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الجامعة تحتفي بذكرى يوم التأسيس السعودي

 - مها التمامي:

ت�������ص���وي���ر- ع���ب���دال���ع���زي���ز امل���ع���ي���وف- 

م�صاري اآل حارث:

اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية   

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

ال���ع���م���ر، وح�������ض���ور ن�����واب رئ��ي�����س 

اجلامعة وعمداء الكليات ومن�ضوبي 

ومن�ضوبات اجلامعة احتفت اجلامعة 

بيوم التاأ�ضي�س موؤخراً يف قاعة حمد 

يف  امل�ضاحب  وامل��ع��ر���س  اجل��ا���ض��ر، 

البهو الرئي�ضي للجامعة الذي قامت 

على تنظيمه عمادة �ضوؤون الطالب.

ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ض��الم امل��ل��ك��ي 

الذكر  م��ن  اآي���ات  تلته  ال�����ض��ع��ودي، 

م�ضرحية  بعدها  اب��ت��داأت  احلكيم، 

كلمات  من  غنائية«  »ملحمة  بعنوان 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��ب��د اهلل 

العلوم  بكلية  التدري�س  -ع�ضوهيئة 

االإن�ضانية واالجتماعية- التي �ضارك 

تاريخ  ي��روون  �ضعوديون  رواة  فيها 

�ضامتة  مب�ضاهد  ال�ضعودية  الدولة 

ي��ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن ال��ط��الب 

وال���ط���ال���ب���ات، وك���ذل���ك جم��م��وع��ة 

الدولة  ق�ضة  ي���روون  االأط��ف��ال  م��ن 

تزامن  تفا�ضيلها،  بجميع  ال�ضعودية 

اأوبريت غنائي يحكي  امل�ضرحية  مع 

وتفا�ضيلها  ال�ضعودية  الدولة  ق�ضة 

منذ حقبة التاأ�ضي�س.

وازدان������ت ق��اع��ة م�����ض��رح حمد 

تاريخ  ميثل  تراثي  بديكور  اجلا�ضر 

كذلك  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

ب�ضور  امل�����ض��رح  م��داخ��ل  ت��زي��ن  مت 

املمثلن والرواة وهم يرتدون االأزياء 

ال�ضعودية التي متثل خمتلف جهات 

التاريخية  احل��ق��ب��ة  اإب����ان  اململكة 

املمتدة من الدولة ال�ضعودية.    

واحل�ضور  معاليه  توّجه  بعدها 

حيث  امل�ضاحب،  املعر�س  الإفتتاح 

�ضور  هيئة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  ��م��م  ���ضُ

طينية  وجم�ضمات  ب��ج��دران  كبري 

تلك  يف  ال�ضعودية  البيوتات  متثل 

عر�س  فوا�ضل  بينها  متتد  احلقبة، 

عليها نبذة عن هوية يوم التاأ�ضي�س، 

وج�ضد املعر�س خالل هذا الت�ضميم 

يف  االجتماعية  التفاعلية  احل��ي��اة 

ذلك الزمان ابتداًء بعري�س ال�ضيافة 

ال�����ض��ع��ودي��ة ح��ي��ث ُق��دم��ت ال��ق��ه��وة 

ال�ضعودية والتمر وماء زمزم والعديد 

بالنخل  املعر�س  ُزين  املقتنيات،  من 

واخليام، وقد مت ا�ضتعرا�س اجلهات 

امل�ضاركة من داخل وخارج اجلامعة، 

مثل: ا�ضتعرا�س اجلمعية ال�ضعودية 

�ضعودية،  ملخطوطات  التاريخية 

وجمعية حرفة حيث عر�ضت حرف 

احلقبة  تلك  يف  القدمية  ال�ضعودية 

احلرف  بهذه  يقومون  واأ�ضخا�ضاً 

حرفة  ي�ضتعر�ضون  ال����زوار  اأم����ام 

الفرتة  اإب���ان تلك  ال��غ��زل واخل��و���س 

بالزي الرتاثي ال�ضعودي، ثم �ضاركت  

والتخطيط  ال��ع��م��ارة  ون���ادي  كلية 

بناء  م��راح��ل  ي�ضتعر�س  مبج�ضم 

ال��ب��ي��ت ال�����ض��ع��ودي يف ت��ل��ك ال��ف��رتة 

وكذلك مراحل العلم، تلتها العر�ضة 

واالأهازيج ال�ضعودية.

التفا�صيل �ص� 5-4

تدشين أعمال تجديد االعتماد األكاديمي المؤسسي للجامعة

03

مذكرة تعاون بين الجامعة وأمانة 
منطقة الرياض

 -التحرير:

وّقعت اجلامعة مذكرة التعاون امل�ضرتك مع املعهد العربي الإمناء املدن، 

و  الريا�س  منطقة  اأمن  عياف  بن  في�ضل  االأمري  ال�ضمو  �ضاحب  بح�ضور 

معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وذلك لتنفيذ 

الدرا�ضات  وتقدمي  البلدي،  التطوير  يف  التخ�ض�ضية  الربامج  واعتماد 

واالأبحاث يف املجاالت العمرانية واالقت�ضادية واالجتماعية والبيئية �ضمن 

واللقاءات  الفعاليات  وتنظيم  والعربية،  ال�ضعودية  والبلديات  املدن  نطاق 

والباحثن يف  اجلامعة  التعاوين خلريجي  التدريب  و  واالإقليمية،  الوطنية 

الدرا�ضات العليا.

 ويف هذا ال�ضاأن اأ�ضاد �ضمو رئي�س املعهد االأمري في�ضل بن عياف باأهمية 

وال��ق��درات  البلدي  العمل  تطوير  يف  ت�ضاهم  التي  التفاهمات  ه��ذه  مثل 

املوؤ�ض�ضية والتبادل املعريف بن اجلامعات واملعهد العربي الإمناء املدن، الذي 

ي�ضم يف ع�ضويته اأكرث من 650 بلدية ومدينة عربية �ضت�ضتفيد مب�ضيئة اهلل 

من هذه ال�ضراكات الفعالة.

كما رحب معايل رئي�س اجلامعة بامتداد التعاون العلمي مع املعهد العربي 

الإمناء املدن، مبا ي�ضاهم يف حتقيق م�ضتهدفات املعهد يف دعم املدن العربية، 

حيث يتم ذلك مع م�ضاهمات اجلامعة بو�ضفها بيت خربة وطني حتت مظلة 

روؤية ال�ضعودية 2030 التي تدعم تعزيز دور وم�ضاهمات اململكة من موقعها 

يف العمق العربي واالإ�ضالمي.
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حلقة خاصة 
من بودكاست 
صوت الجامعة

 - التحرير:

 �سارك (�سوت اجلامعة)  ق�سم 

الإعالم احتفاليته مبرور خم�سني 

وذلك  الق�سم،  تاأ�سي�س  على  عاًما 

الإجن����ازات  لأه���م  م��وج��ز  بعر�س 

لبع�س  ال���ف���ردي���ة  وامل�������س���ارك���ات 

ملميزات  اإب���راًزا  الق�سم،  من�سوبي 

الق�سم حمليا واإقليميا. 

�سلطت بداية احللقة ال�سوء على 

بداية تاأ�سي�س الق�سم، الذي يُعترب اأول 

العامل  ق�سم يف اخلليج والثاين يف 

على  الق�سم  ي�سرف  كما  العربي، 

التليفزيوين  والتوثيق  الإنتاج  مركز 

يف اجلامعة، وهو املخت�س بتغطية 

جميع فعاليات اجلامعة.

ع�سوين  جتربة  احللقة  قدمت 

ماجد  الأ���س��ت��اذ  -هما  الق�سم  يف 

م�سعل  الأ����س���ت���اذ  و  اجل����ري����وي 

تاأليف كتاب »الإعالم  الوعيل- يف 

الرقمي«، حيث تطرق الكتاب اإىل 

لعديد  الدرا�سية  احل���الت  اإب���راز 

الإعالم  واكبت  التي  الظواهر  من 

املعايري  اأب����رز  وت��ق��دمي  ال��رق��م��ي، 

مع  التعاطي  كيفية  يف  الأخالقية 

املحاذير  واأب���رز  املمار�سات،  تلك 

مع  فيها،  الوقوع  ينبغي عدم  التي 

ذل��ك لأمثلة وح��الت  الإ���س��ارة يف 

درا�سية. كذلك تناول الكتاب مفهوم 

�سحافة املواطن، واأبرز رواده الذين 

�ساهموا يف انت�ساره وات�ساع رقعته، 

بالإ�سافة لأبرز احلالت الدرا�سية 

تاأثريه يف  املفهوم وحجم  عن هذا 

العملية الإعالمية.

جتربة  اأي�سا  احللقة  ت�سمنت   

بو�سفها  احل��ي��د  ه��ال  الأ���س��ت��اذة 

وكيف  الإع���الم،  اإح��دى خريجات 

�سغفها  موا�سلة  الق�سم  لها  اأت��اح 

لدرا�سة  الب��ت��ع��اث  م��ن  بتمكينها 

الر�سوم  تخ�س�س  يف  املاج�ستري 

وفنون  الأب��ع��اد  ثالثية  املتحركة 

احلركة، التي ُولد من خاللها فيلم 

قامت باإنتاجه واإخراجه وهو فيلم 

»اأم ال�سعف والليف«. 

الدكتورة  احللقة  يف  �ساركت   

يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  ع��ارف  وعد 

الق�سم.

إدارة البيانات بالجامعة تزور 
إدارة البيانات بالحرس الوطني

 - دمية املقرن:

قام وفد من مكتب اإدارة البيانات 

املكتب  رئي�س  برئا�سة  باجلامعة 

الدكتور اإبراهيم بن حممد متنمبك 

البيانات  اإدارة  مكتب  اإىل  ب��زي��ارة 

التقى  م��وؤخ��راً.  الوطني  باحلر�س 

اهلل  عبد  املهند�س  امل��ق��دم  ال��وف��د 

مكتب  مدير  الأ�سمري  ح�سني  بن 

احل��ر���س  ب�����وزارة  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة 

مكتب  من�سوبي  من  وعدًدا  الوطني 

تاأتي  ال���وزارة.   يف  البيانات  اإدارة 

املكتب  اإطار جهود  الزيارة يف  هذه 

اخلربات  وتبادل  العالقات  لتعزيز 

اجلهات  يف  ال��ب��ي��ان��ات  مكاتب  م��ع 

حت�سني  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  ال���ع���ام���ة 

ومت  الأداء،  جودة  ورفع  املمار�سات 

من  ع��دد  مناق�سة  الجتماع  خ��الل 

العالقة  ذوات  املهمة  املو�سوعات 

ب��اأع��م��ال امل��ك��ت��ب، والط����الع على 

جتربة احلر�س الوطني يف التدريب 

البيانات  والتوعية يف جمال حماية 

�سبل  ب��ح��ث  مت  ك��م��ا  ال�سخ�سية، 

التعاون وتبادل اخلربات يف العديد 

من املجالت. 

التمريض تحتفل بذكرى يوم 
التأسيس

  - فهد املون�س:

التاأ�سي�س واملعر�س  يوم  التمري�س احتفال مبنا�سبة ذكرى  كلية  اأقامت 

امل�ساحب برعاية عميد الكلية الدكتور حمود بن عو�س احلربي. ُد�سنت 

هيئة  واأع�ساء  الأق�سام  وروؤ�ساء  وكالء  بح�سور  الكلية  مدرج  الفعالية يف 

التدري�س ومن�سوبي الكلية.

وا�ستعرا�س  ال�سعودية،  باملناطق  تعريفية  اأركان  الفعالية على  ا�ستملت 

الطاقم  ي�ستعر�س  ورك��ن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  لتاأ�سي�س  تاريخي 

ال�سحي قدميا، والأ�سخا�س املميزين بهذا املجال، واأي�سا ركن مب�ساركة 

فنانني ت�سكيليني خمت�سني باخلزف واحلرف القدمية. 

حيث هدفت الفعالية اإىل العتزاز باجلذور الرا�سخة للدولة ال�سعودية، 

اأر�سته  والعتزاز بالرتباط الوثيق بني املواطنني وقادتهم، والعتزاز مبا 

با�ستمرار  والعتزاز  والأم��ن،  وال�ستقرار  الوحدة  من  ال�سعودية  الدولة 

بالوحدة  والعتزاز  وقادتها،  جذورها  لقوة  وا�ستعادتها  ال�سعودية  الدولة 

الوطنية للمملكة العربية ال�سعودية.

نتذكر  العظيمة  الذكرى  هذه  يف  حمود:  الدكتور  قال  املنا�سبة  وبهذه 

الإجنازات التي حتققت منذ التاأ�سي�س اإىل يومنا هذا يف جميع املجالت، 

ولعلنا ن�ستذكر جميعا كيف بداأ تعليم التمري�س من خالل املعاهد ال�سحية 

ال�سحية  الكليات  افتتاح  من  تبعها  وما  متري�س،  فني  درجة  متنح  التي 

انتهاًء  اأول،  واأخ�سائي  متري�س  اأخ�سائي  درج��ة  متنح  التي  واجلامعية 

با�ست�ساري يف التمري�س، واأ�سري اإىل التطور الذي حدث يف كلية التمري�س 

املاج�ستري،  يف  تخ�س�سية  برامج  ثمانية  الكلية  تقدم  حيث  باجلامعة، 

بالإ�سافة اإىل برنامج الدكتوراه يف التمري�س.

اإن يوم التاأ�سي�س يوم عظيم، وحق لنا اأن نفتخر به ونحتفل به، كما اأن 

لت�ستمر هذه امل�سرية  نتعلم منه امل�سوؤولية الكبرية جتاه بالدنا؛  اأن  علينا 

امل�سرفة. وكل عام واأبناء اململكة العربية ال�سعودية بكل خري ورخاء.

»طبية »الجامعة تحتفي بيوم 
التأسيس

 - التحرير:

نّظمت املدينة الطبية باجلامعة معر�ساً مبنا�سبة يوم التاأ�سي�س، وت�سمن 

املعر�س عديًدا من الفقرات والأركان، بجانب معر�س لل�سور حول تاريخ 

تاأ�سي�س اململكة.

ح�سر املعر�س املدير العام التنفيذي الدكتور اأحمد الهر�سي، وعدد من 

املدراء التنفيذيني، ومن�سوبو املدينة الطبية اجلامعية ومن�سوباتها، وذلك 

يف بهو م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي مب�ساركة عدد من اجلهات اخلا�سة 

واحلكومية.

بح�سور  املنا�سبة  بهذه  اجلامعي  الأ�سنان  م�ست�سفى طب  احتفل  كما   

واملديرة  الهر�سي،  اأحمد  الدكتور  الطبية  للمدينة  التنفيذي  العام  املدير 

الطبية للم�ست�سفى الدكتورة �سارة ال�سبيت ومن�سوبي امل�ست�سفى ومن�سوباته.

فعالية  اأقام  اجلامعي  العزيز  عبد  امللك  م�ست�سفى  اأن  اإىل  بالإ�سافة   

بهذه املنا�سبة بح�سور املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور اأحمد 

امل�ست�سفى  الدكتور حامت كلننت، ومن�سوبي  الهر�سي، ونائب املدير الطبي 

ومن�سوباته.

ورشة عمل 
لنظام إدارة 
 ISO الجودة

 - التحرير:

ممثلة  التمري�س  كلية  اأق��ام��ت 

واجل���ودة  للتطوير  الكلية  بوكالة 

اإدارة  نظام  بعنوان:  عمل  ور���س��ة 

الكلية،  ملن�سوبي     »ISO« اجلودة 

قدمها الدكتور ه�سام عبهري على 

مدى يومني.

ت��ن��اول��ت ال���ور����س���ة ع�����دداً من 

نظام  بتطبيق  املرتبطة  املوا�سيع 

عن  مرئياً  وعر�ساً  اجل��ودة،  اإدارة 

من  انطالقها  و  اجل���ودة  اأه���داف 

الروؤية والر�سالة اخلا�سة بالكلية مع 

اللتزام  مبواءمتها  لروؤية اجلامعة 

ور�سالتها. كما ا�ستملت الدورة على 

و�سف الكيانات الإدارية واأهدافها 

مف�سل  ل�سرح  بالإ�سافة  ومهامها، 

عن الهيكل التنظيمي يف اجلامعة 

وحتديد  لها  التابعة  وال��ك��ي��ان��ات 

اإداري  من�سب  لكل  امل�سوؤوليات 

املن�سب  �سالحيات  اإىل  بالإ�سافة 

املوا�سيع  م��ن  وغ��ريه��ا  الإداري 

املرتبطة بنظام اإدارة اجلودة.

د. العمر يكرم المشاركين باألولمبياد 
الوطني لإلبداع 2023

 - �شقري املطريي:

اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�ستقبل 

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

مكتبه  يف  ال��ع��م��ر  ع��ب��دال��رح��م��ن 

�سلطان  الأم��ري  كلية  فريق  موؤخراً 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

فعاليات  يف  امل�����س��ارك  ال��ط��ارئ��ة، 

 2023 لالإبداع  الوطني  الأوملبياد 

موهبة.

 رحب معاليه بهم وحث الطلبة، 

وك���ذل���ك م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة على 

التوعية  ح��ول  جهودهم  ا�ستمرار 

ال�سحية املجتمعية.

وت��وزي��ع  بتكرميهم  ق���ام  ح��ي��ث 

امل�ساركني  على  ال�سكر  �سهادات 

وذل����ك ن��ظ��ري م���ا ق���دم���وه ب��ا���س��م 

اجلامعة.

للخدمات  �سلطان  الأم��ري  كلية 

بفعاليات  �ساركت  الطارئة  الطبية 

 2023 لالإبداع  الوطني  الأوملبياد 

موهبة الذي اأقيم يف جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن موؤخراً، بور�س 

القلب وا�ستخدام  اإنقاذ  تدريبية يف 

تفاعلية  وعرو�س  الرجفان،  جهاز 

مقدمة من خرباء الكلية. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن الكلية من 

�سمن الرعاة بو�سفها �سريًكا ف�سيًّا 

التكرمي  درع  ا�ستُلم  وقد  للفعالية، 

من وزير التعليم. 

للم�ساهمة  ج����اءت  امل�����س��ارك��ة 

الوطني  الأومل��ب��ي��اد  يف  احل��ي��وي��ة 

ملجتمع   2023 (موهبة  ل��الإب��داع 

وطن  و  م��زده��ر  واقت�ساد  حيوي 

طموح).

فوز طلبة الجامعة بجائزة الشيخ 
بن سلطان للتفوق العلمي

م����ه����ا   -  

التمامي: 

ح��ق��ق ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل 

احلقوق  كلية  من  الرا�سدي 

والعلوم ال�سيا�سية والطالبة 

نورا الر�سيد من كلية اإدارة 

العلمي  ال��ت��م��ي��ز  الأع���م���ال 

ال�����س��ي��خ حممد  ج��ائ��زة  يف 

ب���ن ���س��ال��ح ب���ن ���س��ل��ط��ان 

والإب����داع  العلمي  للتفوق 

وذلك  اخلا�سة،  الرتبية  يف 

الدرا�سي  التفوق  جمال  يف 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية.

اللجنة  اع��ت��م��دت  حيث 

ال�سيخ  ب��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

حم���م���د ب����ن ����س���ال���ح ب��ن 

العلمي  ل��ل��ت��ف��وق  ���س��ل��ط��ان 

ال���رتب���ي���ة  يف  والإب�����������داع 

الفائزين  اأ�سماء  اخلا�سة 

ال�����دورة  يف  وال����ف����ائ����زات 

ال�����س��اب��ع��ة ع�����س��رة ل��ه��ذا 

2023م ،  العام1444ه� - 

فائزاً   40 عددهم  والبالغ 

مراحل  وفائزة من خمتلف 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال��ت��ع��ل��ي��م 

لنيل  ت��ق��دم��وا  اجل��ام��ع��ي 

اجل���ائ���زة ل��ه��ذا ال���ع���ام يف 

املختلفة  اجلائزة  جم��الت 

الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  يف 

احلديث  وحفظ  وجتويده، 

الدرا�سي،  والتفوق  النبوي، 

والإبداع  العلمي،  والبتكار 

الفني،  والإب����داع  الأدب���ي، 

جم����الت  يف  والإب�����������داع 

مناطق  من خمتلف  اأخرى، 

ومدنها. اململكة 

على  ح�سولهما  وي��اأت��ي 

بو�سفهما  اجل���ائ���زة  ه���ذه 

والتفوق  التميز  اأوج��ه  من 

امللك  جامعة  لطلبة  العلمي 

الإع��اق��ة،  ذوي  م��ن  �سعود 

وذل�����ك ب���اإ����س���راف م��رك��ز 

الإع���اق���ة  ذوي  ال���ط���الب 

ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب، 

وت��ف��ع��ي��ل��ه مل�����س��ارك��ت��ه��م��ا 

اجلامعة  داخ��ل  الإيجابية 

وخارجها.
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د. العمر يدشن أعمال تجديد االعتماد األكاديمي المؤسسي 
الثاني للجامعة )2024م(

 - د. طه عمر:

رعى معايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

بدران بن عبد الرحمن العمر ور�شة 

الأك��ادمي��ي  العتماد  جتديد  عمل 

املوؤ�ش�شي الثاين للجامعة (2024م) 

ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

الثالثاء  الدرعية  بقاعة  واجل���ودة 

ن����واب معايل  ب��ح�����ش��ور  امل��ا���ش��ي، 

الكليات  وعمداء  اجلامعة،  رئي�س 

العمل  وجلان  امل�شاندة،  والعمادات 

اجلامعة  ا�شتعدادات  يف  امل�شاركة 

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

املوؤ�ش�شي الثاين.

بداأت ور�شة العمل بكلمة ترحيبية 

ق��دم��ه��ا ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

هادي  بن  مبارك  الدكتور  واجل��ودة 

ال��ق��ح��ط��اين رح����ب ف��ي��ه��ا مب��ع��ايل 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، ون�����واب م��ع��ايل 

الكليات  وع��م��داء  اجلامعة،  رئي�س 

العمل  وف��رق  امل�شاندة،  والعمادات 

ا�شتعدادات  يف  امل�شاركة  واللجان 

اجلامعة لتجديد العتماد الأكادميي 

حيث  للجامعة،  ال��ث��اين  املوؤ�ش�شي 

واجلودة  التطوير  عمادة  اأن  اأو�شح 

ت�شري وفق خطة عمل حمددة، واأن 

من  ع���دد  اإق��ام��ة  تت�شمن  اخل��ط��ة 

الدورية،  والجتماعات  العمل  ور�س 

الكليات  جلميع  املت�شل  وال��دع��م 

بتجديد  العالقة  ذوات  واجل��ه��ات 

الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي امل��وؤ���ش�����ش��ي 

للجامعة.

ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة  ق���دم  ث��م 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

ور���ش��ة  ك��ل��م��ة  م�شملي  حم��م��د  ب��ن 

ال��ع��م��ل ال��ت��ي رح���ب ف��ي��ه��ا مبعايل 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ون�����واب م��ع��ايل 

ووجه  اجلامعة،  وق��ي��ادات  الرئي�س 

اأن  موؤكًدا  احل�شور  جلميع  ال�شكر 

كفاءات  يف  الثقة  كل  تثق  اجلامعة 

اللجان  ومن�شوبات  من�شوبي  جميع 

يبذلون  �شوف  واأنهم  العمل،  وفرق 

اجلامعة  هدف  لتحقيق  اجلهد  كل 

وه��و جت��دي��د الع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي 

املوؤ�ش�شي. عقب ذلك قدم م�شت�شار 

ورقة  للجامعة  الأكادميي  العتماد 

عمل ت�شمنت املعايري وخطة العمل 

بني  العمل  واآليات  تنفيذها،  املزمع 

اللجان وفرق العمل، ومراحل العمل 

خالل املرحلة القادمة.

وقد اختتم معايل رئي�س اجلامعة 

بتد�شني  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

اأعمال اللجان وفرق العمل امل�شاركة 

يف جت��دي��د الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

املوؤ�ش�شي للجامعة.

لقاء علمي لكرسي أبحاث الدراسات 
المالية واإلكتوارية

 � التحرير

عقد كر�شي اأبحاث الدرا�شات املالية والإكتوارية باجلامعة موؤخراً  لقاًء 

علمياً خلرباء وباحثني دوليني يف التحليل الإكتواري واملايل للمخاطر؛ حيث 

بداأ اللقاء بكلمة ترحيبية لعميد الكلية  األقاها نيابة عنه وكيل كلية العلوم 

للتطوير واجلودة الدكتور ماجد العقيل.

امل�شرف على  نائب  قّدم  الكر�شي-  امل�شرف على  -نيابة عن  ذلك  بعد   

البارز  ودوره  الكر�شي  تعريفًيا عن  الرتكي عر�ًشا  نا�شر  الدكتور  الكر�شي 

التي  واملالية  الإكتوارية  العلوم  جمال  يف  والدرا�شات  الأبحاث  تطوير  يف 

تخدم الروؤية القت�شادية واملالية للمملكة العربية ال�شعودية يف ظل الروؤية 

الطموحة 2030.

امل�شاعد يف  الأ�شتاذ  الغامن  الدكتورة دلل  ب��اإدارة  الأوىل  بداأت اجلل�شة 

الدكتور  الكر�شي  م�شت�شاَري  من  كل  وقدم  والإكتوارية،  املالية  الريا�شيات 

املتحدة  باململكة  ليفربول  جامعة  م��ن   Corina Constantinescu
علميتني  ورقتني  مان�شي�شرت  جامعة  من   Ronnie Loeffen والدكتور 

احلديثة يف  والإح�شائية  الريا�شية  النماذج  بع�س  من خاللهما  ا�شتعر�شا 

الدرا�شات الإكتوارية واملالية .

وحر�ًشا من الكر�شي على ال�شراكة الفاعلة مع �شوق العمل ذي العالقة 

فقد  فيه،  املتميزة  اخل��ربات  من  وال�شتفادة  واملالية  الإكتوارية  بالعلوم 

ُخ�ش�شت اجلل�شة الثانية مل�شاركني من �شوق العمل ال�شعودي حول حتديات 

اأدار هذه اجلل�شة ع�شو  ال�شعودية. وقد  العربية  التاأمني يف اململكة  قطاع 

الكر�شي الدكتور �شهيل ال�شابي اأ�شتاذ الريا�شيات املالية والإكتوارية.

ن�ِشئ 
ُ
اأ واملالية  الإكتوارية  الدرا�شات  اأبحاث  كر�شي  اأن  بالذكر  اجلدير   

حديثاً يف العام ١٤٤٣ه�؛ اإدراكاً من اجلامعة لأهمية هذا املجال عاملياً، ويقع 

مقره بق�شم الريا�شيات بكلية العلوم.

والآراء  للفوائد  واحل�شور   امل�شاركني  بني  مفتوح  بنقا�س  اللقاء  واختُتم 

حول التعاون امل�شرتك بني كافة الأطراف.

الدراسات العليا تستقبل قائد معهد الحرس الملكي
 - التحرير:

العليا  الدرا�شات  عميد  ا�شتقبل 

ال��دك��ت��ور ه�����ش��ام ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

امللكي  احلر�س  معهد  قائد  الهدلق 

ال���ل���واء ب��ن��در ال���ق���رين. يف ب��داي��ة 

اللقاء ا�شتُعر�شت برامج الدرا�شات 

وف��ق  ال��ع��م��ادة،  يف  امل��ت��اح��ة  العليا 

�شروط  القبول و�شوابطه يف لئحة 

حيث  باجلامعة،  العليا  الدرا�شات 

القبول  اآلية  الهدلق  الدكتور  �شرح 

التخ�ش�شات  وت��ن��وع  وال��رت���ش��ي��ح 

امللكي من  ملن�شوبي احلر�س  املتاحة 

�شباط واأفراد. 

اجلامعة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

�شبق اأن وّقعت اأكرث من 12 اتفاقية 

العليا  الدرا�شات  مرتبطة مبنظومة 

مع جهات وهيئات حكومية و�شركات 

وموؤ�ش�شات غري ربحية. 

ال��ل��واءُ  �شكر  ال��ل��ق��اء   ن��ه��اي��ة  يف 

عميَد الدرا�شات العليا على �شمولية 

املعهد  اهتمام  اإىل  واأ�شار  العر�س، 

والرغبة  الب�شرية  القدرات  بتطوير 

�شعود  امللك  جامعة  مع  التعاون  يف 

يف هذا املجال.

المكتبات تعقد 
ورشًا علمية 

ـ اأماين العقيلي

اأق����ام����ت وح�����دة ال��ت��دري��ب 

ع��دًدا  املكتبات  ���ش��وؤون  بعمادة 

م����ن ور�������س ال���ع���م���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الثقافة  ولن�شر  م�شتهدفاتها 

عدة  يف  للم�شتفيدين،  املعرفية 

جمالت متنوعة يف �شهر فرباير 

ور�شة  اأول  ُع��ِق��دت  2023م،  
البحث  »م��ه��ارات  بعنوان  عمل 

قدمتها  وم�������ش���ادره«  ال��ع��ل��م��ي 

الدكتورة عهود الر�شيد، و�شحت 

من خالل اجلل�شة اأهمية البحث 

العلمي ودوره يف التقدم املعريف 

جديدة،  معارف  اإىل  للو�شول 

قواعد  اأن��واع  اإىل  تطرقت  كما 

عليها  العمل  يتم  التي  البيانات 

لتحقيق  العلمي  البحث  اأث��ن��اء 

اأكرب قدر من الفائدة.

اأي�����ش��اً ُع��ق��دت ور���ش��ة عمل 

اأخ�������رى ب���ع���ن���وان »ال��ت��ح��ري��ر 

الوظيفي« قدمها الدكتور ح�شام 

على  الور�شة  وارتكزت  املجلي، 

تو�شيح اأهمية التحرير الوظيفي 

الور�شة  اأن  كما  للمتقدمني، 

التحرير  اأه���داف  ع��ن  حتدثت 

له  احلا�شل  والتطور  الوظيفي 

خالل الفرتة امل�شتقبلية.

ويف �شوء تلك الور�س عقدت 

دورة  الر�شيد  عهود  ال��دك��ت��ورة 

»بحوث  بعنوان  اأخ��رى  تدريبية 

وت�شميم احلالة الواحدة«، بداأت 

الور�شة بالأن�شطة ال�شتك�شافية 

يف  منها  الغر�س  يتج�شد  التي 

اأف�شل للعامل  الو�شول اإىل فهم 

الطبيعي، وتناولت ور�شة العمل 

التجارب  اإج��راء  اأه��داف  كذلك 

الفر�شيات  اختبار  يف  العلمية 

والتقنيات  الطرق  من  والتحقق 

اجل����دي����دة واإر������ش�����اء ف�����ش��ول 

اإىل  كذلك  وتطرقت  الباحث، 

ت�شاميم  ب���ح���وث  خ�����ش��ائ�����س 

احلالة الواحدة ومميزاتها.

التمريض تستقبل المدير التنفيذي لبرنامج 
المدن الطبية

 - فهد املون�س:

التمري�س  كلية  عميد  ا�شتقبل 

احلربي  عو�س  بن  حمود  الدكتور 

امل��دن  ل��ربن��ام��ج  التنفيذي  امل��دي��ر 

املهند�س  الداخلية  ب���وزارة  الطبية 

م��وؤخ��راً،   ال��ع��ويف  غ���ازي  ب��ن  يا�شر 

الب��ت��ع��اث  اإدارة  م��دي��ر  ب��ح�����ش��ور 

عو�س  بن  م�شعل  الدكتور  والإيفاد 

اأوجه  بحث  اللقاء  يف  الديحاين.مت 

جمالت التعاون بني كلية التمري�س 

الطبية  امل���دن  وب��رن��ام��ج  باجلامعة 

بوزارة الداخلية يف جمالت التعليم 

والتاأهيل والتدريب.

ح�شر اللقاء من جانب الكلية كل 

العليا  للدرا�شات  الكلية  وكيل  من 

�شامي  ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث 

ل�شوؤون  الكلية  ووك��ي��ل��ة  احل��م��ي��دي 

احلربي،  منال  الدكتورة  الطالبات 

الأكادميية  لل�شوؤون  الكلية  ووكيلة 

ورئي�س  امل��اط��ر،  لطيفة  ال��دك��ت��ورة 

اجلراحي  الباطني  التمري�س  ق�شم 

ال�شهري،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور 

ورئي�شة ق�شم متري�س �شحة املجتمع 

وال�شحة النف�شية والعقلية الدكتورة 

�شهام اليو�شف، و مدير مكتب عميد 

الكلية الأ�شتاذ اإ�شماعيل الغامدي.



 - مها التمامي:

ت�������ص���وي���ر- ع���ب���دال���ع���زي���ز امل���ع���ي���وف- 

م�صاري اآل حارث:

 

اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

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

ال��ع��م��ر، وح�����ض��ور ن�����واب رئ��ي�����س 

اجلامعة وعمداء الكليات ومن�ضوبي 

وم��ن�����ض��وب��ات اجل���ام���ع���ة اح��ت��ف��ت 

واملعر�س  التاأ�ضي�س  بيوم  اجلامعة 

حمد  قاعة  يف  م��وؤخ��راً  امل�ضاحب 

يف  امل�ضاحب  وامل��ع��ر���س  اجل��ا���ض��ر، 

البهو الرئي�ضي للجامعة الذي قامت 

على تنظيمه عمادة �ضوؤون الطالب.

ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ض��الم امل��ل��ك��ي 

الذكر  م��ن  اآي���ات  تلته  ال�����ض��ع��ودي، 

م�ضرحية  بعدها  ابتداأت  احلكيم، 

ب��ع��ن��وان »م��ل��ح��م��ة غ��ن��ائ��ي��ة« من 

العبد  العزيز  عبد  الدكتور  كلمات 

بكلية  التدري�س  -ع�ضوهيئة  اهلل 

واالجتماعية-  االإن�ضانية  العلوم 

�ضعوديون  رواة  فيها  �ضارك  التي 

ال�ضعودية  ال��دول��ة  ت��اري��خ  ي���روون 

جمموعة  يقدمها  �ضامتة  مب�ضاهد 

م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، وكذلك 

جمموعة من االأطفال يروون ق�ضة 

الدولة ال�ضعودية بجميع تفا�ضيلها، 

تزامن مع امل�ضرحية اأوبريت غنائي 

ال�ضعودية  ال��دول��ة  ق�ضة  يحكي 

وتفا�ضيلها منذ حقبة التاأ�ضي�س.

وازدان������ت ق��اع��ة م�����ض��رح حمد 

تاريخ  تراثي ميثل  بديكور  اجلا�ضر 

كذلك  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

ب�ضور  امل�����ض��رح  م��داخ��ل  ت��زي��ن  مت 

املمثلن والرواة وهم يرتدون االأزياء 

ال�ضعودية التي متثل خمتلف جهات 

التاريخية  احلقبة  اإب���ان  اململكة 

املمتدة من الدولة ال�ضعودية.    

واحل�ضور  معاليه  توّجه  بعدها 

حيث  امل�ضاحب،  املعر�س  الإفتتاح 

�ضور  هيئة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  �ضمم 

طينية  وجم�ضمات  ب��ج��دران  كبري 

مت��ث��ل ال��ب��ي��وت��ات ال�����ض��ع��ودي��ة يف 

فوا�ضل  بينها  متتد  احلقبة،  تلك 

يوم  هوية  عن  نبذة  عليها  عر�س 

خالل  املعر�س  وج�ضد  التاأ�ضي�س، 

التفاعلية  احل��ي��اة  الت�ضميم  ه��ذا 

ابتداًء  الزمان  ذلك  االجتماعية يف 

حيث  ال�ضعودية  ال�ضيافة  بعري�س 

والتمر  ال�ضعودية  القهوة  قدمت 

املقتنيات،  من  والعديد  زمزم  وماء 

بالنخل واخليام، وقد  املعر�س  ُزين 

امل�ضاركة  اجل��ه��ات  ا�ضتعرا�س  مت 

مثل:  اجلامعة،  وخ��ارج  داخ��ل  من 

ال�ضعودية  اجلمعية  ا���ض��ت��ع��را���س 

�ضعودية،  ملخطوطات  التاريخية 

وج��م��ع��ي��ة ح��رف��ة ح��ي��ث ع��ر���ض��ت 

تلك  يف  القدمية  ال�ضعودية  حرف 

بهذه  يقومون  واأ�ضخا�س  احلقبة 

ي�ضتعر�ضون  ال��زوار  اأم��ام  احل��رف 

تلك  اإب��ان  واخل��و���س  الغزل  حرفة 

ال�ضعودي،  ال��راث��ي  بالزي  الفرة 

العمارة  ون���ادي  كلية  �ضاركت   ث��م 

ي�ضتعر�س  مبج�ضم  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

يف  ال�ضعودي  البيت  بناء  م��راح��ل 

العلم،  مراحل  وكذلك  الفرة  تلك 

تلتها العر�ضة واالأهازيج ال�ضعودية.

�ضا�ضات  على  املعر�س  واح��ت��وى 

الدولة  ت��اري��خ  ع��ن  اأف��الًم��ا  تعر�س 

لتقييم  تفاعلية  و�ضا�ضة  ال�ضعودية، 

لوحات  يخط  وخ��ط��اط  امل��ع��ر���س، 

ال��ردي،  ورق  على  العربي  باخلط 

التاريخين  جمعية  ق��ام��ت  ك��ذل��ك 

بعر�س خمطوطات للدولة ال�ضعودية 

االأوىل ومقتنيات قدمية، كما �ضارك 

للخيل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��رك��ز 

املركز  ا�ضتعر�س  حيث  االأ���ض��ي��ل��ة 

حتوي  وكتباً  اخليل  مقتنيات  �ضور 

معلومات عن اخليل االأ�ضيلة وكذلك 

ا�ضتعر�س  ال�ضعودي،  ال�ضقور  نادي 

متحدثن  �ضقورهم  ال�ضقارون  فيه 

�سمل اأكرث من �سبعني فع�لــــــــــــــــــية لإحي�ء ذكرى يوم الت�أ�سي�س..
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اأن��واع��ه��ا واأ���ض��م��ائ��ه��ا مرحبن  ع��ن 

بالتقاط ال�ضور مع زوار املعر�س.

امل���ل���ك  دارة  ق����ام����ت  ك����ذل����ك 

�ضلمان  امللك  ومكتبة  عبدالعزيز 

واملخطوطات  الكتب  با�ضتعرا�س 

الفرة وعر�ضتاها  بتلك  تُعنى  التي 

فرينات  يف  مميز  جميل  ب�ضكل 

خا�ضة بهذا النوع من املخطوطات، 

ك��م��ا ���ض��ارك ن���ادي ال��ت��اري��خ بعمل 

ج��ل�����ض��ة ���ض��ع��ودي��ة وم��ع��رو���ض��ات 

تراثية. ومقتنيات 

املعر�س  يف  ال��رع��اة  تكرمي  ومت 

ح��ي��ث مت و���ض��ع ج���داري���ة ك��ام��ل��ة 

امتناناً  باأ�ضمائهم  بالرعاة  خا�ضة 

املتوا�ضل  دعمهم  على  لهم  و�ضكراً 

وم�ضاركتهم  اجل��ام��ع��ة  الأن�����ض��ط��ة 

املجتمعية التي حتمل اأطيب االأثر.

احلفل  تنظيم  يف  ���ض��ارك  وق��د   

حركة  نظموا  طلبة  احل�ضود  واإدارة 

احلفل،  ل�ضيوف  واخل��روج  الدخول 

من  واملعر�س  امل�ضرح  يف  ونظموا 

�ضعود،  امللك  جامعة  ج��وال��ة  طلبة 

ومن فريق برنامج ال�ضراكة الطالبية 

التطوعي حيث بلغ عددهم اأكرث من 

مئة طالب وطالبة.

ويف �ضطر الطالبات مت االحتفال 

ب��امل��دي��ن��ة  االإط����الل����ة  ���ض��ال��ة  يف 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ح��ي��ث ب��داأ 

�ضباحا   ١١ ال�ضاعة  م��ن  احل��ف��ل 

اإىلال�����ض��اع��ة ١٢ظ���ه���را، ح��ي��ث مت 

جتهيز �ضالة االإطاللة بطابع ميثل 

بركن  متمثاًل  ال�����ض��ع��ودي  ال���راث 

وامل��اأك��والت  والتمر  القهوة  لتقدمي 

مزين  ورك��ن  ال��ق��دمي��ة،  ال�ضعودية 

احلقبة  تلك  يف  ال�ضعودي  بالراث 

ال�ضعودية  االأزي��اء  عر�س  مت  حيث 

ومت  ال�ضعودية،  ال�ضعبية  واالأهازيج 

تراثي  طابع  ذات  توزيعات  توزيع 

املعر�س  يف  �ضاركت  وقد  �ضعودي، 

طالبة موهوبة بالر�ضم احلي.

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  معهد  و���ض��ارك 

يف  ال��ن��ان��و  ون����ادي  ال��ن��ان��و  لتقنية 

وبو�ضر  بتوزيعات  االإطاللة  �ضالة 

ت���راث���ي وم��الب�����س ���ض��ع��ب��ي��ة وف��ل��م 

وكذلك  احلقبة،  تلك  عن  وثائقي 

االإع��اق��ة  ذوي  ال��ط��الب  مركز  ق��ام 

بتنظيم  ال��ط��الب  ���ض��وؤون  ب��ع��م��ادة 

الطلبة  فيه  يقدم  تفاعلي  جمل�س 

ال��ف��ن  م��ن  م��زي��ج��اً  االإع���اق���ة  ذوو 

اململكة،  ع��ن  ق�ضيدة  ال�����ض��ع��ودي 

واأ�ضغاالً  وطنية،  مقطوعة  وع��زف 

تراثية  ور�ضومات  �ضعبية،  يدوية 

واالأ�ضاطري  احلكايات  اإىل  اإ�ضافة 

الطلبة  ارت����دى  ح��ي��ث  ال�����ض��ع��ب��ي��ة، 

وقدمت  ال�ضعبي،  ال�ضعودي  ال��زي 

وم�ضابقة  ف��ي��ه،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ه��وة 

فيها  ي�ضارك  التي  ال��دوارة  العجلة 

وتلوين  تفاعلية  ولوحة  احل�ضور، 

تفاعلية  ول��وح��ة  امل�ضمك،  ق�ضر 

كذلك  احل�ضور،  م�ضاعر  ر�ضدت 

امللك  بجامعة  الن�ضر  دار  �ضاهمت 

تاأ�ضي�س  عن  كتيبات  بعر�س  �ضعود 

وفلم  وتوزيعات  ال�ضعودية  الدولة 

وثائقي عن يوم التاأ�ضي�س.

ه����ذا وق����د ذك��رع��م��ي��د ���ض��وؤون 

ال��ط��الب االأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي 

تاأتي  الفعاليات  هذه  اأن  الدلبحي 

اجلامعة  احتفاء  فعاليات  �ضمن 

اأكرث  �ضملت  التي  التاأ�ضي�س،  بيوم 

اأ�ضبوع  امتدت  فعالية  �ضبعن  من 

الإح���ي���اء ذك����رى ت��اأ���ض��ي�����س ال��دول��ة 

الطريق  ر�ضمت  ال��ت��ي  ال�ضعودية 

وما  م�ضت،  ق���رون  ث��الث��ة  مل�ضرية 

اأح��داث  من  ال�ضنوات  هذه  حملته 

وم���واق���ف خ��ل��دت��ه��ا ك��ت��ب ال��ت��اري��خ 

���ري، وب�����رزت م��ع��امل��ه��ا على  وال�������ضِ

اأخ��ذت  العربية،  اجل��زي��رة  ام��ت��داد 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ال��و���ض��ول ب��ال��وط��ن 

مقدماً  العي�س،  ل��رغ��د  وامل��واط��ن 

الإدارة اجلامعة على  ال�ضكراجلزيل 

دعمها الدائم.
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الذكاء االصطناعي والعالج النفسي

المال وسيلة أم غاية؟

ازدواجية التعامل 

تاريخه  م��ن  ه��ام��ة  ال��ي��وم مبرحلة  ع��امل  مي��ر 

العلمي والتكنولوجي، وي�شهد تغيريات جذرية يف 

كثري من املجاالت التي �شادت لفرتة زمنية طويلة 

بعد التطورات املت�شارعة يف تكنولوجيا الكمبيوتر 

االأنظمة  من  جديد  جيل  ظهور  اإىل  اأدت  التي 

التي تناف�س القدرات الب�شرية اأو تتفوق عليها يف 

جماالت اأو مهام حمددة، وهذه التطورات �شوف 

تغري طريقة احلياة والعمل واللعب.

بات  للواجهة  اال�شطناعي  الذكاء  ب��روز  ومع 

العلماء يعملون على توظيف هذا الذكاء مل�شلحة 

واملعدات  االأجهزة  �شناعة  باتت  حيث  الب�شرية، 

ال�شغل  اإلكرتونية،  وخاليا  واأ�شالك،  معادن،  من 

ال�شاغل لهم، �شمن قدرات واإدراك الب�شر طبًعا، 

نظرة  اال�شطناعي  الذكاء  اإىل  العامل  ينظر  كما 

احلا�شبات  اأ�شعار  ت�شهد  اإذ  بحتة؛  اقت�شادية 

انخفا�ًشا م�شتمًرا مبعدل 12.5% �شنوًيا، وت�شهد 

اأ�شعار الربامج ارتفاًعا حتى بلغت ما ن�شبته %80 

من اإجمايل تكلفة مراكز املعلومات.

اال�شطناعي  بالذكاء  االإن�شان  اهتمام  ويرجع 

اإىل خف�س التكلفة �شواء على م�شتوى املعدات اأم 

الربامج؛ الأن برناجًما مكتوًبا بلغة اجليل اخلام�س 

ال يتطلب اأكرث من كتابة اأو ت�شطري ع�شرة اإيعازات 

هذا  اأ�شعاف  لع�شرة  نف�شه  الربنامج  ويحتاج  

وهذا  ال�شائعة،  التقليدية  باللغة  كتب  اإذا  العدد 

ال�شناعي  الذكاء  نحو  للتوجه  كاٍف ومقنع  �شبب 

بالكامل م�شتقباًل.

واالإن�شان  اال�شطناعي  الذكاء  بني  والعالقة 

ال��ذك��اء  ي���رون  احل��ا���ش��وب  ف��ع��ل��م��اء  مت�شابكة، 

للعمليات  منهجية  لتطوير  �شبياًل  اال�شطناعي 

بو�شفه  الذكاء  درا�شة  اأو  اأينما وجدت،  الذهنية 

اأن  اآخرون  بينما يرى  عملية يف احلا�شب االآيل، 

والهند�شة  ال�شناعي  الذكاء  بني  ترابًطا  هنالك 

يف هذا املفهوم اجلديد لالآلة التي تقوم باأعمال 

حتتاج اإىل الذكاء لو قام بها الب�شر.

اإن علم الذكاء اال�شطناعي علم مركب اأو هو 

علوم  منها  بع�س،  مع  بع�شها  ُم��زج  علوم  جملة 

اإىل  ومنطق  نف�س  وعلم  طبية  وع��ل��وم  طبيعية 

جانب العلوم الهند�شية االإلكرتونية وعلوم وظائف 

درج مع 
ُ
اأ العليا، وكل هذا  االأع�شاء والريا�شيات 

يف  اأماًل  ال�شرعة،  فائقة  االإلكرتونية  احلا�شبات 

منها  تعاين  التي  امل�شكالت  لكافة  حلول  اإيجاد 

الب�شرية.

يف  اال�شطناعي  للذكاء  ال�شريع  االنت�شار  ومع 

جماالت  كافة  ودخوله  واالأع��م��ال  التجارة  عامل 

احلياة اأ�شبح  اأكرث اأهمية وا�شتخداما يف جمال 

النف�شية،  العالجية  واخلدمات  العقلية  ال�شحة 

حيث باتت تطبيقاته توفر خطًطا معدة وخطًطا 

وهذه  م�شرت�شد،  كل  احتياجات  تنا�شب  فردية 

الحتياجات  عميقة  نظرة  تعطي  ال  التكنولوجيا 

تطوير  يف  كذلك  ت�شاعد  ولكنها  فقط،  املري�س 

اإ�شرتاتيجيات املعالج ويف اأ�شاليب تدريبه.

ال��ذك��اء  تكنولوجيا  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  ومي��ك��ن 

اال�شطناعي بعدة طرق من اأهمها:

املرتفعة مع  العالج  املحافظة على معايري   .1
�شبط اجلودة: فمع زيادة الطلب على اخلدمات 

ع��ي��ادات  بع�س  تبحث  ال��ع��م��ل،  اأع��ب��اء  و�شغط 

ال�شحة العقلية يف طرق اآلية ملراقبة  اجلودة بني 

املعاجلني، وميكن اأن ت�شتفيد من تطبيقات الذكاء 

ال�شناعي يف و�شع خطط اجلودة ومراقبة العالج 

يف كافة مراحله.

2. تدقيق الت�شخي�س واالإحالة للمعالج املنا�شب: 
ي�شاعد الذكاء اال�شطناعي االأطباء على اكت�شاف 

خيارات  واتخاذ  مبكر  وق��ت  يف  العقلي  املر�س 

اأكرث دقة يف خطط العالج. ويعتقد الباحثون اأنه 

ميكنهم ا�شتخدام  البيانات جلل�شات عالج اأكرث 

جناًحا، عن طريق امل�شاعدة يف مطابقة العمالء 

اأي  وحتديد  املنا�شبني،  املعاجلني  مع  املحتملني 

نوع من العالج �شيكون اأف�شل للفرد.

العالج عند  وتعديل  املري�س  تقدم  3. مراقبة 
هناك  ما،  معالج  مع  العمل  فبمجرد  ال�شرورة: 

التح�شينات.  وتتبع  املري�س  تقدم  ملراقبة  حاجة 

وميكن اأن ي�شاعد الذكاء اال�شطناعي يف حتديد 

متى يجب تغيري العالج اأو ما اإذا كان الوقت قد 

حان ملعالج خمتلف. على �شبيل املثال، ي�شتخدم 

بني  الكالم  لتحليل  خوارزمية   Lyssn تطبيق 

الوقت  مقدار  عن  للك�شف  والعمالء  املعاجلني 

الذي يق�شيه العالج البّناء مقابل الدرد�شة العامة 

اأثناء اجلل�شة الإجراء حت�شينات.

  CBT) 4. ا�شتخدام العالج ال�شلوكي املعريف
) بدالً من االأدوية: حيث ازداد ا�شتخدام العقاقري 

االكتئاب،  مثل  العقلية  ال�شحة  م�شاكل  لعالج 

فقد ارتفع -على �شبيل املثال- عدد املر�شى يف 

اإجنلرتا الذين مت و�شف م�شادات االكتئاب لهم 

يف الربع الثالث من 2020-2021 م بن�شبة 23٪ 

مقارنة بالربع نف�شه يف 2015-2016م، وفًقا ل� 

NHS. ومع ذلك قام املعهد الوطني الربيطاين 
موؤخًرا   (NICE) ال�شحية  الرعاية  يف  للتميز 

العالج  ا�شتخدام  لت�شجيع  اإر���ش��ادات��ه  بتحديث 

املعريف ال�شلوكي قبل العالج بالعقاقري يف حاالت 

االكتئاب اخلفيف.

د. منرية حمد العتيبي

ق�شم علم نف�س اإر�شادي

ق�شرية  مقالة  �شّدتني  ت��وي��رت  اأت�شفح  واأن���ا 

للكاتب عبد اهلل النعيمي عنوانها »هل هو الفقر 

اأم غياب القناعة؟!«

اإذ يذكر الكاتب فيها اأن معظم م�شاهري برامج 

اليوم  يعملون حتت �شقف  التوا�شل االجتماعي 

الدين  عن  البعد  عن  ف�شاًل  والتهريج  االبتذال 

ال�شبب  الكاتب  ويرجع  لالأخالق،  االأول  املهّذب 

وراء هذا االنفالت اإىل عدم القناعة ولي�س اإىل 

ال�شعي للمال كما يُعتقد، وا�شتدّل على ذلك باأن 

واحرتامهم  بوقارهم  حمتفظني  اأ�شخا�ًشا  بيننا 

رغم حمدودية دخلهم املادي.

واأنا اأختلف واأتفق مع الكاتب يف اآن، اأتفق يف 

قيل:  فكما  االأ�شباب  اأح��د  هو  القناعة  عدم  اأن 

من  ولكن  العفاف«،  اإىل  يوؤدي  بالكفاف  »الر�شا 

امل�شكلة  اأو  الظاهرة  اأن  العلم  اأه��ل  عند  املعلوم 

االجتماعية ال يحكمها �شبب واحد واإمنا اأ�شباب 

تتعدد ويجر بع�شها بع�ًشا، وهذا بال �شك يحتاج 

دقيق  ب�شكل  االأ�شباب  ملعرفة  وتق�س  درا�شة  اإىل 

بح�شب ما يقت�شيه املنهج العلمي.

لي�س  املال  اأن  م�شاألة  يف  الكاتب  مع  واأختلف 

ال�شبب، فاأكاد اأجزم اأن املال وراء اأغلب امل�شكالت 

ُمالحظ،  هو  كما  احل��ايل  وقتنا  يف  االجتماعية 

واأن االنحالل االأخالقي لدى بع�سٍ من م�شاهري 

التوا�شل االجتماعي الذي ذكره الكاتب هو اإحدى 

هذه امل�شكالت التي نعا�شرها اليوم.

وامل��رج  ال��ه��رج  وخمت�شرة  ب�شيطة  فبمعادلة 

ب��رام��ج  امل�����ش��اه��ري يف  م��ن  ب��ع�����سٍ  يتبعه  ال���ذي 

م�شاهدات،  لديهم  �شيخلق  االجتماعي  التوا�شل 

وامل�شاهدات جتذب املُعلنني واالإعالنات، فتجلب 

املال (الهدف).

حق  وه��ذا  للمال،  ن�شعى  كلنا  احلقيقة  ويف 

الهدف  كان  ما  متى  امل�شلم  عليها  يُوؤجر  وعبادة 

�شامًيا وقّيًما، وكانت االآلية م�شروعة يتحرى فيها 

امل�شلم ال�شادق النزاهة.

والنهج املحمدي قد اأوىل املال اهتماًما وقيمة 

املوؤمنة،  النف�س  يف  املال  حبَّ  هّذب  فقد  كبرية، 

والوازع الديني بال �شك ي�شكل فارًقا يف تق�ّشي 

احلالل واحلرام والواجب وامل�شتحب يف اكت�شاب 

كتابه   يف  �شبحانه  و�شف  وق��د  واإن��ف��اق��ه،  امل��ال 

قوله:  يف  للمال  احل��ب  �شديد  املبتلى  االإن�شان 

وحتبون املال حًبا جّما ، فاللهث وراء املال والبحث 

عنه ب�شّتى الطرق -ولو بالطرق غري امل�شروعة- 

ي�شحق  عفوية االإن�شان، في�شبح اإن�شاًنا فارًغا بال 

هدف؛ الأنه اتخذ املال غاية ال و�شيلة.

وهذا ال يتعار�س مع ال�شعي احلثيث يف البحث 

عن املال واال�شتمتاع به، ولكن كما ذكرت �شلًفا ال 

بد من حتري م�شادر املال واأبواب االإنفاق ف�شاًل 

عن تطهري هذا املال بالزكاة اإذا وجبت وال�شدقة 

التي حّث عليها الدين االإ�شالمي.

امل�شلم  اأيها  ولكن  ومتعة!  نعمة  امل��ال  ختاًما، 

من  امل��ال:  هذا  على  حَما�شب  اأنك  تذكر  الفطن 

اأين اكت�شبته؟ وفيَم اأنفقته؟ كما ورد يف احلديث 

قال  عنه-  اهلل  ر�شي   - االأ�شلمي  برزة  اأبي  عن 

(ال  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  احلبيب 

يُ�شاأل عن...  القيامة حتى  يوم  قدما عبد  تزول 

وذكر منها: عن ماله من اأين اكت�شبه وفيم اأنفقه) 

رواه الرتمذي.

اأن ننجح يف االإجابة و  اأال ي�شتحق ذلك اليوم 

نفوز بجن�ة عر�شها ال�شماوات واالأر�س باإذن اهلل 

؟!

اأروى بنت عثمان العثمان

باحثة يف علم االجتماع

املف�شلة  اأريكتها  على  تتكئ  اإحداهن  كانت  بينما 

بها  اإذا  و  املحمول،  جهازها  �شا�شة  وتقلب  باملنزل، 

هرولت  زجاجية،  قطعة  وته�شم  �شقوط  �شوت  ت�شمع 

التي  ال�شينية  حتمل  امل��ن��زل  بعاملة  واإذا  م�شرعة 

احتب�شت  و  ريقها  وقد جف  القهوة  كوب  منها  �شقط 

ف���وق غ�شة  ال��غ�����ش��ات غ�����ش��ة  وت��راك��م��ت  اأن��ف��ا���ش��ه��ا 

اأق�شد  كنت  عفًوا!  املطر؛  من  غيمة  لت�شكل  وغ�شة، 

�شيدتها،  فعل  ردة  �شارة  حتركها  التي  الدموع  من 

اأنفة:  اأن قالت يف علو و  اإال  فما كان جواب �شيدتها 

مرة  تتعلمي  وحتى  فيك،  ي��ب��ارك  ال  اهلل  »ك�شرتيه 

هذا  قيمة  ري��ال   ١٠٠ رات��ب��ك  م��ن  �شاأخ�شم  اأخ��رى 

الكوب«، وم�شت ال�شيدة وهي تكرر يف نف�شها عائدة 

خم�شة)  (اأبو  من حمالت  الكوب  اأن  »�شحيح  ملتكئها 

ثم  الطريقة«،  بهذه  اإال  مت�شي  ال  النا�س  بع�س  ولكن 

اجلهاز،  �شا�شة  تقلب  وع��ادت  عميًقا  نف�ًشا  اأخ��ذت 

لقطعة  �شورة  ت�شع  ب�شديقتها  واإذا  �شويعات  وبعد 

يل«  يرخ�س  »الغايل  معلقة:  الثمن  باهظة  اإك�ش�شوار 

اأحد  لك  يجيبها  ما  »واهلل  قائلة:  �شاحبتنا  ف��ردت 

املالأ  اأم��ام  وو�شعتها  ال�شا�شة  �شورت  ثم  غ��ريي«،  

عنان  ي�شل  يكاد  حتى  يتطاير  الذي  القلوب  رمز  مع 

ال�شماء.

مواقف  يف  كثرًيا  يتكرر  ال�شابق  ال�شرد  اإن  اأحبتي 

وامل��در���ش��ة،  وال�����ش��وق،  البيت،  يف  اليومية،  حياتنا 

قد  بل  االأخرى،  االأماكن  من  وغريها  العمل  ومكاتب 

ورئي�شه،  املروؤو�س  بني  امل�شكالت  من  كثرًيا  ي�شبب 

وال��ع��ام��ل و���ش��ي��ده، و امل��رب��ي وم��ن ه��م حت��ت ي��دي��ه، 

ومل��اذا  ي��ح��دث؟  م��اذا  ي�شاأل  و  يتاأمل  امل��رء  ويجعل 

يف  يت�شبب  ال��ذي  التناق�س  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يحدث 

لها  ح��د  ال  التي  وال�شراعات  امل�شكالت  م��ن  كثري 

ي�شمى  ما  هناك  باأن  يجيب  العلم  ولكن  ح�شر؟  وال 

واالآخرين،  النف�س  مع  التعامل  املعايري يف  بازدواجية 

»ازدواج��ي��ة  ب��ه  واأق�شد  ال��ث��اين  ه��و  حديثنا  وحم��ور 

اأ�شا�شي،  ب�شكل  االآخ��ري��ن«  مع  التعامل  يف  املعايري 

مع  التعامل  يتم  عندما  حت��دث  امل��زدوج��ة  املعايري 

ب�شكل  املجموعات  اأو  االأف��راد  مثل  اأك��رث،  اأو  �شيئني 

املثال  �شبيل  على  به،  معاملتهم  يجب  عما  خمتلف 

موظفني  معاملة  املزدوجة  املعايري  تت�شمن  اأن  ميكن 

ب���االأداء  يقوما  اأن  بعد  خمتلف  ب�شكل  مت�شابهني 

االآخر،  ومكافاأة  اأحدهما  معاقبة  خالل  من  نف�شه، 

على الرغم من عدم وجود �شبب وجيه للقيام بذلك.

ق�شد  عن  �شواء  مزدوجة  معايري  النا�س  ي�شتخدم 

اأم عن غري ق�شد الأ�شباب خمتلفة، بالرغم من كونها 

وال�شلوكي،  النف�شي  االت���زان  ع��ن  ال�شخ�س  تبعد 

ومع  معك  اأم  معك،  �شواء  النقي�شني  يجمع  فتجده 

ويف  اأخرى،  تارة  ويوبخك  تارة  يرفعك  فرتاه  غريك 

من  النوع  هذا  نعي�س  ب�شًرا  بو�شفنا  اأننا  احلقيقة 

وال  النف�شي،  تكويننا  من  جزًءا  بو�شفها  االزدواجية 

تتعدى  حينما  تقع  االإ�شكالية  ولكن  ذلك،  يف  اإ�شكال 

احلواجز  وتتخطى  اأنف�شنا  اأ�شوار  االزدواجية  هذه 

باأ�س  األ��ف  ين�شاأ  وحينها  االآخ��ري��ن  حل��دود  لت�شل 

وباأ�س.

بن  م�شلح  لل�شاعر  ح�شل  جميل  مبوقف  واأختم 

�شعًرا  كتب  حيث  اليمني،  عامله  مع  ال�شلوي  عياد 

ال�شاعر  اأن  ظنوا  حينما  العامل  اإخوة  على  فيه  يرد 

قائاًل: اأخيهم  مع  تعامالته  يف  يتناق�س 

وانتهينا معه  حتا�شبنا  واأليا 

باير  ما عندنا باره وال هوب 

ن�شينا ما  عندنا  من  م�شى  واأليا 

واير  يدرج تقول ملحمٍ  فيه 

وفينا ومّنا  غايل  اليمن   ابن 

وع�شائر �شيوخ  من  وف�شله   اأ�شله 

�شلينا ما  تكدر خاطره  يل 

الدواير علينا  �شاقت  �شيقته  من 

ولينا من  على  طبيعتنا  هذي 

ال�شراير مفت�شني  بطبع  هو  ما 

 د. قمرة بنت حطاب ال�شبيعي 

نائب مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

يوم التأسيس والهوية 
السياسية

ن�س القرار امللكي ال�شادر بتاريخ 24 جمادى االآخرة من 

عام 1443ه� املوافق 27 يناير 2022م على اعتبار يوم 22 

ال�شعودية  العربية  اململكة  فيه  حتتفل  خا�ًشا  يوماً  فرباير 

اأفراًدا وموؤ�ش�شات بذكرى تاأ�شي�س الدولة ال�شعودية االأوىل؛ 

التاريخي واحل�شاري لها واحتفاًء  اإبراز للعمق  ملا فيه من 

باالإرث الثقايف املتنوع فيها، لكن هل يعي اجليل اجلديد ما 

املق�شود بالتاأ�شي�س؟

االإن�شان يف كل مكان وزمان هو ذاته؛ لكن ظروفه والواقع 

ومواجهته  ال��واق��ع  ه��ذا  مع  تعامله  وكيفية  يعي�شه  ال��ذي 

هويته  حت��دي��د  على  ق����ادًرا  جتعله  ال��ت��ي  ه��ي  للتحديات 

ال�شيا�شية، ومن هذا املنطلق فاإن يوم 22 فرباير من عام 

يوم  هو  القلب،  يف  مميًزا  يوماً  يعد  ه�/1727م   1139
حتددت فيه الهوية ال�شيا�شية ال�شعودية بعد تاأ�شي�س الدولة 

ال�شعودية االأوىل على يد (راعي العوجا) االإمام حممد بن 

�شعود يف الدرعية من ثالثة قرون يوم بدينا، يقول ال�شاعر 

العقيد ركن عطا اهلل القحطاين:

غن يا وادي حنيفة مال �شدرك كالم

ذّكر الدرعية اللي جرى وقٍت قدمي

يوم �شاحت والتطم قال ابن مقرن وقام

 �شطر التاريخ بالعز واملجد العظيم 

راعي العوجا حممد مقابي�س الظالم

عزوة ابن �شعود تويف الغرمي من الغرمي

�شلوى  ال�شعاب ومن ق�شر  بداية دولة واجهت كل  ومن 

بنجد،  ال�شيا�شية  احلياة  معرتك  يف  الدخول  حكامها  بداأ 

حتى قامت لهم دولة على مبداأ وا�شح وهدف كبري جلمع 

�شتات البالد وتوحيدها على اأ�شا�س م�شتمد من كتاب اهلل 

وال�شنة، وحتقيق اأمنها وازدهارها، وبعزم رجالها دانت لها 

كل القبائل، وعلى دروب احلرمني ال�شريفني انتظمت قوافل 

كثرية،  مبخاطر  ملكة حمفوفاً  م�شريها  كان  ما  بعد  احلج 

نهايتها ق�شة كفاح وطموح وبطوالت خلدها  حتى كان يف 

التاريخ.

ترجع  الظروف  فيها  تخونها  مرة  كل  يف  الدولة  وكانت 

ال�شيا�شية  بهويتها  ثم  اهلل،  بف�شل  قبل  من  اأقوى  للوقوف 

ال�شعودية الثابتة ال�شاخمة بعزم حكامها ومن حلظة اإعالن 

(احلكم هلل ثم لعبد العزيز) عام 1319ه�/ 1902م تعززت 

ا�شم  يحمل  وط��ن  يف  كلهم  لل�شعوديني  ال�شيا�شية  الهوية 

اململكة العربية ال�شعودية، وحتت قيادة ملك اململكة العربية 

ال�شعودية امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه.

ا وفخًرا وهمًة  ومنذ بداأنا وهلل احلمد واملنة ما انتهينا عزًّ

خادم  بقيادة  الر�شيدة،  حكومتنا  ظل  يف  القمة  بها  نعانق 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز وويل عهده 

حفظهما  �شلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

على  مبايعني  �شعوديني  العهد  على  اهلل  ب��اإذن  باقني  اهلل، 

ال�شمع والطاعة، نفخر ونباهي بفعل حكامنا اآل �شعود يوم 

التاأ�شي�س بوجود وطن ت�شرق قلوبنا فيه حًبا ووفاًء ملن �شاهم 

يف خدمته من االأئمة وامللوك واملواطنني، يوم ي�شرتجع فيه 

بدينا)  (يوم  كنا  كيف  �شغارنا  فيه  ويتعلم  تاريخنا  كبارنا  

وكيف �شرنا اليوم. 

اأ. بتالء فالح ال�شبيعي 

ق�شم التاريخ



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

العمل  وفرق  اللجان  اأعمال  م�ؤخًرا 

امل�����ش��ارك��ة يف جت��دي��د االع��ت��م��اد 

االأكادميي امل�ؤ�ش�شي الثاين للجامعة 

اجلامعة  و�شعت  وق��د  (2024م)، 

املعايري  كافة  ال�شتيفاء  عمل  خطة 

يُعد  ال��ذي  التجديد  لهذا  املطل�بة 

اأحد امل�ؤ�شرات املهمة على ا�شتمرار 

وفق  للجامعة  التط�يري  احل��راك 

نهج تخطيطي �شليم.

 ويُ���ع���د االع���ت���م���اد االأك���ادمي���ي 

من  ُتنح  ر�شمية  �شهادة  امل�ؤ�ش�شي 

ِقبل هيئة اعتماد معرتف بها ت�ؤكد 

املعايري  ا�شت�فت  قد  اجلامعة  اأن 

العايل.  التعليم  مل�ؤ�ش�شات  الدولية 

هذه  على  اجل��ام��ع��ة  ح�شلت  وق��د 

2010م؛  العام  يف  بالفعل  ال�شهادة 

ال�شع�دية  اجل��ام��ع��ات  اأوىل  وه��ي 

التي حققت ذلك، ويف العام 2017م 

مت جت��دي��د االع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي 

 (7) ملدة  للجامعة  االأول  امل�ؤ�ش�شي 

�شن�ات؛ لذا تعمل اجلامعة بكل جد 

لهذا  الثاين  التجديد  على  واجتهاد 

�شهر  يك�ن يف  اأن  واملزمع  االعتماد 

اأبريل من العام 2024م.

�شهادة  اإن  االأم����ر  حقيقة  ويف 

امل�ؤ�ش�شي،  االأك���ادمي���ي  االع��ت��م��اد 

لهذا  الالحقة  التجديد  وعمليات 

االع��ت��م��اد ل��ي�����ش��ت جم���رد ���ش��ه��ادة 

فقط، اإمنا حتمل بني طياتها معايَن 

ب��اأن  اع���رتاف  اأن��ه��ا  منها:  متعددة، 

الطريق  اإىل  تتجه  اجلامعة  ب��شلة 

اأن  يجب  ال��ذي  ال�شحيح  وامل�شار 

ت��ك���ن ع��ل��ي��ه، وه���ي م��ك���ن رئي�س 

اجلامعية  امل�ؤ�ش�شة  م��ك���ن��ات  م��ن 

م�شت�ى  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د  احل��دي��ث��ة، 

اأن  كما  وج���دت��ه،  اجلامعي  االأداء 

االأكادميي  االعتماد  على  احل�ش�ل 

امل�ؤ�ش�شي وجتديده يعزز من ال�شمعة 

ودولًيا،  حملًيا  للجامعة  امل�ؤ�ش�شية 

املكت�شبات  م��ن  ع��دي��ًدا  وي�شيف 

اأعلى معايري  التي من بينها حتقيق 

اجل�دة يف كافة عملياتها التعليمية، 

والبحثية، واملجتمعية.

 وتدرك اجلامعات العاملية اأهمية 

االعتماد  ���ش��ه��ادة  على  احل�����ش���ل 

االأكادميي امل�ؤ�ش�شي واأهمية جتديد 

على  حتر�س  كما  ال�شهادة،  ه��ذه 

الدولية  املعايري  منظ�مة  تطبيق 

و�شرًيا  االأداء؛  م�شت�ى  تقييم  يف 

جامعة  عملت  ال���درب  ه��ذا  ع��ل��ى 

تنفيذ  على  م���ؤخ��ًرا  �شع�د  امل��ل��ك 

التي  التط�يرية  امل�شاريع  من  عدد 

لتجديد  اجلامعة  فر�شة  من  تعزز 

امل�ؤ�ش�شي  االأك���ادمي���ي  اع��ت��م��اده��ا 

عمليات  اأتتة  امل�شاريع:  هذه  ومن 

االعتماد ال�طني والدويل للجامعة 

اجلامعة  جاهزية  ورفع  وبراجمها، 

نظام  وتط�ير  امل�ؤ�ش�شي،  لالعتماد 

واالأر�شفة  امل�ؤ�ش�شية،  اجل�دة  اإدارة 

وم�شتندات  ل���ث��ائ��ق  االإل��ك��رتون��ي��ة 

اجل�����دة واالع���ت���م���اد االأك���ادمي���ي، 

وم����ب����ادرة ال�����ش��م��ع��ة امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة 

واالإظهار الدويل للجامعة، وحتقيق 

االأك��ادمي��ي��ة،  ال��رام��ج  يف  التميز 

الرئي�شة  االأداء  م�ؤ�شرات  وقيا�س 

امل�ؤ�ش�شية  االأك���ادمي���ي  ل��الع��ت��م��اد 

والراجمية.

وتُعد رعاية معايل رئي�س اجلامعة 

وت�����ش��ري��ف��ه ل���ر���ش��ة ع��م��ل جت��دي��د 

االع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي امل���ؤ���ش�����ش��ي 

وتد�شني  للجامعة(2024م)،  الثاين 

وف��رق  ال��ل��ج��ان  عمل  ل��ب��دء  معاليه 

ح�ش�ر  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال��ع��م��ل، 

ن����اب معايل  اأ���ش��ح��اب ال�����ش��ع��ادة 

الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  رئي�س 

وفرق  وجلان  امل�شاندة،  والعمادات 

العمل- تاأكيداً على حر�س  قيادات 

اجلامعة كافة على تقدمي كل الدعم 

العمل،  وف���رق  ل��ل��ج��ان  وامل�����ش��ان��دة 

وا�شتنها�س الهمم مل�شاعفة اجله�د 

التي من �شاأنها تعزيز جه�د اجلامعة 

على  وح�ش�لها  اأهدافها،  لتحقيق 

التجديد الثاين لالعتماد االأكادميي 

هذا  مكت�شبات  وحتقيق  امل�ؤ�ش�شي، 

طريقها  اجلامعة  مل�ا�شلة  التجديد 

يف  والتميز  العاملية  ال��ري��ادة  لبل�غ 

خطتها  وف��ق  املعرفة،  جمتمع  بناء 

االإ�شرتاتيجية املعتمدة.

م�ست�سار االت�سال وال�سمعة 

امل�ؤ�س�سية

ينت�شر ال�شرطان ب�شكل ُمتزايد ح�ل 

العامل، ولطاملا �شمعنا اأخباًرا من هنا 

وهناك عن اكت�شاف عالج جديد له، 

وطريقة ناجعة للق�شاء عليه، ومع هذا 

ما زال يغزو املجتمعات ويتف�شى بكل 

عمق بني االأف��راد، ال يفرق بني عمر 

وال فئة، في�شيب اجلميع، ال�شرطان 

مل يعد داء الع�شر وح�شب، بل الداء 

املُقلق للحك�مات واملنظمات والهيئات 

واملجتمعات واالأ�شر، تدور ح�له كثري 

من الت�شاوؤالت هل ه� فعاًل مر�س؟ اأم 

عمل ُمدبَّر؟ اأم نتيجة ل�شل�ك الع�شر؟ 

اأم اأنه احلُظ ال�شيئ؟

غري  من���  ب��اأن��ه:  ال�شرطان  يعرف 

تدمري  على  يعمل  للخاليا  طبيعي 

اخلاليا ال�شليمة، فال ت�ؤدي وظائفها 

بكل ب�شاطة. اإال اأننا هنا �ش�ف نتطرق 

العربي  ال�طن  يف  ال�شرطان  لن�شبة 

وماهي  العامل،  دول  ببع�س  ومقارنته 

االأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ق��د حت���دُّ م��ن عدد 

حاالته. غ�شنا يف بحث علمي حديث 

نُ�شر يف اأكت�بر 2022م ح�ل ال�شرطان 

واالأ�شباب التي جعلت املنطقة العربية 

االأق��ل على م�شت�ى العامل؟ فقد ذكر 

الباحث�ن كثرًيا من االأ�شباب، منها ما 

هي مادية  مثل ن�ع الغذاء كالت�ابل، 

واملنكهات الطبيعية، والريا�شة، ومنها 

كالعبادات،  ومعن�ية،  روحية  اأ�شباب 

ُم��ث��ري، وي��دع��� للتاأمل  ومنها م��ا ه��� 

عن  �شادرة  اإح�شائية  ويف  والتدبُّر. 

 IARC) لل�شرطان  العاملي  املر�شد 

على  ال�ش�ء  �ُشلِّط  2020م،  للعام   (

اأكرث الدول العربية ن�شبًة يف االإ�شابة 

بال�شرطان، وقد ا�شتح�ذت م�شر على 

 160 هناك  اإن  حيث  االأول  امل��رك��ز 

حالة �شرطان لكل مئة األف ن�شمة، ثم 

لبنان 157، ثم االأردن 155، فاملغرب 

148، واجلزائر والعراق 135، وت�ن�س 
133، فليبيا 132، ثم الك�يت 116، 
واالإم���ارات  فقطر   ،112 فالبحرين 

الن�شبة  وكانت   ،104 فُعمان   ،107
االأقل  بني الدول املدرو�شة يف اململكة 

العربية ال�شع�دية، وجمه�رية ال�ش�دان 

(96 حالة). ويف ال�شياق نف�شه تعتر 

اليمن من الدول التي تعاين من ظه�ر 

عدد  بلغ  حيث  وت��ط���ره،  ال�شرطان 

احلاالت طبقاً الآخر اإح�شائية مت�فرة 

ل�شنة 2017م  11360 حالة �شرطان، 
ولكن هذا العدد اأعتقد اأنه غري دقيق 

لعدة اأ�شباب، منها: عدم وج�د قاعدة 

بيانات حقيقية ودقيقة؛ نظراً للظروف 

الراهنة التي تّر بها البلد، باالإ�شافة 

الفعال  ال�شحي  االت�شال  غياب  اإىل 

ن�شاط  وا�شمحالل  املحافظات،  بني 

مراكز ال�شرطان يف اليمن التي اكتفت 

بقليل من الر�شائل الت�ع�ية الب�شيطة 

عر و�شائل الت�ا�شل االجتماعي.

ويف املقارنة بني دول العامل االأكرث 

ال�شرطان،   ح��االت  انت�شار  من حيث 

بلغ عدد احلاالت يف اأ�شرتاليا 452.5 

وبذلك  ن�شمة،  األ��ف  مئة  لكل  حالة 

تعاين  التي  ال��دول  �شدارة  تك�ن يف 

م��ن ارت��ف��اع ع��دد ح��االت ال�شرطان 

عاملًيا، ثم ني�زلندا (423)، ثم اأيرلندا 

(373)، فاأمريكا (362)، فالدمنارك 

(350)،فبلجيكا  فه�لندا   ،(351)

ففرن�شا   ،(348) فكندا   ،(349)

(342)، فهنجاريا (338)، فريطانيا 

فاأملانيا   ،(318) ف�ش�ي�شرا   ،(320)

الإح�شائيات الدرا�شة  (313)  طبقاً 

اأن  على  يدلل  مما  نف�شها،  البحثية 

اأعلى دول��ة عربية كانت م�شر بعدد 

160 حالة، وهي ال تثل �ش�ى 51% 
اأي تقريباً ن�شف  عدد احل��االت يف 

اأملانيا التي تعتر االأقل بني دول العامل 

الداخلة يف الدرا�شة. 

اإىل  الدولية  االإح�شائيات  وت�شري 

اأن ال�شرطان يت�شبب ب�فاة 10 ماليني 

�شن�ياً ح�ل العامل، وتقريباً ن�شف ملي�ن 

�شن�ياً يف منطقة ال�شرق االأو�شط فقط، 

وذلك بح�شب تقرير منظمة ال�شحة 

العاملية 2022م، ومن املت�قع اأن يزيد 

العدد لل�شعف بحل�ل 2030م، وكان 

العدد يف الفرتة نف�شها يف قارة اأفريقيا 

األف  اأعلى حيث و�شل اإىل �شبعمائة 

وفاة �شن�ياً، ومن املت�قع اأن يرتفع العدد 

اأك��رث من  اأنحاء العامل اإىل  يف جميع 

60 % يف اخلم�شة ع�شرة �شنة املُقبلة، 
اأي اإىل اأكرث من �شتة ع�شر ملي�ن وفاة 

�شن�ياً، وذلك ب�شبب التح�الت الغذائية، 

وال�شراعات، واالإ�شعاعات، واحلروب، 

وامل�اد البي�ل�جية املُ�شتحدثة، وامل�اد 

الكيميائية املُ�شرطنة، و�شعف الرعاية 

ُمتدنية  ال���دول  يف  وخا�شة  الطبية، 

ال��دخ��ل وال��ف��ق��رية على ح���ٍد ���ش���اء، 

خا�شة دول اإفريقيا، وبع�س دول العامل 

الثالث، وال�شرق االأو�شط. هذا العبء 

اأعبائها  على  يُ�شاف  الب�شرية،  على 

الرثية  املجتمعات  اأن  كما  املختلفة، 

�شتعاين الكثري اأي�شا، فالنمط الغذائي 

و�شرب الكح�ليات والراحة املُفرطة، 

والعالقات املتعددة، تعتر من االأ�شباب 

الرئي�شة النت�شار االأمرا�س عم�ماً.

في�سل ال�سمريي  - العل�م

*د. طه عمر

*
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األمية بحلتها الجديدة
املتابع  اأ�شبع  الرقمي،  االإع��الم  ع�شر  والتط�ر  التكن�ل�جيا  ع�شر 

دقيقة،  على  مدتها  تزيد  ال  وفيدي�هات  �ش�ر  من  الب�شري  باملحت�ى 

قلة �شر ونف�ر من ال�رق واحلر اأنتج لنا جياًل اأّميا ال يكتب وال يقراأ!

ت�جه االإعالمي�ن اجلدد للمحت�ى املرئي لرواجه وكرثة الطلب عليه، 

لغة  يتحدث  جيل  مفيدة،  جملة  تركيب  ي�شتطيع  ال  جيل  لنا  فاأن�شئ 

»امليمز« ولغة اإ�شارة ال� »تيك ت�ك«! بجانب تع�شر يف القراءة ونق�س يف 

املفردات، واالأكيد اجلهل التام بالنح� وال�شرف.

للمحت�ى  كتابة  تتطلب  الب�شري  املحت�ى  �شناعة  اأن  البع�س  يجهل 

و�شذاجة  ال�شع�دية،  امل�شل�شالت  �شيناري�هات  يف  فالركاكة  اأواًل، 

نتيجة  جميعها  منها)،  املعنى  عدمية  (خا�شة  الت�ش�يقية  االإعالنات 

الإهمال الكتابة ب�شتى اأن�اعها.

لل��ش�ل لدرجة كتابة مر�شية يجب عليك اأن تقراأ، والقراءة لي�شت 

مق�ش�رة على امل�ا�شيع العلمية اأو ال�شحف، فقط اقراأ.

ال تهمل قلمك حتى يجف حره، الكتابة بحر ال ينتهي ومن املمكن 

اأن جتد نف�شك بني طيات ال�رق، ي�جد جمه�ر متعط�س للكلمات وكثري 

من القراء، فال تكبح م�اهبك خلف فكرة »مني يقراأ جرايد احلني؟!« 

فنحن اأمة اقراأ.

ن�رة الدو�سري

 اإعالم

وطني بين الذهب والتراب..
لهما:   وقال  ولديه،  فدعا  املر�س،  به  ا�شتد  اأن رجال هرما  يُحكى   

يا ولدي، لقد تركُت لكما اأر�شا وكي�شا من الذهِب، فليخرت كل منكما 

ما ي�شاء، فاختار االبن االأ�شغر الذهب، وقال االأكر  اأنا اآخذ االأر�س، 

ومات االأب بعد اأيام، وبداأ ال�لد االأكر يعمل يف االأر�س، يزرعها م��شما 

بعد م��شم، وتزداد ثروته كل ي�م، اأما ال�لد االأ�شغر فقد اأخذ ينفق من 

الذهب ي�ما بعد ي�م حتى انتهى الذهب، فم�شى اإىل اأخيه وه� حمزون 

وقال: لقد نفد الذهب الذي اأخذته، عندها اأخرج االأخ االأكر كي�شا من 

االأ�شغر  االأخ  الذهب، فرد  اأعطاين هذا  االأر�س  تراب  الذهب، وقال: 

الذي  اخلبز  وقال:  اأخ�ه،  ذهبا؟! غ�شب  الرتاب  يعطي  وهل  �شاخرا: 

تاأكله من تراب االأر�س، والث�ب الذي تلب�شه من تراب االأر�س، والثمار 

احلل�ة من تراِب االأر���س، واالأزه��ار العاطرة من تراب االأر���س، ودماء 

عروقك من تراِب االأر�س، اإذا ذهب الذهب فاالأر�س باقية، هتَف االأُخ 

اأمنا احلبيبة، نفديِك  يا  يا منبع العطاء،  اأر�شنا الكرمية،  يا  االأ�شغُر: 

بالدماء. االأر�س هي الكنز الباقي، تتمثل يف ال�طن، وتتج�شد يف كرامته 

وعزته وجمده و�شرفه، فحب ال�طن من االإميان، قال ت�شر�شل: »ال�طن 

�شجرة طيبة ال تنم� اإال يف تربة الت�شحيات وت�شقى بالعرق والدم«.

تاأكد باأنه ال ي�جد مكان يف العامل تعتز فيه كال�طن، ولن تعرف قيمته 

اإال عند مغادرته حتى ل� كان للف�شحة والنزهة، لن جتد يف عامل الب�شر 

�شخ�شا يتاآمر على وطنه ويحر�س على ت�ش�يهه وخيانته اإال من كان يف 

عقله ل�ثة وُجمع ال�شر يف نف�شه، ولن جتد بحقه و�شفا اأبلغ من و�شف 

نابلي�ن حني قال: »مثل الذي خان بالده، وخان وطنه، مثل الذي ي�شرق 

من بيت اأبيه ليطعم الل�ش��س، فال اأب�ه ي�شاحمه، وال الل�س يكافئه«.

يكفي اأن الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم قال يف اأعظم بقاع االأر�س 

واأطهرها مكة: »و اهلل اإنك الأحب البالد اإيّل، و ل�ال اأن اأهلك اأخرج�ين 

ما خرجت«، و�شرب لنا اأروع االأمثال يف حب ال�طن وع�شقه والت�شحية 

يف �شبيله عندما قال: »من مات دون اأر�شه فه� �شهيد«. 

اأ�شل  فه�  بني مميزات عظيمة  ب�طن جمع  نفخر  اأن  لنا  يحق  اأال 

العرب ولغته وقبلة العامل االإ�شالمي وبها نزل القراآن.

ومن ال ع�شبة له فال األفة له.. 

حممد التميمي

استنهاض الهمم لتجديد اعتماد الجامعة
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ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية العل�م االإن�شانية واالجتماعية - جامعة امللك �شع�د

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي

فهد العنزي 

م�شرفة �شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

�شناعة املحتوى

هيا القريني - نهية احلمدان

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

بدر العرجاين -نورة الدو�شري - بيان الر�شيد 

اإح�شان العي - العنود الدغيم - حنان التميمي 

 �شمية املطريي - رهف العريفي - عهود الداود

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

فريق التحرير

 قما�س املني�شري -  اأ. اإميان ال�شهري

 د. هند القحطاين 

 اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

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

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير



 - اأريج ال�سويلم:

حممد  ب��ن��ت  ب�����دور  د.  جت��ي��ب 

وال��ن��ق��د  الأدب  اأ���س��ت��اذ  ��ام  ال��ف�����سّ

امل�����س��اع��د ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

واآداب����ه����ا وامل����درب����ة يف م���ه���ارات 

احلديث والكتابة قائلة:

ل ميكن لأي دورة تدريبية مهما 

تعطيك  اأن  ���س��اع��ات��ه��ا  ع���دد  ب��ل��غ 

اخل���رة ال��ك��اف��ي��ة مل��م��ار���س��ة م��ه��ارة 

معينة،  معطيات  وح�سب  لكنها  ما، 

وا���س��ت��ع��داد  امل���درب  ب��خ��رة  تتعلق 

تعطيك  ق��د  وغ���ره���ا،  امل��ت��درب��ن 

لإتقان  الأوىل  املفاتيح  ال���دورات 

املهارة.

الإب��داع��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  دورات  يف 

مهتًما  امل���ت���درب  ي��ك��ون  اأن  ب��د  ل 

وميلك  اإّي��اه��ا،  وممار�ًسا  بالكتابة، 

قدًرا ل باأ�س به من الإملام بقوانينها 

ومعايرها، اأي اأن يكون موهوًبا، اأو 

على اأقل تقديٍر اأن يكون قادًرا، وقد 

جرب اأن يكتب �سابًقا باأي �سكل من 

الكتابة  كانت  واإن  حتى  الأ�سكال، 

ان�سغل  اأو  جتاهلها  قدمية  موهبة 

ل��ل��دورة  فيمكن  �سبب،  لأي  عنها 

الإب��داع��ي��ة  الكتابة  يف  التدريبية 

ت�سيء  التي  ال�سعلة  هي  تكون  اأن 

اأو هي  للكاتب الطريق مرة اأخرى، 

للم�سي  تهديه  التي  العالمات  مثل 

قدًما يف رحلة الكتابة.

كانت  مبن  عالقة  له  فيما  هذا 

يف جعبته َملََكٌة. اأما من كان هاوًيا 

اإىل الدخول  النا�س  اأو جّرته نزعة 

الإبداعية يف  الكتابة  �ساعت  حيث 

الأو�ساط، فهو بن مطرقة و�سندان: 

ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  ال����دورة  تنجح  ه��ل 

جعله كاتًبا بارًعا، اأو يتخذ اأ�سلوب 

الدورات  نعت  يف  ال�سر�س  الهجوم 

واأن  منها،  طائل  ل  واأنها  بالف�سل 

اأوًل  املال  اأ�سحابها ج�سعون همهم 

واأخ��ًرا؟ يف هذه احلالة، ل بد اأن 

التدريب  اأن  ويعرف  ال�سخ�س  يعي 

ويف  امل��ت��درب،  خاللها  يعر  بوابة 

�سوء م�سارها يتغذى ويتطور ويقراأ 

اإك�سًرا  ال���دورات  ولي�ست  ويبني. 

اأن  بعد  ذهًبا  الإن�سان  منها  يخرج 

بن  الفرق  يظهر  وهنا  �سفًرا،  كان 

ال���دوراِت  اأن  ظ��ن  م��ن  فعل  رّدات 

غ�����ذاءٌ م��ت��ك��ام��ٌل، ف��ي��ن��دب ح��ظ��ه، 

للو�سول  ف��اِت��اٍت  يراها  من  وب��ن 

نف�سه  فيها  يِعُد  اأعقد،  ط��رق  اإىل 

بال�سر  م�سلًحا  دروبها  يعر  لأن 

واجللد واملثابرة.

فيها  مب��ا  ال��ك��ت��اب��ة  م��وه��ب��ة  اإن 

من  وحب�س  وم��ع��ان��اة  �سعوبة  م��ن 

ج��ه��ة، وخ��ل��ق وج����ودة وت��دف��ق من 

عمليات  اإىل  تتاج  اأخ���رى،  جهة 

روح  ف��ي��ه��ا  وت��ب��ث  تييها  تنف�س 

خ�سو�ًسا  والل��ت��زام،  ال�ستمرارية 

ه���دف،  ذات  ���س��ن��ع��ة  ك���ان���ت  اإذا 

لك  تخلق  ق��د  موهبة  اأن��ه��ا  مبعنى 

يف  م��ادًي��ا  ودخ���اًل  وظيفية  فر�ًسا 

تطلب  و�سركات  وموؤ�س�سات  جهات 

املحتوى  كتابة  جم��الت  يف  ُك��ّت��اًب��ا 

الإب���داع���ي، وه���ي ك��ث��رة، وت��ع��اين 

فقًرا �سديًدا يف هذا اجلانب. وبناء 

يطور  اأن  للكاتب  ينبغي  ذلك،  على 

وينع�سها  وينميها  وي�سقلها  اأدوات��ه 

بالقراءة والتعلم وجمتمعات الكتابة 

الكتابة  يف  املتخ�س�سة  وال���دورات 

الإب��داع��ي��ة؛ ك��ي ي��ك��ون اأه���اًل ملهن 

تتطلب كتابة اإبداعية احرتافية لها 

ال�سكل  وه��ذا  ومعايرها،  اأدوات��ه��ا 

تبديد  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  ال��ت��ع��ل��م  م��ن 

الكاتب،  اأم���ام  وت�سهيلها  العوائق 

حقيقية  �سنعة  الكتابة  من  ويجعل 

اآفاق  اإىل  املوهبة  عبقرية  تتجاوز 

الحرتافية والتمكن.

ومل تعد الكتابة الإبداعية اأ�سرة 

اأجنا�س  �سكل  يف  املطبوعة  للكتب 

كالق�سة  زمن،  منذ  عرفناها  اأدبية 

فمجالت  وغره،  وال�سعر  والرواية 

خ��ارج  ات�سعت  الإب��داع��ي��ة  الكتابة 

كثرة  ���س��ور  ال��ن��ط��اق��ات يف  ه���ذه 

م��ن��ه��ا: ك��ت��اب��ة ���س��ي��ن��اري��و الأف����الم، 

وامل�سموعة،  امل�����س��ورة  وال���رام���ج 

وحم����ت����وى م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

الت�سويقية  والكتابة  الجتماعي، 

والإعالنية، وتدوين حمتوى املواقع 

ومثل  الكثر.  واملن�سورات، وغرها 

اإىل  يحتاج  الكتابة،  من  النوع  هذا 

مدرو�سة  وتقنيات  عالية،  ك��ف��اءة 

لينا�سب  ال��ك��ت��اب��ي؛  املنتج  ت�سن 

تطلعات العميل اأو اجلمهور، وت�سل 

النت�سار  يف  املن�سود  الهدف  اإىل 

والتاأثر.

ويف هذا ال�سياق، �سبق اأن قدمُت 

الإبداعية  الكتابة  تدريبية يف  دورة 

عدة مرات ملجموعة من املوهوبات 

طالبات  من  الكتابة  يف  واملهتمات 

مبنية  والدورة  �سعود،  امللك  جامعة 

وطرائق  مفاتيح  على  اأ�سا�سها  يف 

من كتاب مهم جّدا لكل كاتب هو: 

اإ�سرتاتيجية   49 الكتابة  اأدوات   «

بيرت  ل���روي  ك��ات��ب«  لكل  ���س��روري��ة 

العربية  الدار  اإ�سدار  كالرك، ومن 

ووف��ًق��ا  2017م،  ن��ا���س��رون  للعلوم 

فقد  واملخرجات،  البعدي  للتقييم 

اأثبتت هذه الدورة فعاليتها يف تعليم 

تعن  التي  الأدوات  بع�س  الكاتبات 

وبراعتها،  الكتابة  احرتافية  على 

هذه الأدوات، كما ورد يف الكتاب، 

ُجمعت من ن�سو�س واأعمال عظيمة 

يف الكتابة و�سناعتها، ومن حوارات 

خ�سبة ملحررين حمرتفن لهم خرة 

طويلة يف خلق الق�س�س وا�ستنباط 

الكتابة  معلمي  م��ن  ث��م  امل��ع��اين، 

الكتابة  عملية  اخ���ت���روا  ال��ذي��ن 

بو�سفها  ل��ت��الم��ي��ذه��م  ودر���س��وه��ا 

وع��ادات��ه��ا  خ��ط��وات��ه��ا  ل��ه��ا  �سنعة 

اإن  ثم  واإ�سرتاتيجياتها،  واأدوات��ه��ا 

ومرنة  عامة  و�سائل  الأدوات  هذه 

ي�ستعملها،  اأن  كاتب  اأي  ي�ستطيع 

فهي خارج حدود احلكم بال�سواب 

يفرت�س  ا�ستعمالها  لكن  واخلطاأ، 

تتعلق  ما  منفعة  للكاتب  يحقق  اأن 

وتنميته،  وت�سينه  املكتوب  بجودة 

وهي مدرجة يف اأربعة م�ستويات:

لكتابة  اأول��ي��ة  اإ�سرتاتيجيات   -

الكلمة واجلملة والفقرة.

- م���وؤث���رات خ��ا���س��ة ل��الإي��ج��از 

والو�سوح والأ�سالة والإقناع.

- خمططات وطرق تنظيم للبناء 

الن�سي.

مفيدة  ون�سائح  يومية  عادات   -

لإنتاج كتابي جيد.

ويف الدورة التدريبة التي قدمتها 

الإبداعية اخرتت ع�سر  الكتابة  يف 

اإ�سرتاتيجيات ب�سيطة ميكن تعلمها 

املتاح،  الوقت  حدود  يف  وتطبيقها 

امل��ت��درب��ات،  عليها  ت��ع��رف��ت  وح��ن 

ن�س  لكتابة  تطبيقها  فر�س  وعلى 

ما، اأو حتى لتجويد ن�س �سابق، ثم 

ملثل  حاجتهن  عن  ع��رن  جربنها، 

والدرو�س  والأف��ك��ار  الأدوات  ه��ذه 

عملية  يعرتي  اأن  ما ميكن  ملواجهة 

وتوقف؛  وعناء  �سعوبة  من  الكتابة 

لأن هذه الأدوات جتعل من الكاتب 

ل�سنعة  ووعًيا  وانتباًها  يقظة  اأكرث 

الكتابة وقوتها و�سحرها.

التدريبية  ف��ال��دورات  هنا،  وم��ن 

يف الكتابة الإبداعية ل تخلق كاتًبا 

الكاتب  تقوي  قد  لكنها  ع��دم،  من 

واحل��رك��ة  الثقة  ومتنحه  وتدعمه 

وال�سبط والإر�ساد.

الثقافية  العدد 1460 - الأحد13 �شعبان 1444هـ املوافق 5 مار�س 2023م368

ام د. بدور الف�سّ

ثق�فية                                 ت�س�أل:

هل دورات الكتابة اإلبداعية تصنع كاتًبا؟

االسم العربي:  القّبرة قصيرة األصابع الصغيرة

 Lesser Short-toed Lark :االسم اإلنجليزي

موقع الت�سوير: منطقة اجلوف   

   يبلغ طول القرة ق�سرة الأ�سابع ال�سغرة 13 �سم، وهي 

من الطيور �سغرة احلجم واملغردة من عائلة القرة، لها لون 

ن�سيطة  الطيور  من  الأ�سابع  والقرة ق�سرة  رملي خمطط.  

ال�سغرة  ال�سجرات  بجانب  الأر����س  على  تتنقل  احل��رك��ة، 

والزهور خا�سة يف مو�سم الربيع، حيث تتغذى على احل�سرات 

واحلبوب .  تتكيف طيور القرة ب�سكل مذهل مع بيئتها �سبه 

ال�سحراوية بالرغم من ندرة وجود املياه، يوجد حوايل 14 نوًعا 

من طيور القرة يف مناطق اململكة، بع�س منها مهاجر خالل 

ف�سول ال�سنة  وبع�سها مقيم . 

اإعداد وت�سوير الطالب:          

اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم

طير السعد
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 - عمر اجلميعة: 

الدوليني  الطلبة  اإدارة  ن��ّف��ذت 

-�شمن الأن�شطة الطالبية م�ؤخًرا- 

�شدير  ح�طة  حمافظة  اإىل  زي��ارة 

الفلكي،  امل��ر���ش��د  ع��ل��ى  ل��الط��الع 

واآلية  الأهلّة،  ر�شد  كيفية  ومعرفة 

العمل يف هذا اجلانب الذي يالم�س 

كثرًيا من عباداتنا.

وتخللت الزيارة ج�لة على القرى، 

واملتاحف،  وامللتقيات،  وال��ب��ي���ت، 

وامل��ك��ت��ب��ات، والأ����ش����اق ال��راث��ي��ة، 

التابعة  العائذية  م��زرع��ة  وك��ذل��ك 

هذه  يف  ���ش��ارك  حيث  للمحافظة، 

الزيارة ما يقارب 25 طالباً من 12 

متام  يف  الرحلة  وانطلقت  جن�شية. 

ال�شاعة 8 �شباحا، وُقّدم يف الطريق 

فيه  �شارك  اإثرائي  ثقايف  برناجماً 

جميع الطلبة. 

تنمية  اإىل  ال����زي����ارة  وت���ه���دف 

اجلانب العملي ال�شرعي فيما يتعلق 

م�شاهدة  اإىل  بالإ�شافة  ب��الأه��لّ��ة، 

تط�ر اجلانب ال�شياحي يف اململكة، 

واإظ���ه���ار م��ا مت��ل��ك��ه م��ن م��ق���م��ات 

يف  الدولة  جه�د  واإب���راز  �شياحية، 

والهتمام  ال�شياحي  القطاع  تنمية 

ال�شع�دية  الثقافة  لكت�شاف  ب��ه؛ 

الغنية.

ي��ح��ت���ي امل��ر���ش��د ال��ف��ل��ك��ي على 

لر�شد  وم��ت��ط���رة؛  حديثة  اأج��ه��زة 

ت�ش�ير  وك���ذل���ك  الأه���ل���ة،  ح��رك��ة 

ال�شرح  وق��ّدم  ال�شماوية،  الأج���رام 

الرائي الأ�شتاذ عبداهلل اخل�شريي، 

ال�شم�شية  املجم�عة  للطلبة  وب��نّي 

حدوث  كيفية  وكذلك  وخ�شائ�شها، 

وخ�ش�ف  ال�شم�س  ك�ش�ف  ظاهرتي 

ال��ق��م��ر، وخ���ا����س ال���ط���الب رح��ل��ة 

افرا�شية يف الك�ن وذلك عرب تقنية 

ثالثية الأبعاد. ويف ختام اللقاء قدم 

على  للمر�شد  وال��ت��ك��رمي  ال�شكر 

ال�ايف  وال�شرح  ا�شتقبالهم،  ح�شن 

لآلية عمل املر�شد الفلكي.

لإكمال  امل�شارك�ن  ت�جه  وبعدها 

ال���ربن���ام���ج ال�����ش��ي��اح��ي امل���ع���ّد مع 

املنطقة،  اأه��ل  من  �شياحي  مر�شد 

وان��ط��ل��ق ال��ربن��ام��ج ب���اأخ���ذ ج���ل��ة 

ومقابلة  الراثية،  بالبي�ت  تعريفية 

وال�شتماع  معهم  واجلل��س  اأهلها 

امل��ا���ش��ي اجلميل،  ع��ن  لأح��ادي��ث��ه��م 

واملتاحف  املعار�س  على  والط��الع 

امل��ع��امل  بع�س  وزي����ارة  امل�����ش��اح��ب��ة، 

تناول  ث��م  املحافظة،  يف  ال��راث��ي��ة 

وج��ب��ة ال���غ���داء يف اأح����د ال��ب��ي���ت 

بزيارة  اجل�لة  واختتمت  الراثية، 

اخلا�شة  التاريخية  امل��ع��امل  بع�س 

باملحافظة .

امل�شاركني  الطلبة  وعرب عدد من 

يف الزيارة عن �شعادتهم ملا �شاهدوه 

من تراث ومعامل م�غلة يف القدم. 

انتقلت من العامل االفرتا�ضي

اإىل الواقعي 

وق�����ال ال���ط���ال���ب ب����رغ���� ن���ف��� 

ب�دكيني اجلن�شية:

كانت زيارة حمافظة ح�طة �شدير 

الدوليني  اإدارة الطلبة  التي نظمتها 

�شاركت  التي  املتميزة  الأن�شطة  من 

اكت�شافات  ال��زي��ارة  تخللت  فيها، 

�شاهدنا  ح��ي��ث  وت��راث��ي��ة،  علمية 

م��ع��ل���م��ات دق��ي��ق��ة ع���ن ال��ك���اك��ب 

يف  جريانها  كيفية  وعن  ال�شم�شية، 

و�شائل  خالل  من  الفلكي،  املر�شد 

م��ت��ق��دم��ة يف ال��ق��ب��ة ال��ف��ل��ك��ي��ة يف 

الك�اكب  الفلكي، و�شاهدنا  املعر�س 

كانت  لقد  وكاأنها حقيقية،  والنج�م 

تعلمناه  ما  ملراجعة  ثمينة؛  فر�شة 

املراحل  يف  ال�شم�شية  الك�اكب  عن 

الثان�ية بطريقة تقليدية.

انتقلنا  الفرا�شي  العامل  وم��ن 

مر�شد  ب�شحبة  ال�اقعي  العامل  اإىل 

على  اطلعنا  حيث  ب���ارع،  �شياحي 

فيها  وع�شنا  �شدير،  مدينة  ح�شارة 

ما  و�شاهدنا  جميلة،  بدائية  حياة 

كانت عليه احلياة اآنذاك، من براعة 

وب�شاطة  من�شاآتهم،  اإقامة  يف  اأهلها 

حياتهم.

تركت لدي ذكرى جميلة

العقاد  معت�شم  ال��ط��ال��ب  وق���ال 

فل�شطيني اجلن�شية:

الرحلة حافلة  كانت  يف احلقيقة 

بالربامج املتن�عة والغنية مبحت�اها 

الثقايف والعلمي حماطة باأج�اء من 

فيه  �شك  ل  ومما  وامل��رح،  ال�شعادة 

وذكرى  جميال  انطباعا  تركت  اأنها 

طيبة ون�رت قل�بنا وعق�لنا بجمال 

الراث  وعراقة  ال�شع�دية،  الثقافة 

العربي ال�شع�دي الأ�شيل. ول اأن�شى 

الطلبة  لإدارة  بال�شكر  اأت��ق��دم  اأن 

الدوليني وجميع القائمني على هذه 

الفر�شة  ه��ذه  اإت��اح��ة  على  الرحلة 

النادرة لنا، راجيا من اهلل اأن يجعله 

يف ميزان ح�شناتكم.

ا�ضتفدت الكثري من الزيارة 

ت�غ�ي  فتاح  ي�رو  الطالب  وقال 

اجلن�شية:

الزيارة جميلة  يف احلقيقة كانت 

والن�شاط  باحلي�ية  ومليئة  ج��دا 

حت�شى،  ول  تعد  ل  التي  والف�ائد 

ومن اأبرزها اأننا زرنا املر�شد وتلقينا 

الأ�شتاذ  ال��رائ��ي  م��ن  واف��ي��ا  �شرحا 

عبداهلل اخل�شريي عن كيفية عمل 

املر�شد الفلكي واأهميته. 

تعلمت الكثري عن الفلكيات

خان  عبدالرحمن  الطالب  وق��ال 

هندي اجلن�شية:

الرحلة  ه��ذه  كانت  احلقيقة  يف 

فينا  واأث���رت  ج���ًدا،  وممتعة  مهمة 

ب�شكل كبري؛ لأننا تعرفنا من خاللها  

الفلكيات،  على معل�مات كثرية عن 

الأ�شياء  من  كثري  على  اطلعنا  كما 

ومف�شل  وا���ش��ح  ب�شكل  ال��راث��ي��ة 

فاأ�شبحنا اأكرث اإدراًكا ملا ندر�س.

اأمتنى ا�ضتمرارية مثل هذه الربامج 

اأفريانط�  اأوك���ي  الطالب  وذك��ر 

اإندوني�شي اجلن�شية:

للغاية،  م��ف��ي��دا  ال��ربن��ام��ج  ك���ان 

اأن تك�ن مثل هذه الربامج  واأق��رح 

م�شتمرة يف قادم الأيام؛ بغية تعريف 

ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي��ني ع��ل��ى الأم��اك��ن 

بالثقافات  والغنية  الرثية  الأث��ري��ة 

املتن�عة التي ت�شتحق الطالع. وفق 

اهلل اجلميع.

اأ�ضياء جميلة عمرها 300 �ضنة 

�ش�ري  �شليمان  ال��ط��ال��ب  وق���ال 

بروكيني فا�ش� اجلن�شية:

حقيقة بالن�شبة يل مل اأَر ق�ش�ًرا 

يف برنامج الي�م، بل تفاجاأت باأ�شياء 

ج��م��ي��ل��ة ومم��ت��ع��ة، ي��ف���ق ع��م��ره��ا 

خرًيا؛  اأهلها  اهلل  �شنة، جزى   300
حلفاظهم على هذا الراث القّيم.

املزيد من الرحالت

احلمزي  عبدامللك  الطالب  وقال 

ميني اجلن�شية:

كانت رحلة رائعة جًدا وا�شتمتعنا 

الربنامج  تن�ع  م��ن  فيها  مل��ا  فيها؛ 

وال�شياحية  العلمية  الناحية  م��ن 

ي�شدوها  رحلة  وكانت  والرفيهية. 

الزمالء رغم  والح��رام بني  احلب 

واأرج�  واجلن�شيات.  الثقافات  تن�ع 

اأن نحظى باملزيد من هذه الرحالت 

لكت�شاف  الثقافات؛  يف  تن�ع  التي 

مق�مات  م��ن  امل��م��ل��ك��ة   متلكه  م��ا 

الدبل�ما�شية  وت��ق���ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة، 

ال�شع�دية  املنح  لربنامج  ال�شعبية 

اإيجابية  نظرة  تنقل  ب��دوره��ا  التي 

واأل  وثقافتها،  واأهلها  اململكة  عن 

اجلامعة  اأ�ش�ار  يف  تك�ن حم�ش�رة 

الرحلة  مل�����ش��رف  ف�شكرا  وامل����دن. 

ولإدارة  ال�شعرة  �شامي  الأ���ش��ت��اذ 

مثل  تن�شيق  على  الدوليني  الطلبة 

هذه الرحلة املاتعة.

تعلمت بع�ض الكلمات ال�ضديرية 

وقال الطالب عبداجلليل العيزري 

ميني اجلن�شية:

رغ���م الإجن������از امل��ح��ق��ق خ��الل 

ح�طة  ملحافظة  امل��ب��ارك��ة  رحلتنا 

للمر�شد  زي��ارت��ن��ا  اأن  اإل  �شدير، 

لنا  حقق  املجمعة  بجامعة  الفلكي 

ما  خ��الل  م��ن  ال��ك��ربى  ال�شتفادة 

الذي  الكادر  ُقّدم وُعر�س من قبل 

وترحيب،  ح��ف��اوة  ب��ك��لِّ  ا�شتقبلنا 

قيمة  م��ع��ل���م��ات  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ن��ا 

ومفيدة، واأخذنا ت�ش�را جميال عن 

اإىل  بزيارة  وقمنا  القدمي.  الراث 

�شدير،  برو�شة  العائذية  مزرعة 

ال�شديرية  الكلمات  بع�س   وتعلمت 

���ح م��ع��ان��ي��ه��ا امل��ر���ش��د  ال���ت���ي و����شّ

الغداء  وجبة  تناولنا  ثم  ال�شياحي، 

اأبابطني  ع��ب��داهلل  ملتقى  مقر  يف 

امللتقى  اأركان  يف  وجت�لنا  الثقايف، 

القدمية  الأ�شياء  مل�شاهدة  الراثي 

لها  تاريخية  اأ���ش��ي��اء  تعترب  ال��ت��ي 

زي��ارة  وكذلك  واأهميتها.  دللتها 

باأق�شامها،  ال�ثائقية  �شدير  مكتبة 

وانتهت  والقدمية،  املتن�عة  وكتبها 

زي��ارت��ن��ا ب��اأخ��ذ ج���ل��ة يف م��ع��امل 

�شدير. بح�طة  الراثية  القرية 

�شمن اأن�شطة اإدارة الطلبة الدوليني

طالب المنح يزورون سدير ويتعرفون على معالمها التراثية 
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ممارسة الرياضة .. بعيون طالب الجامعة 
 ـ عبداهلل املنبهي

ال�سعودية  الإح�ساء  هيئة  ك�سفت 

يف  الأف����راد  م��ن   %48.2 نحو  اأن 

جميع اأنحاء البالد ميار�سون اأن�سطة 

بدنية وريا�سية لفرتة ل تقل عن 30 

دقيقة يف الأ�سبوع، مما يربز حما�س 

ال�سّكان لبناء جمتمع �سحي وحيوي، 

برنامج  اأه���داف  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

م�ستهدفات  اأح���د  احل��ي��اة،  ج���ودة 

املنطلق  هذا  ومن   ..»2030 »روؤي��ة 

اجلامعة  ر���س��ال��ة  �سحيفة  وج��ه��ت 

عرب ا�ستطالعها �سوؤالاً للطالب عن 

ممار�ستهم الريا�سة: 

الطالب حممد  يقول  البداية  يف 

(امل�ستوى  العلوم  كلية  من  اجلنيدل 

اجلري  ريا�سة  اأم��ار���س  ال�سابع): 

من  ت�����س��ت��غ��رق  مل���دة  ي��وم��ي  ب�سكل 

اأع�ساء  م��ع  وذل��ك  �ساعة،  ال��وق��ت 

نادي »اجلري«، وهو ناٍد متخ�س�س 

خدماته  ويقدم  اجلري،  ريا�سة  يف 

وادي  يف  الريا�سة  ملمار�سة  جمانا 

حنيفة. 

واأ�ساف قائال: التحقت مع نادي 

اأ�سهر بتو�سية من   3 »اجلري« قبل 

اأحد زمالئي باجلامعة. 

العنزي  عبدالرزاق  الطالب  اأما 

م���ن ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س (امل�����س��ت��وى 

اأمار�س  الثاين) فقال: ب�سكل يومي 

ري���ا����س���ة اجل�����ري يف »مم�����س��ى« 

متخ�س�س حول منزيل، وهو مكان 

منا�سب ملمار�سة هوايتي املف�سلة. 

من  خ��ال��د   الطالب  يقول  فيما 

) ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية 

�سراحة  بكل   : ال��راب��ع)  امل�ستوى 

عملي  اأثناء  امل�سي  ريا�سة  اأمار�س 

ت�ستغرق  ال�سيارات ملدة  يف معار�س 

�ساعتني.. ول اأمار�س ريا�سة اأخرى 

وال�سبب يعود اإىل الك�سل!

ف��ي��م��ا ق�����ال ال���ط���ال���ب اأح���م���د 

ع��ب��دال��رح��م��ن م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

يف  اأ�سجل  مل  ال�سيا�سية:  والعلوم 

و�سغط  ال��وق��ت  �سيق  ب�سبب  ن���اٍد 

ريا�سة  اأمار�س  واأحياناًا  الدرا�سة، 

امل�سي يف احلارة بالقرب من منزيل 

ملدة �ساعة.

ختام منافسات بطولة كأس عميد الهندسة

 - التحرير:

رجب   ١٧ الأرب��ع��اء  يوم  اختُتمت 

كاأ�س  “بطولة  مناف�سات  ١٤٤٤ه���� 

نظمها  التي  الهند�سة”  كلية  عميد 

الهند�سة،  بكلية  الريا�سي  النادي 

ال��ربام��ج  وح���دة  عليها  واأ���س��رف��ت 

العامة  ب��الإدارة  الريا�سية  والأندية 

�سوؤون  بعمادة  الريا�سية  لل�سوؤون 

امللك  جامعة  ملعب  على  ال��ط��الب 

من  ف��رق   8 مب�ساركة   (1) �سعود 

اأق�سام الكلية، وبح�سور عميد كلية 

ليف  ب��ن  ماجد  الدكتور  الهند�سة 

التميمي.

ق�سم  الأول  امل��رك��ز  ح��ق��ق  وق���د 

وح�سل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ال��ه��ن��د���س��ة 

الهند�سة  ق�سم  الثاين  املركز  على 

اأما املركز الثالث فكان  امليكانيكية، 

العام  الإع����داد  ط��الب  ن�سيب  م��ن 

الهند�سة  ق�سم  على  تغلبهم  بعد 

الكهربائية.

ولُ��ع��ب��ت امل���ب���اري���ات ع��ل��ى م���دار 

املغلوب،  خ���روج  بنظام  اأ�سبوعني 

الأدوار  يف  مباريات   ٤ جرت  حيث 

الأوىل، ومباراتان يف ن�سف النهائي، 

ومباراة واحدة يف النهائي. و�ساركت 

يف البطولة جميع فرق اأق�سام الكلية 

والهند�سة  املدنية،  الهند�سة  وهي: 

امليكانيكية،  والهند�سة  الكهربائية، 

والهند�سة  ال�سناعية،  والهند�سة 

الكيميائية،  والهند�سة  البرتولية، 

وف��ري��ق اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

بالكلية، وفريق الإعداد العام.

اإىل  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  ه���دف���ت 

ا���س��ت��ك�����س��اف امل���واه���ب ال��ري��ا���س��ي��ة 

يف  الهند�سة  كلية  ف��ري��ق  لتمثيل 

تقيمها  التي  الداخلية  البطولت 

الريا�سية  لل�سوؤون  العامة  الإدارة 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة، وك��ذل��ك 

والن�ساط  التناف�سية  م�ستوى  رف��ع 

ال��ب��دين ل��ل��ط��الب، وب��ال��ت��ايل ب��روز 

فريق ريا�سي مميز يخدم منتخبات 

اجلامعة يف خمتلف الريا�سات، كما 

اأنها متنف�س ممتاز لطلبة الهند�سة.

كلية  ع��م��ي��د  ك�����ّرم  اخل���ت���ام  يف 

ليف  ب��ن  ماجد  ال��دك��ت��ور  الهند�سة 

مقراوي  �سليم  والدكتور  التميمي 

امل�سرف الريا�سي وم�ساعد امل�سرف 

م. حمي الدين رائد الفرق احلا�سلة 

وكذلك  الأوىل  ال�ثالثة  املراكز  على 

ج���ائ���زة اأف�����س��ل ح���ار����س (حم��م��د 

ال�سعراوي)

(حممود  لع��ب  اأف�سل  وج��ائ��زة 

) املثايل  الالعب  وجائزة  اإبراهيم) 

اأ.  البطولة  وحكم  العدوان)  م�سعل 

حممد الأ�سمري.

 - التحرير

الريا�سي  الحت���اد  رع��اي��ة  حت��ت 

عمادة  اأقامت  ال�سعودية  للجامعات 

���س��وؤون ال��ط��الب مم��ث��ل��ةاً ب����الإدارة 

بجامعة  الريا�سية  لل�سوؤون  العامة 

الحتاد  مع  وبالتعاون  �سعود،  امللك 

ي��وم  ال��ط��ائ��رة  للري�سة  ال�����س��ع��ودي 

»بطولة  1444ه�  22 رجب  الثنني 

على  ال��ط��ائ��رة«  للري�سة  اجل��ام��ع��ة 

الهوائية)  (القبة  الريا�سية  ال�سالة 

���س��وؤون  عميد  بح�سور  باجلامعة 

بن  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  الطالب 

الإدارة  وم��دي��ر  الدلبحي،  كناخر 

الأ�ستاذ  الريا�سية  لل�سوؤون  العامة 

الحت��اد  وممثلي  ال�سلطان،  تركي 

ال�سعودية،  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 

طالبا   ٧٢ م���ن  اأك����ر  ومب�����س��ارك��ة 

وكلياتها  ال�سعودية  جامعات  ميثلون 

ومعاهدها.

تيكو  الالعب  الأول  املركز  حقق 

اأكرب، فيما ح�سل على املركز الثاين 

الالعب اإبراهيم الدو�سري، وح�سل 

حممد  الالعب  الثالث  املركز  على 

العمرييني.

 ٤٠ �سمن  البطولة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ينظمها  وريا�سية  اجتماعية  فعالية 

الحت������اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ال�����س��ع��ودي��ة خ���الل ���س��ه��ر ف��رباي��ر 

حياة  متكني  اإىل  ت��ه��دف  2023م، 
حياة  وتعزيز منط  و�سحية،  عامرة 

الأن�سطة  ممار�سة  وتعزيز  �سحي، 

وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 

اإقليميااً  ريا�سات  ع��دة  يف  التميز 

اأه��داف  من  منبثقة  وه��ي  وعامليااً، 

روؤية اململكة 2030.

الرياضية تقيم بطولة الريشة لطالب 
الجامعات والكليات والمعاهد 

احمد خالد
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عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين و رئي�س االحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية و رئي�س االحتاد 

الدويل للريا�سة اجلامعية يف جولة على مرافق وخمتربات الكلية

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا األحد القادم

 القبول والتسجيل تحدد مواعيد استالم وثيقة التخرج 

 -  التحرير

العليا  ال��درا���س��ات  عميد  �سرح 

عبد  بن  ه�سام  الدكتور  باجلامعة 

التقدمي  ب��اإت��اح��ة  ال��ه��دل��ق  ال��ع��زي��ز 

للدرا�سات  برناجًما   (193) على 

لربامج  القبول  ب��واب��ة  على  العليا 

الدرا�سات العليا باجلامعة (الدبلوم 

الدكتوراه)   – املاج�ستري   – العايل 

للعام اجلامعي 1445ه�، ابتداًء من 

1444/8/20ه�  يوم الأحد القادم 

املوافق 2023/3/12م وحتى نهاية 

1444/9/6ه�  الثالثاء  يوم  دوام 

املوافق 2023/3/28م، وذلك على 

https://dgs.) التايل:   الرابط 

 (ksu.edu.sa
ك��م��ا اأك���د ال��دك��ت��ور ال��ه��دل��ق اأن 

ال�����س��روط ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ق��دمي على 

بربامج  الإل��ك��روين  القبول  ب��واب��ة 

 – (املاج�ستري  العليا  ال��درا���س��ات 

على  الدكتوراه) تتطلب احل�سول – 

الأقل - على درجة (65) يف اختبار 

القدرات العامة للجامعيني، وتقدمي 

تو�سيتني داعمتني لطلب اللتحاق، 

املتقدمني احلا�سلني على  وا�ستثناء 

الإجنليزية  باللغة  علمية  درج���ات 

التي  الأجنبية  ال��دول  جامعات  من 

اللغة  فيها  الر�سمية  ال��دول��ة  لغة 

العمادة)   قائمة  (وف��ق  الإجنليزية 

ل�سرط  الأدن����ى  احل��د  حتقيق  م��ن 

اللغة؛ اإ�سافة اإىل ال�سروط اخلا�سة 

بالأق�سام والربامج.

العليا  الدرا�سات  عميد  واأو�سح 

ال��ب��واب��ة  م��ت��اح ع��رب  ال��ت��ق��دمي  اأن 

العمادة  واأن  ف��ق��ط،  الإل��ك��رون��ي��ة 

الورقية  امل�ستندات  ت�ستقبل  ل��ن 

ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  على  للتقدمي 

ب��واب��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��ل��ي��ا، 

الدرا�سات  على  للتقدمي  القبول 

ال�سروط  على  بناًء  مربجمة  العليا 

ال��ع��ام��ة (ل��ل��ج��ام��ع��ة) واخل��ا���س��ة (

ل��ل��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام وال���ربام���ج) 

وفقاً  العام  هذا  حتديثها  مت  التي 

العليا،  للدرا�سات  املنظمة  ئحة  لالاّ

املجتمع،  لحتياجات  وا�ستجابًة 

للراغبني يف  اأكرب  لفر�سة  وتوفرًيا 

كما  ومهاراتهم،  معارفهم  تطوير 

البيانات  ح�سب  تظهر  الرغبة  اأن 

جميع  حت��ق��ي��ق  وب���ع���د  امل��ط��ل��وب��ة 

ال�سروط.

ال�سروط  جميع  حتقيق  ويجب 

العامة للقبول (للجامعة) واخلا�سة 

تقدمي  عند  والأق�����س��ام)  (للكليات 

عرب  التقدمي  ف��رة  خ��الل  الطلب 

املتقدم  على  واأن  ال��ق��ب��ول،  ب��واب��ة 

اخ��ت��ي��ار ال���ربن���ام���ج امل��ن��ا���س��ب له 

اإ�سدار  يتم  لن  اأنه  مبيناً  للتقدمي. 

ع��دم حتقيق  ح��ال  يف  نهائي  قبول 

ال�سروط كافة خالل فرة التقدمي.

يحق  اأن��ه  الهدلق  الدكتور  واأك��د 

اإل��غ��اء  العليا  ال��درا���س��ات  ل��ع��م��ادة 

قرار  عن  الراجع  وكذلك  الطلب، 

�سحة  عدم  ثبوت  حال  يف  القبول 

البيانات والوثائق املدخلة يف بوابة 

القبول الإلكروين.

الراغبني  الهدلق   الدكتور  وحث 

يف الل��ت��ح��اق ب��ربام��ج ال��درا���س��ات 

الربامج  على  الط��الع  على  العليا 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ال���ق���ب���ول و���س��روط��ه 

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

https://) ال��راب��ط  على  العليا 

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

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

فقط  التقدمي  فرة  خالل  العمادة 

 8058646 / 011 - 8057955)

على  العمادة  ح�ساب  اأو   (011  -

اأو    )DGS_KSU@( ت��وي��ر   

dgsad@ksu.) الربيد الإلكروين

( edu.sa
كما دعا املتقدمني -عند الإر�سال 

كتابة  اإىل  الإلكروين-  الربيد  على 

ال����س���م، ورق����م ال��ه��وي��ة، وال��ك��ل��ي��ة، 

يرغب  ال��ذي  وال��ربن��ام��ج  والق�سم، 

ب�سكل  مل�ساعدته  عليه؛  التقدمي  يف 

اأف�سل.

 - التحرير

القبول  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 

وثائق  ت�سليم  موعد  عن  والت�سجيل 

التخرج لدرجة البكالوريو�س والدبلوم 

املتو�سط والدبلوم امل�سارك خلريجي 

الثاين  الدرا�سي  الف�سل  وخريجات 

من العام اجلامعي 1444ه� اعتبارا 

1444/8/21ه�  الثنني  ي��وم   من 

يف  وذل��ك  2023/3/13م  امل��واف��ق 

للطالب،   66 رق��م  ال��ع��م��ادة  مبنى 

 22 مبنى  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ويف 

اأنه  العمادة  واأو�سحت  للطالبات. 

يلزم اخلريجني حجز موعد م�سبق 

اإىل مبنى العمادة ل�ستالم  للدخول 

https:// ال��راب��ط  ع��رب  ال��وث��ائ��ق 

dar.ksu.edu.sa/ar/new_

���س��رورة  م���ع   appointment
اإح�����س��ار من����وذج اإخ�����الء ال��ط��رف 

ال��ط��ال��ب���/ة  ب��ه ح��ال��ة  ال���ذي تظهر 

طريق  ع��ن  بطباعته  »متخرج�/ة« 

 ح�ساب الطالب�/ة بالبوابة الأكادميية

edugate.ksu.edu.sa  

ال��ت��ق��دم  ال��ع��م��ادة  �ستتيح  ك��م��ا 

ب��ط��ل��ب خ��دم��ة اإر����س���ال ال��وث��ي��ق��ة 

وال��ت�����س��ج��ي��ل الأك������ادمي������ي ع��رب 

اب��ت��داء  »���س��ب��ل«  ال�سعودي  ال��ربي��د 

1444/8/17ه�  اخل��م��ي�����س  م��ن 

البوابة  عرب  2023/3/9م  املوافق 

اأن  اإىل  ال��ت��ن��ب��ي��ه  م��ع  الأك���ادمي���ي���ة 

اخل���دم���ة م��ت��اح��ة خل��ري��ج��ي ه��ذا 

الف�سل فقط.

واأكدت العمادة اأنه لن يتم ت�سليم 

الربيد  ع��رب  اإر���س��ال��ه��ا  اأو  ال��وث��ائ��ق 

عهدة  عليه  مل��ن  »�سبل«  ال�سعودي 

اإخ��الء  من��وذج  يف  ت�سويتها  تتم  مل 

اأو  اجلهة،  تلك  طريق  عن  الطرف 

وكذلك  وثيقة،  طباعة  اإيقاف  عليه 

وي���ل���زم طلبة  امل��ب��ت��ع��ث��ني،  ال��ط��ل��ب��ة 

الكليات ال�سحية التي ت�سرط اإنهاء 

�سهادة  اأ�سل  اإح�سار  المتياز  �سنة 

اأو  الوثيقة،  على  للح�سول  المتياز 

اإر�سال �سورة منها على الإمييل 

K A L H O M A I D H I @
KSU.EDU.SA

منصتنا
منصتنا

اليوم إجازة..
اليوم اإجازة.. كلمة رددناها كثرياً، فاأحببناها، ثم ع�سقناها 

.. نعم اإنها اإجازة الف�سل الدرا�سي اجلامعي الثاين، فالكل 

الراحة  من  ق�سط  لأخ��ذ  من جمر  اأح��ر  على  ينتظرها  كان 

والتمتع بوقتها كاًل على ح�سب رغبته.

مراّ  ال��ث��اين  اجلامعي  ال��درا���س��ي  الف�سل  ب��اأن  يعلم  الكل 

.. واليوم بداأت اأول اأيام الإجازة لهذا  �سريعاً، علينا جميعاً 

الف�سل بعد امل�سوار الذي قطعه الطلبة بح�سور املحا�سرات 

والتح�سري لها واملذاكرة وحل الواجبات ومن ثم ال�ستعداد 

لالختبارات والنتهاء منها.

النف�س  على  تُدخل  فهي  ومتعددة؛  كثرية  فوائد  لالإجازة 

وقتها،  انتهاء  عند  نحزن  و  قدومها  عند  وال�سرور  البهجة 

ب�سبب فرة ال�ستجمام التي نق�سيها خالل هذه الفرة.

من  الأمثل  بال�ستغالل  الإج���ازات  ه��ذه  ي�ستغل  البع�س 

املناطق  يف  التنزه  اأو  بال�سفر  اإم��ا  يوم  اآخ��ر  وحتى  بدايتها 

يجعلها  والبع�س  اإل���خ...  الرفيه  اأم��اك��ن  زي��ارة  اأو  ال��ربي��ة، 

ا�سراحة حمارب ي�سرخي فيها ويذهب جل وقته يف املنزل، 

منها، فهي يف  ال�ستفادة  نظره يف  منا وجهة  �سخ�س  ولكل 

العمل  روتني  لك�سر  اأنف�سنا  ملحة حتتاجها  حاجة  احلقيقة 

البتعاد عن  اإىل  وفرة  كل فرة  نحتاج بني  فنحن  اليومي، 

الروتني اليومي، فمع مرور الوقت يزداد الإرهاق والتعب من 

العمل املتوا�سل، فبالتايل تزيد احلاجة للراحة و ال�سراخاء 

يف فرة الإجازة للحفاظ على ال�سحة النف�سية واجل�سدية.

نعود  حتى  كامل  ب�سكل  منها  ال�ستفادة  علينا  فالواجب 

مليادين العلم والعمل بكل جد ون�ساط.

الق�سوى  بال�ستفادة  جمالها  يكمل  جميل  �سيء  الإج��ازة 

منها.

نائب رئي�س التحرير

د. الهدلق
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سامي بن عبدالعزيز الدخيل

د. العقيل رئيسًا لقسم اإلعالم
 - التحرير

�سدر قرار معايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

بدران بن عبدالرحمن العمر بتكليف الدكتور 

ال�سحافة  اأ�ستاذ  العقيل  حممد  بن  في�سل 

بق�سم  امل�����س��اع��د  الإع��الم��ي��ة  وال���درا����س���ات 

العلوم  بكلية  الإع��الم  لق�سم  رئي�سا  الإع��الم، 

الإن�سانية والجتماعية.

ويُعداّ الدكتور العقيل من الكفاءات ال�سابة 

اإن�ساء  يف  اأ�سهم  حيث  الق�سم،  يف  املتميزة 

والإع��الم  العامة  العالقات  اإدارات  من  عدد 

يف  اأ�سهم  كما  ال�سعودية،  املن�ساآت  من  بعدد 

تنظيم العديد من املوؤمترات والفعاليات املحلية والدولية يف اململكة العربية 

ال�سعودية قبل ان�سمامه اإىل العمل الأكادميي، والتحق بالعمل يف املجموعة 

فيها،  الإعالمي  للتخطيط  م�سوؤول  بو�سفه  والت�سويق  لالأبحاث  ال�سعودية 

كما عمل �سحفياّا يف جريدة القت�سادية.

التقديم لبرنامج زمالة مدينة 
الملك عبدالله للطاقة الذرية

 - التحرير

تعلن عمادة البحث العلمي عن فتح باب التقدمي لربنامج زمالة مدينة 

للدورة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املتجددة  و  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك 

الأكادميية 2023-2024 �سمن اتفاقية جامعة امللك �سعود ومدينة امللك 

عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة. يهدف الربنامج لدعم اأن�سطة الأكادمييني 

والنووية.  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  الباحثني  �سعود  امللك  جامعة  يف 

كما يقوم الربنامج بفتح املجال للتقدمي على برامج اأخرى مدعومة �سمن 

برامج التفاقية مثل برنامج زمالة طلبة الدرا�سات العليا. التقدمي يتم على 

https:// خطوتني هما: تعبئة ا�ستمارة الر�سيح عرب الرابط املخ�س�س

الفرز  عملية  بعدها  ثم   ،  forms.office.com/r/XDL4Xx56fT
الأويل  فالتوا�سل مع املر�سحني.

د. العقيل


