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د. السديري يفتتح المهرجان المسرحي الثالث للجامعات

 - م��ه��ا ال��ت��م��ام��ي - 

العنود الدغّيم:

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

البنيان  بن عبداهلل  يو�سف  الأ�ستاذ 

التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  افتت�ح 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار 

ال���دك���ت�����������ور حم���م���د ب�������ن اأح��م�����د 

ال�سدي��ري حف�ل املهرج��ان امل�سرحي 

اجل���ام���ع���ي ال���ث���ال���ث ل��ل��ج��ام��ع�����ات 

الأحد  الديودراما  ن�سخة  ال�سعودي�ة 

اجلامعة  ا�ست�سافته  الذي  املا�سي، 

الطالب  �سوؤون  عمادة  من  بتنظيم 

يف رحاب م�سرحها، بح�سور معايل 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

معايل  ونواب  العمر،   عبدالرحمن 

الرئي�س، وعمداء الكليات والعمادات 

من�سوبي  م���ن  وع����دد  امل�����س��ان��دة، 

اجل��ام��ع��ة وط��ل��ب��ت��ه��ا، ومب�����س��ارك��ة 

الفرق امل�سرحية من ع�سر جامعات 

�سعودية، وبح�سور اأبرز رواد امل�سرح 

ال�سعودي.

اخلطابي  احلفل  مرا�سم  ب��داأت 

تاريخ  عر�س  ث��م  امللكي،  بال�سالم 

منا�سبة  مع  تزامنا  ال�سعودي  العلم 

امللكي  ل��الأم��ر  ا�ستناداً  العلم؛  ي��وم 

11 من �سهر  العلم يف  بتحديد يوم 

تالوة  ذلك  تال  عام،  كل  من  مار�س 

عطرة من القراآن الكرمي. 

األقى بعدها معايل رئي�س اجلامعة 

ال��دول��ة  باهتمام  فيها  اأ���س��اد  كلمًة 

للن�ساطات  ورعايتها -حفظها اهلل- 

على  اجل��ام��ع��ة  وح��ر���س  املختلفة، 

ا�ست�سافة مثل هذه املحافل؛ تفعياًل 

ل���دوره���ا، وام����ت����داداً ل��ل��ت��ع��اون بني 

الثقافة  ن�سر  �سبيل  يف  اجلامعات 

منذ  اجلامعة  �سعت  حيث  والفنون، 

دعم  اإىل  اجلامعي  امل�سرح  انطالق 

ليكون  الطالبي؛  امل�سرح  وت�سجيع 

ال�سعودية  امل�سرحية  للحركة  رائ��داً 

ب�سكل عام، وحركة امل�سرح اجلامعي 

فخر  اإىل  اأ�سار  كما  خا�س.  ب�سكل 

اجلامعة منذ تاأ�سي�سها بتدريب عدد 

من الفنانني والنجوم ال�سعوديني على 

خ�سبة م�سرحها، الذي اأ�سهم يف رفع 

الكوادر الفنية والإبداعية التي ت�سهم 

بفاعلية يف تعزيز الربامج واملبادرات 

وما  الوطن،  م�ستوى  على  الثقافية 

يلبي  مب��ا  م�ستمراً  ال��ع��ط��اء  ي���زال 

تطلعات الوطن، ويواكب م�ستهدفات 

ن�سئت 
ُ
روؤية ال�سعودية 2030، حيث اأ

كلية الفنون التي تُعنى اأحد اأق�سامها 

كما  امل�سرح،  ومنها  الأدبية  بالفنون 

اجلامعة  مل�سرح  ب��اأن  اجلامعة  تعتز 

م�سرحية  حركة  تاأ�سي�س  يف  ال�سبق 

وهو  عاماً،  الأربعني  تتجاوز  ن�سطة 

ال�سعودي  امل�سرح  رواف��د  اأه��م  اأح��د 

التي  الطالبية  الأن�سطة  اأهم  واأح��د 

اه��ت��م��ت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 

كما   ، ه�   1377 ع��ام  اإن�سائها  منذ 

والمتنان  ال�سكر  معاليه جزيل  قّدم 

ملعايل وزير التعليم على رعايته لهذا 

املهرجان ودعمه للمواهب الطالبية، 

وملعايل نائب وزير التعليم للجامعات 

والبحث والبتكار على ت�سريفه هذا 

احلفل.  تال ذلك عر�س مرئي عن 

تاريخ امل�سرح اجلامعي يف اجلامعة، 

عقب ذلك مت تكرمي اأبرز رواد امل�سرح 

ال�سعودي وهم: الأ�ستاذ �سالح الزاير، 

والأ�ستاذ  ال�سريان،  داود  والأ�ستاذ 

ح��م��ود ال�����س��م��ري، والأ����س���ت���اذ بكر 

ال�سدي رحمه اهلل، والأ�ستاذ عبداهلل 

ال�سدحان، والأ�ستاذ را�سد ال�سمراين، 

والأ�ستاذ  الر�سيد،  م�سعل  والأ�ستاذ 

والأ�ستاذ  اهلل،  رحمه  الغوينم  علي 

عبدالإله  والأ�ستاذ  الق�سبي،  نا�سر 

عبدالعزيز  والأ���س��ت��اذ  ال�����س��ن��اين، 

اجلراح،  يو�سف  والأ�ستاذ  الغامدي، 

ُكّرمت  كما  ال�سعيد.  علي  والأ�ستاذ 

للحفل  والراعية  امل�ساركة  اجلهات 

وهي: هيئة امل�سرح والفنون الأدائية 

العربية  واجلمعية  الثقافة،  ب���وزارة 

مبنطقة  والفنون  للثقافة  ال�سعودية 

الريا�س، وكلية الفنون بجامعة امللك 

�سعود، و�سركة HONOR، و�سركة 

م�ساركة  وُعِر�س���ت  اأروماتي���ك. 

بعن�وان  باجلامعة  الفنون  كلية  من 

وختاماً  ق�سدية)،  (�سيني�ستيزيا 

ُعِر�ست م�سرحية (اأديب العال) من 

اأداء طلبة جامعة امللك �سعود

التفا�صيل �ص�4

نيابة عن معايل وزير التعليم..

د. العمر يدشن حملة التشجير بالمدينة الجامعية
 - التحرير:

د�ّسن معايل رئي�س اجلامعة 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن 

حملة  املا�سي  الثالثاء  العمر 

الت�سجري يف املدينة اجلامعية، 

رئي�س  م��ع��ايل  ن���واب  بح�سور 

احلملة  ون��ظ��م��ت  اجل��ام��ع��ة، 

اإدارة ال�ستدامة وتطوير البيئة 

حتت  البيئة،  اأ�سبوع  مبنا�سبة 

بهدف  تعرفك)؛  (بيئتك  �سعار 

على  للمحافظة  ال��وع��ي  رف��ع 

وا�ستدامتها  النباتي  الغطاء 

وحماية البيئة.

اإىل جانب تعزيز ال�سلوكيات 

البيئية جتاه البيئة.

الدراسات العليا تستحدث 5 
برامج دراسات عليا

 - اإميان ال�صهري:

ا�ستحداث  عن  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  عمادة  اأعلنت 

الدبلوم  برنامج  وهي:  جديدة،  عليا  درا�سات  برامج  خم�سة 

العايل يف القيا�س والتقومي من ق�سم علم النف�س، و برنامج 

ماج�ستري الآداب يف ال�سيا�سات الرتبوية من ق�سم ال�سيا�سات 

القراآنية:  (ال��درا���س��ات  دك��ت��وراه  ب��رام��ج  وث��الث��ة  ال��رتب��وي��ة، 

قراءات من ق�سم الدرا�سات القراآنية، والفل�سفة يف الرتبية: 

و  التدري�س،  وطرق  املناهج  ق�سم  من  الآيل  احلا�سب  تعليم 

ال�سحي)  التاأهيل  التاأهيل من ق�سم علوم  الفل�سفة يف علوم 

dgs.ksu.edu.) القبول  ب��واب��ة  ع��رب  الت�سجيل  و�سيُتاح 

املوافق  20/8/1444ه�  الأح��د   يوم  الفرتة من  sa) خالل 
12/3/2023م وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء 6/9/1444ه� 

املوافق  28/3/2023م .
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طب أسنان القصيم يزور طب 
األسنان الجامعي

 - م�ساعد الغنيم:

زار وفد من م�شت�شفى طب الأ�شنان بجامعة الق�شيم، م�شت�شفى طب 

�شيا�شات  على  واّطلع  باجلامعة،  الطبية  املدينة  يف  اجلامعي  الأ�شنان 

الت�شغيل والآليات التنظيمية والإدارية للم�شت�شفى.

سفير جمهورية إستونيا يزور 
»طبية« الجامعة

 - م�ساعد الغنيم:

ا�شتقبل املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية باجلامعة الأ�شتاذ الدكتور 

جمهورية  �شفري  يتقدمهم  اإ�شتونيا  جمهورية  من  وف��دا  الهر�شي  اأحمد 

اإ�شتونيا غري املقيم يف اململكة ال�شيد بيان راينهولد، وُعِقد خالل الزيارة 

اجتماع بني اجلانبني ملناق�شة فر�ص التعاون املحتملة.

اجتماع اللجان التنفيذية لحفل 
تخرج الطالب دفعة )62(

 ـ التحرير:

ُعقد  الدلبحي  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  الطالب  �شوؤون  عميد  برئا�شة 

الجتماع الأول للجان التنفيذية حلفل تخرج طالب اجلامعة الدفعة )٦٢(؛ 

وذلك ملناق�شة ترتيبات احلفل وتوزيع املهام على الأع�شاء؛ ليظهر احلفل 

ب�شكل م�شرف يليق باجلامعة وخريجيها، وُطرحت اأفكار جديدة لدرا�شة 

مدى القدرة على تنفيذها على اأر�ص الواقع. 

ورشة عمل »دليل السياسات 
واإلجراءات المنِظمة للعمل 

التطوعي«
 ـ مها التمامي:

ال�شيا�شات  »دل��ي��ل   العمل:  ور�شة  الطالب  ���ش��وؤون  عمادة  اختتمت   

والإجراءات املُنِظمة للعمل التطوعي« باجلامعة، حيث نوق�شت �شيا�شات 

انطالقا من  اإ�شرتاتيجية اجلامعة  بو�شفها جزءا من  التطوع  واإج��راءات 

الور�شة  2030، وا�شتهدفت  اململكة  روؤية  التطوع متطلبا رئي�شيا يف  كون 

اأ�شتاذة  الور�شة  وقدمت  اجلامعة،  جهات  خمتلف  من  التطوع  م�شريف 

اخلدمة الجتماعية بق�شم الدرا�شات الجتماعية  بكلية العلوم الإن�شانية 

والجتماعية الدكتورة جميدة بنت حممد الناجم.

المجلس العلمي يعقد اجتماعه 
الرابع عشر 

 ـ التحرير:

اجتماعه  العلمي  املجل�ص  عقد 

ال���راب���ع ع�����ش��ر ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي 

برئا�شة  املا�شي  الأح��د  1444ه�، 
للدرا�شات  اجلامعة  رئي�ص  نائب 

الأ�شتاذ  العلمي  والبحث  العليا 

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

ال�����ش��ي��خ، ن��اق�����ص امل��ج��ل�����ص اأرب��ع��ة 

املو�شوعات  من  مو�شوعاً  و�شبعني 

اخلا�شة بالرتقية والتعيني وغريها 

مما يخت�ص به املجل�ص العلمي.

����ش���رح ب���ذل���ك اأم�����ني امل��ج��ل�����ص 

بن  عبداملح�شن  الدكتور  العلمي 

اأح��م��د ال��ب��داح، ال���ذي اأ���ش��ار اإىل 

برتقية  ق��رارات  اتخذ  املجل�ص  اأن 

هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع�شر  خم�شة 

بن  با�شل  الدكتور  وهم:  التدري�ص، 

ال�شالحي  م��روك  بن  عبداملجيد 

م�شارك  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  املطريي 

اإ�شالح الأ�شنان بكلية  بق�شم علوم 

بن  يزيد  الدكتور  الأ���ش��ن��ان،  ط��ب 

�شليمان بن حمود الرثيع اإىل رتبة 

الإكلينيكية  ال�شيدلة  بق�شم  اأ�شتاذ 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال�شيدلة،  بكلية 

اإىل  �شند   بن حممد  عبداهلل  بن 

املعلومات  نظم  بق�شم  اأ�شتاذ  رتبة 

واملعلومات،  احلا�شب  علوم  بكلية 

بن  �شعد  بن  عبدالعزيز  والدكتور 

اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  العريفي  عبداهلل 

بق�شم علوم احلا�شب بكلية املجتمع 

ب��ال��ري��ا���ص، وال��دك��ت��ورة ف��ل��وة بنت 

يحيى بن �شالح القحطاين اإىل رتبة 

بكلية  ال�شيدلنيات  بق�شم  اأ�شتاذ 

ال�شيدلة، والدكتورة هند بنت مناع 

اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  القطان  خليل  بن 

بكلية  العيون  وجراحة  طب  بق�شم 

بن  عبدالرحمن  والدكتور  الطب، 

حممد بن حمد احلويكان اإىل رتبة 

اأ�شتاذ بق�شم علم وظائف الأع�شاء 

بن  حممد  والدكتور  الطب،  بكلية 

ح�شيان بن الأقعم العنزي اإىل رتبة 

اأ�شتاذ بق�شم الطب الباطني بكلية 

�شرف  بنت  رفاه  الدكتورة  الطب، 

اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  امل��ري  نا�شر  ب��ن 

العلوم،  بكلية  احليوان  علم  بق�شم 

�شالح  بن  فهد  بن  ب��در  والدكتور 

م�شارك  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  اخلمي�ص 

علوم  بكلية  املعلومات  نظم  بق�شم 

والدكتورة  واملعلومات،  احلا�شب 

الأحمري  علي  حممد  بنت  اإلهام 

بق�شم  م�شارك  اأ���ش��ت��اذ  رتبة  اإىل 

ال�شيا�شات الرتبوية بكلية الرتبية، 

والدكتورة اجلوهرة بنت فهد خالد 

بق�شم  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  �شعود،  اآل 

الرتبية،  بكلية  املبكرة  الطفولة 

والدكتور اإبراهيم بن على عبداهلل 

بق�شم  اأ���ش��ت��اذ  رتبة  اإىل  ال��دب��ي��ان 

الناطقني  لغري  اللغوي  الإع����داد 

وعلومها،  اللغات  بكلية  بالعربية 

والدكتورة وداد بنت اأحمد عبداهلل 

اأ���ش��ت��اذ  رت��ب��ة  اإىل  ال��ق��ح��ط��اين، 

العلوم  بكلية  العربية  اللغة  بق�شم 

والدكتور  والجتماعية،  الإن�شانية 

اإىل  امللحي  ثواب  مطلق  بن  خالد 

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم املناهج  رتبة 

وطرق التدري�ص بكلية الرتبية.

 

د. اآل ال�سيخ

ال تكبس.. خلك واعي!

 ـ ح�سة ال�سماري- 

نورة الدو�سري:

على  اإع��الم��ي��ة  حملة  ط��ل��ق��ت 
ُ
اأ

���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

ِق��ب��ل  ت��ك��ب�����ص) م���ن  ب��ع��ن��وان (ل 

العامة  العالقات  م�شار  طالبات 

ال��دك��ت��ورة �شلمى  اإ���ش��راف  حت��ت 

بالتعاون مع عدد  وذلك  املطريي، 

من ال�شركاء، وهدفت احلملة اإىل 

رفع الوعي املايل لدى م�شتخدمي 

ب��رن��ام��ج (ال��ت��ي��ك ت���وك) م��ن فئة 

بفتح  الطالبات  �شاركت  ال�شباب. 

م�شاحة على تويرت  تعاونا مع حملة 

(اطلع برا) التي تهدف اإىل تفتيت 

با�شت�شافة  وذلك  اجلمعي،  العقل 

ال����دك����ت����ورة م���و����ش���ي ال���ع���ن���زي، 

وامل�شت�شارة املالية الأ�شتاذة ب�شرى 

هل  امل�شاحة:  عنوان  وكان  اأحمد، 

الوعي  على  اأث��ر  القطيع  ل�شلوك 

فيها  املتحدثون  وت��ن��اول  امل���ايل؟ 

اجل��وان��ب الج��ت��م��اع��ي��ة ل��الأف��راد 

و�شلوكياتهم جتاه الوعي املايل.

باإقامة  الطالبات  �شاركت  كما 

ن�����دوة ب���ع���ن���وان (ل���وع�������ي م��ال�����ي 

الإن�شانية  العلوم  كلية  يف  اأف�ش�ل) 

والجتماعية، با�شت�شافة الدكتورة 

�شلمى  وال��دك��ت��ورة  علوان  بلقي�ص 

امل���ط���ريي، ال��ل��ت��ني ت��ط��رق��ت��ا اإىل 

واأهميته  امل��ايل  بالوعي  التعريف 

وم���دى ت��اأث��ري ال��ب��ث��وث امل��ب��ا���ش��رة 

لتطبيق (تيك توك) .

الجامعي للسكري ينظم 
»رمضان والسكري«

حتت �سعار.. ال�ستدامة يف جمال الأعمال

االجتماع العاشر لعمداء إدارة األعمال بجامعات الخليج

 ـ م�ساعد الغنيم:

لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  افتتح 

ف��وزي  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  ال�شحية 

نّظمه  ت��وع��وي��ا،  معر�شا  اجل��ا���ش��ر 

املركز اجلامعي لل�شكري يف املدينة 

رم�شان  بعنوان:  باجلامعة  الطبية 

وال�����ش��ك��ري، وه���دف امل��ع��ر���ص اإىل 

زيادة الوعي لدى املراجعني والزوار 

بح�شور  رم�شان  يف  ال�شكري  حول 

امل���دي���ر ال��ط��ب��ي ال���دك���ت���ور ن��ا���ش��ر 

الدكتور  امل��رك��ز  وم��دي��ر  اخلمي�ص 

حممد جمممي

 ـ التحرير:

ان��ع��ق��د -م����وؤخ����را- الج��ت��م��اع 

العا�شر للجنة عمداء كليات العلوم 

جمل�ص  دول  بجامعات  الإداري����ة 

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

الأع��م��ال  اإدارة  كلية  با�شت�شافة 

عبد  بنت  ن��ورة  الأم���رية  بجامعة 

ل�)ر�شالة  بذلك  �شرحت  الرحمن، 

اجل��ام��ع��ة( ال��دك��ت��ورة رمي���ا بنت 

ح�شن بن �شعيد عميدة كلية اإدارة 

جلنة  واأمينة  باجلامعة  الأع��م��ال 

ع��م��داء ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم الإداري����ة 

التعاون  جمل�ص  دول  بجامعات 

ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، وذل���ك 

جامعة  رئي�شة  م��ع��ايل  بح�شور 

الرحمن  عبد  بنت  ن��ورة  الأم���رية 

�شليمان  ب��ن��ت  اإي��ن��ا���ص  ال��دك��ت��ورة 

العي�شى، و مدير الإدارة التعليمية 

ل���دول جمل�ص  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة 

الدكتور حممد بن م�شلم  التعاون، 

كليات  عمداء  جانب  اإىل  املهري، 

دول  بجامعات  الإداري����ة  ال��ع��ل��وم 

جمل�ص التعاون.

ون��وق�����ش��ت يف ه����ذا الج��ت��م��اع 

كليات  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

ال��ع��ل��وم الإداري������ة ب��ج��ام��ع��ات دول 

جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون، وت��ع��زي��ز روح 

التعاون وال�شراكة بني كليات العلوم 

يف  ال�شتدامة  يحقق  مبا  الإداري���ة 

الإدارة  كلية  وتبنت  الأعمال،  جمال 

الق�شيم مقرتح  بجامعة  والقت�شاد 

ت��رج��م��ة ب��ع�����ص ال��ك��ت��ب يف جم��ال 

تقريرا  ترفع  اأن  على  ال�شتدامة، 

عن هذا املقرتح يف الجتماع القادم 

للعمداء.

املقدم  املقرتح  جانب  اإىل  ه��ذا   

م���ن ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م احل��رب��ي 

بجامعة  الأع���م���ال  ك��ل��ي��ة  -ع��م��ي��د 

باإن�شاء  املقرتح  جدة- ويق�شي هذا 

للطالب  التعاوين  للتدريب  من�شة 

بجامعات  الإداري���ة  العلوم  بكليات 

املجل�ص، ورفع تقرير عن هذه  دول 

املبادرة يف الجتماع القادم للعمداء. 

بيانات  اإن�شاء قاعدة  اإىل  بالإ�شافة 

جل��م��ي��ع ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 

ال��ت��ع��اون،  جمل�ص  دول  ب��ج��ام��ع��ات 

�شندت هذه املبادرة اإىل كلية اإدارة 
ُ
واأ

الأعمال باجلامعة، اإىل جانب تبادل 

الزيارات بني اأع�شاء هيئة التدري�ص 

الكليات من  بالتوافق بني  والطالب 

الثنائية،  التفاقيات  عقد  خ��الل 

العتماد  م��ن جت��ارب  وال���ش��ت��ف��ادة 

املختلفة؛  الكليات  بني  الأك��ادمي��ي 

ال���ش��ت��ع��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

باأع�شاء هيئة التدري�ص يف الإ�شراف 

العلوم  كليات  يف  البحوث  وحتكيم 

ال��دور  وتعزيز  املختلفة،  الإداري����ة 

الإداري��ة يف  العلوم  لكليات  الريادي 

يف  وال���ش��ت��دام��ة  احلوكمة  حتقيق 

قطاع املال والأعمال، وتبني الرامج 

امل�شرتكة بني كليات العلوم الإدارية، 

مما ي�شهم يف بناء ال�شراكات وفتح 

موؤ�ش�شات  م��ع  الت�����ش��ال  ق��ن��وات 

املجتمع لنقل وتطبيق املعرفة.

بالإ�شافة اإىل امل�شاركة والتن�شيق 

بني كليات العلوم الإدارية بجامعات 

جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص  دول 

ال�شتدامة، وال�شتفادة من املبادرات 

وال���رام���ج ال��ق��ائ��م��ة، واله��ت��م��ام 

لدول  املختلفة  املجتمعية  بالق�شايا 

امل��ج��ل�����ص م��ن ق��ب��ل ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم 

من  ومناق�شتها  وتدار�شها  الإداري��ة 

خالل الجتماعات القادمة، اإ�شافة 

اىل ا�شتحداث الرامج النوعية التي 

تتواكب مع تطلعات جمتمعات دول 

جمل�ص التعاون.

حامت  الدكتور  الأ�شتاذ  قدم  كما 

حممود امل�شري، رئي�ص هيئة حترير 

جملة اخلليج العربي للعلوم الإدارية 

امل��ج��ل��ة  ع���ن  ن���ب���ذة   (AGJAS)

اخلليجية التي كانت �شمن تو�شيات 

و�شارت  للعمداء  التا�شع  الجتماع 

و�شوف  الواقع،  اأر���ص  على  حقيقة 

العدد الأول للمجلة مب�شيئة  ي�شدر 

اهلل تعاىل خالل �شهر يونيو 2023، 

وخرج الجتماع بعدد من التو�شيات 

ال��ت��ي ت��دع��م وت��ع��زز روح ال��ت��ع��اون 

العلوم  كليات  بني  امل�شرتك  والعمل 

جمل�ص  دول  ب��ج��ام��ع��ات  الإداري������ة 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

د. بحاري يحصل 
على جائزة علمية 
بمؤتمر التمريض 

بحائل

 ـ التحرير:

ح�����ش��ل ال��دك��ت��ور غ��ري��ب 

بحاري ع�شو هيئة التدري�ص 

جائزة  على  التمري�ص  بكلية 

عن  ع��ل��م��ي  مل�شق  اأف�����ش��ل 

هيئة  واأع�شاء  الباحثني  فئة 

الدويل  املوؤمتر  يف  التدري�ص 

ال��ث��ال��ث ل��ع��ل��وم ال��ت��م��ري�����ص 

التمري�ص  كلية  نظمته  الذي 

بجامعة حائل موؤخرا.
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تدشين برنامج دعم الباحثين السعوديين بالجامعات
 ـ التحرير:

بن عبدامللك  يزيد  الدكتور  د�شن 

اجلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شيخ  اآل 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات 

ال�شعوديني  الباحثني  دع��م  برنامج 

بح�شور  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ب��اجل��ام��ع��ات 

النائب الأول للرئي�س التنفيذي لبنك 

اجلزيرة.

مبادرة متكني  �شمن  ذلك  ياأتي   

جامعات  من  ال�شعوديني  الباحثني 

من  لال�شتفادة  املختلفة؛  اململكة 

واخل���رات  املعملية  الإم��ك��ان��ي��ات 

املتوفرة مبعهد امللك عبداهلل لتقنية 

النانو.

برعاية معايل رئي�س اجلامعة

فعالية يوم البحث العلمي 
بالتمريض

 - التحرير:

اجلامعة   رئي�س  معايل  رعاية  حتت 

العمر  عبدالرحمن  بن  ب��دران  الدكتور 

تنظم كلية التمري�س فعالية (يوم البحث 

الأح��د  اليوم  التمري�س)  لكلية  العلمي 

وملدة يومني.

ودع��م  ت�شجيع  اإىل  الفعالية  تهدف 

البحث  والب��ت��ك��ار يف  الإب�����داع  ث��ق��اف��ة 

ال��ع��ل��م��ي، وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ب��ح��ث��ي��ة ج��اذب��ة 

وت�شجيع  املتميزة،  للكفاءات  وم�شجعة 

وال����رق����ي بها  ال���ب���ح���وث اجل��م��اع��ي��ة 

للم�شاهمة يف خدمة املجتمع، والت�شويق 

للمخرجات البحثية يف برامج الدرا�شات 

اأه��داف  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  العليا، 

روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030 من خالل دعم بيئة البحث العلمي 

وخدمة املجتمع بالأدلة والراهني العلمية.

العمل  ور���س  م��ن  ع��دد  اإق��ام��ة  ت�شهد  الفعالية  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

وامل�شابقات العلمية والعرو�س التقدميية يقدمها نخبة من قيادات التمري�س 

يف اململكة.

اإلرشاد األكاديمي في محاضرة
 - اأمل املالكي:

عقد مركز الإر�شاد والتوجيه باجلامعة ممثاًل بوحدة الإر�شاد الأكادميي 

بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات -موؤخرا- دورة تدريبية بعنوان: مهارات 

الإر�شاد الأكادميي، وذلك �شمن �شل�شلة من الرامج التدريبية يف الإر�شاد 

م ملمار�شي الإر�شاد الطالبي يف اجلامعة، قدمت الدورة  الأكادميي التي تقدَّ

الأ�شتاذة لبنى ح�شن �شعث من كلية الرتبية،

وا�شتهدف الرنامج جميع من�شوبي الوحدات الإر�شادية باملدينة اجلامعية 

من اأع�شاء هيئة التدري�س والأخ�شائيني بهدف رفع كفاءة العملية الإر�شادية 

وجودتها.

الإر�شاد  بواقع  املرتبطة  املو�شوعات  من  جمموعة  ال��دورة  تناولت  وقد 

يُعد  حيث  املر�شدين،  تواجه  التي  العقبات  واأه��م  باجلامعة،  الأك��ادمي��ي 

الإر�شاد الأكادميي ركنا اأ�شا�شيا يُعنى برعاية الطالب رعاية �شاملة للجوانب 

التعليمية والجتماعية والنف�شية وغريها.

التطوير والجودة تقيم ورشة 
تنشيطية للمراجعين المعتمدين

 - التحرير:

تن�شيطية ملجل�س  التطوير واجلودة -موؤخرا- ور�شة عمل  اأقامت عمادة 

املراجعني املعتمدين باجلامعة، حيث �شارك بالور�شة املراجعون املعتمدون 

الذين ميثلون )18( كلية باجلامعة.

مبارك  الدكتور  الأ�شتاذ  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد  الور�شة  افتتح 

تر�شيخ  يف  ودوره��م  املعتمدين  املراجعني  بجهود  اأ�شاد  ال��ذي  القحطاين، 

جودة الرامج الأكادميية باجلامعة، واأو�شح القحطاين حر�س العمادة على 

اإقامة الور�شة التن�شيطية �شنويا ل�شمان الرتقاء امل�شتمر بكفاءة املراجعني 

الأك��ادمي��ي  العتماد  بعمليات  اخلا�شة  للمعايري  ومواكبتهم  املعتمدين، 

العتماد  م�شت�شار  قدمها  ورق��ة  العمل  ور���ش��ة  ت�شمنت  وق��د  واجل���ودة، 

الأكادميي، و�ُشلِّمت �شهادات للح�شور.  

مناقشة مشاريع تخرج العمارة 
وعلوم البناء

 - التحرير:

وهي  البناء،  وعلوم  العمارة  بق�شم  التخرج  م�شاريع  -موؤخرا-  نوق�شت 

الدكتور  الكلية  عميد  بح�شور  وذلك  طالبا،  ع�شرين  من  مقدمة  م�شاريع 

عا�شم  الدكتور  البناء  وعلوم  العمارة  ق�شم  ورئي�س  الدغي�شم،  عبدالعزيز 

العبداللطيف

وكانت املناق�شة باإ�شراف �شبعة من اأع�شاء هيئة التدري�س، ومب�شاركة اأكرث 

ما داخليا وخارجيا.  من ٢٥ حمكِّ

د. العمر

 - التحرير:

لعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  اأقامت 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  العقار 

وذلك  اخلام�شة،  ل��ل��دورة  اخلتامي 

العاملني  الأع�شاء  بع�س  بح�شور 

وامل���ت���ق���دم���ني ل��ل��رت���ش��ح ل���ل���دورة 

ال�شاد�شة.

من  بالرتحيب  الجتماع  وافتُِتح 

اخلام�شة  ل��ل��دورة  املجل�س  رئي�س 

ال�شكيت،  خالد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ 

الرنامج  با�شتعرا�س  ذلك  واأعقب 

اإدارة  مل��ج��ل�����س  وامل�����ايل  الإداري 

واإب��راء  اخلام�شة،  للدورة  اجلمعية 

ثم  ال�شابق،  املجل�س  اأع��م��ال  ذم��ة 

بال�شكر  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ت���ق���دم 

جلميع اأع�شاء جمل�س اإدارة الدورة 

اخلام�شة على اجلهود التي بذلوها 

خالل الدورة ال�شابقة واإ�شهامهم يف 

الن�شر العلمي و املعريف لعلم العقار. 

وا�شتُعِر�شت -عقب ذلك-  نتائج 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  انتخابات 

ممثل  قبل  م��ن  ال�شاد�شة  ل��ل��دورة 

اجلمعيات  اإدارة  يف  الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة، وف����از ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور 

ملجل�س  رئ��ي�����ش��ا  ال�����ش��ك��ي��ت  خ��ال��د 

اللهيم  ف��ه��د  وال��دك��ت��ور  الإدارة، 

واملهند�س  املجل�س،  لرئي�س  نائبا 

للمجل�س،  �شر  اأمني  القويفل  �شعود 

اأمينا  ال�شبيلي  عبداهلل  واملهند�س 

اإ�شافة اإىل ع�شوية كلٍّ من:  للمال، 

واملهند�س  الزهراين،  ثامر  املهند�س 

واملهند�س  احل��م��اد،  احلميد  عبد 

م�شاعد  واملهند�س  باهمام،  �شامل 

احلديثي، املهند�س حمد املا�شي.

 - التحرير:

والتوجيه  الإر���ش��اد  مركز  نظم 

الإر���ش��اد  بوحدة  ممثاًل  باجلامعة 

تطوير  عمادة  مع  بالتعاون  املهني 

(اإع��داد  دورة:  -موؤخرا-  املهارات 

امل��ر���ش��د امل��ه��ن��ي(، مب��ك��ت��ب��ة امل��ل��ك 

�شلمان املركزية.

ا�شتهدفت الدورة اإيجاد منظومة 

متكامل   ع��م��ل  وف���ري���ق  اإب���داع���ي���ة 

اخلدمات يف جمال  اأف�شل  لتقدمي 

بكافة  وتفعيله  امل��ه��ن��ي  الإر����ش���اد 

نوق�شت  وق��د  باجلامعة،  الكليات 

ق�شية ن�شاأة الإر�شاد املهني وكيفية 

تطوره والهدف الأ�شا�شي منه وربط 

العمل،  ب�شوق  لاللتحاق  املخرجات 

وت��وج��ي��ه امل��ر���ش��دي��ن ل��ع��دة حم��اور 

الطالب  اإىل  للو�شول  واأ�شا�شيات 

الإجن���از.  ن�شبة  على  الرتكيز  م��ع 

مركز  على  العام  امل�شرف  واأو�شح 

اأن  باجلامعة  والتوجيه  الإر���ش��اد 

املركز  جهود  �شمن  ت��اأت��ي  ال���دورة 

و�شعيه لتحقيق روؤيته ور�شالته.

ال����دورة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

���ش��ه��دت ح�����ش��ورا ك���ب���ريا، وَف��تَ��ح 

اختيار  عن  ت�شاوؤلت  عدة  النقا�س 

امل���ه���ن���ة، وال���ف���رق ب���ني ال��ت��وج��ي��ه 

ج��ان��ب  اإىل  امل��ه��ن��ي،  والإر�����ش����اد 

املهني  ال��ن��م��و  ل��ن��ظ��ري��ة  ال��ت��ط��رق 

املهنية،  القيا�س  باأدوات  والتعريف 

وتعلم  كتجربة  طرق  عدة  وتفعيل 

باإحرتاف  احلوارية  اجلل�شة  اإدارة 

اإر�شادية. تقرير حالة  وكتابة 

وم��ن الق��رتاح��ات ال��ب��ن��اءة التي 

امل��درب��ني،  م��ع  النقا�س  يف  ُط��رح��ت 

اإلكرتوين للميول  وجود ملف مهني 

وربط  مر�شد،  كل  ل��دى  وامل��ه��ارات 

ت�شجيله  م��ن��ذ  ب��ال��ط��ال��ب  امل��ر���ش��د 

لال�شتفادة  اخلراء  وجلب  بالكلية، 

املقدمة   ال���دورات  وتكثيف  منهم، 

ووج��ود  وتنويعها،  املهني  للمر�شد 

دبلوم عاٍل للمر�شد املهني م�شتقبال 

وحتديث  ودعمها،  خراته  لتعزيز 

العمل  �شوق  عن  املر�شد  معلومات 

والفر�س املتاحة ب�شكل م�شتمر.

الجمعية السعودية لعلوم العقار تنتخب 
مجلس إدارتها الجديد

عقد دورة »المرشد المهني« بالمكتبة المركزية

د. ال�سكيت

تجديد االعتماد األكاديمي 
المؤسسي بالعمارة 

والتخطيط

 - التحرير:

 اأق���ي���م���ت -م�����وؤخ�����را- ور���ش��ة 

ع���م���ل ع����ن جت����دي����د الع���ت���م���اد 

العمارة  بكلية  املوؤ�ش�شي  الأكادميي 

والتخطيط،  بو�شفه اأحد الأهداف 

للمحافظة  للجامعة؛  الإ�شرتاتيجية 

على هذا امل�شتوى من الأداء، ياأتي 

اجلامعة  �شعي  اإط���ار  �شمن  ذل��ك 

الأك��ادمي��ي  العتماد  جتديد  نحو 

امل��وؤ���ش�����ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة. وق��دم��ت 

ن��ورة  ب��ال��دك��ت��ورة  اجل��ام��ع��ة ممثلة 

التطوير  عمادة  م�شت�شارة  عفيف 

واجلودة ل�شوؤون اجلودة، وم�شت�شار 

اجل��ام��ع��ة ل��الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

ور�شة   (TE) الدكتور   املوؤ�ش�شي  

ع��م��ل ع��ن الع��ت��م��اد امل��وؤ���ش�����ش��ي، 

العمارة  كلية  عميد  بح�شور  وذلك 

عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  والتخطيط 

الكلية  ووك��ي��ل  الدغ�شيم،  العزيز 

عبد  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة  للتطوير 

الكلية  ووكيل  الطا�شان،  الرحمن 

اأحمد  الدكتور  الأكادميية  لل�شوؤون 

وعلوم  العمارة  ق�شم  ورئي�س  كتبي، 

ال��ب��ن��اء ال���دك���ت���ور ع��ا���ش��م ال��ع��ب��د 

التخطيط  ق�شم  ورئي�س  اللطيف، 

العرابي،  �شميح  الدكتور  العمراين 

واجل��ودة  التطوير  وح��دة  ورئي�س 

ال�شناوي،  اأحمد  الدكتور  بالكلية 

روؤ���ش��اء جل��ان العتماد  وع��دد من 

الراجمي للبكالوريو�س واملاج�شتري 

ال��ع��م��ارة  ق�شمي  م��ن  وال��دك��ت��وراه 

التخطيط  وق�����ش��م  ال��ب��ن��اء  وع��ل��وم 

ال��ع��م��راين. وع���ن ق�����ش��م ال��ع��م��ارة 

و  ع��زم��ي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ح�شر 

والدكتورة  الثبيتي،  مهند  الدكتور 

اجل���وه���رة ال��ن��ا���ش��ر، وال��دك��ت��ور 

التخطيط  ق�شم  وعن  عمر،  اأحمد 

اأ���ش��ام��ة  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك���لٌّ  ح�شر 

العابد،  اهلل  عبد  والدكتور  خليل، 

والدكتور  ال��درع،  طاهر  والدكتور 

�شليمان  والدكتور  البلوز،  اإبراهيم 

العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور  البهجان، 

م�شت�شار  وا���ش��ت��ع��ر���س  احل�����ش��ن. 

اجل��ام��ع��ة ل��الع��ت��م��اد امل��وؤ���ش�����ش��ي 

مراحل العتماد املوؤ�ش�شي 2013-

2017-2023 وا�شتجابتها للفروق 
الوطني،  العتماد  يف  حدثت  التي 

بع�س  دم��ج  اأو  اختفاء  اأن  وب��ي��ان 

مطلوبة  غري  اأنها  يعني  ل  املعايري 

�شمنيا  م��ذك��ورة  اأ�شبحت  ولكنها 

ذلك  وعلى  اأخ���رى،  معايري  داخ��ل 

ي��ج��ب ع����دم اإغ��ف��ال��ه��ا ب��و���ش��ف��ه��ا 

والرامج  املوؤ�ش�شة  وروؤي��ة  ر�شالة 

ا�شتعرا�س  جانب  اإىل  املختلفة، 

ماهية مراحل ال�شتعداد لالعتماد 

امل��وؤ���ش�����ش��ي، وا���ش��ت��ع��را���س الإط���ار 

للمقيم. التحليلي  الذهني 

التمريض تقيم معرض التمريض الخليجي
 - التحرير:

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س 

ممثلة بنادي التمري�س معر�شاً 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ي�����وم ال��ت��م��ري�����س 

اخل��ل��ي��ج��ي الث���ن���ني امل��ا���ش��ي، 

باملدينة الطبية اجلامعية.

افتتح املعر�س  الدكتور حمود 

بن عو�س احلربي عميد الكلية، 

التنفيذي  العام  املدير  بح�شور 

اجل��ام��ع��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة  للمدينة 

الطالب،  �شوؤون  عمادة  وعميد 

ووكيل  ال�شيدلة،  كلية  وعميد 

لل�شوؤون  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  كلية 

الأكادميية، ووكيل عمادة �شوؤون 

وال�شراكة  لالأن�شطة  الطالب 

الطالبية، ووكيلة عمادة �شوؤون 

ال��ط��الب ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، 

ووك�����الء وروؤ�����ش����اء الأق�����ش��ام 

كلية  ومن�شوبي  الأك��ادمي��ي��ة، 

التمري�س، وعدد من املمر�شني 

واملمر�شات واملهتمني باملهنة.

الدكتور  اأكد  املنا�شبة  وبهذه 

الفعالية  اأن  احل��رب��ي  ح��م��ود 

هدفت اإىل تفعيل يوم التمري�س 

اخلليج،  بدول  اأ�شوة  اخلليجي 

وب��ي��ان اأه��م��ي��ة ال��ت��م��ري�����س يف 

الرعاية  خدمات  تقدمي  جمال 

املمر�شني  وحتفيز  ال�شحية، 

مل���وا����ش���ل���ة اأدائ�����ه�����م امل��ت��م��ي��ز 

تقدمي  يف  ق��درات��ه��م  وت��ط��وي��ر 

التمري�شية  اخل��دم��ات  اأف�شل 

للمر�شى.

حيث متت دعوة العديد من 

اجلهات للم�شاركة، وهي: املدينة 

وم�شت�شفى  باجلامعة،  الطبية 

التخ�ش�شي  ف��ي�����ش��ل  امل���ل���ك 

ومركز الأبحاث، ومدينة الأمري 

امللك  ومدينة  الطبية،  �شلطان 

وم�شت�شفى  ال��ط��ب��ي��ة،  ���ش��ع��ود 

امللك  وم�شت�شفى  الأم��ن،  ق��وى 

للعيون،  التخ�ش�شي  خ��ال��د 

وجممع اإرادة وال�شحة النف�شية 

بالريا�س، وجامعة الأمرية نورة 

ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن، وج��ام��ع��ة 

عبدالعزيز  ب��ن  ���ش��ع��ود  امل��ل��ك 

ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة، وج��ام��ع��ة 

العلم،  ريا�س  وجامعة  املعرفة، 

وكليات العناية الطبية، وكليات 

الروؤية، وجمعية ممر�شون 
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  - مها التمامي:

برعاية معايل وزير التعليم الأ�ستاذ 

يو�سف بن عبداهلل البنيان افتتح معايل 

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث 

والب��ت��ك��ار الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

املهرجان  حفل  ال�سديري  اأحمد  بن 

امل�سرحي اجلامعي الثالث للجامعات 

الأحد  الديودراما)  (ن�سخة  ال�سعودية 

اجلامعة  ا�ست�سافته  ال��ذي  املا�سي، 

بتنظيم م��ن ع��م��ادة ���س��وؤون الطالب 

يف رح��اب م�سرحها، بح�سور معايل 

رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران 

ن��واب معايل  العمر،  بن عبدالرحمن 

والعمادات  الكليات  الرئي�س، وعمداء 

امل�ساندة، وعدد من من�سوبي اجلامعة 

الفرق امل�سرحية  وطلبتها، ومب�ساركة 

من ع�سر جامعات �سعودية وبح�سور 

اأبرز رواد امل�سرح ال�سعودي.

ب���داأت م��را���س��م احل��ف��ل اخلطابي 

بال�سالم امللكي، ثم عر�س تاريخ العلم 

ال�سعودي تزامنا مع منا�سبة يوم العلم 

يوم  بتحديد  امللكي  لالأمر  -ا�ستناداً 

العلم يف 11 من �سهر مار�س من كل 

عام-، تال ذلك تالوة عطرة من القراآن 

الكرمي. 

األقى بعدها معايل رئي�س اجلامعة 

كلمة اأ�ساد فيها باهتمام الدولة ورعايتها 

املختلفة،  للن�ساطات  اهلل-  -حفظها 

وحر�س اجلامعة على ا�ست�سافة مثل 

هذه املحافل تفعيالً لدورها وامتداداً 

للتعاون بني اجلامعات يف �سبيل ن�سر 

الثقافة والفنون، حيث �سعت اجلامعة 

منذ انطالق امل�سرح اجلامعي اإىل دعم 

وت�سجيع امل�سرح الطالبي ليكون رائداً 

ب�سكل  ال�سعودية  امل�سرحية  للحركة 

عام، وحركة امل�سرح اجلامعي ب�سكل 

اإىل فخر اجلامعة  اأ�سار  خا�س. كما 

منذ تاأ�سي�سها بتدريب عدد من الفنانني 

وال��ن��ج��وم ال�����س��ع��ودي��ني ع��ل��ى خ�سبة 

م�سرحها، الذي اأ�سهم يف رفع الكوادر 

الفنية والإبداعية التي ت�سهم بفاعلية 

يف تعزيز الربامج واملبادرات الثقافية 

على م�ستوى الوطن وما يزال العطاء 

الوطن  تطلعات  يلبي  مب��ا  م�ستمراً 

ال�سعودية  روؤي��ة  م�ستهدفات  ويواكب 

ن�سئت كلية الفنون التي 
ُ
2030 حيث اأ

الأدبية  بالفنون  اأق�سامها  اأح��د  تعنى 

ومنها امل�سرح، كما تعتز اجلامعة باأن 

تاأ�سي�س  يف  ال�سبق  اجلامعة  مل�سرح 

حركة م�سرحية ن�سطة تتجاوز الأربعني 

عاماً، وه��و اأح��د اأه��م رواف��د امل�سرح 

ال�سعودي واأحد اأهم الأن�سطة الطالبية 

امللك �سعود  بها جامعة  التي اهتمت 

منذ اإن�سائها عام 1377 ه� ، كما قّدم 

معاليه جزيل ال�سكر والمتنان ملعايل 

وزير التعليم على رعايته لهذا املهرجان 

وملعايل  الطالبية،  للمواهب  ودعمه 

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث 

والبتكار على ت�سريفه هذا احلفل. 

تاريخ  عن  مرئي  عر�س  ذل��ك  تال 

اجلامعة، عقب  اجلامعي يف  امل�سرح 

امل�سرح  رواد  اأب����رز  ت��ك��رمي  مت  ذل���ك 

ال�سعودي وهم: الأ�ستاذ �سالح الزاير، 

والأ�ستاذ  ال�سريان،  داوود  والأ�ستاذ 

حمود ال�سمري، والأ�ستاذ بكر ال�سدي 

عبداهلل  والأ���س��ت��اذ  اهلل-،  -رح��م��ه 

ال�سدحان، والأ�ستاذ را�سد ال�سمراين، 

والأ�ستاذ م�سعل الر�سيد، والأ�ستاذ علي 

الغوينم -رحمه اهلل-، والأ�ستاذ نا�سر 

الق�سبي، والأ�ستاذ عبدالإله ال�سناين، 

والأ�ستاذ عبدالعزيز الغامدي، والأ�ستاذ 

يو�سف اجلراح، والأ�ستاذ علي ال�سعيد. 

كما ُكّرمت اجلهات امل�ساركة والراعية 

والفنون  امل�سرح  هيئة  وه��م:  للحفل 

اجلمعية  الثقافة،  ب����وزارة  الأدائ���ي���ة 

والفنون  للثقافة  ال�سعودية  العربية 

مبنطقة الريا�س، وكلية الفنون بجامعة 

 ،HONOR و�سركة  �سعود،  امللك 

و�سركة اأروماتيك.

وُعِر�ست م�ساركة من كلية الفنون 

باجلامعة بعنوان (�سيني�ستيزيا ق�سدية)، 

وختاماً ُعِر�ست م�سرحية (اأديب العال) 

من اأداء طلبة جامعة امللك �سعود. 

املعر�س  معاليه  افتتح  ذل��ك  عقب 

امل�ساحب للمهرجان الذي �سمل على 

م�ساركة عدة جهات من داخل اجلامعة 

وخارجها، ومنها كلية الفنون باجلامعة 

التي عر�ست اإنتاج طلبتها من ر�سومات 

وجم�سمات فنية.  و�سارك كذلك نادي 

اإب��داع��ات  فيه  عر�س  بركن  امل�سرح 

طلبة النادي الفنية من عزف مو�سيقي 

مبختلف الآلت املو�سيقية ور�سومات 

فنية، واأي�ساً ركن تعريفي خا�س بهيئة 

فيه  ُقّدمت  الأدائية  والفنون  امل�سرح 

من�سورات تعريفية عن جهود الهيئة يف 

دعم م�سرية امل�سرح والفنون الأدائية 

عامة وامل�سرح اجلامعي ب�سكل خا�س، 

ك��ذل��ك ق���ّدم راع���ي احل��ف��ل »�سركة 

Honor« جوائز قيمة لزوار املهرجان 
، كما �ساركت اإدارة الأن�سطة الطالبية 

الأل���ع���اب احلركية  م��ن  ب��رك��ن مميز 

املختلفة،  وامل�سابقات  والرتفيهية 

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  وع��ر���س 

املوهوبني  الطلبة  مواهب  واملوهوبني 

الفنية من ر�سومات اإبداعية ور�سم حي 

نّفذه طلبة الربنامج، و�سارك امللتقى 

العلمي بركن تعريفي عن امللتقى واآلية 

امل�ساركة فيه، اإ�سافة اإىل ركن خا�س 

فيه  ���ُس��ِرح  امل��ث��ايل  الطالب  بجائزة 

ماهية امل�سابقة، و�سروط اللتحاق بها، 

و�سارك جمموعة من الطلبة املثاليني 

على م�ستوى اجلامعة والكليات لالأعوام 

ال�سابقة يف عر�س جتربتهم يف امل�سابقة 

واإي�ساح طريقة امل�ساركة، وحث الطلبة 

اجلائزة.  لنيل  اأنف�سهم  تر�سيح  على 

الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد  واأك��د 

علي الدلبحي اأن اجلامعة تهدف من 

خالل اإقامة هذا املهرجان يف رحابها 

اإىل الإ�سهام يف دعم احلراك امل�سرحي 

حيث  اململكة،  جامعات  اجلامعي يف 

لالأهداف  ياأتي هذا احلدث حتقيقاً 

الوطنية التي ر�سمتها روؤية ال�سعودية 

يف  براجمها  م��ع  يتوافق  مب��ا   2030
م�سار برنامج جودة احلياة الذي يُعنى 

والفنون  الثقافة  قطاعات  بتطوير 

والرتفيه، وللنهو�س باحلركة امل�سرحية 

اجلامعية ال�سعودية عن طريق التناف�س 

والرت��ق��اء  ال�سعودية  اجلامعات  بني 

بالوعي امل�سرحي لدى املهتمني بالفنون 

امل�����س��رح��ي��ة م���ن ط���الب اجل��ام��ع��ات 

وطالباتها، حيث اإن امل�سرح اجلامعي-

ب�سكل عام- ي�سجع الطلبة على تنمية 

الرتبوية  العملية  ويكمل  مواهبهم 

لدى  الفني  اجلانب  وينمي  والعلمية 

الطالب اجلامعي وي�ساعد على التعبري 

للتعارف  ويُ��ع��ّد فر�سة   ال���ذات،  عن 

وتبادل و�سقلها املواهب وت�سجيعها.

اجلامعي  امل�سرح  مهرجان  يهدف 

اله��ت��م��ام  ت�سجيع  اإىل  ال�����س��ع��ودي 

اثنني  ثِّلني  (مُمَ ال��دي��ودرام��ا  بامل�سرح 

وتفعيله  امل�سرح)  خ�سبة  على  فقط 

على اأ�س�س علمية وفنية عاملية، �سعًيا 

هادف  جامعي  م�سرح  اإىل  للو�سول 

خالله  من  يتم  متخ�س�س،  و  وممتع 

اكت�ساف املواهب امل�سرحية الطالبية 

املختلفة،  امل�سرحية  ال��ع��رو���س  يف 

ويُنّفذ املهرجان بنظام تناف�سي دوري 

بني الِفرق امل�ساِركة، كما تهدف هذه 

الطالب  مواهب  تنمية  اإىل  املناف�سة 

والطالبات، واكت�ساف قدراتهم الفنية 

والفكرية والأدبية.

اأيام  خم�سة  ملدة  املهرجان  ا�ستمر 

امل�سرحية،  ال��ع��رو���س  فيها  اأق��ي��م��ت 

يف  املتخ�س�سة  التدريبية  وال���دورات 

التمثيل والإخراج امل�سرحي، وامل�سابقة 

العامة والفنية، واملناف�سة بني طالب 

اجلامعات ال�سعودية وطالباتها �سمن 

�سروط عامة وفنية، واإ�سراك الطلبة 

وعر�س  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

م�ساركاتهم الفنية املتنوعة .

بح�ضور اأبرز رواد امل�رسح..

الجامعة تحتضن المهرجان المسرحي الثالث 
بمشاركة 10 جامعات

د. العمر: مسرح الجامعة أحد أهم روافد المسرح السعودي منذ 40عامًا

د. الدلبحي: يأتي هذا الحدث تحقيقًا لألهداف الوطنية
التي رسمتها رؤية 2030
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أعضاء هيئة التدريس يشاركون في مهرجان )الكتاب والقراء( 
في المنطقة الشرقية  قسم اللغة العربية يطلق .. مبادرة )لنقرأ بالعربية(

– اأريج ال�سويلم:

���س��ارك��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

اجل��ام��ع��ة  امل����ق����ارن يف  ل��������أدب 

مب��ج��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات يف (

برعاية  والقّراء)  الُكّتاب  مهرجان 

الأدب  بهيئة  ممثلة  الثقافة  وزارة 

وال��ن�����س��ر وال���رج���م���ة، وذل����ك يف 

11 من  الفرة من ٢٣ فرباير اإىل 

اأقيم  وق��د  ٢٠٢٣م.   مار�س  �سهر 

ال�سرقية  املنطقة  يف  امل��ه��رج��ان 

اأم����اك����ن خم��ت��ل��ف��ة :  يف خ��م�����س��ة 

ك��ورن��ي�����س ال����دم����ام، وك��ورن��ي�����س 

ومركز  القطيف،  وكورني�س  اخلرب، 

العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امللك 

وياأتي  اإك�سبو.  والظهران  )اإث��راء(، 

الأدب  لدور  تفعي�  املهرجان  هذا 

فعاليات  عرب  اليومية  احلياة  يف 

واأن�������س���ط���ة جم��ت��م��ع��ي��ة، مب��ع��اي��ر 

ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة، ب���ه���دف ج��ذب 

كافة  يف  ب��الأدب  واملهتمني  العامة 

الأدب��ي��ة  والتخ�س�سات  امل��ج��الت 

على  ق��واع��ده  وترتكز  والثقافية، 

فريد  ع�سري  ح��دث  خلق  اأول��وي��ة 

ل��ت��ع��زي��ز جت��رب��ة زوار  ن��وع��ه  م���ن 

املقدم  املحتوى  واإث���راء  املهرجان 

اأع�ساء  م�ساركات   وتنوعت  لهم. 

اجلامعة  ومن�سوبي  التدري�س  هيئة 

م����ن م���وظ���ف���ني وط������ب م����ا ب��ني 

وامل�ساركة  العمل،  ل��ور���س  اإدارة  

لن�سو�س  النقدية  ال��ق��راءات  يف  

فنية،  واأع��م��ال  و�سعرية  ���س��ردي��ة 

حتكيم  يف  امل�ساركة  ع��ن   ف�س�اً 

امل�ساركني. املقدمة من  الأعمال 

ومن اأبرز ور�س العمل املطروحة 

يف املهرجان ور�سة ( ترجمة الأدب 

ن��ورة  اأ.  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  ال�سعبي) 

ال�سعودية  اجلمعية  من  ال�سبيعي 

ل����أدب امل��ق��ارن، وق��د لق��ت هذه 

ال��زوار؛  من  كبرا  تفاع�  الور�سة 

نظرا لأثرها يف نقل ثقافتنا املحلية 

ا�ستمع  ح��ي��ث  اأخ����رى،  ل��غ��ات  اإىل 

احلا�سرون يف الور�سة اإىل حكايات 

ترجموها  ثم  ال�سعبي،  ال��راث  من 

اإىل لغات اأخرى، وُكُرم الفائزون يف 

املحكمني   بني  ومن  الور�سة،  نهاية 

ق�سم  الأ�ستاذ يف  باجابر  د.م�سعب 

اللغة الإجنليزية.

ك��م��ا ع��ق��دت ور���س��ة (الأغ��ل��ف��ة 

اإبراهيم  د.  اأداره��ا  التي  امل��وازي��ة) 

ق�سم  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  الفريح 

وتكمن  واآداب���ه���ا،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

يقرح  اأن  يف  الور�سة  هذه  طرافة 

بديلة  اأغلفة  املتخ�س�سون  احل�سور 

ل��ك��ت��ب ���س��ب��ق ن�����س��ره��ا، ث��م حُت��ّك��م 

الفائزون  م  ويكرَّ امل�ساركة  الأعمال 

باأف�سل الت�ساميم املقرحة. 

 وم����ن ال���ور����س امل���ط���روح���ة يف 

البديلة)  (الرجمة  ور�سة  املهرجان 

طالبة  امل�سلم  اأ.اأفنان  اأدارتها  التي 

العربية  اللغة  ق�سم  من  الدكتوراه 

واملتخ�س�سة يف الل�سانيات، وتنه�س 

ترجمة  اإع���ادة  على  الور�سة  فكرة 

اإمكانات  لختبار  من�سورة  ن�سو�س 

وقد  اأ�ساليبهم،  وف��رادة  املرجمني 

ُخ�س�ست جوائز يومية للم�ساركني.

واإىل جانب الور�س �سهد املهرجان 

�سردية  لن�سو�س  نقدية  ق����راءات 

فيها  �سارك  فنية،  واأعمال  و�سعرية 

) بينها  من  اجلامعة،  من  اأ�ساتذة 

قراءات نقدية تفاعلية) التي اأدارها 

الأ�ستاذ  الغامدي  معي�س  د.�سالح 

واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  ق�سم  يف  

اأدارت د.اأريج ال�سويلم الأ�ستاذ  كما 

امل�ساعد بق�سم اللغة العربية واآدابها 

ومل  ق�سرة)،  لق�سة  نقدية  (ق��راءة 

على  ال��ن��ق��دي��ة  ال���ق���راءات  تقت�سر 

اأدارت   فقد  امل��ك��ت��وب��ة،  الن�سو�س 

تت�سل  امل�سلم  قراءة نقدية  اأ.اأفنان 

د.  واأدارت  الفوتوغرافية،  بال�سور 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  ال�سامن  �سماهر 

قراءة  واآدابها  العربية  اللغة  بق�سم 

نقدية تت�سل بالفن الت�سكيلي . 

ا بتج�سيد   وحظي املهرجان اأي�ساً

من  م�ستلهمة  ق�����س��رة  م�����س��اه��د 

يف  وحملية  عاملية  اأدب��ي��ة  ن�سو�س 

فعالية (م�ساهد اأدبية) التي اأدارتها 

و�ساركت معها  ال�سامن  �سماهر  د. 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  الف�سام  بدور  د. 

بق�سم اللغة العربية واآدابها.

طير السعد

اسم الطير: العقعق العسيري    

 Asir magpie :االسم اإلنجليزي

 موقع الت�سوير: منطقة ع�سري   

ولونه  �سم،   60-45 بني  ما  الع�سري  العقعق  ط��ول  يبلغ   

اأ�سود لمع مع بطن اأبي�س، وهو من الطيور امل�ستوطنة واملهددة 

بالنقرا�س ب�سدة، حيث ل يتجاوز عددها 100 زوج متكاثر على 

م�ستوى العامل، ويعي�س فقط يف املرتفعات اجلنوبية الغربية من 

اململكة العربية ال�سعودية.  

ال�ساخب  وال�سوت  الذكاء  عنه  معروف  الع�سري  والعقعق 

الذي ي�ستخدمه يف نداء اأفراد جمموعته العائلية، ويتنقل ما بني 

اأ�سجار العرعر للبحث عن غذائه يف جمموعات اأو اأزواج حيث 

يتغذى على ال�فقاريات واحل�سرات والبذور.         

اإعداد وت�سوير    

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم

ّ



مكونات  فجميع  والقيا�س،  البحث  منهجية  مفتاح  املتغريات  تعد 

املنهجية والقيا�س تعتمد على املتغريات، ويق�صد باملتغري ذلك املدلول 

الذي يرمز اإىل واقع حقيقي، وتنق�صم املتغريات اإىل:

ـ  متغري ثابت، ويعني اأن جميع املفردات ت�صرتك يف خا�صية اأو �صمة 

فاجلن�س  الرجال،  من  الدرا�صة  مفردات  جميع  اأن  نقول  كاأن  واحــدة، 

متغري ثابت، واملتغري الثابت ال يقا�س، ووظيفته و�صف جمتمع الدرا�صة، 

فعندما يعمد باحث اإىل درا�صة االأخ�صائيني االجتماعيني يف م�صت�صفى 

امللك خالد مبدينة الريا�س من الذكور، فاإنه هنا يعترب: املهنة اأخ�صائيني 

) املدينة  متغري  خالد)،  امللك  (م�صت�صفى  العمل  ومقر  اجتماعيني، 

الريا�س)، واجلن�س (الذكور)، متغريات ثابتة ت�صف جمتمع الدرا�صة ال 

اأكرث، ولي�س لها فائدة تُذكر عدا و�صف جمتمع الدرا�صة.

على  تتوزع  الدرا�صة  مفردات جمتمع  اأن  ويعني  ثابت،  متغري غري  ـ 

اأكرث من م�صتوى (اثنني اأو اأكرث)، فاالأ�صل يف املتغري هو االختالف بني 

امل�صتويات، ولكي يَُعّد املتغري متغرياً يجب توفر ال�صروط االآتية:

ـ اأن كل م�صتوى من م�صتويات املتغري تت�صمن خيارا واحدا فقط.

 مثال: متغري اجلن�س يت�صمن م�صتوى للذكور وم�صتوى ثان لالإناث.

ـ اأن م�صتويات املتغري تت�صمن جميع االحتماالت للمتغري.

مثال: متغري املهنة:

طبيب، معلم، مهند�س، غريه تذكر.

يجب االنتباه اإىل اأن »غريه« تعني: اأي مهنة اأخرى، مع االأخذ بعني 

التكرار كثريا فهذا  اأن تكرار هذه الفئة قليل، ويف حالة كون  االعتبار 

يعني اأن الباحث مل يتفهم كامل املجتمع؛ لذا عليه مراجعة املهن املذكورة 

يف »غريه« ومن ثم اإعادة ت�صنيف تلك املهن بو�صفها مهنا اأ�صا�صية، اأما 

يف حالة كون تكرار املهن يف »غريه« قلياًل فال حاجة للتدخل.

ـ اأال يتكرر االختيار يف اأكرث من م�صتوى خليار واحد.

 فئات متغري العمر: من 20 اإىل 30 - من 30 اإىل 40  - من 40 

اإىل 50 - من 50  اإىل 60

نالحظ اأن القيم 30، 40، و50، تكررت لذا يجب اأن يكون تق�صيم 

م�صتويات املتغري على النحو التايل:

- من 20 اإىل 30 - اأكرب من 30  اإىل 40  - اأكرب من 40   اإىل 50 

- اأكرب من 50    اإىل 60

اأما اأنواع املتغري فهي:

) ا�صميا،  يعد متغريا  له م�صتويان فقط  اأي متغري  اال�صمي:  املتغري 

متغري التعليم: متو�صط وثانوي)، اإن اأكرث من م�صتوين ال يخ�صع ترتيبه 

ملنطق (متغري اجلن�صية: �صعودي، م�صري، ميني، غريه)، وميكن اأن تاأتي 

امل�صتويات على النحو التايل: (م�صري، ميني، �صعودي، غريه)، فال تاأثري 

يحدث الختالف توزيع امل�صتويات.

اأو  ت�صاعديا  منطقي،  ب�صكل  م�صتوياته  ترتتب  الرتبي: حيث  املتغري 

(ابتدائي،  اأو  ابتدائي)،  متو�صط،  ثانوي،  العام:  التعليم  (متغري  تنازليا 

متو�صط، ثانوي).

املتغري الكمي: ينق�صم املتغري الكمي اإىل:

ـ املتغري الكمي املت�صل: املعدل الدرا�صي: 3.5، 4.0، 3.1، ...الخ.

ـ  املتغري الكمي املنف�صل: عدد االأبناء: 3، 5، 1، ...الخ.

ـ املتغري الفئوي: متغري العمر: كما هو مو�صح اأعاله.

ـ املتغري الن�صبي: وهو متغري يت�صمن ال�صفر املطلق: درجات احلرارة.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية
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إلى جنة الخلد يا أبا محمد

الذكاء االصطناعي بين متطلبات الحاضر وخطورته المستقبلية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

م�صادر املتغريات 

*

*

ــَن  مِّ ِبــ�ــَصــْيٍء  {َولـَـنَــبْــلـُـَونَّــُكــم  القائل  احلمد هلل 

نُف�ِس 
َ
َوااْلأ ـــَواِل  ْم

َ
ااْلأ ــَن  مِّ َونَْق�سٍ  ـــوِع  َواجْلُ ــْوِف  اخْلَ

اِبِريَن} 155{الَِّذيَن اإَِذا  ِر ال�صَّ َوالثََّمَراِت ۗ َوبَ�صِّ

ِ َواإِنَّا اإِلَيِْه َراِجُعوَن} 
َّ

يَبٌة َقالُوا اإِنَّا هلِل �صِ �َصابَتُْهم مُّ
َ
اأ

بِِّهْم َوَرْحَمٌة  ن رَّ وَلِۗئَك َعلَيِْهْم �َصلََواٌت مِّ
ُ
156{اأ

وَلِۗئَك ُهُم امْلُْهتَُدوَن}157
ُ
َواأ

�صعبان  �صهر  من  ع�صر  الرابع  االثنني  يوم  يف 

مربيا  وعاملا  بــارا  ابنا  الوطن  فقد   1444 �صنة 

بل  املئات  يديه  على  تخرج  اأبنائه،  من  فا�صال 

املرحلتني  يف  والطالبات  الــطــالب  مــن  االآالف 

مكانة  منهم  البع�س  واحتل  والعليا،  اجلامعية 

منا�صب  بع�صهم  تبّواأ  بينما  الدولة،  يف  مرموقة 

علمية واإدارية قيادية يف اجلامعات، اأال اإنه عامل 

بن حممد  الرحمن  عبد  الدكتور  امل�صهور  االآثــار 

اأ�صد  وفاته  خرب  اآملني  وقد  االأن�صاري،  الطيب 

االأخوية  لعالقتي  احلــزن؛  اأ�صد  واأحزنني  االأمل 

والعائلية به، كيف ال وهو اأخ و�صديق ورفيق درب 

عن  ليعجز  القلم  واإن  طويلة،  ل�صنوات  املهنة  يف 

ت�صطري ما اأكّنه له من حمبة وتقدير.

اأ�صيب االأخ عبد الرحمن يف اآخر حياته مبر�س 

جعل  �صنني،  ب�صع  الــفــرا�ــس  يف  اأقــعــده  ع�صال 

لدرجاته  وِرفعة  ل�صيئاته  تكفريا  اأ�صابه  ما  اهلل 

به  العناية  على  اأ�صرف  وقد  جميب،  �صميع  اإنــه 

لبنى  الدكتورة  وابنته  اأم حممد،  امل�صون  زوجته 

باجلامعة،  الطب  كلية  يف  التدري�س  هيئة  ع�صو 

الواليات  يف  يعمل  الذي  الدكتور حممد  واأوالده 

املتحدة، والدكتور عا�صم ع�صو هيئة التدري�س يف 

الرحمن  عبد  االإمــام  بجامعة  االأ�صنان  كلية طب 

بن في�صل، والدكتور هاين ع�صو هيئة التدري�س 

العزيز  عبد  واالأ�صتاذ  باجلامعة،  الهند�صة  بكلية 

االقت�صادي، جعل  القطاع  قياديا يف  يعمل  الذي 

اهلل ما قدموه يف ميزان ح�صناتهم، وال ي�صتغرب 

منهم ذلك، فهم وهلل احلمد بررة بوالديهم، فلم 

اإبقاءه يف امل�صت�صفى،  تقبل اأم حممد وال االأوالد 

بل تولوا هم االإ�صراف على رعايته بنف�س را�صية 

ال حرمهم اهلل االأجر.

وتــربــى يف  تــرعــرع  و  اهلل  رحمه  الفقيد  ولــد 

املدينة املنورة، واأ�صرف والده العامل اجلليل على 

حياة  الكرمي يف  القراآن  فحفظ  وتعليمه،  تربيته 

والده، ووا�صل تعليمه بعد وفاة والده يف مدار�س 

ال�صهادة  على  ح�صل  اأن  فبعد  املــنــورة،  املدينة 

االبتدائية التحق باملعهد العلمي ال�صعودي، وبعد 

بكلية  القاهرة  جامعة  اإىل  ابتعث  بتفوق  جناحه 

االآداب ق�صم اللغة العربية، ومن ثم بداأت عالقتي 

باأبي حممد رحمه اهلل، حيث كنا نلتقي من وقت 

الآخر يف الكلية نف�صها وال�صكن اخلا�س بالطالب 

اأر�ــس  اإىل  وعودتنا  تخرجنا  وبعد  ال�صعوديني، 

باجلامعة،  االآداب  كلية  يف  معيدين  ُعيِّنا  الوطن 

هو  عــني  بينما  الــتــاريــخ،  ق�صم  يف  ُعيِّنُت  حيث 

غرفة  يف  نلتقي  وكنا  العربية،  اللغة  ق�صم  يف 

املعيدين من وقت الآخر، وبعد م�صي �صنة درا�صية 

اإىل  اأخــرى  مــرة  ابتُعثنا  الريا�س  يف  اأم�صيناها 

التحق  حيث  العليا،  الدرا�صة  ملوا�صلة  بريطانيا 

واالأخ اأحمد ال�صبيب بجامعة ليدز، بينما التحقُت 

التالية  ال�صنة  يف  ثم  البداية،  يف  لندن   بجامعة 

انتقلت اإىل جامعة ليدز اأي�صا يف ق�صم الدرا�صات 

وبينهما،  بيني  ال�صلة  توثقت  وهناك  ال�صرقية، 

اإمــا  نف�صه  الق�صم  يف  يوميا  نتقابل  واأ�صبحنا 

ملقابلة امل�صرف اأو يف مكتبة اجلامعة اأو يف فرتات 

اأو  ال�صاي  لتناول  التي نذهب فيها �صويا  الراحة 

القهوة، كما نلتقي م�صاء كل يوم �صبت عند اأحدنا 

لتناول طعام الع�صاء، وبعد ح�صولنا على �صهادة 

�صويا  وعملنا  الوطن،  اأر�س  اإىل  عدنا  الدكتوراه 

يف كلية االآداب باجلامعة، حيث عينت واالأخ اأبو 

حممد يف ق�صم التاريخ، ومن ثم توثقت عالقتنا 

اأكرث، واأ�صبحنا نخطط �صويا. 

ومن خالل تدري�صنا ملواد التاريخ، اكت�صفنا اأن 

باملواقع  التاريخية  املعلومات  لربط  هناك حاجة 

اجلغرافية، ولن يتحقق ذلك اإال بالقيام برحالت 

و�صعنا  ثم  ومن  العزيزة،  بالدنا  جتوب  ميدانية 

برناجما لذلك قدمناه ملعايل مدير اجلامعة الذي 

االأوىل  الرحلة  ا�صتح�صنه ووافق عليه، وانطلقت 

املنورة  فاملدينة  فحائل  فالق�صيم  الريا�س  من 

�صبعة  الرحلة  وا�صتغرقت  وتيماء،  للعال  ومنها 

ع�صر يوما، اأربعة اأيام يف كل من الق�صيم وحائل 

املدينة  اأيام يف  تيماء، وثالثة  ويومان يف  والعال، 

املنورة. 

حيث  للدوادمي،  فكانت  الثانية  الرحلة  اأمــا 

االأثرية،  والر�صوم  النقو�س  من  الكثري  بها  توجد 

وبعدئٍذ قمنا برحالت ليوم درا�صي �صملت مدينة 

الدرعية للتعرف على معاملها، ثم منطقة اخلرج، 

اأخذت  التي  الدوا�صر  بوادي  الفاو  قرية  واأخريا 

الكتابات  من  كثري  لوجود  عدة  اأياما  البداية  يف 

اأبو  عليها  ركز  ثم  جبالها،  املنت�صرة يف  والر�صوم 

االإجــازات  كل  اأنــه خ�ص�س  لدرجة  كثريا  حممد 

الدرا�صية الأخذ طالبه اإليها والتنقيب عن االآثار، 

اآثــار يف  َعَر�س خال�صة ما جمعه منها من  وقد 

ن�ِصئ يف كلية االآداب، ومل يقت�صر دور 
ُ
اأول متحف اأ

اأبي حممد على التدري�س ومتابعة »حفرياته« يف 

الفاو، واإمنا نا�صل بالكتابة يف ال�صحف عن االآثار 

وفائدتها، واإلقاء املحا�صرات يف املنتديات االأدبية 

والعلمية، وهو ما جعله يواجه حملة �صر�صة ممن 

اأخذ  لــذا  ال�صيطان؛  اأعــمــال  من  اأنها  يعتقدون 

ي�صرح لهم اأن التنقيب عن االآثار اإمنا هو خلدمة 

احلديث  اأ�صبح  رويدا  ورويدا  وتف�صريه،  التاريخ 

عن االآثار ماألوفا.

اإن�صاء  اإىل  احلاجة  وت�صبح  االأيـــام  ومت�صي 

حممد  ــو  اأب يتوىل  وهــكــذا  مطلبا،  لــالآثــار  ق�صم 

من  به  باأ�س  ال  عدد  اإليه  وين�صم  �صنة،  رئا�صته 

اأ�صاتذة التاريخ القدمي ومن املخت�صني يف التاريخ 

االإ�صالمي، والتحق به عدد ال باأ�س به من الطالب 

والطالبات، وركزوا درا�صتهم على �صقني: نظري 

وعملي  املتخ�ص�صة،  اجلامعية  املــقــررات  يف 

االإجــازات  يف  ا�صتك�صافية  رحــالت  يف  بالذهاب 

الدرا�صية وامل�صاعدة يف التنقيب وت�صوير النقو�س 

والر�صوم يف تلك املناطق االأثرية. ومع م�صي االأيام 

والر�صوم  النقو�س  من  كبرية  كمية  على  ح�صلوا 

والعمالت والفخار وغريها مما ا�صتدعى التعاقد 

مع خمت�صني يف ترجمة تلك النقو�س ويف ترميم 

للعمالت  التاريخية  الــفــرتة  وحتــديــد  الــفــخــار، 

والفخار لكل منها. 

واالإ�صراف  االآثــار  ق�صم  يف  عمله  جانب  واإىل 

والدكتوراه،  املاج�صتري  ور�صائل  احلفريات  على 

متكن الحقا ومب�صاعدة اأع�صاء الق�صم من درا�صة 

املادة العلمية التي ُجِمَعت من قريتي الفاو والعال، 

الفاو  قرية  عن  جملدات  ت�صعة  حــوايل  واأ�صدر 

لوحدها، وهي تعد االآن مرجعا علميا رئي�صيا يف 

علم االآثار ب�صبه اجلزيرة العربية.

ومل يقف ن�صاطه على هذا واإمنا توىل رئا�صة 

التي  التاريخ واالآثــار«  العربية يف  »ندوة اجلزيرة 

خ�ص�صت اأول ندوة عن م�صادر اجلزيرة العربية، 

والزالت هذه الندوة م�صتمرة حتى االآن وتعقد كل 

والثالثة  الثانية  خ�ص�صت  وقد  ثالث،  اأو  �صنتني 

للقدمي وع�صر النبوة، والرابعة للخالفة الرا�صدة 

وهكذا.

ُعنيِّ  كما  واالأو�صمة،  اجلوائز  من  الكثري  ُمِنح 

يف املجال�س العلمية حمليا وخارجيا، وكان يدعى 

من  الكثري  وحتكيم  املحا�صرات،  الإلقاء  خارجيا 

البحوث العلمية، ومناق�صة اأطروحات املاج�صتري 

يديه  على  وتخرج  وخارجيا،  داخليا  والدكتوراه 

الدرا�صات  الطالب يف جميع مراحل  الكثري من 

اجلامعية والعليا، اأما على ال�صعيد االإداري فقد 

توىل رحمه اهلل الكثري من املنا�صب، حيث ُعنّي 

للكلية  يف البداية وكياًل لكلية االآداب، ثم عميداً 

عمادة  اأي�صا  طويلة  فرتة  يف  توىل  ثم  لفرتتني، 

مركز خدمة املجتمع، ثم عاد اإداريا لعمادة كلية 

ملجل�س  ع�صوا  عــني  ثــم  الثانية،  للمرة  االآداب 

لثالث  فيه  وا�صتمر  االأوىل،  دورتــه  يف  ال�صورى 

اأن  وبعد  �صنة،  ع�صرة  اثنتي  ملدة  متتالية  فرتات 

اإىل  عاد  ال�صورى  مبجل�س  ع�صويته  مدة  انتهت 

ق�صم االآثار اأ�صتاذا.

عن  تاريخية  �صل�صلة  التقاعد  بعد  واأ�ــصــدر 

بع�س مناطق اململكة مع اإلقاء بع�س املحا�صرات 

وح�صور املوؤمترات يف الداخل واخلارج، كما عني 

ع�صوا يف املجل�س االأعلى لالآثار وم�صت�صارا فيه، 

جملة  حترير  رئا�صة  ذلــك-  جانب  -اإىل  وتــوىل 

اأثرية.  

وكان الفقيد رحمه اهلل اآية يف الكرم واجلود، 

اأن  ويحب  با�صم،  وثغر  طيبة  بنف�س  ذلك  يعمل 

واحد  كل  اأن  لدرجة  بنف�صه على �صيوفه  يبا�صر 

ي�صعر باأنه مو�صع اهتمامه، كما كان يحر�س على 

الته باأقاربه واأرحامه وتفقد اأحوالهم، وكذلك  �صِ

االت�صال بزمالئه واأ�صدقائه وطالبه وجريانه من 

اجلماعة  �صالة  على  يحافظ  وكان  الآخــر،  وقت 

يف امل�صجد.

وال اأملك يف اخلتام اإال اأن اأعزي زوجته الوفية، 

واأ�صدقاءه  زمــالءه  اأعــزي  كما  الـــربرة،  واأوالده 

وحمبيه، تغمده اهلل بوا�صع رحمته، واأرفده رفادة 

املقبولني، ورفعه يف جنات النعيم، وجمعنا به يف 

عليني ... اآمني.

اأ.د.حممد بن �سعيد ال�سعفي

كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية

الـــذكـــاء  اإىل  ــبــ�ــصــريــة  ال نـــظـــرة  كـــانـــت 

�صرباً  فقط  عقود  عدة  منذ  اال�صطناعي 

من اخليال، راأيناه كثرياً يف مقاالت اخليال 

العلمي يف ال�صتينات وما قبل ذلك، واأفالم 

عن  تتحدث  كــانــت  الــتــي  العلمي  اخلــيــال 

ال�صراع بني االآالت والب�صر منذ عدة اأعوام 

منـــذ  احل�صبان  يف  يكن  ومل  االآن،  وحتى 

خم�صني عاماً اأي توقع لالأحــــــــــداث اجلارية 

احلالية، واأن يكون الذكاء اال�صطناعي فعال 

هو اأ�صا�س التنمية ال�صلمية الواعدة، بل قد 

يكون اأ�صا�صاً للحروب القادمة.

جماالً  اال�صطناعي  الــذكــاء  اأ�صبح  لقد 

ـــــدول املــتــقــدمــة  لــ�ــصــبــاق الــتــ�ــصــلــح بـــني ال

التنمية،  جمــاالت  جميع  يف  وا�صتخدامه 

اأو حليوانات  الآالت  منــاذج  يف  ذلــك  راأيــنــا 

بكل من اليابان وال�صني والكوريتني يحركها 

املباين،  لتقوم بحرا�صة  الذكاء اال�صطناعي 

اأو خلدمة املر�صى يف امل�صت�صفيات واأحياناً 

اأو  لالإن�صان  جــداً  دقيقة  جــراحــات  اإجـــراء 

متناهية،  وبدقة  �صاحق  وبنجاح  للحيوان 

يف  املختلفة  اال�ــصــتــخــدامــات  عــن  نــاهــيــك 

والت�صويق،  وال�صناعة  ــزراعــة  ال جمــاالت 

ويف جمال �صناعة ال�صيارات ذاتية القيادة، 

ليحتل  ذلـــك  مــن  ـــرث  اأك االأمــــر  تخطى  ــل  ب

م�صتقبلية  بحوث  اإنتاج  يف  حالياً  ال�صدارة 

يف �صتى املجاالت العلمية يف الطب والعلوم 

والهند�صة وكذلك يف العلوم االإن�صانية، حتى 

واالأكادمييني  اجلامعيني  االأ�صاتذة  اأحد  اإن 

با�صتغالل  نوعها  من  فريدة  جتربة  اأجــرى 

اإعداد  يف  اال�صطناعي  الذكاء  مواقع  اأحد 

الرتقية،  وجلــان  ن�صر  لــدار  وتقدميه  بحث 

والغريب اأن البحث نال اإعجاب الدار وجلان 

االقتبا�س  وعـــدم  واإتــقــانــه  لدقته  الرتقية 

ــة املــراجــع وغــريهــا مــن املــمــيــزات،  وحــداث

وبالطبع  ــك؟  ذل ن�صدق  اأن  لنا  ميكن  فهل 

تكون  اأن  ميكن  ملا  النقطة  هذه  �صم  ميكن 

ر�صم  يف  اال�صطناعي  الذكاء  خطورة  عليه 

اأخــرى  مــواقــع  وهــنــاك  الب�صرية،  م�صتقبل 

للذكاء اال�صطناعي موجودة حالياً يتم فيها 

من  واأ�ــصــود جلد  اأبي�س  �صورة  اأي  اإدخـــال 

االأجداد ليحولها اإىل �صورة ملونة طبيعية، 

امل�صرية  املــومــيــاوات  �صور  اإدخـــال  كذلك 

الذكاء  لنا  ليعطي  احلايل  املحنط  ب�صكلها 

اال�صطناعي مالمح ال�صخ�س املحنط متاماً 

بيننا،  يعي�س  لو كان  ال�صنني كما  اآالف  منذ 

ليعطي  �صغري  طفل  �صورة  فيه  وتدخل  بل 

اأكرث  اأو  �صورته حينما يكون يف ال�صبعينات 

ما  نادراً  وباأ�صلوب متقن جدا وبدقة عالية 

تخطئ، وهناك مواقع اأخرى يُ�صتخدم فيها 

اأو  ال�صور  له  تعطى  اال�صطناعي  الــذكــاء 

الفيديوهات لي�صع لها حلن مالئم ويحولها 

ودون  دقيقة  من  اأقــل  يف  وثائقي  فيلم  اإىل 

اأي تدخل ب�صري. اإننا اأمام تطور مذهل وما 

نذكره االآن بع�س من كل، فاالآن تقوم العديد 

من االآالت التي تتمتع بالذكاء اال�صطناعي 

فاق  ولكنه  الب�صري،  العقل  يوؤديها  باأ�صياء 

ذلك ليتم تعلّمه وتنمية ذكائه بنف�صه، وليحقق 

اأي  اأكمل وجه ودون  االأهداف املرجوة على 

تدخل ب�صري، بل ويعطي موؤ�صرات وتنبوؤات 

مل  جديدة   اكت�صافات  واأحياناً  م�صتقبلية 

ي�صل اإليها العقل الب�صري نف�صه، وبناًء على 

�صفر  خطاأ  وبن�صبة  له،  املقدمة  املعطيات 

يف التنفيذ وبدقة متناهية، وهو يعمل بدون 

وميكنه  متتالية،  �صاعة   24 مدار  على  كلل 

تنفيذ مهام �صديدة اخلطورة على الب�صر، اأو 

ال ي�صتطيعون تنفيذها مثل نزع فتيل قنبلة، 

اكت�صاف  اأو  فعلياً،  نووي  برنامج  تطوير  اأو 

اأعماق اأعماق البحار، ودرا�صة الرباكني عن 

قرب دون اأذى.

هل نعلم اأن الذكاء اال�صطناعي ي�صتخدم 

ال�صناعة  يف  االنــتــاجــيــة  ـــادة  زي يف  كــذلــك 

بكفاءة  واملــ�ــصــانــع  والــ�ــصــركــات  والـــزراعـــة 

البيانات  مــع  بــرباعــة  والــتــعــامــل  مطلقة؟ 

املـــيـــزات جتعله من  ــل هـــذه  ك الــ�ــصــخــمــة، 

اأ�صا�صات متطلبات احلا�صر وامل�صتقبل معا، 

ذلك  من  اأكــرث  تكون  قد  خماطره  اأن  غري 

بكثري اإن مل يراع ذلك يف اأ�صا�صيات تطويره.

اإىل  يـــوؤدي  قــد  اال�صطناعي  الــذكــاء  اإن 

وبالتايل  الب�صر؛  بني  البطالة  اأعــداد  زيــادة 

من  كثري  وهــدم  االإجرامية  النواحي  زيــادة 

اأنه ال  العّمالية وال�صناعية، كما  املجتمعات 

يوجد لديه عاطفة يف التعامل مع االأزمات 

واملخاطر التي قد ت�صيب بع�س البيئات اأو 

تكون هناك جمازفات  قد  وبالتايل  الب�صر، 

احلــاالت،  بع�س  يف  ا�صتخدامه  عند  كبرية 

كما اأنـــه ال يــوجــد لــديــه بـُـعــد اأخــالقــي يف 

اإبداعية  قــدرات  لديه  يوجد  وال  تعامالته، 

الإنـــتـــاج االإبـــــداع واالبــتــكــار يف املــجــاالت 

الب�صري   العقل  املختلفة، ف�صبحان من خلق 

والتاأليف بني  واالإبداع  االبتكار  القادر على 

االأ�صتات املختلفة لينتج �صيئاً جديداً.

 وكان من الطبيعي جدا واملنطقي كذلك 

داخل  اال�صطناعي  الذكاء  بتدري�س  املناداة 

مناهجنا العربية، الأنه ميثل امل�صتقبل الواعد 

نتوخى  اأن  علينا  بينما  امل�صتدام،  والتطوير 

تتنحى  ال  حتى  عيوبه  جتنب  يف  احلــر�ــس 

االإن�صانية يف منحنى قامت اإذا ا�صتخدم على 

وجه �صيء ميكن اأن يطفئ بريق االأمل لدى 

ال�صباب بهذه االأمة. اإننا نحتاج اإىل درا�صات 

وافية كافية عنه وعن م�صتقبله وا�صتخداماته 

والتطور  النمو  يف  ت�صاعدنا  التي  املختلفة 

املعريف واالقت�صادي والتطبيقي، نحتاج داخل 

مملكتنا احلبيبة واأمتنا اال�صالمية اأن نحدد 

لنتمكن  وعيوبه؛  مميزاته  متناهية  وبدقة 

الق�صوى منه يف  باال�صتفادة  ا�صتخدامه  من 

م�صتمراً  تغرياً  منا  ينتظر  متطور  م�صتقبل 

لال�صتخدام  واأطر  وقوانني  قواعد  و�صع  مع 

االأمثل له يف جمتمعاتنا العربية.  

د. ه�سام عبد الغفار 

ق�سم العلوم االأ�سا�سية



ج����اءت ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة 

مب��ن��ظ��وم��ة ت�����س��ري��ع��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 

احلياة  ���س��وؤون  تنظيم  ا�ستغرقت 

النهج  اإىل  واأر�سدتنا  وتعاماتها، 

اإىل  ال�سحيح  وال��ط��ري��ق  ال��ق��ومي 

تلك  من  وانطاقا  الآخ��رة،  احلياة 

املقا�سد �سانت ال�سريعة الإ�سامية 

ال�������س���روري���ات اخل��م�����س: ال��دي��ن، 

واملال،  والعقل،  والعر�س،  والنف�س، 

اأهمية  ال�سروريات  هذه  اأعطت  اإذ 

الع���ت���داء عليها  ف��ح��رم��ت  ب��ال��غ��ة، 

م�سوغ  بغري  بها  ال�سرر  اإحل��اق  اأو 

م�سروع. 

وعليه، وملا للنف�س من اأهمية، وملا 

اأو  اأمرا�س  من  اجل�سد  ي�سيب  قد 

الطبي  التدخل  ت�ستدعي  اأع��را���س 

الإ�سامي  الفقه  حر�س  للتداوي؛ 

على  الو�سعية  القوانني  بعده  ومن 

تنظيم التدخل الطبي الذي يح�سل 

وعاجه،  اجل�سد  ذل��ك  ت���داوي  ب��ه 

اإن�سانية  مهنة  الطب  مهنة  اأن  ذلك 

ممار�ستها  لكن  الأول،  امل��ق��ام  يف 

حم��ف��وف��ة ب��ك��ث��ري م��ن الإج������راءات 

امل��ع��ق��دة والح���ت���م���الت اخل��ط��رة، 

وذلك لأن اخلطاأ فيها ترتتب عليه 

الإن�سان،  حياة  مبا�سرة مت�س  نتائج 

نتيجة  التداوي  طلب  على  وينطوي 

اإيجابية اأو �سلبية، وقد تف�سي بع�س 

عند  باحلياة  الإ�سرار  اإىل  النتائج 

ومع  الطبية،  الأخطاء  بع�س  وق��وع 

العلوم  جم��ال  يف  املت�سارع  التطور 

قد  ال��ت��ي  املخاطر  زادت  الطبية، 

تلحق بج�سم الإن�سان و�سامته. 

و�سامته  الإن�����س��ان  ح��م��اي��ة  اإن 

املعنوية واملادية تت�سمن حماية حقه 

يف احلياة على اأ�سا�س اأن اأي م�سا�س 

اأو اعتداء يهدد احلد الأدنى الازم 

حتت  يقع  احل��ي��اة  ه��ذه  ل�ستمرار 

م العلوم الطبية  طائلة القانون، فتََقدُّ

يجعل من م�سوؤولية الطبيب اأمرا بالغ 

الأهمية واخلطورة، خا�سة يف حالة 

اإحداث م�ساعفات  اأو  ال�سفاء  عدم 

من �ساأنها امل�سا�س ب�سامة الإن�سان، 

الطبيب  ه��ل  الت�ساوؤل:  يُ��ث��ار  وهنا 

اأن��ه  اأم  فقط  عناية  ببذل  مطالب 

ملزم بتحقيق نتيجة؟

ونظاما  فقها  عليه  امل�ستقر  من 

ببذل  التزام  هو  الطبيب  التزام  اأن 

العناية الازمة وال�سرورية للمري�س، 

بعد  املري�س  ب�سفاء  ملزما  ولي�س 

بذل الأ�سباب املطلوبة للتداوي؛ لأن 

ال�سفاء من اهلل -عز وجل-. كما يُعد 

الت�سريعات  �سمن  الطبيب  التزام 

ببذل  التزاما  الطبية  والتعليمات 

واليقظة  ال�سادقة  واجلهود  العناية 

املتفقة مع الأ�سول العلمية والعملية 

الطبية  الأ�سول  من  وهي  املقررة، 

واملتعارف  علميا  وامل�ستقرة  الثابتة 

الأطباء،  بني  وعلميا  نظريا  عليها 

وي��ج��ب اأن ي��ل��م ب��ه��ا وي��راع��ي��ه��ا كل 

طبيب وقت ممار�سته للعمل الطبي، 

ول يت�سامح اأهل اخلربة واملعرفة مع 

من يجهلها من اأ�سحاب املهنة. 

ويف ال�����س��اأن ذات����ه ن�����س ن��ظ��ام 

»ال�����س��ادر  ال�سحية  امل��ه��ن  م��زاول��ة 

وتاريخ  م/59  رقم  امللكي  باملر�سوم 

»التزام  اأن  على  1426/11/4ه�« 
لأحكام  اخلا�سع  ال�سحي  املمار�س 

عناية  ببذل  التزام  هو  النظام  هذا 

العلمية  الأ���س��ول  م��ع  تتفق  يقظة 

اأن  يعني  وه��ذا  عليها«،  امل��ت��ع��ارف 

املري�س  جت��اه  الطبيب  م�سوؤولية 

ولي�ست  ع��ن��اي��ة،  م�����س��وؤول��ي��ة  ه���ي 

هناك  اأن  على  ���س��ف��اء،  م�سوؤولية 

التزام  فيها  يقع  ا�ستثنائية  ح��الت 

تتمّثل  نتيجة  بتحقيق  الطبيب  على 

اأول: نقل  يف �سامة املري�س وهي، 

التزام  الطبيب  على  يقع  اإذ  ال��دم، 

يف  تتمثل  نتيجة  بتحقيق  يق�سي 

الدم  بنقل  وذل��ك  املري�س،  �سامة 

دم  ف�سيلة  مع  يتوافق  ال��ذي  النقي 

�سليما  ي��ك��ون  اأن  فيجب  امل��ري�����س، 

خاليا من الأمرا�س. ثانيا: التحاليل 

من  التحاليل  هذه  تُعد  اإْذ  الطبية، 

العمليات التي تقع على حمل حمدد 

حت��دي��دا دق��ي��ق��ا، ل���ذا ف���اإن ال��ت��زام 

العادية  للتحاليل  بالن�سبة  الطبيب 

�سامة  وهي  نتيجة  بتحقيق  التزام 

الأدوات  ث��ال��ث��ا:  ودق��ت��ه.  التحليل 

والأجهزة الطبية، وذلك خال قيام 

الطبيب مبعاجلة املري�س با�ستخدام 

وعلى  الطبية،  والأدوات  الأج��ه��زة 

ذلك فهو ملزم ب�سامة املري�س من 

جراء  به  تلحق  قد  التي  الأ���س��رار 

الطبية  والأدوات  الآلت  ا�ستخدام 

اجلراحة،  اأو  العاج  عمليات  اأثناء 

التي  املق�سودة  الأ���س��رار  و�سمان 

عطل  اأو  عيب  وج��ود  نتيجة  تن�ساأ 

رابعا:  املذكورة.  والأدوات  بالأجهزة 

تركيبات الأع�ساء ال�سناعية، وتثري 

ال�سناعية  الأع�ساء  تركيب  عملية 

جانبني:  م��ن  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

فاعلية  مدى  يتمثل يف  جانب طبي 

الع�سو ال�سناعي وتنا�سبه مع حالة 

ببذل  الطبيب  يلتزم  وهنا  املري�س، 

مدى  هو:  الآخ��ر  واجلانب  العناية. 

وجودته،  ال�سناعي  الع�سو  �سامة 

ال��ت��زام  ي��ك��ون  تقنية  م�ساألة  وه���ذه 

وهي  نتيجة  بتحقيق  فيها  الطبيب 

الع�سو  اأو  اجل��ه��از  �سامة  �سمان 

ال�سناعي ومنا�سبته جل�سم املري�س. 

وهذا  التجميل:  عمليات  خام�سا: 

النوع من العمليات ل يكون الغر�س 

الأول،  املقام  املري�س يف  منه عاج 

هو  غالبا  منه  املن�سود  الهدف  بل 

اإزالة ت�سوهات يف اجل�سم، فاإذا كان 

التزام الطبيب يف هذا املجال يبقى 

يف الأ�سل التزاما ببذل عناية؛ فاإن 

هذا اللتزام يقرتب �سيئا ف�سيئا من 

ما  وه��ذا  نتيجة،  بتحقيق  الل��ت��زام 

ميكن اأن ن�سميه »التزام ببذل عناية 

املقبول  من  لي�س  لأن��ه  م�ساعفة«، 

للطبيب  ي��ذه��ب  اأن  امل��ري�����س  عند 

لعاج ت�سوه ما؛ فيخرج بت�سوه اآخر 

اأو ب�سرر م�ستدمي، ويكون بذلك مل 

يحقق النتيجة املرجوة بل قد يفاقم 

امل�سكلة الأ�سل. 

املدنية  امل�سوؤولية  تُعرَّف  ختاما 

الطبيب  اإخ����ال  ب��اأن��ه��ا:  للطبيب 

مبوجب  عاتقه  على  يقع  ب��ال��ت��زام 

ال��ن��ظ��ام، وينتج ع��ن ه��ذا الإخ��ال 

ال�سرر  وه��ذا  اآخ��ر،  ل�سخ�س  �سرر 

يتطلب التعوي�س جلربه.

عمر ال�شهري

كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية

موقعها  بح�سب  عاملياً،  ال�سرطان  اأن���واع  وُق�سمت 

ن�سبة  على  الثدي  �سرطان  ا�ستحوذ  حيث  اجل�سم،  من 

وامل�ستقيم  وال��ق��ول��ون   ،21.88% وال��رئ��ة   ،22.38%
 ،11.88% %13.96، واجللد  والربو�ستاتا   ،19.11%
مناطق  اأن هناك  كما   .10.79% بن�سبة  املعدة  واأخرياً 

الدماغ  ك�سرطان  بال�سرطان،  تتاأثر  اجل�سم  يف  اأخ��رى 

ال�سالفات  من  اأق��ل  بن�سب  ولكن  الع�سبية،  واخل��اي��ا 

الذكر.

يف  عاملياً  ال�سرطان  معدل  زي��ادة  من  الرغم  وعلى 

اأقل  العربية ل تزال  املنطقة  اأن  اإل  الأخ��رية،  ال�سنوات 

بكثري من نظرياتها الغربية والأوروبية والعاملية عموًما، 

ويعزو الباحثون ذلك لعدة اأ�سباب اأهمها كما مت ترتيبها:

الفرو�س  وم��ن  الدينية  ال�سعائر  اإح���دى  ال�سيام 

الأخ���رى،  ال��دي��ان��ات  وبع�س  امل�سلمني  ل��دى  املقد�سة 

�سهراً  بانتظام  ي�سومون  الأقل  على  ُعموماً  وامل�سلمون 

اأياماً  ي�سومون  منهم  البع�س  اأن  عن  ف�سًا  العام،  يف 

ُمتفرقة قد ل تقل عن 3 اأيام �سهرياً، و�سيام �ست من 

�سوال، والبع�س الآخر ي�سوم يومني يف الأ�سبوع (الثنني 

اهلل  نبي  ك�سيام  ت�سوم  قليلة  قلة  وهناك  واخلمي�س)، 

ال�سيام املتقطع  اأو  ال�سيام الطويل  ال�سام.  داود عليه 

له عدة فوائد ح�سب ما ذكرته الدرا�سات العلمية، حيث 

اخلايا  ويحمي  الإج��ه��اد،  على  تتعود  اخلايا  يجعل 

اأي�ساً  ويعزز  اجلذعية،  اخلايا  اإنتاج  ويعزز  الطبيعية، 

ح�سا�سية اخلايا للعاج، ومن فوائد ال�سيام التخل�س 

و�سرعة حدوث  للخايا،  واملوؤك�سدة  ال�سارة،  املواد  من 

املوت املربمج للخايا التالفة، ومن �ساأنه تقوية اجلهاز 

الداخلية،  اللتهابات  ح��دوث  م��ن  والتقليل  املناعي، 

الآليات  اإح��دى  وهي  الذاتي،  اللتهام  عملية  وحتفيز 

املُتبعة يف اجل�سم للتخل�س من اخلايا التالفة واخلاطئة 

وال�ساذة واإعادة تدويرها، كما اأن لل�سوم دوًرا يف اإبطاء 

منو ال�سرطانات، وتعزيز معدل جتديد اخلايا، واإفراز 

الأنزميات الكابتة اأو القاهرة لاأورام.

ومن الأ�سباب التي جعلت املنطقة العربية الأقل عاملياً 

نوع الغذاء، فاملطبخ العربي يتميز بالتنوع حدَّ الثُمالة، 

كل  تكون موجودة يف  تكاد  مكونات  يرتكز على  اأنه  اإل 

وجبة اأو طبخة اأو و�سفة، كا�ستخدام التوابل والبهارات 

مثل:

العلمية  الدرا�سات  اأح��دث  اأظهرت  حيث  الكركم،   •
فعاليته يف الق�ساء على ال�سرطان واحلدِّ من انت�ساره.

القرفة، تكاد تكون يف كل امل�سروبات ال�ساخنة مع   •
اأن  ثبت  وق��د  الأك��ل،  ال�ساي وم��ع احللويات يف  و  ال��ن 

لل�سرطان من خال تعزيز امل�سارات  تاأثرًيا ُم�ساًدا  لها 

احليوية التي ت�ساعد يف التخل�س من اخلايا امليتة.

العربية،  املنطقة  يف  ُم�سميات  ع��دة  ول��ه  الهيل،   •
وقد ُوجدت به كثري من املركبات التي تزيد من ن�ساط 

الأنزميات التي حتدُّ من ال�سرطان، وكذلك تعزيز قدرة 

اخلايا القاتلة على مهاجمة الأورام ال�سرطانية.

• ال���زع���ف���ران، ول���ه م��ي��زة ان��ت��ق��ائ��ي��ة ���س��د اخل��اي��ا 
النووية،  الأحما�س  على  التاأثري  خال  من  ال�سرطانية 

وزيادة معدل املوت املربمج، والتعبري اجليني.

جوز الطيب، حيث ثبت عمله على تثبيط جوانب   •

العمل  ال�سرطانية، ومن �ساأنه  الغذائي للخايا  التمثيل 

معدل  على  يحافظ  كما  قتلها،  و�سهولة  �سمورها  على 

التمثيل للخايا الطبيعية.

علمية  واإثباتات  عديدة  اأبحاث  ال�سوداء،  احلبة   •
فريدة تتحدث عن دورها يف اجل�سم ب�سكل كبري، وقد 

ا�ستُخدمت منذ اآلف ال�سنني، فهي م�سادة لالتهابات 

اأي�ًسا  وم�سادة  للهي�ستامني  وم�سادة  للبكترييا  وم�سادة 

لل�سرطانات.

واخل�سروات  واخل�����س��روات،  الفواكه  تناول  تنوع   •
الورقية التي لها دور حموري يف ال�ستفادة منها بو�سفها 

عمل  وتن�سيط  املناعة  تعزيز  ويف  لاأك�سدة،  م�سادات 

والكرنب،  وال��ربوك��ل��ي،  وال��ث��وم،  كالطماطم،  القولون 

والقرنبيط.

• تناول الأ�سماك خا�سة ال�سلمون وال�سردين، وكذلك 
تناول املك�سرات، وزيت الزيتون. 

في�شل بن اأحمد ال�شمريي

باحث يف كلية علوم الأغذية والزراعة
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أزمة سلوك
بها  التي  اإح��دى احلدائق  اإىل  اأذه��ب  يف كثري من الأحيان 

الغروب،  قبل  الع�سر  بعد  امل�سي  لريا�سة  خم�س�سة  اأماكن 

فاأرى كثرًيا من امل�سطحات اخل�سراء وقد حتولت اإىل مرمى 

للنفايات اأكرمكم اهلل، وقد �ُسوهت مناظر جمال تلك احلدائق 

تئن  البيئة  اأ�سبحت  الذين  الب�سر  اأولئك  ببع�س  واملتنزهات 

وت�ستكي اإىل اهلل من �سوء فعلهم وطبعهم امل�سني، وكلما راأيت 

نف�سي كان اهلل يف عون عمال  املخجلة قلت يف  املناظر  تلك 

النظافة مع �سبيحة كل يوم.

وهذا  والأخ��اق  ال�سلوكيات  اأزمة يف  لديه  بع�سنا  لاأ�سف 

ما ينق�س بع�ساً منا اليوم، الأنانية البغي�سة وعدم حب اخلري 

اأي مكان  لو تركنا  واإل فماذا ينق�س منا وماذا يكلفنا  للغري، 

ال�سلوك غري  وهذا  ولغرينا؟!  لنا  ونظيفاً  جميًا  اإليه  نذهب 

الائق قد يعطي انطباعاً �سيئاً عنا نحن امل�سلمني اأمام غرينا، 

�سوء  ب�سبب  واأخاقنا  ديننا  للطعن يف  �سانحة  ويُتخذ فر�سة 

ت�سرف  بع�س هذه العّينات الب�سرية وحماقتها، بل البع�س قد 

يرمي بزجاجة مل�سروبات العلب احلادة من باب �سيارته غري 

وقد  النا�س،  من  باأحٍد  الأذى  اإحلاق  ت�سبب  قد  باأنها  مكرتث 

�ساهدت ذلك بنف�سي. وحتى  اأ�سرف  بقاع الأر�س واأطهرها 

(امل�سجد احلرام) مل ي�سلم من تلك الأفعال، فكم ن�ساهد يف 

�سحن املطاف و�ساحات امل�سجد من يرمي مبناديل وخملفات 

وكل  اأعظم،  وما خفي  تطول،  والقائمة  وهناك!  هنا  ونحوها 

يوم نتفاجاأ بحماقات قد ل تخطر على البال من بع�س تلك 

العينات الب�سرية العدوِة لاأخاق والوطن على حٍد �سواء.  

البع�س ل يجهل ما جاء يف ديننا من دعوة اإىل الآداب ومكارم 

بف�سل  اأ�سبح �سهًا ومي�سوراً  الآن  والأفعال، فالعلم  الأخاق 

من اهلل، ثم بف�سل بع�س الو�سائل والتقنيات املتنوعة املتاحة، 

بل هي م�ساألة اأزمة �سلوك واأخاق ولمبالة منذ الن�ساأة.         

عبد اهلل ع�شريي 

 كلية العلوم

المسؤولية المدنية للطبيب

السرطان، السعودية األقل عالمًيا وعربيًا )2-2(

ت�سدر عن ق�سم الإعام 

بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية - جامعة امللك �سعود

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
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 السيتوكينات في الجهاز المناعيقـــ
Zlatko Dembic:امل�ؤلف

املرتجم:اأفراح فهد اخلريجي

املناعي  باجلهاز  التعريف  الكتاب  تناول 

واأق�سامه، و�سلّط ال�سوء على ال�سيتوكينات 

ب�سفتها ر�سائل اأ�سا�سية يف اجلهاز املناعي. 

املناعي  ال�سيتوكينات يف اجلهاز  كتاب  ويعُدّ 

م��ن اأف�����س��ل ال��ك��ت��ب امل���راج���ع ال��ت��ي تُ��ع��ِرّف 

الأ�سا�سية،  واأنواعها  ال�سيتوكينات  مباهية 

وه���ي الإن����رف����رون����ات، والإن��رل��وك��ي��ن��ات، 

املناعي،  اجلهاز  يف  ودوره��ا  والكيموكينات، 

واآلية عملها، وتنظيمها يف ال�ستجابات املناعية، 

كما تطّرق لكل اأنواع ال�سيتوكينات التي لها دور 

الكتاب  ا�ستمل  وقد  اأي�ًسا.  والنمو  التطور  يف 

على تو�سيح عالقة ال�سيتوكينات بالأمرا�ض من 

اأحدث الأبحاث  ناحية ت�سخي�سية، معتمًدا على 

على  ال�سوء  ت�سليط  عند  املعلومات  قواعد  من 

والتي  عالجي  دور  لها  التي  ال�سيتوكينات  بع�ض 

ميكن الرجوع اإليها من خالل قواعد املعلومات املختلفة.

دار الن�سر جامعة امللك �سع�د

التخزين تحت الضغط المنخفض في الصناعات 
الغذائية

Stanly P. Burg:امل�ؤلف

املرتجم:حمم�د عبد الفتاح ي�ن�س

يو�سح هذا الكتاب تاريخ التخزين حتت 

له  احلادثة  والتطورات  املنخف�ض   ال�سغط 

، التي اأدت اإىل التح�سني والتطوير لطريقة 

كثًرا  واأك�سبتها  ال�سغط،  منخف�ض  التخزين 

منخف�ض   التخزين  املميزات، حيث ميتاز  من 

وفقدان  اأط��ول  تخزين  عمر  بتوفر  ال�سغط 

اأقل للمياه من ال�سلع مقارنة باأي نظام تخزين 

ويثبط  النباتية،  امل���ادة  على  ويحافظ  اآخ���ر، 

مبا�سرة منو البكتريا والفطريات ، ومينع ردود 

 ،(C2H4) الإيثيلني   بوا�سطة  املحدثة  الفعل 

ثاين  وارت��ف��اع  الأك�سجني  انخفا�ض  واإ���س��اب��ات 

اأك�سيد الكربون.

دار جامعة امللك �سع�د للن�سر

البرامج االنتقالية بكليات المجتمع 
بوابة القبول بالجامعات

 -  خالد العتيبي;

عبدالعزيز  الدكتور  وكر�سي  الثقايف  اجلا�سر  حمد  ال�سيخ  مركز  اأ�سدر 

املانع لدرا�سات اللغة العربية واآدابها، وبتمويل من مركز اجلا�سر كتاَب 

(ذهبية الع�سر يف تراجم �سعراء الع�س�ر) لبن ف�سل اهلل الُعمري، بتحقيق 

الأ�ستاذ اإبراهيم �سالح، رحمه اهلل.

�سدر هذا اجلزء من الكتاب يف 378 �سفحة، وهو  اجلزء الأول منه، 

الذي خ�س�سه املوؤلف لراجم اأدباء جزيرة العرب، وِذكِر �سعرائها وفقهائها، 

لتاريخ اجلزيرة  اأ�سا�سًيّا  يجعله م�سدًرا  ترجمَة معا�سرٍة، مما  لهم  فرجم 

العربية يف فرة من انقطاع التاأليف حولها. ذكر املوؤلف ما يقرب من 60 

ترجمة لأدباء اجلزيرة من معا�سريه، واأورد �سيًئا من اأخبارهم واأ�سعارهم، 

رِدف به فهار�ض فنّية.
ُ
مرّتًبا اإّياهم بدًءا بالفقهاء ثم الُكّتاب ثم ال�سعراء، واأ

يف  مايفيده  بالراث  واملهتم  والباحث  القارئ  يجد  اأن  الكر�سي  ياأمل 

اإ�سداراته التي قاربت 60 كتاًبا يف �سّتى علوم العربية وفنونها.

 - التحرير:

اأجرت الباحثة الأ�ستاذة اأمل علي 

بعنوان:  ميدانية  درا�سة  الغامدي 

ت��واج��ه طالبات  ال��ت��ي  »امل�����س��ك��الت 

الربامج النتقالية يف كلية الدرا�سات 

التطبيقية وخدمة املجتمع  بجامعة 

جامعة  تعاين  حيث  �سعود«،  امللك 

اجلامعات  من  كغرها  �سعود  امللك 

الطلب  ���س��دة  ت��ي��ار  م��ن  ال�سعودية 

املجتمعي على التعليم اجلامعي مبا 

لذلك  ال�ستيعابية؛   طاقتها  يفوق 

على  �سعود  امللك  جامعة  حر�ست 

وزي��ادة  ال�ستيعابية،  طاقتها  رف��ع 

املرحلة  خلريجي  املتاحة  الفر�ض 

امللك  جامعة  ف��اأن�����س��اأت  ال��ث��ان��وي��ة، 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية   �سعود 

اإىل  بالإ�سافة  املجتمع،   وخ��دم��ة 

امل�ستمر،   التعليم  برنامج  تقدميها 

وتقدمي عديد من الربامج النتقالية 

ن�سبة  خ��ف�����ض  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 

الت�سرب اجلامعي من خالل برامج 

توفر فر�ض التعليم العايل  ملن مل 

اجلامعات  يف  الفر�سة  ه��ذه  يجد 

اأو  اجتماعية  لأ���س��ب��اب  التقليدية 

اأك��ادمي��ي��ة،   اأو ح��ت��ى  اق��ت�����س��ادي��ة  

نق�ض  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ي��واج��ه  لكن 

بالكلية،  اخلا�سة  التعليمية  الكوادر 

فاإن  العلمية،  الأق�سام  يف  وخا�سة 

بع�ض  اأ�ساتذة  يف  الوا�سحة  الندرة 

اأع�ساء  تعيني  وتاأخر  التخ�س�سات، 

هيئة التدري�ض، يوؤخر  البدء يف عدد 

اإىل  الدرا�سية،اإ�سافة  املقررات  من 

موقع،  من  اأك��ر  يف  الربامج  اإقامة 

ال��درا���س��ات  كلية  مبنى  ب��ني  ت��ت��وزع 

املقام  املجتمع   وخدمة  التطبيقية 

يف البديعة، ومبنى الكليات العلمية. 

ك���م���ا ت���ع���ود اأه���م���ي���ة ال���ربام���ج 

اإىل  املجتمع  كليات  يف  النتقالية 

كونها اإجراء جوهرًيا لزيادة الطاقة 

ال�ستيعابية للجامعات، حيث تخفف 

هذه الربامج ال�سغط على ال�سنتني 

علمياً  وتركز  اجلامعة  يف  الأوليني 

على ال�سنتني الأخرتني  للتو�سع يف 

الدرا�سات العليا واإجراء البحوث.

اإىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  هدفت  كما 

التعرف على واقع الربامج النتقالية 

التطبيقية  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  يف 

على  وال��ت��ع��رف  املجتمع،  وخ��دم��ة 

طالبات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�����س��ك��الت 

الربامج النتقالية يف كلية الدرا�سات 

التطبيقية وخدمة املجتمع والتو�سل 

املالئمة  وامل��ق��رح��ات  احل��ل��ول  اإىل 

التي ميكن اأن ت�سهم يف التغلب على 

هذه امل�سكالت. 

حيث يعد التعليم ما بعد الثانوي  

���س��رورة  وم�ستوياته  اأمن��اط��ه  بكل 

يت�سم  الذي  الع�سر،  طبيعة  متليها 

املعرفة  تزايد  يف  املذهلة  بال�سرعة 

بتعقد  يت�سم  كما  امليادين،  �ستى  يف 

جوانب احلياة املختلفة، وهذا يف�سر 

هذا  على  املجتمعي  الطلب  تزايد 

جهود  يف�سر  كما  التعليم  من  النوع 

املتقدمة  خ�سو�سا  ال��ع��امل  دول 

وتنويع  فيه   والتو�سع  تطويره  يف 

جمالته واأمناطه.

الوطني  ال��ت��ق��ري��ر  ج���اء يف  وق���د 

العايل  التعليم  وزارة  عن  ال�سادر 

تعرف  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  اأن   2003
باأنها موؤ�س�سة بها عدد من الربامج 

وال��ت��خ�����س�����س��ات ال��درا���س��ي��ة  مل��دة 

درا�سية  �سنوات  ث��الث   اأو  �سنتني 

املرحلة  بني  املتو�سط  امل�ستوى  على 

ومتتاز  اجلامعية،  واملرحلة  الثانوية 

بال�سمولية  املوؤ�س�سة   ه��ذه  برامج 

واملرونة لتتالءم مع حاجات الأفراد  

وامل��ج��ت��م��ع وم����ع ح���اج���ات خطط 

التنمية ويغلب على برامج الدرا�سة 

دون  ب�����س��ه��ادات   ان��ت��ه��اوؤه��ا  فيها 

البكالوريو�ض  ت�سمى درجة امل�ساركة 

التي تعادل يف اململكة دبلوم الكليات 

جامعية  درج���ة  وه��ي  املتو�سطة،  

متو�سطة.

وت��ه��ت��م ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأم��ري��ن 

براجمها  جتعل  اأن  اأولهما  هامني: 

النتقالية على نوعية درا�سية جيدة 

تعادل مبحتواها وم�ستوياتها برامج 

معاير  ا�ستخدام  ثانياً:  اجلامعة،  

دقيقة يف اختيار الطالب للتاأكد من 

بعد  الدرا�سة  اإمت��ام  على  مقدرتهم 

انتقالهم اإىل اجلامعة بنجاح. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن كلية املجتمع 

التاأهيل  برامج  توفر  اإىل  هدفت 

يف  العمل  �سوق  يحتاجها  لوظائف 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وامل�����س��اه��م��ة يف 

العامة،  الثانوية  خريجي  ا�ستيعاب 

للتخ�س�سات  امل��ي��ول  لديهم  مم��ن 

العلمية، والرغبة يف �سرعة التاأهيل 

من  الدرا�سة  ل�ستكمال  والتهيئة   ،

واإىل التعليم اجلامعي، وتقدم كليات  

املجتمع براجمها يف م�سارين م�سار 

فامل�سار  انتقايل،  وم�سار  تاأهيلي 

ينخرط  ب��رن��ام��ج  ه��و  ال��ت��اأه��ي��ل��ي: 

الطالب فيه بعد نهاية ال�سنة الأوىل  

امل�سركة عادة بني امل�سارين  بق�سد 

احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل يف اأح���د 

امل�سار  مدة  اإجمايل  التخ�س�سات،  

التاأهيلي يف الكلية ل تقل عن �سنتني 

ول تزيد عن ثالث �سنوات،  وعند 

يف  التخرج  ملتطلبات  الطالب  اإنهاء 

دبلوم  الربنامج يح�سل على �سهادة 

امل�سار  و  التطبيقية،  ال��ع��ل��وم  يف 

ينخرط  ب��رن��ام��ج  ه��و  الن��ت��ق��ايل: 

الطالب فيه بعد نهاية ال�سنة الأوىل  

امل�سركة عادة بني امل�سارين  بق�سد 

بعد  اجلامعية   للدرا�سة  التحول 

اإنهائه ال�سنة الثانية يف كلية املجتمع  

وحتقيقه �سروط اجلامعة من حيث 

املعدل الراكمي  ومعدلت املقررات 

وغر ذلك فالطالب يف هذه احلالة 

درا�سته يف  يبداأ  يعد طالبا جامعيا 

باجلامعة  وينهيها  املجتمع،    كلية  

احت�ساب  يتم  تخ�س�ض حم��دد   يف 

م��ع��ظ��م امل����ق����ررات ال���ت���ي در���س��ه��ا 

بو�سفها  املجتمع  كلية  يف  الطالب 

م��ق��ررات حم��ول��ة ، ول ت��دخ��ل يف 

املعدل الراكمي يف اجلامعة،  ومدة 

ل  النتقايل  امل�سار  يف  ال��درا���س��ة  

تزيد عن �سنتني ول تقل عن �سنة.

إصدار حديث  لكرسي
 د. عبدالعزيز المانع

ابتكار 
إستراتيجية 

جديدة لتحضير 
المواد متعددة 

الطبقات
 - التحرير:

كلية  فريق عمل من  قام 

الدكتور  من:  يتكون  العلوم 

هبيلة،  عبدالعاطي  حممد 

�سيخ،  حم��م��د  وال���دك���ت���ور 

وال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ت��وين، 

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

بن  زيد  والدكتور  العوادي، 

بابتكار  العثمان،  عبداهلل 

اإ�سراتيجية لتح�سر املواد 

متعددة الطبقات والوظائف 

مل��ع��اجل��ة امل���ي���اه وحت��ق��ي��ق 

ال�ستدامة البيئية.

وك�����ان ذل����ك ب��ال��ت��ع��اون 

امل��واد  اأب��ح��اث  كر�سي  م��ع 

الكيمياء  بق�سم  املتقدمة 

امللك  ومعهد  العلوم،  بكلية 

ع���ب���داهلل ل��ت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��و، 

وم��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

واملتجددة  ال��ذري��ة  للطاقة 

»م���رك���ز اأب���ح���اث ال��ط��اق��ة 

م��ت  ُق��دِّ حيث  والب��ت��ك��ار«، 

اإ����س���رات���ي���ج���ي���ة ب�����س��ي��ط��ة 

املغناطي�سية  امل���واد  لبناء 

م��ت��ع��ددة ال��ط��ب��ق��ات، وق��د 

اأظهرت كفاءة عالية لتنقية 

�سهولة  م��ع  امل��ل��وث��ة،  امل��ي��اه 

ال���س��ت��خ��دام لدعم  اإع����ادة 

ال�ستدامة البيئية.

اآفاقا  البحث  ويفتح هذا 

للتحكم  للباحثني  ج��دي��دة 

ال�سطحية  اخل���وا����ض  يف 

للمواد بنظام اللب والق�سرة 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف جم���الت 

املياه،  حتلية  اإىل  متتد  قد 

وا����س���ت���خ���ال����ض امل���ل���وث���ات 

والطاقة  واحلفر،  البيئية، 

وتو�سيل الدواء. 

اإىل  الإ������س�����ارة  جت�����در 

يف  ��ر  نُ�����سِ البحث  ه��ذا  اأن 

الكيميائية  اجلمعية  جملة 

 ACS) الأم�����ري�����ك�����ي�����ة 

.(Omega
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شعر د. أ سماء بنت عبدالكريم الحقيل

���ش��م�����ٌس جت���لَّ���ت ع��ل��ى ال���دن���ي���ا م��ع��ال��ي��ه��ا

تُ����ه����ا و�����ش����اح����ًة ت�������ش���ع���ُل الآف����������اَق ُغ����َرّ

���ل���ه���ا ر����شِ
ُ
اأ�����ش����ُب ح��ب��ي م���ع الأن���������ش����اِم اأ

لها احل���ن���ُن  ل�����َجّ  اإن  احل�����رَف  واأ�����ش����رُج 

ال���ق���ل���ِب م���اط���رًة ت���ه���اط���ل���ت يف ح���ن���اي���ا 

ٌ
ف���ف���ي ال�������ف��������ؤاِد ل���ه���ا نُ���������زٌل وم���ت���ك���اأ

يظللني ال���ب���اه���ي  ح��ج��ره��ا  يف  ُرب����ّي����ُت 

ف���اِت���نَ���ٌة ع���بْ���ُق ال���رح���ي���ِق بها خ�������ش���راءُ 

م���ا����ش���ت �������ش������رى  ال����ن���������ش����ي����ُم  اإذا 

ري����ا�����ش����ه����ا ب���ال���ب���ه���ا م����ك���������ش�����ةٌ ح���ل���ًا

م���ن ع�����ش��ج��ٍد رم��ل��ه��ا ال���غ���ايل ي��ج��ِلّ��لُ��ه��ا

ت��������يف حم��ا���ش��ن��ه��ا ل  امل�������دائ�������ِح  ك�������ُل 

ف�����ش��ائ��لُ��ه��ا ����ت  ع����َمّ ق����د  امل�����ك�����ارِم  داُر 

خ����ل����ُق الإب�����������اِء ب���ه���ا ف����ر�����سٌ م��ه��اب��ت��ه��ا

زم����ٍن م����ن  الأجم����������اِد  ذروةَ  ت�������ش���نَّ���م���ت 

ذك�������رى ام������ت������داٍد لأجم����������اٍد وم���ل���ح���م���ٍة

م�����ن ق����ل����ِب جن�������ٍد ب�������داي�������اٌت م����ث���ق���ٌة

ال����ف����خ����ِر �������ش������ف������اِح  يف  وخ��������لّ��������دت 

نظم�ا ق���د  الأج�������داِد  م���ن  اأ���ش��ي��ٌل  اإرٌث 

م���ن م��ن��ب��ِت ال���ع���ِز ف���ر����ش���اٌن ل��ه��م ه��م��ٌم

اأب�����ط�����اُل ف���خ���ٍر م�������راُم امل����ج����ِد غ��اي��ت��ه��م

م����اآث����ره����م حت���������ش����ى  ول  الأول����������������ن 

���ش��ي��ٌم ل���ه���م  ق�����������دواٌت  امل������������روءِة  ويف 

اأ����ش���م���ى امل����ع����اين ت�������راءى يف ت��اح��م��ه��ا

ن�������ش���ائ���ُم ال���ف���ج���ِر ه���لّ���ت م����ع ب�����ش��ائ��ره��ا

وح�شتها ب��ع��د  ف��ي��ه��ا  الأم������ُن  ا���ش��ت���ط��َن 

ال���ع���ِز يف الأق����ط����اِر اأج��م��ع��ه��ا هي م���ن���ارةُ 

بيد ي����ٌد  وام����ت����دت  ن��ل��ت��ُف  اخل���ط���ِب  يف 

ب���ال���ظ���ف���ِر ت����رف����ُل يف ال���ع���ل���ي���اِء ���ش��ام��ق��ًة

ت����ق����لَّ����دت ب����������ش����اِح امل�����ج�����ِد ك��ا���ش��ي��ه��ا

ت�شاميها م���ن  ُح�����ش��ن��اً  ال���ف���راق���ُد  ت���زه���� 

حل����ن����اً اأع�����������َمّ ف���������ش����اءات����ي ي��غ��ّط��ي��ه��ا

ي���ف��ي��ه��ا ال�������ش���ع���ُر ل ����ش���ك���ٌر  وي���ق�������ش���ُر 

ت���رب���ع���ت ع����ر�����سَ روح������ي يف اأق��ا���ش��ي��ه��ا

خ���ّب���ي���ه���ا
ُ
ي����اق�����ت����ٌة ب�����ن اأ�����ش����اع����ي اأ

يف ف��ي��ئ��ه��ا ال��ن��ف�����ُس ق���د ن���ال���ت اأم��ان��ي��ه��ا

�����ش����ذاه����ا يف رواب���ي���ه���ا ال���ع���ل���ي���ِل  ب�������رءُ 

ماآقيها ماجت  قد  الزهِر  واأع��ُن  خمائلها  

م�����ن ����ش���ن���د����سٍ زان���������ُه ن����ف����ٌل ي��غ��ط��ي��ه��ا

ف��ي��اف��ي��ه��ا ����ش���ت���ى  ال���������دِر يف  ن���ف���ائ�������ُس 

م��راق��ي��ه��ا ع��ظ��ي��ٌم يف  ط������ٌد  اجل�������ِد  يف 

يف ك�����ِل ����ش���ق���ٍع وي����ذك����� م����ن غ����ادي���ه���ا

تخفيها الأر���������سِ  يف  ي����ٌد  ت�����ش��ت��ط��ي��ُع  ل 

ي�������م اب���ت���دي���ن���ا وت��������اُج ال����ع����ِز زاه���ي���ه���ا

ن���ق�������ٌس يف م��ب��ان��ي��ه��ا ال���ف���خ���ِر  دع�����ائ�����ُم 

ي��روي��ه��ا ال����ت����اأري����خ  دف������ُر  ال���ع���ا  اأوَج 

حاويها الترِب  جلِن  من  �شحائٌف  �شريتها  

م��ن��اح��ي��ه��ا ف�����ري�����داً جت���ل���ى يف  ع����ق����داً 

ن����ا����ش���ي���ه���ا يف  ب�����اق�����ي�����اٌت  اآث�������اره�������ا 

ُزه������ر اجل����ب����اِه و������ش�����ادوا يف ع���ال��ي��ه��ا

ف��ي��ه��ا ب�������ش���م���ات���ه���م  م����ك����رم����ٍة  ك������ِل  يف 

تُ��ل��ب��ي��ه��ا ال���ع���ل���ي���ا  ال����ن���������سِء يف  ع�����زائ�����ُم 

ت���اآل���ف���ت ب���ع���د ط�������ِل ال�����ن�����اأي اأه���ل����ه���ا

ورف�����رف�����ت راي��������ُة ال���ت����ح���ي���ِد ع��ال��ي��ه��ا

يُحييها ال��ب��ي��داِء  يف  ال�����ش��ب��ُح  و���ش��ع�����ش��َع   

امل���������������اُذ ب��������زه��������ٍ� ك��������م ن���ن���اج���ي���ه���ا

ن���������ذوُد ع���ن���ه���ا وب�����������������الأرواِح ن��ف��دي��ه��ا

ي��ح��اك��ي��ه��ا اأف���������ٌق  ول  ب�������ادي  ت�������ش���م���� 

ورفرفت 
راية 

التوحيِد 
عاليها

ُ
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 - التحرير:

بكلية  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�����س��م  ن��ّظ��م 

واالجتماعية  االإن�سانية  ال��ع��ل��وم 

علمية  رحلة  املا�سي-  -الف�سل 

»اأ�سكال  مقرر  لطالب  تطبيقية 

 60 ���س��ط��ح االأر�������ض« وع���دده���م 

عبداهلل  الدكتور  باإ�سراف  طالباً 

خ�سم  اإىل  ال��ول��ي��ع��ي   ن��ا���س��ر  ب��ن 

احلبل  ط��ري��ف  ون��ف��ود  احل�����س��ان 

الق�سب. و�سبخة 

كاماًل  يوماً  الرحلة  ا�ستغرقت 

وحتى  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  من 

واأ�سهم  م�ساء.  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

والق�سم  والكلية  اجل��ام��ع��ة  دع��م 

واإكمالها  الرحلة  اأمور  ت�سهيل  يف 

وجه. اأكمل  على 

اجلامعة(  ل�)ر�سالة  بذلك  �سّرح 

الدكتور عبداهلل بن نا�سر الوليعي 

امليداين  العمل  يدعم  قال:  حيث 

تعزيز  خالل  من  اجلغرافيا  منهج 

�سدِّ  يف  اجلغرايف  والفهم  املعرفة 

ال��ف��ج��وة ب��ن ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

ي�ساعد على  اإذ  والعامل احلقيقي؛ 

للم�سطلحات  الطالب  فهم  تعزيز 

الطبيعية  اجلغرافية  والعمليات 

بالرحالت  القيام  اإن  والب�سرية. 

ال��ع��ل��م��ي��ة ي�����س��اع��د ال���ط���الب يف 

ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م��ن 

مهارات  مثل:  املختلفة  امل��ه��ارات 

املالحظة،  ومهارات  اال�ستف�سار، 

البيانات،  البيانات، وحتليل  وجمع 

وع���م���ل اخل�����رائ�����ط، وم����ه����ارات 

التقارير. وكتابة  التحقق، 

واأ�����س����اف: ك��م��ا ي��وف��ر ال��ع��م��ل 

باجلامعات  القبول  بوابة  امليداين 

تقديرهم  لتطوير  للطالب  وفر�سة 

مل��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة م���ن ال��ب��ي��ئ��ات 

من  ال��ط��الب  فتمكن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

زيارة البيئات التي ي�سعب زيارتها 

اأي�ساً  مهمة  و�سيلة  يوفر  ب�سهولة 

ي����ة ال���ت���اأث���رات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل����روؤ

البيئية  للتغرات  الكبرة  والبيئية 

حميطهم.  يف 

اأن  ال��ف��وائ��د جن��د  وم���ع ه���ذه 

على  طغت  قد  القيود  هذه  بع�ض 

مما  احلقلية،  الدرا�سات  تنظيم 

ين�سدون  ال��ذي��ن  ول��ئ��ك  اأ ي��ح��ب��ط 

ال�����س��ن��وات  امل���ي���داين يف  ال��ع��م��ل 

اأن  امل��ه��م  ل��ذل��ك م��ن  االأخ�����رة. 

ي�����درك ج��م��ي��ع امل�������س���ارك���ن يف 

امليداين  العمل  تخطيط  عملية 

ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  دوار  االأ ت��ن��وع 

امليداين،  العمل  ديها  يوؤ اأن  ميكن 

لهام  اإ على  قدرته  اإىل  باالإ�سافة 

وحت��ف��ي��ز ج��ي��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل م��ن 

يتجزاأ  ال  جزء  فهي  اجلغرافين، 

اجلغرافيا. من 

اأن  اإىل  ال���ول���ي���ع���ي  واأ������س�����ار 

زي���ارة  ���س��م��ل��ت  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

طويق،  جبال  يف  احل�سان  خ�سم 

خ�سم  نحو  الرحلة  اجتهت  حيث 

وذلك  طويق،  جبال  يف  احل�سان 

عن  ال��ط��الب  در���س��ه  م��ا  لتطبيق 

اململكة  يف  وت�����س��ك��ل��ه��ا  احل���اف���ات 

هو  واخل�سم  ال�سعودية.  العربية 

نتيجة  احل��اف��ة  مقدمة  م��ن  ن��ت��وء 

امل�ستمر  وللرتاجع  املائية  للتعرية 

خ�سوماً.  وت�سمى  للحافة 

ال�سيخ عبداهلل ابن  وقد حتدث 

حتديداً  اخل�سم  هذا  عن  خمي�ض 

ومما  اليمامة)،  (معجم  كتابه  يف 

عنه: ذكره 

االأح�سنة  كواحد   - احِل�َسان: 

العار�ض  اأنوف  اأبرز   - اخليل  من 

واأو�سعها  �سهرة  واأكرثها  واأطولها 

ي�ساهد  احِل�سان)  (َخ�سم  ذك��راً، 

مقلد  �سافن  ح�سان  كاأنه  بعد  من 

ع��ن��ان��ه، ول��ه��ذا ت��ن��اول��ه ال�����س��ع��راء 

بالو�سف. وخ�سوه  بالذكر 

ي���������س����اً: ي���ق���ع خ�����س��م  وذك������ر اأ

رغ��ب��ة من  م��ق��اب��ل  احل�����س��ان يف 

ويف  ال�سرق،  من  املحمل  منطقة 

ظهره وادي عبيرثان، وجنوبه يقع 

قرية  �سماله  ويف  ال��رتاب،  خ�سم 

من  وينحدر  حولها.  وما  الروي�سة 

كبر  �سعب  حوله  وما  االأنف  هذا 

َرَغَبة. بلدة  ي�سقي 

احلافة  هذه  الطالب  راأى  وقد 

طريقة  ل��ه��م  و���س��رح  ال��ع��ن،  راأي 

اهلل  �سنع  ب��دي��ع  وراأوا  ت��ك��ون��ه��ا، 

من  الت�سكيالت  ه��ذه  يف  وق��درت��ه 

الطالب  وبحث  الطبيعية.  البيئة 

ع��ن احل��ف��ري��ات اجل��ورا���س��ي��ة يف 

على  وع�����رثوا  اجل��ب��ل  ح�����س��ي�����ض 

احللزونات،  ت�سمل:  منها  من��اذج 

االإ�سفنجي  وال�سمك  والق�سريات، 

وغ����ر ذل������ك.  وظ���ه���رت ف��ائ��دة 

م��ق��ارن��ة  اجل�����س��م  وزن  اع���ت���دال 

الوزن  معتديل  اإن  حيث  بزيادته، 

اأك���رث حركة  ك��ان��وا  ال��ط��الب  م��ن 

وا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل�����س��رح وق���رب���اً من 

ال��ظ��اه��رة ع��ل��ى خ��الف اأ���س��ح��اب 

اأخ���ذوا  ال��ذي��ن  الثقيلة  االأوزان 

ملا  اأوزان��ه��م  من  بالتخفيف  وع��دا 

من  مل�سوه  ومل��ا  الفوائد  م��ن  راأوه 

والعمل. احلركة  عوائق يف 

نحو  الرحلة  انطلقت  ذلك  بعد 

ال�سبخة  زيارة  وهو  الثاين  الهدف 

وامل��م��ل��ح��ة يف ال��ق�����س��ب.  وك��ان��ت 

زي���ارة م��ف��ي��دة مل�����ض ال��ط��الب من 

لهم  و�ُسرح  ال�سباخ  حقيقة  خاللها 

يف  االأم���الح  ودور  ت�سكلها  كيفية 

على  نافعة  جولة  ذلك  وتال  ذلك، 

ا�ستخراج  وطريقة  اململحة  مناطق 

امل���ل���ح م���ن���ه���ا،  وت��ت��ب��ع ال��ط��الب 

م���راح���ل اإع������داد امل���ل���ح واالأج����ل 

و  امللح،  لت�سكل  يحتاجونه  ال��ذي 

ذلك.  العاملن عن  ا�ستف�سروا من 

الواحد  احلو�ض  اأن  لهم  وات�سح 

اأ�سهر  �ستة  اإىل  اإع����داده  يحتاج 

كل  م��اء  ل��ي��ه  اإ ي�ساف  اإذ  اأك��رث  اأو 

ي�ساف  امللح  يتكون  اأن  وبعد  مرة 

وهكذا.  نف�سه،  بال�سمك  اآخر  ماء 

تبداأ  ال�سالفة  امل��دة  م�سي  وبعد 

وت�سنيفه  ا���س��ت��خ��راج��ه،  ع��م��ل��ي��ة 

املوقع  يف  يغ�سل  خ�سن  ملح  اإىل 

يف  وي��ع��ب��اأ  ال�سوائب  م��ن  وينظف 

التجارية،  املحاّل  يف  تباع  اأكيا�ض 

للم�سنع ويعباأ يف  ينقل  ناعم  وملح 

من  وينظف  يغ�سل  اأن  بعد  علب 

ال�سوائب.

وال�����س��ب��خ��ة م�����س��ط��ل��ح ع��رب��ي 

امللحية  امل�سطحات  ع��ل��ى  يطلق 

ال�����س��اح��ل��ي��ة وال���داخ���ل���ي���ة، وه��ي 

مياه  اإليها  تنتهي  منخف�سة  اأر�ض 

نتيجة  وتتكون  املحيطة،  ال�سعاب 

والرمل  والطمي،  الغرين،  اإر�ساب 

قد  �سحلة  منخف�سات  يف  الطيني 

االأح��ي��ان،  بع�ض  يف  وا�سعة  تكون 

بامللح  االإر�سابات  تت�سبع  وغالباً 

ن���ظ���راً الن���ع���دام ت�����س��ري��ف امل��ي��اه 

ق�سرة  لها  يكون  وق��د  املتجمعة، 

. ملحية

اإىل  الرحلة  اجتهت  ذل��ك  بعد 

عريق  نهاية  احلبل  طريف  نفود 

تطبيق  هو  الغر�ض  وكان  البلدان 

الرمال من  الطالب عن  در�سه  ما 

واحلركة.  واحلجم،  ال�سكل،  حيث 

وق����د مل�����ض ال���ط���الب م���ن خ��الل 

االأمور. هذه  حقلية  م�ساهدة 

يبداأ  املَْظُهور  نُُفود  نهاية  فبعد 

طوله  يبلغ  ال��ذي  ال��ثُّ��َويْ��َرات  نُُفود 

ميثل  ك��م   126 م��ن��ه��ا  ك���م،   250
نُُفود  نهاية  البُلَْدان  ُع��َريْ��ق  نُُفود 

يطلق  البلدان  وعريق  الثَُّويَْرات. 

ع��ل��ى اجل���زء اجل��ن��وب��ي م��ن نُ��ُف��ود 

بَ��ا  اأ َدْرب  م��ن  اب��ت��داًء  ال��ثُّ��َويْ��َرات 

الِبيْخ املزفت الذي يربط بن  ال�َسّ

َحَماَدة الَغاط واأم َحْزم عند درجة 

���س��م��االً.  درج���ة   25  َ 50 ع��ر���ض 

يتناق�ض  الثَُّويَْرات  نُُفود  وعر�ض 

اجلنوب. نحو  باطراد 

ال��دك��ت��ور  ���س��رح  ال���رم���ال  ويف 

ال��ول��ي��ع��ي وط���ال���ب ال���دك���ت���وراه 

ب��ال��ق�����س��م ي��و���س��ف ���س��امل ع��واق��ب 

ت���دم���ر ال���ن���ب���ات���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

التطعي�ض  وخ��ط��ورة  وده�����س��ه��ا، 

ال�سطحية  ال��ط��ب��ق��ة  حت��ري��ك  يف 

اآخ��ر،  اإىل  مكان  من  تنتقل  التي 

-االآن-  ه��ب��ة  اأدن�����ى  اإن  ح��ي��ث 

رملية.  عا�سفة  اإحداث  ت�ستطيع 

ب��ال��ت��ع��رف على  ال��ط��الب  ق��ام  ث��م 

الطبيعية  النباتات  بع�ض  بقايا 

واقتنعوا  ال��رم��ال،  يف  تنمو  التي 

-ف��ع��اًل- ب���اأن االأم���ر ي��ح��ت��اج اإىل 

على  التعدي  ملنع  اجلهود  تكاتف 

لتفادي  عليها  واحلفاظ  النباتات 

من  تنجم  التي  البيئية  امل�سكالت 

اإ�سعافها. اأو  اإزالتها 

الجبال والرمال والسباخ تجتمع في رحلة ميدانية 
لطالب الجغرافيا
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ت�سوير - �سارة احلمدان
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معايل رئي�ض اجلامعة  يتفّقد م�شروع اإن�شاء املدرجات التعليمية  ومعر�ض اجلامعة واملواقف التابعة لها 

ويتابع �شري العمل فيها

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

جمعية »سند« الخيرية  تزور أطفال مركز األورام

التطوير والجودة تزور دار الرعاية االجتماعية للمسنين
�ضمن جهودها التطوعية..

 - م�شاعد الغنيم:

زارت رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية 

�سند اخلريية �ساحبة ال�سمو امللكي 

الأم����رية ع��ادل��ة بنت ع��ب��داهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود موؤخرا  اأطفال 

املدينة  يف  اجلامعي  الأورام  مركز 

ك��ّرم��ت  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة،  الطبية 

الأم��ه��ات وق��ّدم��ت ال��ه��داي��ا، وذل��ك 

لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  بح�سور 

ال�سحية يف املدينة الطبية الدكتور 

الإدارة  وم��دي��ر  اجل��ا���س��ر،  ف���وزي 

الأ�ستاذ  املر�سى  ل�����س��وؤون  العامة 

ال��ر���س��ي��د، ورئ��ي�����س��ة ق�سم  م��ط��ل��ق 

رمي  الأ�ستاذة  الجتماعية  اخلدمة 

العمري.

 - التحرير:

نيابة عن عميد التطوير واجلودة 

الدكتور مبارك بن هادي القحطاين 

قامت وكيلة عمادة التطوير واجلودة 

بنت  نورة  الدكتورة  التطوير  ل�سوؤون 

من  ف��ري��ق  ب��راأ���س  العفيف  عبيد 

ومن�سوبات  من�سوبي  من  املتطوعني 

عمادة التطوير واجلودة، ومب�ساركة 

ع����دد م���ن ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 

حيث  التمري�س؛  بكلية  املتطوعني 

متت زيارة دار الرعاية الجتماعية 

انطاقاً  وذلك  بالريا�س،  للم�سنني 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  توليه  مما 

ال�سريفني -يحفظه اهلل- من رعاية 

حيث  بامل�سنني؛  ب��ال��َغ��ني  واه��ت��م��ام 

امل��ب��ادرات  اإط��اق عديد من  ج��رى 

لتح�سني جودة احلياة، ورفع م�ستوى 

اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م؛ اع��راف��اً 

باإ�سهاماتهم يف املجتمع، وا�ست�سعاراً 

للقيم الإ�سامية احلميدة التي تدعو 

اإىل توقري امل�سنني واحرامهم.

وياأتي تنظيم العمادة لهذه الزيارة 

التطوعية  الأعمال  لربنامج  تنفيًذا 

التي تقدمها العمادة دعًما للمجتمع 

ورق���ي���ه وحت��ق��ي��ق ج�����ودة احل��ي��اة 

وم�ستهدفات روؤية ال�سعودية 2030.  

ويقوم مبتابعة تنفيذها الأ�ستاذ علي 

�سعبة  رئي�س  احل��رب��ي   عليان  ب��ن 

املتابعة بعمادة التطوير واجلودة. 
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توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة 
والمركز الوطني لتنمية القطاع 

غير الربحي

 - التحرير:

ا�ستقبل نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

التنفيذي  الرئي�س  موؤخراً،  الطاب  �سوؤون  عمادة  مبقر  النمي  �سالح  بن 

للمركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي الأ�ستاذ اأحمد بن علي ال�سويلم 

والوفد املرافق له، بح�سور الدكتور علي الدلبحي عميد �سوؤون الطاب.

�سوؤون  بعمادة  -ممثلة  اجلامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  ج��رى  وق��د 

تعزيز  بهدف  الربحي؛  غري  القطاع  لتنمية  الوطني  وامل��رك��ز  ال��ط��اب- 

التن�سيق والتكامل وتفعيل منظومة ال�ستثمار الجتماعي يف اململكة العربية 

ال�سعودية مبا يحقق رفع م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي، وتعميق الأثر 

الجتماعي، وجعل اململكة من الدول الرائدة يف هذا املجال عاملياً.

توقيع اتفاقية تأسيس كرسي 
أبحاث الحوار اإللكتروني والتواصل 

الحضاري

 - التحرير:

وّقع الدكتور يزيد بن عبدامللك اآل ال�سيخ نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات 

الإلكروين  احلوار  اأبحاث  كر�سي  تاأ�سي�س  اتفاقية  العلمي  والبحث  العليا 

والتوا�سل احل�ساري بتمويل من موؤ�س�سة �سليمان اأبامني الأهلية مع جمعية 

اإدارة  ركن احلوار، التي مثلها الدكتور عبدالعزيز اآل فريان رئي�س جمل�س 

اجلمعية.


