل�سوؤولية 

ن�ستطيع  فقد  وبقاء،  حياة  فامل�ساألة  امل�سرتكة. 

�سراء الغذاء، و�سراء املاء، و�سراء اأي �سيء؛ لكن 

البيئة، فنحن فقط م�سوؤولون  لن ن�ستطيع �سراء 

عنها وعن احلفاظ عليها والذود عنها؛ ل�سالمتنا، 

وحفاظاً على االأجيال املتعاقبة من بعدنا.

في�سل بن اأحمد ال�سمريي

باحث يف جامعة امللك �سعود

ب��اأن��ن��ي ج���زء م��ن ه���ذا ال�سرح  اأن���ا ف��خ��ورة 

يمُعّد  الق�سم، حيث  اأدر�ض يف هذا  املميز وطالبة 

يف  االأول  �سعود  امللك  جامعة  االإع��الم يف  ق�سم 

اجلامعات ال�سعودية ودول اخلليج والثاين عربًيا 

عاًما  خم�سني  اأكمل  فقد  القاهرة،  جامعة  بعد 

من العطاء واالإجنازات التي نعتز ونفخر بها.

�ساعد ق�سم االإعالم طالبه على تقدمي اأف�سل 

ال���ذي قدمه  ال��ع��ط��اء  ل��دي��ه��م، وت��ب��ني حجم  م��ا 

خلّريجيه وطالبه من خالل اأجواء احلفل الذي 

بح�سور  والوفاء  االعتزاز  م�ساعر  عليه  غلبت 

ب���دوري  واأن���ا  ال�سابقني  اخل��ري��ج��ني  م��ن  ع���دد 

ال�سنوات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  ال�سعور.  اأ�ساركهم 

ونذكر  بها  نعتز  �سخ�سيات  الق�سم  اأنتج  املميزة 

اأمل  وال��دك��ت��ورة  ال�سهيل  عهود  الدكتورة  منها 

التميمي.

 - ه�   1392 ع��ام  يف  االإع��الم  ق�سم  تاأ�س�ض 

وازداد  الق�سم  منا  احلنِي  ذلك  ومن  م،   1972
تو�سعاً و تطوًرا، وتمُعترب الدرا�سة بق�سم االإعالم 

املجتمع  يف  امل��ه��م��ة  العلمية  ال��درا���س��ات  م��ن 

ب�سبب  اأهميته  وازدادت  واملعا�سر،  احلديث 

تطور التقنيات احلديثة، فهو يعمل على حتقيق 

الطالب  تزويد  اإىل  ويهدف  ور�سالته،  روؤي��ت��ه 

االت�سايل  العمل  ملمار�سة  واملهارات  باملعارف 

املجال  وتطور  تقدم  يف  وي�ساعد  واالإع��الم��ي، 

ب��ك��وين �سمن ه��ذه  ف��خ��ورة  ف��اأن��ا  االإع���الم���ي، 

يكون  اأن  واأمتنى  املميزة.  واالأهداف  التطورات 

االإع��الم  لق�سم  االحتفاالت  من  العديد  هناك 

جزيال  ف�سكرا  التميز،  هذا  ي�ستحق  ق�سم  فهو 

لطاملا  التي  احلبيبة  جامعتنا  الوطن  جلامعة 

فتحت لنا االآفاق لالإبداع و التميز.

يارا ر�سيد بن حمبوب

ق�سم االإعالم 
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فرصتك خلف باب المصعد
 

وتفاجاأت  املحافل  لأحد  ما   يوم  ذهبت يف  اأنك  لنفرت�ض 

الفر�سة  �ستغتنم  فكيف  �ساأن،  وذات  مهمة  �سخ�سية  بوجود 

لرتك انطباع جيد يف اأقل من دقيقة واحدة؟ هل تعلم عزيزي 

القارئ اأن يف اأدبيات الإدارة ي�ستخدمون مهارة ت�سمى »حديث 

فور  لتعلمها  حتتاج  التي  امل��ه��ارة  بال�سبط  وه��ي  امل�سعد« 

قراءتك لهذا املقال!

�ساأن  ذات  �سخ�سيات  يقابلون  ح��ن  النا�ض  م��ن  الكثري 

يراقب  فبع�سهم  اأفعالهم،  ردود  تختلف  اجتماعية  ومكانة 

يتهام�ض  فيما  لأ�سدقائه،  اللحظات  ه��ذه  ليحكي  ب�سمت 

البع�ض بالتعليق على املظهر اخلارجي لل�سخ�سية، ومنهم من 

ي�ستجمع قواه ويبادر بطلب �سورة والتعبري عن اإعجابه ب�سكٍل 

مبتذل، وهناك فئة تقتن�ض الفر�ض التي رمبا ل تتكرر مرة 

اأخرى وهم اأبطال نظرية »حديث امل�سعد« التي تُعّد من اأهم 

باخت�سار  لأنها  تعلمها،  اإن�سان  كل  على  يجب  التي  املهارات 

تعلمك كيف تتحدث بكل جراأة وثقة واتزان، فماذا لو كانت 

يف  ق�سيتها  التي  الثواين  هذه  على  تعتمد  اأحالمك  وظيفة 

التقاط ال�سورة؟

يو�سح د. اأحمد معيدي (اأ�ستاذ الإعالم والت�سال امل�ساعد 

اأن اخلطوات التي  يف ق�سم الإعالم يف جامعة امللك �سعود) 

يجب اتباعها لإجراء »حديث م�سعد« مثمر هي: 

: تقدمي الذات » اأنا الطالب فالن الفالين ثم اذكر ا�سم  اأولاً

اجلهة التي تنت�سب اإليها«.

ثانياًا: اأ�سلط ال�سوء على نقاط الهتمام امل�سرتكة كما ذكر 

الدكتور » يجب اأن يكون الطالب جاهزا فكريا وم�ستعدا ولديه 

معلومات عن ال�سخ�سيات التي �سيقابلها حتى ل يخو�ض يف 

اإىل منا�سبة  اأنك مدعو  اإذا افرت�سنا  حديث ل جدوى منه« 

ذات �ساأن يح�سرها جمموعة من كبار ال�سخ�سيات.

ثالثاًا: املجاملة مثلما و�سفها د. معيدي »ل بد من نوع من 

ولكم  ا  جيداً نعرفكم  فالن  اأ�ستاذ  يا  اأنت  قول:  مثل  املجاملة 

تاريخكم يف كذا وكذا ولكم اإبداعاتكم يف هذا املجال، اإن رفع 

املعنويات والر�سائل الإيجابية اأف�سل طريقة لك�سر احلواجز 

و�سناعة العالقات، فالكلمة الطيبة ت�سنع الكثري«.

ا: الرتكيز على الهدف »اذهب لنقطتك مبا�سرة بلطف  رابعاً

ي�سحبه لغة ج�سد معربة عن تقديرك لهذا ال�سخ�ض

 كقولك : اأنا اأحب اأن يكون لتجربتي اأو خربتي �سيء من 

بع�ض عطائكم يف هذا املجال مباذا تن�سحني وماذا ميكن اأن 

تقدم يل من خربتك«

ا: واأخرياًا احل�سول على طريقة للتوا�سل. خام�ساً

ا من الطرق املجدية اأن تطرح خدمتك وت�سلط ال�سوء  اأي�ساً

على م�سكلة عند �ساحب ال�ساأن وتقدم احللول وباإمكانك ذكر 

وهذا  (اإن وجد)  ال�سابق  ا�ستطعت حلها يف  م�سابهة  م�سكلة 

كله بالطبع بعد اأن تعرف بنف�سك عن طريق اإح�سار بطاقة 

حتتوي على معلوماتك ال�سخ�سية لت�سيف �سيئا من املهنية.

يبداأ  احلديث  من  دقيقتن  بعد  اأن��ه  عليه  املتعارف  من   

ال�سخ�ض امل�ستقبل بال�سجر وال�سرود؛ ولكن مع التمر�ض على 

قيا�سي  بوقٍت  حديثك  اإمت��ام  من  �ستتمكن  امل�سعد«  »حديث 

ا  و�ستتخل�ض من التوتر والقلق، فاأنت ل تدري من �ستقابل غداً

لذا تاأهب!

 

نورة الدو�سري

ق�سم الإعالم

معايير أهلية تلقي الخدمات  للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية

قسم اإلعالم واإلذاعة العتيدة

ادرس بذكاء!

جميع  ت��وف��ر  تعني  اخل��دم��ات  لتلقي  الأه��ل��ي��ة 

ال�سروط يف الوثائق املقدمة لإثبات حالة الإعاقة 

وا�ستحقاق الطالب تلقي اخلدمات من قبل مراكز 

خدمات الطالب والطالبات يف اجلامعة.

الطلبة  يقدم  اخل��دم��ات  تلك  على  وللح�سول 

ا�ستحقاقهم  تثبت  التي  الوثائق  الإعاقة  ذوي  من 

للخدمات التي تقدمها اإليهم اجلامعة وفق معايري 

فئة من  لكل  املقدمة  التقارير  ف�ي  توافرها  يجب 

ال�سمعية  الإع��اق��ة  ذوو  فالطالب  الإع��اق��ة.  فئات 

التي  اخلدمات  على  للح�سول  موؤهلن  يُعتربون 

تقدمها اجلامعة ف�ي اأي من احلالتن التاليتن:

خدمات  اأو  تربوية  خدمات  الطالب  تلقي    -

للطالب  يحق  اإذ  الثانوية؛  املرحلة  ف�ي  م�ساندة 

الأ�سم اأو �سعيف ال�سمع ال�ستفادة من اخلدمات 

التي تقدمها اجلامعة لذوي الإعاقة ال�سمعية اإذا 

اأو  الرتبوية  اخلدمات  من  �سابقااً  ا�ستفاد  قد  كان 

اخلدمات امل�ساندة ف�ي املرحلة الثانوية، مع �سرورة 

توفر الوثائق التي تطلبها عمادة القبول والت�سجيل  

بو�سفها ن�سخة من اخلطة الرتبوية الفردية، على األ 

يكون قد م�سى عليها اأكرث من ثالث �سنوات.

جهة  قبل  من  ال�سمعي  الفقدان  ت�سخي�ض    -

معتمدة؛ اإذ يحق للطالب الأ�سم اأو �سعيف ال�سمع 

اجلامعة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  من  ال�ستفادة 

لذوي الإعاقة ال�سمعية ف�ي حالة ت�سخي�ض الإعاقة 

يقدم  اأن  على  معتمدة  جهة  قبل  م��ن  ال�سمعية 

الطالب تقريرااً عن حالته. وي�سرتط يف التقرير اأن 

يكون معدااً من قبل اخت�سا�سي ت�سخي�ض معتمد 

حا�سل على رخ�سة ملزاولة الت�سخي�ض؛ مثل: (مركز 

ال�سمع والكالم، ووحدة القيا�ض ال�سمعي باجلهات 

اخت�سا�سي  ا�سم  يت�سمن  واأن  العالقة)،  ذوات 

الت�سخي�ض ومن�سبه وموؤهله، بالإ�سافة اإىل تاريخ 

خالل  اأي  ح��دي��ث��ااً،  يكون  واأن  الخ��ت��ب��ار،  تطبيق 

الثالث �سنوات املا�سية، واأن يو�سح التقرير امل�سكلة 

�سدتها،  وم�ستوى  واحلالة  الت�سخي�ض،  وم��ربرات 

واأن يحدد بو�سوح ودقة درج��ة الفق�دان ال�سمعي 

(�سديد – متو�سط – ب�سيط)، ونوعه (تو�سيلي – 

خمتلط)، واأن يت�سمن تو�سيات  ح�سي ع�سبي – 

نتائج  على  بناءاً  املطلوبة  وامل��وؤام��رات  بالتعديالت 

الختبارات اأو املالحظة الإكلينيكية.

ويكون الطالب موؤهالاً للح�سول على اخلدمات 

التي تقدمها اجلامعة للطلبة ذوي الإعاقة الب�سرية 

ف�ي حالة ما اإذا كان الطالب متخرجااً من اأحد معاهد 

اأو برامج الرتبية اخلا�سة لذوي الإعاقة الب�سرية، اأو 

اأن يكون الطالب حمولاً من التعليم العام و�سبق اأن 

اأ�ُسيب مبر�ض اأو حادث اأفقده ب�سره، على اأن يكون 

ذلك موثقااً مبوجب تقرير طبي يحدد �سدة فقدان 

ُمعدااً من قبل  التقرير  يكون  واأن  الب�سر وجماله، 

ج�هة خمت�سة معتمدة، وتنطبق عليه �سروط القبول، 

بالإ�سافة اإىل ال�سروط الأخرى الواردة يف تقارير 

الإعاقة ال�سمعية.

برنامج الو�سول ال�سامل

ل يخفى على القارئ الكرمي ما ميرُّ به عامل اليوم 

من تغيريات كبرية يف جميع جمالت احلياة، ومن 

هذه املجالت جمال الإعالم، فقد حتول الإعالم من 

ق�سا�ساٍت ورقية معدودة ون�سرات اإخبارية حمدودة 

وم�سل�سالت اإذاعية اأو تلفزيونية مي�سورة اإىل حمرك 

اأ�سا�سي يف حياة الإن�سان اليومية، ومع ذلك فهو ما 

يزال اإعالمااً مل يخرج من نطاق التخ�س�ض.

واإنني اأود لفت النظر اإىل تزامن حدثن تاريخين 

بعامل  مرتبطن  املا�سية  القليلة  الأي���ام  يف  وقعا 

الإعالم اأحدهما ثابت والآخر متغري، فاأما الثابت 

فهو احتفال ق�سم الإع��الم بكلية العلوم الإن�سانية 

خم�سن  وم���رور  الذهبي  باليوبيل  والجتماعية 

فيه  �ساء اهلل- جرت  -اإن  املديد  من عمره  عامااً 

فعاليات احتفالية مميزة وحتقيقات مو�سعة يف هذه 

ال�سحيفة -اأي ر�سالة اجلامعة- ومعر�ض م�ساحب 

نادرة  �سور  على  احتوى  الكبري،  اجلامعة  بهو  يف 

لأيام التاأ�سي�ض ومقتنيات ثمينة اأ�سبحت تاريخية 

الفوتوغرافية،  الكامريات  مثل:  ه��ذه  اأيامنا  يف 

ال�سخمة،  باأحجامها  القدمية  الفيديو  وكامريات 

واأجهزة عر�ض الأفالم ال�سينمائية، واأوائل الأعداد 

من ر�سالة اجلامعة، اأي اأنه عر�ض ل�سريط الذكريات 

عملوا  الذين  الإع��الم  ق�سم  لعائلة  ال�سور  واألبوم 

يدااً واح��دة للحفاظ على م�ستوى ق�سمهم مرجعااً 

اأكادمييااً معتمدااً للم�ستغلن بالإعالم يف بالدنا، وقد 

زامن هذا الحتفال الدال على الثبات وال�ستمرارية 

متغريا كبريا يف عامل الإع��الم وهو اإغ��الق هيئة 

اأربعة  بعد  العربية  لإذاعتها  الربيطانية  الإذاع���ة 

وثمانن عامااً من البث.

اإن هذه ال�سدفة يف تزامن هذين احلدثن متنحنا 

فر�سة عظمى لالنكباب على طلب العلم والتعمق 

يف البحث، وذلك لتطوير الو�سائل الإعالمية لتالئم 

الع�سر اجلديد، ولتوؤدي ر�سالتها الأ�سا�سية يف ن�سر 

والرتفيه  اجل��ادة  واملعلومات  ال�سحيحة  الأخ��ب��ار 

الربيء الذي ينمي الذائقة ويحافظ على الأخالق.

ويوبيل ذهبي مبارك لق�سم الإعالم والعقبى ملائة 

عام اإن �ساء اهلل.

عبداهلل  العبدالكرمي

مكتبة امللك �سلمان املركزية

ن��ه��اي��ة الف�سل ال��درا���س��ي وب��دء  م��ع اق����رتاب 

الختبارات النهائية يبداأ ال�سعور بالقلق والتوتر لدى 

بع�ض الطالب والطالبات، ل �سيما طالب اجلامعات 

بطريقة  تفكريهم  ينعك�ض على  وه��ذا  وطالباتها  

ال�سخ�سية،  �سلبية؛ لختالف الطموح والأه��داف 

اأعلى معدل  فيحاول بع�ض الطلبة احل�سول على 

تراكمي للمادة والبع�ض الآخ��ر يعي�ض حالة القلق 

ب�سبب اخلوف من عدم اجتياز املقرر الدرا�سي.

عن  البتعاد  الطلبة  من  يفرت�ض  ع��ام،  ب�سكل 

لالختبارات  ال�ستعداد  وه��ي  امل��ت��اأخ��رة  امل��ذاك��رة 

الف�سلية والنهائية يف حينها فقط، تعترب املذاكرة 

املتاأخرة قبل موعد الختبار بيوم اأو يومن يف النظام 

اجلامعي فكرة وعادة خاطئة متامااً ويفرت�ض على 

الطالب جتنبها وتغيريها. ولحظت �سخ�سيااً الكثري 

من الطالب يكتفون باحل�سور البدين وعلى م�ستوى 

الفهم لديهم اأثناء املحا�سرات فقط، وكذلك الغالبية 

من الطالب ل تقوم بالتح�سري واملراجعة اليومية ما 

بعد املحا�سرات اليومية اأو الأ�سبوعية.

املذاكرة  بن  الطلبة  بع�ض  ل��دى  الفهم  يختلط 

واملراجعة لالختبارات، املذاكرة لالختبار  تتطلب 

اأنها جاءت يف وقت  �سيما  ول  كبريا  وقتااً وجهدااً 

متاأخر مما ي�سّعب فهم جميع درو�ض املقرر اأو املادة 

لالختبار  املراجعة  املقابلة  اجلهة  يف  الدرا�سية، 

حتتاج اإىل وقت وجهد اأقل، بالإ�سافة اإىل القدرة 

على احل�سول على اأعلى درجات ممكنة مع وجود 

الثقة بالنف�ض وكذلك قلة ال�سغوط.

الدرا�سة بذكاء تتطلب فهما وتقييما من الطالب 

حتى يتمكن من حتقيق اأعلى الدرجات اأو  املعدلت 

املذاكرة  اإن  اجلامعية.  الدرا�سة  اأثناء  الرتاكمية 

اأ�سياء مهمة منها اختيار  اجليدة حتتاج اإىل عدة 

الوقت واملكان املنا�سب للمذاكرة بعيدااً عن الأماكن 

املظلمة اأو التوقيت اخلاطئ ،ومن الأخطاء املذاكرة 

عند ال�سعور بالتعب اأو النعا�ض اأو حتى مع وجود 

ال�سجيج فالبيئة املنا�سبة من اأهم الأمور التي يجب 

على الطالب التنبه لها.  العامل الآخر هو القدرة 

على الفهم والتحليل وال�ستنتاج للمقرر الدرا�سي 

تطوير  على  الطالب  وي�ساعد  يطور  الأم��ر  ه��ذا 

مهاراتهم واكت�ساب املعلومات املطلوبة بوقت وجهد 

اأقل. ل بد للطالب اأن يحدد ال�سيء املطلوب منه 

بدقة يف املذاكرة وعدم العتماد فقط على عملية 

للطالب  الدرا�سية  الت�سنيفات  وبح�سب  احلفظ، 

)bloom›s taxonomy( هناك �ستة م�ستويات 

للطالب يجب التدرج فيها حتى ي�سلوا اإىل املرحلة 

الأخرية من التفوق والإب��داع. ويجب على الطالب 

من  وال�ستفادة  ال�ستعانة  املحا�سرات  اأث��ن��اء  يف 

ودفرت  القلم  ا�ستخدام  مثل  الدرا�سية  الأدوات 

التي  التعليمية  املواقع  بع�ض  حتى  اأو  املالحظات 

مثل  اأف�سل  ب�سكل  املنهج  وفهم  حتليل  يف  ت�سهم 

 )Evernote( وموقع   ،)Simplenote( موقع 

هذه النوعية من املواقع ت�سهم ب�سكل كبري يف عملية 

الطالب  واأخ��ريااً يحتاج  والفهم.  املذاكرة واحلفظ 

اإىل وجود دافع �سخ�سي وتخ�سي�ض وقت للمذاكرة 

ب�سكل يومي والبتعاد عن ال�سعور بالإحباط وعدم 

الثقة بالنف�ض.

ح�سني  �سعيد الغاوي

كلية املجتمع
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منتخب القوى يحقق المركز الثالث
في بطولة الجامعات السعودية 

منتخب الجامعة للطالبات يحقق المركز الثالث في  
بطولة  كرة  التنس للجامعات السعودية

اختتام منافسات األدوار األولى من بطولة كأس 
عميد كلية الهندسة

 - �ش�ؤون الطالب:

للطالب  اجلامعة  منتخب  حّقق 

املركز الثالث يف بطولة األعاب القوى 

الريا�ضي  االحتاد  مناف�ضات  �ضمن 

مو�ضمه  يف  ال�ضعودية  للجامعات 

مدينة  وم�ضمار  ملعب  على   13 الـ 

بالقطيف  الريا�ضية  نايف  االأمــر 

ــمــت خـــالل الـــفـــرة من  ــي ــي اأق ــت ال

من   -12  10 اجلمعة   - ــاء  ــع االأرب

با�ضت�ضافة  1444هـ   رجــب  �ضهر 

جامعة امللك فهد للبرول واملعادن. 

ال�ضعودي  االحتــاد  رئي�س  بح�ضور 

الــدكــتــور حبيب  الـــقـــوى  ـــعـــاب  الأل

الريا�ضي  االحتاد  ورئي�س  الربعان، 

خالد  الدكتور  ال�ضعودية  للجامعات 

302 العــب  املــزيــنــي، ومبــ�ــضــاركــة 

ميّثلون 22 جامعة وكلية.

وجاءت نتائج طالب جامعة امللك 

�ضعود كما يلي: 

على  ح�ضل  مر   100 �ضباق  يف 

املركز االأول الطالب  في�ضل ال�ضقا، 

ــم  ــراهــي ــب اإب ــطــال فــيــمــا حــ�ــضــل ال

الع�ضيب على املركز الثالث.  

على  ح�ضل  مر   200 �ضباق  يف 

املركز االأول الطالب في�ضل ال�ضقا، 

ــم  ــراهــي ــب اإب ــطــال فــيــمــا حــ�ــضــل ال

الع�ضيب على املركز الثاين. 

ح�ضل  حــواجــز   400 �ضباق  يف 

على املركز الثالث الطالب عبداهلل 

هزازي.

على  ح�ضل  مر   800 �ضباق   يف 

املركز الثاين الطالب هارون كمارا.

تتابع  مر   100 يف   4 �ضباق  يف 

املركز  على  اجلامعة  فريق  ح�ضل 

االأول، ومّثل الفريق ُكلًّ من:  في�ضل 

واأحمد  الع�ضيب،  واإبراهيم  ال�ضقا، 

ال�ضقا، وحممد اليامي.

تتابع  مر   400 يف   4 �ضباق  يف 

املركز  على  اجلامعة  فريق  ح�ضل 

الــوثــب  مــنــافــ�ــضــات  الــثــالــث. ويف 

االأول  املــركــز  على  ح�ضل  الطويل 

الطالب حممد اليامي.

ال�ضقا  في�ضل  الــطــالــب  وعــــّ� 

الذهبية  امليدالية  على  احلا�ضل 

مر   100 �ضباق  يف  االأول  واملركز 

االأول  واملركز  200 مر  �ضباق  ويف 

عن  تــتــابــع   100 يف   4 �ــضــبــاق  يف 

الدور  مثمناً  االإجنــاز  بهذا  �ضعادته 

الذي تقوم به جامعة امللك �ضعود يف 

الفر�ضة  واإتاحة  املواهب  اكت�ضاف 

ــة االحتــــاد  ــطــول لــلــمــ�ــضــاركــة يف ب

الريا�ضي للجامعات ال�ضعودية.

الريا�ضي  االحتـــاد  رئي�س  وتـــّوج 

خالد  الدكتور  ال�ضعودية  للجامعات 

االحتاد  عام  اأمني  بح�ضور  املزيني 

عبداالإله  الدكتور  البطولة  مدير 

الطالب  �ــضــوؤون  وعميد  ال�ضلوي، 

وائــل  الــدكــتــور  فهد  امللك  بجامعة 

فالتة، الفرق احلا�ضلة على املراكز 

الـ3 االأوىل، حيث نال فريق جامعة 

االإمام عبدالرحمن بن في�ضل كاأ�س 

الذهبية،  وامليداليات  االأول  املركز 

171 نقطة، وحقق فريق جامعة  بـ 

امللك عبدالعزيز كاأ�س املركز الثاين 

150نقطة،  بـ  الف�ضية  وامليداليات 

�ضعود  املــلــك  جامعة  فــريــق  وحــقــق 

كــاأ�ــس املــركــز الــثــالــث واملــيــدالــيــات 

ال�ونزية بـ 109 نقاط.

- �ش�ؤون الطالب:  

حّقق  منتخب  اجلامعة  للطالبات 

املركز الثالث  يف  بطولة  كرة  التن�س  

�ضمن مناف�ضات  االحتاد  الريا�ضي  

مو�ضمه   يف   ال�ضعودية   للجامعات 

الثالث،  التي اختتُمت يوم  ال�ضبت  

13  رجب  1444هـ  على  مالعب 
ــورة  بنت  عبد  جامعة  االأمـــرة  ن

الرتيب   نتائج   وجــاءت   الرحمن. 

العام  على  النحو االآتي:

جامعة  االأ�ضالة يف املركز االأول 

الثاين،   املركز   ، وجامعة  جدة يف 

املركز   يف  �ضعود  املــلــك  وجــامــعــة  

الثالث،   وجامعة  دار  احلكمة يف 

املركز  الرابع، وجامعة  االإمام  عبد 

الرحمن يف املركز اخلام�س، وجامعة  

ال�ضاد�س،  املــركــز  يف  الــعــلــوم  دار  

وجامعة  املعرفة يف املركز  ال�ضابع، 

وجــامــعــة  املــلــك خــالــد يف املــركــز  

ــك  �ضعود  ــل ــثــامــن، وجــامــعــة  امل ال

ال�ضحية يف املركز  التا�ضع، وجامعة 

املركز   يف  �ضعود  بن  االإمــام حممد 

نورة   االأمــرة  وجامعة   العا�ضر،    

يف املركز  احلادي  ع�ضر، وجامعة 

الق�ضيم يف املركز  الثاين  ع�ضر.

ــَل  منتخب  اجلــامــعــة  يف   ــّث  وم

بطولة  كرة  التن�س بقيادة  املدربة  

وهن:  طالبات    5 عاف�س   منرة  

جود  ال�ضرمي، ورنا العريني، وجنالء 

ووهي   الــرومــي،  وجمانة  الــهــزاين، 

املتحمي.

 - �ش�ؤون الطالب:

بكلية  الريا�ضي   النادي   نّظم  

من   ١١ اخلمي�س   يوم   الهند�ضة 

�ــضــهــر رجـــب ١٤٤٤هــــــ  (بــطــولــة  

التي   الهند�ضة)  كاأ�س عميد  كلية  

االأنــديــة   وحـــدة   عليها  تُــ�ــضــرف  

ـــاالإدارة  والــ�امــج  الــريــا�ــضــيــة  ب

ــوؤون  الــريــا�ــضــيــة   ــض ــ� ــل الــعــامــة  ل

بــعــمــادة  �ــضــوؤون الــطــالب  على  

ملعب  جامعة  امللك  �ضعود  رقم 

من   فـــرق     8 مبــ�ــضــاركــة     (1)

الهند�ضة   وهــم:  الكلية  اأقــ�ــضــام  

الكهربائية،  والهند�ضة   املدنية، 

والهند�ضة   امليكانيكية،  والهند�ضة 

البرولية،   والهند�ضة   ال�ضناعية، 

وفريق   الكيميائية،  والهند�ضة  

بالكلية،   التدري�س   اأع�ضاء  هيئة  

وفــــريــــق املــــوظــــفــــني.  اأقــيــمــت  

املغلوب  خروج   بنظام   البطولة  

من   مــبــاريــات     ٤ لعبت   حــيــث  

االأدوار  االأوىل، وت�ضتاأنف  الحقاً  

التي  النهائية   االأدوار   مباريات  

�ضوف  حتدد  فيما  بعد  بح�ضور  

الهند�ضة. كلية   عميد  �ضعادة  

»الزراعة«  النادي الرياضي بـ
ينظم بطولة كرة الطاولة

 - �ش�ؤون الطالب:

الدكتور  االأ�ضتاذ  االأكادميية  لل�ضوؤون  الكلية  وكيل  رعاية  حتت 

الطاولة  كرة  بطولة  موؤخراً  اُختتمت  الدو�س  عبدالعزيز  عبداهلل 

التي نّظمها النادي الريا�ضي بكلية علوم االأغذية والزراعة. اأقيمت 

البطولة يف بهو الكلية حتت اإ�ضراف االإدارة العامة لل�ضوؤون الريا�ضية 

بعمادة �ضوؤون الطالب، وبلغ عدد امل�ضاركني يف البطولة اأكرث من ٤٠ 

نا�ضر  االأ�ضتاذ  بالكلية  الريا�ضي  الن�ضاط  م�ضرف  بح�ضور  طالبا،  

التميمي وعدد من طالبها.

واإقامة  للطالب  الريا�ضي  الن�ضاط  تفعيل  اإىل  البطولة  هدفت  

واإبرازها  املواهب  ال�ضتك�ضاف  الكلية؛  داخل  الريا�ضية  البطوالت 

كليات  م�ضتوى  على  الريا�ضية  ال�ضوؤون  تقيمها  التي  البطوالت  يف 

اجلامعة. 

الدو�س  عبدالعزيز  عبداهلل  الدكتور  االأ�ضتاذ  كــرم  اخلتام  ويف 

يف  االأول  املركز  على  حل�ضوله  املح�ضن؛  �ضليمان  حممد  الطالب 

بطولة كرة الطاولة.

تسليم جوائز بطولة »إدارة 
األعمال« لكرة الطاولة

 - �ش�ؤون الطالب:

كّرم  وكيل  الكلية  للدرا�ضات  العليا  والبحث العلمي  الدكتور  

حممد  بن  عبد  الرحمن املطري موؤخًرا الطالب  احلا�ضلني  على  

املراكز الثالثة  االأوىل  يف  بطولة  كلية  اإدارة االأعمال لكرة  الطاولة  

بح�ضور امل�ضرف على  الن�ضاط الريا�ضي االأ�ضتاذ/ نا�ضر االأحمري.

رجــب ١٤٤٤هـــ يف   �ضهر  من   ١ االإثنني  يــوم   البطولة   اأقيمت  

وحدة   اإ�ضراف   االأعمال  حتت   اإدارة  بكلية   الريا�ضية   ال�ضالة  

الريا�ضية  لل�ضوؤون  العامة   بــاالإدارة   الريا�ضية   واالأندية   ال�امج 

بعمادة �ضوؤون الطالب ومب�ضاركة  ١٦ طالباً.

وح�ضل على املركز االأول الطالب  في�ضل  الوادعي، فيما  ح�ضل 

على املركز الثاين الطالب  عبد اهلل  ال�يكي، وح�ضل على املركز 

الثالث الطالب  حممد  العجالن.  واأو�ضح االأ�ضتاذ نا�ضر االأحمري  

اأن  هذه البطولة  تهدف  اإىل  رفع  م�ضتوى  التناف�ضية والن�ضاط  

للطالب،  متنف�ضا  يكون  ريا�ضي  جو  وخلق   الطالب  بني  البدين 

والكت�ضاف املواهب املميزة؛  للم�ضاركة  يف  بطوالت اجلامعة.

»السياحة واآلثار« تنظم 
بطولة كرة الطاولة

 - �ش�ؤون الطالب:

 16 االإثنني  يوم  ــار  واالآث ال�ضياحة  بكلية  الريا�ضي  النادي  نّظم 

مب�ضاركة  الطاولة،  لكرة  العميد  بطولة  1444هـ  االآخــرة  جمادى 

عدد من طالب الكلية مبختلف االأق�ضام التي ت�ضرف عليها االإدارة 

العامة لل�ضوؤون الريا�ضية ُمّثلة بوحدة ال�امج واالأندية الريا�ضية. 

وهدفت البطولة اإىل ا�ضتقطاب الطالب املتميزين ريا�ضياً يف الكلية؛ 

الريا�ضية على م�ضتوى اجلامعة  االأن�ضطة  للم�ضاركة يف  الختيارهم 

وعلى م�ضتوى اجلامعات ال�ضعودية. وتّوج وكيل كلية ال�ضياحة واالآثار 

لل�ضوؤون التعليمية واالأكادميية الدكتور فهد احل�ضني الفائزين و�ضكر 

رواد الن�ضاط على تنظيمهم لهذه البطولة.



17 11ثقافية  العدد 1458 - الأحد21 رجب 1444هـ املوافق 12 فرباير 2023م

يف لقاء مع ثقافية                             .. د. �سعاد املانع:

كانت صناديق الكتب التي تمأل المنزل أكثر من األثاث 

والدتي حرصت على أن تعلم بناتها في زمن ال تتعلم فيه النساء

 - ع��ب��ر ال��ط��ل��ح��ي، 

اأريج ال�سويلم:

من الثلة الأوىل من فتيات الوطن 

اأوائ��ل  وم��ن  التعليم،  تلقني  الالتي 

�شهادة  على  احلا�شالت  ال�شيدات 

النقد  رواد  وم��ن  اململكة،  يف  عليا 

العربي،  العامل  يف  ل��الأدب  اللغوي 

قدر  وهي  لها  قدر  التفوق  اأن  ومع 

على  وتالمذتها  زمالوؤها  يُجمع  له، 

ا وخلًقا  اأنهم ي�شافحون توا�شًعا جمًّ

نادًرا كلما لقوا وجهها الب�شام .

التقت بها ثقافية ر�شالة اجلامعة، 

وكان لها معها هذا احلوار :

طفولة غر عادية

بداأِت تعليمك يف فرتة مل تكن فيها 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع����ادة،  تتعلم  امل�����راأة 

ذل����ك ل�����س��ِت امل��ت��ع��ل��م��ة ال���وح���ي���دة يف 

الأ�سرة؛ حدثينا عن ذلك ؟

تلك  يف  م��دار���س  هناك  تكن  مل 

حري�شًة  كانت  الوالدة  لكّن  الفرتة، 

ا على اأن تكون بناتها متعلمات،  جدًّ

 ، اأجنبية  اأهلية  مبدر�شة  فاأحلقتنا 

تعليم  اأم��ي على  ك��ان حر�س  ورمب��ا 

بناتها �شببه اأنها در�شت اإىل ال�شف 

الرابع البتدائي، يف الزبري (العراق) 

قبل اأن يقرر جدي �شالح املانع الذي 

اإىل  ينتقل  اأن  اللوؤلوؤ  جتار  من  كان 

قطر ، اأفكانت اأمي ت�شعر باحلرمان 

درا�شتها  انقطاع  بعد  التعليم   من 

اأن  على  حري�شة  جعلها  م��ا  وه��ذا 

اأبي  وكان   ! اأدري  ل  البنات؟  يتعلم 

جّل  ينفق  بالكتب،  الهتمام  �شديد 

والبيت  عيني  ففتحُت  عليها،  ماله 

متلوؤه الكتب من خمتلف املو�شوعات 

-وم���ن اأه��م��ه��ا ال��ع��ق��ي��دة وال��ف��ق��ه- 

وكانت الكتب ترد اإليه  بالربيد  من  

والعراق.   ، ،ولبنان  م�شر  مكتبات 

القراءة  اأن  اأت�شور  جعلني  هذا  كل 

والكتب اأهم �شيء يف حياة الإن�شان، 

واأذكر اأن متعتنا الوحيدة يف ال�شيف 

املانع  اأ.د.ع��زي��زة    ) و�شقيقتي  اأن��ا 

الآن) هي القراءة، رمبا لعدم وجود  

مغريات اأخرى، فلم اأكن اأحب اللعب 

بالقراءة.  مولعة  كنت  لكني  كثريا 

ورمب���ا ���ش��اورين اآن����ذاك ���ش��يء من 

قريناتي  من  اأف�شل  باأنني  ال��غ��رور 

 ، اللعب  اإىل  الالتي ميلن  ال�شن  يف 

ولعل لالأهل دوًرا يف هذا! واإن كنت 

اأن جتاوزت مرحلة  فيما بعد -بعد 

اأمر  اللعب   اأن  اكت�شفت  الطفولة- 

بالغ الأهمية لالأطفال.  

بدايات قلم

مع قراءاتك الكثرة يف �سن مبكرة، 

ه���ل ك���ان���ت ل���ك ي���ا دك����ت����ورة ك��ت��اب��ات 

حينها، اأق�سد كتابات اإبداعية؟ 

اأكتب  كنت  الأوىل  البدايات  يف   

) ن�شدر  وك��ن��ا   ، ق�شرية  ق�ش�ًشا 

عزيزة واأنا ) جملة منزلية، قراوؤها 

اأف����راد ال��ع��ائ��ل��ة، وب��ع��د ذل��ك كتبت 

يف  بع�شها  ن�شرُت  ق�شرية  ق�ش�ًشا 

�شحف حملية با�شم  م�شتعار؛ لأين 

كنت اأظن اأن اأبي لن يوافق .

اأك��ت��ب م��ذك��رات عن  واأِل��ف��ُت اأن 

ح��ي��ات��ي؛ خ��ا���ش��ة ب��ع��د وف����اة اأم��ي 

اإىل  اأق��رب  حينها  وكنت  املفاجئة، 

ال��ع��ادة  ه��ذه  وا�شتمرت  الطفولة، 

ل���دّي هذه   اإىل ح��ني . حم��ف��وظ��ة  

الآن، مل  اإىل  ال��ق��دمي��ة   امل��ذك��رات 

لو  ، رمب��ا  زم��ن  منذ   اأّط��ل��ع عليها 

اأعود اإليها اأتذكر اأ�شياء قد ن�شيتها 

تالية يف  ه��ذا. يف فرتة  يف حديثنا 

ال�شنة الأخرية من الدرا�شة الثانوية  

يف  اأ�شبوعية  �شفحة  على  اأ�شرفت 

جريدة اجلزيرة  تت�شل باملراأة . وبعد 

ذلك  اأثناء عملي يف اجلامعة، كتبت 

منها:  املحلية،  ال�شحف  بع�س  يف 

الريا�س ، واجلزيرة، والوطن،  اأكتب 

فرتات ثم اأنقطع ؛ لأين اأفكر اأحياًنا 

واأن��ا  وقتي،  من  تاأخذ  الكتابة   اأن 

التدري�س  الأوىل   بالدرجة  ي�شغلني 

اإىل جانب اهتمامي بالبحث العلمي 

، فاأعتذر لذلك عن موا�شلة الكتابة، 

ومن الطريف اأن بع�س النا�س ظنوا 

حني انقطعت اأين ُمنعت من الكتابة!

هل كتبِت ال�سعر؟

ل��الأ���ش��ف ك��ل��م��ا ح���اول���ت ك��ت��اب��ة 

ال�شعر اأخفقت . اأحب ال�شعر كثريا 

النقدي  العمل  وطبيعة  واأت��ذوق��ه؛ 

ال��ذي اأزاول���ه  حتتم  ق��راءة ال�شعر 

بعمق . لكن اأوقن اأّن ال�شعر موهبة، 

فاحرتم  املوهبة  ه��ذه  ت��وؤَت  مل  اإذا 

نف�شك ول تكتبه.

رحلة الدرا�سة

بعد البتدائية اأين در�سِت يا دكتورة؟ 

كانت درا�شتي يف املتو�شطة والثانوية 

من املنزل ، لظروف خا�شة . رمبا 

كان منها وفاة اأمي! 

ه���ل ح��ّم��ل��ك ذل����ك م�����س��وؤول��ي��ًة جت��اه 

اإخوتك؟

كنت   لكن  �شحيح،  ه��ذا  ن��ع��م،  

هذه  فحملنا  ت���واأم  �شبه  اأخ��ت��ي  م��ع 

امل�شوؤولية معا . اأذكر قبل ذلك كان 

عزيزة  (اأ.د.  واأختي  بيني  يح�شل 

املانع حاليا) ما يح�شل بني الأخوات 

ماألوفة،  م�شادات  من  الطفولة  يف 

بيني  قراًرا  اتخذت  اأمي  وفاة  وبعد 

باأن  لنف�شي  اأ�شمح  األ  نف�شي  وبني 

اأمتادى يف اأية م�شادة حني يقع بيني 

وبني اأختي خالف. 

اللغة  ق�شم  اإىل  دخ��ل��ِت  بعدها 

العربية بجامعة امللك �شعود،

مل�����اذا ك����ان اخ���ت���ي���ارِك ل��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 

العربية؟ 

ال��ع��رب��ي؛   الأدب  اأح���ب  ك��ن��ت    

ل��ك��ن م��ا ك��ن��ت اأري���د ال��درا���ش��ة يف 

ق�شم اللغة العربية، واإمنا كنت اأود  

الإجنليزية   اللغة  بق�شم  اللتحاق  

.ك���ان���ت وج���ه���ة ن���ظ���ري اأن�����ه من 

اللغة  ق�شم   اأدر�س يف  اأن  الأف�شل 

يل  تتاح  كي  واآداب��ه��ا،  الإجنليزية 

الذي  الأدب  بهذا  اأف�شل   معرفة  

تقدمه  ما  بع�س  اإل  عنه  اأعرف  ل 

الرتجمة ، اأو ما تقدمه الدرا�شات 

العربي  الأدب  اأما  حوله.  العربية 

كل  اأح���ب���ه  اأين  مت��ام��ا  -واأدرك 

احل���ب- ف��ب��م��ق��دوري ال��ت��زود منه  

متى ما �شئت. 

متاألقة  �شابة  اأن  ح��دث  لكن   

التحقت  جل��ريان��ن��ا،ق��د  ���ش��دي��ق��ة 

اللغة  ق�شم  الآداب  بكلية  بجامعتنا 

ال�شابة  ه��ذه  كانت   . الإجنليزية 

اإىل  دوم���ا م��ت��ف��وق��ة يف درا���ش��ت��ه��ا 

ج��ان��ب م��زاي��اه��ا الأخ�����رى، غ��دت 

عندما  جميال.  مثال  لنا  �شورتها 

بق�شم  اللتحاق  ن��ود  اأن��ن��ا  عرفت 

بعدم  ن�شحتنا  الإجنليزية،  اللغة 

ل�شعوبة  الق�شم  ب��ه��ذا  الل��ت��ح��اق 

الدرا�شة فيه عن طريق النت�شاب، 

للطالبات  متاحا  ك��ان  ما  واآن��ذاك 

البدء  يف  ترددنا  النت�شاب.  غري 

ناأخذ  اأن  الأ���ش��ل��م  وج��دن��ا  لكن   ،

بق�شم  اللتحاق  فكان  ؛  بن�شيحتها 

الدرا�شة  كانت  ولو  العربية.  اللغة 

حينها  انتظاًما  اجلامعة  للبنات يف 

الإجنليزي. الأدب  لتخ�ش�شت يف 

حري�شا  ك��ان  وال��دي  اأن  واأذك���ر 

امل��راج��ع التي  ع��ل��ى ج��ل��ب ج��م��ي��ع 

مقرر  ح���ول  الأ���ش��ت��اذ  ي��ر���ش��ده��ا 

اأ�شا�شيا  منها  ك��ان  م��ا  ���ش��واء  م��ا، 

يُق�شد  ثانويا  كان  ما  اأم  للدرا�شة 

وك��ان   امل��ع��ل��وم��ات،  يف  التو�شع  ب��ه 

يجلبها من مكتبات خارج  البالد. 

التحديات

 بعد التخرج، تعينِت يف اجلامعة؟

عنينَّ يف اجلامعة. هذه 
ُ
اأ   ل، مل 

لها ق�شة: تخرجت من الق�شم باأعلى 

بهذا،  فرحت  ال��دف��ع��ة،  يف  تقدير 

ومتحم�شًة  بنف�شي  معتدًة  وك��ن��ت 

فهذا  اجلامعة،  يف  معيدًة  للعمل 

ال��درا���ش��ات  م��وا���ش��ل��ة  يل  �شيتيح 

العليا؛ لكن املفاجاأة كانت اأن ُرف�س 

ن�شائي،  �شاغر  وج��ود  لعدم  طلبي 

�شعرت بالإحباط ، وبذلُت اأكرث من 

لكن   ، معيدة  قبويل  ليتمنَّ  حماولة 

املحاولت  ه��ذه   من  اأي  تنجح  مل 

.ات�����ش��ل��ت ب��ك��ث��ري م��ن امل�����ش��وؤول��ني  

و�شلت  وق���د   ، ال�����ش��دد  ه���ذا  يف 

مبدير  الت�����ش��ال  اإىل  امل���ح���اولت 

الدكتور  اآن���ذاك    نف�شه  اجلامعة 

  ، العزيز اخلويطر رحمه اهلل  عبد 

فقال يل بهدوء: » اإنه من �شاحلك 

اأن ت�شتفيدي من هذا الوقت  الذي 

ل توجد فيه  وظيفة يف اأن تزيدي 

م���ن ال���ق���راءة يف جم����الت ك��ث��رية   

لتت�شع  معلوماتك«،  كالمه �شحيح 

�شعرت  ل��ك��ن��ي  ه����ذا؛  يف  ري���ب  ل 

�شهور  بعد  ُعيِّنت  ث��م  ب��الإح��ب��اط! 

لتعليم  العامة  الرئا�شة  يف  �شة  مدرِّ

ال��ب��ن��ات،  وب��ع��ده��ا ج���اءين قبول 

م��ن اجل��ام��ع��ة لأك���ون م��ع��ي��دة، لكن 

منها  اأنتقل  اأن  رف�شت  الرئا�شة  

ذلك  بعد  انتقلت  ثم  اجلامعة،  اإىل 

بفرتة  وبعدها  ثانوية،  مدر�شة  اإىل 

كلية  يف  معيدًة  بتعييني  ق��رار  جاء 

فعملت  للرئا�شة،  التابعة  الرتبية 

جاءين  بعدها  �شهور،  ثالثة  فيها 

لدرا�شة  القاهرة  جامعة  من  قبول 

العربية  اللغة  ق�شم  يف  املاج�شتري  

بكلية الآداب .

ثم انتقلت اإىل الدرا�سة يف القاهرة؟

كانت    ! الأمر مي�شورا  يكن   مل 

موافقة  الأوىل:  عقبتان:  اأم��ام��ي 

والثانية:  ج���ًدا،  امل��ح��اف��ظ  ال��وال��د 

م��واف��ق��ة ج��ه��ة ال��ع��م��ل، وه��ي كلية 

العامة  للرئا�شة  التابعة  الرتبية 

الوا�شح  من  وك��ان  البنات،  لتعليم 

جدا اأن الرئا�شة  لن توافق اإطالقا 

على ابتعاث املعيدات، ولن تقبل اأن 

اإج��ازًة لأدر���س. لذا قررت  تعطيني 

العمل  يف  من  ا�شتقالتي  اأق��دم  اأن 

الكلية. 

دك��ت��ورة،  ي��ا  �سجاع ب�سراحة  ق��رار 

هل ترين الآن اأنه كان قراًرا �سائبا؟

من وجهة نظري نعم، كان قراراً 

الرتبية  كلية  اأح��ب  كنت  مدرو�ًشا، 

لكن  ج��دا،  الزميالت  مع  و�شعيدة 

كانت الرغبة يف اإكمال الدرا�شة يف 

جامعة عريقة  تهيمن علّي . 

حمطة م�سر

ال��ذي كنِت  ذهبِت الآن اإىل املجتمع 

تقرئني عنه، فما انطباعك؟

وانبهاري  القاهرة،  جامعة  اأذك��ر   

وتعدد   ، ال�شخم  مبناها  مب�شاحة 

متباعدة  �شاحات  يف  فيها  الكليات 

 … والآداب  والتجارة    ، احلقوق   )

طرازها  يف  الآداب  كلية  كانت   .(

املعماري ، ومبناها القوي  واإن كان 

اجلامعات  مبباين  ،�شبيهة  قدميا 

القدمية  يف اأوروبا والوليات املتحدة  

.اأذك��ر   ( بعد ح��ني  (ال��ت��ي عرفتها  

د.جابر ع�شفور -رحمه  كان  حينها 

وكانت  الق�شم،  �شكرتري  هو  اهلل-  

اأ�شتاذتي د. �َشهري القلماوي تخ�ش�س 

ي��وم��ا واح����دا يف الأ���ش��ب��وع  للقاء 

اأحر�س  الطالب والطالبات . وكنت 

مل  لو  حتى  اليوم  هذا  ح�شور  على 

يكن عندي �شيء اأقدمه. كنت اأ�شتمتع 

بالنقا�س الذي يدور حول مو�شوعات 

اأبرزهم:   وم��ن  الأ�شاتذة،  بني  �شتى 

عبد املح�شن طه بدر ، وعبد املنعم 

غالبا  النقا�س  مو�شوعات   . تليمة 

منها  وجوهرية  مهمة  اأم��ورا  تتناول 

ال�شيا�شة. 

ومن اأبرز ال�شخ�شيات التي اأتذكر 

اأنها جاءت اإىل الق�شم جيهان ال�شادات 

( زوجة الرئي�س اأنور ال�شادات )، وقد 

قررْت اأن تلتحق بق�شم اللغة العربية 

. ويغلب على الظن اأن التحاق جيهان 

ال�شادات بهذا الق�شم لتدر�َس فيه كان 

من اأجل ا�شتمالة الأ�شاتذة املعار�شني 

اأن  اخ��ت��ارت  وق��د  الآداب،   كلية  يف 

الدكتورة   اأ�شتاذتي  عليها  ت�شرف 

�شهري القلماوي،  ذات املكانة  املهيبة؛ 

لكونها  -يف حدود ما اأعلم- ل تنتمي 

اأتاح  لأي اجت��اه  �شيا�شي . كل هذا 

الط��الع على جوانب كثرية من  يل 

ال�شيا�شية يف  و  الأدبية  الهتمامات 

هذا الق�شم ، واأتاح يل معرفة كيف  

يتفاوت الأ�شاتذة  يف مواقفهم  من 

الأح���داث. اأم��ا  بقية اأي��ام الأ�شبوع 

غري الأحد فاأم�شيها عادة يف مكتبة 

البحث.  اأج��ل  م��ن  القاهرة  جامعة 

هذه  من  جدا  كثريا  ا�شتفدت  ولقد 

املكتبة! 

ر���س��ال��ت��ك يف امل��اج�����س��ت��ر »���س��ي��ف��ي��ات 

امل���ت���ن���ب���ي، درا������س�����ة يف ال����س���ت���خ���دام 

اللغوي«، اأمل يكن التوجه اإىل النقد 

اللغوي يف ذلك الوقت جديًدا؟

  حقا  كان كذلك،  مل اأفكر فيه  

قبل اللقاء مع اأ�شتاذتي، فعند انتهاء 

عن  ا�شت�شرتها  التمهيدية   ال�شنة 

فيه  اأبحث  اأن  ال��ذي ميكن  املو�شوع 

، اقرتحت  علّي هذا املو�شوع الذي 

ال�شعراء  ا�شتخدام  بكيفية  يت�شل  

للغة . كان هذا املنهج اآنذاك جديدا 

اللغة الإجنليزية، وحدثتني  عن  يف 

بع�س  على  طبقه  اإجنليزي  م��وؤل��ف 

واأطلعتني  الإجن��ل��ي��ز،   ال�����ش��ع��راء  

كانت  الإجنليزية.  باللغة  كتاب  على 

من  متّكنني  ل  بالإجنليزية  معرفتي 

واإنفاق  بالغة  ب�شعوبة  اإل  ال��ق��راءة 

يف  الكلمات  ع�شرات  ط��وي��ل،  زم��ن 

ال�شفحة الواحدة حتتاج اإىل مراجعة 

وافق  الق��رتاح  هذا  لكن  القامو�س؛ 

جديدا  �شيئا  اأدر����س  اأن  يف  رغبتي 

ولي�س مكررا  فقبلت القرتاح . فكرة 

املو�شوع تت�شل مبعرفة  ال�شلة بني 

اللغة  واأن   الأدب��ي،  والأ�شلوب  اللغة 

تتميز   اأن  ل�شاعر ما ميكن  ال�شعرية 

ب�شمات خا�شة  ميكن التو�شل اإليها 

من خالل اإح�شاء الألفاظ والرتاكيب 

يف  ق�شائده   يف   ي�شتعملها  ال��ت��ي 

كيفية  ومالحظة  خمتلفة،  �شياقات 

الوقت  ذل��ك  ويف    . لها  ا�شتخدامه 

الكمبيوتر،  ظ��ه��ور  ب��داي��ات  ك��ان��ت 

وكانت  بعد،  ا�شتخدامه  ينت�شر  فلم 

اإح�شائية، كان  اأ�شلوبيًة  فكرة بحثي 

عن  ي��دوي��ة  بطريقة  يتم  الإح�����ش��اء 

م�شرفتي   وكانت  البطاقات.  طريق 

عندما  اآخرين،  اأ�شاتذة  اإىل  حتيلني 

منطقة  خ��ارج  معلومات  اإىل  اأحتاج 

كانت  اأنها  مثال   فاأذكر  تخ�ش�شها، 

حتيلني اإىل د. حممود حجازي، وهو 

متخ�ش�س يف الل�شانيات كان عائًدا 

�شخ�شيته  وك��ان��ت  اأمل��ان��ي��ا،  م��ن  لتوه 

ممتازة رحمة اهلل عليه. 

مي�سيغان اأو هارفرد 

ع�����دِت م���ن م�����س��ر اإىل ال���ري���ا����ض، 

تعد  الرتبية مل  كلية  ووظيفتك يف 

موجودة، فماذا ح�سل بعدها؟

كلية  يف  تعييني  ق���رار  ���ش��در   

قبيل  �شعود  امللك  بجامعة  الآداب 

املاج�شتري،  درا���ش��ة   م��ن  ع��ودت��ي 

ال��ري��ا���س   اإىل  ال��ع��ودة   و مب��ج��رد 

كم  اجلامعة.  عملت  حما�شرة يف 

ما  اأخريا  بهيجا هذا!  حتقق  كان 

ب�شورة  يحدث  اأن  مفرو�شا  ك��ان 

ط��ب��ي��ع��ي��ة مب���ج���رد ت��خ��رج��ي م��ن 

الق�شم. عملت  يف مركز الدرا�شات 

ومعظم  بعلي�شة،  للبنات  اجلامعية 

الأ����ش���ت���اذات ك����ّن م���ن الأخ�����وات 

ال���ع���رب���ي���ات، اأم�����ا  ال�����ش��ع��ودي��ات 

يحملن  معظمهن   ، جدا  فقليالت 

يح�شر   ، ال��ب��ك��ال��وري��و���س  درج����ة 

) الأ���ش��م��اء  بع�س  الآن  ذه��ن��ي  يف 

 ، عقاد  اآمنة  الأل��ق��اب):  حفظ  مع 

وخريية ال�شقاف، ونوال ال�شقاف ، 

و وديعة وفا ...ومازلن حتى اليوم 

امل�شافات  بعد  كان  واإن  �شديقات، 

اأحيانا  ي��ح��ول  احل��ي��اة   وم�شاغل 

يف  احلوار  التوا�شل.....بقية  دون 

العدد. لهذا  ال�شحيفة  موقع 

استقلت من وظيفتي في مقابل 
دراستي للماجستير

مذكراتي مكتوبة  وأفكر
 في نشرها قريبٍا

د. املانع
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 -  هياء القريني:

ل��ق��د ظ��ه��ر ال��ن��م��ل ع��ل��ى ك��وك��ب 

للدبابري،  تابعة  اأ�سالف  من  الأر�ض 

قبل  الطبا�سريي  الع�سر  يف  وذل��ك 

ويعترب  ع��ام،  مليون   100 من  اأك��ر 

الجتماعية  احل�سرات  م��ن  النمل 

  Formicidae لف�سيلة  التابعة 

امل���درج���ة م���ع ال��ن��ح��ل وال��دب��اب��ري 

حت��ت رت��ب��ة غ�����س��ائ��ي��ات الأج��ن��ح��ة 

ما  وه��ن��اك   .Hymenoptera
يقارب من 15،000 نوع من اإجمايل 

يقدر ب� 30،000 نوع.

عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأكد  حيث 

والأ�ستاذ  الداود،  �سعد  بن  الرحمن 

ق�سم  من  �سرف  م�سطفى  الدكتور 

الأغذية  علوم  بكلية  النبات   وقاية 

جريت 
ُ
اأ والزراعة، يف درا�سة علمية 

حياة  ودورة  النمل  م�ستعمرات  على 

النملة.

ح��ي��ث ي�����س��ّك��ل اأف�������راد ال��ن��م��ل 

من  حجمها  ي����راوح  م�ستعمرات 

اإىل  الأف�����راد  م��ن  ع�����س��رات  ب�سع 

متتد  التنظيم  معقدة  م�ستعمرات 

الأر���ض  من  وا�سعة  م�ساحات  على 

ويعي�ض  الأف�������راد.  م��الي��ن  ت�����س��م 

اأ�سكالً  ت�سم  م�ستعمرات  يف  النمل 

وظائف  ذات  الأف���راد  من  خمتلفة 

وه��ّن  ال�سغالت،  فهناك  حم���ددة، 

اأعمال  بكل  يقمن  عقيمات  اإن���اث 

امل�ستعمرة اليومية من جمع للغذاء، 

وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ريق��ات )���س��ك��ل 1(، 

الأنفاق،  وحفر  العذارى،  وتنظيف 

والهتمام بامللكة )�سكل 3(، وهناك 

ببنى  يتميزون  اأف��راد  وهم  اجلنود، 

قوية مزودة بفكوك م�سممة ب�سكل 

�سد  امل�ستعمرة  ع��ن  للدفاع  ق��وي 

املفر�سات،  م��ن  حمتمل  غ��زو  اأي 

وه��ن��اك امل��ل��ك��ة، وه��ي ط��ور جمنح 

واأم لكّل اأفراد امل�ستعمرة، وتتمحور 

وظيفتها يف و�سع البي�ض، وحتديد 

اأعداد ال�سغالت، واجلنود، وامللكات 

والذكور وتوجيه الأوامر لكل اأفراد 

وهم  ال��ذك��ور،  واأخ���رياً  امل�ستعمرة، 

تقت�سر  -اأي�����س��اً-  جمنحة  اأف����راد 

وظ��ي��ف��ت��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي��ح امل��ل��ك��ات 

ال��ب��ك��ر وق���ت ال���ت���زاوج. ل��ق��د جنح 

على  البيئات  اأغلب  غزو  يف  النمل 

القطبية  القارة  عدا  الأر���ض  �سطح 

اجل��ن��وب��ي��ة؛ ح��ي��ث ازده����رت اأن���واع 

البيئية من  الأنظمة  كافة  النمل يف 

الغابات  اإىل  القاحلة  ال�سحاري 

الأ�سجار  اأع��ايل  وم��ن  ال�ستوائية، 

اإىل الكهوف يف باطن الأر�ض، ومن 

املنخف�سات،  اإىل  اجل��ب��ال  اأع���ايل 

وقد وجد العلماء اأن الكتلة احليوية 

على   Biomass النمل  اأن��واع  لكل 

للطيور  مثيلتها  ت��ف��وق  ال��ك��وك��ب 

ولعل  ؛  جمتمعة  الربية  والثدييات 

يُعزى  امللحوظ  البيئي  النجاح  هذا 

تتميز  التي  الجتماعية  احلياة  اإىل 

بها اأنواع النمل، اإ�سافة اإىل تق�سيم 

املهام  توزيع  اآخر  بتعبري  اأو  العمل، 

عالوة   ،  Division of labors
على قدرتهم الكبرية على ال�ستفادة 

بل  املتاحة،  )البيئات(  امل��وائ��ل  من 

وتعديلها يف كثري من الأحيان. 

تبداأ دورة احلياة يف النمل بتلقيح 

امللكة من خالل طريان الزواج، حيث 

تُلّقح امللكة من ذكر اأو اأكر، وبعدها 

املنوية يف  احليوانات  بتخزين  تقوم 

كي�ض ملحق باجلهاز التنا�سلي، ومن 

قادرة على حتديد  امللكة  ت�سبح  ثم 

وامللكات  فال�سغالت  الفرد،  جن�ض 

واجلنود هم ِنتاج بوي�سات خم�سبة 

بحيوانات منوية، يطلق عليهم ثنائيو 

 ،Diploids ال�سبغية   املجموعة 

بينما الذكور هم ِنتاج بوي�سات غري 

اأح��ادي��و  جميعاً  فهم  ل��ذا  ملقحة؛ 

 .Haploids ال�سبغية  املجموعة 

ه����ذا وي��ت��ط��ور ال��ن��م��ل م���ن خ��الل 

 Complete ال��ك��ام��ل  ال��ت��ح��ول 

Metamorphosis من بي�سة اإىل 
يرقة ثم عذراء التي بدورها تتحول 

اإىل منلة بالغة. اأما الريقة فهي طور 

احل��الت،  معظم  يف  متحرك  غ��ري 

قبل  م��ن  ورعايتها  اإطعامها  ويتم 

ال�سغالت عن طريق الفم، يف ظاهرة 

الفموية«  »التغذية   علمياً  ت�سمى 

عملية  وه���ي   ،  Trophalaxis
الطعام  ب��اإخ��راج  النمل  فيها  يقوم 

وهي  حو�سلته،  يف  املوجود  ال�سائل 

تت�سارك  التي  الطريقة  نف�ض  ذاتها 

الطعام  ال��ب��ال��غ��ات  ال�����س��غ��الت  بها 

الجتماعية«.  »امل��ع��دة  يف  امل��خ��زن 

اأربعة  من  الريقات مبجموعة  ومتر 

بعدها  ان�����س��الخ��ات،  خ��م�����س��ة  اأو 

)اخل���ادرة(.  ال��ع��ذراء  مرحلة  تدخل 

ح��رة،  زوائ���د  ال��ع��ذراء على  حتتوي 

)كما  اجل�سم  يف  مندجمة  ولي�ست 

يف عذارى الفرا�سات(. هذا وحتتاج 

البقاء يف  اإىل  وال��ع��ذارى  ال��ريق��ات 

اإىل حد ما،  درجات حرارة حمددة 

ما  وغالًبا  ال�سليم،  التطور  ل�سمان 

الأف��راد  هذه  بنقل  ال�سغالت  تقوم 

املختلفة داخل  بن غرف احل�سانة 

العتقاد  �ساد  لطاملا  امل�ستعمرة. 

ال��ع��ذارى يف  ب��اأن  النمل  علماء  بن 

م�ستعمرات النمل لي�ض لهن اأي دور 

اأطوار  جمرد  فالعذارى  اجتماعي، 

الريقة  ط��وري  بن  �ساكنة  انتقالية 

الدرا�سات  اأن  اإل  الكاملة،  والنملة 

دورات  على  اأجريت  التي  احلديثة 

النمل،  اأن��واع  العديد من  احلياة يف 

التي ن�سرت يف جملة Nature يف 

وللمرة  تو�سلت   ، نوفمرب  م��ن   30
الأوىل اإىل اأن العذارى تفرز �سائاًل 

تتغذى عليه  له قيمة غذائية عالية 

ومت  وال�سغالت،  ال��ريق��ات  م��ن  ك��ّل 

اأنف�سهم  الباحثن  قبل  من  ت�سبيهه 

ولكن  الثدييات؛  عامل  يف  باحلليب 

بالقدر  دقيقة  لي�ست  الت�سمية  هذه 

اأو  �سائل  اإن��ه جم��رد  ال��ك��ايف، حيث 

اإفراز من موؤخرة بطن العذارى. ومن 

الباحثون  وجد  البحث،  هذا  خالل 

تعتمد  الفق�ض  حديثة  الريقات  اأن 

والبقاء  النمو  يف  ال�سائل  هذا  على 

على قيد احلياة، على غرار الطريقة 

يف  ال��ولدة  حديثو  بها  يعتمد  التي 

وهذا  احلليب،  الثدييات على  عامل 

بينهما.  الوحيد  الت�سابه  وج��ه  هو 

ت�ستهلك  مل  اإذا  م��ا  ح��ال��ة  يف  اأم���ا 

فاإنه  ال�سائل  وال��ريق��ات  ال�سغالت 

يراكم على ج�سد العذارى ومن ثم 

ي�سبح ملوًثا بالفطريات التي غالباً 

الباحثون  وي�سري  العذارى.  تقتل  ما 

يف جامعة روكفلر يف مدينة نيويورك 

ب����اأن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

اآلية  ت�سكل  امل�ستعمرة  اأف���راد  ب��ن 

ربط  خ��الل  م��ن  وذل��ك  لتوحيدها، 

املختلفة  النمو  مراحل  عرب  النمل 

وال��ع��ذارى يف  وال��ريق��ات  لل�سغالت 

كيان متما�سك.

ومن خالل  التف�سيل،  من  وملزيد 

حقن �سبغة طعام زرقاء يف العذارى 

هذه  اإليه  انتهت  الذي  املكان  وتتبع 

ال�����س��وائ��ل يف امل�����س��ت��ع��م��رة، لح��ظ 

اأن �سغالت النمل ي�سربن  الباحثون 

وي�ساعدن  اإف����رازه،  اأث��ن��اء  ال�سائل 

ال���ريق���ات ع��ل��ى ���س��رب��ه ع��ن طريق 

حملهم اإىل ال�سرانق. وهذا ال�سلوك 

اأج�ساد  على  ال�سائل  ت��راك��م  مينع 

الأ���س��رار  ت��اليف  وبالتايل  ال��ع��ذارى 

قد  التي  لذلك،  نتيجة  التي حتدث 

ت�سل للموت.

الركيب  البحثي  الفريق  اخترب 

اأنه  وتبن  ال�سائل،  لهذا  اجلزيئي 

ا به،  يحتوي على 185 بروتيًنا خا�سًّ

بالإ�سافة اإىل اأكر من 100 مركب 

الأمينية،  الأح��م��ا���ض  م��ن  خمتلف 

وال�سكريات  الهرمونات  ت�سمل  التي 

والفيتامينات. وت�سري املركبات التي 

ال�سائل م�ستق  اأن  اإىل  مت حتديدها 

م��ن ���س��وائ��ل الن�����س��الخ، ال��ت��ي يتم 

اإنتاجها عندما تقوم الريقات باإلقاء 

ب�سرتها اخلارجية اأثناء تطورها اإىل 

خادرة. ويو�سح اأحد الباحثن الذين 

قاموا بالدرا�سة اإىل اأن هذه العملية 

تعد مبثابة عملية اإعادة تدوير -اأي 

تدوير للمخلفات- انتهازية يقوم بها 

النمل داخل امل�ستعمرة!

لنا  ت��و���س��ح  ال��درا���س��ة  ه���ذه  اإن 

وب�سكل جلي اأن العلم ل يزال اأمامه 

خلق  بديع  لكت�ساف  طويل  طريق 

اأن  من  الإن�سان  يعتقده  وم��ا   اهلل، 

اأن  يكت�سف  بحثا  ُق��ِت��ل  العلم  ه��ذا 

اأن يعيد  ال�سواب قد جانبه، وعليه 

و���س��دق اهلل  ال��ب��داي��ة.  م��ن  البحث 

ُقِل  الّروِح  َعِن  لونََك 
َ
»َويَ�ساأ كتابه  يف 

ِمَن  اأوتيتُم  َوما  َرّبي  مِر 
َ
اأ ِمن  ال��ّروُح 
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مولد الوفرة كيف تشكل رخاء العالم الحديثقـــ
                                               امل�ؤلف: ويليام ج. برين�شتاين

                                          املرتجم: م�شطفى حممد قا�شم

يُقّدم هذا الكتاب ال�سردية الكربى 

والأهم عرب التاريخ الإن�ساين، وهي 

ال��نُّ��درة  م��ن  الب�سر  ان��ت��ق��ال  ق�سة 

اإىل  العي�ض  �سيق  ومن  الوفرة،  اإىل 

ومن  العلم،  اإىل  اجلهل  ومن  �سعته، 

العزلة  وم��ن  ال�سحة،  اإىل  امل��ر���ض 

تاريخ  يعالج  والكتاب  الندماج.  اإىل 

يحكم  ال��ذي  املجال  ذل��ك  القت�ساد، 

ك���ّل م��ا ع���داه م��ن ج��وان��ب الج��ت��م��اع 

الإن�ساين، من �سيا�سة وثقافة واجتماع، 

وحتى ال�سعادة والّرفاه. ويجيب الكتاب 

عن الت�ساوؤلت: ملاذا حدث هذا التحول، 

ويُرِجع  �سيقود؟  اأي��ن  واإىل  واأي��ن  وكيف 

اإىل امل�سادر الأوىل  التحول  الكتاب هذا 

امِللكية،  حقوق  وهي:  القت�سادي،  للنمو 

املال،  راأ���ض  واأ�سواق  العلمية،  والعقالنية 

وو�سائل النقل والت�سالت احلديثة.

دار جامعة امللك �شع�د للن�شر

المدخل إلى علم االجتماع االقتصادي
امل�ؤلف: م��شي ال�شمري

اأهمية  لإب���راز  حماولة  الكتاب  ه��ذا  يُعّد 

علم الجتماع القت�سادي، ولتحقيق الأهداف 

الكتاب يف  مقدمة  امل��رج��وة منه، وق��د ج��اء 

و�ستة ف�سول وخامتة، عّرف الف�سل الأول بعلم 

الجتماع  القت�سادي وجمالته، ثم تاله الف�سل 

الثاين ملناق�سة الجتاهات النظرية الكال�سيكية 

الثالث  الف�سل  اأما  القت�سادي،  الجتماع  لعلم 

لعلم  احل��دي��ث��ة  النظرية  الجت���اه���ات  فناق�ض 

الجتماع القت�سادي، وناق�ض الف�سل الرابع النظم 

القت�سادية التقليدية، وخ�س�ض الف�سل اخلام�ض 

لدرا�سة النظم القت�سادية احلديثة، وجاء الف�سل 

والتخطيط،  التنمية   لدرا�سة  والأخ��ري  ال�ساد�ض 

ور�سدت اخلامتة اأهم ما تو�سل اإليه الكتاب، وبع�ض 

التو�سيات ال�سرورية.

دار جامعة امللك �شع�د للن�شر

فريق بحثي يكتشف التركيب الجزيئي لحليب النمل

د. م�سطفى �سرفد. عبد الرحمن الداود
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ق��د ي��ك��ون ك��ث��ر م��ن��ا ي��ح��ب عمله 

وي��وؤدي��ه ب�شكل م��ث��ايل، وه��ذا ال�شك 

اأنه اأمر جميل واإيجابي؛ لكن املبالغة 

يف احل��ر���ص واالن��خ��راط يف م�شاكل 

ال��ع��م��ل و���ش��غ��وط��ه ق���د ي���ق���ودك اإىل 

االحرتاق الوظيفي، الذي �شنتعرف 

الدكتورة رجاء  عليه يف ح��وارن��ا مع 

حم��م��ود االأ����ش���ت���اذ امل�����ش��اع��د يف علم 

النف�ص املهني. 

- يف ال��ب��داي��ة ق��د ي��ك��ون كثر منا 

الوظيفي؟  االح���رتاق  هو  ما  يجهل 

ومتى ظهر ؟ 

النف�سي  االح���راق  ظ��اه��رة  تُعد 

املفاهيم  م��ن  امل��ت��ك��ررة  باأعرا�سها 

ال�سغوط  يف جمال  ن�سبياً  احلديثة 

املرتبطة بالعمل، التي ُو�سفت باأنها 

املح�سلة النهائية والنتيجة املنطقية 

العاملني  تعر�ض  ع��ن  تنجم  ال��ت��ي 

ل�سغوط وم�سكالت م�ستمرة ومزمنة 

يف العمل.

مب���و����س���وع  اه����ت����م  م����ن  واأول 

نربج  ف��روي��د  النف�سي   االح����راق 

Freudenberger1974
االأول��ي��ة  مقاالته  يف  اأ���س��ار  حيث 

واالآخ����رون  ه��و  ل��ه  تعر�ض  م��ا  اإىل 

االإنهاك  من  لعيادته  املراجعني  من 

وااللتزام،  الدافع  وفقدان  العاطفي 

الهامة  االإ�سهامات  ج��اءت  ثم  ومن 

ال��ت��ي   ،Maslach مل���ا����س���ال����ض  

ك����ان الأب��ح��اث��ه��ا ف�����س��ل يف ت��ط��ور 

وقيا�سه  النف�سي  االح��راق  درا�سة 

وت�سخي�سه عام 1976م.

اأع�������را��������ص االح���������رتاق  م�����اه�����ي   -

اخلطر  عالمات  وماهي  الوظيفي؟ 

واالآث����������ار امل���رتت���ب���ة ع���ل���ى االح�������رتاق 

اأم  ������ش�����واء اجل���������ش����دي����ة  ال����وظ����ي����ف����ي 

النف�شية االجتماعية والعملية ؟ 

اأعرا�ًسا  هناك  باأن  القول  ميكن 

ونتائج �سلبية خطرية ت�سيب العاملني 

قد  الوظيفي،  االح��راق  عن  تنجم 

بالعجز  ال�����س��ع��ور  حل��د  ب��ه��م  ت�سل 

واال�ستنزاف  اجل�سدي  واالإن��ه��اك 

ف��ق��دان  اإىل  اإ���س��اف��ة  االن��ف��ع��ايل، 

احلما�ض والطموح مما ينعك�ض �سلباً 

اأعمالهم.  وتوافقهم يف  اأدائهم  على 

باالإجهاد  ما�سال�ض  حددتها  والتي 

االن��ف��ع��ايل: وه��و ا���س��ت��ن��زاف طاقة 

وتبلد  والنف�سية،  اجل�سدية  الفرد 

امل�ساعر: وهو �سعور عدم االكراث 

اإ�سافة  املزاجية،  احلالة  واختالل 

ال�سخ�سي:  االإجن��از  انخفا�ض  اإىل 

والف�سل،  ب��االإح��ب��اط  ال�سعور  وه��و 

وتدين االإح�سا�ض بالكفاءة يف العمل، 

واعتقاده باأنه مهما بذل من جهد لن 

تكون هناك نتائج فعالة، ولن يحقق 

املطلوب منه؛ وبالتايل يفقد حما�سه 

لديه،  الواجبات  وتراكم  وكفاءته، 

ويزداد �سعوره بالعجز.

االح�����������رتاق  م�������راح�������ل  م������اه������ي   -

الوظيفي؟

هناك عدد من املراحل التي مير 

بها من يعاين من االحراق الوظيفي، 

تتميز  التي  احلما�ض  مبرحلة  تبداأ 

بطاقة عالية والتزام كبري يف العمل، 

وم���ن ث��م ي��ل��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة نق�ض 

الطاقة، وهنا يبداأ التباطوؤ بالظهور 

م�ستوى  وينخف�ض  امل��وظ��ف  ع��ل��ى 

الثالثة  املرحلة  اإىل  لي�سل  ن�ساطه 

وظهور  ب��االإح��ب��اط،  ال�سعور  وه��ي 

والنف�سية  اجل�����س��دي��ة  االأع���را����ض 

يبداأ  وحينها  ل��الح��راق،  امل��زم��ن��ة 

قادر على  باأنه غري  بال�سعور  الفرد 

االإيفاء مبتطلبات العمل، لي�سل اإىل 

والالمباالة  التحكم  فقدان  مرحلة 

يف العمل.

-حملية  اإح�شائية  ه��ن��اك  ه��ل   -

اأو ع���امل���ي���ة- ت��ب��ن ن�����ش��ب��ة من  ك���ان���ت 

ي��ع��ان��ون م���ن االح������رتاق ال��وظ��ي��ف��ي، 

وم�������ن االأك����������ر ت������اأث������را ب�����االح�����رتاق 

الوظيفي الن�شاء اأم الرجال ؟

تُ���ظ���ه���ر ب���ع�������ض ال����درا�����س����ات 

اال�ستق�سائية اأن %77 من املهنيني 

ق��د ع��ان��وا م��ن االح���راق النف�سي، 

ال�سحة  منظمة  اأدرج�����ت  ول��ه��ذا 

املهني  النف�سي  االح���راق  العاملية 

االإح�سائي  الت�سنيف  قائمة  �سمن 

االع��راف  ومت  لالأمرا�ض،  ال��دويل 

ب��ه��ذه امل��ت��الزم��ة ع��امل��ي��اً يف ال��ع��ام 

اإنه  القول  املهم  من  لكن   . 2022م 
مل يدرج مر�ًسا واإمنا بو�سفه حالة 

قد توؤدي اإىل خطر ظهور اختالالت 

ج�سدية ونف�سية.

الذكور  تاأثراً  باالأكرث  يتعلق  وفيما 

اأدل��ة  ت��وج��د  ال  حقيقة  االإن����اث،  اأم 

ي�سيب  الوظيفي  االح��راق  اأن  على 

العك�ض،  اأو  االإن��اث  من  اأكرث  الذكور 

الدرا�سات  معظم  تتفق  تكاد  واإمن��ا 

التي  العوامل  ح��ول  املجال  ه��ذا  يف 

عر�سة  اأك��رث  املوظفني  بع�ض  جتعل 

من غريهم لالحراق الوظيفي، فهي 

املهن  يف  العاملني  ت�سيب  ما  غالباً 

كالعاملني  االإن�ساين،  الطابع  ذوات 

يف املهن امل�ساعدة مثل مهن: الطب، 

واملخت�سني  والتدري�ض،  والتمري�ض، 

ورج��ال  واالجتماعيني،  النف�سيني 

من  وغريهم  واملحامني،  ال�سرطة، 

االإن�سانية  اخل��دم��ات  يف  العاملني 

واالجتماعية. كما اتفقت عديد من 

الدرا�سات على اأن هناك اأفراًدا اأكرث 

اأعرا�ض  ملعاناة  غريهم  من  قابلية 

وفقاً  الوظيفي؛  النف�سي  االح��راق 

ال�سخ�سية،  خ�سائ�سهم  لبع�ض 

التزاماً  اأك��رث  باأنهم  يت�سفون  فهم 

اأنهم  اإىل  اإ�سافة  العمل،  يف  وتفانياً 

وعدم  واالك��ت��ئ��اب،  بالقلق  يتميزون 

يجعلهم  مما  االنفعايل،  اال�ستقرار 

اأك���رث ا���س��ت��ه��داف��اً مل��ع��ان��اة اأع��را���ض 

االح�������راق، وي��ظ��ه��ر ك���ذل���ك ل��دى 

يبدون  الذين  املخل�سني،  املوظفني 

ويت�سمون  باأعمالهم،  زائ��داً  اهتماماً 

اأ�سحاب  اأن  كما  وااللتزام،  باملثالية 

مثل  لديهم  والذين  العايل،  الطموح 

عليا يف االأداء والنجاح هم اأي�ساً لهم 

لالحراق  التعر�ض  يف  كبري  ن�سيب 

الوظيفي.

- م�����اه�����ي ط��������رق ال�����وق�����اي�����ة م��ن 

االحرتاق الوظيفي وهل للمديرين 

والروؤ�شاء دور فيما يحدث ملوظفيهم 

من خالل اإجهادهم باالأعمال وخلق 

���ش��راع��ات داخ���ل���ي���ة... اإل������خ؟  وم���اذا 

تقولن لهم ؟

نظراً خلطورة هذه الظاهرة على 

العاملني وعلى املنظمات املهنية التي 

يعملون بها تزداد احلاجة اإىل اتباع 

ع��دد م��ن االإج�����راءات ال��ت��ي تهدف 

اإىل م�ساعدة العاملني يف املحافظة 

والنف�سية  اجل�سدية  �سحتهم  على 

وامل��ه��ن��ي��ة، ي��ك��ون ذل���ك م���ن خ��الل 

االإ�سراتيجيات  من  عدد  ا�ستخدام 

اأم  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  �سواء 

التنظيمي. ويُق�سد باالإ�سراتيجيات 

النف�سية  امل��ه��ارات  تلك  ال�سخ�سية 

واالجتماعية  وال�سلوكية  واملعرفية 

للتخفيف  الفرد  ي�ستخدمها  التي 

ومن  الوظيفي،  االح��راق  حدة  من 

اأن��واع��ه،  اأه��م��ه��ا: اال���س��رخ��اء بكل 

واالإيجابي،  املوجه  الذاتي  واحل��وار 

ال�سبكة  وت��ط��وي��ر  ال��دع��م،  وط��ل��ب 

مهارات  اإىل  اإ�سافة  االجتماعية، 

التوا�سل االجتماعي.

التي  باالإجراءات  يتعلق  فيما  اأما 

املنظمات ملواجهة م�سببات  تتخذها 

العاملني  ل��دى  الوظيفي  االح���راق 

برامج  تطوير  اأهمها:  فمن  عندها، 

االختيار والتعيني للمتقدمني للعمل، 

متطورة،  ت��دري��ب  نظم  وا���س��ت��خ��دام 

اتخاذ  يف  امل�ساركة  على  والت�سجيع 

اأن  ينبغي  ما  نن�سى  وال  ال��ق��رارات، 

يقدمه نظام االأجور من حوافز عادلة 

ت�ساهم يف رفع م�ستوى الدافعية لدى 

العاملني، واالهتمام باالإثراء الوظيفي 

والتقدم املهني، كل ذلك وغريها من 

االإ�سراتيجيات واملهارات ال�سخ�سية 

ميكن لها اأن ت�ساعد االأفراد العاملني 

بل  ال�ساغطة؛  املواقف  مواجهة  يف 

ميكن اأي�سا اأن تدعم قدرتهم وتزيد 

�سالبتهم النف�سية يف حتمل االإحباط 

وال�سغوط والتعاي�ض معها، ومن جهة 

اأن ت�ساهم يف  حتويل  اأخ��رى ميكن 

اإىل  االح����راق  وم��واق��ف  ال�سغوط 

عوامل من�سطة وحمفزة للعمل، تزيد 

من الطاقة الفكرية واالنفعالية الأداء 

املتطلبات املختلفة.

77 ٪ من المهنيين عانوا من االحتراق الوظيفي 
االحتراق الوظيفي يبدأ بمرحلة الحماس

وينتهي بالالمباالة

أنصح المنظمات بتطوير اختيار الموظفين 
وتعيينهم ووضع حوافز عادلة

األطباء  والممرضون والمدرسون هم األكثر عرضة 
لالحتراق الوظيفي

الموظف المخلص أو الطموح قابل
لالحتراق الوظيفي



منوعات36  العدد 1458 - الأحد21 رجب 1444هـ املوافق 12 فرباير 2023م14

مع وافــــد

المرسم الفني
 لعمادة شؤون الطالب

جميل  ���ش��ه��اب  اال�����ش����م: 

املخاليف

اجلن�شية: ميني

ال���ك���ل���ي���ة: ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

االإن�شانية واالجتماعية

ماج�شتري  ال��ت��خ�����ش�����ص: 

اإعالم - اإذاعة وتلفزيون

المملكة العربية السعودية لديها ثقافة وإرث تاريخي كبير ومتنوع..
 -  ر�ؤى ال�سلّيم

ه���ذا  زاوي��������ة  يف 

جميل  �شهاب  بالطالب  نلتقي  االأ�شبوع 

املخاليف، من طالب ق�شم االإعالم، حيث 

حت���دث يف احل����وار ع��ن اجل��ام��ع��ة وع��ن 

يف  تطرق  كما  فيها،  ال��درا���ش��ة  م��راح��ل 

احلوار اإىل وجهته بعد التخرج وم�شتقبله 

عند العودة لبالده، فاإىل ن�ص احلوار:

ـ ماذا تعني لك جامعة امللك �سعود؟

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ه���ي ال�����ش��رح 

العلمي الذي بداأت فيه تعليمي اجلامعي 

ملرحلة البكالوريو�ص، واالآن اأنا يف مرحلة 

والكثري،  الكثري  يل  وتعني  املاج�شتري، 

فاجلامعة وّفرت لنا بيئة تعليمية خ�شبة 

ال�شلم  التدرج يف  لنا  و�شهلت  كما وفرت 

درا�شية  وف�شول  مقررات  من  االأكادميي 

اأنها  نن�شى  وال  متقدمة،  تكنولوجيا  ذات 

االأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��وادر  اأف�شل  لنا  قدمت 

االإداري��ن،  و  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من 

�شلمان  امللك  مكتبة  فيها  توجد  واأي�شا 

العلمية  املراجع  من  عديًدا  حتتوي  التي 

احلديثة،  واالأج��ه��زة  البحثية  والر�شائل 

ومن اجلانب االآخر وفرت لنا اإدارة خا�شة 

بالطالب الوافدين، ممثلة باإدارة الطالب 

واالهتمام  بالرعاية  تقوم  التي  الدولين 

على اأكمل وجه.

ـ اأين جتد نف�سك بعد التخرج؟

اإن �شاء اهلل بعد اأن اأح�شل على درجة 

بربنامج  األ��ت��ح��ق  اأن  اأط��م��ح  املاج�شتري 

الدكتوراه يف ق�شم االإعالم اأي�شاً، الأ�شتمر 

يف الدرا�شة، حتى اأ�شبح ع�شًوا يف هيئة 

اليمنية،  اجل��ام��ع��ات  ب��اإح��دى  التدري�ص 

الأنقل املح�شول والناجت العلمي من جامعة 

امللك �شعود اإىل بلدي لال�شتفادة من هذا 

ال�شرح العلمي الكبري.

ـ هــل تــربــطــك عــالقــة �ــســداقــة بطالب 

�سعوديني؟ �كيف جتدها؟

ن��ع��م، ل����دي ع��دي��د م���ن االأ����ش���دق���اء 

عالقات  وتربطني  ال�شعودين،  والزمالء 

قائمة  العالقة  ه��ذه  واأج��د  معهم،  قوية 

والتبادل  وال��وف��اء  االأخ���الق  م��ب��داأ  على 

جدا  فخور  حقاً  واأن��ا  والثقايف،  املعريف 

ب�شداقتي لهم، واإن �شاء اهلل ت�شتمر حتى 

ما بعد اجلامعة.

ـ كيف جتد الثقافة ال�سعودية؟ �ماهو 

اأبـــــــرز �ـــســـي لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــك يف الــثــقــافــة 

ال�سعودية؟

العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ���ش��ك  ال  ط��ب��ع��اً 

ال�شعودية لديها ثقافة واإرث تاريخي كبري 

العربي  االإن�شان  اأ�شل  عن  يعرب  ومتنوع 

االإ�شالمية،   العربية  الهوية  وعن  االأ�شيل 

وهي قريبة من ثقافة بالدنا اليمن، فنحن 

الثقافات  م��ن  ع��دي��د  تربطنا  واململكة 

امل�شرتكة واللهجات منذ قدمي الزمان اإىل 

يومنا هذا.

وقد لفت انتباهي من الثقافة ال�شعودية 

املهرجان الذي يُقام يف اجلنادرية الإبراز 

اأهم االأ�شياء التي تعرب عن الهوية والثقافة 

ال�شعودية  العر�شة  نن�شى  وال  ال�شعودية، 

الفريدة من نوعها والفلكلور ال�شعبي.

ـ هــل هــنــاك تــقــارب بــني ثــقــافــة �هــويــة 

بلدك مع الثقافة �الهوية ال�سعودية؟

نعم هناك تقارب كبري جداً بن ثقافة 

بلدي  وثقافة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

وكثري  واحدة،  واأعراقنا  اليمن، فجذورنا 

ال�شعبية  والتقاليد  والطباع  العادات  من 

قريبة من بع�ص.

ثقافة إعادة التدوير..
 - �سامي الدخيل:

ت�سوير ـ ر�ؤى ال�سلّيم

منها  املق�شود  ا�شتهالكية،  ثقافة  ه��ي  التدوير  اإع���ادة 

من  امل�شتخدمة  واملكونات  العنا�شر  جميع  من  اال�شتفادة 

زجاج و ورق وغريها من املواد، لال�شتفادة من اإعادة �شنعها 

واال�شتفادة  البيئة،  على  احلفاظ  منها  الهدف  اأخرى،  مرة 

الق�شوى من جميع املوارد باإعادة �شناعتها مرة اأخرى.

التفاعل  املجتمع  من  حتتاج  ثقافة  هي  التدوير  اإع��ادة 

ب�شكل جدي، حتى تعطي ثمارها ب�شكل اأف�شل.

اإعادة التدوير مل تكن وليدة اللحظة، فهي موجودة منذ 

زاد  وبعدها  الغربية،  ال��دول  يف  امليالدية  ال�شتينات  فرتة 

االنت�شار على م�شتوى العامل كله.

املا�شي  ففي  اأي�شاً،  علينا  جديدة  لي�شت  التدوير  اإعادة 

القريب كان االأهايل ي�شتفيدون من اأي �شي ميكن اال�شتفادة 

املعدن  الزجاج و علب  االأ�شلية، مثل علب  منه على حالته 

من  ي�شتخدم  ما  جميع  فكان  واالأدوات،  املواد  من  وغريها 

اأدوات ي�شتفاد منه اال�شتفادة الق�شوى.

اليوم البد من تكاتف اجلميع يف ن�شر الوعي يف املجتمع 

وبن اأفراد االأ�شرة باأهمية ثقافة التدوير، والبد من اجلدية 

يف تكري�ص كافة اجلهود من كافة قطاعات املجتمع؛ لتكون 

منط حياة .

الطالبة: نورة الوابل 
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د.آل الشيخ يدشن الموقع 
اإللكتروني للمجالت العلمية

 

- التحرير:

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  رئي�س  نائب  د�سن 

يزيد اآل ال�سيخ املوقع الإلكرتوين لوحدة املجالت العلمية باجلامعة بح�سور 

اأورفلي، وع�سو  �سعود  الدكتورة رها  العلمية  املجالت  امل�سوؤولة عن وحدة 

الغامدي،  �سامل  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمية  املجالت  لتطوير  الدائمة  اللجنة 

وم�ست�سار نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي واملبادرات 

النوعية الأ�ستاذ الدكتور نا�سر العريفي.

ي�سم املوقع الإلكرتوين للوحدة جميع املواقع الإلكرتونية ملجالت اجلامعة 

والعلوم  ال�سحية  والعلوم  الأ�سا�سية  العلوم  يف جمالت  املختلفة  بفروعها 

اخلا�سة  العلمية  للمجالت  الو�سول  الباحثني  على  ي�سهل  مما  الإن�سانية 

باجلامعة.

وميكن ت�سفح املوقع ب�سهولة من خالل الرابط التايل:

 https://journals.ksu.edu.sa/ar

فريق منظومة الطاقة يلتقي 
بطالب الهندسة 

 - عبدالعزيز اخلمي�س:

الطاقة  وزارة  من  فريًقا  املا�سي،  الأربعاء  الهند�سة،  كلية  ا�ست�سافت 

واملركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة يف لقاء مفتوح مع من�سوبي وطالب الكلية، 

ا�ستُعر�ست خالل اللقاء مبادرات املنظومة وبراجمها لتحقيق م�ستهدفات 

روؤية اململكة ٢٠٣٠، مثل مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني للطاقة املتجددة، 

وبرنامج تكامل قطاع الكهرباء، وبرنامج كفاءة الطاقة وا�ستخدامات الذكاء 

ال�سطناعي.

وحتدث املهند�س �سلطان احلربي عن ركائز روؤية اململكة 2030 املرتبطة 

منظومة  تقودها  التي  وامل��ب��ادرات  وامل�ستهدفات  واملحاور  الطاقة  بقطاع 

الطاقة، يف حني تناول املهند�س رائد ال�سنيرب برنامج تكامل قطاع الكهرباء، 

وبرنامج الإ�سالحات يف القطاع من الناحية التنظيمية واملالية والهيكلية، 

بالإ�سافة اإىل برامج اأخرى مثل العدادات الذكية، وحتدث املهند�س اأ�سامة 

احلمادي عن مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني للطاقة املتجددة والأهداف 

الطاقة  فيه  ت�سكل  اأمثل،  مزيج طاقة  اإيجاد  ذلك  فيها، مبا يف  الطموحة 

املتجددة حوايل ٥٠٪ من اإنتاج الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، وقدم املهند�س 

هاين ال�سهراين نبذة عن املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة، واملبادرات التي 

من �ساأنها حتقيق م�ستهدفات روؤية 2030م  بهدف تر�سيد ا�ستهالك الطاقة 

يف قطاعات املباين وال�سناعة والنقل، مبا يحافظ على الرثوات الوطنية 

ويعزز ال�ستفادة منها، وتطرق املهند�س يحيى خوجة اإىل جهود املنظومة يف 

ال�ستفادة من التقنيات احلديثة -كالذكاء ال�سطناعي- يف التحديات التي 

تواجه القطاع، من خالل تطوير احللول، وتنمية املعرفة الرقمية املتخ�س�سة 

بني اأبناء وبنات اململكة.

وبذلك تتقدم كلية الهند�سة بال�سكر اجلزيل لفريق منظومة الطاقة على 

للمبادرة  وحتفيزهم  الطالب  على  بالنفع  عادت  التي  الفعالة  م�ساركتهم 

وامل�ساركة يف هذا القطاع املهم من قطاعات الروؤية.

لجنة الخريجين باإلعالم تزور د. الكليبي
 - التحرير:

ق��ام��ت جل��ن��ة اخل��ري��ج��ني بق�سم 

الإع�����الم الث��ن��ني امل��ا���س��ي ب��زي��ارة 

كلية  عميد  الكليبي  فهد  الدكتور 

للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  الآداب 

بح�سور  وذل��ك  �سابقاً،  والتطوير 

اأبناء املحتفى به. 

وزم��الء  اأ�سدقاء  اللقاء   ح�سر 

ال��دك��ت��ور ال��ك��ل��ي��ب��ي ح��ي��ث ���س��ارك 

اأع�ساء اللجنة الدكتور تركي العيار 

و الدكتور جارح املر�سدي والأ�ستاذ 

مطلق  وال��دك��ت��ور  ال��وع��ي��ل  م�سعل 

�سحبوا  لزمالء  اإ�سافة  امل��ط��ري، 

ر�سود  ال��دك��ت��ور  وه��م:  ب��ه  املحتفى 

اخلريف عميد كلية الآداب والبحث 

�سالح  وال��دك��ت��ور  �سابًقا،  العلمي 

الرميح وكيل الكلية �سابًقا، والدكتور 

ق�سم  رئي�س  املطردي  عبدالعزيز 

حممد  والدكتور  �سابًقا،  اجلغرافيا 

والأ�ستاذ  اجلغرافيا،  اأ�ستاذ  حافظ 

ر�سالة  اإدارة  مدير  الفليج  عبداهلل 

العلوم  كلية  اإدارة  وم��ن  اجلامعة، 

الزميالن  والجتماعية  الإن�سانية 

والأ�ستاذ  ال�سهري  حممد  الأ�ستاذ 

اختتمت  وق���د  ال�����س��م��ري،  �سلمان 

الزيارة باأن �سلّم اأع�ساء اللجنة درع 

الذي  الكليبي  الدكتور  اإىل  الوفاء 

اأبدى �سعادته بهذا احل�سور.

الكليبي  األقى  اللقاء  نهاية  ويف 

من  جلميع  وع���رف���ان  �سكر  كلمة 

من  جلميع  �سالمه  باعًثا   ح�سر، 

�ساأل عنه من الزمالء يف اجلامعة.

م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ق���رر جلنة 

املكينزي  عادل  الدكتور  اخلريجني 

اأن الزيارة تاأتي يف اإطار الطمئنان 

على �سحة عميد الكلية الأ�سبق.

دورات تدريبية للخريجين والمتوقع تخرجهم  
 - نايفة العتيبي:

امل��ه��ارات  تطوير  وح���دة  اأق��ام��ت 

بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية 

يف  اخلريجني  وح��دة  م��ع  بالتعاون 

الثالثاء  واجل���ودة،  التطوير  وك��ال��ة 

ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة   دورة  امل��ا���س��ي 

»امل����ه����ارات ال��ن��اع��م��ة وامل���ه���ارات 

ال�����س��ل��ب��ة، م����ه����ارات ���س��خ�����س��ي��ة 

واجتماعية« قدمتها الدكتورة: هدى 

ال��ت��دري�����س-  هيئة  ع�سو  ح��ج��ازي 

بق�سم  الدرا�سات الجتماعية- وقد 

ا�ستهدفت اخلريجني ومن هم على 

و�سك التخرج.

وهدفت الدورة اإىل تنمية املعارف 

املتعلقة  وامل���ه���ارات  والجت���اه���ات 

الالزمة  وال�سلبة  الناعمة  باملهارات 

للعمل، كذلك التعرف على جمموعة 

امل��ه��ارات  »املهارة–  املفاهيم  م��ن 

ال�����س��ل��ب��ة«،  امل���ه���ارات  الناعمة– 

الناعمة  امل��ه��ارات  ماهية  وحتديد 

بينهما،  والفرق  ال�سلبة  وامل��ه��ارات 

امل��ه��ارات  وتنمية  اكت�ساب  وكيفية 

الناعمة وال�سلبة، ثم ُعر�ست اأمثلة 

للمهارات  واأمثلة  الناعمة  للمهارات 

ال�سلبة.

ماهية  اإىل  ال��دورة  تطرقت  كما 

امل���ه���ارة وخ�����س��ائ�����س��ه��ا وم���راح���ل 

كذلك  املدربة  وتطرقت  اكت�سابها، 

»امل��ه��ارات  الوظيفية  امل��ه��ارات  اإىل 

الناعمة- املهارات ال�سلبة«، وكذلك 

مهارة حل امل�سكالت بطرق اإبداعية، 

اإ�سافًة اإىل اأخالقيات العمل.

التي  التدريبية  ال���دورات  وت��اأت��ي 

اأه��داف��ه��ا  �سمن  ال��وح��دة  تقيمها 

هة اإىل جميع �سرائح اجلامعة  املوجَّ

الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  يف  املختلفة 

والفنية، حيث  والتعليمية  والإداري��ة 

امل���ه���ارات يف  ت��ط��وي��ر  تعمل وح���دة 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

لكل  التدريبية  العملية  تطوير  على 

اأطياف من�سوبي الكلية ب�سكل خا�س 

واجلامعة ب�سكل عام.

العالقات الوجاهية 
في محاضرة

 -  عهود الداوود:

العلوم الإن�سانية  اأقيمت يف كلية 

بعنوان:  ندوة  ا  موؤخرًّ والجتماعية 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  »تاأثر 

خلنا  ال��وج��اه��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  على 

الدكتورة  اإ�سراف  حتت  ن�سوفك«، 

�سلمى املطري واملتحدثني الدكتورة 

اإميان الرواف من ق�سم علم النف�س 

ق�سم  م��ن  الوتيد  هند  وال��دك��ت��ورة 

الفنون. وكانت املحاور حول الفرق 

بني التوا�سل الإلكرتوين والواقعي، 

واأه��م��ي��ة ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

الواقعي.


