
 - فهد املون�س:

البحث  ي��وم  فعاليات  اختُتمت 

التمري�ض  لكلية  الأول  ال��ع��ل��م��ي 

برعاية  املا�ضي،  الثنني  باجلامعة 

م��ع��ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

بدران بن عبدالرحمن العمر. افتتح 

الفعالية بالنيابة عن رئي�ض اجلامعة 

الدكتور عبداهلل بن �ضلمان ال�ضلمان 

نائب الرئي�ض.

ث��اث  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ا�ضتملت 

اأف�ضل  م�ضابقة  علمية:  م�ضابقات 

مل�ضق بحثي، وم�ضابقة اأف�ضل دليل 

بحثي، وم�ضابقة النقد البحثي.

على  اأي�ضاً  الفعالية  ا�ضتملت  كما 

عناوينها:  عمل  ور���ض  اأرب��ع  اإق��ام��ة 

»ال���ن�������ض���ر ال��ع��ل��م��ي ل���اأب���ح���اث«، 

ال��ورق��ة  وم��ك��ون��ات  عنا�ضر  و«ف��ه��م 

ال��ع��ل��م��ي��ة«،و«م�����ض��ائ��ل اأخ��اق��ي��ة يف 

البحث العلمي«، و«مهارات الكتابة«.

مت خال الفعالية  اأربعة  كما ُقدِّ

من  عدد  قدمها  تقدميية،  عرو�ض 

قيادات التمري�ض يف اململكة: وهي: 

العلمي«  البحث  وفر�ض  »التحديات 

قدمها الدكتور اأحمد بن عي�ضى اأبو 

التي  التحديات  ركزت على  �ضايقة، 

البحث  بيئة  الباحثني يف  قد تواجه 

معها،  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  ال��ع��ل��م��ي، 

الأب��ح��اث،  بيئة  يف  النجاح  وفر�ض 

و�ضبل ال�ضتفادة من امل�ضادر املتاحة 

للباحثني. 

الثاين  التقدميي  ال��ع��ر���ض  اأم���ا 

مراجعة  »ع��م��ل��ي��ة  ب��ع��ن��وان:  ف��ك��ان 

الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة يف امل��ج��ات« 

بنت حامد  هيفاء  الدكتورة  قدمتها 

وخطوات  تفا�ضيل  مبينًة  املطريي  

م��راج��ع��ة الأب���ح���اث يف امل��ج��ات 

العلمية من بداية ت�ضليم الورقة اإىل 

النهائي لرئي�ض هيئة حترير  القرار 

الثالث  التقدميي  والعر�ض  املجلة. 

التناف�ضية يف البحث  عنوانه »امليزة 

�ضعيد  ب��ن  نايف  للدكتور  العلمي« 

الزهراين، الذي ركز فيه على حث 

التناف�ض  على  وت�ضجيعهم  الباحثني 

الإيجابي الذي يعود بالنفع على بيئة 

اأو�ضح  وثقافته، كما  العلمي  البحث 

الداعمة  الأ�ضاليب  بع�ض  املتحدث 

ل��ن��ج��اح ال��ب��اح��ث��ني وال��ب��اح��ث��ات. 

الرابع  التقدميي  العر�ض  ومتحور 

بنت  �ضما  ال��دك��ت��ورة  قدمته  ال���ذي 

خطتك  »بناء  بعنوان  حماد  �ضامر 

الإ�ضرتاتيجية يف �ضوء روؤية 2030« 

للتميز  حول الإ�ضرتاتيجية الداعمة 

والنجاح يف البحث العلمي.

وقّدم الدكتور عبداهلل بن �ضلمان 

رئي�ض  معايل  ع��ن  نيابة  ال�ضلمان 

يف  للم�ضاركني  اجل��وائ��ز  اجل��ام��ع��ة 

ور�ض  وملقدمي  العلمية،  امل�ضابقات 

العلمية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وف����رق  ال��ع��م��ل 

والتنظيمية.

ه����ذا وق����د ���ض��رح ع��م��ي��د كلية 

بن عو�ض  الدكتور حمود  التمري�ض 

احلربي باأن الكلية ت�ضعى من خال 

العلمي  البحث  يوم  فعاليات  اإقامة 

العلمي يف  البحث  قيم  ت�ضجيع  اإىل 

التمري�ض  وكلية  عموماً،  اجلامعة 

على وجه اخل�ضو�ض. 

اخلبر.. ومنصة احلدثاخلبر.. ومنصة احلدث

http://rs.ksu.edu.sa/اأول �ضحيفة جامعية يف اململكة العربية ال�ضعوديةالعدد 1462 - الأحد 4 رم�ضان 1444هـ املوافق 26 مار�س 2023م resalah@ksu.edu.sa 12 �ضفحة

د. السلمان يكرم المشاركين في يوم البحث العلمي بالتمريض
برعاية معايل رئي�س اجلامعة..

االجتماع األول للجنة القبول اإللكتروني الموحد 
للطالب والطالبات في الجامعات الحكومية

 - التحرير:

للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  ُع��ق��د 

للطاب  املوحد  الإلكرتوين  القبول 

والطالبات يف اجلامعات احلكومية 

الريا�ض  مبنطقة  التقنية  والكليات 

ن��ائ��ب رئي�ض  ب��رئ��ا���ض��ة  ب��اجل��ام��ع��ة، 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ض���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والأكادميية الدكتور حممد بن �ضالح 

���ض��وؤون  ع��م��داء  وبح�ضور  ال��ن��م��ي، 

امللك  بجامعة  والت�ضجيل  القبول 

بن  حممد  الإم���ام  وجامعة  �ضعود، 

�ضعود الإ�ضامية ، وجامعة الأمرية 

وجامعة  عبدالرحمن،  بنت  ن���ورة 

للعلوم  العزيز  عبد  بن  �ضعود  امللك 

�ضطام  الأم���ري  وجامعة  ال�ضحية، 

�ضقراء،  وجامعة  عبدالعزيز،  ب��ن 

وجامعة املجمعة، ومدير عام �ضوؤون 

املتدربني باملوؤ�ض�ضة العامة للتدريب 

التقني واملهني. وا�ضتعر�ض الجتماع 

اآليات  جتارب اجلامعات يف تطوير 

للعام  القبول  القبول خال  ومعايري 

مناق�ضة  اإىل  بالإ�ضافة   ، املا�ضي 

ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�ضوعات 

مناق�ضة  اأه��م��ه��ا:  وم���ن  الأع���م���ال، 

القبول  لإج��راءات  الزمني  اجل��دول 

ه�،   1445 الق�ادم  اجلامعي  للعام 

وت�ضكيل اللجان الفرعية العاملة يف 

املوحد  الإل��ك��رتوين  القبول  بوابتي 

للطاب والطالبات وتطويرهما بعد 

التن�ضيق مع اجلهات ذوات العاقة. 

وا���ض��ت��ع��را���ض جت����ارب اجل��ام��ع��ات 

اآليات  تطوير  يف  التقنية  والكليات 

خال  ومعايريه  واإج��راءات��ه  القبول 

فرتة القبول يف العام املا�ضي.

املوحد  ال��ق��ب��ول  جلنة  وحت��ر���ض 

موا�ضلة  على  الريا�ض  منطقة  يف 

للو�ضول  القبول  اإج���راءات  تطوير 

التقني  التكامل  يف  اأف�ضل  لنتائج 

والكليات  اجلامعات  بني  والإداري 

للتقنية؛  الأمثل  والتوظيف  التقنية، 

التقني  التطور  لإج���راءات  مواكبة 

التي تعي�ضها اململكة؛ �ضعًيا واإ�ضهاًما 

ووا�ضحة  مميزة  خدمة  تقدمي  يف 

ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ت�����ض��اع��د يف 

من  جامعة  من  اأك��ر  على  التقدمي 

واح����دة،  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�ضة  ع��ر 

يف  للقبول  فر�ضة  على  واحل�ضول 

وال�ضتفادة  املتاحة،  التخ�ض�ضات 

امل��ث��ل��ى م���ن امل��ق��اع��د امل��ت��اح��ة يف 

اجلامعات والكليات التقنية مبنطقة 

الريا�ض.

 - ر�ؤى ال�سلّيم

اأعلنت عمادة �ضوؤون القبول والت�ضجيل عن تعديل مواعيد بدء املحا�ضرات 

الأخرى  والأن�ضطة  بعد  عن  التعليم  اأو  الكلي  النتظام  بنمط  تُدر�ض  التي 

للمقررات خال �ضهر رم�ضان للعام اجلامعي 1444 ه� وفق اجلدول.

على اأن تُخت�ضر مدة املحا�ضرة مبقدار 20 دقيقة، لتكون مدة املحا�ضرة 

45 دقيقة بدلً عن 65 دقيقة، و90 دقيقة بدلً عن 130 دقيقة.
اأوقات �ضعبها من بعد  كما مت توجيه الأق�ضام التي تقدم مقررات تبداأ 

ال�ضاعة 6:30 م�ضاء اأو ت�ضتمر بعدها باإعادة جدولة اأوقات تلك ال�ضعب، 

وذلك بالتفاق مع اأ�ضتاذ املقرر ومبا يخدم م�ضلحة الطلبة.

تعديل مواعيد المحاضرات في رمضان الجامعة تشارك فى 
»ساعة األرض« 

 - التحرير:

ت�����ض��ارك اجل��ام��ع��ة يف احل��دث 

البيئي العاملي (�ضاعة الأر�ض) الذي 

ي�ضادف اآخر �ضبت من �ضهر مار�ض، 

التغري  اأبحاث  كر�ضي  من  باإ�ضراف 

والغطاء  البيئة  وتنمية  امل��ن��اخ��ي 

ال��ن��ب��ات��ي، حيث تُ��ط��ف��اأ الأن����وار يف 

املدينة اجلامعية ملدة 60 دقيقة من 

ال�ضاعة 8:30 وحتى 9:30 م�ضاًء؛ 

احل�ض  رف��ع  يف  امل�ضاهمة  ب��ه��دف 

البيئي بق�ضية التغري املناخي، ودعم 

املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�����ض��ارك��ة 

بيئية  ر�ضالة  وهذه  البيئة.  حلماية 

هامة لتعزيز مبداأ الرت�ضيد للتقليل 

من املخاطر الناجمة عن ا�ضتهاك 

يف  وللم�ضاهمة  امل��ف��رط،  الطاقة 

من  واحل���د  البيئية،  القيم  تنمية 

املمار�ضات اخلاطئة التي توؤدي اإىل 

تعزيزاً  الطبيعية،  املوارد  ا�ضتنزاف 

مع  يتوافق  مبا  ال�ضتدامة  ملفاهيم 

حتقيق روؤية اململكة.
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 - دمية املقرن:

ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 

ن�سج  موؤ�سر  يف  اخلام�س  امل�ستوى 

من  الثاين  للن�سف  البيانات  مكتب 

مكتب  م��ن  ال�سادر  2022م  ال��ع��ام 

اإدارة البيانات الوطنية، الذي يقي�س 

ال��ب��ي��ان��ات يف  م��ك��ات��ب  م���دى ن�سج 

11موؤ�سراً  وفق  احلكومية  اجلهات 

طليعة  يف  اجلامعة  وكانت  فرعياً، 

 170 ب��ن  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 

جهة ظهرت نتائج قيا�سها.

 وبهذه املنا�سبة رفع معايل رئي�س 

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

الرحمن العمر بالغ ال�سكر والعرفان 

ملقام خادم احلرمن ال�سريفن امللك 

وويل عهده  العزيز  بن عبد  �سلمان 

الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان – حفظهما اهلل – 

ملا يقدمانه للجامعة من دعم م�ستمر 

مّكنها من حتقيق هذا الإجناز. 

واأعرب معاليه عن فخره بو�سول 

الن�سج  من  م�ستوى  لأعلى  اجلامعة 

يف مكتب البيانات، حيث قال: »هذا 

الإجناز جاء بعد تنفيذ الأمر ال�سامي 

وتاأكيداً  املكتب،  بتاأ�سي�س  الكرمي 

وم�سوؤولياته  اأدواره  باأداء  للتزامنا 

املتمثلة يف اإدارة البيانات وحوكمتها 

ب�سكل  ال�سخ�سية  البيانات  وحماية 

حتقيق  اأنَّ  معاليه  واأك���د  ف��ّع��ال«.  

بن  من  الأف�سل  الرتتيب  اجلامعة 

23 جهة  حققت امل�ستوى اخلام�س 
ي��اأت��ي يف  ال��ق��ي��ا���س-  تقرير  -وف���ق 

تقدم  من  اململكة  ت�سهده  ما  �سوء 

على امل�ستويات كاّفة، ويعك�س تطور 

اجلامعة يف تطبيق احلوكمة الفّعالة 

�ساهمت  التي  بالأنظمة  والل��ت��زام 

يف حت�سن العمل املوؤ�س�سي وتعزيز 

م�ستويات الكفاءة.

الرئي�س  ن��ائ��ب  ق���ال  جهته  م��ن 

اللجنة  ورئي�س  والتطوير  للتخطيط 

وحوكمتها  البيانات  لإدارة  الدائمة 

ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  وح��م��اي��ة 

الدكتور علي بن حممد م�سملي: اإن 

تطور  على  تاأكيد  هو  الإجن��از  هذا 

تاأ�سي�س  يف  �سعود  امل��ل��ك  جامعة 

اإدارة البيانات، و�سهادة على  مكتب 

يف  تبذلها  التي  املتوا�سلة  اجلهود 

و�سع ال�سيا�سات وال�سوابط املتعلقة 

وحوكمتها،و�سمان  البيانات  ب��اإدارة 

حيث  ال�سخ�سية.  البيانات  حماية 

يعد ذلك من الأولويات الرئي�سة لدى 

اجلامعة؛ لأهميتها يف دعم مبادرات 

�سناعة  ومتكن  الرقمي،  التحول 

البيانات،  على  بالعتماد  ال��ق��رار، 

ذوات  ت��ق��دمي خ���دم���ات  و���س��م��ان 

ومن�سوبيها  لطالبها  عالية  ج��ودة 

و�سركائها، وتوفري معلومات موثوقة 

ال�سفافية  لتعزيز  الو�سول؛  و�سهلة 

امل�ستهدفات  حتقيق  يف  والإ�سهام 

الوطنية والنمو القت�سادي. 

اإدارة  مكتب  �سيوا�سل  واأ�ساف: 

اجل��اد؛  العمل  باجلامعة  البيانات 

ال�سوابط  جلميع  امتثالنا  ل�سمان 

واملوا�سفات الوطنية لإدارة البيانات 

وحوكمتها، وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

يقف  ال�سخ�سية.  البيانات  حلماية 

مكتب  احليوي  الإجن��از  ه��ذا  خلف 

اإدارة البيانات باجلامعة الذي �سدر 

قرار معايل رئي�س اجلامعة باإن�سائه 

املوافق  ه���   1442/7/10 بتاريخ 

الدكتور  برئا�سة  2021/2/22م 
اإبراهيم بن حممد متنمبك، و�ساهم 

امل�ستوى  اإىل  اجلامعة  و���س��ول  يف 

با�ستيفاء  ال��ن�����س��ج  م��ن  اخل��ام�����س 

معايري القيا�س كاّفة بن�سبة 100% 

بنهاية العام 2022م. وبهذا ال�سدد 

اإدارة  مكتب  رئي�س  �سعادة  اأو���س��ح 

على  ح��ر���س  املكتب  اأنَّ  ال��ب��ي��ان��ات 

على  بالعمل  التميز  ه��ذا  حتقيق 

ا�ستيفاء املعايري واملتطلبات الالزمة 

الن�سج.  م�ستويات  لأعلى  للو�سول 

الهيكل  ببناء  املعايري  ه��ذه  وتتعلق 

التنظيمي للمكتب، وحتديد مهامه، 

اإدارة  مل��ج��الت  م�����س��وؤول��ن  وتعين 

البيانات وحوكمتها وحماية البيانات 

البيانات،  اإتاحة  كمجال  ال�سخ�سية 

ومراقبة  البيانات،  اإدارة  وجم��ال 

المتثال،... وغريها. كما كان له دور 

اإدارة البيانات  فّعال يف و�سع خطة 

يف  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  وح��م��اي��ة 

التي  اإ�سرتاتيجيتها  وبناء  اجلامعة 

و�سرّية  خ�سو�سية  حلماية  مت  �ُسمِّ

تتعامل  التي  ال�سخ�سية  البيانات 

ال�ستفادة  وتعظيم  اجلامعة،  معها 

كما  متلكها.  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 

باأهمية  الوعي  بن�سر  املكتب  �ساهم 

موظفي  ل��دى  وحمايتها  البيانات 

حماية  ���س��م��ان  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة 

برامج  وتنفيذ  ال�سخ�سية  البيانات 

وموظفاته  املكتب  ملوظفي   تدريبية 

اإدارة  العالقة حول  ذوات  واجلهات 

البيانات وحوكمتها وحماية البيانات 

ال�سخ�سية.

وع�����ّ� ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م بن 

حممد متنمبك يف ختام حديثه عن 

رئي�س  ملعايل  وتقديره  �سكره  بالغ 

اجلامعة و نائب الرئي�س للتخطيط 

الذي  للمكتب  لدعمهما  والتطوير 

الكامل  امل�ستوى  حتقيق  م��ن  مّكن 

م���ن ال��ن�����س��ج خ����الل ه����ذه امل����ّدة 

هو  النجاح  هذا  اأن  مبيناً  الوجيزة، 

بن جهات  والتكامل  للتعاون  نتيجة 

ال��دوؤوب  والعمل  املختلفة  اجلامعة 

اأه��داف  لتحقيق  املكتب  ملن�سوبي 

اإدارة البيانات يف اجلامعة.

بعد ا�ستيفاء مكتب البيانات معايري القيا�س بن�سبة ٪100

الجامعة تنال مرتبة متقدمة من بين 
الجهات الحكومية

د. العمر: مكتب البيانات يعكس مدى التطور في تطبيق الحوكمة الفعالة في الجامعة

د. متنمبك د. م�سملي د. العمر

د. مسملي: إدارة البيانات تعد أولوية رئيسة 
لدى الجامعة لتحقيق المستهدفات الوطنية

د. متنمبك: جهود التخطيط والتنفيذ والتوعية 
المشتركة ساعدت في استيفاء المعايير
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IMC د. السلمان يستقبل وفدًا من جامعة

د. آل الشيخ يرعى حفل تكريم اللجان المنظمة لمؤتمر 
العلوم الدولي 2023

 ـ التحرير:

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

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

العمر ا�ستقبل نائب الرئي�س الدكتور 

وفًدا  ال�سلمان  �سلمان  بن  عبداهلل 

من جامعة IMC النم�ساوية للعلوم 

يف  (كرمي�س)،   التطبيقية  الطبية 

ال��دك��ت��ور ه��اي��ن��ز بوير  م��ق��دم��ت��ه��م 

الرئي�س التنفيذي للجامعة و رئي�س 

رئي�س  يرافقه  الإ���س��راف،  جمل�س 

اإدارة اأعمال املعهد.

احلديث  تبادل  اللقاء  خالل  مت   

بني الطرفني حول التعليم اجلامعي 

و�سبل التعاون امل�سرتك يف املجالت 

الأكادميية والبحثية.

 - التحرير:

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الث��ن��ني 

املا�سي، حفل تكرمي للّجان املنظمة 

2023 حتت  ال��دويل  العلوم  ملوؤمتر 

رعاية وح�سور نائب رئي�س اجلامعة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

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

بال�سالم  احلفل  ب��داأ  حيث  ال�سيخ. 

احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  ف��اآي��ات  امللكي 

العلوم  كلية  عميد  األ��ق��ى  ب��ع��ده��ا 

العثمان  عبداهلل  بن  زي��د  الدكتور 

كلمته التي بنّي فيها اأن حفل التكرمي 

ياأتي تقديراً من كلية العلوم جلهود 

اللجان امل�ساهمة يف اإجناح فعاليات 

حتى  بُذلت  التي  واجلهود  املوؤمتر  

اأ�سبح هذا املوؤمتر عالمة فارقة بني 

املوؤمترات الدولية.

اجلامعة  رئي�س  نائب  األقى  كما 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

جناح  على  فيها  اأث��ن��ى  التي  كلمته 

املوؤمتر، كما قدم �سكره ملن�سوبي كلية 

هي  العلوم  كلية  اأن  واأو�سح  العلوم، 

العمود الفقري لأبحاث اجلامعة؛ ملا 

تتميز به الكلية من غزارة يف الإنتاج 

هذه  مثل  ت��ك��رار  ومت��ن��ى  البحثي، 

املوؤمترات يف امل�ستقبل .

موؤمتر  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت��در 

ُعقد  ال��ذي   2023 ال��دويل   العلوم 

يف الفرتة املمتدة من 6 - 8 فرباير 

املا�سي يف رحاب اجلامعة بلغ عدد 

احل�سور فيه من الفئات امل�ستهدفة 

بلغ  كما  م�سارك،    6000 من  اأكرث 

دولة   88 فيه  امل�ساركة  الدول  عدد 

وال��دول  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  م��ن 

العربية، والدول الآ�سيوية والأوروبية 

امل��وؤمت��ر  ت�سمن  كما  والأم��ري��ك��ي��ة، 

عديًدا من الور�س والندوات العلمية 

واجلل�سات احلوارية .

مذكرة تفاهم بين الصندوق الخيري 
لرعاية طالب المنح الدراسية 

وجمعية حفظ النعمة الخيرية 

 - التحرير:

حفظ  وجمعية  الدرا�سية  املنح  طالب  لرعاية  اخلريي  ال�سندوق  وّقع 

للتعاون  تفاهم  مذكرة  املا�سي  الف�سل  خالل  بالريا�س  اخلريية  النعمة 

للطلبة  اخلريية  وامل��ب��ادرات  امل�ساعدات  لتقدمي  الطرفني  بني  امل�سرتك 

الدوليني واأ�سرهم. 

وتهدف املذكرة اإىل اإقامة الدورات التثقيفية ملن�سوبي اجلامعة (اأع�ساء 

هيئة التدري�س، وموظفي اجلامعة وموظفاتها، وطالب اجلامعة وطالباتها) 

يف حدود جمال عمل اجلمعية.

كما تهدف املذكرة اإىل توفري البيئة التطوعية يف اجلمعية جلميع موظفي 

اجلامعة وموظفاتها، وت�سجيل ذلك ر�سميا يف بوابة وزارة املوارد الب�سرية، 

الطلبة  مل�ساعدة  اجلمعية  خدمات  من  ال�ستفادة  اإىل  املذكرة  تهدف  كما 

الدوليني واأ�سرهم .  

وّقع املذكرة نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون 

التعليمية والأكادميية رئي�س جمل�س اأمناء ال�سندوق اخلريي الدكتور حممد 

بن �سالح النمي، وعن اجلمعية املدير التنفيذي للجمعية بالريا�س الأ�ستاذ 

را�سد بن �سالح احلديثي.

شؤون الطالب تنظم مبادرة الملتقى 
التطوعي األول لعام 2023

 - ال�شراكة الطالبية:

اأطلقت عمادة �سوؤون الطالب ممثلة بربنامج ال�سراكة الطالبية مبادرة 

امللتقى التطوعي بن�سختها الأوىل 2023 على مدى يومني متتالني، برعاية 

بن  حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

�سالح النمي. ت�سمنت الفعاليات  ٩ ور�س عمل ا�ستفاد منها ما يقارب ٣٥٠  

الأعمال  اإىل  جل�سات حوارية عن  اإ�سافة  الفئات،  م�ساركاً  من خمتلف 

التطوعية وجتارب واقعية مرثية ومفيدة، وذلك يف ق�سر العار�س.

لدى  للتطوع  اجلوهرية  بالقيم  يعّرف  معر�س  الفعاليات  �ساحب  كما 

املعر�س  افتُتح  زائ��ًرا،   ٦٣٠ يقارب  ما  زواره  بلغ  تطوعية خمتلفة،  جهات 

روؤى  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكيلة  بح�سور 

القفيدي، ووكيل العمادة لالأن�سطة وال�سراكة الطالبية الدكتور عبدالعزيز 

العريفي.

هدفت املبادرة لن�سر ثقافة العمل التطوعي مبا يتوافق مع برامج روؤية 

اململكة العربية ال�سعودية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية ال�ساملة يف كافة املجالت 

والقطاعات، مبا يف ذلك القطاع غري الربحي، وتعزيز روح التكافل والتعاون 

بني اأطياف املجتمع كافة.

معرض توعوي لصحة الفم واألسنان

  - التحرير:

مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سحة الفم والأ�سنان نظم م�ست�سفى طب الأ�سنان 

الطبية  العلوم  بكلية  الأ�سنان  �سحة  ن��ادي  -مب�ساركة  الطبية  املدينة  يف 

للم�ست�سفى  الطبي  املدير  بح�سور  توعوًيا  معر�ًسا  باجلامعة-  التطبيقية 

اجلمحان  عبداهلل  الدكتور  الطبي  املدير  ونائب  ال�سبيت  �سارة  الدكتورة 

ورئي�س ق�سم �سحة الفم والأ�سنان الدكتور عمر العقيل.

 - التحرير:

ن��ظ��م ك��ر���س��ي اأب���ح���اث ال��ت��غ��ري 

والغطاء  البيئة  وتنمية  امل��ن��اخ��ي 

بعنوان  ت��وع��وًي��ا  ب��رن��اجًم��ا  النباتي 

مبنا�سبة  البيئة«  على  »املحافظة 

طويق  م��دار���س  يف  البيئة  اأ���س��ب��وع 

رفع  يف  امل�ساهمة  بهدف  م��وؤخ��راً؛ 

وتعزيز  املجتمع،  يف  البيئي  احل�س 

البيئة.  جتاه  الإيجابية  ال�سلوكيات 

عر�س  على  الربنامج  ا�ستمل  وقد 

ق��دم��ت��ه ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان احل��رب��ي 

اأ�ستاذ وراثة النبات امل�ساعد، تناول 

الإيجابي،  البيئي  ال�سلوك  اأهمية 

املحافظة  يف  اليومية  واملمار�سات 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، مب�����س��ارك��ة وت��ف��اع��ل 

ت�سمن  كما  طالبة.   200 من  اأكرث 

ر�سم  اأج��م��ل  م�سابقة  ال��ربن��ام��ج 

بعد  تعرفك«،  »بيئتك  �سعار  حتت 

زراعة  يف  الطالبات  �ساركت  ذلك 

ال�����س��ت��الت يف ح��دي��ق��ة امل���دار����س 

ب��اإ���س��راف ك��ل م��ن الأ���س��ت��اذة �سهام 

املبارك.  رمي  والأ���س��ت��اذة  الغامدي 

وقد ذكرت الدكتورة اأ�سماء احلقيل 

امل�سرف على الكر�سي اأهمية تنظيم 

يف  للم�ساهمة  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل 

بامل�سوؤولية  ال�سعور  وتر�سيخ  تنمية 

ووجهت  املجتمع،  يف  البيئة  جت��اه 

امل���دار����س  م���دي���رة  اإىل  ���س��ك��ره��ا 

واملوجهة  اجل��اف��ل،  دلل  الأ�ستاذة 

الثنيان  �سم�س  الأ�ستاذة  الطالبية 

كما  التنظيم،  وح�سن  التعاون  على 

ل�سيانة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ���س��ك��رت 

امل�سروعات اخلدمية باأمانة منطقة 

ال��ري��ا���س ع��ل��ى ت��وف��ري ال�����س��ت��الت 

امل�ستخدمة يف الزراعة.

مبنا�سبة اأ�سبوع البيئة...

كرسي التغير المناخي ينظم برنامجًا في مدارس طويق 

ورشة عمل بالعمارة وعلوم البناء
-التحرير:

البناء  وعلوم  العمارة  ق�سم  نظم 

بالتعاون مع الأندية الطالبية بكلية 

عمل  ور���س��ة  والتخطيط  ال��ع��م��ارة 

بليندر«  برنامج  يف  »مقدمة  بعنوان 

ويهدف الربنامج اإىل �سقل مهارات 

املتدربني يف الر�سم ثالثي الأبعاد مع 

الرتكيز على متكينهم من الت�سميم 

الرباميرتي الذي يتميز بالن�سيابية 

يف  وال��ت��درج  اخل��ط��وط  يف  العالية 

بكونه  ال��ربن��ام��ج  يتميز  الأ���س��ك��ال. 

على  الربنامج  يعتمد  كما  جمانيا، 

الكتل  لتكوين  مب�سطة  م��ع��ادلت 

للتغيري؛  قابلة  معلومات  واإدخ����ال 

للدرا�سة  بديل  من  اأك��رث  ينتج  مما 

وال��ت��ق��ي��ي��م. ق���دم ال��ور���س��ة ���س��ع��ادة 

هيئة  ع�سو  عابد  جميل  ال��دك��ت��ور 

وع��ل��وم  ال��ع��م��ارة  بق�سم  ال��ت��دري�����س 

يوم  بعد  الور�سة عن  ُقدمت  البناء. 

الأحد ١٩ مار�س ٢٠٢٣م، وح�سرها 

من  ومتدربة  متدرًبا   ٤٠ من  اأك��رث 

وجت��در  وطالباتها.  الكلية  ط��الب 

الإ�سارة اإىل اأن ق�سم العمارة وعلوم 

من  �سل�سلة  لتنظيم  ي�سعى  البناء 

التدريبية  وال����دورات  العمل  ور���س 

لرفع م�ستوى جودة وتاأهيل من�سوبيه 

طالباً واأع�ساء هيئة تدري�س.
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حوار / حممد العنزي 

ب���ع���د ان���ح�������س���ار ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 

م���ق���اع���د  اإىل  ال����ط����ل����ب����ة  وع�������������ودة 

واملعلمني  الأه���ايل  واج��ه  ال��درا���س��ة 

الأطفال  مع  امل�سكالت  من  عديًدا 

وخ���ا����س���ة م����ن ه����م ح���ال���ي���ا م����ا ب��ني 

2-4، هوؤلء الطلبة كان  ال�سفني  

املن�سات  عرب  الأكادميي  تاأ�سي�سهم 

الأك�������ادمي�������ي�������ة، ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ل���ه���ا 

الفاقد  ل��ك��ن  ع��ي��وب��ه��ا.  و  مم��ي��زات��ه��ا 

الطلبة  ه����وؤلء  ل��ب��ع�����ض  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

اأّثر على م�سريتهم التعليمية، مما 

بقدرات  للت�سكيك  باملعلمني  ح��دا 

اأرب�������ك  ال����ط����ل����ب����ة، و ه�������ذا  ه����������وؤلء 

الأه�����ايل، ف��اجت��ه ك��ث��ري م��ن��ه��م نحو 

برامج �سعوبات التعلم يف املدار�ض 

ل���ل���م�������س���اع���دة، ومت حت���وي���ل  ط���ل���ب���ا 

ع��دي��د م��ن ال��ط��ل��ب��ة اإىل ال��ربن��ام��ج 

هوؤلء  فهل  الت�سخي�ض.  و  للك�سف 

ال���ط���ل���ب���ة ي����ع����ان����ون م����ن ����س���ع���وب���ات 

لقائنا  يف  �سنعرفه  م��ا  ه��ذا  تعلم؟ 

الأ�ستاذ  ال�سيحة  الدكتورة مها  مع 

اخلا�سة.  الرتبية  بق�سم  امل�ساعد 

م������اذا  ال�����ب�����داي�����ة  يف  دك������ت������ورة   -

ن��ق�����س��د ب�����س��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م؟ وم��ا 

ه���ي ال�������س���روط ل��الل��ت��ح��اق ب��ربام��ج 

؟ التعلم  �سعوبات 

���ص��ع��وب��ات �ل��ت��ع��ل��م ه��ي �إع��اق��ة 

�أك���ادمي���ي���ة ت��ظ��ه��ر م��ن��ذ �ل�����ص��غ��ر 

وت�����ص��ت��م��ر م����دى �حل����ي����اة. وق��د 

�أنها  على  �لتعليم  وز�رة  عّرفتها 

�أك��ر  �أو  و�ح��دة  يف  »��صطر�بات 

�لأ�صا�صية  �لنف�صية  �لعمليات  من 

و����ص��ت��خ��د�م  ف��ه��م  تت�صمن  �ل��ت��ي 

�ملنطوقة  �للغة  �أو  �ملكتوبة  �للغة 

����ص��ط��ر�ب��ات  ت���ب���دو يف  و�ل���ت���ي 

�ل���ص��ت��م��اع، و�ل��ت��ف��ك��ر، و�ل��ك��ام، 

و�ل���ق���ر�ءة، و�ل��ك��ت��اب��ة، و�لإم����اء، 

و�لريا�صيات،  و�خل��ط،  و�لتعبر، 

تتعلق  �أ�صباب  �إىل  تعود  ل  و�لتي 

�أو  �ل�صمعي،  �أو  �لعقلي،  بالعوق 

�أن���و�ع  �أو غ��ره��ا م��ن  �ل��ب�����ص��ري، 

�ل��ت��ع��ل��م  ظ�����روف  �أو  �لإع����اق����ات 

ه��ذ�  و  �لأ���ص��ري��ة«.  �ل��رع��اي��ة  �أو 

تظهر  �لطالب  �أن  يعني  �لتعريف 

ل���دي���ه م�����ص��ك��ات �أك���ادمي���ي���ة يف 

من  �أك���ر  �أو  و�ح����دة  يف  �ل�����ص��ف 

�إعاقة  لديه  لي�صت  لكن  �ملهار�ت؛ 

للتحاق  ي�صرتط  ظاهرة.  ح�صية 

�لتعلم  �صعوبات  برب�مج  �لطلبة 

ما  لديهم  �لذكاء  يكون م�صتوى  �أن 

بني عادي �إىل فوق �لعادي، و هذ� 

�إن  �ل�صف، حيث  معلمي  يربك  ما 

بذكاء؛  �ل�صف  يتفاعل يف  �لطالب 

ل  حم��ددة  مهار�ت  يف  يتعر  لكن 

�ل�صابقة.  ��صتجاباته  مع  تتو�فق 

ل���ذ� ع��ل��ى �مل��در���ص��ة ق��ب��ل �إح��ال��ة 

���ص��ع��وب��ات  ب��ر�م��ج  �إىل  �ل��ط��ال��ب 

بيئة  ت��وف��ر  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �ل��ت��ع��ل��م 

ملدة  منا�صبة  تعليمية  و  �أ���ص��ري��ة 

بر�مج  �إىل  �لإح��ال��ة  لأن  ك��اف��ي��ة. 

وج��ود  ت�صرتط  �لتعلم  �صعوبات 

�لأك��ادمي��ي  �لتح�صيل  ب��ني  ف��ج��وة 

كما  ل��ل��ط��ال��ب،  �ل���ذك���اء  ودرج�����ة 

و�ل��ت��اأث��ر�ت  �لإع���اق���ات  ت�صتبعد 

�لبيئية من قبل �لأ�صرة و�ملدر�صة.

���س��ع��وب��ات  ذوو  الأط����ف����ال  ه���ل   -

يف  بينهم  فيما  يت�سابهون  التعلم 

لو  ح��ب��ذا  والأع���را����ض،  اخل�سائ�ض 

ل دكتورة يف هذا املو�سوع ؟ نف�سّ

���ص��ع��وب��ات  ذوو  �ل��ط��ل��ب��ة  مي��ث��ل 

متجان�صة  غر  جمموعات  �لتعلم 

فكل  �لأعر��ض،  و  �خل�صائ�ض  يف 

ف���رد م��ن��ه��م ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ول��ه 

�خل�صائ�ض  من  �خلا�صة.  �صماته 

�لتي  منهم   �لأغلبية  بني  �مل�صرتكة 

قد تظهر بدرجات خمتلفة �صعوبة 

و�للغة  و�ل���ذ�ك���رة،  �لن��ت��ب��اه،  يف  

، و�ل���ت���اآزر �حل��رك��ي �ل��ب�����ص��ري ، 

و�لتفكر،  �لجتماعية،  و�ملهار�ت 

وح����ل �مل�������ص���ك���ات. ق���د ي��اح��ظ 

�لطفل  �أن  �لأمور  و�أولياء  �ملعلمون 

ي��ع��اين م���ن ق�����ص��ر م���دة �لن��ت��ب��اه 

يف  مثر  لأق���ل  ت�صتته  �صرعة  �أو 

عندما  خا�صة  كليهما،  �أو  �لبيئة، 

�أو  مرغوبة  غ��ر  ملهمات  يتعر�ض 

من  يُطلب  عندما  فمثا  �صعبة. 

�أو  �ل�صبورة  على  م��ا  نقل  �لطفل 

يبد�أ  فاإنه  �لكتاب  من  �إجابة  نقل 

ق�صرة  زمنية  ف��رتة  وبعد  �لنقل، 

ع�صفور  لوجود  للخارج  ينظر  نر�ه 

�أي  �أو  غ��ري��ب  ���ص��وت  ���ص��م��اع  �أو 

يندفع  ق��د  وبع�صهم  �آخ���ر،  مثر 

خا�صية  وه��ذه  بالع�صفور،  للّحاق 

ل  و  �ندفاعي  بع�صهم  �أن  �أخ��رى 

يعيق  هذ�  �أعماله.  نتائج  يف  يفكر 

يعمل  من  يتعب  و  �لتعلم،  عملية 

م��ع��ه��م ���ص��و�ء �أك���ان���و� و�ل��دي��ن �أم 

توجيههم  من  لبد  حيث  معلمني، 

بلطف للعودة للعمل و متابعتهم. و 

ذوي �صعوبات  �لطلبة  معروف عن 

مهمة  يف  �ل��ب��ق��اء  �صعوبة  �لتعلم 

و�إك��م��ال��ه��ا؛ ن��ت��ي��ج��ة ل��ق�����ص��ر م��دة 

�لعمل  ع��ن��د  علينا  ل��ذ�  �لن��ت��ب��اه، 

يف  �ملهمات  �إجن��از  تخطيط  معهم 

فرت�ت  تف�صلها  متعددة،  جل�صات 

ر�حة.

ت��ظ��ه��ر م�����ص��ك��ات �ل���ذ�ك���رة يف 

للمعلومات  بع�صهم  فقد�ن  �صرعة 

تقول:   �ملعلمات  �إح��دى  �ملكت�صبة. 

�لطرح  ملهارة  متقنة  كانت  طالبتي 

يف  متميزة  وكانت  �لأ�صبوع،  طو�ل 

�لإجابة، يف �أحد �لأيام عندما كنت 

ن�صيت كل  �أنها  لهم، وجدت  �أر�جع 

�ملعلومات،  �أب�صط  حتى  عنها،  �صي 

جديد،  در���ض  تقدمي  عن  فتخليت 

طريق  عن  مر�جعة  بعمل  قمنا  و 

�لذ�كرة  �مل�صكات يف  هذه  �للعب. 

من  �ملتقدمة  �مل��ر�ح��ل  يف  تتفاقم 

وكثافة  �مل��ق��رر�ت  ل��ك��رة  �لتعليم 

بو�صفنا  علينا  ل���ذ�  �مل��ع��ل��وم��ات؛ 

���ص��ع��وب��ات  ذوي  ت���دري���ب  م��رب��ني 

�ل��ت��ع��ل��م ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ق��در�ت��ه��م، 

ومن ثم �لتخطيط لاإجناز بتنظيم 

�ملهمات وفقا لاأولويات،  و  �لوقت 

و�����ص���ت���خ���د�م �لإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�ملنا�صبة.

�صعوبات  ذوي  من  ن�صبة  هناك 

يف  م�صكات  م��ن  ي��ع��ان��ون  �لتعلم 

�ل��ل��غ��ة؛ مم��ا ي��ع��ي��ق ت��و����ص��ل��ه��م مع 

قد  ه��ذ�  و  بهم،  �ملحيط  �ملجتمع 

يوؤدي �إىل م�صاكل �أخرى نف�صية �أو 

مع  �لتاأقلم  يف  �صعوبة  و  �صلوكية 

يف  �للغة  م�صكات  تظهر  �ملجتمع. 

وقلة  �ملفرد�ت،  ��صتدعاء  �صعوبة 

و����ص��ت��خ��د�م  �ل��ل��غ��وي��ة،  �حل�صيلة 

�ملفرد�ت يف مو��صع غر منا�صبة؛ 

للكام،  خمالًفا  معنى  يعطي  مما 

�لبحث  نتيجة  �لكام؛  يف  بطًئا  �أو 

ع���ن �ل��ك��ل��م��ات �مل��ن��ا���ص��ب��ة؛ مم��ا 

على  يرتتب  �مل�صتمع.  فهم  يعيق 

�لتعليمات  �ت��ب��اع  ���ص��ع��وب��ة  ذل���ك 

فهم  �أو  �لب�صيطة،  و�لتوجيهات 

وبالتايل  �إل��ي��ه��م،  �مل��وج��ه  �ل�����ص��وؤ�ل 

�لتعبر  �أو  �ل�صتجابة  يف  �صعوبة 

وم�صكاتهم.  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ن 

�مل�صكات  من  عديًد�  يعانون  كما 

�لنف�صية و�لجتماعية، منها م�صكلة 

�لآخرين، وقد  �لتفاعل مع  �صعوبة 

يكون ذلك ناجتا عن �صعف �لقدرة 

وتعبر�ت  �جل�صد  لغة  قر�ءة  على 

تكوين  و�صعوبة  �لآخ��ري��ن،  وج��وه 

وعدم  بهم،  و�لحتفاظ  �أ�صدقاء 

لها  �لتعر�ض  عند  �مل�صكلة  �إدر�ك 

منفرد�ً.  �للعب  بع�صهم  ويف�صل   ،

�لتعر�ض  �لنف�صية  �مل�صكات  من 

ل��ل��ت��غ��ر�ت �مل���ز�ج���ي���ة �مل��ف��اج��ئ��ة، 

بالإحباط. �ل�صعور  و�صهولة 

ع��ل��ى  ت����ق����رتح����ني  م���������اذا  اإذن   -

الأهايل اأو املعلمني ؟

و�ملعلمني  �لأه���ايل  على  �أق��رتح 

حم���اول���ة �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ق���در�ت 

من  �ملهمات  �إجن���از  �أث��ن��اء  �لطفل 

حيث مدة �نتباهه، وقدرة �لذ�كرة، 

، و�ل���ت���اآزر  �ل��ل��غ��وي��ة  وح�����ص��ي��ل��ت��ه 

�حل���رك���ي �ل��ب�����ص��ري، و�مل���ه���ار�ت 

�لتفكر  وم��ه��ار�ت  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 

و�ملعزز�ت  لديه،  �مل�صكات  وح��ل 

�ملف�صلة  و�مل���دخ���ات  �مل��ف�����ص��ل��ة، 

(ب�����ص��ري��ة، ���ص��م��ع��ي��ة، ح��رك��ي��ة)، 

�لأ���ص��ال��ي��ب  �أو  و�لإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

منها  لا�صتفادة  معه  جنحت  �لتي 

�حلياة.  يف  لنجاحه  �لتخطيط  يف 

نتائج مر�صية لبد  �إىل  للو�صول  و 

من �لعمل كفريق (�لأهل و من�صوبي 

ناجحة  حلياة  لتاأهيلهم  �ملدر�صة) 

م��ل��ي��ئ��ة ب���الإجن���از. م��ن �ل��ت��ج��ارب 

كانت  �لأمهات  �إحدى  �أن  �لناجحة 

�بنتها  تعلم  تكتب ماحظاتها حول 

ب�صكل  �بنتها  معلمة  مع  ت�صاركها  و 

دوري، وتنقل هذه �ملعلومات ملعلمة 

عام  ك��ل  ب��د�ي��ة  يف  �ل��ت��ايل  �ل�صف 

�ملعلمات  م�صاعدة  بهدف  در��صي؛ 

�بنتها. للتعرف على قدر�ت 

الدكتورة مها ال�شيحة لــ                                         :

صعوبات 
التعلم إعاقة 

أكاديمية 
تستمر مدى 

الحياة 
د. الشيحة: أنصح األهالي والمعلمين بالتعرف على قدرات الطفل في إنجاز المهام

صعوبات التعلم قد تؤدي إلى مشاكل نفسية 
أو سلوكية أو صعوبة تأقلم

اإلحالة لبرامج صعوبات التعلم تشترط وجود 
فجوة بين التحصيل األكاديمي ودرجة الذكاء
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ما واقع ) أنسنة المدن( في ظل رؤية 2030 ؟
ثق�فية                          ت�س�أل :

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

الع�ضياين  طالب  اأ.خالد  يجيب 

الدرا�ضات العليا والباحث يف جمال 

التنمية امل�ضتدامة قائلاً :

القدمية  احل�����ض��ارات  اأول���ت  لقد 

اه���ت���م���ام���ااً ب���ال���غ���ااً ب���ع���م���ارة امل���دن 

ح�ضارة  تذكر  تكاد  فل  وت�ضييدها، 

بلدانها  ويذكر مناذج من  اإال  قدمية 

بهم  و�ضل  وق��د  ال�ضاخمة،  ومدنها 

االأمر اإىل اأن و�ضعوا كل ما اأوتوا من 

قوة يف بناء وت�ضييد مدنهم، وي�ضرب 

ع��اٍد  ح�����ض��ارة  االأم��ث��ال يف  لنا  اهلل 

َل تََر َكيَف 
َ
وبنيانهم؛ اإذ قال تعاىل: (اأ

الِعماِدالَّتى  ذاِت  ِب��ع��اٍداإَِرَم  َربُّ��َك  َفَعَل 

]الفجر:  الِبلِد)  ِمثلُها ِفى  يُخلَق  َل 

الو�ضطى  الع�ضور  تنته  ل  ثم   .٦-٨

واحلديثة عند هذا احلد من التقدم 

يف ازدهار املدن واإمنائها، واإمنا و�ضل 

املدار�س  و�ضعوا  اأن  اإىل  امل�ضري  بهم 

التي  احلديثة  والنظريات  العلمية 

تخدم جمال البناء والعمارة، وتهدف 

اإىل منو املدن وتطويرها.

هي  واملدينة  مدينة  جمع  وامل��دن 

ف�ضاء عام يحتوي على �ضريحة كبرية 

من ال�ضكان يف منطقة جغرافية ما؛ 

اأن  يف  احل��ق  كل  ال�ضكان  والأول��ئ��ك 

تتوفر لهم احلاجات االجتماعية من 

العي�س  لهم  ت�ضهل  التي  اخلدمات 

يف  ب��ه  يرغبون  ال��ذي  النمط  على 

احلاجات  هذه  ومن  الف�ضاء،  ذلكم 

املدينة  حت�ضر  م�ضتوى  من  الرفع 

وتهيئة  ال��ع��ام  مظهرها  وحت�����ض��ن 

لل�ضكان  االآمنة  االجتماعية  احلياة 

امل��ي��لدي  ال��ع��ام  مطلع  ويف  ف��ي��ه��ا. 

٢٠١٦م اأقرت منظمة االأمم املتحدة 

امل�ضتدامة  التنمية  اإ�ضرتاتيجية 

واأهدافها، ومن �ضمن هذه االأهداف 

الهدف  ه��دف��ااً؛   ١٧ ع��دده��ا  البالغ 

وجمتمعات  »مدن  مب�ضمى   ١١ رقم 

اأ�ضبح  اإن  وم��ا  م�ضتدامة«.  حملية 

به  تقا�س  موؤ�ضرااً  الهدف  هذا  بلوغ 

ال��دول  �ضارعت  امل��دن؛  يف  التنمية 

املخ�ض�ضات  لو�ضع  واحل��ك��وم��ات 

كافة  وب���ذل  ال�ضعوبات  وت�ضخري 

اإىل  الو�ضول  اأج��ل  من  االإم��ك��ان��ات 

ب��ه غ��اي��ة هذه  لتبلغ  ال��ه��دف،  ه��ذا 

ا  لزاماً فاأ�ضبح  املن�ضودة،  التنمية 

براجمها  يف  تراعي  اأن  امل��دن  على 

االإن�ضان  �ضحة  التنموية  وخططها 

رفاهيته،  من  يزيد  ما  اإىل  وت�ضعى 

وتنبذ وحتارب الع�ضوائية التي تهدد 

اأمنه و�ضلمته.

امل��م��ل��ك��ة ٢٠٣٠  روؤي������ة  ف���ج���اءت 

التي  ال�ضاملة  وبراجمها  بخططها 

تراعي فيها االإن�ضان لتطلق )برنامج 

ال��ذي  ال�����ض��ع��ودي��ة(  امل���دن  م�ضتقبل 

جديدة  روؤي����ة  تطوير  اإىل  »ي�ضعى 

واإطار تخطيط اإ�ضرتاتيجي للم�ضتقبل 

احل�ضري امل�ضتدام يف اململكة وتوفري 

مدن مزدهرة منتجة وعادلة و�ضاملة 

وذات  بيئياًا،  وم�ضتدامة  اجتماعياًا 

وذات  ومنا�ضبة  كافية  حتتية  بنية 

جودة حياتية مرتفعة«. )انظر املن�ضة 

الوطنية املوحدة للخدمات احلكومية( 

http://www. اإل��ك��رتوين:  راب��ط 

ب�  ي�ضمى  ما  وه��ذا    /my.gov.sa
»التنمية ال�ضاملة« اأو »النمو املتكامل«. 

ال��روؤي��ة الكرمية  ب��رام��ج  اإن م��ن  ث��م 

الذي  احلياة(  ج��ودة  )برنامج  ا  اأي�ضاً

الر�ضا فيما  بقيا�س م�ضتويات  يُعنى 

من  اأهمية  االأك���ر  باجلوانب  يتعلق 

حياة الفرد ح�ضب معايري وموؤ�ضرات 

برنامج جودة  )انظر وثيقة  حم��ددة. 

احلياة �س٨(. ويعرفه الدكتور ر�ضود 

اخل��ري��ف ب��ق��ول��ه: » م��ف��ه��وم ج��ودة 

التكامل  اإىل  ي�ضري  امل��دن  احلياة يف 

بن تنمية املكان وحياة االإن�ضان مبا 

الرتفيه  من  وا�ضعة  خ��ي��ارات  يحقق 

واال�ضتمتاع وال�ضعادة لل�ضكان، نتيجة 

حت�ضن البيئة العمرانية من النواحي 

املادية واالجتماعية«. )انظر �ضحيفة 

ال��ع��دد ١٠٣٤٥  رق���م  االق��ت�����ض��ادي��ة 

برنامج  وثيقة  ن�ضت  فقد  ����س١٢(. 

ج���ودة احل��ي��اة على حت��دي��د خم�س 

العي�س«  »قابلية  مفهوم  �ضمن  فئات 

التي تغطي جوانب احلياة الرئي�ضية؛ 

ومنها: »االإ�ضكان والت�ضميم احل�ضري 

والبيئة«. )انظر وثيقة برنامج جودة 

احل��ي��اة �����س١٠(. وظ��ه��ر م��ا ي�ضمى 

وتعريفه  امل���دن(  )اأن�ضنة  مب�ضطلح 

مبعنى ع��ام: اأي جعل امل��دن ملئمة 

اأكر للعي�س، ومن ذلك بناء وتخطيط 

وعمرانية  بيئة ح�ضارية  ذات  مدينة 

�ضديقة للإن�ضان، وال�ضعي يف حتقيق 

ورغد  ال��رخ��اء  من  عالية  م�ضتويات 

مفهوم  تطبيق  على  فالعمل  العي�س. 

)اأن�ضنة املدن( جاء لريفع من م�ضتويات 

التح�ضر ومعدالت النمو وهو يواجه 

كبرية،  وحت��دي��ات  �ضعوبات  ب��ذل��ك 

ويجب اأن يقوم على اعتبارات تتوافر 

فيها كل ال�ضروط املجتمعية مثل اأن 

يكون م�ضتملاً على اأوجه ت�ضمن درجة 

كبرية من م�ضتوى الر�ضا العام؛ ومن 

هذه التحديات توفري اأكرب عدد ممكن 

اجل��ودة،  عالية  امل�ضاكن  فر�س  م��ن 

وخلق م�ضاهد ومناذج ح�ضرية وبيئية 

على الوجه املنا�ضب من النمط الديني 

مدينة،  لكل  والثقايف  واالجتماعي 

وعلى هذا فاإن اأمانات املدن واجلهات 

ذات العلقة  ت�ضع براجمها يف حدود 

االأطر وال�ضيا�ضات االجتماعية وذلك 

)امل�ضاركة  ب�  ي�ضمى  ما  دور  بتطبيق 

املجتمعية( رغبة يف حتقيق متطلبات 

املجتمع.

ف��امل��ج��ت��م��ع ه���و م�����ض��در ال��ق��وى 

العاملة التي تدير خمتلف االأن�ضطة 

فالعلقة  املدينة،  يف  االقت�ضادية 

والن�ضاط  املجتمعات  ت��ط��ور  ب��ن 

فكلما  طردية؛  علقة  االقت�ضادي 

ذلك  اأدى  ت��ط��وره  يف  املجتمع  زاد 

يف  االق��ت�����ض��ادي  الن�ضاط  الزده���ار 

ع »البعد االإن�ضاين«  املدن، ولهذا ُو�ضِ

املدن(  )اأن�ضنة  برنامج  عيني  ن�ضب 

لريفع من ن�ضبة اجلوانب االإن�ضانية 

ال��ف��رد مبا  حياة  االأول��وي��ة يف  ذات 

ج��ودة  برنامج  معايري  م��ع  يتحقق 

احلياة، ويعزز من الفر�س الرتفيهية 

يف  املختلفة  الثقافية  واالأن�����ض��ط��ة 

وغريها،  وامل�ضرحية  االأدبية  الفنون 

م��راع��ي��ااً ب��ذل��ك ال��ق��ي��م واالأخ����لق 

االإ����ض���لم���ي���ة وال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

الو�ضطية  مبدوؤها  التي  املجتمعية 

االأن�ضنة  م�ضاريع  وم��ن  والت�ضامح. 

امل�ضاهدة على اأر�س الواقع؛ م�ضروع 

امللك عبد العزيز للنقل العام مبدينة 

امل�ضاريع  اأح��د  يعد  ال��ذي  الريا�س، 

م�ضتوى  على  ن��وع��ه  م��ن  ال�ضخمة 

�ضبكة  رب��ط  اإىل  يهدف  و  ال��ع��ال، 

ب�ضقيه  املدينة  يف  املتكاملة  النقل 

)القطار واحلافلت( املزودة بالتقنية 

البيئة  على  حتافظ  التي  احلديثة 

عليه  ويعّول  واحل�ضرية،  الطبيعية 

امل��روري��ة،  االختناقات  تخفيف  يف 

على  االعتماد  من  يقلل  اأن  وع�ضى 

املركبات اخلا�ضة، وهذا بدوره يحد 

من ن�ضبة انبعاثات الكربون ال�ضادر 

من عوادم املركبات، مما ي�ضمن لنا 

جودة الهواء داخل املدينة، وامل�ضروع 

االآن ب�ضدد االإطلق.

مناطق  بناء  ا  اأي�ضاً امل�ضاريع  ومن 

ح��دي��ث  بت�ضميم  ت��ت��م��ي��ز  �ضكنية 

واأ����ض���ل���وب ع�����ض��ري م��ث��ل جممع 

وحي  ال�ضكني،  الفر�ضان  �ضاحية 

�ضدرة ال�ضكني �ضمال و�ضمال �ضرق 

م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س، وك��ذل��ك جتهيز 

بتهيئة  املدينة  من  خمتلفة  مواقع 

ريا�ضة  لتعزيز  واملمرات  االأر�ضفة 

م�ضارات  و���ض��ع  خ��لل  م��ن  امل�ضي 

حتديد  ك��ذل��ك  للم�ضاة  خم�ض�ضة 

والت�ضجري  ل��ل��دراج��ات،  م�����ض��ارات 

النباتي  ال��غ��ط��اء  م�ضاحة  وزي����ادة 

واحلدائق  اخل�ضراء  وامل�ضطحات 

م��ث��ل ال���ذي ن�����ض��اه��ده ع��ل��ى طريق 

�ضمال  ���ض��ع��د  ب���ن  االأم�����ري حم��م��د 

الكثري من  الريا�س، وغريها  مدينة 

التي  واملبادرات  ال�ضخمة  امل�ضاريع 

تقوم عليها اأمانة مدينة الريا�س.

عنها  امل��ع��ل��ن  امل�����ض��اري��ع  وم����ن 

يف  �ضلمان  امللك  حديقة  م�ضروع 

يهدف  الذي  الريا�س  مدينة  و�ضط 

خيارات  تقدمي  يف  امل�ضاهمة  اإىل 

وال��ري��ا���ض��ة  ال��رتف��ي��ه  م��ن  متنوعة 

املدينة  ل�ضكان  والفنون  والثقافة 

تزيد  اإجمالية  مب�ضاحة  وزواره���ا 

امللكية  )ال��ه��ي��ئ��ة  ك��ي��ل��و٢   ١٦ ع��ل��ى 

اإلكرتوين:  راب��ط  الريا�س(  ملدينة 
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القدية الرتفيهي  . وم�ضروع مدينة 

الفريد من نوعه، وم�ضروع الدرعية 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، وم�����ض��روع ال��ري��ا���س 

زراعة  اإىل  يهدف  الذي  اخل�ضراء 

ملين  �ضبعة  على  ع��دده  يربو  ما 

���ض��ج��رة وزي������ادة ع����دد احل���دائ���ق 

كافة  يف  اخل�����ض��راء  وامل�ضطحات 

امل�ضار  وم�����ض��روع  امل��دي��ن��ة،  اأرج����اء 

الريا�ضي على طريق االأمري حممد 

بن �ضلمان، وم�ضروع املربع اجلديد 

امل��ع��ل��ن عنه  ال��ري��ا���س  م��دي��ن��ة  يف 

�ضخمة  اأخ��رى  وم�ضاريع  م��وؤخ��رااً، 

ذا  مدينة  مثل  كلياًا  موؤن�ضنة  مل��دن 

الين، وم�ضروع مدينة نيوم مبنطقة 

ت���ب���وك، وغ���ريه���ا م���ن امل�����ض��اري��ع 

مدن  خمتلف  يف  املعلنة  وال��ربام��ج 

احلبيبة. مملكتنا 

طير السعد

اسم الطير: قبرة متوجة 
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موقع الت�ضوير: منطقة جازان   

يبلغ طول القرّبة املتّوجة اأو القوبعة 17 �ضم، وهي من الطيور 

على  الري�س  م��ن  ُع��رف  ال��ق��ربة  ه��ذه  مييز  ال�ضحراوية،  �ضبه 

الرمال، وتلك  األوان م�ضابهة لطبيعة  لها  القربة  الراأ�س. وطيور 

االألوان الباهتة ت�ضاعد القربة على التخفي. وتتكيف القربة مع 

يف   وتتكاثر  الطريان،  اأثناء  بالتغريد  وتتميز  املياه،  وجود  ندرة 

القربة يف  تعي�س  االأر���س.  على  اأع�ضا�ضها  وت�ضع  الربيع،  ف�ضل 

املناطق �ضبه ال�ضحراوية والزراعية ، وتتغذى القربة املتوجة على 

ا من عائلة  احل�ضرات واحلبوب. اجلدير بالذكر اأن هناك 15 نوعاً

القربة موزعة يف مناطق اململكة العربية ال�ضعودية.            

اإعداد وت�سوير:          

اإبراهيم ال�سوامني

اأ. الع�سياين

ّ



موحدا  مفهوما  جتد  ما  ن��ادرا 

املخت�صون،  عليه  يُجمع  ل���إب��داع 

ف���اأك���ر ال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن ال 

يجمعون غالبا على تعريف حمدد 

م�صمونه  يف  يتفقون  ولكنهم  ل��ه 

واأهميته كما قال الكاتب االأمريكي 

اأن  امل�صتحيل  »من  ج��روم:  اإري��ك 

اأن  ي�صبه  ف��ه��ذا  االإب����داع،  تف�صر 

ن�صاأل الع�صفور ملاذا تطر؟«. 

االبتكاري  (احلل  نظرية  وتُعد 

ال�صائع  وا�صمها  للم�صك�ت)، 

اال���ص��م  وه���و   ،»TRIZ »ت���ري���ز 

ال����ذي و���ص��ع��ه امل���خ���رع وك��ات��ب 

اخل����ي����ال ال���ع���ل���م���ي ال���رو����ص���ي 

من  (1926-1998م)  األ��ت�����ص��ول��ر  غرنت�ش 

امل�صك�ت  ال��ع��امل حل��ل  يف  ال��ن��ظ��ري��ات  اأ���ص��ه��ر 

ب��ه يف حتفيز  مل��ا مت��ي��زت  اإب���داع���ي���ة؛  ب��ط��رق 

يف  واالإب��داع��ي  االبتكاري  التفكر  نحو  الفرد 

وال��رب��وي��ة  والطبية  االإداري����ة  امل��ج��االت  اأك���ر 

من  وكثر  االجتماعية،  والع�قات  والهند�صية 

خا�صة النا�ش وعامتهم ي�صتخدمون مبادئ هذه 

بامل�صادفة. اأو  النظرية عمدا 

»اإن  ق���ال:  ي��اب��اين  م��ب��دع  ثمة 

على  تعي�ش  ال��ع��امل  دول  معظم 

ثروات تقع حتت اأقدامها وتن�صب 

فنعي�ش  نحن  اأم��ا  الزمن،  مب��رور 

ع��ل��ى ث���روة ف���وق اأرج��ل��ن��ا ت���زداد 

منها«،  ن��اأخ��ذ  م��ا  ب��ق��در  وتعطي 

احلكمة  يف  النظر  اإم��ع��ان  وعند 

اليابانية جند اأنها تنطلق من اأحد 

حتريك  يف  تريز  نظرية  م��ب��ادئ 

الفكر نحو تعوي�ش نق�ش القدرات 

الذاتية واملوارد الطبيعية واملادية 

البدائل  ع��ن  بالبحث  واملكانية 

التح�صني  يف  وت�صخرها  املتاحة 

والتطوير واالبتكار. 

وتتكون نظرية »تريز« من مبادئ اإ�صراتيجية 

حلل معظم امل�صاكل، منها مبداأ يعتمد على طرح 

جمموعة من االأ�صئلة للبحث عن �صبب امل�صكلة: 

تطابق  عدم  اأم  فجوة  اأم  عائق  ب�صبب  هو  هل 

اأم  كامنة  اأم  ظاهرة  امل�صكلة  وهل  �صعوبة؟  اأم 

اإجرائية؟  اأم  فنية  اأم  �صلوكية  هي  وهل  خفية؟ 

بل  الع�صوائية  حتكمه  ال  حل  ال�صتنتاج  وذل��ك 

م�صارات  عرب  منتظمة  وعمليات  لقوانني  وفقا 

ال�صيارة  كاخراع  را�صخة،  وخطوات  وا�صحة 

وتفوقها  وال��ط��ائ��رة  وت��ط��وره��ا،  القيادة  ذات��ي��ة 

املذهلة  وقفزاتها  الذكية  والتقنية  االأ�صطوري، 

الذكاء اال�صطناعي املده�ش. اإىل  حتى و�صلنا 

ويُ���ع���د م���ب���داأ »ال��ت��ن��اق�����ص��ات« م���ن امل��ب��ادئ 

ج��زء  اأو  ب��ن��ظ��ام  امل�صكلة  ح��ل  يف  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 

وينتج  معينة  مل�صكلة  ح���اّ  جند  فعندما  منه، 

ونُحدث  م�صكلة  نحل  فاإننا  �صلبي،  جانب  عنه 

حل  عن  البحث  ينبغي  ثَم  ومن  اأخرى،  م�صكلة 

لها  حل  تطوير  اأو  حت�صينه  اأو  للم�صكلة  اآخ��ر 

احلل  عن  الناجت  التناق�ش  حتديد  طريق  عن 

تاأثره  من  التخفيف  اأو  اإزالته  على  العمل  ثم 

حتمية  التناق�صات  اأن  من  بالرغم  حتييده،  اأو 

حت�صني  اإىل  العلم  و���ص��ل  وب�صببها  احل���دوث 

وتطويرها. املنتجات 

للم�صكلة  املثايل  احل��ل  عن  البحث  ويعتمد 

يف  ال�صروع  قبل  النهائية  ال�صورة  تخيل  على 

اإذ  احللول؛  لتوليد  االإبداعية  املبادئ  ا�صتخدام 

اخل�صائ�ش  كافة  فح�ش  على  يركَّز  اأن  يجب 

اأف�صل حاالته  النظام يف  التي جتعل  واملميزات 

وتعمل على التخل�ش من كافة اجلوانب ال�صلبية 

فيه. 

كيف تؤثر الكيماويات
الزراعية على البيئة؟

ميكن للكيماويات الزراعية مثل املبيدات -اإذا ا�صتُخِدمت 

اجلهات  من  به  مو�صى  هو  ما  ح�صب  واآمن  �صحيح  ب�صكل 

ذات الع�قة- منع ومكافحة االآفات واالأمرا�ش واالأع�صاب 

وعلى  اإنتاجها،  وزيادة  الزراعية  املحا�صيل  ال�صارة حلماية 

املواد  من  فقط  كميات �صغرة  ت�صل  فاإنه  ذلك  من  الرغم 

واالأع�صاب  واالأم��را���ش  االآف���ات  اإىل  ال�صامة  الكيميائية 

هذه  من  املتبقي  ويت�صبب  الر�ش؛  عمليات  اأثناء  امل�صتهدفة 

الكيماويات يف تلوث الربة والهواء والنبات واملاء، كما اأنه 

النظم  يف  املفيدة  احلية  بالكائنات  الكبر  ال�صرر  يلحق 

البيئية.

اأن تخل�ش  الزراعية ميكن  املبيدات  اأن  الرغم من  وعلى 

واالأع�صاب  واالأم��را���ش  االآف��ات  من  فعال  ب�صكل  النباتات 

عند  خا�صة   - دائما  احل��ال  هو  لي�ش  ه��ذا  ف��اإن  ال�صارة، 

االإفراط يف ا�صتخدامها، فاالآفات الزراعية مثل احل�صرات 

�صتبداأ ب�صكل طبيعي يف التكيف مع بيئتها -اإما عن طريق 

الهجرة اإىل منطقة جديدة، اأو التحور اجليني- حتى تتمكن 

من البقاء على قيد احلياة يف ظل الظروف ال�صامة، وميكن 

ومع  االآفات،  ملبيدات  مقاومة  يجعلها  اأن  احل�صرات  لتحور 

االآفات،  عدد  زيادة  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  الوقت ميكن  مرور 

بني  الطبيعي  التوازن  يف  خلل  اإىل  النهاية  يف  ت��وؤدي  التي 

االآفات واالأعداء الطبيعية يف النظام البيئي.

يَُعد عن�صرا  النيروجني الذي  ومن ناحية االأ�صمدة مثل 

يُح�َصل عليه عن طريق  فاإنه  النبات وتطوره  لنمو  �صرورياّا 

طريق  عن  اأو  البقوليات-  حال  يف  -كما  احليوي  التثبيت 

على  النيروجينية،  االأ�صمدة  الإن��ت��اج  ال�صناعي  التثبيت 

�صورة  يف  يكون  الربة  يف  املوجود  النيروجني  اأغلب  اأن 

ع�صوية ويحتاج اإىل اأن يتحول اإىل �صورة غر ع�صوية عن 

طريق حتلل املادة الع�صوية، وتقوم الكائنات احلية الدقيقة 

لذلك  العمل؛  بهذا  الربة  املوجودة يف  البكتريا  وباالأخ�ش 

الدقيقة دورا رئي�صا يف خ�صوبة الربة  اأحياء الربة  تلعب 

تلوث  وي��وؤدي  فيها،  الغذائية  العنا�صر  وتي�صر  وجودتها، 

الربة بالكيماويات الزراعية اإىل االإخ�ل  بالتنوع احليوي 

يوؤثر الحقا على  امليكروبي فيها، مما  يف الربة وبالن�صاط 

جودة الربة واإنتاجيتها. 

حت�صني  يف  مهما  دورا  ك��ذل��ك  االأر�����ش  دي���دان  وتلعب 

املواد  الربة وخ�صوبتها من خ�ل عملها على حتلل  جودة 

امللوثات  بع�ش  تك�صر  اإىل  باالإ�صافة  الربة،  يف  الع�صوية 

بدور  الديدان  وتقوم  الربة،  نظام  تدخل  التي  الع�صوية 

مهم كذلك يف حت�صني الكثر من خوا�ش الربة الفيزيائية 

والكيميائية مما يزيد من اإنتاجيتها، وعلى الرغم من ذلك، 

فاإن االإفراط يف ا�صتخدام املبيدات الزراعية قد ينتج عنه 

تاأثر �صلبي على  ديدان االأر�ش مما يعيق دورها يف حت�صني 

خوا�ش الربة.     

تلويث  على  ال��ق��درة  احل�صرية  فللمبيدات  ال��ه��واء،  اأم��ا 

والنبات،  واحليوان  االإن�صان  �صحة  يف  يوؤثر  ال��ذي  الهواء 

و�صول  يف  القوية  الرياح  تت�صبب  باملبيدات،  الر�ش  فعند 

املبيدات اإىل مناطق بعيدة عن منطقة الر�ش. وميكن لهذا 

اأن ي�صبب تاأثرا �صلبياّا م�صاعفا على النظم البيئية عندما 

تنجرف اإىل النباتات واحل�صرات واالأج�صام املائية القريبة، 

امللقحات  تعر�ش  اأن  الزراعية  الكيميائية  للمواد  وميكن 

الوقت،  مرور  ومع  االآف��ات،  ملبيدات  النحل-  -مثل  املهمة 

ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل فقدان االأنواع النباتية ب�صبب عدم 

وجود جمموعات كافية من امللقحات، كما ميكن اأن تتعر�ش 

الكيميائية  للمواد  االأخ��رى  واحليوانات  والطيور  املا�صية 

امت�صا�صها  اأو  اال�صتن�صاق،  طريق  عن  الهواء  يف  الزراعية 

بالنباتات  التغذية  تناولها من خ�ل  اأو  من خ�ل جلودها، 

امللوثة. 

يكون مميتا  ما  نادرا  التعر�ش  اأن هذا  من  الرغم  وعلى 

للحيوانات الكبرة، فاإنه ميكن العثور على م�صتويات عالية 

ل��صته�ك  امل�صتخدمة  املا�صية  حل��وم  يف  املبيدات  م��ن 

الب�صري، كما يوؤدي اال�صتخدام املفرط للمبيدات احل�صرية 

مثل  ال�صغرة  احليوانات  بع�ش  نفوق  معدل  ارتفاع  اإىل 

للكيماويات  املفرط  اال�صتخدام  ي��وؤدي  اأن  وميكن  الطيور، 

الزراعية اإىل تلوث املياه اجلوفية؛ ومن ثَم فاإن اال�صتخدام 

ال�صحيح ح�صب ما هو مو�صى به لهذه الكيماويات يقلل من 

االآثار اجلانبية لها على اأنظمة البيئة املختلفة.

د. هتان احلربي

كلية علوم الأغذية والزراعة - ق�سم وقاية النبات

وقد  ال�صهور،  اأف�صل  من  رم�صان  �صهر  يُعداّ 

اأرك��ان  من  رك��ن  باإقامة  ال�صهر  ه��ذا  اهلل  خ�شاّ 

االإ�ص�م وهو �صيام رم�صان هذه العبادة العظيمة 

التي يوؤديها امل�صلم كل عام، ولكي يكون �صيامك 

اجلوانب  ببع�ش  اأحبتي  اأذك��ر  العام  هذا  �صحًيا 

ال�صحية التي جتعل ال�صيام -بعون اهلل- فر�صة 

والنف�صية،  الع�صوية،  �صحتك  ن  لتح�صاّ ذهبية؛ 

والروحية.

عبادة  واأنه  ال�صيام،  معاين  ت�صت�صعر  اأن  اأوال: 

النف�ش  على  ي�صفي  مما  وج��ل،  عز  خال�صة هلل 

ال�صهر  بهذا  والفرح  والر�صا  بالطماأنينة  ال�صعور 

العظيم.

ال�صهر  هذا  يف  و�صرابك  طعامك  ليكن  ثانيا: 

تكر  ف���  ح��رم��ان،  اأو  اإ����ص���راف  دون  م��ع��ت��دال 

يف  تكُر  ق��د  التي  ال�صحية  غ��ر  االأطعمة  م��ن 

واملعجنات،  احللويات،  من  رم�صان  �صهر  موائد 

واملقليات.

فرات  على  كافية  بكمية  امل��اء  ا�صرب  ثالثا: 

متعددة خ�ل فرة اإفطارك بامل�صاء، حتى ياأخذ 

اجل�صم حاجته من ال�صوائل، ويعو�ش نق�ش املاء 

نتيجة ال�صيام خ�ل نهار رم�صان.

ال�صكري  مب��ر���ش  مري�صا  ك��ن��ت  اإذا  راب��ع��ا: 

الدواء ح�صب  م جرعات  فنظاّ ال�صيام،  وت�صتطيع 

اإر�صادات طبيبك، وغالبا ين�صح االأطباء مر�صاهم 

ال  لكي  ال�صحور؛  جرعة  بخف�ش 

ال�صكر  م�صتوى  يف  هبوط  يح�صل 

متابعة  وع��ل��ي��ك  ال��ن��ه��ار،  خ����ل 

م�صتوى ال�صكر يف املنزل دوريا، وال 

�صياّما االأ�صبوع االأول من ال�صهر.

ب��دوخ��ة  ���ص��ع��رت  اإذا  خ��ام�����ص��ا: 

اأثناء  وتعب  خفقان  اأو  تعرق  اأو 

ال�صكر  فتاأكد من م�صتوى  ال�صيام 

بالدم وكذلك م�صتوى �صغط الدم، 

فاإذا كان هناك هبوط يف م�صتوى 

مليجرام،  ال�صبعني  حتت  ال�صكر 

فالدين  مبا�صرة  باالإفطار  فعليك 

وق�صاء  وامل��ن��ة  احلمد  وهلل  ي�صر 

هذا اليوم الحقا، وهذا من عظمة 

الأح��وال  املراعية  االإ�ص�مية  ال�صريعة  اأح��ك��ام 

املر�صى.

ل ا�صت�صارة طبيبك خ�ل زيارتك  �صاد�صا: يف�صاّ

عن  كافية  بفرة  رم�صان  قبل  عام  كل  الدورية 

كيفية ترتيب اأدويتك؟ وما هي توجيهاته يف �صهر 

رم�صان؟.

حالتهم  امل�صتقرة  امل��ر���ص��ى  اأغ��ل��ب  ���ص��اب��ع��ا: 

ي�صتطيعون  امل��ع��ال��ج-  الطبيب  راأي  -ح�����ص��ب 

ال�صيام مع تنظيم وقت وجرعات الدواء واملتابعة 

املنزلية، ومن ن�صحه طبيبه املعالج بعدم ال�صيام، 

اأ�صرار  من  ذلك  على  يرتب  ملا 

توؤثر على �صحته، عليه اأن ياأخذ 

اأباحها اهلل -عز  التي  بالرُّخ�صة 

العلماء  وي�صاأل  للمر�صى،  وجل- 

عن احلكم ال�صرعي.

دفعة  الطعام  تاأكل  ال  ثامنا: 

واح������دة وب��ك��م��ي��ات ك���ب���رة مع 

التمر  حبات  تناول  بل  االإفطار، 

وامل����اء وُك����ل وا����ص���رب ب��اع��ت��دال 

وب��ال��ت��درج ع��ل��ى ف����رات، حتى 

ترتاح معدتك وتتماّ عملية اله�صم 

بالتخمة  ت�����ص��ع��ر  وال  ب�����ص��ه��ول��ة 

والك�صل واخلمول. وال تن�َش وجبة 

فاإنها  قليلة  كانت  ول��و  ال�صحور 

بركة وت�صاعدك وتقوي ج�صمك على ال�صيام.

تا�صعا: تذكر اأن الهدف من ال�صيام تقوى اهلل 

-عز وجل-، فحافظ على �صومك بح�صن اخُللق، 

مع  التعامل  يف  الوجه  وط�قة  ال��ك���م،  وطيِّب 

وكلاّ من  واأهلك  والَديك  مع  �صياّما  وال  االآخرين، 

يتعامل معك. واأن�صحك باالإكثار من ذكر اهلل عز 

وجل، والدعاء، وقراءة القراآن، فاإن هذه االأعمال 

غذاء مهم للروح ول�صحتك النف�صية والروحية.

كلية الطب
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أ.د يوسف التركي

محمد العصيمي

كيف يكون صيامك صحيًا ؟

المشكالت والحلول

العالقة التكاملية: سالمة الغذاء والبيئة
ل��ع��ل م��ن ال��ق�����ص��اي��ا االأك���ر اأه��م��ي��ة الأغ��ل��ب 

ال��ط��اب��ع  ذات  وامل��ن��ظ��م��ات  ال����دول  ح��ك��وم��ات 

ب�ص�مة  املتعلقة  تلك  ه��ي  والبيئي  الرقابي 

الغذاء والبيئة، حيث تتبادل التاأثر فيما بينها 

وانعكا�صاتها  تاأثراتها  معرفة  ي�صعب  ب�صكل 

الغذاء  توفر  معرفة  مع  العامة  ال�صحة  على 

واالأنظمة  االأ�صواق  باقت�صاد  املرتبط  و�ص�مته 

مع  متداخلة  تكون  التي  واالقت�صادية  التجارية 

واالأن�صطة  فاملمار�صات  كبر،  ب�صكل  بع�صها 

اأو  ح��ك��وم��ات،  بو�صفها  ال���دول  م��ن  املختلفة 

تهديدا  متثل  اأ�صبحت  واأف���راده  املجتمع  من 

وكما  الغذاء،  و�ص�مة  البيئة  ل�صحة  ا  م�صتمراّ

البيئة«  �ص�مة  من  الغذاء  �ص�مة  »اإن  ف�  يقال 

الطبيعية  املوارد  وا�صتدامة  �ص�مة  يعني  مما 

يُعَرف  ما  وكل  واملياه  الربة  ك�ص�مة  والبيئية، 

عامة.  ب�صفة  االأيكولوجية  باالأنظمة 

كبر  ب�صكل  تتاأثر  الغذاء  �ص�مة  اأن  ذل��ك 

الربة  فملوثات  جانب،  من  املحيطة  بالبيئة 

واملياه والهواء قد جتد طريقها اىل املحا�صيل 

ذل��ك،  وغ��ر  واالأ���ص��م��اك  واخل�صار  ال��زراع��ي��ة 

مبياه  واملزروعات  املحا�صيل  ري  ذلك  ومثال 

ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي غ���ر امل��ع��اجل��ة وامل��ل��وث��ة 

 (Heavy metals) ال��ث��ق��ي��ل��ة  ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر 

اأ���ص��ارت كثر  وامل��ي��ك��روب��ات امل��م��ر���ص��ة، وق��د 

اإىل  قاطع  ب�صكل  واالأب��ح��اث  ال��درا���ص��ات  م��ن 

ومنها  الغذاء  اإىل  البيئة  من  امللوثات  انتقال 

املائية  البيئة  كتلوث  (امل�صتهلك)،  االإن�صان  اإىل 

تراكم  لها  يح�صل  قد  التي  الثقيلة  باملعادن 

االأخرى.  املائية  واالأحياء  االأ�صماك  حيوي يف 

العديد  ه��ن��اك  اأن  جن��د  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم��ن 

اأن  ينبغي  ال��ت��ي  وال��ع��م��ل��ي��ات  امل��ع��ام���ت  م��ن 

جُت����رى م���ن اأج����ل ���ص��م��ان ���ص���م��ة ال���غ���ذاء 

�صلبية  ت���اأث���رات  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  وج���ودت���ه، 

طريقة  مثل:  و�ص�متها،  البيئة  �صحة  على 

الناجتة  ال�صحي  ال�صرف  مياه  من  التخل�ش 

تاأخذ  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي  الت�صنيع  عمليات  ع��ن 

امل��ائ��ي��ة  (امل�����ص��ط��ح��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا 

اأو  مبا�صر  ب�صكل  وال��رب��ة......ال��خ)  وال��ربك 

باالإخ�صاب  ي�صمى  م��ا  م�صببة  مبا�صر،  غ��ر 

وذلك   (Eutrophication) للبيئة  املفرط 

الع�صوية  امل��غ��ذي��ات  م��ن  حم��ت��واه��ا  الرت��ف��اع 

والتغليف  التعبئة  مواد  اىل  اإ�صافة  املختلفة، 

غر  بوليمرات  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  تُ�صنع  التي 

املغلفات  ه��ذه  وتنتج  احل��ي��وي،  للتحلل  قابلة 

ج��ودة  ح��ف��ظ  اأج���ل  م��ن  ج���داً  ه��ائ��ل��ة  بكميات 

املنتجات  ق�صية  ك��ذل��ك  االأغ���ذي���ة،  و���ص���م��ة 

مما  البيئة  على  وخم��اط��ره��ا  وراث��ي��اً  املعدلة 

ال�صحي  النظام  على  مت�صاعدا  تهديدا  ميثاّل 

وال��ب��ي��ئ��ي، ف��ح��دوث ال��ط��ف��رات ال��وراث��ي��ة يف 

من  خ��ط��ورة  ي��ح��دث  ق��د  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 

عنها،  ينجم  قد  الذي  باخللل  التنبوؤ  امل�صتحيل 

من  يكون  ال��ذي  البيئي  ال��ت��وازن  على  وي��وؤث��ر 

املقاومة  اجلينات  كانتقال  اإ�ص�حه،  ال�صعب 

اإىل  وراث��ي��ا  املعدلة  النباتات  م��ن  للمبيدات 

االأع�����ص��اب ال��ربي��ة ال�����ص��ارة ب��ال��زراع��ة، مما 

مقاومتها  ز  ويحفاّ �صريع  ب�صكل  منوها  ن  ميكاّ

ه�ك  اإىل  اإ���ص��اف��ة  لها،  امل�����ص��ادة  للمبيدات 

على  يها  تغذاّ عند  كالنحل  النافعة  احل�صرات 

جينيا،  املحورة  النباتات  اأزهار  يف  الربوتينات 

ال�صلبية. التاأثرات  من  ذلك  وغر 

ول���دع���م اأه��م��ي��ة م���ا ت���ق���دم، ف����اإن ح��ك��وم��ة 

املخاطر  لهذه  كبرا  اهتماما  اأول��ت  اململكة 

قرار  اإ�صدار  يف  االهتمام  هذا  ومتثَّل  البيئية، 

بتحديد  ه���   1439 ع��ام  ال���وزراء  جمل�ش  م��ن 

القطاعات  جميع  ودعوة  بالبيئة  خا�ش  اأ�صبوع 

اإىل  البيئية  واجلمعيات  واخلا�صة  احلكومية 

التوعية  ر�صائل  ون�صر  البيئي  التثقيف  زيادة 

جتاه  االإيجابية  ال�صلوكيات  على  والت�صجيع 

وتر�صيد  الغذائي،  الهدر  تقليل  مثل:  البيئة، 

املنتجات  وا�صتخدام  واملياه،  الطاقة  ا�صته�ك 

والفعاليات  االأن�صطة  من  وغرها  امل�صتدامة، 

االأخرى.  

نا�سر ال�سبيب

اأ�ستاذ �سالمة الغذاء امل�سارك  



ي�شكل �لقطاع �لزر�عي �أحد �أهم 

خالل  من  �القت�شادية  �لقطاعات 

دوره �لتنموي -خ�شو�شا يف �ملناطق 

�لريفية- وكذلك دوره �الإ�شرت�تيجي 

ويتفاعل  �لغذ�ئي،  �الأم��ن  دع��م  يف 

ب�شكل مبا�شر مع   �لزر�عي  �لن�شاط 

على  يعتمد  حيث  �لطبيعية  �لبيئة 

�لبيئي  �لنظام  يف  �الأول��ي��ة  �مل���و�رد 

هذ�  من  وينتج  و�لرتبة،  �ملياه  مثل 

بع�ض  �لبعيد  �مل��دى  على  �لتفاعل 

�لبيئي؛  �لنظام  على  �ل�شلبية  �الآثار 

�الآثار  هذه  من  �لتقليل  يجب  لذلك 

�ل�شلبية على �لنظام �لبيئي بت�شليط 

ونحن  �ل��ن��ق��اط  ه��ذه  على  �ل�����ش��وء 

نحتفل باليوم �لعاملي للبيئة.

�الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  تعتمد 

على  �ململكة  يف  �لزر�عية  للتنمية 

�أحد  وهو  �ال�شتد�مة،  مبد�أ  حتقيق 

 2030 �ململكة  روؤي��ة  �أه���د�ف  �أه��م 

�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة 

�الأم���ني،  ع��ه��ده  وويل  �هلل  حفظه 

للقطاع  �لرئي�ض  �ل��دور  جانب  �إىل 

يف  �الإ�شهام  يف  �مل�شتد�م  �ل��زر�ع��ي 

ثَم  وم��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �الأم���ن  حتقيق 

�مل�شتد�مة  �ل��زر�ع��ي��ة  �لنظم  ف���اإن 

ت�شهم �أي�شا يف �حلفاظ على �ملو�رد 

�لطبيعية، و�حلد من �الآثار �ل�شلبية 

�الإن�����ش��ان  على  �ل��زر�ع��ي  للن�شاط 

وعلى �لنظام �لبيئي �أي�شا.

ومير �ملنتج �لزر�عي خالل عملية 

�الإنتاج بعدة مر�حل تبد�أ من �لزر�عة 

يف �حلقل حتى ت�شل هذه �ملنتجات 

ى هذه �ملر�حل  �إىل �مل�شتهلك، وت�شمَّ

خاللها  يتعر�ض  �الإن��ت��اج«،  »�شل�شلة 

�ملنتج �إىل عدة خماطر وملوثات قد 

�أو بيولوجية  تكون ملوثات كيميائية 

�أو فيزيائية. وينتج �لتلوث �لكيميائي 

ب�شكل رئي�ض من �ال�شتخد�م �ملكثف 

يت�شبب  مما  �لكيماوية،  للمبيد�ت 

�مل�شتع�شية،  �الأمر��ض  من  عدد  يف 

�مل��ب��ي��د�ت -م��ع م��رور  وتفقد ه��ذه 

�لوقت- فعاليتها، وتت�شبب يف تلوث 

 – �لرتبة   – �لهو�ء   – (�مل��اء  �لبيئة 

�ملياه  ت�شكل  و  �لفطرية).  �حل��ي��اة 

�مليكروبي  �لتلوث  �أهم م�شادر  �أحد 

�الأج��ز�ء  يالم�ض  عندما  خ�شو�شا 

�مل�������اأك�������ول�������ة م���ن 

�لتلوث  �أم��ا  �لنبات، 

�لفيزيائي فاإنه ينتج 

من �لعو�لق �لرت�بية، 

وتعّد حبيبات �لرمل 

ملوثات  �أه���م  �أح���د 

�لزر�عية  �ملنتجات 

�أن  مي���ك���ن  �ل����ت����ى 

ت�������ش���اَه���د ب��ال��ع��ني 

يوؤثر  حيث  �ملجردة، 

على �إقبال �مل�شتهلك 

على �ملنتج �لزر�عي 

ب���ال���رغ���م م����ن �أن����ه 

�مليكروبي  �لتلوث  م��ن  خطر�  �أق��ل 

و�لكيميائي.

يف  �ال���ش��ت��د�م��ة  م��ب��د�أ  ولتحقيق 

من  �حل��د  يجب  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع 

�الآثار �ل�شلبية للن�شاط �لزر�عي على 

�ال�شتخد�م  ويُعد  و�الإن�شان،  �لبيئة 

ومن  �لزر�عية  للمدخالت  �ملكثف 

�أهمها �الأ�شمدة و�ملبيد�ت من �أو�شح 

�الآثار �ل�شلبية لهذ� �لن�شاط. 

لزيادة  عامليا  �ل�شغوط  وت�شتد 

�إن���ت���اج �ل���غ���ذ�ء من 

�لطلب  مو�جهة  �أجل 

�ملتز�يد نتيجة �رتفاع 

ع���دد �ل�����ش��ك��ان، ويف 

يو�جه  نف�شه  �لوقت 

�ل����ع����امل ن��ق�����ش��ا يف 

�مل�������و�رد �ل���زر�ع���ي���ة 

�ملياه  مثل  �لرئي�شية 

و�ل���رتب���ة �ل��زر�ع��ي��ة 

للزر�عة،  �ل�شاحلة 

وي���ن���ت���ج ع�����ن ذل���ك 

مكثف  ����ش��ت��خ��د�م 

مل���دخ���الت �الإن���ت���اج 

لزيادة �الإنتاج لوحدة �مل�شاحة.

وي��ن��ت��ج ع���ن ه����ذ� �ال���ش��ت��خ��د�م 

�لبيئة  على  �شلبية  �أ���ش��ر�ر  �ملكثف 

و���ش��ح��ة �الإن�������ش���ان، ومي��ك��ن �حل��د 

�أ�شاليب  باتباع  �الأ���ش��ر�ر  ه��ذه  من 

زر�عية حديثة متزج بني �ملمار�شات 

�ل���زر�ع���ي���ة �جل���ي���دة و����ش��ت��خ��د�م 

�لتي  �حلديثة  �لزر�عية  �لتقنيات 

�لبيئة  على  �لتلوث  �آث���ار  م��ن  حت��د 

و�الإن�شان.

�ل��ك��رمي  �ل��ق��ارئ  ع��ل��ى  يخفى  ال 

حتديات  من  �ليوم  ع��امل  به  مامير 

كبرية، ولعل من �أكرب هذه �لتحديات 

�ملوؤملة،  ومفاجاآتها  �لطبيعة  خماطر 

يف  �ملا�شية  ب��االأي��ام  ح��دث  مثلما 

�شوريا وتركيا.

من  �شا�شعة  مناطق  �شربت  فقد 

هذين �لبلدين زالزل عنيفة، �أحالت 

ووق���ع حتتها  �أن��ق��ا���ض،  �إىل  �مل���دن 

و�ملفقودين،  �لقتلى و�جلرحى  �آالف 

ودفعت ماليني �لب�شر �إىل �لعر�ء يف 

برد �ل�شتاء.

بها هذ�  �لتي ح�شل  �ل�شرعة  �إن 

�لدمار لتجعل �الإن�شان يقف عاجز�ً 

وم��درك��اً  �لطبيعة،  ج���ربوت  �أم����ام 

ل�شعف �إمكاناته �أمام نوبات غ�شبها 

�إليه  ماو�شلت  ك��ل  رغ��م  �ملفاجئة؛ 

من  �ملعا�شرة  �الإن�شانية  �حل�شارة 

�لتي  �ملجاالت  �شتى  يف  كبري  تقدم 

�شابقة  �أن��ظ��م��ة  ق��دم��ت  ك��ان��ت  �إن 

للوقاية من �أمثال هذه �لزالزل مثل 

و�أنظمة  ل��ل��زالزل  �ملقاومة  �الأبنية 

تفلح  مل  فاإنها  و�ل��ط��و�رئ  �الإن���ذ�ر 

ع��ن��د �حل���اج���ة، ف��ك��ان��ت �خل�����ش��ارة 

�ل��ق��ارئ �لكرمي  �أذّك���ر  �مل��وؤمل��ة. وهنا 

يف  �لنووي  �ملفاعل  �نفجار  بكارثة 

�ليابان، �لتي نتجت �أي�شاً عن زلز�ل 

قوي، حيث مل مينع ح�شوَل �لكارثة 

فطنة  م��ن  �ليابانيون  ب��ه  م��اُع��رف 

وحر�ض.

�لتي هي  �ل��ك��و�رث  �إن مثل ه��ذه 

لتحتم  �لعاجز  �الإن�شان  �إر�دة  فوق 

على �جلميع �لوقوف �شوياً مل�شاعدة 

�ملكلوم و�إغاثة �للهفان؛ بغ�ض �لنظر 

فروق  �أي  �أو  ولغته  ودينه  لونه  عن 

�شقيق  و�مل�شاب  فمابالنا  �أخ���رى، 

وقريب! فماذ� يكون �ملوقف �إذن؟

�لر�شيدة  حكومتنا  �تخذت  لقد 

م��وق��ف��اً م���وّف���ق���اً ي�����ش��ع��ر �جل��م��ي��ع 

�أر���ش��ل��ت  حينما  و�ل��ر���ش��ا  بالفخر 

�شويعات  وبعد  �ل�شرعة  وج��ه  على 

�شل�شلة  �لكارثة  ح��دوث  م��ن  قليلة 

�ملحملة  �ل��ك��ب��رية  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن 

للمناطق  و�الإعا�شة  �الإغاثة  مب��و�د 

�ل�شقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  �مل��ن��ك��وب��ة 

وف���رق �ل���ط���و�رئ وخ����رب�ء �الإن��ق��اذ 

يف  �شريعاً  �لعمل  ب��ا���ش��رو�  �ل��ذي��ن 

�مل�شابني،  ومعاجلة  �لعالقني  �إنقاذ 

ت���ال ذل���ك �ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل�����ش��ام��ي��ة 

�ل�شعبية  �حل��م��ل��ة  بعقد  �ل��ك��رمي��ة 

عن  �أ�شفرت  �لتي  �لتربعات،  جلمع 

يف  للم�شاهمة  �ملجتمع  م�شارعة 

خلطورة  منه  تقدير�ً  �الإنقاذ  جهود 

و�شعوبة  �لطبيعية،  �لتحديات  هذه 

مع حاجته  بعدها،  لالإن�شان  �حلياة 

�ملا�شة ليد �لعون �حلانية �لتي تقيل 

عرثته وتقيم كبوته.

�شدمة  من  �النتباه  بعد  �ملرء  �إن 

حجم �لكارثة ليطيل �لنظر و�لتاأمل 

�ل��ط��ب��ي��ع��ة و�أه��م��ي��ة  يف خ���ط���ورة 

�إيقاف  منلك  ال  فرمبا  مر�عاتها، 

م��از�ل��ت  �لفر�شة  ول��ك��ن  �ل��زل��ز�ل، 

�لتلوث  م��ن  �لبيئة  الإن��ق��اذ  متاحة 

�مل�شكالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لت�شحر 

�إهمالها  يف�شي  ق��د  �لتي  �لبيئية 

لنتائج وخيمة.

عبد�هلل عبد�ملح�شن �لعبد�لكرمي

�لذي  بطبعه  �جتماعي  �الإن�شان 

�لنا�ض  و�ُشمي  عليه،  �هلل  فطره 

بع�شهم  ي��اأن�����ش��ون  الأن��ه��م  ن��ا���ش��اً 

�أح��د�ث  عجلة  -م��ع  لكن  ببع�ض، 

�حلياة �ملت�شارعة- يحتاج �الإن�شان 

و�ل��ه��دوء  �ل��ع��زل��ة  م��ن  ���ش��يء  �إىل 

خمالطة،  كرثة  دون  قلياًل  و�لبعد 

�لعزلة،  �ملخالطة  بني  بتو�زن  لكن 

على  منهما  و�حدة  �أي  تطغى  فال 

يف  فاملخالطة  �الأخ���رى،  ح�شاب 

�خلري كاجُلَمع و�جلماعات، و�شلة 

�الجتماعية  و�لعالقات  �الأرح��ام، 

مطلوبة. ونحوها 

و�ح��د  �أي  عنها  ي�شتغني  وال   

عن  �لعزلة  تُ�شتحب  وباملقابل  منا، 

تفيد،  ال  �لتي  �ملحرمة  �ملخالطة 

منكر�ت  وج��ود  عند  تكون  و�لتي 

يُ�����ش��ت��ط��اع  �ل�����ش��ري��ع��ة ال  ت��خ��ال��ف 

. تغيريها

�أح��ي��ان��اً �ل��ع��زل��ة ف��ي��ه��ا  ���ش��يء 

ديننا،  يف  �أ�شل  ولها  �ملنافع،  من 

يتبني  ال  �لتي  �لفنت  عند  فمثاًل 

�ل��ب��اط��ل يجب  م���ن  ف��ي��ه��ا �حل���ق 

وعدم  عنها،  �لبعد  �الإن�شان  على 

�ل��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا، و�ل��ع��زل��ة ك��ذل��ك 

�ل��ع��م��ل هلل،  �إخ��ال���ض  �إىل  �أق���رب 

�ل�شهرة،  وطلب  �لرياء  عن  و�لبعد 

�لر�شول  عن  �شحيح  حديث  ويف 

�هلل  �إن  و���ش��ل��م«  عليه  �هلل  �شلى 

�خلفي  �لغني  �لتقي  �لعبد  يحب 

(رو�ه م�شلم).  «

�ل��وح��دة  �أح��ت��اج  بع�شهم:  ق��ال 

كلما  ف��اأن��ا  �أف��ك��ر،  لكي  و�ل�شكون 

من  �أ�شو�أ  وجدتها  �شفحة  فتحت 

�شيء  �لعزلة  ويف  ت�شبقها،  �لتي 

مفيد،  كتاب  وق��ر�ءة  �لتاأمل،  من 

وحم��ا���ش��ب��ة �ل��ن��ف�����ض، وع��اف��ي��ة من 

و�ملحبطني. �ل�شوء  قرناء 

كلتا  يف  مطلوباً  �لتو�زن  ويبقى 

تفريط. �أو  �إفر�ط  بال  �حلالتني 

ع�سريي  اهلل  عبد 

العلوم كلية 

د. عبدالعزيز الحربي

-موؤخًر�-  �ململكة  ت�شهده  وما  �لهائلة  �لتغري�ت  ظلِّ  يف 

ت�شهده  وم��ا  �مل�شتويات،  جميع  على  ح�شارية  نقلة  م��ن 

�جلامعة -حتديد�ً- من �لتطور�ت يف رحلتها نحو �لتحول 

�إىل موؤ�ش�شة م�شتقلة غري ربحية، �أ�شبح لز�ماً على جميع 

قطاعات وكيانات �جلامعة �ل�شعي �إىل �لتح�شني �مل�شتمر؛ 

للحفاظ على مكانتها �لتناف�شية و�القت�شادية، ولن يتحقق 

ومن  �ل�شاملة  �جلودة  �إد�رة  �إ�شرت�تيجيات  بتبّني  �إاّل  ذلك 

عملية  وتتمثل  للجودة،  �الإ�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أهمها 

�لتخطيط �الإ�شرت�تيجي يف و�شع روؤية م�شتقبلية و��شحة 

وحمددة، وو�شع �أهد�ف بعيدة �ملدى و�ل�شعي �إىل حتقيقها 

�ملتبعة؛  �لّرئي�شة  و�خلطو�ت  �ملر�حل  حتديد  �إىل  �إ�شافًة 

و�الحتماالت  �لتقدير�ت  وو�شع  �الأه���د�ف،  تلك  لتحقيق 

�أ�ش�ض  على  بناًء  �مل�شتقبلية  �الأح��د�ث  الجتاهات  �لدقيقة 

�لتحول  �إد�رة  مكتب  ينتهجه  ما  -حتديد�ً-  وهذ�  علمية، 

و�ملبادر�ت يف �أد�ئه للمهام و�مل�شوؤوليات �ملناطة به، ف�شاًل 

عن �اللتز�م �لتام مببادئ �جلودة �ل�شاملة ومنها: بثُّ �لوعي 

مبفهوم �جلودة و�الإتقان يف �لعمل وجعله معيار�ً يف تقدمي 

�خلدمات على �لنحو �الأمثل، �إ�شافة �إىل تبّني قيم ومفاهيم 

�لعمل �جلماعي، ودعم �الإد�رة.

 �إن قناعة �الإد�رة باأهمية �لّتح�شني �مل�شتمر للجودة هي 

�ملكتب  �إد�رة  تقوم  ذلك  �شوء  ويف  �لنجاح،  عنا�شر  �أه��مُّ 

مع  �حلقائق  على  مبنية  و��شحة  م�شتقبلية  روؤية  بتحديد 

التخاذ  ودعمهم  �ملن�شوبني،  جلميع  و�لقدوة  �ملثل  �إعطاء 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة، وت�شجيع �مل�شاركة �الإيجابية وحتفيزها، 

�أ�شاليب  وتطوير  وتدعيمها،  �الت�شال  ق��ن��و�ت  وتطوير 

�لتدريب و�لتعليم، و�لعمل على حتقيق �ال�شتفادة �لق�شوى 

من �إمكانات ومهار�ت �ملن�شوبني، مما ي�شهم يف حتقيق روؤية 

جامعة �مللك �شعود »�لريادة �لعاملية و�لتميُّز يف بناء جمتمع 

�ملعرفة«.

مكتب اإدارة التحول واملبادرات

إستراتيجيتنا
محمد عبد الغفار جاب اهلل

إستراتيجيتنا

التخطيط اإلستراتيجي للجودة

*

*
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البيئة والقطاع الزراعي

الزلزال وخطر الطبيعة

ت�شدر عن ق�شم �الإعالم 

بكلية �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية - جامعة �مللك �شعود

املرا�ضالت با�ضم امل�ضرف على الإدارة والتحرير

  ر�ضالة اجلامعة -كلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�ضوعات املن�ضورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�ضرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�ضحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �ضعود للن�ضر 

 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�ضليم

�شناعة املحتوى

هيا القريني - نهية احلمدان

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

بدر العرجاين -نورة الدو�ضري - بيان الر�ضيد 

اإح�ضان العي - العنود الدغيم - حنان التميمي 

 �ضمية املطريي - رهف العريفي - عهود الداود

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�ضيباين

اأ. خديجة العبا�ضي

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

فريق التحرير

 قما�س املني�ضري -  اأ. اإميان ال�ضهري

 د. هند القحطاين 

 اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�ضويلم

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 �ضارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

 شيء من العزلة
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 - هيا القريني:

عبداهلل  الدكتور  الباحث  اأج���رى 

اأحمد الزهراين من ق�سم علم النف�س 

القدرة  بعنوان:  درا�سة  الرتبية  بكلية 

النف�سية  ال�سغوط  لإدراك  التنبوؤّية 

من  عّينة  ل��دى  الجتماعي  وال��دع��م 

طالب جامعة امللك �سعود.

هدفت الدرا�سة اإىل التنبوؤ باإدراك 

ي  ال�سغوط النف�سية من خالل متغيرِّ

ال�سالبة النف�سية والدعم الجتماعي 

امللك  جامعة  طلبة  م��ن  عينة  ل��دى 

من  الدرا�سة  عينة  وتكّونت  �سعود، 

104 طالب من مرحلة البكالوريو�س 
يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود 

من خمتلف التخ�س�سات وامل�ستويات، 

الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�سجلني  من 

2018م،  اجلامعي  العام  من  الثاين 

ومت اختيارهم بطريقة ع�سوائية.

ا�ستخدم الباحث يف درا�سته احلالّية 

ال�سالبة  مقيا�س  الآت��ي��ة:  املقايي�س 

ال�سغوط  اإدراك  ومقيا�س  النف�سية، 

النف�سية، ومقيا�س الدعم الجتماعي 

مع اإجراء بع�س التعديالت، والتحقق 

م��ن ال�����س��دق وال��ث��ب��ات ق��ب��ل ال��ب��دء 

بتطبيقها على عّينة الدرا�سة.

اأن��ه ميكن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

التنبوؤ باإدراك ال�سغوط  النف�سية من 

ل  فيما  النف�سية،  ال�سالبة  خ��الل 

ميكن التنبوؤ باإدراك ال�سغوط النف�سية 

الدعم  العينة من خالل  اأف��راد  لدى 

الجتماعي، كما اأنه ل توجد فروق يف 

التنبوؤ باإدراك ال�سغوط تُعزى مل�ستوى 

�سواء  العينة  اأف���راد  ل��دى  ال�سالبة 

اأكانت ال�سالبة مرتفعة اأم متو�سطة.

عامالاً  النف�سية  ال�سالبة  وتُ��ع��ّد 

وهي  النف�سية،  ال�سحة  يف  ه��ام��ا 

النف�سية  اخل�سائ�س  من  جمموعة 

ت�سمل امل��ت��غ��يات الآت��ي��ة: الل��ت��زام، 

والتحدي  والتحكم،  الهدف،  وو�سوح 

وهذه اخل�سائ�س من �ساأنها املحافظة 

واجل�سمية،  النف�سية،  ال�سحة  على 

التعر�س  رغ���م  ال��ن��ف�����س��ي،  والأم�����ن 

عدد  واأ�سارت  ال�ساغطة.  لالأحداث 

ال�سالبة  اأهمية  اإىل  الدرا�سات  من 

بو�سفها  ال�سن  كبار  ل��دى  النف�سية 

ال�سغوط  �سد  املقاومة  عوامل  اأحد 

والأزم��ات، وتعمل حاجزا يحول بني 

ال�سلبة  ال�سخ�سية  �ساحب  ال��ف��رد 

ب�سورة  معها  ليتعامل  وال�سغوط؛ 

للتفاوؤل  مييل  كما  وف��اع��ل��ة،  ج���ادة 

والتعامل املبا�سر مع م�سادر ال�سغط، 

وبذلك فاإنه ي�ستطيع حتويل املواقف 

ا،  ال�ساغطة  اإىل مواقف اأقل تهديداً

لالآثار  عر�سة  اأق���ّل  يكون  وع��ل��ي��ه،  

ال�سلبية املرتبطة  بال�سغوط.  وي�سار 

اإىل اأن ذوي ال�سالبة النف�سية املرتفعة  

لديهم اأعرا�س نف�سية وج�سمية قليلة، 

ولديهم قدرة على التحمل الجتماعي، 

وارتفاع دافعية العمل، ولديهم  القدرة 

احلياة  نحو  والتوجه  التفاوؤل،  على 

اأح��داث احلياة ال�ساغطة،  ومواجهة 

النف�سية  ال�����س��الب��ة  ذوي  ب��ع��ك�����س 

بعدم  يت�سفون  ال��ذي��ن  املنخف�سة، 

يتفاعلون  ول  معنى حلياتهم،  وج��ود 

مع بيئاتهم، ويف�ّسلون ثبات الأحداث 

درا�سة خميمر  واأ���س��ارت  احلياتية.  

1997 اإىل اأن ال�سالبة النف�سية تن�ساأ 
من اإدراك الدفء والرعاية والهتمام  

من الوالدين، وذلك يعد جزءاًا اأ�سا�سيا 

من امل�ساندة الجتماعية. كما تو�سلت 

كوبازا 1979 اإىل ثالثة اأبعاد تتكون 

وهي:1-  النف�سية  ال�سالبة  منها 

الفرد حقيقة  اعتقاد  ويعني  اللتزام 

ذاته وما يفعل، وميكن اأن يت�سح ذلك 

من خالل  قيمة احلياة  التي تكمن  

يف ولء الفرد لبع�س املبادئ والقيم، 

ومعنى  ه��دف��ااً  حلياته  اأن  واع��ت��ق��اده 

ويعني  2-التحكم  اأجله.  من  يعي�س 

ال�ستقاللية والقدرة على اتخاذ القرار 

ومواجهة الأزمات. 3- التحكم ويعني 

اعتقاد الفرد اأن باإمكانه التحكم  فيما 

يلقاه من اأحداث، ويتحمل امل�سوؤولية 

ال�سخ�سية عما يحدث له، ويت�سمن 

والختيار  القرار  اتخاذ  على  القدرة 

م��ن ب��ني ب��دائ��ل م��ت��ع��ددة، وال��ق��درة 

ل��الأح��داث  والتقدير  التف�سي  على 

املواجهة  على  وال��ق��درة  ال�ساغطة، 

الفاعلة وبذل اجلهد مع دافعية كبية 

التحدي  وي�سي  والتحدي.  لالإجناز 

تغيي  من  يطراأ  ما  اأن  اعتقاد  اإىل 

على ج��وان��ب  حياة ال��ف��رد ه��و اأم��ر 

اأك��ر من كونه  للنمو  مثي و�سروري 

تهديدااً له، مما ي�ساعده على املباداأة 

امل�سادر  البيئة، ومعرفة  وا�ستك�ساف 

ت�ساعد  التي  والجتماعية  النف�سية 

الفرد على مواجهة ال�سغوط بفاعلية. 

ويظهر التحدي يف اقتحام امل�سكالت 

وعدم  املثابرة  على  وال��ق��درة  حللها، 

اخلوف  عند مواجهة  امل�سكالت. اإن 

ال�سالبة النف�سية ل تخفف من وقع 

متثل  ولكنها   ال�ساغطة؛  الأح���داث 

م�سدراًا للمقاومة، وال�سمود، والوقاية 

من الآثار التي حتدثها ال�سغوط على 

ال�سحة النف�سية واجل�سدية لالأفراد. 

نف�سية  الأكر �سالبة  الأ�سخا�س  اإن 

واأكر �سموداًا  لل�سغوط  تعر�سااً  اأقل 

واإجن��ازااً وقيادة و�سبطااً داخليا، كما 

يتميزون باملرونة والن�ساط.

 - هيا القريني:

الع�سيمي  ن��ورة  الباحثة  اأج��رت 

العالقة  حتديد  عن  حديثة  درا�سة 

اجلامعة،  دور  هما:  متغيين  ب��ني 

البحث  نوعية  على  الإن��ف��اق  ودور 

العلمي يف جامعة امللك �سعود. 

املنهج  على  ال��درا���س��ة  اعتمدت 

الو�سفي التحليلي، بالتتبع والتحليل 

البحث  يف  اجلامعة  دور  وحت��دي��د 

والتمويل  الإن���ف���اق  ودور  العلمي 

ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال��ع��وام��ل امل��وؤث��رة 

العلمية.  البحوث  اإن��ت��اج  نوعية  يف 

جمموعة  اإىل  ال��درا���س��ة  وتو�سلت 

من النتائج اأهمها اأن للجامعة دورا 

اأ�سا�سيا يف اإجناح البحث العلمي يف 

الإن�سانية  املعرفة  جمالت  خمتلف 

والتكنولوجية.  العلمية  وتطبيقاتها 

العايل  التعليم  ج��ودة  ارت��ف��اع  واأن 

بالدرجة  يعتمد  الأب��ح��اث  وج���ودة 

الأوىل على جناح اخلطط التعليمية 

التمويل  وكفاية  ل��ل��دول  والبحثية 

ال����ذي حت�����س��ل ع��ل��ي��ه امل��وؤ���س�����س��ات 

البحث  متويل  اقت�سار  التعليمية. 

العلمي للجامعات يف الدول العربية 

على الدعم احلكومي وانعدام دعم 

القطاع اخلا�س كان له تاأثي �سلبي 

وا�سح على جناح هذه البحوث. كما 

العليا  الدرا�سات  لئحة  اإغفال  اأن 

اخلا�سة بالبحث العلمي اأهم جانب 

من جوانب البحث -فهي مل تف�سل 

واحتياجاتها  الأب��ح��اث  اأن���واع  ب��ني 

اأث��ر  ل��ه  ك��ان  وامل��رج��ع��ي��ة-  املعملية 

الدرا�سات.  هذه  على  وا�سح  �سلبي 

دور  بتفعيل  ال��درا���س��ة  واأو����س���ت 

من  العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  اجل��ام��ع��ة 

خ����الل ال���دع���م امل�����ادي وامل��ع��ن��وي 

اجلامعات،  داخ��ل  الأب��ح��اث  ملراكز 

الأبحاث  مراكز  بني  راب��ط  واإيجاد 

و�سع  خالل  من  العليا  والدرا�سات 

خطط واإ�سرتاتيجيات لدعم البحث 

امل�ساريع  على  وال��رتك��ي��ز  العلمي، 

تلبي  التي  العلمي  للبحث  ال�ساملة 

عمل  فرق  باإيجاد  املجتمع  حاجات 

متفرغة للبحث العلمي، والبحث عن 

العلمي  للبحث  تكفل  اإ�سرتاتيجيات 

كل  يف  املتوفرة  وامل���وارد  ال��ق��درات 

دولة.   

اإن مواجهة حتديات القرن القادم 

اآلياته؛  جميع  ا�ستيعاب  اإىل  يحتاج 

اأن  ومب��ا  املطلوب،  التغي  ملواجهة 

ال�ستثمار يف البحث العلمي هو يف 

حقيقته ا�ستثمار يف ن�ساط  ذهني، 

ي�ستهدف ارتياد اآفاق معرفية جديدة 

اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  على  بالبناء 

املبا�سر  فاملردود  الإن�سانية،  املعرفة 

البحث  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  مل��خ��رج��ات 

وترقية  املعرفة،  ازدهار  هو  العلمي 

تكلفة  بتخفي�س  الجتماعية  احلياة 

مثل:  اخلدمات،  وحت�سني  املعي�سة، 

والت�����س��الت،  والتعليم،  ال�سحة، 

والرتفيه وغيها من اخلدمات.

ونظرااً لأهمية البحث العلمي يف 

تقدم الأمم، وملا يتطلبه من تكاليف 

م��رت��ف��ع��ة وم���ه���ارات ع��ل��ي��ا؛ ن�ست 

اأن  على  اململكة  يف  التعليم  �سيا�سة 

يف  املنطلق  ه��ي  الب�سرية  الطاقة 

ا�ستثمار �سائر الطاقات، واأن العناية 

ال��ط��اق��ة ع��ن ط��ري��ق الرتبية   ب��ه��ذه 

اأ�سا�س  ه��ي  والتثقيف  والتعليم  

تراعي  وبالتايل  العامة،  التنمية  

الدولة  زيادة ن�سبة ميزانية التعليم 

التعليمية  ال��ب��الد  ح��اج��ة  ل��ت��واج��ه 

مع  الن�سبة  ه��ذه  وتنمو  امل��ت��زاي��دة، 

انعك�ست  وقد  العامة.  امليزانية  منو 

ال��دول يف  املناف�سة بني  زي��ادة حدة 

العلمي  البحث  يف  ال�ستثمار  اإي��الء 

اأ�سحت  حتى  م��ت��زاي��دا،   اهتماما 

والتطوير  البحث  ميزانيات وحدات 

بهدف  مفتوحة؛  ه��ذا-  يومنا  -يف 

توفي كافة املوارد الالزمة. كما يعلل 

موؤ�س�سات  ازده��ار  ذات��ه  الوقت  يف 

ال��ت��م��وي��ل -خ�����س��و���س��ااً يف ال���دول 

املتقدمة- التي تعنى بهذا النوع  من 

ال�ستثمار فكل التغيات  التي مرت 

كانت  الب�سرية  تطور  م��راح��ل   بها 

املعرفية  العلمية  الإجن��ازات  نتيجة 

والخت�سا�سيني  والباحثني  للعلماء 

وهوؤلء �سفوة اأجيال من املتعلمني.

على  العلمي  البحث  ُع��ِرف  لقد 

اأنه عر�س مف�سل اأو درا�سة متعمقة 

اأو  ج��دي��دة  حلقيقة  ك�سفااً  مت��ّث��ل 

�سبق  قدمية  حقيقة  على  التاأكيد 

لها،  اإ�سافة �سيء جديد   اأو  بحثها 

اأو حل مل�سكلة تعّهد باحث بتق�ّسيها، 

كبي  دور  له  العلمي  فالبحث  ل��ذا 

عن  املعلومات  بع�س  ت�سحيح  يف 

نحياها،  ال��ت��ي  وال��ظ��واه��ر  ال��ك��ون، 

وعن الأماكن الهامة،  وال�سخ�سيات 

على  التغلب  يف  وي��ف��ي��د  وغ��يه��ا، 

ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ق���د ن��واج��ه��ه��ا  

اأم  بيئية   اأم  �سيا�سية   اأكانت  �سواء 

اجتماعية  وغيها.   اأم  اقت�سادية  

احتياجات   تلبية   يف  يُ�سهم   كما 

املجتمع  بجميع  فئاته؛ لكن عندما  

يعي�س  البحث يف حالة من الغيبوبة  

حتول  التي  والأزم���ات،  واملعوقات  

الأبحاث  مل�ستوى  البحث  رقي  دون 

يف الع�سور  ال�سابقة  كبيت احلكمة 

ح��ني ات�����س��ل ب��امل��را���س��د وامل��ع��ام��ل، 

اأو م�ستوى  الأب��ح��اث  احل��ايل  يف 

الدول  املتقدمة. هذا التاأخر يجعل 

مواكبة  عن  عاجزا  العلمي  البحث 

ومتطلباته،  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات 

وتَ�سعف كفاءته ونتائجه ويكون غي 

مل�سكالت   حلول   و�سع   على  ق��ادر 

الهدف   اأن  اعتبار  وعلى   ال��واق��ع. 

الرئي�س  للبحث العلمي هو التنمية، 

م�ساهما  �سعود   امللك  جامعة  تعد 

رئي�سااً يف التنمية؛  لعراقتها وثقلها 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����س��رق الأو����س���ط، 

حا�سنة  ت��ك��ون  اأن  ي��وؤم��ل  وب��ال��ت��ايل 

�سليمة لإجراء البحوث العلمية متى 

الب�سرية  الكفاءات  لها  توفرت  ما 

املتخ�س�سة  واملكتبات  والتجهيزات 

يقدم  معلومات  م��رك��ز  واع��ت��ب��اره��ا 

املناخ املتميز  للبحث العلمي.

ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
ــــ

السيتوكينات في الجهاز المناعيقـــ
Zlatko Dembic:امل�ؤلف

املرتجم:اأفراح فهد اخلريجي

ت���ن���اول ال��ك��ت��اب ال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��ه��از 

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

اأ�سا�سية يف  ر�سائل  ب�سفتها  ال�سيتوكينات 

ال�سيتوكينات  كتاب  ويُعدُّ  املناعي.  اجلهاز 

الكتب  اأف�����س��ل  م��ن  امل��ن��اع��ي  يف اجل��ه��از 

-املراجع- التي تُعِرّف مباهية ال�سيتوكينات 

الإنرتفيونات،  وهي  الأ�سا�سية،  واأنواعها 

يف  ودورها  والكيموكينات،  والإنرتلوكينات، 

يف  وتنظيمها  عملها،  واآلية  املناعي،  اجلهاز 

اأنواع  لكل  تطّرق  كما  املناعية،  ال�ستجابات 

والنمو  التطور  لها دور يف  التي  ال�سيتوكينات 

تو�سيح  على  ال��ك��ت��اب  ا�ستمل  وق��د  ��ا.  اأي�����ساً

ناحية  م��ن  ب��الأم��را���س  ال�سيتوكينات  عالقة 

من  الأبحاث  اأحدث  على  ا  معتمداً ت�سخي�سية، 

على  ال�سوء  ت�سليط  عند  املعلومات  ق��واع��د 

بع�س ال�سيتوكينات التي لها دور عالجي، وميكن 

الرجوع اإليها من خالل قواعد املعلومات املختلفة.

دار الن�سر جامعة امللك �سع�د

تعليم اآللة من أجل صانعي القرار
Patanjali Kashyap:امل�ؤلف

املرتجم:تركي بن عبد العزيز التميم

الآل���ة  تعليم  ع��ل��وم  اأ���س��ب��ح��ت  ل��ق��د 

والبيانات الكبية والذكاء ال�سطناعي 

ذات  وال�سحابية  الإدراك��ي��ة  واحلو�سبة 

ت��اأث��ي ك��ب��ي ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��دوائ��ر 

حلِلّ  تطبيقاتها  وتتزايد  الجتماعية، 

امل�سكالت يف كلرِّ الدوائر التقنية، و�سلوك 

واأ�سواق  ال�سحية،  والرعاية  امل�ستهلكني، 

توفي  وحتى يف  والنقل،  والتجارة،  املال، 

املرافق للبلدان واملدن. يخدم هذا الكتاب 

م العوَن  �س تعليم الآلة، ويُقِدّ َداِر�سي تخ�ُسّ

املفاهيم  لَفْهم  ال�سركات  يف  للم�سوؤولني 

الأ�سا�سية الكامنة وراء تقنيات تعليم الآلة؛ 

نهم من تطبيق هذه التقنيات ب�سكٍل  مما مُيِكّ

اأف�سَل، وبالتايل حت�سني عملية �ُسنْع القرار 

يف موؤ�س�ساتهم ب�سكل جذري.

دار الن�سر جامعة امللك �سع�د

إدراك الضغوط النفسية وعالقتها بالتنبؤات

جودة التعليم العالي واعتمادها على األبحاث العلمية
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مب�شاركة 33 طالبًا

 »الجيولوجيون السعوديون« ينظم جولة لمعرفة علوم األرض
 -التحرير:

 نظم”اجليولوجيون ال�سعوديون“ 

ور���س��ة ورح��ل��ة ���س��ارك ف��ي��ه��ا 33 

بكلية  اجليولوجيا  ق�سم  من  طالًبا 

ال�سوء  لت�سليط  وذل���ك  ال��ع��ل��وم، 

ومعدنية  جيولوجية  م��ع��امل  على 

املعلومة  ون�سر  الغالية،  بالدنا  يف 

املجتمع،  يف  اجليولوجية  والثقافة 

ول��ل��ط��ل��ب��ة وم��ن�����س��وب��ي اجل��ه��ات 

العالقة  ذات  وال�سركات  الر�سمية 

فروعها  مبختلف  الأر�����ض  بعلوم 

وتخ�س�ساتها.

 رحلة عرب الزمن اجليولوجي:

اُْختري م�سار الرحلة بعناية فائقة؛ 

للم�ساركني  ويحقق  اأهدافها  ليلبي 

اختيار  خ��الل  م��ن  ف��ائ��دة،  اأق�سى 

امل��واق��ع اجل��ي��ول��وج��ي��ة، وامل��ق��اط��ع، 

املنا�سبة  والأدوات  واملنك�سفات، 

للدرا�سة.

انطلقت الرحلة ال�ساعة ال�ساد�سة 

ال�سبت  ي��وم  �سباح  م��ن  والن�سف 

من  ١٤٤٤ه����،  لعام  �سعبان  ١٢م��ن 

البتدائية  املدر�سة  مواقف  �ساحة 

٢٨٢،يف حي الرائد.

وك����ان خ���طُّ ���س��ري ال��رح��ل��ة من 

الريا�ض اإىل القويعية مروًرا ب�سخور 

اأعمارها  متتد  جورا�سية  ر�سوبية 

اإىل نحو  من نحو ٢٠٠ مليون �سنة 

١٥٠ مليون �سنة، و�سخور تريا�سية 

متتد اأعمارها من نحو ٢٥١ مليون 

�سنة،  مليون   ٢٠٠ نحو  اإىل  �سنة 

ُمّثلة  ال��ي��وم��ي  الع�سر  و���س��خ��ور 

وال�سجراء  وعنيزة  خف  مبتكونات 

التي متتد اأعمارها من ٢٧١ مليون 

�سنة،  مليون   ٢٥١ نحو  اإىل  �سنة 

واأخرًيا �سخور الدرع العربي النارية 

من  اأعمارها  متتد  التي  واملتحولة 

نحو 542 مليون �سنة واأقدم.

 رحلة عرب بيئات تر�سيب خمتلفة

�سخور  عرب  الرحلة  م�سار  مي��ّر 

ال���رف ال��ع��رب��ي م��ن ال��ري��ا���ض اإىل 

ال��ق��وي��ع��ي��ة، ���س��خ��ور ت��ر���س��ب��ت يف 

معظمها  �سخور  البيئات،  خمتلف 

ج���ريي���ة، وط��ي��ن��ي��ة، وال��ق��ل��ي��ل من 

تغلب  العمر  وجورا�سية  املتبخرات، 

ال�ّسحلة،  البحرية  البيئات  عليها 

واجلبيلة،  العرب،  مبتكونات  ُمّثلة 

وحنيفة، وطويق، و�سرماء، ومرات.

ثم �سخور تريا�سية العمر تتكون 

اأحجار جري،  متبادلة من  اأنواع  من 

تر�سبت  رم���ل،  واأح���ج���ار  وط��ف��ال، 

ُمّثلة  وب��ح��ري��ة،  ق��ارّي��ة  بيئات  يف 

مبتكونات املنجور، وجله، و�سدير.

احلياة  حقب  �سخور  اأع��ل��ى  ث��م 

قارية  بيئات   يف  تر�سبت  القدمية 

ُمّثلة مبتكونات  وانتقالية وبحرية، 

خف، وعنيزة، وال�سجراء.

�سر الطني الأحمر:

��ر ���س��ب��ب وج����ود ال��ط��ني  ويُ��ف�����سَّ

الأحمر يف جتاويف و�سدوع و�سقوق 

متكون اجلبيلة، باأن الرتبة احلمراء 

يف �سخور متكون جبيلة هي ظاهرة 

اإذاب����ة احل��ج��ر اجل��ريي  تنتج ع��ن 

اأكا�سيد  ويبقى  الكربونيك  بحم�ض 

احل���دي���د ون���ظ���ًرا ل��ل��ون��ه الأح��م��ر 

ي�سمى«ترّيا روزا

Terra rosa 

الكربونيك  حم�ض  ع��ن   وينتج 

تفاعل املاء مع ثاين اأك�سيد الكربون 

اإىل  ويحول الكربونات غري الذائبة 

بيكربونات ذائبة.

 رحلة عرب التاريخ الطبيعي

الرت�سيب  بيئات  يف  التنوع  يهيئ 

خمتلف  لوجود  الفر�سة  وال�سخور 

والقارّية،  البحرية  الأحافري  اأن��واع 

���ع���اب امل��رج��ان��ي��ة،  وم���ن���ه���ا: ال�������سِّ

وطبعات  وال��ق��واق��ع،  والأم��ون��ي��ات، 

النباتات، وجذوع الأ�سجار املتحجرة 

وغريها.

النفط والغاز

ذات  الر�سوبية  ال�سخور  تُ�سّكل 

مهًما  عن�سًرا  والنفاذية  امل�سامية 

من عنا�سر النظام النفطي، لذا فاإن 

معظم ال�سخور اجلريية اجلورا�سية 

هي مكامن للنفط والغاز يف �سرقي 

اأن  كما  ال��ري��ا���ض،  وج��ن��وب  اململكة 

هي  اجل��ورا���س��ي��ة  ال��ط��ف��ال  معظم 

تختزن  كما  للنفط،  مولدة  �سخور 

�سخور اأعلى حقب احلياة القدمية 

نفًطا وغاًزا.

ا�ستك�ساف املعادن

ت��زخ��ر ���س��خ��ور ال����درع ال��ع��رب��ي 

اأن��واع  مبختلف  واملتحولة  النارية 

املعادن الفلزية، وتنت�سر عند حافته 

القدمية  املناجم  ع�سرات  ال�سرقية 

واملناجم الن�سطة.

منجم  ب���زي���ارة  ال��ف��ري��ق  وق�����ام 

اخلنيقية  منجم  هو  وجديد  واع��د 

للنحا�ض والزنك، وم�ساهدة �سخور 

عمليات  وك��ذل��ك  اخل����ام،  امل��ع��دن 

ال�سخور  عينات  ل�ستخراج  احلفر 

ال�سطحية،  حت���ت  الأ���س��ط��وان��ي��ة 

وما حتتوي  العينات  على  والطالع 

عليه من معادن. 

م��وف��ق��ة  اهلل-  -ب��ف�����س��ل  رح��ل��ة 

متنوعة  مبعلومات  وغنية  متعة 

وحما�ًسا  تفاعاًل  امل�ساركون  واأب��دى 

الرحلة  نالت  وقد  النظري،  منقطع 

ا�ستح�سانهم.

اخلتام املتميز:

اأج����واء  ال��رح��ل��ة يف  اُخ��ت��ت��م��ت 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وق��ام  بهيجة 

تعاونية »اجليولوجيون ال�سعوديون« 

بن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

احل�سور  �سهادات  بت�سليم  لعبون 

وامل�����س��ارك��ة ل��ل��ط��الب، و���س��ه��ادات 

الور�سة  ل��ق��ادة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 

والرحلة.

النتيجة:

بهذه  فرحتهم  عن  الطالب  عرب 

ا�ستفادوا  حيث  امليدانية  الرحلة 

ب�سكل كبري من كل املواقع واملعلومات 

والتدريبات التي اطلعوا عليها خالل 

ه���ذه ال��ور���س��ة امل��ك��ّث��ف��ة م��ن العمل 

اجل��ي��ول��وج��ي امل��ي��داين ومت��ّن��وا من 

ال�سعوديون«  »اجليولوجيون  تعاونية 

ال���ور����ض املهمة  ت��ك��رار م��ث��ل ه���ذه 

واملفيدة مل�ستقبل العمل اجليولوجي 

وتطوير  املوظفني  وتدريب  للطالب 

خرباتهم.

جنم الرحلة:

م��ازن  امل��وه��وب حممد  ال�����س��اب 

ال��ي��و���س��ف م���ن ال�����س��ف ال��ث��ال��ث 

الور�سة  يف  �سارك  ال��ذي  املتو�سط 

والرحلة وتفاعل مع جميع وقفاتها، 

وكان حمط اإعجاب امل�ساركني، ما 

الدكتور  الرحلة  على  امل�سرف  دعا 

���س��ه��ادة  م��ن��ح��ه  اإىل  ل��ع��ب��ون  اب����ن 

احل�سور وامل�ساركة.

اأهداف الرحلة والعمل امليداين:

ا�ستملت الرحلة اجليولوجية 

املتميزة على:

ملفاهيم  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق   -

جيولوجية نظرية.

الأدوات اجليولوجية  -ا�ستخدام 

واخل���رائ���ط ل��درا���س��ة ال��ط��ب��ق��ات 

وال�سخور.

العربي  ال��رف  على   التعرف   -

ب�����س��خ��وره ال��ر���س��وب��ي��ة اجل��ريي��ة 

والفتاتية.

العربي  ال���درع  على  التعرف   -

ب�سخوره النارية واملتحولة.

قدمية  مناجم  على  ال��وق��وف   -

ومناجم حديثة.

ال��رتاك��ي��ب  ال���ت���ع���رف ع��ل��ى   -

اجليولوجية البنائية.

-ا���س��ت��خ��دام ال�����س��ور اجل��وي��ة 

لدار�سة الرتاكيب اجليولوجية.

اأث��ري��ة  م��واق��ع  ال��وق��وف على   -

متميزة.

                                                                     

اأهمية الرحلة امليدانية:

العملي  ال���واق���ع  تطبيق  اأول: 

للمفاهيم اجليولوجية النظرية التي 

امل��ق��ررات  درا���س��ة  خ��الل  نوق�ست 

املختلفة.

ا�ستخدام  على  التدريب  ثانيا: 

مثل:  اجليولوجية  الأدوات  بع�ض 

ا�ستخدامات  وخمتلف  اخلريطة، 

والعد�سة،  وامل��ط��رق��ة،  البو�سلة، 

واحلم�ض وغريها.

ث���ال���ث���ا: درا������س�����ة ال���رتاك���ي���ب 

اجليولوجية يف منك�سفات ال�سخور 

الطبيعية مثل التطبق، وتدّرج حجم 

احلبيبات، واأنواع الطيات وال�سدوع 

وعالقات الالتوافق.

عنا�سر  على  ال��ت��ع��رف   : راب��ع��ا 

ن��ظ��ام ال��ن��ف��ط وم��ن��ه��ا ال�����س��خ��ور 

املولدة، و�سخور املكمن، وال�سخور 

والغاز  النفط  وم�سائد  احلاب�سة، 

املتنوعة.

خ���ام�������س���اً: ت���ع���ري���ف ال���ط���الب 

اجليولوجي  ال��ع��م��ل  طبيعة  ع��ل��ى 

اأثناء  تواجههم  التي  والتحديات 

العمل امليداين.  

���س��اد���ًس��ا: ط���رق ال��ت��ع��رف على 

والنارية  الر�سوبية  ال�سخور  اأن��واع 

واملتحولة باأنواعها.

���س��اب��ًع��ا: ال��ت��دري��ب ع��ل��ى جمع 

وحفظها،  وت��وث��ي��ق��ه��ا،  ال��ع��ي��ن��ات، 

وو���س��ف��ه��ا، وم��واق��ع��ه��ا ب��ت��ح��دي��د 

اإحداثياتها.

ث��ام��ًن��ا: ال��ت��دري��ب ع��ل��ى فح�ض 

وو����س���ف ال��ع��ي��ن��ات ال�����س��خ��ري��ة، 

واحلم�ض،  ال��ع��د���س��ة،  با�ستخدام 

واأدوات مقيا�ض ال�سالبة.

اخلريطة  ق���راءة  ط��رق  تا�سًعا: 

اجل���ي���ول���وج���ي���ة؛ ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 

ج��ي��ول��وج��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة ول��ت��ح��دي��د 

املواقع.

ع��ا���س��ًرا: ت��دري��ب ال��ط��الب على 

من  الطبقي  التتابع  على  التعرف 

الأحدث والأقدم وغريها.

اأن��واع  على  التعرف  ع�سر:  اأح��د 

املعادن وخ�سائ�سها ونطق التمعدن 

وعوامل تكونها.

اث��ن��ا ع�����س��ر: ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء 

م��ي��دان��ًي��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل��رك��ات 

البنائية(التكتونية) ودورها املهم يف 

جميع العمليات اجليولوجية.

قادة الور�سة والرحلة امليدانية :

اأ�سرف وو�سع برنامج الرحلة 

اأ�ساتذة لهم باع طوىل يف العمل 

اجليولوجي النظري واملختربي 

وامليداين وهم:

الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن 

لعبون

الدكتور خالد اإليا�س حممد 

الأمني

الأ�ستاذ �سعيد �سلتوين

املهند�س مازن اليو�سف

املهند�س نواف العتيبي



منوعات36  العدد 1462 - الأحد4 رم�ضان 1444هـ املوافق 26 مار�س 2023م10

مع وافــــد

اال�سم: برميه 

اجلن�سية: بوركينا فا�سو

الكلية: الرتبية

ال��ت��خ�����س�����ص: درا����س���ات 

اإ�سالمية

امل�ستوى: الرابع

بريمه: رمضان شهر القرآن والعبادات.. فالبد من اغتنام الفرص
حوار : عمر بن �سعود 

اليوم لنا حوار مع وافد من 

حتدث  فا�سو،  بوركينا  دول��ة 

يف احلوار عن اجلامعة وعن 

وكيف  الرم�سانية،  االأج���واء 

العبادات،  يف  الوقت  يُ�ستغل 

فاإىل ن�ص احلوار:

� م������اذا ت��ع��ن��ي ل����ك ج��ام��ع��ة 

امللك �سعود؟

اأحبها واأ�ستمتع يف الدرا�سة 

هنا 

� اأي�������ن جت����د ن��ف�����س��ك ب��ع��د 

التخرج؟

مبا  بجد  واأع��م��ل  دي��اري  اإىل  �ساأعود 

تعلمته هنا.

� ه��ل ت��رب��ط��ك ع��الق��ة ���س��داق��ة بطالب 

�سعوديني؟ وكيف جتدها؟

ال

� الأجواء الرم�سانية  

هي  ه��ل  ال�سعودية   يف 

خمتلفة عن بلدك؟

خمتلفة،  اإن��ه��ا  ن��ع��م 

وهي طيبة هنا للغاية.

�سهر  ال��درا���س��ة يف    �

رم���������س����ان امل������ب������ارك، يف 

اع������ت������ق������ادك ه�������ل ل���ه���ا 

ت���اأث���ر ع��ل��ى امل��ح�����س��ل��ة 

العلمية؟

ال

����س���ه���ر  رم���������������س�������ان   �

كيف  وال���ق���راآن،  ال�سوم 

ت���������س����ت����غ����ل وق�������ت�������ك يف 

لزمالئك  ن�سيحة  م��ن  وه���ل  ال��ع��ب��ادات؟ 

الطالب؟

اإن مل يكن لدي ارتباط يف اجلامعة اأو 

�سغط اأ�ستطيع موازنة درا�ستي مع �سهر 

ق��راءة  على  واأح��ر���ص  امل��ب��ارك،  رم�سان 

القراآن وتالوته.  

يجب على كل اأحد اأن يغتنم الفر�سة؛ 

من  ف��الب��د  واح����د،  �سهر  رم�����س��ان  الأن 

االن�����س��غ��ال ب���ت���الوة ال����ق����راآن وال���ذك���ر 

والعبادات، واغتنام الفر�ص عندما اليكون 

لديك حما�سرات واأعمال.

� ه���ل زرت م���دًن���ا ���س��ع��ودي��ة خ���الل ف��رة 

درا���س��ت��ك اأو م��ع��امل ���س��ي��اح��ي��ة ���س��ع��ودي��ة؟ 

وكيف وجدتها؟

فقط مكة واملدينة، وهي طيبة وجميلة 

جدا.

� كلمة اأخرة تود قولها؟

اأ�سكرك على مقابلتي

من حسنت بداياته
 حسنت نهاياته

 - �سامي الدخيل:

ت�سوير: �سارة احلمدان

ِلّلنَّا�ِص  ُهًدى  الُْقْراآُن  ِفيِه  ن��ِزَل 
ُ
اأ الَّ��ِذي  َرَم�َساَن  �َسْهُر  تعاىل:﴿  اهلل  قال 

َفلَْي�ُسْمُه  ْهَر  ال�َسّ ِمنُكُم  �َسِهَد  َفَمن  َوالْ��ُف��ْرَق��اِن ﴿   
﴿

الْ��ُه��َدى ��َن  ِمّ َوبَ��ِيّ��نَ��اٍت 

 
ُ َّ
اهلل يُ��ِري��ُد  َخ���َر ﴿ 

ُ
اأ يَّ���اٍم 

َ
اأ ��ْن  ِمّ ةٌ  َف��ِع��َدّ �َسَفٍر   

﴿
َع��لَ��ى ْو 

َ
اأ َمِري�ًسا  َك��اَن  َوَم��ن   ﴿

َما   
﴿

َعلَى  
َ َّ
اهلل ُوا  َوِلتَُكِبّ ةَ  الِْعَدّ َوِلتُْكِملُوا  الُْع�ْسَر  ِبُكُم  يُِريُد  َواَل  الْيُ�ْسَر  ِبُكُم 

َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَ�ْسُكُرونَ﴿ 

�سهر  العبادات،  �سهر  ال�سيام،  �سهر  رم�سان  �سهر   ،﴿185 البقرة:   [
نزل فيه القراآن، 

ُ
الطاعات، �سهر الرحمات والعتق من النار، ال�سهر الذي اأ

�سهر ال�سدقات ومغفرة الذنوب.

فعلينا جميعاً اأن نحمد اهلل ون�سكره اأن بلغنا رم�سان، واأن ندعو اهلل 

اأن  يقبل �سيامنا وقيامنا يف هذا ال�سهر الف�سيل.

اليوم جند قاعات الدر�ص مليئة بالطلبة، ينهلون من العلوم املختلفة، 

كلٌّ يف تخ�س�سه، فهنا ال بد للجميع  من احت�ساب االأجر العظيم يف طلب 

العلم، و خ�سو�ساً يف �سهر رم�سان املبارك.  والبدايات هي االأ�سا�ص، 

فالبد من بدء هذا ال�سهر الف�سيل بالقوة والن�ساط والهمة دون تكا�سل، 

ودون اعتقاد اأن ال�سوم �سبب يف عدم العطاء، فالبدايات القوية تو�سلك 

اإىل مدى بعيد جداً، فمن ح�سنت بداياته ح�سنت نهاياته.
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ت�سوير - �سارة احلمدان



د. الفريح وكيال 
للتطوير والجودة 
بالعلوم اإلنسانية 

 - التحرير:

يف  املهارات  تطوير  وح��دة  تهنئ 

واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  كلية 

الرحمن  عبد  بن  اإبراهيم  الدكتور 

الفريح مبنا�سبة توليه وكالة الكلية 

للتطوير واجلودة. 

ب��دور   ال��دك��ت��ورة  تكليف  مت  كما 

بنت حممد الف�سام  م�سرفة لوحدة 

تطوير املهارات.

األخيرة17 12

د. غالية ال�سمالن ع�سو هيئة التدري�س بكلية علوم الأغذية والزراعة  ت�سارك بزراعة اإحدى ال�ستالت مبنا�سبة 

اأ�سبوع البيئة 2023م حتت �سعار ) بيئتك تعرفك (

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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د. العمر يشارك في المؤتمر العام 
التحاد الجامعات العربية

 - التحرير:

العمر يف  الدكتور بدران بن عبدالرحمن  �سارك معايل رئي�س اجلامعة 

واخلم�سني،  اخلام�سة  دورت��ه  يف  العربية  اجلامعات  الحتاد  العام  املوؤمتر 

جنالء  االأ�ستاذة  معايل  التون�سية  اجلمهورية  حكومة  رئي�سة  رعاية  حتت 

بودن رم�سان اليوم مبقر جامعة املن�ستري، بح�سور 390 جامعة وموؤ�س�سة 

تعليمية عربية.

�سعود،   امللك  جامعة  رئي�س  من  كلٌّ  ال��دورة  هذه  يف  اململكة  مّثل  حيث 

ورئي�س جامعة جازان، ورئي�س جامعة الق�سيم.

وتبحث هذه الدورة عدة حماور تتعلق ب�سبل دفع التعاون والتكامل العربي 

يف جمال البحث العلمي، ودور الرقمنة والذكاء اال�سطناعي.

وكيل شؤون الطالب لألنشطة 
والشراكة الطالبية أستاذًا

 - التحرير:

باجلامعة  العلمي  املجل�س  موافقة  �سدرت 

برتقية الدكتور عبدالعزيز بن �سعد بن عبداهلل 

العريفي اإىل رتبة اأ�ستاذ.

جامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه  على  ح�سل  حيث 

االأم���ن  تخ�س�س  يف  االأ���س��رتال��ي��ة  ول��وجن��وجن 

من  ع��دي��ًدا  وتقلد  واملعلوماتي،  ال�سيرباين 

املنا�سب االإدارية باجلامعة، وحاليا يعمل وكيال 

وال�سراكة  لالأن�سطة  الطالب  ���س��وؤون  لعمادة 

الطالبية، ورئي�سا وع�سوا يف عديد من اللجان 

على م�ستوى الكلية  واجلامعة.

مب�شاركة ١٧ كلية .. 

انطالق دوري رئيس الجامعة لكرة 
القدم األحد القادم،،

 - التحرير:

تقيم االإدارة العامة لل�سوؤون الريا�سية بعمادة �سوؤون الطالب بطولة دوري 

معايل رئي�س اجلامعة لكرة القدم اليوم االأحد 4 رم�سان 1444ه� مب�ساركة 

17 كلية من كليات اجلامعة.
االأول  امل�ستوى  يف  جاءت  م�ستويات،  اأربعة  على  الكليات  �ُسنفت  حيث 

كلية التمري�س، وكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية، وعمادة ال�سنة االأوىل 

امل�سرتكة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية.

ويف امل�ستوى الثاين جاءت كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين، وكلية 

املجتمع، وكلية علوم االأغذية والزراعة، وكلية الهند�سة.

الدرا�سات  وكلية  واالآث���ار،  ال�سياحة  كلية  ج��اءت  الثالث  امل�ستوى  ويف 

التطبيقية وخدمة املجتمع، وكلية العلوم، وكلية االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

للخدمات الطبية الطارئة.

ويف امل�ستوى الرابع كلية احلا�سب، وكلية الرتبية، وكلية ال�سيدلة، وكلية 

العمارة والتخطيط، وكلية اللغات والرتجمة 

جريت القرعة يوم االأربعاء ٢٣ �سعبان ١٤٤٤ ه�، حيث �سمت املجموعة 
ُ
واأ

االأوىل (اأ) فريق كلية علوم االأغذية والزراعة، وفريق كلية العلوم االإن�سانية 

واالجتماعية، وفريق كلية العمارة والتخطيط، وفريق كلية االأمري �سلطان. 

الطبية  العلوم  وفريق  املجتمع،  كلية  فريق  (ب)  الثانية  املجموعة  ويف 

التطبيقية، وفريق ال�سيدلة، وفريق كلية العلوم. ويف املجموعة الثالثة (ج) 

فريق كلية الهند�سة، وفريق كلية التمري�س، وفريق كلية اللغات والرتجمة، 

وفريق كلية ال�سياحة واالآثار. ويف املجموعة الرابعة (د) فريق ال�سنة االأوىل 

الريا�سة،  علوم  كلية  وفريق  التطبيقية،  الدرا�سات  كلية  وفريق  امل�سرتكة، 

وفريق كلية الرتبية، وفريق كلية علوم احلا�سب.

نظمها كر�شي التغري املناخي و هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية

رحلة علمية إلى روضة التنهات 
 - التحرير:

نظم كر�سي التغري املناخي وتنمية 

النباتي رحلة علمية  البيئة والغطاء 

اإىل »رو�سة التنهات« مبحمية امللك 

ال��ث��الث��اء  ي���وم  امللكية  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

هيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك  املا�سي، 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  حممية  تطوير 

امللكية، بهدف التعرف على النباتات 

كانت  وق��د  الطبيعية،  بيئاتها  يف 

كثيف  نباتي  بغطاء  تزخر  الرو�سة 

متنوع اكت�سى باخل�سرة بعد ت�ساقط 

االأمطار، يحوي اأنواًعا من االأكا�سيا 

كال�سلم والطلح وال�سمر، اإىل جانب 

�سهدت  وق��د  املو�سمية.   النباتات 

ال��رح��ل��ة ت��ف��اع��اًل م��ن امل�����س��ارك��ات، 

فتعرفن  كبرية،  اال�ستفادة  وكانت 

ومكونات  الطبيعية  اجلوانب  على 

البيئة يف املحمية، كما قمن بزراعة 

بطريقة  ال��ط��ل��ح  م��ن  �ستلة   100
م�سروع  �سمن  االأم��ط��ار  م�سائد 

ت�سجري رو�سة التنهات، بالتعاون مع 

جمعية الي�سر والنباتات ال�سحراوية، 

اجلمعية  رئي�س  وتنظيم  وباإ�سراف 

الدكتور نا�سر اخلليفة. وقد وجهت 

ال��دك��ت��ورة  الكر�سي  على  امل�����س��رف 

مدير  اإىل  �سكرها  احلقيل  اأ�سماء 

تطوير  بهيئة  البيئية  اال���س��ت��دام��ة 

العويفري،  عبداهلل  الدكتور  املحمية 

ال�سليم،  ت��رك��ي  االأ���س��ت��اذ  م��ن  وك���لٍّ 

والدكتور اإبراهيم اجلمل، واملهند�س 

واملهند�س  الرفاعي،  عبدالرحمن 

واملهند�س  ال��زه��راين،  عبدالرحمن 

االإج��راءات  لت�سهيل  حممود؛  اأم��ري 

وت��ق��دمي ال��ت��ع��اون وال��دع��م ال���الزم 

الإجناح الرحلة العلمية، كما �سكرت 

رئي�س جمعية الي�سر الدكتور نا�سر 

ال�ستالت،  زراع��ة  لتنظيم  اخلليفة 

رئي�س  نائب  اإىل  �سكرها  ووجهت 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي،  البحث  وعميد  العلمي، 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة  ووك��ي��ل��ة 

للكرا�سي البحثية جلهودهم يف دعم 

مبادرات واأن�سطة الكر�سي.

لقاء طالبي بكلية الفنون
 - التحرير:

ع��ق��دت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون 

املالكي  �سداد  بنت  منى  الدكتورة 

العليا  ال��درا���س��ات  طلبة  م��ع  ل��ق��اًء 

بالكلية يوم االأربعاء املا�سي مب�سرح 

الكلية، وقد بداأ اللقاء بعر�س مرئي 

الكلمة  توجهت  ث��م  الكلية،  ح��ول 

للعميدة للرتحيب بالطلبة. بعد ذلك 

مت فتح باب االأ�سئلة واملداخالت من 

ولوكيل  منى   للدكتورة  الكلية  طلبة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

عثمان  بن  معجب  الدكتور  العلمي 

ب�سكر  اللقاء  واخ��تُ��ت��م  ال��زه��راين، 

جميع احلا�سرين مع متني التوفيق 

لهم و مزيد من النجاح. 

د. العريفي


