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 فهشس احملزىَبد:      
 الصفحح الــخـــثر

 وكالح األًثاء السعوديح )واش(

س اإلالسزاث  "بسهامج ئطالق  6 ؤلالىتروهُت " بجامعت ألاميرة هوزةجصمُم وجدَز

اض.. الثالزاء اإلالبل 13  7 حلست علمُت جبحث أمساض ألاطفاٌ بالٍس

 8 طالباث حامعت ألاميرة هوزة ًحصدن حوائز مخلدمت في مسابلت ئهخاج الفُلم اللصير

بُت في مسهز أبحار العلوم الصحُت بجامعت هوزة 12  01 فعالُت معسفُت وجدٍز

اضحامعت   00 ألاميرة هوزة جوكع مرهسة جفاهم مع ئدازة التربُت الخاصت في حعلُم الٍس

ت في حامعت ألاميرة 1202"ألابعاد الاحخماعُت في زؤٍت اإلاملىت  "احدى هدواث مهسحان الجىادٍز

 هوزة
01 

 02 حامعت ألاميرة هوزة حعلد هدوة )الاسدثماز ألامثل لوسائل الخواصل الاحخماعي(

 03 ألاميرة هوزة جخخخم فعالُاث البحث العلمي اإلاشترن بيلُت آلادابحامعت 

 05 جوكُع اجفاكُت حعاون بين حامعت ألاميرة هوزة واإلادًىت الطبُت بجامعت اإلالً سعود

 06 حامعت ألاميرة هوزة و)سابً( جوكعان مرهسة جفاهم

 07 وؤلاعالم اإلاعاصس"حامعت ألاميرة هوزة جىظم الخمِس اللادم مىخدى "الطفولت 

  صحيفح الرياض

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت"ئطالق   11 في حامعت هوزة« جصمُم وجدَز

 10 مً لها غير هوزة ؟

 12 "حامعت هوزة" حعلم اللغت العسبُت للىاطلاث بغيرها

اض.. الثالزاء اإلالبل 20  13 حلست علمُت جبحث أمساض ألاطفاٌ بالٍس

 14 الطالباث بجامعت هوزة مبادزاث إلدازة مشسوعاث

 15 ملُون شخص ضحاًا الخلل اإلاعسفي لألطباء 1أبوعباة: 

 16 1202أوادًمُاث ًىاكشً ألابعاد الاحخمـاعُت فــي زؤٍــت 

  صحيفح الجسيرج

 18 طالباث حامعت ألاميرة هوزة ًحصدن أزبع حوائز ومساهز مخلدمت

 21 وفد مً الهُئت اإلالىُت ًزوز ئدازة جلىُت اإلاعلوماث والاجصاالث بجامعت هوزة

 20 حامعت ألاميرة هوزة وحائزة الخميز اليسائي ألاولى

 21 وفد مً حامعت اإلالً عبدهللا للعلوم والخلىُت ًزوز حامعت ألاميرة هوزة

 22 خماعيحامعت ألاميرة هوزة جبحث الاسدثماز ألامثل لوسائل الخواصل الاح

http://www.al-jazirah.com/2017/20170209/ln40.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170209/ln40.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170209/ar1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170209/ar1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170210/ln58.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170210/ln58.htm
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI04/alaalhusayani/Documents/الملف%20الصحفي/5/تصنيف%20الصحف/-%20http:/www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170214/102122
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 24 ألاسخاذ والطالب بيلُت آلاداب في حامعت ألاميرة هوزة بينبحث علمي مشترن 

 27 ئشادة دولُت بخوظُف مسدشفى اإلالً عبدهللا الجامعي للخلىُت

 28 "اإلاإلف الشاب"مسهز اإلالً سلمان للشباب ومبادزة 

 31 أدب الشباب.. أدب الحُاة

 31 اجفاكُت حعاون بين حامعت ألاميرة هوزة واإلادًىت الطبُت بجامعت اإلالً سعود

 33 ألاميرة هوزة بجامعتوفد حامعت اإلالً خالد 

 34 جوكعان مرهسة جفاهم للخعاون في جىمُت اإلاوازد الوطىُت« سابً"حامعت هوزة و

 35 تساءة ألادب.. كساءة اإلاسحلك

  صحيفح عكاظ

 37 ؤلالىتروهُت بجامعت هوزةمساحل للملسزاث   4

م  اض: جىٍس  38 ةمخترعت في ًوم اإلاسأ 122الٍس

امعت ألاميرة هوزة جوكع مرهسة جفاهم مع ئدازة التربُت الخاصت في ؤلادازة العامت للخعلُم ح

ب طالباث ولُت الصحت وعل  وم الخأهُللخدٍز
41 

 40 لخىمُت الىوادز الوطىُت« سابً»و« هوزة»حعاون بين 

 صحيفح الثالد

ت في حامعت ألاميرة ″1202ألابعاد الاحخماعُت في زؤٍت اإلاملىت  احدى هدواث مهسحان الجىادٍز

 هوزة
41 

 صحيفح الحياج

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت " في حامعت ألاميرة هوزة ئطالق  43 بسهامج" جصمُم وجدَز

 44 دولت 02حامعت هوزة حعلم اللغت العسبُت لطالباث مً 

 45 مسابلت الفُلم اللصيرًحصدن أزبع حوائز في « ألاميرة هوزة"طالباث 

ً بجائزة « الخعلُم  46 "الخميز وؤلابداع"حعلً أسماء الفائٍز

 « سابً
ً
 ومالُا

ً
 48 جدعم طالباث حامعت ألاميرة هوزة فىُا

 51 اسخحدار حائزة حامعت ألاميرة هوزة للخميز في أمساض السمىت

 50 جلُم مىخدى عً الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس« حامعت هوزة"

 صحيفح الوطي

 51 مً أطباء السعاًت ألاولُت ال ٌعسفون السبو 41

 صحيفح الوذيٌح

 52 حامعت هوزة جطلم بسهامج "جصمُم اإلالسزاث ؤلالىتروهُت"

 53 ئهخاج الفُلم اللصيرحوائز لجامعت هوزة في مسابلت  0

ت  54 جخخخم بسهامجها الثلافي بىدواث في الجامعاث السعودًت« 02الجىادٍز

 55 واسدثماز السوشُاٌ مُدًا 1202حامعت ألاميرة هوزة جىاكش ألابعاد الاحخماعُت في زؤٍت 

 56 ملخلى حامعت هوزة ًوص ي بخوزُم عالكت البحث بالخدَزس

 صحيفح هكح

http://www.al-jazirah.com/2017/20170216/ln7.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170216/ln7.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170218/cm24.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170218/cm3.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170218/cm3.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170221/fe16.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170221/fe16.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170222/ln80.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170223/ln61.htm
http://www.okaz.com.sa/article/1524120
http://okaz.com.sa/article/1525939
http://okaz.com.sa/article/1527016/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://okaz.com.sa/article/1527016/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/m/story/19863628#sthash.2ZHKAOgn.dpbs
http://www.alhayat.com/Articles/19902533/جامعة-نورة-تعلم-اللغة-العربية-لطالبات-من-40-دولة
http://www.alhayat.com/Articles/20003984
http://www.alhayat.com/m/story/20147202
http://www.alhayat.com/m/story/20320129
http://www.alhayat.com/m/story/20384494#sthash.zBScBn0O.dpbs
http://www.alhayat.com/m/story/20384494#sthash.zBScBn0O.dpbs
http://www.alhayat.com/Edition/Print/20403714
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=293800&CategoryID=3
http://www.al-madina.com/article/506295/محليات/جامعة-نورة-تطلق-برنامج-تصميم-المقررات-اللكترونية
http://www.al-madina.com/article/506295/محليات/جامعة-نورة-تطلق-برنامج-تصميم-المقررات-اللكترونية
http://www.al-madina.com/article/507788
http://www.al-madina.com/article/508944
http://www.al-madina.com/article/509237
http://www.al-madina.com/article/509237
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س اإلالسزاث الالىتروهُت بجامعت هوزة  57  جصمُم وجدَز

 58 حلست علمُت حشخص أمساض ألاطفاٌ 20

  صحيفح عيي اإللكرروًيح

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت " في حامعت ألاميرة هوزة ئطالق  61  بسهامج" جصمُم وجدَز

بُت لخعلُم اللغت العسبُت للىاطلاث بغيرها  60 حامعت ألاميرة هوزة جلدم دوزاث جدٍز

 62 جدبنى مبادزاث إلدازة اإلاشسوعاث الصغيرة للطالباثحامعت ألاميرة هوزة 

يرة هوزة ًحصدن أزبع حوائز ومساهز مخلدمت في مسابلت ألامير محمد بً مطالباث حامعت ألا 

 مان بً محمد آٌ سعودلس
63 

 64  وزةمخترعت ومبخىسة مً حامعت ألاميرة ه 122ًوم اإلاسأة السعودًت ألاٌو ًىسم 

يبع جزوز ئدازة جلىُت اإلاعلوماث والاجصاالث في حامعت ألاميرة هوزة  65 الهُئت اإلالىُت للجبُل ٍو

بُت في مسهز أبحار العلوم الصحُت بجامعت هوزة  21  67 فعالُت معسفُت وجدٍز

امعت ألاميرة هوزة جوكع مرهسة جفاهم مع ئدازة التربُت الخاصت في ؤلادازة العامت للخعلُم ح

ب طالباث ولُت الصحت وعلوم الخأهُل  لخدٍز
68 

اض ًدشً مبادزة جيامل بالشساهت مع   70 حامعت هوزة لخدمت طالباث التربُت الخاصتحعلُم الٍس

ت الثلافُت  72 هدوجان في أزوكت حامعت ألاميرة هوزة طمً فعالُاث الجىادٍز

 74 ابامعت ألاميرة هوزة جطلم فعالُاث البحث العلمي اإلاشترن بيلُت آلادح

 76 اجفاكُت حعاون بين حامعت ألاميرة هوزة واإلادًىت الطبُت بجامعت اإلالً سعود

 78 حامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً حسخظُف وفد طالباث حامعت اإلالً خالد

 81 حامعت ألاميرة هوزة و)سابً( جوكعان مرهسة جفاهم

 80 الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس" في حامعت ألاميرة هوزة

 صحيفح سثق اإللكرروًيح

 82 "وفد الهُئت اإلالىُت" ًزوز ئدازة جلىُت اإلاعلوماث والاجصاالث بجامعت ألاميرة هوزة

ت حامعتهدوجان بأزوكت   83 ألاميرة هوزة طمً فعالُاث الجىادٍز

 85  "و"طبُت اإلالً سعود شساهت بين حامعت ألاميرة هوزة 

تح  87 امعت ألاميرة هوزة و"سابً" جبرمان مرهسة جفاهم لخىمُت الىوادز البشٍس

 88 حامعت ألاميرة هوزة جطلم مسابلت للبحور الطبُت والدوائُت الخطبُلُت

ز الهوٍت الوطىُت ومىاكشت الخحدًاثأ 0ٌسخمس  ستهدف حعٍز  010 ًام.. َو

 صحيفح إًواء

 012 طالباث حامعت ألاميرة هوزة ًحصدن أزبع حوائز ومساهز مخلدمت

 رصذصحيفح الو

 013 جوكُع اجفاكُت حعاون بين حامعت ألاميرة هوزة واإلادًىت الطبُت بجامعت اإلالً سعود

 014 "حامعت ألاميرة هوزة جىظم الخمِس اللادم مىخدى "الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس

 صحيفح وطٌي الحثية اإللكرروًيح

 015 لخواصل الاحخماعي (حامعت ألاميرة هوزة حعلد هدوة )الاسدثماز ألامثل لوسائل ا

http://makkahnewspaper.com/article/591930
http://makkahnewspaper.com/article/591930
http://makkahnewspaper.com/article/592673
http://ien.sa/node/14897
http://ien.sa/node/14901
http://ien.sa/node/14901
http://ien.sa/node/14920
http://ien.sa/node/14932
http://ien.sa/node/14932
http://ien.sa/node/14934
http://ien.sa/node/14942
http://ien.sa/node/14942
http://ien.sa/node/14961
http://ien.sa/node/14987
http://ien.sa/node/14987
http://ien.sa/node/14993
http://ien.sa/node/15019
http://ien.sa/node/15019
http://ien.sa/node/15063
http://ien.sa/node/15063
http://ien.sa/node/15071
http://ien.sa/node/15071
http://ien.sa/node/15092
http://ien.sa/node/15092
http://inma.net.sa/90043/
http://inma.net.sa/90043/
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=27414#.WLP9YtJ94dV
https://www.watny1.com/654215/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/
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 017 "1202ألابعاد الاحخماعُت في زؤٍت اإلاملىت "

 صحيفح صراحح اإللكرروًيح

بُت دوزاث جلدم هوزة ألاميرة حامعت  018 بغيرها للىاطلاث العسبُت اللغت لخعلُم جدٍز

 خثر عاجل اإللكرروًيح صحيفح

الدهخوزة سمس السلاف حعلً عً حائزة حامعت ألاميرة هوزة للخميز في أمساض السمىت في 

 000  اإلاإجمس السىوي للجمعُت السعودًت ألمساض اليساء والوالدة

 صحيفح رؤى الخثر اإللكرروًيح

للخميز في أمساض السمىت في   –سمس السلاف حعلً عً حائزة حامعت ألاميرة /هوزة  الدهخوزة/ 

 001 اإلاإجمس السىوي للجمعُت السعودًت ألمساض اليساء والوالدة

 صحيفح الرعلين

 002 «تجصمُم اإلالسزاث ؤلالىتروهُ"حامعت هوزة جطلم بسهامج 

بُت في مسهز أبحار العلوم الصحُت بجامعت هوزة 12  003 فعالُت معسفُت وجدٍز

 004 حامعت هوزة ًوص ي بخوزُم عالكت البحث بالخدَزسملخلى 

 005 امعت ألاميرة هوزة للخميز في أمساض السمىتاسخحدار حائزة ح

 غايح

 006 طالباث حامعت ألاميرة هوزة ًحصدن حوائز مسابلت ئهخاج الفُلم اللصير

بُت معسفُت فعالُت 12  007 هوزة بجامعت الصحُت العلوم أبحار مسهز في وجدٍز

  صحيفح السعوديح

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت " بجامعت ألاميرة هوزة ئطالق  008 بسهامج" جصمُم وجدَز

 صحيفح صوخ الوثرعس

طاهُ  011 احامعت ألاميرة هوزة حعلد للاء الابخعار الخامس للساغباث باالبخعار لبًر

 صحيفح تروفايل

تحامعت   010 ألاميرة هوزة و"سابً" جبرمان مرهسة جفاهم لخىمُت الىوادز البشٍس

اض "الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس"اهطالق مىخدى   011 في حامعت هوزة بالٍس

 صحيفح أخثار

 012 حعلً عً حائزة حامعت ألاميرة هوزة للخميز في أمساض السمىت السلافالدهخوزة سمس 

 صحيفح الرحليح

 014 "الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس"حامعت ألاميرة هوزة جىظم الخمِس اللادم مىخدى 

 صحيفح الثقافيح

 015 طالباث حامعت ألاميرة هوزة ًحصدن حوائز مخلدمت في مسابلت ئهخاج الفُلم اللصير

تمهسحان  هدواث"احدى 1202في زؤٍت اإلاملىت  الاحخماعُتألابعاد   016 في حامعت ألاميرة هوزة الجىادٍز

 الخرج صحيفح

http://www.sra7h.com/?p=304112
http://www.ajel-news24.net/102572/
http://www.ajel-news24.net/102572/
http://roaanews.org/archives/141348
http://roaanews.org/archives/141348
https://mail.pnu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=8pA-WptrenWR6hu4T1mpdhafm9lCL0owsjV-_lVFYdzx1So1OUvUCA..&URL=https%3a%2f%2fsaudied.com%2f%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25A7%2f
http://saudied.com/21-فعالية-معرفية-وتدريبية-في-مركز-أبحاث/?mobile=1
http://saudied.com/ملتقى-جامعة-نورة-يوصي-بتوثيق-علاقة-الب/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2/
https://gaya-sa.org/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2/
https://gaya-sa.org/21-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/?mobile=1
http://saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/8426-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://profilenews.net/?p=194096
http://profilenews.net/?p=195180
http://www.news.net.sa/new/s/22998
http://freeswcc.com/ar/?p=86053
https://shar.es/19o2jf
https://shar.es/19o2jf
https://shar.es/19lgbK
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اض.. الثالزاء اإلالبل 13  017 حلست علمُت جبحث أمساض ألاطفاٌ بالٍس

 صحيفح الرايح

ت  018 حامعت ألاميرة هوزة و"سابً" جبرمان مرهسة جفاهم لخىمُت الىوادز البشٍس

 صحيفح الويذاى

 021 حامعت ألاميرة هوزة جدبنى مبادزاث إلدازة اإلاشسوعاث الصغيرة للطالباث

 صحيفح الٌذى

 020 هوزة جبحث الاسدثماز ألامثل لوسائل الخواصل الاحخماعيحامعت ألاميرة 

 صحيفح الوسط

ًُ "س  ومال
ً
 243 اابً" جدعم طالباث حامعت ألاميرة هوزة فىُا

 صحيفح إًجاز

علً عً حائزة حامعت ألاميرة هوزة للخميز في 
ُ
 244 مساض السمىتأد . سمس السلاف .. ح

 صحيفح تواترك العرتيح

 245 في أمساض السمىت للخميز  "هوزة"حعلً عً حائزة حامعت ألاميرة  "السلاف"

 صحيفح حوريي ًيوز

 246 ئدازة جلىُت اإلاعلوماث والاجصاالث بجامعت ألاميرة هوزة ًزوزوفد الهُئت اإلالىُت" "

 صحيفح راتغ

 247 مساض السمىتأفي للخميز  - هوزة /السلاف حعلً عً حائزة حامعت الاميرة الدهخوزة/ سمس 

 صحيفح رصذ الحذز

اض.. الثالزاء اإلالبل ألاطفاٌحلست علمُت جبحث أمساض  20  241 بالٍس

 صحيفح روافذ

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت  " اطالق بسهامج  241 "جصمُم وجدَز

 صحيفح روذاًا

م  اض .. جىٍس  241 مخترعت في ًوم اإلاسأة السعودًت 122في الٍس

 صحيفح غرب

 251 الدهخوزة سميرة السلاف حعلً عً حائزة ألاميرة هوزة للخميز في أمساض السمىت

 صحيفح هحيط ًد

اض اهطالق  252 مىخدى "الطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس" في حامعت هوزة بالٍس

 صحيفح ًشر

 253 مساض السمىتأميرة هوزة في السلاف حعلً عً حائزة حامعت ألا  الدهخوزة

 هجلح سيذذي

س اإلالسزاث ؤلالىتروهُت في حامعت هوزة  254 بسهامج لخصمُم وجدَز

ع صغيرة لطالباتها  255 حامعت هوزة جدبنى مشاَز

http://www.kharj.com/news-action-show-id-35605.htm
https://www.alraya.co/world-news/post-205823/جامعة-الأميرة-نورة-وسابك-تبرمان-مذكرة-تفاهم-لتنمية-الكوادر-البشرية.html
https://www.alraya.co/world-news/post-205823/جامعة-الأميرة-نورة-وسابك-تبرمان-مذكرة-تفاهم-لتنمية-الكوادر-البشرية.html
https://almaydan2.net/?p=681607
https://almaydan2.net/?p=681607
http://www.elnadanews.com/saudi/405170/جامعة-الأميرة-نورة-تبحث-الاستثمار-الأمثل-لوسائل-التواصل-الاجتماعي
http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=25250
https://bwabtk.com/saudi/409112/اخبار-السعودية-اليوم-السقاف-تعلن-عن-جائزة-جامعة-الأميرة-نورة-للتميز-في-أمراض-السمنة.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/461746.html
http://www.rabgh.com/?p=105869
http://www.rsssd.com/new/s/40900/13-جلسة-علمية-تبحث-أمراض-الأطفال-بالرياض..-الثلاثاء-المقبل
http://rwifd.com/?p=264767
http://www.rotana.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-200-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7
http://grbeih.com/archives/947566
http://grbeih.com/archives/947566
http://www.muheet.net/saudi-news/228274.html
http://www.nshrs.com/new/s/31393?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.sayidaty.net/node/524541
http://www.sayidaty.net/node/524541
http://www.sayidaty.net/node/526156
http://www.sayidaty.net/node/526156
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م   256 مخترعت في "ًوم اإلاسأة السعودًت" 122جىٍس

 257 آالف مسخخدم، في هظام ألاحهزة الافتراطُت 5حامعت هوزة، تهدف لخدمت 

 251 طالباث حامعت هوزة ًحصدن حوائز في "الفُلم اللصير"

جي الجامعت ما ًلازب   251 %15وسبت العاملين في السعودًت مً خٍس

ت  حامعت هوزة جلدم هدوجين  261 "02في "الجىادٍز

 262 حامعت ألاميرة هوزة جطلم مسابلت للبحور الطبُت والدوائُت

 263 معسض ومىخدى للطفولت وؤلاعالم اإلاعاصس في حامعت هوزة

 264 النشر في الصحفإحصائيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/527691
http://www.sayidaty.net/node/528206
http://www.sayidaty.net/node/528391
http://www.sayidaty.net/node/528391
http://www.sayidaty.net/node/529126
http://www.sayidaty.net/node/530986
http://www.sayidaty.net/node/534571
http://www.sayidaty.net/node/534571
http://www.sayidaty.net/node/535491
http://www.sayidaty.net/node/535491
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 م3121-يناير - 41 - 2541-جماد األولى  -3اإلثنين 

 رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ " جببِؼخ األِريح ٔىسح "ثشٔبِظ ئطالق
 

ش والجىدة بجامّت ألامحر هىسة  بشهامج" جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت "، الهادٗ بلى ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام  ض الّملُت الخّلُمُت مً خال٥ الخٌى دِم وحٍّض

ش  ٝت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى ْ مجهم بىٍش بالذوس اإلاخٜى

  َسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت.وجذ

ه ِلُه ِمادة الخّلم الال٢ترووي والخّلُم ًِ، عهم البرهامج الزي حؽ٘ش في جدعحن الّملُت الخّلُمُت  َو

ٝت الصحُدت. وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت  ُٚ الخٝىُت بالىٍش ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الا ت مخىاثمه مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر ٍو لتاام بمىججُت مُّاٍس

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت مما ًادي بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث  الّاإلاُت في جىٍى

  . 10لٝشن الـ جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت وحّضص الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث ا

مش البرهامج بإسبّت مشاخل ؤظاظُت هي: مشخلت الترؼُذ خُث ًدُذ ل٤ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ  ٍو

خ اهىالٛ البرهامج  حن مً جاٍس ٞ همىرج الترؼُذ جمخذ بلى ؤظبِى اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت مً خال٥ الترؼُذ الزاحي ٘و

ش خبحر اإلاادة جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى  ،مشخلت التهُئت مُثاٛ الّمل جدذًذ ت الٙىُت، مشخلت الخىٍى اإلاٝشس الجاٍَض

اث وألاوؽىت والخُُٝماث و١ا٘ت اإلاّلىماث ؤلاسؼادًت للىالبت خمىس  بداسة الخّلمهٍام  ؽمل بىاء اإلادخٍى َو

ؽمل الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت خمىس اللٝاءاث الذوسٍت ، مشخلت جذَسغ اإلاٝشس: الخذَسغ ؤلال٢ترو وي َو

 ٘اِلُخه،مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها وجٝذًم الخٕزًت الشاحّت ِلحها. مخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي والخإ٠ذ مً 

 واإلاٝابالث.وفي جهاًت البرهامج جإحي مشخلت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث 

 

 

 

 

 

 
 

http://spa.gov.sa/1586766
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 م3121-فبراير - 5 - 2541-جماد األولى  -1 السبت

 عٍضخ ػٍُّخ رجحش أِشاع األطفبي ثبٌشَبع.. اٌضالصبء ادلمجً 13
 

جىٍم الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ بالخّاون مْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا في حامّت ألامحرة هىسة بيذ 

اك الذولي ِبذالشخمً، الثالزاء اإلاٝبل،  عخمش زالزت ؤًام، في مش٠ض الٍش ّ٘الُاث اإلااجمش الخامغ للجمُّت، َو

  للمّاسك واإلااجمشاث.

ؽخمل البرهامج الّلمي للماجمش ِلى  وسػ ِمل، اِخمذ مً الهُئت العّىدًت  3مدالشة و  25حلعت جمم  02َو

  ظاِت حّلُم وبي معخمش. 10للخخففاث الصحُت بىاْٜ 

العّىدًت لىب ألاوٙا٥ سثِغ اإلااجمش الذ٠خىس ِبذهللا الّمحر ؤن اإلااجمش ظِؽهذ مؽاس٠ت وؤوضح سثِغ الجمُّت 

اث ؤمشاك  ِذد مً اإلاخدذزحن اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ مً داخل اإلامل٢ت و خاسحها، إلاىاٜؽت مىلِى

اباث والحىاد اًت مً ؤلـا ر، و الدعمم اإلاجالي، و الشبى ِىذ ألاوٙا٥ ، و ؤمشاك الجهاص الخىٙسخي، و العالمت والٜى

  العمىت ِىذ ألاوٙا٥، باإللا٘ت بلى مشك الخىخذ و ٘شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ و مخاوش ألالّاب ؤلال٢تروهُت.

ش ال٣ىادس الىبُت في مجا٥ وب ألاوٙا٥ ، ظِبدث ؤمشاك الذم  ب وجىٍى وؤ٘اد ؤن اإلااجمش الزي حهذٗ بلى جذٍس

اث الىسازُت، وؤمشاك ال٢لى، وألامشاك ا لىم الجُىاث ) اإلاىسزاث( بلى حاهب بدث اإلاىلِى لّفبُت، وؤمشاك ِو

 التي تهم اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ وصحت الىٙىلت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1588694
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 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

طبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح حيظذْ عىائز ِزمذِخ يف ِضبثمخ ئٔزبط اٌفٍُُ 
 اٌمظري

 

ٜعم الخفمُم  -خفلذ والباث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممثلت ب٣لُت الخفامُم والٙىىن 

مُت  إلهخاج ِلى مشا٠ض مخٝذمت في معابٝت ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ  -الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

اٜت الحش٠ُت "، ورل٤ لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥  الُٙلم الٝفحر" ؤخ٣ام ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا

اٜت.   لألشخاؿ روي ؤلِا

وهالذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث ، والىالبخحن مجذًت آ٥ م٣ي ، وخفت البراٟ ِلى اإلاش٠ض الشابْ ، 

 .هىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط٠ض الخامغ، والىالبخحن سصان الّٝل و والىالبت ؤزحر الخلٚ ِلى اإلاش 

 
ً
٣اث للىالباث الٙاثضاث ، مخمىُت ذمذ ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن الذ٠خىسة ـِخت اإلاىحري التهىئت والخبًر ٜو

 مً الخٙٛى والىجاح، ما٠ذة ِلى ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى ببذاِاث
ً
ذا الىالباث وجٝذم  لهً مٍض

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت والذولُت. ١ل ما
ّ
 ًم٢

مُت الذ٠خىسة ظىصان الُدحى بلى ؤن الٝعم  مً حاهبها ؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُ ت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل ًدشؿ ِلى الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 العّىدي مْ التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1589105
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1589105
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 اٌؼٍىَ اٌظحُخ جببِؼخ ٔىسح فؼبٌُخ ِؼشفُخ ورذسَجُخ يف ِشوز أحببس 12
 

بُت لمً  10هٍم مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً  ُت وجذٍس ّ٘الُت مّ٘ش

ش مهاساث البدث الّلمي في مجا٥ الّلىم  ؤوؽىخه للٙفل الذساسخي ألاو٥، ؼملذ ّ٘الُاث مخخففت في جىٍى

لىم الخاَُل  -الصحُت في ال٣لُاث الصحُت الخمغ )الىب البؽشي  –الفُذلت –ظىان وب ألا –الصحت ِو

  الخمٍشن(.

ذ ألاوؽىت بحن  ا  4وسؼت ِمل، و  05وجىِى بُت، خمَش مً ؤِماء َُئت الخذَسغ  317مدالشاث، ودوسة جذٍس

والبت ، وؼاٟس في جٝذًم ألاوؽىت سواد مخخففىن في ألابدار الىبُت  032وميعىبى اإلاعدؽٙى الجامعي، و 

، مجهم معدؽاسون باإلاجلت الىب
ً
اإلاُا  ِو

ً
ىاهُت ، ٠ما ٜذمذ ُِادة البُاهاث باإلاش٠ض مدلُا  اظدؽاسة 44ُت البًر

  وخذمت بدثُت .

 ” JMP“وخفل اإلاش٠ض خال٥ جل٤ الٙترة ِلى الشخفت ألا١ادًمُت لبرهامج جدلُل البُاهاث البدثُت
ً
، وبجاخخه مجاها

ٝذم اإلاش٠ض دوساث إلايعىبي الجامّت واإلاعدؽٙى الجامعي لدعهُل جدلُل بُاهاتهم البدثُت والذساظاث الّلم ُت، ٍو

 في ٠ُُٙت اظخخذام بشهامج الخدلُل والبرامج البدثُت ألاخشي ، ٠ما ؤِلً اإلاش٠ض اِخماد لجىت 
ً
ا بُت ؼهٍش جذٍس

ت بمذًىت اإلال٤  ؤخالُٜاث البدث الّلمي لجامّت ألامحرة هىسة، وجم حسجُلها في اللجىت الىوىُت لألخالُٜاث الحٍُى

ض للّلىم والخٝىُت،  مؽشوِا بدثُا مٝذما مً ميعىبي الجامّت واإلاعدؽٙى  13واظخٝبلذ اللجىت ِبذالٍّض

الجامعي ، ُ٘ما جم اِخماد ظاِاث وسػ الّمل اإلاخخففت في ألابدار الصحُت بالهُئت العّىدًت للخخففاث 

 الصحُت.
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عبِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشح رفبهُ ِغ ئداسح اٌرتثُخ اخلبطخ يف رؼٍُُ 
 اٌشَبع

 

لىم الخإَُل الُىم، مز٠شة جٙاَم مْ بداسة  ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت ب٣لُت الصحت ِو
ّ
ٜو

لىم الخإَُل ببرامج الت ب والباث ١لُت الصحت ِو اك لخذٍس ربُت الخاـت في ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمىىٝت الٍش

وماظعاث الخّلُم مً مىىلٞ اإلاعاولُت اإلاؽتر٠ت بحن اإلااظعاث واإلايؽأث الح٣ىمُت وألاَلُت اججاٍ اإلاجخمْ 

ادي في مجا٥ اإلا عاولُت الاحخماُِت، في سخاب حامّت ألامحرة بد٢م وبُّت ِملها وؤَذا٘ها وسظالتها ودوسَا الٍش

  هىسة بى١الت الؽاون الخّلُمُت.

ضا للذوس الخ٣املي اإلاؽتٟر بحن ٜىاِاث الخّلُم والخّلُم الّالي واإلاهام اإلاىاوت لهما في  وجإحي الاجٙاُٜت حٍّض

ؤحل الجهىك بالبلذ  الخّلُم والذِىة بلى الخيعُٞ بُجهم بؽ٣ل دوسي ومعخمش لخدُٝٞ اإلاخشحاث اإلاىلىبت مً

  ِلى معخىي ماظعاث الىوً.

وؤوضحذ و٠ُلت الؽاون الصحُت وو٠ُلت الؽاون الخّلُمت اإلا٣لٙت الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ، ؤن الجامّت 

اث اإلاذسوظت في اإلاىاهج  عخٙاد مجها بخىبُٞ الىٍٍش ٌُ ب اإلاُذاوي للىالباث، ورل٤ بخإمحن ؤما٠ً  جدشؿ ِلى الخذٍس

ّ٘لي، ما٠ذة اَخمام الجامّت بالؽشا١اث الٙاِلت ظعى بها بلى الخيعُٞ مْ بداسة التربُت الخّلُمُت ِلى واْٜ 

الخاـت في ؤلاداسة الّامت للخّلُم لخُّٙل اإلابادساث التي جخذم ٘ئت روي الاخخُاحاث الخاـت وهي الٙئت اإلاّىُت 

لىم الخإَُل.   في ١لُت الصحت ِو

ض الخّاون في مج ب وؤباهذ ؤن الاجٙاُٜت لخٍّض االث مخخلٙت مجها جُّٙل مبادسة الخّاون مً خال٥ جىبُٞ الخذٍس

ُٙي، الخخاوب والبلْ، ِلم الىٙغ ؤلا١لُي٣ُي، الخٕزًت ؤلا١لُي٢ُُت والخثُٝٚ الفخي،  اإلاُذاوي في الّالج الٌى

اك مذًشة  وؤؼادث ببرامج ومشا٠ض التربُت الخاـت في مذساط بشامج الذمج والخّلُم الؽامل اإلاىصِت بمىىٝت الٍش

حر البذاثل الالصمت لعذ  اك ابدعام ألاخمذ، باَخمام بداسة التربُت الخاـت بخ٘ى بداسة التربُت الخاـت بخّلُم الٍش

ت مخ٣املت الخذماث الخّلُمُت والخإَُلُت والّالحُت لزوي  حر بِئت جشبٍى اخخُاحاث اإلاُذان التربىي لممان ج٘ى

اٜت، مً خال٥ الاظخٙادة مً الخخففاث الى  ا إلابادسة ؤلِا ٌُُٙت والىبُُّت والخإَُلُت والصحُت، مىحهت ؼ٢َش

 حامّت ألامحرة هىسة التي ؤجاخذ اإلاجا٥ إلجمام الاجٙاُٜت وحسخحر ؤلام٣اهاث لخدُٝٞ الخّاون .
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"احذي ٔذواد ِهشعبْ اجلٕبدسَخ 1202"األثؼبد االعزّبػُخ يف سؤَخ ادلٍّىخ  
 يف عبِؼخ األِريح ٔىسح

 

ت ؽذ في " بّٝذ حلعاتها ، خُث ها20ٜجىاـل الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت "الجىادٍس

ذ 1121هذوتها التي اوّٝذث الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت  ( .ٜو

مى مجلغ الؽىسي الذ٠خىسة هىسة بيذ ِبذ  اثُت بجامّت ألامحرة هىسة ِو ؼاس٠ذ في الىذوة ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا

ض اإلاباٟس ، وؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلا لم الٍّض ّاـشة بجامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىسة ؤظماء بيذ ظلُمان العٍى

ذ ؤداسث الجلعت  ، وال٣اجبت والباخثت والذ٠خىسة في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت الذ٠خىسة هادًا بيذ ؤخمذ الهضاُ ٜو

لم . م بيذ ِبذ اإلادعً العٍى لىمه اإلاعاِذ بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة ٍس   ؤظخار الحذًث ِو

ذ وشخ (،  1121هٍشة اظدؽشاُٜت في لىء سئٍت  –ذ الذ٠خىس هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل )الٝىاُ ٔحر الشبخي ٜو

ض ألازش الاحخماعي للٝىاُ ٔحر الشبخي وصٍادة معاَمخه ، وجم٢ُىه مً  ى حٍّض خُث هاٜؽذ ؤخذ ؤَذاٗ الشئٍت َو

 1121بخي وؤَمُخه ، اَذاٗ سئٍت الخدى٥ هدى الاظخذامت ، مخىاولت اإلاداوس الخالُت : حٍّشٚ الٝىاُ ٔحر الش 

  للٝىاُ ٔحر الشبخي وظب جدُٝٝها ، وألاَمُت الاٜخفادًت للٝىاُ ٔحر الشبخي .

ى٥ في ٌل سئٍت  لم وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا ( جدذزذ 1121مً حاهبها وشخذ الذ٠خىس ؤظماء العٍى

العّىدًت مّخمذا ِلى ال٢خاب والعىت، ُ٘ه ًِ ؤن الذظخىس الزي اظتهل به هٍام الح٢م باإلامل٢ت الّشبُت 

ى٥ التي جٝىم  1121ما٠ذة ؤن سئٍت  ٞ الثىابذ وألـا ش وجذْ٘ ؤًما بعجلت الخٝذم لألمام ٘و جذِى بلى الخىٍى

ى٥ في ٌل سئٍت    ودوسَا في بىاء خماسة اإلاجخمّاث . 1121ِلحها اإلامل٢ت ، وجىاولذ ؤًما الثىابذ وألـا

ذ خذدث ٘حها ِذة ؤدواس وهي  1121اُ خى٥ ) ؤَمُت سئٍت ٠ما جدذزذ الذ٠خىسة هادًا الهض  وآلُاث جىبُٝها ( ٜو

، ودوس الىصاساث والهُئاث الح٣ىمُت في مخابّت جىُٙز الشئٍت  1121دوس اإلاىاوً العّىدي في جىُٙز سئٍت اإلامل٢ت 

ض الاهخماء الىوجي ومٙهىم الىخذة الى  وىُت لذي الؽباب ، ، ١الخّلُم والصحت وؤلاظ٣ان، ودوس الشئٍت في حٍّض

الم الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ، ما٠ذة ِلى لشوسة ولْ  ودوس الٝىاُ الخاؿ في جىُٙز الشئٍت ، ومعخٝبل ؤلِا

ت مً آلان ختى ِام  ، وم٣ا٘دت الٙعاد  1121آلُاث ُٜاط لىجاح الشئٍت خال٥ الٙترة الضمىُت واليعبت اإلائٍى

َت( ، وؤلاظخٙادة مً ججاسب دو٥ ولّذ لها سئٍت وبذؤث في وجُّٙل دوس الهُئت الىوىُت إلا٣ا٘دت الٙعاد )هضا

 جىُٙزَا .
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اٌزىاطً عبِؼخ األِريح ٔىسح رؼمذ ٔذوح )االصزضّبس األِضً ٌىصبئً 
 االعزّبػٍ(

 

ت " بّٝذ حلعاتها ، خُث هاٜؽذ في 20واـلذ الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت "الجىادٍس

ألامثل لىظاثل الخىاـل  الاظدثماس هذوتها الثاهُت للىذواث اإلاىّٝذة الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )

  الاحخماعي ( .

ذ ؼاس٠ذ في وشح ؤو  لىمها في حامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ بيذ ٜو سٛ ِمل َزٍ الىذوة ؤظخار العىت ِو

ض الُّذ ، وؤظخارة الذِىة بجامّت ألامحرة هىسة وسثِعت الجمُّت الّلمُت العّىدًت للذساظاث  ِبذالٍّض

ُت بيذ هفشهللا هُاص وؤظخارة ؤلاداسة  ت الاٜخفاد وإلداسة في اإلاؽاٟس في ١لُ الاظتراجُجُتؤلاظالمُت الذ٠خىسة ٜس

ّت بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد  اء الُافي ، واظخار معاِذ ب٣لُت الؽَش ض الذ٠خىسة ٘و حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

امذ بةداسة الجلعت ألاظخارة َىذ ِمش الّخُبي .   ؤلاظالمُت الذ٠خىسة مها الجَشغ ٜو

ذ وشخذ الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ وسٜت ِمل )اظدثماس الؽب٣اث ف ي خذمت اإلاجخمْ ( ر٠شث ٘حها بم٣اهُت جفيُٚ ٜو

ض الجاهب  ض زالر حىاهب حٍّض آلُاث وخىىاث جدُٝٞ الٙاثذة والاظدثماس الّٙا٥ لهزٍ الىظاثل مً خال٥ حٍّض

ض  ت بًجابُاتها وظلبُاتها ، ؤما حٍّض ت خفاثفها ومّ٘ش ٝت الخّامل مّها ، مّ٘ش ت ؤَُمتها ووٍش اإلاّشفي وهي مّ٘ش

هم الجاهب اإلاهاسي ٘ه ب ِلى مهاسة الحىاس والىٝاػ ، ومهاسة الاخخفاس ٘و ى ِبر جىمُت مهاسة الٝشاءة الىاٜذة الخذٍس

ذم الدعاَل بها . ض الجاهب الؽشعي مً خال٥ الالتاام بإوامش الؽُش ِو ذ ، وؤًما حٍّض   الىاْٜ ومهاسة بداسة الٜى

اء الُافي في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث ى َل وظاثل الخىاـل  مً حاهبها وشخذ الذ٠خىسة ٘و في الخّلُم ( ظاا٥ َو

الاحخماعي الحذًثت في مجا٥ الخّلُم وّمت ؤم هٝمت ؟ و٠ُٚ هجّل مً َزٍ الىظاثل وّمت بذال مً حّلها هٝمت 

ذ جىاولذ في وسٜتها مٙهىم وظاثل الخىاـل الاحخماعي وؤَم ؤهىاِه ، ودوس الؽب٣اث الاحخماُِت ؤلال٢تروهُت  ؟ ٜو

الخّلُم ، ومبرساث اظخخذام وظاثل الخىاـل الاحخماعي في الخّلُم، واظخخذام وظاثل  واظخخذاماتها في

الخىاـل الاحخماعي ؤلال٢ترووي في ِملُت الخّلُم والخّلم، ودوس اإلاّلم في ٘اِلُت الاظخخذام ألامثل لخل٤ 

 الىظاثل .

ذمذ الذ٠خىسة مها الجَشغ وسٜت ِمل )مدىاث بىظاثل الخىاـل الاحخماعي( ج  ىاولذ ٘حها الاظدثماس ألامثلٜو

لىظاثل الخىاـل الاحخماعي ِبر وشح ِذة ؤظئلت وهي :ما هي اإلاذة التي ًم٢ً ؤن جبٝى ٘حها دون وظاثل الخىاـل 

ل حِّؾ ٠فىسة ؟ وظاا٥ آخش : في وظاثل الخىاـل الاحخماعي اهذ وخذٟ؟ مارا ؤخزث مىا  الاحخماعي ؟ َو

ل لذ٤ً مُثاٛ شخصخي للخّامل مْ َزٍ الىظاثل ؟.وظاثل الخىاـل الاحخماعي ومارا اِىخى   ا؟ َو

ُت هُاص في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة الى هللا ( ؤن الهذٗ مً بِذاد َزٍ الىسٜت ،  الذ الذ٠خىسة ٜس ٜو

ّها واظخخذامها  َى ولْ خىىه ٍِشمت في ٠ُُٙت الاظخٙادة الىاُّٜت مً الىظاثل الحذًثت التي ًم٢ً جىَى

ا ، وبزباث ؤن الذًً ؤلاظالمي دًً واٜعي ومخمحا في وؽش  ىُا وجشبٍى ّها ِلمُا ٘و ألا٣٘اس اإلادترمت ، و٠ُُٙت جىَى

ومخىاصن ، ؤن ًخًٝ والب الّلم اظخخذام َزا الىظاثل الىاحّت في جدُٝٞ الثمشة الّملُت والّلمُت ،ؼشح 

اث الّلمُت وؤلال٢تروهُت اظخخذاما  صحُدا . ٠ُُٙت اظخخذام ؤلاهترهذ واإلاىظِى
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 عبِؼخ األِريح ٔىسح ختززُ فؼبٌُبد اٌجحش اٌؼٍٍّ ادلشرتن ثىٍُخ اِداة
 

للبدث الّلمي اإلاؽتٟر بجامّت ألامحرة هىسة بيذ  اخخخمذ الُىم ّ٘الُاث ملخٝى مش٠ض البدىر ب٣لُت آلاداب

ش وجيؽُي البدث الّلمي في الجامّت ، بهذٗ بلى دِم للىالباث وجدٙحا لهً  ِبذالشخمً ورل٤ لمً بواس جىٍى

  للمؽاس٠ت في ألابدار الّلمُت .

ملخٝى ألابدار وؤؼادث ِمُذة ١لُت آلاداب بالجامّت الذ٠خىسة مجى الذخُل بجهىد مش٠ض البدىر في بٜامت 

اإلاؽتر٠ت ، والزي ٌّذ اظخمشاسا لجهىدَم اإلابزولت في اإلالخٝى الّلمي ألاو٥ ل٣لُت آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر 

 وبجاخت الٙشؿ لهً إلاؽاس٠ت 
ً
 ، وبدثُا

ً
ا لهذٗ الجامّت في دِم الىالباث ؤ١ادًمُا ًٝ بحن الىالب وألاظخار وجدُٝ

ؤن اإلالخٝى ظاَم في حصجُْ الذساظاث البُيُت بحن الخخففاث اإلاخخلٙت  ؤظاجزتهً في ٠خابت بدىر مخمحاة، ٠ما

ْ اإلاذِىمت، ودوسَا في  ؛ لخدُٝٞ َذٗ الؽشا٠ت البدثُت التي حّضص هخاثج البدىر، وبلٝاء المىء خى٥ اإلاؽاَس

ض البدث الّلمي وحصجُّه. وؤؼادث الذخُل بالذوس ال٢بحر الزي جٝىم به ِمادة البدث الّلمي لخدٙ حا حٍّض

حر البِئت الخىا٘عُت التي جىمي سوح ؤلابذاُ لذحهم. ت وج٘ى   اَخماماث الىلبت في مُادًً الّلم واإلاّ٘ش

مً حاهبها ؤ٠ذث مذًشة مش٠ض البدىر الذ٠خىسة ظاسة بيذ ٘شاج الّٝالء ِلى ؤن بٜامت َزا اإلالخٝى مىبثٞ مً 

زا ما ٌععى بلُه َزا سئٍت وسظالت حامّت ألامحرة هىسة التي جا٠ذ ِلى ؤن ج٣ىن مىاسة ل لمشؤة في البدث الّلمي، َو

  اإلالخٝى.

 مً الذ٠خىسة ِاًذة البفلت بىسٜت 
ً
ذ ا٘خخدذ الجلعت ألاولى بمدىس)ألابدار البُيُت( خُث ؼاٟس ٘حها ٠ال ٜو

ها )الذساظاث البُيُت مٙهىمها، دوسَا في خذمت الّلم واإلاجخمْ( والذ٠خىسة ظاسة الخمشخي ًِ  ِمل مىلِى

اث ا ْ" اإلامىلت مً ِمادة البدث( ٜذمخه )مّٜى لذساظاث البُيُت(، وحاء اإلادىس الثاوي بّىىان )ألابدار "اإلاؽاَس

  الذ٠خىسة هىسة العجالن والذ٠خىسة مها آ٥ خؽُل.

واخخخم اإلالخٝى بمدىسٍ الثالث جدذ ِىىان )ألابدار اإلاؽتر٠ت بحن الاظخار والىالب( مخممًىا خمغ مؽاس١اث: 

تراب ألاظُىي( لألظخارة ِىاوٚ الجىىبي والىالبت َُٙاء الؽهشاوي اإلاؽاس٠ت ألاولى ) دوس الخٝىُت الحذًثت في الٔا

،واإلاؽاس٠ت الثاهُت )اإلافىلح العشدي الّشبي: في الترحمت اإلاٝاسهت( للذ٠خىس ظّذ الُٝىحن والىالباث مىحرة 

ُتالمبّان، هاَذ الُدُا ، ُ٘ما اإلاؽاس٠ت الثالثت )ألالٙاً الشباُِت اإلاجش  ذة: دساظت ـىجُت ـ٘ى داللُت  دة واإلاٍض

اًت الٝىي ؤفي الؽّش الّشبي الحذًث  شاوي والىالبت ٘ىص الّفُمي ،والشابّت )ِس ( للذ٠خىسة خعىاء الَض
ً
همىرحا

ذ ، َاحش خضام ، وحاءث  اك دساظت جىبُُٝت( للذ٠خىسة هىسة العجالن و الىالباث داهُت الٍض في مذًىت الٍش

ً العّىدًحن الشئي والخىلّاث(اإلاؽاس٠ت الاخحرة جدذ  للذ٠خىسة ِالُت الهُٚ  ِىىان )واْٜ حمُّت الىاؼٍش

  والىالبت ِبحر اإلاىفىس.

ُاث و١ان ؤبشصَا : جىزُٞ ِالٜت البدث بالخذَسغ والخذَسغ بالبدث ألجها ِالٜت  وؤِلىذ في خخام اإلالخٝى الخـى

ذ مً حىدة الخّلُم والبدث في اإلااظعاث الخّلُمُ ْ مً وعبت ؤلاهخاج البدثي الىوجي، بوؽاء مخذاخلت جٍض ت ج٘ش

  وخذاث بدثُت في ألاٜعام

م ِلى بهخاج بدىر ِلمُت راث ؤَمُت ِلمُت ومىاـٙاث ِالُت جم٢جهم مً  ألا١ادًمُت إلاخابّت الىالب وجدٙحَا

اإلاُت. مً خاللها، بٜامت ماجمشاث وملخُٝاث ِلمُت  ل مً الجامّت وحىاثض مدلُت ِو الحفى٥ ِلى جمٍى

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1592936
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1592936
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خخففت جثري البدىر اإلاؽتر٠ت باظخٝىاب ال٢ٙاءاث الّلمُت مً ألاظاجزة اإلاخخففحن في الّلىم اإلاخخلٙت، م

ِٝذ دوساث ووسػ ِمل دوسٍت ججمْ الىالب وألاظاجزة لصحز الهمم التي جيؽي البدىر اإلاؽتر٠ت بُجهم، بىاء 

ت بحن الجامّاث واإلاجخمْ وظٛى الّمل لخلمغ  الاخخُاحاث واإلاؽا١ل الىاُّٜت التي ِالٜاث حّاوهُت بدثُت ٍٜى

ا، حصجُْ البدىر البُيُت بحن الخخففاث  َش ْ البدث الّلمي والخّلُم لخىٍى جىاحهها َزٍ الٝىاِاث لخىَى

ت واإلاىاهج البدثُت اإلاخخلٙت  اإلاخخلٙت لذوسَا اإلاهم في جباد٥ الخبراث البدثُت والاظخٙادة مً الخلُٙاث ال٢ٍٙش

جىظُْ بواس دساظت الٍىاَش واإلاؽ٢الث والخشوج بيخاثج وخلى٥ مخ٣املت ٜابلت  بحن الباخثحن بما ٌعهم في

للخىبُٞ، بوؽاء مشا٠ض ابدار للذساظاث البُيُت إلاّالجت الٙجىاث الىاججت بحن الخخففاث الّلمُت بالجامّاث 

 والىالباث. ، بوؽاء مجلت ِلمُت مد٢مت جابّت للجامّت حصجْ وؽش البدىر اإلاؽتر٠ت بحن اِماء َُئت الخذَسغ
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 م3121- فبراير- 32 - 2541-ى لجماد األو -35 الثالثاء
رىلُغ ارفبلُخ رؼبوْ ثني عبِؼخ األِريح ٔىسح وادلذَٕخ اٌطجُخ جببِؼخ ادلٍه 

 صؼىد
 

ْ معدؽٙى اإلال٤ 
ّ
ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً واإلاذًىت الىبُت ٜو ِبذهللا بً ِبذالٍّض

حر الخذماث  بجامّت اإلال٤ ظّىد اجٙاُٜت حّاون وؼشا٠ت لذِم الخّاون ؤلا١لُي٣ُي وألا١ادًمي والبدثي لخ٘ى

شة.   الىبُت للمشضخى بإِلى اإلاّاًحر الصحُت اإلاخ٘ى

ْ الاجٙاُٜت ًِ معدؽٙى اإلال٤ ِ
ّ
ض الجامعي مّالي مذًشة حامّت ألامحرة هىسة بيذ ووٜ بذهللا بً ِبذالٍّض

ِبذالشخمً الذ٠خىسة َذي الّمُل ، ومّالي مذًش حامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىس بذسان الّمش ًِ اإلاذًىت الىبُت 

  بجامّت اإلال٤ ظّىد.

ض الجامعي الذ ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ؤن وؤوضح اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ا للىاٜت الاظدُّابُت لذحهم، بلا٘ت لدعهُل  ًٝ حن ٘و بُت إلايعىبي الى٘ش حر الٙشؿ الخذٍس الاجٙاُٜت تهذٗ بلى ج٘ى

بِاسة ألاوباء بالخخففاث اإلاخخلٙت لالظخٙادة مً خذماتهم بدعب الحاحت واإلاؽاس٠ت في ألابدار الّلمُت 

ت ورل٤ بدعب الخّلُماث   ؤن ؤَمُت الاجٙاُٜت ج٢مً في الصحُت وؤلاداٍس
ً
وألاهٍمت اإلاّخمذة واإلاخٙٞ ِلحها ، مبِىا

حن، إلاىا٠بت اإلاخىلباث اإلاّاـشة واإلاعخٝبلُت في مجا٥ الخّلُم الىبي وبِذاد الذساظاث  ض الخّاون بحن الى٘ش حٍّض

ب والبدىر ؤلا١لُي٢ُُت، بلا٘ت بلى التر٠حا ِلى الٝماًا الصحُت والىبُت ؤلاظتراجُجُت، باإل  لا٘ت بلى الخذٍس

ش الخذماث اإلاعاهذة والخخففُت الذُٜٝت.   والبدث الّلمي وج٘ى

حن ِالٜت ج٣امل وحّاون مثمش بحن ماظعاث الذولت الخّلُمُت والىبُت، جٝىم ِلى  وؤؼاس بلى ؤن الّالٜت بحن الى٘ش

ش معخىي الخذماث  ٞ واخذ والهذٗ اإلاؽتٟر العاعي لخىٍى الصحُت والخّلُمت ٜىاِت ساسخت بإَمُت الّمل ٠ٍٙش

ب والخذماث الىبُت  عهم في دْ٘ عجلت الخٝذم الىبي في مجا٥ الخذٍس في اإلامل٢ت بما ٌّىد ِلى اإلاجخمْ َو

  اإلاخخلٙت ومّالجت ألامشاك.

ب الفُٙي لىالباث ١لُت  ًز٠ش ؤن الجامّت ؤبشمذ ماخًشا الّذًذ مً اجٙاُٜاث دولُت مجها اجٙاُٜت بشهامج الخذٍس

 ن مْ حامّت بُلش، واجٙاُٜاث لبرامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ الّذًذ مً الجامّاث اإلادلُت .ألاظىان بالخّاو 
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 عبِؼخ األِريح ٔىسح و)صبثه( رىلؼبْ ِزوشح رفبهُ

 

ّذ  حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً وؼش٠ت )ظاب٤( مز٠شة جٙاَم، بهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت ٜو

ب، ٠ما جخممً جىٍُم  ، والخذٍس ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث. بُت، وجباد٥ الٍض   اإلادالشاث والذوساث الخذٍس

ض الجامعي واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ووْٜ ًِ الجامّت اإلاذًش  الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ْ ًِ الؽش٠ت مذًش ِام ظاب٤ للخٝىُت  باة ، ُ٘ما ٜو ؤبدار الّلىم الصحُت الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبِى

هي. ض الؽٍش   والابخ٣اس الذ٠خىس ٘هذ بً ِبذالٍّض

ُْ، ؤِشب الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِب ٝب مشاظم الخٜى ُْ َزٍ اإلاز٠شة، والتي جفب في "سئٍت ِو اة ًِ ظّادجه بخٜى

ض الخّاون بحن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت 1121اإلامل٢ت  م"؛ مً خُث حٍّض

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججعذ 
ً
البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث، ممُٙا

الح٣ىمي والخاؿ، للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة )ؤًذَا هللا(، وجىمُت الخ٣امل بحن الٝىاِحن 

  اإلاجخمْ، واصدَاس الىوً.

هي خشؿ )ظاب٤( ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث  ذ الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش
ّ
مً حاهبه ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلاؽتٟر بحن )ظاب٤( وحامّت ألامحر 
ً
ة هىسة، لهذٗ حسخحر ١ا٘ت بم٣اهاث العّىدًت، مىضحا

ب ال٣ىادس  ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس الؽش٠ت لذِم اإلاؽاَس

لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣ل معاَمتها في   ؤن )ظاب٤( لذحها خبراث وٍى
ً
الىوىُت، مبِىا

 مً اظتراجُجُتها للّام جٝذًم جل٤ الحلى٥ ح
ً
 م".1121م، اإلادعٝت مْ "سئٍت اإلامل٢ت 1114ضءا

ًز٠ش ؤن مز٠شة الخٙاَم جخممً ُٜام )ظاب٤( بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإن ججهحا بّن 

ْ البدثُت اإلاخخاسة إلاعاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى ٙحن اإلاخخبراث وجإمحن ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس

ت للجاهبحن. ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش  ووالباث حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

رٕظُ اخلُّش اٌمبدَ ِٕزذي "اٌطفىٌخ واإلػالَ عبِؼخ األِريح ٔىسح 
 ادلؼبطش"

 

الم اإلاّاـش( ، ورل٤  جىٍم حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ًىم الخمِغ الٝادم مىخذي )الىٙىلت وؤلِا

التي  1121اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت 

اًت مّالي وصٍش جا٠ذ ِلى د وس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن، جدذ ِس

  الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ الِّسخى.

ٖ ت الىوىُت  وؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى ض الهٍى ؤن اإلاىخذي حهذٗ بلى حٍّض

ُت  لذي الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

الم اإلاّاـش، ٠ما  بدٝٛى الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجابُت لإِل

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت ًش٠ض ِلى ؤَمُت الخّش  ٗ ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

  الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت.

ٖ خال٥ اإلااجمش الصحٙي اإلاىّٝذ الُىم في مٝش الجامّت :" بن حامّت ألامحرة هىسة بفذد ا٘خخاح  الذ الفَى ٜو

الم الجذًذ  مُت مش٠ض ألدب الىٙل الزي ظحر٠ض ِلى ؤلِا مً وظاثل الخىاـل الاحخماعي باظخخذام الخٝىُت الٜش

ت وظ٣ُىن مخاح إلاؽاس٠ت ١ل مً حهخم بالىٙىلت مً ٠خابت الٝفق وبهخاج ألا٘الم  باللٕخحن الّشبُت وؤلاهجلحًا

ْ الجامّت ؼشا١اث مْ مخخففحن بمجا٥  ت ٠ما ظخٜى ا وظُخفق له حاثضة ظىٍى حَر ىىن الشظم ٔو ٘و

  ثُت واإلا٢خباث وبوالٛ مبادساث حعهم في جىمُت الىٙل ".الىٙىلت ١الٝىىاث الٙما

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىاء  الم ٜو إحي اإلاىخذي الزي ٌعخمش زالزت ؤًام بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا ٍو

ذًٞ مىاظب  شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ.الخخُاحاج ت، واظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش  ه في مخخلٚ مشاخله الّمٍش

ٖ :" بن صواس اإلاىخذي ظُمشون خال٥ دخىلهم للٝاِت بخجشبت البىابت الضمىُت "، مؽحرة بلى ؤهه  وؤلا٘ذ الفَى

الم مً خاسج وداخل ظِؽاٟس في اإلاىخذي ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففىن بالىٙ ىلت وؤلِا

  اإلامل٢ت وباخثىن وولبت وآباء وؤمهاث .
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الم اإلاّاـش بٝىىاجه اإلاخخلٙت مً ؤَم  ذ بابّحر ؤلِا ذث سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ِو

ْ في ا ا ِلى ألاوٙا٥ والىاؼئت، خُث ؤن الخدى٥ العَش ت جإزحَر ظخخذام الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظِش

ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّاب ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة، 

ذ اَخمام اإلاشبحن  الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث وظلبُاث مً الٝماًا الهامت التي اظتِر ّخبر ؤلِا َو

  لّالمي والّشبي.والباخثحن واإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي ا

ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل  وؤوضحذ بابّحر ؤهه ِلى َامؾ اإلاىخذي ظُٝام مّشك )مشهاة( الثٝافي ِو

بُت بمؽاس٠ت ؤوٙا٥، بلا٘ت بلى وحىد خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ  الىسػ الخذٍس

 ذة بإهه ًم٢ً الدسجُل في اإلاىخذي ِبر الشابي:شخفُاث مدببت لألوٙا٥ لخمٙي حى ماحْ للضاثشاث ، مُٙ

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx 
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 م3121-يناير- 31 - 2541-جماد األولى  -2األحد 

 يف عبِؼخ ٔىسح« رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ"ئطالق 

ش والجىدة ممثلت بّمادة الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ بشهامج "جفمُم وجذَسغ  ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ض الّملُت الخّلُمُت   ألاظاسخياإلاعخىي  اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت " بذوسجه الثاهُت خُث حهذٗ البرهامج بلى دِم وحٍّض

ٝت  ْ مجهم بىٍش ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس اإلاخٜى مً خال٥ الخٌى

ش وجذَسغ اإلاٝشس  اث ؤلال٢تروهُت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى

 9 خمىسي(.011)

ٝت الصحُدت.  ُٚ الخٝىُت بالىٍش خُث ٌعاَم البرهامج في جدعحن الّملُت الخّلُمُت ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الالتاام بمىججُت  وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت ٍو

ت مخىاثمت مْ اللىاثذ الىوى ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت.مُّاٍس  ُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى

مما ًادي بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت وحّضص 

.ً  الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث الٝشن الحادي والّؽٍش

ؤظاظُت وهي: مشخلت الترؼُذ خُث ًدُذ ل٤ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ  واإلاؽشوُ ًمش بإسبْ مشاخل

خ اهىالٛ  حن مً جاٍس ٞ همىرج الترؼُذ جمخذ بلى ؤظبِى اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت ورل٤ مً خال٥ الترؼُذ الزاحي ٘و

 البرهامج.

ش خبحر  ت الٙىُت ، ومشخلت الخىٍى اإلاادة. جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى  مشخلت التهُئت مُثاٛ الّمل جدذًذ مٝشس الجاٍَض

اث وألاوؽىت والخُُٝماث و١ا٘ت اإلاّلىماث ؤلاسؼادًت للىالبت. خمىس  ؽمل بىاء اإلادخٍى هٍام بداسة الخّلم َو

ؽمل  الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت. خمىس اللٝاءاث الذوسٍت ، ومشخلت جذَسغ اإلاٝشس: الخذَسغ ؤلال٢ترووي َو

 ا وجٝذًم الخٕزًت الشاحّت ِلحها. مخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي والخإ٠ذ مً ٘اِلُخه.مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمه

 وفي جهاًت البرهامج جإحي مشخلت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث واإلاٝابالث .
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 م3121-يناير - 41 - 2541-ى لجماد األو -3اإلثنين 

 ِٓ ذلب غري ٔىسح ؟

هفٚ ٜشن مً حّلُم اإلاشؤة ، ؤسد٘ه هضولها بلى ظٛى الّمل ، مْ جدٝٞ ٘اِلُتها واظخٝاللها الاٜخفادي داخل 

 ألاظشة ، خٟش ألاؼُاء مً مىالّها الخٝلُذًت.

خ اإلاخبذلت وجذاو٥ ألاًام، ؤدسحتها في ظُ اٜاث حذًذة، ولاِٙذ ألادواس اإلاىلىبت مجها، واحعْ الححا خخمُت الخاٍس

 الزي ؤ٘شد لها ِما ١ان ِلُه في العابٞ.

خي ما ا في خحا  ول٢ً ال ؤِخٝذ بإن الفىسة حٕذو مثالُت دوما في حمُْ اإلاىاٜٚ، ٘ثٝل الش١ام الخاٍس بشح ًاوَش

 الشخيء اإلاٝخجى!

الجاا٥ وال٢ش والٙش والذ٘اُ ًِ الجماِت ، وحُٕب ًِ جىصَْ بسر الٕضواث الصحشاوي ، ِىذما حُٕب ًِ ـىالث 

الٕىاثم ، ِىذَا ظدخٝهٝش في جشاجبُت جىصَْ سؤط اإلاا٥ ، ألامش الزي ًذّ٘ها بلى الهىامؾ وألاوشاٗ ، بمجالت الّبء 

اًت .  الزي ًدخاج بلى ـو

ت، بؽ٣ل حّله ا جشجْٙ خاحضا ًحجب ال٢ثحر َزٍ الفىسة ألاس٠ُىلجُت الٝذًمت ح٢ّغ اظدبذاد ألادواس الجىذٍس

لت بالخبراث واإلاذججت باإلاىاَب ، ٠ةٜفائها ًِ دواثش ـىاِت الٝشاس ، مشوسا  مً الٙشؿ اإلاخاخت للمشؤة اإلاَا

ت بال بىحىد وصخي ِلحها، اهتهاء بُٕاب ٜاهىن ًجشم الخدشػ بها في الٙماء الّام  بّذم ا٠خما٥ مىاوىتها ؤلاداٍس

م هضولها لعٛى الّمل !!  ٔس

ىسَا جٝابله خالت مً الخىجش والٝلٞ الجمعي الىاجج ًِ الخؽُت مً حُٕحر ألاؼُاء ًِ مىالّها الٝذًمت ، ٘دم

ذ وألالٙت لُخفالح مّه اإلاجخمْ ، ٠ما جفالح ٜبل هفٚ ٜشن مْ ٢٘شة  ذ مً الٜى ى ألامش الزي ظُدخاج اإلاٍض َو

ذ.وحىد م٣ان آخش ٔحر الٝبر اظمه اإلاذسظت، مً اإلام٢ً ؤن ًخشحها مً م  جالها وجمطخي به بّن مً الٜى

 ؤن ًبخغ ؤدواس اإلاشؤة الّاملت بتهم 
ً
الخىاب الّام مابشح ًطج بشظاثل مممشة الًى٤ٙ ًمشسَا باظخمشاس مداوال

ت  زٍ الشظاثل ظخفىٚ بلى حىاس سظاثل ؼتى مخىاٍس الخٝفحر هدى ؤظشتها ؤو ؤوٙالها ؤو خعً بداستها مجالها ، َو

ٞ مٝاًِغ في ؼٝٛى الثٝا٘ت ، جفمها با الهّٙالُت ، وخٙت الّٝل، والعزاحت ، والعجض ًِ جٝذًش ألامىس ٘و

ٝالهُت .  مىىُٝت ِو
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ومً َىا ؤمام َزا الهىاء اإلاخخىٞ بالشظاثل العلبُت ، جفبذ حاثضة جاظغ باظم اإلاشؤة ولها واخخٙاء بىجاخاتها 

ا، هي ٔابت ججهن في وحه الخصحش، سثت ؤو٠سجحن ؤمام ـلٚ الٕباس ،  ـىلجان إلامماس هفٚ ٜشن مً وجمحَا

 ألا٘شاط الىجُبت .

ؤؼُش بىابتها الىادي ألادبي في الٝفُم، ومً زم ؤجمتها حامّت ألامحرة هىسة، ومً لها ٔحر هىسة ؟ ِبر حاثضة الخمحا 

اليعاجي حعدىىٞ ١ل ما َى حمُل مخمحا وهادس في الٙماء اليعىي اإلادلي ، وججلبه بلى داثشة المىء ، وجخلٞ 

ى الزي ًشمم الحاث  ي الٝفحر الزي جٝبْ خلٙه اليعاء.خىله خالت اخخٙاثُت مً الٙخش والَض
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 م3121-فبراير - 2 - 2541-ى لجماد األو -5 األربعاء

 "عبِؼخ ٔىسح" رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌٍٕبطمبد ثغريهب
 جامعة األميرة

ا لخذمت لٕخىا الّشبُت، ؤوؽإث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً مّهذ حّلُم  اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر

عخٝبل اإلاّهذ مىز جإظِعه والباث مً ؤ٠ثر مً  دولت خى٥ الّالم؛ للذساظت في بشهامج الذبلىم، ٘خدىُى  31َو

ُ٘ه الثٝا٘اث وجخىخذ ُ٘ه اللٕت جدذ ظٝٚ واخذ. لزل٤ ظعى اإلاّهذ مىز وؽإجه بلى اظخخذام ؤخذر 

 عُت، ووّىس بشامج اإلاّهذ الخّلُمُت بما ًخىا٘ٞ مْ معخجذاث الخخفق.الاظتراجُجُاث الخذَس

ذ دؼً اإلاّهذ خال٥ الّام الذساسخي  ىاء( بالخّاون بحن و١الت  0325/0326ٜو مؽشوِا ساثذا بمعمى ) بزشاء ِو

دعم َزا اإلاؽشوُ بالخخىُي الذُٜٞ اإلابجي ِلى د ش والجىدة، ٍو ساظت الؽاون الخّلُمُت باإلاّهذ وو١الت الخىٍى

م. بُت لألِماء، وجباد٥ الخبراث اإلا٢دعبت واإلامحاة باالبخ٣اس في الخذَسغ والخٍٝى  الاخخُاحاث الخذٍس

ماء لّشك ججشبت هاجحت ؤو  ت مً اللٝاءاث الّلمُت ؤو ٌعخماٗ ل٣ل لٝاء ؤخذ ألِا وفي َزا ؤلاواس جىٍم مجمِى

 ٢٘شة مهىُت ؤو إلحشاء ِفٚ رَجي خى٥ ٜمُت حّلُمُت.

ا؛ لتااًذ الىلب ِلى حّلم  ٠ما ا٘خخذ اإلاّهذ بشهامج الذوساث الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر

ى بشهامج ٜىي البيُت الّلمُت، جٝىم ِلى جىُٙزٍ هخبت مً ؤِماء َُئت  اللٕت الّشبُت مً ٜبل اإلاُٝماث، َو

ا مً ـىجُاث الخذَسغ اإلاخخففاث وجشج٢ض الذوساث ِلى جذَسغ مهاساث اللٕت ا لّشبُت ألاسبْ مذمجت بّىاـَش

ت بؽ٣ل ج٣املي.   ومٙشداث وجشا٠ُب هدٍى

ٞ حّلُم اللٕت مً خال٥ اإلاىاٜٚ  ععى البرهامج بلى حٍّشٚ اإلالخدٝاث به بالثٝا٘ت العّىدًت، ًِ وٍش َو

خُت، والّٙالُاث. ٘مً خاللها جخّٗش الىالبت ِلى حىاهب مخّذدة مً الثٝا٘ت العّىدًت مثل: ألاما٠ً ا لخاٍس

اداث المُا٘ت.  ِو
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 م3121-فبراير - 5 - 2541-ى لجماد األو -1 السبت

 عٍضخ ػٍُّخ رجحش أِشاع األطفبي ثبٌشَبع.. اٌضالصبء ادلمجً 20

حامّت ألامحرة هىسة، الثالزاء جىٍم الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ بالخّاون مْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا في 

اك الذولي للمّاسك واإلااجمشاث. عخمش زالزت ؤًام في مش٠ض الٍش  اإلاٝبل ّ٘الُاث اإلااجمش الخامغ للجمُّت َو

ؽخمل البرهامج الّلمي للماجمش ِلى  وسػ ِمل، اِخمذ مً الهُئت العّىدًت  3مدالشة و  25حلعت جمم  02َو

 م وبي معخمش.ظاِت حّلُ 10للخخففاث الصحُت بىاْٜ 

وؤوضح سثِغ الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ سثِغ اإلااجمش د.ِبذهللا الّمحر ؤن اإلااجمش ظِؽهذ مؽاس٠ت ِذد 

اث ؤمشاك الشبى  مً اإلاخدذزحن اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ مً داخل اإلامل٢ت و خاسحها، إلاىاٜؽت مىلِى

اباث والحىادر، و الدعمم اإلاجالي، و ِىذ ألاوٙا٥ ، و ؤمشاك الجهاص الخىٙسخي، و العالمت وا اًت مً ؤلـا لٜى

 العمىت ِىذ ألاوٙا٥، باإللا٘ت بلى مشك الخىخذ و ٘شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ و مخاوش ألالّاب ؤلال٢تروهُت.

ش ال٣ىادس الىبُت في مجا٥ وب ألاوٙا٥ ، ظِبدث ؤمشاك الذم  ب وجىٍى وؤ٘اد ؤن اإلااجمش الزي حهذٗ بلى جذٍس

اث  الىسازُت، لىم الجُىاث ) اإلاىسزاث( بلى حاهب بدث اإلاىلِى وؤمشاك ال٢لى، وألامشاك الّفبُت، وؤمشاك ِو

 التي تهم اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ وصحت الىٙىلت.
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 م3121-فبراير -6 - 2541-ى لجماد األو -1 األحد

 إلداسح ِششوػبد اٌطبٌجبد جببِؼخ ٔىسحِجبدساد 

 

ت مً  ب مجمِى حّاوهذ ١لُت اإلاجخمْ في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً مْ بخذي الؽش١اث في جذٍس

الىالباث اإلاخمحااث، واإلاخمثلت ببرهامج بداسة اإلاؽشوِاث الفٕحرة للىالباث، في بواس اَخمام ال٣لُت بالؽشا٠ت 

ب و   جإَُل الىالباث في بُىث خبرة مدلُت.اإلاجخمُّت وبإَمُت جذٍس

بُت مجها دساظت الجىاهب اإلاالُت والٙىُت لذخى٥ اإلاؽشوِاث،  ت مً الذوساث الخذٍس خممً البرهامج مجمِى ٍو

ٝت جُّٙلها، وبىاء  ٞ ووٍش ُٝت لبىاء اإلاؽشوِاث الفٕحرة، ودساظت ؤَم الّىاـش اإلاعاِذة للدعٍى واإلاهاساث الدعٍى

ٝت جُّٙلها لبىاء اإلاؽشوُ، بّذ ؤن جم اخخُاس الىالباث اإلاخمحااث، والالحي ًمل٢ً ؤ٣٘اسا  الّالٜاث الّامت ووٍش

ما٥.  ادة ألِا ٞ لٍش  إلاؽشوِاث ـٕحرة ورل٤ لالهممام للبرهامج وجإَُلهً للبذء في وٍش

ٝي  وؤوضحذ ِمُذة ١لُت اإلاجخمْ د. هىسة الٝمِب ؤّن الجامّت ال جإلى  ش ال٢ٙش الدعٍى حهذا في ظبُل جىٍى

والخجاسي لىالباث ال٣لُت؛ مما ًى٢ّغ بًجابا ِلى شخفُت الىالبت مما ًمىدها ؤ٘ٝا سخبا لخذمت هٙعها وووجها 

ت شخفُتها لخ٣ىن ِىفشا  ها وجٍٝى ش الىالبت وجىمُت مّا٘س وؤمتها، وظبٞ لل٣لُت جبجي مبادساث مً ؼإجها جىٍى

ذ بداسة ال٣لُت بلى ؤن ألابىاب مٙخىخت ل٣ل اإلابادساث التي ًم٢ً ؤن جمىذ الىالبت  ٘اِال في مجخمّها، وهَى

ت وؤلاهخاج وخذمت اإلاجخمْ.  ٘ماءاث جىمي ٜذساتها في ظبُل اإلاّ٘ش
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 م3121- فبراير-24 - 2541-ى لجماد األو -27 اإلثنين

 شخض ضحبَب اخلًٍ ادلؼشيف ٌألطجبءٍُِىْ  1أثىػجبح: 

 "ِٓ أطجبء ادلشاوز اٌظحُخ الميٍىىْ ادلؼٍىِخ اٌظحُحخ ػٓ "اٌشثى 41%

بء  دِا اظدؽاسي بلى لشوسة اجخار الخىىاث وؤلاحشاءاث للعُىشة ِلى الشبى إلاا ًدذزه مً جإزحراث ظلبُت ِو

ازش ظلبا ِلى همي   بلى ؤن ِذم العُىشة ًادي الى الخُٕب ًِ الّمل والذساظت، ٍو
ً
٠بحر ِلى اإلاجخمْ ، مؽحرا

ادي الى ٠ثرة مشاحّت الىىاسيء وصٍادة الحاحت  ذ ًادي في بّن الحاالث الى الحُاة الُىمُه ٍو م ٜو الى الخىٍى

اة ت لذي ألاوٙا٥، اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ .ال٘ى باة، اظدؽاسي ألامشاك الفذٍس وؤ٠ذ د.ؤخمذ ؤبِى

 
ً
ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ، بن الشبى مً ؤ٠ثر ألامشاك اإلاضمىت اهدؽاسا ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ذ ِلى في اإلامل فِب ما ًٍض  .ملُىن شخق مٍّمهم ؤوٙا٥ ٢1ت ٍو

 في 
ً
باة" في وسٜت بّىىان " جىبُٞ اإلاّاًحر الاسؼادًت إلاّالجت الشبى ِىذ ألاوٙا٥ "، ٜذمها ماخشا ا٥ "د. ؤبِى ٜو

ماجمش الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ الخامغ" ؤن مً ؤَم اإلاؽا١ل التى جادي الى لّٚ العُىشة ِلى 

ت الخاـت بالشبى مً ٜبل ؤوباء مشا٠ض مشك الشبى لذً ه والخخٗى مً اظخخذام الادٍو ىا في اإلامل٢ت ٜلت اإلاّ٘ش

 بلى ؤن دساظاث مدلُت ٠ؽٙذ ؤن ٘ٝي 
ً
اًت الصحُت ألاولُت، مؽحرا % مً ألاوباء ٌّالجىن الشبى خعب 28الِش

اًت ال 30اإلاّاًحر ؤلاسؼادًت اإلاّخمذٍ لّالج َزا اإلاشك، و ًمل٣ىن اإلاّلىمت الصحُدت خى٥ % مً ؤوباء مشا٠ض الِش

ت وجفيُٚ الحاالث ووٛش الخّامل مّها  .(مشك الشبى، ) التي حؽمل اإلاّ٘ش

ذم جىبُٞ اإلاّاًحر "مً ؤَم ألاظباب التي ؤدث بلى لّٚ العُىشة ِلى مشك  وؤوضح ؤن َزا الخلل اإلاّشفي ِو

ُىٍش ِلى اإلاشك لذحهم بِىما % ٘ٝي مً مشضخى الشبى جمذ الع4الشبى خُث ؤؼاسث بخذي الذساظاث بلى ؤن 

 .% لم جخم العُىشة ِلى اإلاشك لذحهم53% ١اهذ َىاٟ ظُىشة حضثُت ، و 20

ُت، والتر٠حا ِلى مٙاَُم الخّامل مْ الشبى والخذٍسب لألوباء واإلاماسظحن  وجممىذ الىسٜت جإ٠ُذاث بإَمُت الخِى

ؤن مؽاس٠ت معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً الجذًش بالز٠ش .الصحُحن ، واِخماد ألاظالُب الجذًذة في الخّامل

 ِالمي اإلاعخىي في مجا٥ همى وجىىس 
ً
ض الجامعي في اإلااجمش جإحي لمً سئٍت اإلاعدؽٙى ل٣ُىن مشحّا ِبذالٍّض

الىٙل مً خال٥ مش٠ض الخمحا الخاؿ بىمى الىٙل الزي ٌععى لخٝذًم خذماث ِالحُت وجإَُلُت ساثذة بما ٘حها 

 .ظشألا  بشامج الخذخل اإلاب٢ش والذِم
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

 1202أوبدميُبد َٕبلشٓ األثؼبد االعزّـبػُخ فــٍ سؤَــخ 
ألامحرة التي هٍمذ في حامّت  1121ؤ٠ذث ألا١ادًمُاث والباخثاث خال٥ هذوة ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت 

جذِى  1121هىسة بيذ ِبذالشخمً لمً الّٙالُاث الثٝاُ٘ت في اإلاهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت ِلى ؤن سئٍت 

ى٥ التي جٝىم ِلحها بالدها، ٠ما ؤ٠ذث ِلى وحىد  ٞ الثىابذ وألـا ش وجذْ٘ بعجلت الخٝذم لألمام ٘و بلى الخىٍى

ا٥ الؽباب في بًجاد ظبل مبخ٢شة لالظخٕال٥ ألامثل في الخإزحر ؤلاًجابي لىظاثل الخىاـل الاحخماعي وظي ؤحُ

 .حمُْ مشاخلهم الخّلُمُت

م  لىمه اإلاعاِذ في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الذ٠خىسة ٍس وؤداسث الىذوة ألاولى ؤظخار الحذًث ِو

اثُت البروِ٘عىسة هىسة اإلاباس  حها ٜذمذ ِمى مجلغ الؽىسي ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا لم ٘و ٟ وسٜت ِمل العٍى

( ر٠شث ٘حها "ؤن دمج وصاسث الؽاون 1121بّىىان )الٝىاُ ٔحر الشبخي هٍشة اظدؽشاُ٘ت في لىء سئٍت 

ٞ سئٍت واظتراجُجُت جدٝٞ اإلافالح اإلاؽتر٠ت للٙئاث  عحر ٘و الاحخماُِت والّمل ًذِم ج٣املُت الّمل َو

٣ا٘ت ٘ئاجه وؼشاثده في معاساث الخىمُت اإلاعخُٙذة مً الّمل الخحري والخىىعي والاحخماعي بةؼشاٟ اإلاجخمْ ب

ّالت  ت لها للّمل والخّلم، ل٣ُىهىا ِىاـش معاَمت ٘و الاٜخفادًت الحذًثت، وجم٢حن َزٍ الٙئاث وبجاخت الٙـش

ل ؤَذاٗ الشئٍت بلى واْٜ ملمىط  ."في بهخاحُت الىوً، لخدٍى

ى٥ في ٌل سئٍت  ًم ؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة ( مً جٝذ1121زم جلتها وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا

لم ر٠شث مً خاللها ؤن سئٍت  ش وجذْ٘  1121في حامّت اإلال٤ ظّىد البروِ٘عىسة ؤظماء العٍى جذِى بلى الخىٍى

ى٥ التي جٝىم ِلحها بالدها، بر حّخمذ الشئٍت ِلى زالزت مداوس وهي  ٞ الثىابذ وألـا بعجلت الخٝذم لألمام ٘و

 ."اإلاضدَش، والىوً الىمىح اإلاجخمْ الحُىي، الاٜخفاد

زم ٜذمذ الذ٠خىسة الباخثت هادًا الهضاُ اإلاخخففت في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت وال٣اجبت وسٜت ِمل خى٥ 

ذ  1121وآلُاث جىبُٝها( بُيذ ٘حها دوس اإلاىاوً في سئٍت  1121)ؤَمُت سئٍت  وبؼشا٠ه في جىُٙزَا ٠ما جىٜش

 .لذوس الىصاساث والٝىاُ الخاؿ إلهجاخها

المُت ٘ ُما ٜذمذ الىذوة الثاهُت جدذ ِىىان )الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل الاحخماعي( اإلاعدؽاسة ؤلِا

ألاظخارة َىذ الّخُبي خُث بذؤتها وسٜت ِمل بّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم( لألظخار اإلاؽاٟس في ١لُت 
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ض بجذة الذ٠خىسة ٘و مُت التي الاٜخفاد وؤلاداسة بجامّت اإلال٤ ِبذالٍّض اء الُافي ؤوضحذ ٘حها ؤن "الىٙشة الٜش

 ججعذَا مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ؤـبدذ اإلاحاة الىأُت ِلى حمُْ مُادًً الحُاة، خُث ظاَمذ في بّن

ذ سشحذ َزٍ اإلاحااث التي جخمحا بها بلى ؤن  ا ٜو ا َزٍ اإلاىاْٜ ِلى هجاخها وجىظْ اهدؽاَس َش الخفاثق التي ج٘ى

 .اثي الخيؽئت الاحخماُِتجشقى بلى مّفاٗ وظ

بِىما ٜذمذ الاظخار اإلاؽاٟس في ٜعم العّىت بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ بّىىان )اظدثماس 

ذ بلى بخفاثُاث   لىاْٜ الؽباب في ؼب٣اث الخىاـل وجىٜش
ً
الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ(، وبُيذ ٘حها جدلُال

ت بلى الاظدثماس ألامثل ل ض الجاهب اإلاّشفي والؽشعي واإلاهاسي اظخخذاماتها مىَى  .ها في خذمت اإلاجخمْ مً خُث حٍّض

ُت  وبّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة بلى هللا( جخخخم البروِ٘عىسة في ٜعم الذِىة في حامّت ألامحرة هىسة ٜس

ش والابخ٣اس بما ال   ًدىافى مْ هُاص ؤوساٛ الّمل مىضحت ؤن وظاثل دِىة ؤلاظالم ٔحر مدذودة بل جٝبل الخىٍى

ّت  ."الؽَش
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 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

 يف ِضبثمخ األِري زلّذ ثٓ صٍّبْ ثٓ زلّذ آي صؼىد 

  وِشاوز ِزمذِخطبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح حيظذْ أسثغ عىائز 
ؤخ٣ام »ؤِلىذ ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ آ٥ ظّىد ًِ هخاثج معابٝت بهخاج الُٙلم الٝفحر 

اٜت الحش٠ُت اًت ـاخب العمى اإلال٣ي ألامحر ظلىان بً ظلمان بً «ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا ، ورل٤ جدذ ِس

اٜت خُث خفل ض لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥ لألشخاؿ روي ؤلِا ذ والباث حامّت ألامحرة ِبذ الٍّض

مُت-هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممثلت ب٣لُت الخفامُم والٙىىن  ِلى  -ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

 مشا٠ض مخٝذمت باإلاعابٝت. 

٘ٝذ خفلذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث والىالبت مجذًت آ٥ م٣ي وخفت البراٟ ِلى اإلاشا٠ض الشابْ 

الخلٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبت سصان الّٝل وهىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط وحمُْ ؤ٘الم والىالبت ؤزحر 

ىن ِمى َُئت جذَسغ في الٝعم.  يب ؤبِى  الىالباث مً بؼشاٗ ؤ.ٍص

ت ٌّذ مً ؤبشص ما ًمحا والباث ٜعم الخفمُم  ٍى الجذًش بالز٠ش ؤن بهخاج ألا٘الم الٝفحرة والىزاثُٝت والخِى

عهم في جدُٝٞ الخّاون بحن الجشا٣ُ٘ي  مُت، بما ًدٝٞ سظالت وؤَذاٗ ال٣لُت والٝعم َو والىظاثي الٜش

 الٝىاِاث الّامت والخاـت اإلاخخلٙت في جىمُت اإلاجخمْ وخذمخه. 

٣اث للىالباث الٙاثضاث مخمىُت لهً  وجٝذمذ ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن د.ـِخت اإلاىحري بالتهىئت والخبًر

 مً الخٙٛى 
ً
ذا والىجاح، وؤ٠ذث ِلى ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى ببذاِاث الىالباث وجٝذم ١ل مٍض

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت والذولُت. 
ّ
 ما ًم٢

مُت د.ظىصان الُدحى بلى ؤن الٝعم ًدشؿ ِ لى وؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل العّىدي مْ  الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً. 
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 ئخ ادلٍىُخ َزوس ئداسح رمُٕخ ادلؼٍىِبد واالرظبالد جببِؼخ ٔىسحوفذ ِٓ اذلُ

 

 مً  
ً
ذا اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت في ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث ٘و

يبْ لالواُل ِلى آلُاث وبحشاءاث جىٙ ش ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث بالهُئت اإلال٢ُت للجبُل ٍو ُز مؽشوُ جىٍى

 مً مذًش بداسة (Virtual Desktop Infrastructure) هٍام ألاحهضة الا٘ترالُت
ً
ذ الضاثش ٠ال ، خُث اظخٝبل ال٘ى

الدؽُٕل الخٝجي باإلداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث بالجامّت الذ٠خىس ٔاصي الٕامذي ومذًش مش٠ض 

لبدث واظخّشاك آلُاث جىُٙز َزا اإلاؽشوُ الحُىي مْ ِشك البُاهاث بالجامّت اإلاهىذط ظّىد الُّٝل، 

جٝذًمي ًىضح آلُت بِذاد اإلاىاـٙاث الٙىُت وبداسة اإلاؽشوُ في حمُْ مشاخله والخىي التي ؤدث بلى بهجاح َزا 

اسة حىلت إلاش٠ض بُاهاث حامّت ألامحرة هىسة للخّٗش ِلى ؤخذر  (Data Center) اإلاؽشوُ، وجخللذ ّ٘الُاث الٍض

ذ ِلى ٔٗش خىادم الخٝى لْ ال٘ى
ّ
عخخذمت، ٠ما او

ُ
ت اإلا ؽٕلت للمش٠ض وألاهٍمت الخٝىُت والخّلُمُت وؤلاداٍس

ُ
ُاث اإلا

ومش٠ض اخخباساث ألاهٍمت  (Network Operations Center) ألاهٍمت وألاحهضة ومش٠ض الخد٢م بؽب٢ت الجامّت

 .(System Test Bed) الخٝىُت
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لاألوجماد  -23 الخميس

 عبِؼخ األِريح ٔىسح وعبئزح اٌزُّز إٌضبئٍ األوىل

 ما حؽاٟس ٘حها
ً
 . ؤٔلب الجىاثض جخجه لجيغ الشحا٥، وختى لى ١اهذ ِامت للجيعحن ٘اإلاشؤة ٜلُال

ألامحرة هىسة للخمحا اليعاجي(( خىىة هابهت مً حامّتها ٘هي ظخ٣ىن مدٙضا ٘اِال للمشؤة مً َىا حاءث ))حاثضة 

لمُت واٜخفادًت ت وزٝاُ٘ت ِو ذ مً الّىاء وؤلاهجاص والٙماءاث الىوىُت اإلاهمت مً جىمٍى  .العّىدًت ِلى اإلاٍض

ذ ر٠شث مّالي مذًشة حامّت شوِها ٜو ألامحرة هىسة سثِغ  لٝذ ظشوي ما ٜشؤث ًِ َزٍ الجاثضة وؤَذا٘ها ٘و

 مهما بخىلحها سثاظتها ٜالذ ِجها: ))بن الجاثضة حّذ بمثابت 
ً
الجاثضة د/ َذي الّمُل التي ؤِىذ لهزٍ الجاثضة ُبّذا

جٝذًش للمخمحااث واإلابذِاث، وجدٙحا ألاحُا٥ الجذًذة مً اليعاء وؤوضحذ ؤن الجاثضة حعتهذٗ دِم اهجاصاث 

مً الذساظاث البدثُت والبرامج واإلابادساث وهي الذساظاث ؤلاوعاهُت، والّلىم  اإلاشؤة العّىدًت في زماهُت مجاالث

ما٥ الٙىُت ت، وألِا ما٥ الخحًر ْ الاٜخفادًت، وألِا ما٥ الاحخماُِت، واإلاؽاَس  ((الىبُُّت، والّلىم الصحُت، وألِا

ا ألماهتها مى  ضة اإلااوْ التي ١ان اخخُاَس  لخجشبتها وإلاا جخمخْ به مً زٝا٘ت ٠ما ؤباهذ ألامُىت الّامت للجاثضة د/ ٍِض
ً
٘ٝا

ذ ؤوضحذ )) ؤن الهذٗ مً الجاثضة َى حصجُْ اإلاؽاس٠ت اليعاثُت في مجا٥ البدث الّلمي والخىمُت  وؤماهت.. ٜو

الاحخماُِت وظ٣ُىن اخخُاس الٙاثضاث بىاء ِلى الجذاسة بدعب ما جٝشسٍ لجان الخد٢ُم اإلاخخففت ومً جىىبٞ 

 . (( ِلحها ؼشوه الجاثضة

 . هخىلْ لثماس ؤو٥ حاثضة للخمحا اليعاجي التي جخبىاَا حامّخىا مىاه ٘خشها: وبّذ

ت والثٝاُ٘ت   في مخخلٚ مذاساث مىٍىمخىا الخىمٍى
ً
 وبهجاصا

ً
هخىلْ ؤن هشي ؤمىاس َزٍ الجاثضة: ِىاء وببذاِا

تها بّذ هجاح اإلاشؤة العّىدًت في ،.والاٜخفادًت والّملُت معحرتها الخّلُمُت بل لٝذ حاءث َزٍ الجاثضة بٜى

 ِلى صمالئها مً الىالب والباخثحن
ً
ها ؤخُاها لٝذ اهىلٝذ مً َىدج الجمل بالصحشاء بلى مجّشة ؤلاهجاص في ، وجٜٙى

م والحىا٘ض اسث ابىت الىوً ؤَال لحفذ الجىاثض والفّىد بلى مىفاث الخ٢ٍش  ؤسلىا الخمشاء ـو

ُأت مىجض ؤو ِمل ببذاعي خعب اخخفاـها بٝي ل٣ي جدٝٞ َزٍ الجاثضة سظالتها وؤَذا٘ها ؤن حع عى لفىْ ـو

 .لخخٝذم به بلى الجاثضة

ىاء))  . ؤلابذاُ(( لِغ را وابْ ر١ىسي بل َى رًَ واُ ٌّمذٍ حهذ ِو
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 م3121- فبراير- 21 - 2541-ى لجماد األو -24 الجمعة

 عبِؼخ ادلٍه ػجذاهلل ٌٍؼٍىَ واٌزمُٕخ َزوس عبِؼخ األِريح ٔىسحوفذ ِٓ 

 مً حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت
ً
ذا ، KAUST اظخٝبلذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ؤمغ ٘و

ش الٝذساث البد الاظتراجُجُتًإحي رل٤ لمً الٕاًاث  ثُت لجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً في ظّحها بلى جىٍى

في الجامّت، بلى حاهب دِم ؼشا١اث البدث مْ اإلاشا٠ض الّاإلاُت لخدعحن اإلاخشحاث الح٣ىمُت واإلاجخمُّت 

ىاِاث ظٛى الّمل  .ٜو

ُٙت ًِ حامّت اإلال٤ ِبذهللا  بذؤ اللٝاء بالعالم اإلال٣ي زم آًاث مً الز٠ش الح٢ُم، جال رل٤ جٝذًم هبزة حٍّش

 .للّلىم والخٝىُت

مبادساث العّىدًت د. هجاح ِؽشي بجهىد حامّت ألامحرة هىسة وظّحها الحثِث هدى بىاء وؤؼادث هاثب الشثِغ لل

 لجامّت
ً
 ؤ١ادًمُا

ً
٣ا ت، وؤلا٘ذ ؤن حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً حّذ ؼٍش  .KAUST اٜخفاد اإلاّ٘ش

بلى ظعي  وجدذزذ د. هجاح ِؽشي ًِ آلُت اظخٝىاب الّٝى٥ اإلاخمحاة، وؼشوه الالخداٛ بالجامّت، وؤؼاسث

حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت هدى جىوحن الّٝى٥ اإلاخمحاة لخذمت اإلامل٢ت، خُث بلٕذ وعبت الّاملحن في 

جي الجامّت ما ًٝاسب   .% 14اإلامل٢ت مً خٍش

 .خمش اللٝاء ِذد مً و٠ُالث ال٣لُاث والىالباث
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 األربعاء

 عبِؼخ األِريح ٔىسح رجحش االصزضّبس األِضً ٌىصبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ

ت " بّٝذ حلعاتها، خُث هاٜؽذ في 20واـلذ الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت "الجىادٍس

الثاهُت للىذواث اإلاىّٝذة الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل هذوتها 

 .  (الاحخماعي

لىمها في حامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ بيذ  ذ ؼاس٠ذ في وشح ؤوسٛ ِمل َزٍ الىذوة ؤظخار العىت ِو ٜو

ض الُّذ ، وؤظخارة الذِىة بجامّت ألامحرة هىسة وسثِعت الجمُّت الّلمُت العّىدًت للذساظاث  ِبذالٍّض

ُت بيذ هفشهللا هُاص وؤظخارة ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت اإلاؽاٟس في ١لُت الاٜخفاد وإلداسة في  ؤلاظالمُت الذ٠خىسة ٜس

ّت بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد  اء الُافي ، واظخار معاِذ ب٣لُت الؽَش ض الذ٠خىسة ٘و حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

امذ بةداسة الجلعت ألاظخارة َىذ ِمش الّخُبيؤلا    .ظالمُت الذ٠خىسة مها الجَشغ ٜو

ذ وشخذ الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ وسٜت ِمل )اظدثماس الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ ( ر٠شث ٘حها بم٣اهُت جفيُٚ  ٜو

ض زالر حىاهب حّ ض الجاهب آلُاث وخىىاث جدُٝٞ الٙاثذة والاظدثماس الّٙا٥ لهزٍ الىظاثل مً خال٥ حٍّض ٍض

ض  ت بًجابُاتها وظلبُاتها ، ؤما حٍّض ت خفاثفها ومّ٘ش ٝت الخّامل مّها ، مّ٘ش ت ؤَُمتها ووٍش اإلاّشفي وهي مّ٘ش

هم  ب ِلى مهاسة الحىاس والىٝاػ ، ومهاسة الاخخفاس ٘و الجاهب اإلاهاسي ٘هى ِبر جىمُت مهاسة الٝشاءة الىاٜذة الخذٍس

ذ ، وؤًما حّ ذم الدعاَل بهاالىاْٜ ومهاسة بداسة الٜى ض الجاهب الؽشعي مً خال٥ الالتاام بإوامش الؽُش ِو   .ٍض

اء الُافي في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم  ى َل وظاثل الخىاـل  (مً حاهبها وشخذ الذ٠خىسة ٘و ظاا٥ َو

حّلها هٝمت الاحخماعي الحذًثت في مجا٥ الخّلُم وّمت ؤم هٝمت ؟ و٠ُٚ هجّل مً َزٍ الىظاثل وّمت بذال مً 

ذ جىاولذ في وسٜتها مٙهىم وظاثل الخىاـل الاحخماعي وؤَم ؤهىاِه ، ودوس الؽب٣اث الاحخماُِت ؤلال٢تروهُت  ؟ ٜو

واظخخذاماتها في الخّلُم ، ومبرساث اظخخذام وظاثل الخىاـل الاحخماعي في الخّلُم، واظخخذام وظاثل 

خّلم، ودوس اإلاّلم في ٘اِلُت الاظخخذام ألامثل لخل٤ الخىاـل الاحخماعي ؤلال٢ترووي في ِملُت الخّلُم وال

 . الىظاثل

ذمذ الذ٠خىسة مها الجَشغ وسٜت ِمل )مدىاث بىظاثل الخىاـل الاحخماعي( جىاولذ ٘حها الاظدثماس ألامثل  ٜو

لىظاثل الخىاـل الاحخماعي ِبر وشح ِذة ؤظئلت وهي :ما هي اإلاذة التي ًم٢ً ؤن جبٝى ٘حها دون وظاثل الخىاـل 

ل حِّؾ ٠فىسة ؟ وظاا٥ آخش : في وظاثل الخىاـل الاحخماعي اهذ وخذٟ؟ مارا ؤ خزث مىا الاحخماعي؟ َو

ل لذ٤ً مُثاٛ شخصخي للخّامل مْ َزٍ الىظاثل؟  وظاثل الخىاـل الاحخماعي ومارا اِىخىا؟ َو

ُت هُاص في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة الى هللا ( ؤن الهذٗ مً بِذاد َزٍ الىسٜت ،  الذ الذ٠خىسة ٜس ٜو
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ّها واظخخذامها َى ولْ خىىه ٍِشمت في ٠ُُٙت الاظخٙادة الىاُّٜت مً الىظاثل الحذً ثت التي ًم٢ً جىَى

ا ، وبزباث ؤن الذًً ؤلاظالمي دًً واٜعي ومخمحا  ىُا وجشبٍى ّها ِلمُا ٘و في وؽش ألا٣٘اس اإلادترمت، و٠ُُٙت جىَى

ومخىاصن، ؤن ًخًٝ والب الّلم اظخخذام َزا الىظاثل الىاحّت في جدُٝٞ الثمشة الّملُت والّلمُت ،ؼشح ٠ُُٙت 

اث الّلمُت وؤلال٢تروهُت اظخخذاما صحُدااظخخذام ؤلاهترهذ واإلا  .ىظِى
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

حبش ػٍٍّ ِشرتن ثني األصزبر واٌطبٌت ثىٍُخ اِداة يف عبِؼخ األِريح 
 ٔىسح

اًت  مت مً مّالي مذًشة حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً اهىلٝذ ّ٘الُاث ملخٝى مش٠ض البدىر ب٣لُت بِش ٠ٍش

ش وجيؽُي البدث الّلمي في حامّت ألامحرة هىسة؛ خُث  ، ورل٤ لمً بواس جىٍى آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر

 لهزا ألامش؛ بلا٘ت إلاا حهذٗ بلُه َزا اإلا
ً
 ٠بحرا

ً
لخٝى مً دِم للىالباث وجدٙحا لهً جىلي الجامّت اَخماما

للمؽاس٠ت في ألابدار الّلمُت ال ظُما وؤخذ مداوس َزا اإلالخٝى: مدىس ألابدار اإلاؽتر٠ت بحن الىالب وألاظخار، 

بلا٘ت بلى مدىس ألابدار البُيُت، ومدىس ألابدار اإلامىلت مً ِمادة البدث الّلمي. وؤؼادث ِمُذة ١لُت 

 آلاداب الذ٠خىسة مجى الذخُ
ً
ل بجهىد مش٠ض البدىر في بٜامت ملخٝى ألابدار اإلاؽتر٠ت، والزي ٌّذ اظخمشاسا

ا  ًٝ لجهىدَم اإلابزولت في اإلالخٝى الّلمي ألاو٥ ل٣لُت آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر بحن الىالب وألاظخار وجدُٝ

 وبجاخت الٙشؿ لهً إلاؽاس٠ت ؤظاجزت
ً
، وبدثُا

ً
هً في ٠خابت بدىر لهذٗ الجامّت في دِم الىالباث ؤ١ادًمُا

مخمحاة، ٠ما ؤن اإلالخٝى ٌعهم في حصجُْ الذساظاث البُيُت بحن الخخففاث اإلاخخلٙت؛ لخدُٝٞ َذٗ الؽشا٠ت 

ض  ْ اإلاذِىمت، ودوسَا في حٍّض البدثُت التي حّضص هخاثج البدىر، ٠ما ٌعهم اإلالخٝى في بلٝاء المىء خى٥ اإلاؽاَس

لذوس ال٢بحر الزي جٝىم به ِمادة البدث الّلمي لخدٙحا با« الذخُل»البدث الّلمي وحصجُّه. وؤؼادث 

حر البِئت الخىا٘عُت التي جىمي سوح ؤلابذاُ لذحهم. ومً حاهبها  ت وج٘ى اَخماماث الىلبت في مُادًً الّلم واإلاّ٘ش

ؤ٠ذث الذ٠خىسة ظاسة بيذ ٘شاج الّٝالء مذًشة مش٠ض البدىر ِلى ؤن بٜامت َزا اإلالخٝى مىبثٞ مً سئٍت وسظالت 

زا ما ٌععى بلُه َزا اإلالخٝى  .حامّت ألامحرة هىسة التي جا٠ذ ِلى ؤن ج٣ىن مىاسة للمشؤة في البدث الّلمي، َو

ذ ا٘خخدذ الجلعت ألاولى بمدىس )ألابدار البُيُت( خُث ؼاٟس ٘حها ١ل مً الذ٠خىسة ِاًذة البفلت بىسٜت  ٜو

ها: )الذساظاث البُيُت مٙهىمها، دوسَا في خذمت الّ لم واإلاجخمْ( والذ٠خىسة ظاسة الخمشخي ًِ ِمل مىلِى

اث الذساظاث البُيُت  ).)مّٜى

ْ»وحاء اإلادىس الثاوي بّىىان: )ألابدار  اإلامىلت مً ِمادة البدث( ٜذمخه الذ٠خىسة هىسة العجالن « اإلاؽاَس

والىالب( والذ٠خىسة مها آ٥ خؽُل. واخخخم اإلالخٝى بمدىسٍ الثالث جدذ ِىىان )ألابدار اإلاؽتر٠ت بحن ألاظخار 
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 :مخممًىا خمغ مؽاس١اث

تراب ألاظُىي( لألظخارة ِىاوٚ الجىىبي والىالبت َُٙاء الؽهشاوي  اإلاؽاس٠ت ألاولى: )دوس الخٝىُت الحذًثت في الٔا

اإلاؽاس٠ت الثاهُت: )اإلافىلح العشدي الّشبي: في الترحمت اإلاٝاسهت( للذ٠خىس ظّذ الُٝىحن والىالباث مىحرة  ..

 .ُاالمبّان، هاَذ الُد

ُت داللُت في الؽّش الّشبي الحذًث  ذة: دساظت ـىجُت ـ٘ى اإلاؽاس٠ت الثالثت: )ألالٙاً الشباُِت اإلاجشدة واإلاٍض

شاوي والىالبت ٘ىص الّفُمي ( للذ٠خىسة خعىاء الَض
ً
 .ؤهمىرحا

اك دساظت جىبُُٝت( للذ٠خىسة هىسة العجالن والىالباث  اًت الٝىي في مذًىت الٍش داهُت اإلاؽاس٠ت الشابّت: )ِس

ذ، َاحش خضام  .الٍض

ً العّىدًحن الشئي والخىلّاث( للذ٠خىسة  اإلاؽاس٠ت الخامعت: وألاخحرة ١اهذ جدذ ِىىان )واْٜ حمُّت الىاؼٍش

 .ِالُت الهُٚ والىالبت ِبحر اإلاىفىس 

ُاث اإلالخٝى  جـى

ُاث اإلاٝترخت مً ملخٝى مش٠ض بدىر ١لُت آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر  :الخـى

ذ مً حىدة الخّلُم والبدث في جىزُٞ ِال (1 ٜت البدث بالخذَسغ والخذَسغ بالبدث ألجها ِالٜت مخذاخلت جٍض

ْ مً وعبت ؤلاهخاج البدثي الىوجي  .اإلااظعاث الخّلُمُت ج٘ش

م ِلى بهخاج بدىر ِلمُت راث ؤَمُت  (2 بوؽاء وخذاث بدثُت في ألاٜعام ألا١ادًمُت إلاخابّت الىالب وجدٙحَا

اإلاُت. مً خاللهاِلمُت ومىاـٙاث ِال ل مً الجامّت وحىاثض مدلُت ِو  .ُت جم٢جهم مً الحفى٥ ِلى جمٍى

بٜامت ماجمشاث وملخُٝاث ِلمُت مخخففت جثري البدىر اإلاؽتر٠ت باظخٝىاب ال٢ٙاءاث الّلمُت مً  (3

 .ألاظاجزة اإلاخخففحن في الّلىم اإلاخخلٙت

 .الهمم التي جيؽي البدىر اإلاؽتر٠ت بُجهم ِٝذ دوساث ووسػ ِمل دوسٍت ججمْ الىالب وألاظاجزة لصحز (4

ت بحن الجامّاث واإلاجخمْ وظٛى الّمل لخلمغ الاخخُاحاث واإلاؽا١ل  (5 بىاء ِالٜاث حّاوهُت بدثُت ٍٜى
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ا َش ْ البدث الّلمي والخّلُم لخىٍى  .الىاُّٜت التي جىاحهها َزٍ الٝىاِاث لخىَى

لذوسَا اإلاهم في جباد٥ الخبراث البدثُت والاظخٙادة مً حصجُْ البدىر البُيُت بحن الخخففاث اإلاخخلٙت  (6

ت واإلاىاهج البدثُت اإلاخخلٙت بحن الباخثحن بما ٌعهم في جىظُْ بواس دساظت الٍىاَش واإلاؽ٢الث  الخلُٙاث ال٢ٍٙش

 .والخشوج بيخاثج وخلى٥ مخ٣املت ٜابلت للخىبُٞ

ىاث الىاججت بحن الخخففاث الّلمُت بالجامّاث اٜتراح بوؽاء مشا٠ض ابدار للذساظاث البُيُت إلاّالجت الٙج (7

وجُّٙل البدث الّلمي الخىبُٝي في ١ا٘ت اإلاجاالث الّلمُت اإلاخٝذمت والخخففاث البُيُت وجىظُْ الؽشا١اث مْ 

 .اإلاجخمْ والٝىاُ الخاؿ

بوؽاء مجلت ِلمُت مد٢مت جابّت للجامّت حصجْ وؽش البدىر اإلاؽتر٠ت بحن اِماء َُئت الخذَسغ  (8

 .لىالباثوا

 .اخدعاب البدث البُجي وخذة بدثُت ١املت ل٣ل ِمى مؽاٟس في رل٤ البدث (9

ألاخز بُذ الىالب وحصجُّهم ِلى البدث الّلمي اإلاؽتٟر مْ ألاظاجزة ال٠دعاب خبراث بدثُت، ورل٤ مً  (10

ماء والىالب  .خال٥ وؽش زٝا٘ت الؽشا٠ت البدثُت وؤَمُتها بحن ألِا

ت اإلامىلت التي جٝىم ِلى الؽشا٠ت بحن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت والىالب مً مشخلت حصجُْ الٙٛش البدثُ (11

 .الب٣الىسٍىط ظىاء في مجا٥ الخخفق ؤو في الذساظاث البُيُت

ذساتهم البدثُت في  (12 ماء َُئت الخذَسغ اإلاخٝاِذًً الظدثماس خبراتهم ٜو الاظخٙادة مً الخبراث البدثُت أِل

 .ممحا مْ الىالباثبهخاج ؤبدار راث معخىي 
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

 ئشبدح دوٌُخ ثزىظُف ِضزشفً ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٍ ٌٍزمُٕخ

ض الجامعي في مجا٥  الذولُت ٔحر الشبدُت بةهجاصاث معدؽٙى اإلال٤ ِبذ (KLAS) ؤؼادث مىٍمت هللا بً ِبذ الٍّض

ٞ مً مىٍمت ُٚ الخٝىُت وجىبُٝاتها، وحىدة ألاداء. خُث صاس ٍ٘ش اإلاخخفت بخفيُٚ مىسدي  (KLAS ) جٌى

 .ألاهٍمت اإلاّلىماجُت الصحُت في الّالم واإلاّىُت بخُُٝم اظخخذامها معدؽٙى اإلال٤ ِبذ هللا الجامعي

عدىان ٞ الضاثش: حىهازان ٠َش ، و اًذس الًجمان مذًش (KLAS)الاظتراجُجُت في مىٍمت الّملُاثمذًش  ولم الٍٙش

ذان ِمى اإلاجلغ الاظدؽاسي الذولي في اإلاىٍمت. واخخاسث مىٍمت  بداسة ألابدار الذولُت، ومىفىس العٍى

(KLAS)  ٙه ؤخذ اإلاعدؽُٙاث الشاثذة في اظخخذام ؤهٍمت استها، بـى معدؽٙى اإلال٤ ِبذ هللا الجامعي لخىبُٞ ٍص

 لخىبُٝها ِلى معخىي اإلامل٢ت
ً
 .اإلاّلىماجُت الصحُت، وهمىرحا

ٞ اإلاىٍمت ِشك اظتراجُجُت اإلاعدؽٙى، و خىت جىبُٞ ألاهٍمت الخاـت باإلداسة الخىُٙزًت  اسة ٍ٘ش وجم خال٥ ٍص

ٞ مشا٘ٞ اإلاعدؽٙى، واولْ ِلى جىبُٞ  ش ؤلاخفاثُت للىٍام الفخي. وصاس الٍٙش للمّلىماجُت والخىُٝت، والخٝاٍس

م  .الىٍام في الُّاداث الخاسحُت والخىٍى
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 م3121- فبراير- 21 - 2541-ى لجماد األو -32السبت 

 "ادلإٌف اٌشبة"ِشوز ادلٍه صٍّبْ ٌٍشجبة وِجبدسح 

اإلابذُ في َزا الىوً الّامش بالخحر، وهداو٥ في َزٍ  ٌّذ مش٠ض اإلال٤ ظلمان للؽباب الذاِم ألا٠بر للؽباب

 )ؤلالاءة اإلاىحضة الحذًث ًِ مبادسة مخمحاة ًىلٝها اإلاش٠ض وهي مبادسة )اإلاالٚ الؽاب

لخدٙحا « اإلاىلٚ الؽاب»٘ٙي ٌل دِم وجدٙحا الؽباب الزًً ًدخمجهم مش٠ض اإلال٤ ظلمان للؽباب، جإحي مبادسة 

مجا٥ ال٢خابت والخإلُٚ، في ظبْ مجاالث لل٢خابت، هي: الؽّش الٙفُذ، ؤ٠ثر مً ملُىن والب حامعي في 

ادة  مي، والٍش الم الٜش ش الٝذساث، وؤلِا والشواًت، والٝفت الٝفحرة، والخىاوش والخجاسب، وجىمُت الزاث وجىٍى

 .اإلاجخمُّت

لى الٝشاءة وال ؼ٤ ؤن َزٍ اإلابادسة حعهم بؽ٣ل ٍُِم في حصجُْ اإلاىاَب الؽابت ِلى ؤلابذاُ وال٢خاب ت، ِو

والاواُل ٠زل٤، وحعهم بؽ٣ل ٠بحر في اخخىاء واٜاث الؽباب وجٙجحر ببذاِهم، واخخماجهم، وبِذادَم لخذمت 

 .َزا الىوً في ببذاِه وزٝا٘خه

 لهزا اإلاش٠ض الٍُّم
ً
 ..٘ؽ٢شا

 ..وخشي بؽبابىا الخىحه بلُه والاظخٙادة مً دِمه وجدٙحٍا

شة للذساظاث ا ت الحذًثت ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض  حامّت ألامحرة هىسة -للٍٕى
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 م3121- فبراير- 21 - 2541-ى لجماد األو -23 السبت

 أدة اٌشجبة.. أدة احلُبح

ت وألادبُت الحذًثت في حامّت ألامحرة هىسة بيذ  شة للذساظاث اللٍٕى ٌعشها في ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض

ىا لهزا الّام   .(ًِ )ؤدب الؽباِبذالشخمً، ؤن ٣ًىن مىلِى

م، بر ؤولذ سئٍت اإلامل٢ت الّشبُت  ّا٥ مً سئٍت اإلاعخٝبل لهزا البلذ ال٢ٍش الؽباب الزًً َم حضء مهم ٘و

ت، ٘ٝذ وسد ٘حها: م1121العّىدًت ) ـّ بن مً ؤَم ِىامل ٜىجىا الؽباب اإلاّٙم »( ٘ئت الؽباب ؤَمُت خا

ت ىبحن مً ال٢ّخاب واإلاالٙحن«بالحٍُى  .، ٠ما ؤجها س٠ضث ِلى دِم اإلاَى

ٝها، ٘هي  وبن ١اهذ مهمت وحعخدٞ -ولعىا وّجي بإدب الؽباب ؤدب اإلاىاَب الىاِذة التي الصالذ جخلمغ وٍش

 .ا لِعذ ما هٝفذٍ بالخدذًذ ِىذما هخدذر ًِ ؤدب الؽباب٘ةجه -الذِم والدصجْ

بن ؤدب الؽباب الزي وّىُه َى ألادب الىاضج الزي ًيخجه الجُل الؽاب في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت لمً 

ت مً: )  24-12الٙئت الّمٍش
ً
 .( ِاما

ذ وحذها ال٢ثحر مً اإلابذِح ن العّىدًحن الؽباب، ووحذها ٘ىدً جهخم بالىمارج ؤلابذاُِت الىاضجت واإلاخمحاة، ٜو

لذحهم ال٢ثحر مً الىفىؿ الجمُلت اإلاخمحاة التي وؽشث في ؤِما٥ ببذاُِت معخٝلت، واخخٙذ بها وظاثل بِالمُت 

 .مخخلٙت

 :بهىا َىا في َزا اإلالٚ الصحٙي الثٝافي خى٥ ؤدب الؽباب، هٝذم

ت مً ألادباء وألادًباث الزًً ؤزبخىا خ - 1  ببذاُِت إلاجمِى
ً
ا هم البهي في ِالم ألادبهفـى  .٘ش

 .مٝاالث هٝذًت اهىباُِت خى٥ ؤدب الؽباب وما ًخّلٞ به - 2

 .مٝاالث جدمل مبادساث مخمحاة جخذم ؤدب الؽباب - 3

 ل٣ل مً 
ً
بهىا َىا هداو٥ بلاءة اإلاىلُى ٘ٝي، وبال ٘ةن ؤدب مبذُِىا ومبذِاجىا بداحت بلى ؤلىاء ؤخشي.. ؼ٢شا

 .مً اإلابذِحن وألادباء والىٝاد واإلاهخمحن باألدبحّاون مّىا في َزا اإلالٚ.. 

شة خاملت مفباح الثٝا٘ت وألادب في اإلامل٢ت  لصحُٙت الجٍض
ً
 ..ؼ٢شا
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 بٙمله وخلٝه وؤ٘ٞ ج٢ٙحٍر اإلاخمحا ؤدباء وهٝاد اإلامل٢ت
ً
 .ؼ٢شا للذ٠خىس ألادًب ببشاَُم التر١ي الزي ًدخىي دوما

 للمبذِت الؽابت ؤ. هىسة بيذ ٘هذ الذوظش 
ً
 .ي التي ؤِذث َزا اإلالٚؼ٢شا

ت  .وؤسحى ل٢م ٜشاءة ممخّت ومُٙذة ومثًر

شة  -د. دوػ بيذ ٘الح الذوظشي   حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً -ؤظخار ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض
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 م3121- فبراير- 32 - 2541-ى لجماد األو -35 الثالثاء
 ارفبلُخ رؼبوْ ثني عبِؼخ األِريح ٔىسح وادلذَٕخ اٌطجُخ جببِؼخ ادلٍه صؼىد

لت بمّالي مذًشة 
ّ
ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممث ْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذ هللا بً ِبذ الٍّض

َّ
ٜو

لت بمّالي حامّت ألامحرة هىس 
َّ
ة بيذ ِبذ الشخمً، الذ٠خىسة َذي الّمُل واإلاذًىت الىبُت بجامّت اإلال٤ ظّىد ممث

مذًش حامّت اإلال٤ ظّىد، الذ٠خىس بذسان الّمش اجٙاُٜت ؼشا٠ت تهذٗ لذِم الخّاون ؤلا١لُي٣ُي وألا١ادًمي 

حر الخذماث الىبُت للمشضخى بإِلى اإلاّاًحر الص حن ورل٤ لخ٘ى شةوالبدثي بحن الى٘ش  .حُت اإلاخ٘ى

ا للىاٜت الاظدُّابُت لذحهم، بلا٘ت  ًٝ حن ٘و بُت إلايعىبي الى٘ش حر الٙشؿ الخذٍس ٠ما تهذٗ الاجٙاُٜت بلى ج٘ى

لدعهُل بِاسة ألاوباء بالخخففاث اإلاخخلٙت لالظخٙادة مً خذماتهم بدعب الحاحت ٠ما حعهل اإلاؽاس٠ت في 

ت ورل٤ بدعب   .الخّلُماث وألاهٍمت اإلاّخمذة واإلاخٙٞ ِلحهاألابدار الّلمُت الصحُت وؤلاداٍس

ض الجامعي  ومً حهخه ؤؼاس الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذ هللا بً ِبذ الٍّض

حن، إلاىا٠بت اإلاخىلباث اإلاّاـشة واإلاعخٝبلُت في  ض الخّاون بحن الى٘ش بلى ؤن َزٍ الاجٙاُٜت ج٢مً ؤَمُتها في حٍّض

الخّلُم الىبي وبِذاد الذساظاث والبدىر ؤلا١لُي٢ُُت، بلا٘ت بلى التر٠حا ِلى الٝماًا الصحُت والىبُت  مجا٥

 بإجها 
ً
ا ش الخذماث اإلاعاهذة والخخففُت الذُٜٝت. مىَى ب والبدث الّلمي وج٘ى ؤلاظتراجُجُت، باإللا٘ت بلى الخذٍس

ىبُت، جٝىم ِلى ٜىاِت ساسخت بإَمُت الّمل ِالٜت ج٣امل وحّاون مثمش بحن ماظعاث الذولت الخّلُمُت وال

ش معخىي الخذماث الصحُت والخّلُمُت في اإلامل٢ت بما ٌّىد ِلى  ٞ واخذ والهذٗ اإلاؽتٟر العاعي لخىٍى ٠ٍٙش

ب والخذماث الىبُت اإلاخخلٙت ومّالجت ألامشاك عهم في دْ٘ عجلت الخٝذم الىبي في مجا٥ الخذٍس  .اإلاجخمْ َو

ب الفُٙي الجذًش بالز٠ش ؤن الجامّ  مً اجٙاُٜاث دولُت مجها اجٙاُٜت بشهامج الخذٍس
ً
ت ؤبشمذ ماخًشا ِذدا

 لىالباث ١لُت ألاظىان بالخّاون مْ حامّت بُلش، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ حامّت مىهاػ ألاظترالُت

Monash University ُٙي. ِٝذ خذماث بالؽشا٠ت لىم الخإَُل ببرهامج الّالج الٌى مْ حامّت  ب٣لُت الصحت ِو

ب  (Dublin City University) في بًشلىذا« دبلً ظُتي» لخُُٝم مىاهج ١لُت الخمٍشن، مؽشوُ ِٝذ اجٙاُٜاث جذٍس

شة The Brigham خاسج اإلامل٢ت مْ معدؽٙى ٢ُت  Women›s Hospital الجٍض في بىظىً بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 University of Southern شا٠ت مْ حامّت حىىب الذهماٟسلىالباث امخُاص ١لُت الفُذلت، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼ

Denmark  ب الفُٙي لىالباث لىم الخإَُل في دِم مجا٥ الخثُٝٚ الفخي والىباثُاث، الخذٍس ب٣لُت الصحت ِو
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٢ُت للفُذلت  ١لُت الىب البؽشي بالخّاون مْ حامّت حىسج واؼىىً. اجٙاُٜت ِٝذ ؼشا٠ت مْ ال٣لُت ألامٍش

ىج لذِم  (ACCP) ؤلا١لُي٢ُُت ش مٝشساث ١لُت الفُذلت واجٙاُٜت و١الت الؽاون الصحُت مْ ؼش٠ت بٍى لخىٍى

 .(coching) ؤبدار ال٣لُاث الصحُت و٠زل٤ الُٝام ببرامج الخذٍسب

اك لخذٍسب والباث ال٣لُاث الصحُت،  اًت الٍش ٠ما ِٝذث اجٙاُٜاث مدلُت مْ معدؽٙى الىوجي ومعدؽٙى ِس

ب ِبر بشهامج ) ت الذ٠خىس ظلُمان الحبِب الىبُت، اجٙاُٜت الخّاون اجٙاُٜت جذٍس جذسب واِمل( مْ مجمِى

ب مْ مذًىت اإلال٤ ظّىد الىبُت، اجٙاُٜت جذٍسب والباث ال٣لُاث الصحُت مْ مذًىت اإلال٤ ٘هذ الىبُت  والخذٍس

ض مْ ١لُت الىب البؽشي في حامّت ألامحرة هى  اك، اجٙاُٜت معدؽٙى ألامحر مدمذ بً ِبذ الٍّض سة، اجٙاُٜت بالٍش

لىم الخإَُل و١لُت الخمٍشن ب والباث ١لُت لصحت ِو  .مْ مش٠ض مىمئىت لخذٍس
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 م3121- فبراير- 33 - 2541-ى لجماد األو -36 األربعاء
 وفذ عبِؼخ ادلٍه خبٌذ جببِؼخ األِريح ٔىسح

 مً حامّت اإلال٤ خالذ 
ً
ذا اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت بّمادة ؼاون الىالباث ٘و

اث، صسن مشا٠ض الذِم والخذماث الىالبُت  03بإبها م٣ىًها مً و٠ُلت ِمُذة ؼاون الىالباث و والبت وؤسبْ مؽ٘ش

ت ومش٠ض اإلادا١اة واإلا اضخي واإلا٢خبت اإلاش٠ٍض ُهي الٍش ت وهادي ؤـذٜاء الىبُّت و١لُت وب والىادي الت٘ر ٍش هاساث العٍش

 .ألاظىان والُّاداث الخاسحُت
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
ادلىاسد رىلؼبْ ِزوشح رفبهُ ٌٍزؼبوْ يف رُّٕخ « صبثه"عبِؼخ ٔىسح و

 اٌىطُٕخ

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً وؼش٠ت )ظاب٤( مز٠شة جٙاَم، بهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت  ٜو

ب، ٠ما جخممً جىٍُم  ، والخذٍس ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث، ووْٜ ًِ الجامّت اإلا بُت، وجباد٥ الٍض ذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ اإلادالشاث والذوساث الخذٍس

باة،  ض الجامعي واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبِى ِبذهللا بً ِبذالٍّض

هي، وجخممً مز٠شة  ض الؽٍش ْ ًِ الؽش٠ت مذًش ِام ظاب٤ للخٝىُت والابخ٣اس الذ٠خىس ٘هذ بً ِبذالٍّض ُ٘ما ٜو

جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإن ججهحا بّن اإلاخخبراث وجإمحن ألاحهضة بىلْ ؤظغ « ظاب٤»الخٙاَم ُٜام 

ٙحن ووالباث الجامّت والباخثاث  ْ البدثُت اإلاخخاسة إلاعاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس

ت للجاهبحن ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش  .لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض
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 م3121- فبراير- 36 - 2541-ى لد األوجما -31 السبت
 حبش طحُفخ اجلزَشح يف سدهبد أدة اٌشجبة

ُّ
 :وشصٍ

  لشاءح األدة.. لشاءح ادلشحٍخ

ت الحذًثت بجامّت ألامحرة  شة للذساظاث اللٍٕى ة حذًذة ًٙخذ ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض هىسة بيذ ِبذ الشخمً مشَّ

ا إلاشخلخه الثالثت ًِ ا مً )ؤدب الؽباب( في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مىلى
ً
 .بابه ِلى الىاْٜ مخخز

لغي اهٙخاخه  ، ٍو د ًدفٍش ت ألادب، ؤو جإوحر مدّذِ لِعذ معإلت اخخُاس ؤدب الجُل الؽاّبِ معإلت ِض٥ له ًِ ِامَّ

ة ِلى ألاحُا٥ ألاخشي، بل ًٝىم ألامش ِلى ؤلا  لْ في ٜىَّ
َّ
شاءة مىخج ؤدبي ال ٌؽ٤ُّ مى ت، ٜو خاوت بالٍىاَش الّامَّ

ت، زمَّ ؤلاظهام في جٝذًم َزا ألادب، وبٌهاس همارحه الّلُا، وبًفالها بلى  ت بّامَّ َُّ خمىسٍ، وجإزحٍر في الحش٠ت ألادب

ا باألدب العّىدي ًٙ  .مخلٝحن حذد حٍّش

ًما، وخحن جيخهي َزٍ الحُاة، وجفبذ بنَّ ألادب ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ الاهٙخاح ِلى الحُاة ، ؤو ٘س
ً
ر ِجها ٜبىال : ٌّّبِ

ى اهبّار له ٘ىسجه  ا ٌٕذو َزا ألادب ؤخذ ـىس ِىدتها، واهبّاثها مً حذًذ في ؼ٣ل هّقٍ خالذ، َو
ً
خ جإٍس

الجه، وله 
ُّ
ت، وحؽ٢ َُّ ت مً ألا٣٘اس، والُٝم، والاججاَاث، جل٤  -ٜبل رل٤ وبّذٍ  -الجمال الّىدة هي خمىلخه اإلاّىىٍَّ

ل ِلُه ٜاست َزا ألادب خحن ٌعتردُّ وباجْ الحُاة، وجشا٠ماتها، وما اهذطَّ مً ألا٣٘اس في زىاًاٍ  .اهٙخاٌح آخش ًخدفَّ

ي الخفب الىا٘ش: )ألادب(؟ ألادب  -آلان، ؤو بّذ صمً  -٠ُٚ ًم٢ً  ِ
لها الىصخّ

ُّ
ؤن ه٢دؽٚ مشخلت دون ؤن هٝشؤ جمثــ

٤، والؽ٤ُّ الزي ال ًم٢ً ألخٍذ ؤن ًخىئ ًُٝيُتها َى معاخت اإلاىاسبت، وألاظئلت، و ِ
ّ
الاخخماالث، َى الُٝحن اإلاؽ٢

 .مخخُٙت، في َزٍ اإلاعاخت الىاظّت ج٢مً ـىسة الحُاة

شة في َزٍ اإلاشخلت  زا ما ؤخعب ؤنَّ الٝاثمحن ِلى ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض ٜذ  -وفي ١ّلِ مشاخله العابٝت  -َو

سٍو واخًذا مً ألاظغ اإلاهمت   بٝشاءة ٜشَّ
ً
ّه، وؤبدازه، وهذواجه: ؤن ٣ًىن ال٢شسخيُّ ميؽٕال التي جٝىم ِلحها مؽاَس

ت اإلاخاخت  .الىاْٜ ِبر ؤدواث اإلاّ٘ش

د او٣ّاظاث سئٍت ٘ٝي. وبرا ١اهذ الشئٍت هي  ل بلُه ِبر ٜشاءة ؤدب الؽباب لِغ مجشَّ ُـّ بنَّ ما ًم٢ً الخى

ا َزٍ الشئٍت معخدٝت هي  ت، ٘ةنَّ اإلاعاساث وألاؼ٣ا٥ التي جيخٝل ِبَر ا بالىعي، والهىٍَّ
ً
الّىفش ألا٠ثر اسجباو

ي، وه لت، والؽ٣ل الّٙجِ ىا٘ز الخىاـل مْ الجمهىس، و١لُّ ما ًخفلُّ بخٝذًم ألاخشي ٜشاءة واُِت؛ ٘اللٕت اإلاـى
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الىّقِ مً ؤدواث مجا٥ خفب للذساظت، والبدث، بل بّنِ الجمهىس هٙعه: الٝاست اإلاعخجُب، واإلاىّٙل ًيبغي ؤن 

 ٣ًىن مىلْ 

، واظخجابت بٙمل ٜىىاث الخٝىُت
ً
، وجٙاِال

ً
ا، بل ٔذا ؤ٠ثر اجفاال ًًّ ا ِاد

ً
 .ِىاًت؛ ٘هى لم ٌّذ ٜاسثـ

ٝشؤ َزا ألادب الؽاب دون ؤن ًلخٙذ ٜاسثه  وفي ًُ معاس مىاٍص إلاعاس ال٣اجب، والٝاست َىاٟ الىاؼش؛ ٘ال ًم٢ً ؤن 

ت ة اإلاىحت الؽابَّ ٥ في اججاَاث دوس اليؽش بّٙل ٜىَّ  .بلى الخدىُّ

ت، وبرا ١ان الىقُّ ألادبيُّ  ًُّ  -في خُٝٝخه  -ال ؼ٤َّ في ؤنَّ ألدب الؽباب ظماجه الّامَّ ا شخف
ً
ا، له ؼإهـ ًًّ  ٘شد

ً
مال ا، ِو

ت، جىبْ ؤدب الؽباب، ٌّجي ؤنَّ َىاٟ ّ٘الُت للّفش، وؤزًشا لخٙاـُل  ت، ٘ةنَّ خشوج حؽابهاث ِامَّ َـّ بفمخه الخا

 .الىاْٜ، ال ًم٢ً جدُُذٍ، ؤو ججاوصٍ

ى ؤ شة بلى ؤدب الؽباب َى اظدثماس في اإلاعخٝبل، َو ًًما وؤخحًرا، ٘ةنَّ جىحُه حهىد ٠شسخي بدث صحُٙت الجٍض

ذة،  خه الٍٙش فىْ َىٍَّ سئٍت جمذُّ خُىه آمالها هدى الخجذًذ الزي ال ًىٝىْ ًِ حزوسٍ، بل ًدا١ي امخذادَا، ٍو

ُلت. وبحن ًذي َزٍ اإلاشخلت الثالثت  ه٢بر بظهام ال٢شسخي في مشاخله العابٝت،  -وهي جخىى خىىاتها ألاولى  -وألـا

ْ بلى بظهاماجه الٝادمت جدذ ُٜادة حذًذة،
َّ
ل في ؤظخار ال٢شسخّيِ لهزٍ اإلاشخلت الذ٠خىسة دوػ  وهخىل

َّ
واُِت، جخمثــ

ٞ ِمل ال٢شسخي ٍش  .الذوظشي، ٘و

 ؤظخار ألادب والىٝذ اإلاعاِذ حامّت ألامحرة هىسة -د. ظهام الّبىدي 
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 م3121-يناير- 31 - 2541-جماد األولى  -2األحد 

 ِشاحً ٌٍّمشساد اإلٌىرتؤُخ جببِؼخ ٔىسح  4

ش والجىدة ممثلت بّمادة الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ في حامّت هىسة بشهامج  ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ض الّملُت الخّلُمُت مً اإلاعخىي ألاظاسخي بذوسجه « جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت» الثاهُت، لذِم وحٍّض

ٝت خذًثت  ْ مجهم بىٍش ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس اإلاخٜى خال٥ الخٌى

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت. وظِعاَم  وؤ٠ثر جٙاِلُت، وظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى

ٝت الصحُدت، وجُّٙل اإلاعخىي البرهامج في جدع ُٚ الخٝىُت بالىٍش حن الّملُت الخّلُمُت ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

ت مخىاثمت مْ  ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت، ما ًدٝٞ سئٍتها التي جدث ِلى الالتاام بمىججُت مُّاٍس

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت، ما ٢ًعب ؤِماء الهُئت  اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى

مم البرهامج  ّضص الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن. ٍو الخّلُمُت مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت َو

ش، وجذَسغ اإلاٝشس   .ؤسبْ مشاخل ؤظاظُت حؽمل: الترؼُذ، والتهُئت، والخىٍى
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 حسلرتػخ يف َىَ ادلشأ 122اٌشَبع: رىشَُ 

اك  مُت لمً  ٠111شم مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي في الٍش والبت مً حامّت ألامحرة هىسة ومىدهً الؽهاداث الخ٢ٍش

م في الّذًذ مً اإلادا٘ل 1106بشهامج ًىم اإلاشؤة العّىدًت ألاو٥ لّام  ، بّذ ؤن خفذن حىاثض وؼهاداث ج٢ٍش

ض والجامّت َاد٘ت بلى جُّٙل دوس الىالبت واإلااجمشاث الذاخلُت والخاسحُت، ورل٤ لمً بظتراجُجُت بحن اإلاش٠

بمؽاس٠تها في اإلادا٘ل التي مً ؼإجها حعلُي المىء ِلى مىجضاث اإلاشؤة العّىدًت الشاثذة في ١ا٘ت اإلاجاالث، 

  .ومعاَمتها الٙاِلت في جىمُت اإلاجخمْ

شة بيذ ٘هذ بن حامّت ألامحرة هىسة حّجى بخإَُل اإلاشؤة العّىدًت الذ الذ٠خىسة الجَى في جخففاث دُٜٝت  ٜو

 .وجدُٝٞ بم٣اهاث ِالُت حعاِذَا في الخمحا بمجاالتها اإلاخخلٙت
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 م3121- فبراير-24 - 2541-ى لجماد األو -27 اإلثنين

بِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشح رفبهُ ِغ ئداسح اٌرتثُخ اخلبطخ يف اإلداسح ع
 ىَ اٌزأهًُاٌؼبِخ ٌٍزؼٍُُ ٌزذسَت طبٌجبد وٍُخ اٌظحخ وػٍ

 

لىم الخإَُل ؤمغ )ألاخذ(، مز٠شة جٙاَم مْ  ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت ب٣لُت الصحت ِو ٜو

لىم الخإَُل ببرامج وماظعاث  ب والباث ١لُت الصحت ِو اك، لخذٍس بداسة التربُت الخاـت بخّلُم مىىٝت الٍش

واإلايؽأث الح٣ىمُت وألاَلُت اججاٍ اإلاجخمْ بد٢م وبُّت الخّلُم مً مىىلٞ اإلاعاولُت اإلاؽتر٠ت بحن اإلااظعاث 

ادي في مجا٥ اإلاعاولُت الاحخماُِت  .ِملها وؤَذا٘ها وسظالتها ودوسَا الٍش
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
  ٌزُّٕخ اٌىىادس اٌىطُٕخ« هصبث"و« ٔىسح"رؼبوْ ثني 

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً وؼش٠ت )ظاب٤( مز٠شة جٙاَم في مجا٥ جىمُت ال٣ىادس الىوىُت  ٜو

بُت،  ب، وجىٍُم اإلادالشاث والذوساث الخذٍس ، والخذٍس للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث   .وجباد٥ الٍض

ض الجامعي واإلاؽٗش ِلى مش٠ض  ْ ًِ الجامّت اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض ٜو

ْ ًِ الؽش٠ت مذًش ظاب٤ للخٝىُت والابخ٣اس الذ٠خىس  ؤبدار الّلىم الصحُت الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة، ُ٘ما ٜو

هي  .٘هذ الؽٍش
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

احذي ٔذواد ِهشعبْ اجلٕبدسَخ ″1202األثؼبد االعزّبػُخ يف سؤَخ ادلٍّىخ 
 يف عبِؼخ األِريح ٔىسح

ت“جىاـل الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت   . بّٝذ حلعاتها” 20الجىادٍس

خمً )ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت خُث هاٜؽذ في هذوتها التي اوّٝذث الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الش 

 . (1121اإلامل٢ت 

مى مجلغ الؽىسي الذ٠خىسة هىسة بيذ  اثُت بجامّت ألامحرة هىسة ِو ذ ؼاس٠ذ في الىذوة ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا ٜو

ض اإلاباٟس  .ِبذ الٍّض

لم  .وؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة بجامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىسة ؤظماء بيذ ظلُمان العٍى

 .وال٣اجبت والباخثت والذ٠خىسة في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت الذ٠خىسة هادًا بيذ ؤخمذ الهضاُ

م بيذ ِبذ اإلادعً  لىمه اإلاعاِذ بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة ٍس ذ ؤداسث الجلعت ؤظخار الحذًث ِو ٜو

لم  . العٍى

ذ وشخذ الذ٠خىس هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل )الٝىاُ ٔحر الشبخي   .( 1121اظدؽشاُٜت في لىء سئٍت هٍشة  –ٜو

ض ألازش الاحخماعي للٝىاُ ٔحر الشبخي وصٍادة معاَمخه وجم٢ُىه مً  ى حٍّض خُث هاٜؽذ ؤخذ ؤَذاٗ الشئٍت َو

 .الخدى٥ هدى الاظخذامت

 : مخىاولت اإلاداوس الخالُت

وألاَمُت  للٝىاُ ٔحر الشبخي وظب جدُٝٝها ، 1121حٍّشٚ الٝىاُ ٔحر الشبخي وؤَمُخه ، اَذاٗ سئٍت 

 . الاٜخفادًت للٝىاُ ٔحر الشبخي

ى٥ في ٌل سئٍت  لم وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا  .(1121مً حاهبها وشخذ الذ٠خىس ؤظماء العٍى

جدذزذ ُ٘ه ًِ ؤن الذظخىس الزي اظتهل به هٍام الح٢م باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مّخمذا ِلى ال٢خاب 

 .والعىت
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ى٥ التي جٝىم جذِى بل 1121ما٠ذة ؤن سئٍت  ٞ الثىابذ وألـا ش وجذْ٘ ؤًما بعجلت الخٝذم لألمام ٘و ى الخىٍى

 .ِلحها اإلامل٢ت

ى٥ في ٌل سئٍت   . ودوسَا في بىاء خماسة اإلاجخمّاث 1121وجىاولذ ؤًما الثىابذ وألـا

 …( وآلُاث جىبُٝها ٠1121ما جدذزذ الذ٠خىسة هادًا الهضاُ خى٥ ) ؤَمُت سئٍت 

ذ خذدث ٘حها ِذة ؤد  .1121واس وهي دوس اإلاىاوً العّىدي في جىُٙز سئٍت اإلامل٢ت ٜو

 .ودوس الىصاساث والهُئاث الح٣ىمُت في مخابّت جىُٙز الشئٍت ، ١الخّلُم والصحت وؤلاظ٣ان

ض الاهخماء الىوجي ومٙهىم الىخذة الىوىُت لذي الؽباب ، ودوس الٝىاُ الخاؿ في جىُٙز  ودوس الشئٍت في حٍّض

 .الشئٍت

ِالم الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ، ما٠ذة ِلى لشوسة ولْ آلُاث ُٜاط لىجاح الشئٍت خال٥ الٙترة ومعخٝبل ؤلا 

ت مً آلان ختى ِام   . 1121الضمىُت واليعبت اإلائٍى

مً ججاسب دو٥ ولّذ لها  والاظخٙادةوم٣ا٘دت الٙعاد وجُّٙل دوس الهُئت الىوىُت إلا٣ا٘دت الٙعاد )هضاَت( ، 

 . سئٍت وبذؤث في جىُٙزَا
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 م3121-يناير - 41 - 2541-ى لجماد األو -3اإلثنين 

ثشٔبِظ" رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ " يف عبِؼخ األِريح  ئطالق
 ٔىسح

ض «جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت»هىسة بيذ ِبذالشخمً بشهامج ؤولٝذ حامّت ألامحر  ، لذِم وحٍّض

ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس  الّملُت الخّلُمُت مً خال٥ الخٌى

ٝت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ُ٘ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً  ْ مجهم بىٍش ش وجذَسغ اإلاخٜى جىٍى

 .اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت

عاَم البرهامج الزي حؽٗش ِلُه ِمادة الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم مً بّذ، في جدعحن الّملُت الخّلُمُت  َو

ٝت الصحُدت، وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في  ُٚ الخٝىُت بالىٍش ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍتها التي جدث ت مخىاثمه مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث  الجامّت، ٍو ِلى الالتاام في مىججُت مُّاٍس

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت ما ًادي بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس  واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى

 .اإلاهاساثومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت وحّضص الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً 

دُذ ل٤ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث  مش البرهامج في ؤسبْ مشاخل ؤظاظُت، هي: الترؼُذ ٍو ٍو

خ اهىالٛ  حن مً جاٍس ٞ همىرج خاؿ، وجمخذ َزٍ اإلاشخلت بلى ؤظبِى ؤلال٢تروهُت مً خال٥ الترؼُذ الزاحي ٘و

ش خبحر اإلاادة  البرهامج، واإلاشخلت الثاهُت تهُئت مُثاٛ الّمل وجدذًذ ت الٙىُت، ومشخلت الخىٍى اإلاٝشس الجاٍَض

اث واليؽاواث والخُُٝماث واإلاّلىماث  ؽمل بىاء اإلادخٍى وجفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى هٍام بداسة الخّلم، َو

ىاٟ مشخلت جذَسغ  ؤلاسؼادًت ١ا٘ت للىالبت وخمىس الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت خمىس اللٝاءاث الذوسٍت، َو

ؽمل مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها وجٝذًم الخٕزًت الشاحّت ِلحها، ومخابّت اإلاٝشس اإلاٝشس بل٢ترو ، َو
ً
هُا

ؤلال٢ترووي والخإ٠ذ مً ٘اِلُخه، وفي جهاًت البرهامج جإحي مشخلت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث 

 .واإلاٝابالث
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 م3121-يناير - 42 - 2541-ى لجماد األو -4 ثالثاءال

 دوٌخ 02عبِؼخ ٔىسح رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌطبٌجبد ِٓ 

ا 31جخلٝى والباث مً   م٢ثٙت في مّهذ حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر
ً
، دولت ًخ٣لمً لٕاث مخخلٙت، دسوظا

تااًذ  جاجه ؼهادة الذبلىم. ٍو مىذ خٍش الزي دؼيخه حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ٜبل خمعت ؤِىام، ٍو

عُت خذًثت، ووّىس بشامج حّلُمُت   ؤهه ٌعخخذم اظتراجُجُاث جذَس
ً
ا  بّذ آخش، وخفـى

ً
ؤلاٜبا٥ ِلى اإلاّهذ ِاما

ً اإلاّهذ خال٥ الّام الذساسخ
ّ

ىاء»ي اإلااضخي، مؽشوُ مخىا٘ٝت مْ معخجذاث الخخفق. ودؼ ، الزي «بزشاء ِو

بُت لألِماء، وجباد٥ الخبراث اإلا٢دعبت واإلامحاة »ًدعم بـ الخخىُي الذُٜٞ اإلابجي ِلى دسط الحاحاث الخذٍس

م  .«باالبخ٣اس في الخذَسغ والخٍٝى

ا، لتااً ، بشهامج الذوساث الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر
ً
ذ الىلب ِلى حّلم وا٘خخذ اإلاّهذ ؤخحرا

زٍ ؤِماء مً َُئت الخذَسغ اإلاخخففاث في حّلُم اللٕت الّشبُت لٕت  ّٙ ى بشهامج ًى َزٍ اللٕت مً اإلاُٝماث، َو

شاك الخىاـل الحُاحي، وجشج٢ض الذوساث  ٝذم بما ًخىا٘ٞ مْ ؤَذاٗ اإلاخٝذماث لخّلُمهً َزٍ اللٕت أٔل زاهُت، ٍو

ت بؽ٣ل ج٣امليِلى جذَسغ اإلاهاساث ألاسبْ، مذمجت بّىاـ ا مً ـىجُاث ومٙشداث وجشا٠ُب هدٍى  .َش
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 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

 حيظذْ أسثغ عىائز يف ِضبثمخ اٌفٍُُ اٌمظري« األِريح ٔىسح"طبٌجبد 

مُت  خفلذ والباث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، ممثلت بٝعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

ؤخ٣ام ـالة »ب٣لُت الخفامُم والٙىىن ِلى ؤسبّت حىاثض ومشا٠ض مخٝذمت في معابٝت بهخاج الُٙلم الٝفحر 

اٜت الحش٠ُت  .«ألاشخاؿ روي ؤلِا

وؤخشصث الىالبت ظمُت العُّذ اإلاش٠ض الثالث، ومجذًت آ٥ م٣ي وخفت البراٟ الشابْ، وؤزحر الخلٚ اإلاش٠ض 

الخامغ، وسصان الّٝل وهىسة اإلاضسُو اإلاش٠ض العادط، في خحن ؤن حمُْ ؤ٘الم الىالباث مً بؼشاٗ ِمى َُئت 

ىن  يب ؤبِى  .الخذَسغ في الٝعم ٍص

الذ٠خىسة ـِخت اإلاىحري ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى وؤ٠ذث ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن 

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت 
ّ
ببذاِاث الىالباث وجٝذم ١ل ما ًم٢

 .والذولُت

مُت الذ٠خىسة ظىصان الُدحى بلى ؤن الٝعم ًدشؿ  ُ٘ما ؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي خاحاث ظٛى الّمل العّىدًت مْ  ِلى الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 .التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً

اًت ألامحر  و١اهذ ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ آ٥ ظّىد، ؤِلىذ هخاثج اإلاعابٝت التي ِٝذث بِش

اٜتظلىان بً ظلمان بً ِ ض لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥ لألشخاؿ روي ؤلِا  .بذالٍّض

ت ٌّذ مً ؤبشص ما ًمحا والباث ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي  ٍى ًز٠ش ؤن بهخاج ألا٘الم الٝفحرة والىزاثُٝت والخِى

عهم في جدُٝٞ الخّاون بحن الٝىاِاث ال مُت، بما ًدٝٞ سظالت وؤَذاٗ ال٣لُت والٝعم، َو ّامت والىظاثي الٜش

 .والخاـت اإلاخخلٙت في جىمُت اإلاجخمْ وخذمخه
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 األربعاء

 "اٌزُّز واإلثذاع"رؼٍٓ أمسبء اٌفبئزَٓ جببئزح « اٌزؼٍُُ

ً والٙاثضاث  بجاثضة الخّلُم للخمحا في دوستها العابّت، ورل٤ في مش٠ض اإلال٤ ؤِلىذ وصاسة الخّلُم ؤظماء الٙاثٍض

ذد مً الُٝادًحن في ظل٤ الخّلُم. وؤوضح الِّسخى  ا ؤخمذ الِّسخى ِو اك ؤمغ، بدمىس وصٍَش ٘هذ الذولي بالٍش

ٚ وىا٥  م التي ال جخٜى م ؤو٥ مً ؤمغ ؤن َزٍ الجاثضة جمثل بخذي مدىاث الخ٢ٍش في ١لمت له خال٥ الخ٢ٍش

م والدصجُْ التي جٝىم بها اإلاذاسط وبداساث الخّلُم، و٠زل٤ الجهاص اإلاش٠ضي الّام ا لذساسخي، وجخىالى خٙالث الخ٢ٍش

 .للىصاسة

ٙي  بذِىن، وإلاٌى ىجضون ٍو ىن ٍو وزّمً الذوس الزي ًٝىم به اإلاّلمىن واإلاّلماث والىالب والىالباث ِىذما ًخٜٙى

 بلى ؤن الخّلُم ِىذما ًبزلىن ١ل ما ٌعخىُّىن، ؤداًء للىا
ً
حب ولألماهت ومدبت في ؤلاهجاص والّىاء العخي، مؽحرا

ً مً ؤبىاء الىوً ىاًتها باإلابذِحن واإلامحًا  الَخمام الىصاسة بذِم الخّلُم ِو
ً
 .الجاثضة جإحي امخذادا

حر ٘شؿ الخّلُم ل٣ل   ِلى لشوسة ج٘ى
ً
اث، مؽذدا وؤؼاس بلى ؤن الخّلُم ًدخل م٣اهت مهمت في ؤِلى ظلم ألاولٍى

ش بشامجه ومىاهجه وخذماجه، بر بن وصاسة الخّلُم حععى ب٣ل حهذ مم٢ً ؤبى ذ وجىٍى اء الىوً، وؤَمُت ججٍى

حر حّلُم هىعي ومخىىس  مت وبـشاس هدى ج٘ى ٍض  .ِو

بذوسَا، ؤوضحذ و٠ُل وصاسة الخّلُم للبىاث َُا الّىاد ؤن الجاثضة ؤزبدذ مىز اهىالٜتها معاَمتها الٙاِلت في 

ً الاسجٝاء بمخشحاث ال خّلُم وجدٙحا الىالب والّاملحن في اإلاجا٥ الخّلُمي، وجش٠ذ بفماتها الشاجّت ِلى الٙاثٍض

ا وؤدلتها وؤهٍمت الخد٢ُم ٘حها واهممام ٘ئاث   إلاّاًحَر
ً
 ؼامال

ً
شا والٙاثضاث، ال٘خت بلى ؤن الجاثضة ظدؽهذ جىٍى

 .معخدٝت للخٝذًش مً ميعىبي ألاظشة الخّلُمُت

ه ًخىلب الدصجُْ والذِم والخدٙحا لجمُْ وؤؼاسث بلى ؤن الاسجٝاء ب  ١ان هِى
ً
معخىي ألاداء في الّمل ؤًا

الّاملحن، ال٘خت بلى ؤن ؤلاحادة والخمحا في ٜىاُ الخّلُم وؤلابذاُ ُ٘ه ٌعخدٞ الدصجُْ والذِم والخدٙحا مً 

حر بِئت حّ  بلى ج٘ى
ً
ىال لُمُت ألبىاثىا وبىاجىا، الىصاسة ألولئ٤ الزًً ًمخل٣ىن سوح اإلابادسة لإلبذاُ والخمحا، ـو

ادة والخمحا  .مصجّت لالبخ٣اس والٍش

ش مخشحاث الّملُت الخّلُمُت،  وؤ٠ذث ؤن الٝاثذ واإلاّلم وال٣ىادس اإلامحاة في اإلاذاسط هي اإلادٟش الشثِغ لخىٍى

مهم وهي التي جٝىم ِلى خذمت زشوة الىوً الحُُٝٝت ؤبىاثه وبىاجه في اإلااظعاث الخّلُمُت، مؽذدة ِلى ؤن ج٢ٍش
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 إلاا ًبزلىهه مً حهذ ووٜذ وواٜت في ظبُل جٝذًم ؤ٘مل خذمت حّلُمُت 
ً
اء معخدٝت لهم، جٝذًشا َى إلاعت ٘و

 لهزٍ 

 .الثروة التي اظخامىىا ِلحها

اك ؤمغ مبادسة ج٣امل بالؽشا٠ت مْ حامّت ألامحرة هىسة بيذ  مً حاهب آخش، دؼيذ بداسة حّلُم الٍش

اـت لخذمت والباث التربُت الخاـت بالؽشا٠ت مْ ١لُت الّلىم الصحُت ِبذالشخمً لخذمت والباث التربُت الخ

 .والخىبُُٝت بالجامّت

ب اإلاُذاوي لىالباث الّلىم الخىبُُٝت بالجامّت ِلى  حن في جىبُٞ الخذٍس وجش٠ض اإلابادسة ِلى الخّاون بحن الى٘ش

ُٙي، والىىٞ وال٢الم، والىٙغ ؤلا١ لُي٣ُي، والخمٍشن والخثُٝٚ ؤسبّت مجاالث، هي الّالج الىبُعي والٌى

الفخي، مْ ولْ خىت مىججُت الظخٙادة الىالباث، وجىصَْ والباث ال٣لُت ِلى اإلاّاَذ ومذاسط التربُت الخاـت 

 .١ل بدعب جخففه، وظدعخُٙذ والباث التربُت الخاـت مً الخذماث التي ظخٝذمها والباث الجامّت

اك ابدعام ألا  ش التربُت ور٠شث مذًشة التربُت الخاـت بالٍش خمذ ؤن حمُْ الؽشا١اث اإلاجخمُّت حعهم في جىٍى

اٜت وحعذًذ خاحاتهم في اإلاُذان التربىي،  الخاـت وجدُٝٞ مبذؤ الجىدة وج٣امل الخذمت في ما ًخذم روي ؤلِا

حر بِئت حر البذاثل الالصمت لدعذًذ خاحاث اإلاُذان التربىي، لممان ج٘ى اك بخ٘ى  مؽحرة بلى اَخمام بداسة حّلُم الٍش

اٜت مً خال٥ الاظخٙادة مً الخخففاث  ت مخ٣املت الخذماث الخّلُمُت والخإَُلُت والّالحُت لزوي ؤلِا جشبٍى

ُُٙت والىبُُّت والخإَُلُت والصحُت  .الٌى

 .ؤلٚ والبت في حمُْ اإلاعاساث 00وبُيذ ؤن َزٍ اإلابادسة هي ألاولى ِلى معخىي اإلامل٢ت، وحعخُٙذ مجها ؤ٠ثر مً 
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 رذػُ طبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح فًُٕب وِبٌُبً « صبثه

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً وؼش٠ت  مز٠شة جٙاَم، تهذٗ بلى الخّاون في مجا٥ جىمُت « ظاب٤»ٜو

ٞ جىٍُم مدالشاث  ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس في ؼإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس مً وٍش

اساث  .ودوساث، بلا٘ت بلى جباد٥ الٍض

بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي في ؼإن ججهحا بّن اإلاخخبراث وجإمحن « ظاب٤»وجممىذ اإلاز٠شة ُٜام 

ْ البدثُت اإلاخخا ٙحن ووالباث حامّت ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس سة إلاعاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى

ت للجاهبحن، ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش بدعب ما وؽشجه  ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض

 .(و١الت ألاهباء العّىدًت )واط(، الُىم )ألاسبّاء

ذهللا الجامعي واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ؤبدار الّلىم ووْٜ ًِ الجامّت اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِب

ْ ًِ الؽش٠ت اإلاذًش الّام لـ باة، ُ٘ما ٜو للخٝىُت والابخ٣اس الذ٠خىس ٘هذ « ظاب٤»الصحُت الذ٠خىس ؤخمذ ؤبِى

هي  .الؽٍش

ُْ َزٍ اإلاز٠شة التي جفب في  ض الخّاون «1121سئٍت اإلامل٢ت »وؤِشب ؤبى ِباة ًِ ظّادجه بخٜى ، مً خال٥ حٍّض

حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ بحن 

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججعذ الخ٣امل بحن الٝىاِحن الح٣ىمي والخاؿ، 
ً
جٝىُاث الخّلُم الحذًث، ممُٙا

 .للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة وجىمُت اإلاجخمْ

ه ذ الؽٍش
ّ
ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث العّىدًت، « ظاب٤»ي خشؿ مً حاهبه، ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلاؽتٟر بحن الؽش٠ت وحامّت ألامحرة هىسة، لهذٗ حسخحر بم٣اهاث الؽش٠ت ١ا٘ت لذِم 
ً
مىضحا

ب ال٣ىادس  ْ البدثُت في الجامّت، ما ٌعاَم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس  اإلاؽاَس
ً
الىوىُت، مبِىا

لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣ل معاَمتها في جٝذًم جل٤ « ظاب٤»ؤن  لذحها خبراث وٍى

 مً اظتراجُجُتها للّام 
ً
 .اإلادعٝت مْ سئٍت اإلامل٢ت 1114الحلى٥ حضءا
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 م3121- فبراير- 37 - 2541-ى لجماد األو -31 األحد
 اصزحذاس عبئزح عبِؼخ األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف أِشاع اٌضّٕخ

الن ًِ حاثضة حامّت  15ؼهذ اإلااجمش العىىي الـ للجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة لهزا الّام ؤلِا

 .مشاك العمىت في اإلاجا٥ الىبيألامحرة هىسة للخمحا أل 

ً( باظخمشاس حاثضة البدث الّلمي التي جدمل  ذ الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ )صوحت الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى ُ٘ما ؤـو

، مذي الحُاة مً مىىلٞ ؤن البدث الّلمي َى ِمل 1118اظم صوحها مىز جإظِعها ٜبل زمان ظىىاث في الّام 

ت حمّاء بالٙاثذ  .ةخحري ٌّىد ِلى البؽٍش

الذ في معتهل خذًثها ًِ الجاثضة:   في ِمله في مجا٥ الصحت، »ٜو
ً
 للّلم، ومخلفا

ً
ً مدبا ١ان الذ٠خىس باخؽٍى

الىالدة باإلاعاِذًت، ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل  معدؽٙىبر ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

 .«خحري ٌّىد ؤحٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم

ا، بر وبُيذ ؤجها ٘ملذ الّل م زىابها وؤحَش ٚ خحري ِلى ٔس ت ٠بىاء مسجذ ؤو ٜو ما٥ الخحًر م ِلى باقي ألِا

م ٜىله حّالى: )اٜشؤ باظم سب٤ الزي خلٞ
َّ
ى هللا ِلُه وظل

َّ
 (.جز٠شث ؤو٥ وحي ؤهض٥ ِلى سظى٥ هللا ـل

ذ الذ٠خىس ٢َزا جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة في رل٤ "وجابّذ:  الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر وؼشوه للجاثضة  خعً حما٥، وسخب بال٢ٙشة وهالذ اظخدعاهه ٘ؽِش

ا مً  31جدٙض الؽباب ِلى الّلم، مً ؤَمها ؤال ًخجاوص ِمش اإلادعابٞ  حَر  وؤن ٣ًىن ظّىدي الجيعُت، ٔو
ً
ِاما

ش وجدٙحا البدث الّلمي ب ىك ال٢ٙشي اِخباٍس ؤظاط الخىىس الحماسي والجهاإلاّاًحر والمىابي التي ولّذ لخىٍى

 "إلاىا٠بت الذو٥ اإلاخٝذم

وجٙاحإث بإِذاد اإلاؽاس٠حن في الجاثضة مً ألاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم، مخىاولت 

حن مً ألاوبا ء الزًً جمحاوا وبُّت اخخُاس الٙاثض مً خال٥ حؽ٢ُل لجىت ِلمُت مً الّلماء اإلاخخفحن والاظدؽاٍس

م البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت  .في ِملهم وخبرتهم في مجا٥ ؤمشاك اليعاء والىالدة، بر ًٝىمىن بمىاٜؽت وجٍٝى

ا خال٥ َزٍ اإلاذة  وؼ٢شث العٝاٗ الجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة لخبىحها ٢٘شة الجاثضة واظخمشاَس

ذ هٙعه ال جمُّت الظخدذاثها حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّام باظم )ؤها البالٕت زمان ظىىاث، مهىإة في الٜى

 .(باخث( وحاثضة الخمٍشن )الٝبالت
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 ادلؼبطشرمُُ ِٕزذي ػٓ اٌطفىٌخ واإلػالَ « عبِؼخ ٔىسح"

 

الم »جدخمً حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، الخمِغ اإلاٝبل، اهىالٛ ّ٘الُاث مىخذي  الىٙىلت وؤلِا

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ الِّسخى، وبمؽاس٠ت ألامحر جش١ي الُٙفل، والؽُخت مي آ٥ «اإلاّاـش ، ورل٤ بِش

 خلُٙت.

إحي اإلاىخذي، الزي ًٝام ِلى مذي زالزت ؤًام، اظ  اللتاام الجامّت ٜماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت ٍو
ً
خ٢ماال

التي جا٠ذ دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ « 1121سئٍت »بظهام الجامّاث في جدُٝٞ 

 خُىي ببيُان مخحن.

ت ض الهٍى ٖ ؤن اإلاىخذي حهذٗ بلى حٍّض الىوىُت لذي  وبُيذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت بدٝٛى  الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، بلا٘ت بلى الخِى

الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و٠زل٤ مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجابُت لإلِالم اإلاّاـش، بلى حاهب 

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل، مْ مؽاس٠ت التر٠حا ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت  والىٍٍش

 الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت.

ذ بابّحر:  الم اإلاّاـش بٝىىاجه »ُ٘ما ٜالذ سثِعت اللجىت الخىححهُت للمىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ال ؼ٤ في ؤن ؤلِا

ّخبر مً ؤَم الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ  ، َو
ً
ا في ألاوٙا٥ والىاؼئت، اإلاخخلٙت ؤـبذ ٌؽ٣ل جدذًا ت جإزحَر في ظِش

ْ في اظخخذام ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّاب ومىفاث  ٘الخدى٥ العَش

الم اإلاّاـش، بما ًخممىه مً بًجابُاث وظلبُاث مً الٝماًا اإلاهمت، التي  ّخبر ؤلِا جىاـل احخماعي مخّذدة، َو

ذ اَخمام اإلاشبح  «.ن والباخثحن واإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي والّشبياظتِر

ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت للمّشك. في خحن ٌؽاٟس في « مشهاة»وظُٝام ِلى َامؾ اإلاىخذي مّشك  الثٝافي، ِو

الم.  الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلي الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففحن في الىٙىلت وؤلِا
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 م3121- فبراير-24 - 2541-ى لجماد األو -27 اإلثنين

 ِٓ أطجبء اٌشػبَخ األوٌُخ ال َؼشفىْ اٌشثى 41

اًت ألاولُت الصحُت في ٠30ؽٙذ دساظت وبُت مدلُت ؤن   8536اإلامل٢ت البالٖ ِذدَم % مً ؤوباء مشا٠ض الِش

  ."وبِبا، ال ًمل٣ىن اإلاّلىمت الصحُدت خى٥ مشك "الشبى

ض  ت لألوٙا٥ اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض وؤوضح اظدؽاسي ألامشاك الفذٍس

باة، في وسٜت ٜذمها ؤمغ لمً ماجمش الجمّ ُت العّىدًت الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىس ؤخمذ ؤبِى

لىب ألاوٙا٥ الخامغ، بّىىان "جىبُٞ اإلاّاًحر ؤلاسؼادًت إلاّالجت الشبى ِىذ ألاوٙا٥"، ؤن مً ؤَم اإلاؽا١ل التي 

ت الخاـت  ت، والخخٗى مً اظخخذام ألادٍو جادي بلى لّٚ العُىشة ِلى مشك الشبى في اإلامل٢ت ٜلت اإلاّ٘ش

اًت الصحُت ألاولُ   .تبالشبى مً ٜبل ؤوباء مشا٠ض الِش

بادة بلى ؤن دساظاث مدلُت ٠ؽٙذ ؤن  % ٘ٝي مً ألاوباء ٌّالجىن الشبى خعب اإلاّاًحر ؤلاسؼادًت 28وؤؼاس ؤبِى

اًت ال ًمل٣ىن اإلاّلىمت الصحُدت خى٥ اإلاشك، والتي 30اإلاّخمذة لّالج َزا اإلاشك، و % مً ؤوباء مشا٠ض الِش

ت، وجفيُٚ الحاالث، ووٛش الخّامل مّها   .حؽمل اإلاّ٘ش

بادة بلى لشوسة اجخار الخىىاث وؤلاحشاءاث للعُىشة ِلى "الشبى"، إلاا ًدذزه مً جإزحراث ظلبُت، ودِا  ؤبِى

ازش ظلبا ِلى  بء ٠بحر ِلى اإلاجخمْ، مؽحرا بلى ؤن ِذم العُىشة ًادي بلى الخُٕب ًِ الّمل والذساظت، ٍو ِو

ادي بلى ٠ثرة مشاحّت الىىاست، وصٍادة الحاحت  ذ ًادي في بّن الحاالث همي الحُاة الُىمُت، ٍو م، ٜو بلى الخىٍى

اة   .بلى ال٘ى

اًت الصحُت ألاولُت ًبلٖ  ّمل ٘حها  1171ًز٠ش ؤن ِذد مشا٠ض الِش ممشلا وممشلت،  07643وبِبا و 8536َو

 .وبِبا 086في خحن ًبلٖ ِذد ؤوباء ألاوٙا٥  363ُ٘ما ًبلٖ ِذد الفُادلت 
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 م3121-يناير - 41 - 2541-ى لجماد األو -3اإلثنين 

 عبِؼخ ٔىسح رطٍك ثشٔبِظ "رظُُّ ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ"

ش والجىدة بجامّت ألامحرة هىسة بشهامج  ت جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث»ؤولٝذ و١الت الخىٍى َُّ ، الهادٗ بلى «ؤلال٢تروه

ت مً  َُّ ُٚ الصحُذ للخٝىُت، وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُم ت، مً خال٥ الخٌى َُّ ت الخّلُم َُّ ض الّمل دِم وحٍّض

ش  ت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاط مً جىٍى َُّ ٝت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِل ْ مجهم بىٍش
َّ
الُٝام بالذوس اإلاخٜى

توجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال َُّ   .٢تروه

ت ،  َُّ ت الخّلُم َُّ م ؤلال٢ترووي، والخّلُم ًِ ُبّذ، في جدعحن الّمل
ُّ
عهم البرهامج الزي حؽٗش ِلُه ِمادة الخّل َو

م ؤلال٢ترووي
ُّ
ٝت الصحُدت. وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاط للخّل ُٚ الخٝىُت بالىٍش  .ورل٤ بخٌى
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 عىائز جلبِؼخ ٔىسح يف ِضبثمخ ئٔزبط اٌفٍُُ اٌمظري 0

 

عت ألامحر مدمذ بً ظلمان  3خفذث والباث الخفامُم والٙىىن بجامّت ألامحرة هىسة،  حىاثض في معابٝت ماظَّ

ت» بً مدمذ آ٥ ظّىد إلهخاج الُٙلم الٝفحر َُّ اٜت الحش٠ ، والتي ؤُٜمذ جدذ «ؤخ٣ام ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا

اث اإلالخٝى ا َُّ ض، لمً ّ٘ال اًت ـاخب العمى اإلال٣ي ألامحر ظلىان بً ظلمان بً ِبذالٍّض لؽشعي ألاو٥ ِس

اٜت،  وخفلذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث، والىالبخان مجذًت آ٥ م٣ي، لألشخاؿ روي ؤلِا

وخفت البراٟ ِلى اإلاش٠ض الشابْ، والىالبت ؤزحر الخلٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبخان سصان الّٝل، وهىسة 

ىن ِمى َُئت جذَسغ في  يب ؤبِى   .الٝعماإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط، وحمُْ ؤ٘الم الىالباث مً بؼشاٗ ٍص

ى  ت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجَّ َُّ ت الخفامُم والٙىىن الذ٠خىسة ـِخت اإلاىحري بنَّ ال٣ل َُّ الذ ِمُذة ١ل ٜو

ت  َُّ ًَّ خحر َمً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادل ا وؤلابذاُ ل٢ُ ًَّ مً الخمحُّ جه ِ
ّ
م ١لَّ ما ًم٢ ببذاِاث الىالباث، وجّٝذِ

ت َُّ  .والذول
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 ختززُ ثشٔبرلهب اٌضمبيف ثٕذواد يف اجلبِؼبد اٌضؼىدَخ« 02اجلٕبدسَخ

 

ت »حؽهذ الّٙالُاث الثٝاُ٘ت إلاهشحان  اك، « 20الجىادٍس الُىم ِذًدا مً الىذواث في زالر حامّاث ظّىدًت بالٍش

وجخخخم الّٙالُاث ًٔذا بجامّت اإلال٤ ظّىد.. خُث حّٝذ الُىم هذوجان زٝاُ٘خان في حامّت ألامحرة هىسة بيذ 

، وحؽاٟس ٘حها ١ل مً: «1121ت في سئٍت اإلامل٢ت ألابّاد الاحخماُِ»ِبذالشخمً، وجىاٜؾ الىذوة ألاولى مىلُى 

ا الذ٠خىسة  ٙلي، وهادًت الهضاُ، وجذًَش لم، والذ٠خىسة بًمان الٍٝى ، والذ٠خىسة ؤظماء العٍى الذ٠خىسة هىسة اإلاباٟس

لم.. وجدبّها هذوة بّىىان  م العٍى ، وحؽاٟس ٘حها ١ل مً: «الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل الاحخماعي»ٍس

اء ِبذالبذٌْ الُافي، والذ٠خىسة مها حَشغ  الذ٠خىسة ُت هفش هللا هُاص، والذ٠خىسة ٘و هىا٥ الُّذ، والذ٠خىسة ٜس

ا َىذ ِامش الّخُبي   .الجَشغ، وجذًَش

٘ٝه اإلاخٕحراث واإلاعخجذاث في »وجٝام بالتاامً مّها هذوجان بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت بّىىان 

ْ ؤلاظالمي ؽ«لىء الدؽَش اٟس في الىذوة ألاولى ١ل مً: الذ٠خىس ظلُمان ؤبا الخُل، والذ٠خىس ؤخمذ ، َو

ىاهُا،  الشلُمان، والذ٠خىس خٝاس مدمذ ؤخمذ مً دولت حؽاد، والذ٠خىس ِبذالحٞ التر٠ماوي مً دولت بٍش

ا الذ٠خىس ِبذهللا الفامل ذًَش   .ٍو

ذالشخمً العذٌغ، والذ٠خىس مدمذ ُ٘ما ٌؽاٟس في الىذوة الثاهُت جدذ هٙغ الّىىان ١ل مً: الذ٠خىس ِب

ا  ذًَش الٝاضخي، والذ٠خىس واَش ألاؼشفي مً دولت با٠عخان، والذ٠خىس ِبذهللا ؼا٠ش الجىُذي مً دولت مفش، ٍو

ض اإلادمىد   .الذ٠خىس ِبذالٍّض

اك ًٔذا، ألاسبّاء، خُث جٝام هذوة بّىىان  ىٍم اإلاهشحان آخش ّ٘الُاجه بجامّت اإلال٤ ظّىد بالٍش ٘ٝه »ٍو

ؽاٟس ٘حها ١ل مً: الؽُخ ؤخمذ اإلاشابي مً دولت مىسٍخاهُا، «ٕحراث واإلاعخجذاث في اإلاجخمْ اإلاعلماإلاخ ، َو

ذ. وجخخخم الّٙالُاث في  ا الذ٠خىس ؤخمذ اإلاٍض ذًَش ُٞ العذًشي، والذ٠خىس ِبذاإلادعً الخخُٙي، ٍو والذ٠خىس ج٘ى

ا ، وال«ؤَمُت ألاخالٛ في خُاة اإلاعلم»الجامّت بمدالشة جدذ ِىىان  ذًَش تي ًٝذمها الؽُخ ـالح اإلإامسخي، ٍو

 .الذ٠خىس ؤخمذ الحعحن
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 ثزىصُك ػاللخ اٌجحش ثبٌزذسَشٍِزمً عبِؼخ ٔىسح َىطٍ 

  

ؤوصخى ملخٝى مش٠ض بدىر ١لُت آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر الزي ؤُٜم بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً 

ذ مً حىدة الخّلُم  اك بخىزُٞ ِالٜت البدث بالخذَسغ والخذَسغ بالبدث ألجها ِالٜت مخذاخلت جٍض بالٍش

ْ م  . ً وعبت ؤلاهخاج البدثي الىوجيوالبدث في اإلااظعاث الخّلُمُت ج٘ش

م ِلى بهخاج بدىر ِلمُت راث  ٠ما ؤوصخى بةوؽاء وخذاث بدثُت في ألاٜعام ألا١ادًمُت إلاخابّت الىالب وجدٙحَا

اإلاُت مً خاللها،  ل مً الجامّت وحىاثض مدلُت ِو ؤَمُت ِلمُت ومىاـٙاث ِالُت جم٢جهم مً الحفى٥ ِلى جمٍى

 .مخخففت جثري البدىر اإلاؽتر٠تبٜامت ماجمشاث وملخُٝاث ِلمُت 
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 رظُُّ ورذسَش ادلمشساد االٌىرتؤُخ جببِؼخ ٔىسح

ش والجىدة بجامّت ألامحر  هىسة بشهامج "جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث الال٢تروهُت"، الهادٗ بلى  ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً ألاداء  ض الّملُت الخّلُمُت مً خال٥ الخٌى دِم وحٍّض

ش وجذَسغ اإلاٝشساث  ٝت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى بىٍش

  ل٢تروهُت.الا

عهم البرهامج الزي حؽٗش ِلُه ِمادة الخّلم الال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ في جدعحن الّملُت الخّلُمُت  َو

ٝت الصحُدت. ُٚ الخٝىُت بالىٍش   ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الالتاام  بمىججُت وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم الال٢ترووي في الجامّت ٍو

ش وجذَسغ اإلاٝشساث الال٢تروهُت، مما  ت مخىاثمت مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى مُّاٍس

ًادي بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث الال٢تروهُت وحّضص 

  .10لـ الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث الٝشن ا

مش البرهامج بإسبْ مشاخل ؤظاظُت هي مشخلت الترؼُذ، خُث ًدُذ الاهممام بلى البرهامج مً خال٥ الترؼُذ  ٍو

ت  خ اهىالٛ البرهامج وتهُئت مُثاٛ الّمل ِبر جدذًذ اإلاٝشس الجاٍَض حن مً جاٍس ٞ همىرج ًمخذ بلى ؤظبِى الزاحي ٘و

ش ِبر جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِ لى هٍام بداسة الخّلم ومشخلت الخذَسغ الال٢ترووي للمٝشس الٙىُت ومشخلت الخىٍى

ؽمل مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها وجٝذًم الخٕزًت الشاحّت ِلحها وؤخحرا مشخلت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥  َو

 اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث واإلاٝابالث. 

 

 

 

 

http://makkahnewspaper.com/article/591930
http://makkahnewspaper.com/article/591930


 

69 

 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

 عٍضخ ػٍُّخ رشخض أِشاع األطفبي 20
Faceb to TwitterShar e to Em ailShare to WhatsAppShare to Mor eShare to Share 

جىٍم الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ بالخّاون مْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا في حامّت ألامحرة هىسة بيذ 

  بّذ ٔذ ّ٘الُاث اإلااجمش الخامغ للجمُّت. ِبذالشخمً،

وؤوضح سثِغ الجمُّت سثِغ اإلااجمش الذ٠خىس ِبذهللا الّمحر ؤن اإلااجمش ظِؽهذ مؽاس٠ت مخدذزحن مخخفحن في 

مجا٥ وب ألاوٙا٥ مً داخل اإلامل٢ت وخاسحها، إلاىاٜؽت ؤمشاك الشبى والجهاص الخىٙسخي ِىذ ألاوٙا٥، والدعمم 

شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ ومخاوش اإلاجالي، والعمىت، وؤ مشاك الذم الىسازُت وال٢لى، بلا٘ت بلى مشك الخىخذ ٘و

 ألالّاب الال٢تروهُت. 
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ثشٔبِظ" رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ " يف عبِؼخ األِريح  ئطالق
  ٔىسح

ش والجىدة ممثلت بّمادة الخّلم الال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ بشهامج" جفمُم وجذَسغ   ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ض الّ  اإلاعخىي ألاظاسخي اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت " ملُت الخّلُمُت بذوسجه الثاهُت خُث حهذٗ البرهامج بلى دِم وحٍّض

ٝت  ْ مجهم بىٍش ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس اإلاخٜى مً خال٥ الخٌى

ش وجذَسغ اإلا ٝشساث ؤلال٢تروهُت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى

ُٚ الخٝىُت خُث ٌعاَم البرهامج في جدعحن الّ، 9 خمىسي(011) ملُت الخّلُمُت ومخشحاتها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍت  ٝت الصحُدت. وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت ٍو جدث  التي الجامّتبالىٍش

ت مخىاثمه مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىى  غ ِلى الالتاام بمىججُت مُّاٍس ٍش وجذَس

مما ًادي بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ل٢تروهُت.اإلاٝشساث ؤلا

.ً  ؤلال٢تروهُت وحّضص الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث الٝشن الحادي والّؽٍش

 بإسبّت مشاخل ؤظاظُت وهي: واإلاؽشوُ ًمش 

بشهامج جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت ورل٤ مً خال٥ مشخلت الترؼُذ خُث ًدُذ ل٤ الاهممام بلى        -

ٞ همىرج  خ اهىالٛ  الترؼُذ جمخذالترؼُذ الزاحي ٘و حن مً جاٍس  البرهامج.بلى ؤظبِى

ت الٙىُت       -  مشخلت التهُئت مُثاٛ الّمل جدذًذ اإلاٝشس الجاٍَض

ش خبحر اإلاادة. جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى هٍام        - اث وألاوؽىت مشخلت الخىٍى ؽمل بىاء اإلادخٍى بداسة الخّلم َو

 والخُُٝماث و١ا٘ت اإلاّلىماث ؤلاسؼادًت للىالبت. خمىس الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت. خمىس اللٝاءاث الذوسٍت

ؽمل مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها وجٝذًم الخٕزًت        - مشخلت جذَسغ اإلاٝشس: الخذَسغ ؤلال٢ترووي َو

 مخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي والخإ٠ذ مً ٘اِلُخهالشاحّت ِلحها. 

 واإلاٝابالثوفي جهاًت البرهامج جإحي مشخلت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث 
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رذسَجُخ ٌزؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌٍٕبطمبد عبِؼخ األِريح ٔىسح رمذَ دوساد 
 ثغريهب

 بّذ ًىم. لزل٤ 
ً
تااًذ ؤلاٜبا٥ ِلى حّلمها ًىما ت وزٝا٘ت الحماسة ؤلاظالمُت والّشبُت، ٍو جمثل اللٕت الّشبُت ٍَى

خ  ا في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً في جاٍس  01/ 08ؤوشخئ مّهذ حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر

 َـ لخذمت لٕخىا الّشبُت.0322/

عخٝبل اإلاّهذ مىز جإظِعه والباث مً ؤ٠ثر مً  دولت خى٥ الّالم؛ للذساظت في بشهامج الذبلىم، ٘خدىُى ُ٘ه 31َو

٘ععى اإلاّهذ مىز وؽإجه بلى اظخخذام ؤخذر الاظتراجُجُاث   الثٝا٘اث وجخىخذ ُ٘ه اللٕت جدذ ظٝٚ واخذ.

عُت، ووّىس بشامج اإلاّهذ ال  خّلُمُت بما ًخىا٘ٞ مْ معخجذاث الخخفق.الخذَس

ذ دؼً اإلاّهذ خال٥ الّام الذساسخي  ىاء( بالخّاون بحن و١الت  0325/0326ٜو مؽشوِا ساثذا بمعمى ) بزشاء ِو

دعم َزا اإلاؽشوُ بالخخىُي الذُٜٞ اإلابجي ِلى دساظت  ش والجىدة، ٍو الؽاون الخّلُمُت باإلاّهذ و و١الت الخىٍى

بُت م. الاخخُاحاث الخذٍس  لألِماء، وجباد٥ الخبراث اإلا٢دعبت واإلامحاة باالبخ٣اس في الخذَسغ والخٍٝى

ماء  عخماٗ ل٣ل لٝاء ؤخذ ألِا ماء َو ا ألِا ت مً اللٝاءاث الّلمُت التي جدمَش وفي َزا ؤلاواس جىٍم مجمِى

 .لّشك ججشبت هاجحت ؤو ٢٘شة مهىُت ؤو إلحشاء ِفٚ رَجي خى٥ ٜمُت حّلُمُت

بُت اإلافىٙت لثالزت معاساث راث ٠ما جىٍم في معاٛ ز ت مً الذوساث الخذٍس ىاء مجمِى اٍن إلاؽشوُ بزشاء ِو

اث مخخففت جخإَل بّذ رل٤ ألن جدؽ٣ل في اإلاّهذ  ً مجمِى ِالٜت بالخخفق وتهذٗ َزٍ الذوساث بلى ج٣ٍى

ت مً مخخففاث ِلم اللٕت الخىبُٝي؛ ل٣ُىن اإلاّهذ بِذ خبرة ساثذ وؼامل ل٣ا٘ت مخى لباث دواثش اظدؽاٍس

 الخخفق.

خ  ا؛ لتااًذ  ٠01/6/0325ما ا٘خخذ اإلاّهذ بخاٍس ٌ بشهامج الذوساث الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر

ى بشهامج ٜىي البيُت الّلمُت، جٝىم ِلى جىُٙزٍ هخبت مً  الىلب ِلى حّلم اللٕت الّشبُت مً ٜبل اإلاُٝماث، َو

ٝذم َزا البرهامج جلبُت لإلٜبا٥ اإلاتااًذ ؤِماء َُئت الخذَسغ اإلاخخففاث في حّلُ م اللٕت الّشبُت لٕت زاهُت، ٍو

شاك  ِلى حّلم اللٕت الّشبُت مً اإلاُٝماث بما ًخىا٘ٞ مْ ؤَذاٗ اإلاخٝذماث لخّلُمهً اللٕت الّشبُت أٔل

ا مً ـىجُ اث الخىاـل الحُاحي، وجشج٢ض الذوساث ِلى جذَسغ مهاساث اللٕت الّشبُت ألاسبْ مذمجت بّىاـَش
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ت بؽ٣ل ج٣املي.  شاك  ومٙشداث وجشا٠ُب هدٍى ذ دؼيذ اإلاشخلت ألاولى مً البرهامج لخّلُم اللٕت الّشبُت أٔل ٜو

. ٘اظخمش اإلاّهذ باظخ٢ما٥ البرهامج لِعخٝبل 
ً
 ملمىظا

ً
ذ خٝٝذ هجاخا بحن، ٜو الخىاـل مً خال٥ دوسجحن جذٍس

شاك الخىاـل الحُاحي. و ظخ٣ ىن اإلاشاخل الٝادمت مً الذوساث لخّلُم اللٕت الىالباث لاللخداٛ بالذوساث أٔل

شاك الىبُت. شاك خاـت ١اأٔل  الّشبُت أٔل

ٞ حّلُم اللٕت مً خال٥ اإلاىاٜٚ       و ٌععى البرهامج بلى حٍّشٚ اإلالخدٝاث به بالثٝا٘ت العّىدًت، ًِ وٍش

خُت، والّٙالُاث. ٘مً خاللها جخّٗش الىالبت ِلى حىاهب مخّذدة مً الثٝا٘ت العّىدًت مثل : ألاما٠ً الخاٍس

اداث المُا٘ت.  ِو

ذ مً اإلاّلىماث ًِ الذوساث اإلاٝذمت ًم٢ى٢م الخىاـل ِبر :  وإلاٍض

Inst-non-arabic-ECTA@pnu.edu.sa 
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 م3121-فبراير - 2 - 2541-جماد األولى  -5 األربعاء

  رزجىن ِجبدساد إلداسح ادلششوػبد اٌظغريح ٌٍطبٌجبدعبِؼخ األِريح ٔىسح 
ب وجإَُل الىالباث في بُىث خبرة مدلُت،   في بواس اَخمام ١لُت اإلاجخمْ بالؽشا٠ت اإلاجخمُّت وبإَمُت جذٍس

ت مً الىالباث اإلاخمحااث ، واإلاخمثلت ببرهامج   ( Art-Pً٘ ألامالٟ)  حّاوهذ ال٣لُت مْ ؼش٠ت ب مجمِى في جذٍس

بُت مجها  ت مً الذوساث الخذٍس دساظت بداسة اإلاؽشوِاث الفٕحرة للىالباث، خُث ًخممً البرهامج مجمِى

ُٝت لبىاء اإلاؽشوِاث الفٕحرة، ودساظت ؤَم  الجىاهب اإلاالُت و الٙىُت لذخى٥ اإلاؽشوِاث، واإلاهاساث الدعٍى

ٝت جُّٙلها لبىاء اإلاؽشوُ، بّذ ؤن جم  ٝت جُّٙلها، وبىاء الّالٜاث الّامت ووٍش ٞ و وٍش الّىاـش اإلاعاِذة للدعٍى

إلاؽشوِاث ـٕحرة ورل٤ لالهممام للبرهامج وجإَُلهً للبذء في  اخخُاس الىالباث اإلاخمحااث، و الالحي ًمل٢ً ؤ٣٘اسا

ما٥. ادة الِا ٞ لٍش  وٍش

مً الؽش١اث الالحي جدشؿ ِلى دِم الىالباث مً خال٥   ( Art-Pوججذس الاؼاسة بإن ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ )

ب اإلاُذاوي لىالباث لذحهً في الؽش٠ت، وجٝذًم وسػ الّمل اإلاىاظبت لهً، خُث ظبٞ ؤن جم جُُٝم  الخذٍس

ُٝت لىالباث مً ٜبلهً في مبادسة دِم ألاظش اإلاىخجت الخابّت لجمُّت بيُان .  الخىي الدعٍى

بالؽ٢ش إلداسة ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ لهزٍ اإلابادسة، مىضحت  ١لُت اإلاجخمْ الذ٠خىسة هىسة الٝمِب  وجٝذمذ ِمُذة 

ٝي والخجاسي لىالباث ا ش ال٢ٙش الدعٍى ل٣لُت مما ًى٢ّغ بًجابا ِلى شخفُت ؤجها الجإلىا حهذا في ظبُل جىٍى

ش الىالبت  الىالبت مما ًمىدها ؤ٘ٝا سخبت لخذمت هٙعها وووجها وؤمتها، وظبٞ لل٣لُت جبجي مبادساث مً ؼإجها جىٍى

ذ بداسة ال٣لُت بلى ؤن ألابىاب مٙخىخت  ت شخفُتها لخ٣ىن ِىفشا ٘اِال في مجخمّها، وهَى ها وجٍٝى وجىمُت مّا٘س

ت والاهخاج وخذمت اإلاجخمْ. ل٣ل اإلابادساث التي  ًم٢ً ؤن جمىذ الىالبت ٘ماءاث جىمي ٜذساتها في ظبُل اإلاّ٘ش
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 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

ريح ٔىسح حيظذْ أسثغ عىائز وِشاوز ِزمذِخ يف ِضبثمخ ِطبٌجبد عبِؼخ األ
 ّبْ ثٓ زلّذ آي صؼىدٍثٓ ص األِري زلّذ

ؤِلىذ ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ آ٥ ظّىد ًِ هخاثج معابٝت بهخاج الُٙلم الٝفحر" ؤخ٣ام 

اًت ـاخب العمى اإلال٣ي ألامحر ظلىان بً ظلمان بً  اٜت الحش٠ُت "، ورل٤ جدذ ِس ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا

ض لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥  اٜت خُث خفلذ والباث حامّت ألامحرة ِبذ الٍّض لألشخاؿ روي ؤلِا

مُت  –هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممثلت ب٣لُت الخفامُم والٙىىن  ِلى  –ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

 مشا٠ض مخٝذمت باإلاعابٝت.

اإلاشا٠ض الشابْ ٘ٝذ خفلذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث والىالبت مجذًت آ٥ م٣ي وخفت البراٟ ِلى  

والىالبت ؤزحر الخلٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبت سصان الّٝل وهىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط وحمُْ ؤ٘الم 

ىن ِمى َُئت جذَسغ في الٝعم. يب ؤبِى  الىالباث مً بؼشاٗ ؤ.ٍص

ت ٌّذ مً ؤبشص ما ًمحا و ٍى الباث ٜعم الخفمُم الجذًش بالز٠ش ؤن بهخاج ألا٘الم الٝفحرة والىزاثُٝت والخِى

عهم في جدُٝٞ الخّاون بحن  مُت، بما ًدٝٞ سظالت وؤَذاٗ ال٣لُت والٝعم َو الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

 الٝىاِاث الّامت والخاـت اإلاخخلٙت في جىمُت اإلاجخمْ وخذمخه.

٣اث للىالباث الٙاثضاث م خمىُت لهً وجٝذمذ ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن د.ـِخت اإلاىحري بالتهىئت والخبًر

 مً الخٙٛى والىجاح، وؤ٠ذث ِلى ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى ببذاِاث الىالباث وجٝذم ١ل 
ً
ذا مٍض

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت والذولُت.
ّ
 ماًم٢

مُت د. ظىصان  الُدحى بلى ؤن الٝعم ًدشؿ ِلى وؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل العّىدي مْ  الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً.
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

سلرتػخ وِجزىشح ِٓ عبِؼخ األِريح  122َىَ ادلشأح اٌضؼىدَخ األوي َىشَ 
  ٔىسح

 لذوس اإلاشؤة العّىدًت الشاثذ ؤٜام
ً
ًىم اإلاشؤة العّىدًت  1106 مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي لمً بشهامجه لّام   ببشاصا

و   ً ـاخباث العمىألاو٥ مخممًىا الّذًذ مً اإلادالشاث و وسػ الّمل بدؽٍشٚ شخفُاث وعاثُت مخمحاة م

ما٥ العّىدًاث وؼاِشاث و بِالمُاث .  ظُذاث ألِا

في الُىم   ؼهادة 34وهُابت ًِ اإلاؽٗش الّام ٠ّشم مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي والباث حامّت ألامحرة هىسة بدعلُم 

م في الُىم الثاوي و الُىم الثالث  44ألاو٥ و  لباث ؼهادة ورل٤ إلامثلت ِمادة ؼاون الىا011ؼهادة ج٢ٍش

 بالجامّت.

وجإحي َزٍ اإلاؽاس٠ت لمً اظتراجُجُت الجامّت الهاد٘ت بلى جُّٙل دوس الىالبت ورل٤ بمؽاس٠تها في اإلادا٘ل التي 

مً ؼإجها حعلُي المىء ِلى مىجضاث اإلاشؤة العّىدًت الشاثذة في ١ا٘ت اإلاجاالث، ومعاَمتها الٙاِلت في جىمُت 

 ُّ
ُ

 ذث مً ؤحلها.اإلاجخمْ ورل٤ مً حامّت اإلاشؤة التي ؼ

شة بيذ ٘هذ ًِ وؽإة حامّت ألامحرة هىسة والجهىد اإلابزولت إلخشاج  ومً لمً اإلالخٝى جدذزذ الذ٠خىسة الجَى

ض سخمه  ٙحن اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض َزا الفشح الخّلُمي الزي بذؤ بذِم مً خادم الحشمحن الؽٍش

ه ِلى جإَُل اإلاشؤة العّىدًت بخخففاث دُٜٝت و   هللا، بم٣اهُاث ِالُت حعاِذَا في الخمحا بمجاالتها وخـش

 اإلاخخلٙت.

م في الّذًذ مً اإلادا٘ل واإلااجمشاث الذاخلُت  الجذًش بالز٠ش ؤن والباث الجامّت خفذن حىاثض وؼهاداث ج٢ٍش

والخاسحُت ، ورل٤ مً زماس دِم مّالي مذًشة حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الذ٠خىسة َذي الّمُل الذاثم 

 عخمش لىالباتها جدذ مٍلت ِمادة ؼاون الىالباث.واإلا

ت مجها ؤس١ان الًٙ الدؽ٢ُلي  ِلى َامؾ الّٙالُاث هٍمذ بداسة مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي ِذد مً ألاوؽىت اإلاخىِى

شافي ٠ما ـاخبها صواًا مخخففت لأللّاب الخّلُمُت لألوٙا٥. ش الٙىجٔى  والخفٍى

 

 

http://ien.sa/node/14934
http://ien.sa/node/14934


 

76 

 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -22 األربعاء

اذلُئخ ادلٍىُخ ٌٍغجًُ وَٕجغ رزوس ئداسح رمُٕخ ادلؼٍىِبد واالرظبالد يف 
 عبِؼخ األِريح ٔىسح

 
ً
 إلاعاعي حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً في جىبُٞ ؤ٘مل اإلاماسظاث الٙىُت والخٝىُت اإلاىبٝت ِاإلاُا

ً
امخذادا

ض   إلابذؤ الخ٣امل والخباد٥ اإلاّشفي مْ مخخلٚ الجهاث والٝىاِاث الح٣ىمُت باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، وحٍّض
ً
ا

 مً 
ً
ذا اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت في ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث ٘و

ي ش ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث بالهُئت اإلال٢ُت للجبُل ٍو بْ لالواُل ِلى آلُاث واحشاءاث جىُٙز مؽشوُ جىٍى

ت الشاثذة التي (Virtual Desktop Infrastructure) هٍام ألاحهضة الا٘ترالُت ٍش ْ الخىٍى ّذ بخذي اإلاؽاَس ٌُ ، والزي 

ت ألاهٍمت الخٝىُت الذاِ ْ ٠ٙاءة وحاٍَض ، ل٘ش
ً
مت حّمل ِلحها ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث خالُا

ُذْن مّالي 
َّ
ت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، بةؼشاٗ مباؼش ومخابّت خثِثت مً ل للّملُت الخّلُمُت وؤلاداٍس

 .مذًشة الجامّت د. َذي بيذ مدمذ الّمُل

 مً ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث ِلى جدُٝٞ معاعي حامّت ألامحرة 
ً
ا اسة خـش ٠ما جإحي َزٍ الٍض

ت لالظخٙادة مً هىسة  بيذ ِبذالشخمً في جباد٥ الخبراث مْ ١ا٘ت الجهاث والٝىاِاث الح٣ىمُت وبجاخت الٙـش

ش هٍام ألاحهضة  ْ الشاثذة والبىاءة وما خٝٝه مؽشوُ جىٍى ثمشة، هخاج جىُٙز جل٤ اإلاؽاَس
ُ
ججاسب الجامّت اإلا

 :في الجامّت ِذًدا مً ألاَذاٗ ومجها (VDI) الا٘ترالُت

ذجٝذًم      .1  .خذمت ألاحهضة الا٘ترالُت لخمعت آالٗ معخخذم في هٙغ الٜى

ذ الذخى٥ ووٜذ حؽُٕل البرامج     .2  .جٝذًم الخذمت بإداء ِالي خاـت ٜو

3.      ْ ا ِىذ الىلب بؽ٣ل ظَش حَر حر ظُاظاث ألامان ؤزىاء الاظخخذام مْ خَٙ بُاهاث اإلاعخخذمحن و ج٘ى ج٘ى

 .وآمً

 .الفُاهت وجٝذًم الذِم الٙجي بؽ٣ل ِاحلجٝلُل ج٣الُٚ الدؽُٕل و      .4

 مً ظّادة مذًش بداسة الدؽُٕل الخٝجي
ً
ذ الضاثش ٠ال باإلداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث  وفي خُىه اظخٝبل ال٘ى

والاجفاالث بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الذ٠خىس ٔاصي الٕامذي وظّادة مذًش مش٠ض البُاهاث بالجامّت 
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لبدث و اظخّشاك آلُاث جىُٙز َزا اإلاؽشوُ الحُىي مْ ِشك جٝذًمي ًىضح آلُت  الُّٝل،اإلاهىذط ظّىد 

 .بِذاد اإلاىاـٙاث الٙىُت و بداسة اإلاؽشوُ في حمُْ مشاخله والخىي التي ؤدث بلى بهجاح َزا اإلاؽشوُ

اسة حىلت إلاش٠ض بُاهاث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ذ جخللذ ّ٘الُاث الٍض للخّٗش ِلى  (Data Center)   ٜو

ذ ِلى ٔٗش  لْ ال٘ى
ّ
عخخذمت، ٠ما او

ُ
ت اإلا ؽٕلت للمش٠ض وألاهٍمت الخٝىُت والخّلُمُت وؤلاداٍس

ُ
ؤخذر الخٝىُاث اإلا

ومش٠ض اخخباساث  (Network Operations Center) خىادم ألاهٍمت وألاحهضة ومش٠ض الخد٢م بؽب٢ت الجامّت

 (System Test Bed)  ألاهٍمت الخٝىُت

 
ً
فىٚ مً مشا٠ض البُاهاث اإلاخٝذمت جٝىُا ًُ الجذًش بالز٠ش ؤن مش٠ض بُاهاث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً 

 إلاا ًمخل٢ه مً ٜذساث ِالُت ِلى الخىظْ في ألاهٍمت وزباث في  (Tier 3) اإلاُّاس الّالمي  لخىا٘ٞ جفمُمه مْ
ً
هٍشا

 بّٙالُت ِالُت وآمىتالبيُت الخدخُت والٝذسة ِلى جٝذًم الخذماث الخ
ً
 وخاسحُا

ً
 .ٝىُت داخلُا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 فؼبٌُخ ِؼشفُخ ورذسَجُخ يف ِشوز أحببس اٌؼٍىَ اٌظحُخ جببِؼخ ٔىسح  21

بُت  10مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً  هٍم  ُت وجذٍس لمً  ّ٘الُت مّ٘ش

ش مهاساث البدث الّلمي في مجا٥ الّلىم  ؤوؽىخه للٙفل الذساسخي ألاو٥، ؼملذ ّ٘الُاث مخخففت في جىٍى

لىم الخاَُل  -الصحُت في ال٣لُاث الصحُت الخمغ )الىب البؽشي  –الفُذلت –ألاظىان وب –الصحت ِو

 ).الخمٍشن

ذ ألاوؽىت بحن  بُت،  4وسؼت ِمل،  05 وجىِى ا  مدالشاث، و دوسة جذٍس مً ؤِماء َُئت الخذَسغ  317خمَش

والبت. وؼاٟس في جٝذًم ألاوؽىت سواد مخخففحن في ألابدار الىبُت  032وميعىبى اإلاعدؽٙى الجامعي، و 

، مجهم
ً
اإلاُا  ِو

ً
ذمذ ُِادة البُاهاث باإلاش٠ض معدؽاسون باإلاجلت ال  مدلُا ىاهُت. ٜو بظدؽاسة وخذمت  44ىبُت البًر

 . بدثُت

، واجاخخه   ”JMP“اإلاش٠ض خال٥ جل٤ الٙترة ِلى الشخفت ألا١ادًمُت لبرهامج جدلُل البُاهاث البدثُت وخفل 

 
ً
لمُت. إلايعىبي الجامّت واإلاعدؽٙى الجامعي لدعهُل جدلُل بُاهاتهم البدثُت و الذساظاث الّ  مجاها

ٝذم   في ٠ُُٙت اظخخذام بشهامج ٍو
ً
ا بُت ؼهٍش ٠ما ؤِلً  .والبرامج البدثُت ألاخشي  الخدلُل اإلاش٠ض دوساث جذٍس

بِخماد لجىت ؤخالُٜاث البدث الّلمي لجامّت ألامحرة هىسة، وجم حسجُلها في اللجىت الىوىُت لألخالُٜاث  اإلاش٠ض 

ض للّلىم والخٝىُ ت بمذًىت اإلال٤ ِبذالٍّض مؽشوِا بدثُا مٝذما مً ميعىبي  13ت. وبظخٝبلذ اللجىت الحٍُى

  .الجامّت واإلاعدؽٙى الجامعي

جم بِخماد ظاِاث وسػ الّمل اإلاخخففت في ألابدار الصحُت بالهُئت العّىدًت للخخففاث  بلى رل٤ ٘ٝذ 

 .الصحُت
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 م3121- فبراير-24 - 2541-ى لجماد األو -27 اإلثنين

بِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشح رفبهُ ِغ ئداسح اٌرتثُخ اخلبطخ يف اإلداسح ع
 اٌؼبِخ ٌٍزؼٍُُ ٌزذسَت طبٌجبد وٍُخ اٌظحخ وػٍىَ اٌزأهًُ

لىم الخإَُل الُىم ألاخذ مز٠شة جٙ  ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت ب٣لُت الصحت ِو
ّ
اَم مْ ٜو

لىم الخإَُل  اك لخذٍسب والباث ١لُت الصحت ِو بداسة التربُت الخاـت في ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمىىٝت الٍش

ببرامج وماظعاث الخّلُم مً مىىلٞ اإلاعاولُت اإلاؽتر٠ت بحن اإلااظعاث واإلايؽأث الح٣ىمُت وألاَلُت اججاٍ 

ادي في مجا٥ اإلاعاولُت الاحخماُِت، في سخاب حامّت اإلاجخمْ بد٢م وبُّت ِملها وؤَذا٘ها وسظالتها ودوسَا ال ٍش

 .ألامحرة هىسة بى١الت الؽاون الخّلُمُت

م الفادس ِام  ض الذوس الخ٣املي اإلاؽتٟر 0321ؤجذ الاجٙاُٜت اظخجابت لألمش العامي ال٢ٍش َـ والزي ًٝخطخي بخٍّض

والذِىة بلى الخيعُٞ بُجهم بؽ٣ل دوسي  بحن ٜىاِاث الخّلُم والخّلُم الّالي واإلاهام اإلاىاوت لهما في الخّلُم

لب  ومعخمش لخدُٝٞ اإلاخشحاث اإلاىلىبت مً ؤحل الجهىك بالبلذ ِلى معخىي ماظعاث الىوً ٠ُذ واخذة ٜو

 .واخذ

بُيذ الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ و٠ُلت الؽاون الصحُت وو٠ُلت الؽاون الخّلُمت اإلا٣لٙت: "ؤن الجامّت جدشؿ 

ب اإلاُذاوي للىالبا اث التي جمذ دساظتها في اإلاىاهج ِلى الخذٍس عخٙاد مجها بخىبُٞ الىٍٍش ٌُ ث ورل٤ بخإمحن ؤما٠ً 

 ."الخّلُمُت ِلى واْٜ ّ٘لي

اٗ بإن اَخمام الجامّت بالؽشا١اث الٙاِلت ظعى بها بلى الخيعُٞ مْ بداسة التربُت الخاـت في  ّٝ وؤلا٘ذ الع

روي الاخخُاحاث الخاـت وهي الٙئت اإلاّىُت في ١لُت ؤلاداسة الّامت للخّلُم لخُّٙل اإلابادساث التي جخذم ٘ئت 

لىم الخإَُل  .الصحت ِو

ض الخّاون في مجاالث مخخلٙت مجها  اٗ في خذًثها ًِ مجاالث اإلاؽاس٠ت: "حععى الاجٙاُٜت لخٍّض ّٝ ذ الع وهَى

ُٙي، الخخاوب والبلْ، ِلم ب اإلاُذاوي في الّالج الٌى الىٙغ  جُّٙل مبادسة الخّاون مً خال٥ جىبُٞ الخذٍس

ؤلا١لُي٣ُي، الخٕزًت ؤلا١لُي٢ُُت والخثُٝٚ الفخي، ببرامج ومشا٠ض التربُت الخاـت في مذساط بشامج الذمج 

اك  والخّلُم الؽامل اإلاىصِت بمىىٝت الٍش

ت لخذمت  وخخمذ خذًثها بالؽ٢ش لإلداسة الّامت للخّلُم بٙخذ مجا٥ الؽشا٠ت التي مً ؼإجها بجاخت الٙـش

http://ien.sa/node/14987
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ماء َُئت الخذَسغ والىالباث بخ٢ثُٚ الجهىد إلًجاد الحلى٥ الىالباث ٠ما جخذم ا لبدث الّلمي أِل

 .اإلاخخففت بالٙئت اإلاّىُت

حر  ومً حاهبه ؤِشبذ مذًشة بداسة التربُت الخاـت ألاظخارة ابدعام ألاخمذ ًِ "اَخمام بداسة التربُت الخاـت بخ٘ى

حر  ت مخ٣املت الخذماث الخّلُمُت والخإَُلُت  البذاثل الالصمت لعذ اخخُاحاث اإلاُذان التربىي لممان ج٘ى بِئت جشبٍى

ُُٙت والىبُُّت والخإَُلُت والصحُت، اٜت، مً خال٥ الاظخٙادة مً الخخففاث الٌى  والّالحُت لزوي ؤلِا

وفي ١لمتها ؼ٢شث ألاخمذ مبادسة حامّت ألامحرة هىسة التي ؤجاخذ اإلاجا٥ إلجمام الاجٙاُٜت و سخشث الام٣اهاث 

ُُٙت إلاّاَذ وبشامج  الخّاون و خخمذ خذًثهالخدُٝٞ  :"مخإملحن ؤن حّخمذ جل٤ الخخففاث في الدؽ٢ُالث الٌى

 ."التربُت الخاـت مً ٜبل حهاث الاخخفاؿ
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 األربعاء

رىبًِ ثبٌششاوخ ِغ عبِؼخ ٔىسح خلذِخ  رؼٍُُ اٌشَبع َذشٓ ِجبدسح
 طبٌجبد اٌرتثُخ اخلبطخ

 

اك ممثلت في بداسة التربُت الخاـت مبادسة ) ج٣امل( لخذمت والباث  ؤولٝذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمىىٝت الٍش

بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ، وخمشث   توالخىبُُٝالتربُت الخاـت بالؽشا٠ت مْ ١لُت الّلىم الصحُت 

الم التربىي ألاظخارة  اك ألاظخارة ابدعام ألاخمذ ومعاِذة مذًش ؤلِا الاحخماُ مذًشة بداسة لتربُت الخاـت بالٍش

ت الجضاس ، وسثِعت ٜعم الّٛى العمعي  ؼُخت بً دخُل وسثِعت ٘شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ ألاظخارة ٌعٍش

ذ ت الىىٞ والخخاوب  ألاظخارة حٍٕش شة الخخُٙي ومؽ٘ش بً سجاء وسثِعت ٜعم الّٛى الّٝلي ألاظخارة الجَى

ُْ و٠ُلت الجامّت للؽئىن الصحُت باإلداسة ألاظخارة ٘حروص ِثمان    ، ٠ما خمش الخٜى

لىم الخإَُل الذ٠خىسة لُىا خماد مُذة ١لُت الصحت ِو  .  الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ ِو

ب اإلاُذاوي لىالباث الّلىم الخىبُُٝت وجشج٢ض مبادسة ج٣امل ِلى  حن في جىبُٞ الخذٍس الخّاون بحن الى٘ش

جمٍشن  -هٙغ ب١لُي٣ُي  -الىىٞ وال٢الم  -ألامحرة هىسة في ؤسبّت مجاالث ) ِالج وبُعي ووٌُٙي  بجامّت 

   (وجثُٝٚ ـخي

ان خىت مىججُت مً خاللها ظدعخُٙذ الىالباث مً الجاهبحن ، خُث ذ ولْ الى٘ش ظِخم جىصَْ والباث  َزا ٜو

ال٣لُت ِلى اإلاّاَذ ومذاسط التربُت الخاـت ١ل خعب جخففه وبةرن هللا ظدعخُٙذ والباث) التربُت الخاـت 

اك مً الخذماث التي ظخٝذمها والباث الجامّت بةؼشاٗ مباؼش مً ؤِماء َُئت الخذَسغ  ( بمىىٝت الٍش

  . بالجامّت

ذ سخبذ الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ بالحمىس وؼ الذ : مبادسة ) ٜو اك إلوالٜه َزٍ اإلابادسة ٜو ٢شث حّلُم الٍش

الذ : بهىا بهزٍ الؽشا٠ت  ج٣ا٘ل ( هي ؤو٥ ؼشا٠ت حّٝذَا الجامّت مْ ؤلاداساث الخّلُمُت الخابّت لىصاسة الخّلُم ٜو

ىن ظيخم٢ً مً جدعحن اإلاىاهج ، والىالباث ظِعخٙذن بّذ هضولهً اإلاُذان ألجهً ظِباؼشن الحاالث ولشبما ج٣

 .  هي مؽشوُ الخخشج ور٠شث ؤهىا ظىدخاج بلى بٜامت وسؼت ِمل مؽتر٠ت

اك ألاظخارة ابدعام ألاخمذ ظّادة مذًش ِام  ؼ٢شث مذًشة  وفي راث العُاٛ  بداسة التربُت الخاـت بخّلُم الٍش

ِمهم حمُْ لذ للؽاون الخّلُمُت الذ٠خىسة هجالء الضامل  الخّلُم الذ٠خىس ِبذهللا اإلااوْ وظّادة اإلاعاِذ 
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ش مجاالث التربُت الخاـت وجدُٝٞ مبذؤ الجىدة وج٣امل الخذمت ُ٘ما  الؽشا١اث اإلاجخمُّت  التي حعهم في جىٍى

اٜت وحعذًذ اخخُاحاتهم في اإلاُذان التربىي ، والتي مً لمجها الؽشا٠ت مْ ١لُت الؽاون الصحُت  ًخذم روي ؤلِا

لىم  الصحُت ؽاون بجامّت ألامحرة هىسة و١ل الؽ٢ش لى٠ُلت ال٣لُت لل مُذة ١لُت الصحت ِو د. ظمش العٝاٗ ِو

 .  الخإَُل الذ٠خىسة لُىا خماد التي سخشث ؤلام٣اهاث لخدُٝٞ الخّاون 

حر البذاثل الالصمت لدعذًذ اخخُاحاث    ذ ِلى ج٘ى اك خـش وؤ٠ذث ألاخمذ ؤن بداسة التربُت الخاـت بمىىٝت الٍش

ت  حر بِئت جشبٍى اٜت مً اإلاُذان التربىي لممان ج٘ى مخ٣املت الخذماث الخّلُمُت والخإَُلُت والّالحُت لزوي ؤلِا

ُُٙت والىبُُّت والخإَُلُت والصحُت .. مخإملحن ؤن حّخمذ جل٤  خال٥ الاظخٙادة مً الخخففاث الٌى

  ..الخخففاث في الدؽ٢ُالث الىٌُُٙت إلاّاَذ وبشامج التربُت الخاـت مً ٜبل حهاث الاخخفاؿ

ت اإلايعٝت للمبادسة ٠ما ؼ٢شث ألاخمذ اإلاؽ ت التربٍى ش  ٘ش ت الجضاس ِلى حهىدَا اإلابزولت في جىٍى ألاظخارة ٌعٍش

ا٥ في جدُٝٞ الؽش١اث  مجاالث الّمل وحمُْ مً ظاَم في مز٠شة الخٙاَم ..ولإلِالم التربىي ودوسٍ  ّّ الٙ

 .. اإلاجخمُّت

الذ مً حاهب ري ـلت ر٠شث الذ٠خىسة لُىا خماد ؤن َزٍ اإلابادسة هي ألاولى   ل٢جها لً ج٣ىن ألاخحرة بةرن هللا ٜو

 للّمل 
ً
بن اإلاخذسباث ظُلتامً بإهٍمت وصاسة الخّلُم داخل بشامج ومشا٠ض التربُت الخاـت مما ًدٝٞ جإَُلها مهىُا

في اإلاُذان بّذ الخخشج بةرن هللا ، وظىدشؿ ِلى جضوٍذ مّلماث التربُت الخاـت في اإلاشا٠ض واإلاذاسط باإلاهاساث 

ت اظخٙادة الألاظاظُت ا ت الخإَلبعُىت لخإَُل الىالباث مما ًممً اظخمشاٍس  ُتُلىالبت مً الخذماث التربٍى

 .  اإلاٝذمت لها

ت ِىذها  .  وخخمذ خذًثها بٝىلها الخّلُم الخاؿ ًمثل ؤولٍى

اك جٝذم خذماتها الخّلُمُت أل٠ثر مً   والبت في 00111الجذًش ر٠ٍش ؤن ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمىىٝت الٍش

  حمُْ اإلاعاساث
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 األربعاء

 ٔذوربْ يف أسولخ عبِؼخ األِريح ٔىسح ضّٓ فؼبٌُبد اجلٕبدسَخ اٌضمبفُخ

ِبذالشخمً ؼاس٠ذ  في بواس الؽشا٠ت اإلاجخمُّت والتي حّذ مً ؤبشص اظتراجُجُاث حامّت ألامحرة هىسة بيذ

الجامّت في الّٙالُاث الثٝاُ٘ت في اإلاهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت، الُىم الثالزاء بٝاِت اإلااجمشاث في الجامّت 

لىمه اإلاعاِذ في حامّت . 1121بىذوة ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت  ؤداسث الىذوة ألاولى ؤظخار الحذًث ِو

حها ٜذمذ ِمى مجلغ الؽىسي ؤظخار ال٢ُمُاء  لم ٘و م العٍى ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الذ٠خىسة ٍس

اثُت   الٙحًا

 ر٠شث( 1121 سئٍت لىء في اظدؽشاُ٘ت هٍشة الشبخي ٔحر الٝىاُ) بّىىان ِمل وسٜت اإلاباٟس هىسة البروِ٘عىسة

عحر الّمل ج٣املُت ًذِم والّمل الاحخماُِت الؽاون وصاسث دمج ؤن" ٘حها ٞ َو  جدٝٞ واظتراجُجُت سئٍت ٘و

 ٘ئاجه ب٣ا٘ت اإلاجخمْ بةؼشاٟ والاحخماعي والخىىعي الخحري  الّمل مً اإلاعخُٙذة للٙئاث اإلاؽتر٠ت اإلافالح

ت وبجاخت الٙئاث َزٍ وجم٢حن الحذًثت، الاٜخفادًت الخىمُت معاساث في وؼشاثده  والخّلم، للّمل لها الٙـش

ّالت ِىاـش ل٣ُىهىا ل الىوً، بهخاحُت في معاَمت ٘و  وسٜت جلتها زم". ملمىط واْٜ بلى 3131 سئٍت ؤَذاٗ لخدٍى

ى٥  الثىابذ) بّىىان ِمل حامّت في  اإلاّاـشة واإلازاَب الُّٝذة ؤظخار جٝذًم مً( 1121 سئٍت ٌل في وألـا

لم ر٠شث مً خاللها ؤن سئٍت اإلال٤ ظّىد البروِ٘عىسة  ش وجذْ٘ بعجلت  1121ؤظماء العٍى جذِى بلى الخىٍى

ى٥ التي جٝىم ِلحها بالدها، بر حّخمذ الشئٍت ِلى زالزت مداوس: وهي اإلاجخمْ  ٞ الثىابذ وألـا الخٝذم لألمام ٘و

عٞ مْ بّمها في ظبُ
ّ
ل جدُٝٞ ؤَذا٘ها، الحُىي، الاٜخفاد اإلاضدَش، والىوً الىمىح، َزٍ اإلاداوس جخ٣امل وجد

 ."وحٍُّم الاظخٙادة مً مشج٢ضاث َزٍ الشئٍت

زم ٜذمذ الذ٠خىسة الباخثت هادًا الهضاُ اإلاخخففت في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت وال٣اجبت وسٜت ِمل خى٥ 

ذ  1121وآلُاث جىبُٝها( بُيذ ٘حها دوس اإلاىاوً في سئٍت  1121)ؤَمُت سئٍت  وبؼشا٠ه في جىُٙزَا ٠ما جىٜش

ض الاهخماء الىوجي، لذوس ال ىصاساث والٝىاُ الخاؿ إلهجاخها، وآلُاث ُٜاط الىجاح باإللا٘ت بلى دوسَا في حٍّض

الم في بىاء الفىسة الزَىُت  الم الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ودوس وصاسة الثٝا٘ت وؤلِا وخخمذ الىسٜت بمعخٝبل ؤلِا

 .للمل٢ت

المُت  ُ٘ما ٜذمذ الىذوة الثاهُت جدذ ِىىان )الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل الاحخماعي( اإلاعدؽاسة ؤلِا

ألاظخارة َىذ الّخُبي خُث بذؤتها وسٜت ِمل بّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم( لألظخار اإلاؽاٟس في ١لُت 

مُت التي  اء الُافي ؤوضحذ ٘حها ؤن "الىٙشة الٜش ض بجذة الذ٠خىسة ٘و الاٜخفاد وؤلاداسة بجامّت اإلال٤ ِبذالٍّض

مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ؤـبدذ اإلاحاة الىأُت ِلى حمُْ مُادًً الحُاة ، خُث ظاَمذ في بّن  ججعذَا
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ذ سشحذ َزٍ اإلاحااث التي جخمحا بها بلى ؤن  ا ٜو ا َزٍ اإلاىاْٜ ِلى هجاخها وجىظْ اهدؽاَس َش الخفاثق التي ج٘ى

 .جشقى بلى مّفاٗ وظاثي الخيؽئت الاحخماُِت

الخىاـل الاحخماعي اظخىاِذ ؤن ٣ًىن لها دوس ّ٘ا٥ في الّملُت الخّلُمُت ،  و جابّذ مؽحرة بلى ؤن ؼب٣اث

وسٔم ؤن اهدؽاس اظخخذام جل٤ الؽب٣اث ؤظهم في ب٘شاص الّذًذ مً العلبُاث التي ًجب الاهدباٍ لها خاـت وظي 

بًجاد ظبل مبخ٢شة  ألاحُا٥ الحذًثت مً الؽباب، بال ؤن الخإزحر ؤلاًجابي لخل٤ الؽب٣اث ًجّلىا هخىىس داثًما في

 ."لالظخٕال٥ ألامثل لؽب٣اث الخىاـل الاحخماعي في حمُْ مشاخله الخّلُمُت

بِىما ٜذمذ الاظخار اإلاؽاٟس في ٜعم العّىت بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ بّىىان )اظدثماس  

ذ بلى الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ(، وبُيذ ٘حها جدلُل لىاْٜ الؽباب في ؼب٣اث الخىاـ ل الاحخماعي وجىٜش

ت بلى الاظدثماس ألامثل لها في خذمت اإلاجخمْ مً خُث حّضصي الجاهب اإلاّشفي  بخفاثُاث اظخخذاماتها مىَى

 .والؽشعي و اإلاهاسي 

ُت  وبّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة بلى هللا(  جخخخم البروِ٘عىسة في ٜعم الذِىة في حامّت ألامحرة هىسة ٜس

ش والابخ٣اس بما ال ًدىافى مْ هُاص ؤوساٛ ال ّمل مىضحت ؤن وظاثل دِىة ؤلاظالم ٔحر مدذودة بل جٝبل الخىٍى

ّت  "الؽَش
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس
 اِداةبِؼخ األِريح ٔىسح رطٍك فؼبٌُبد اٌجحش اٌؼٍٍّ ادلشرتن ثىٍُخ ع

 

مت مً مّالي مذًشة حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً اهىلٝذ  اًت ٠ٍش ّ٘الُاث ملخٝى مش٠ض البدىر ب٣لُت  بِش

ش وجيؽُي البدث الّلمي في حامّت ألامحرة هىسة ؛ خُث  آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر ، ورل٤ لمً بواس جىٍى

 ٠بحرا لهزا ألامش ؛ بلا٘ت
َ
إلاا حهذٗ بلُه َزا اإلالخٝى مً دِم للىالباث وجدٙحا لهً  جىلي الجامّت اَخماما

للمؽاس٠ت في ألابدار الّلمُت ال ظُما وؤخذ مداوس َزا اإلالخٝى: مدىس ألابدار اإلاؽتر٠ت بحن الىالب وألاظخار، 

 .بلا٘ت بلى مدىس ألابدار البُيُت، ومدىس ألابدار اإلامىلت مً ِمادة البدث الّلمي

آلاداب الذ٠خىسة :مجى الذخُل بجهىد مش٠ض البدىر في بٜامت ملخٝى ألابدار اإلاؽتر٠ت ، وؤؼادث ِمُذة ١لُت 

والزي ٌّذ اظخمشاسا لجهىدَم اإلابزولت في اإلالخٝى الّلمي ألاو٥ ل٣لُت آلاداب للبدث الّلمي اإلاؽتٟر بحن الىالب 

 وبجا
ً
 ، وبدثُا

ً
ا لهذٗ الجامّت في دِم الىالباث ؤ١ادًمُا ًٝ خت الٙشؿ لهً إلاؽاس٠ت ؤظاجزتهً في وألاظخار وجدُٝ

٠خابت بدىر مخمحاة، ٠ما ؤن اإلالخٝى ٌعهم في حصجُْ الذساظاث البُيُت بحن الخخففاث اإلاخخلٙت ؛ لخدُٝٞ 

ْ اإلاذِىمت،  َذٗ الؽشا٠ت البدثُت التي حّضص هخاثج البدىر، ٠ما ٌعهم اإلالخٝى في بلٝاء المىء خى٥ اإلاؽاَس

ض البدث الّلمي وحصجُّه. وؤؼادث " الذخُل " بالذوس ال٢بحر الزي جٝىم به ِمادة البدث الّلمي  ودوسَا في حٍّض

حر البِئت الخىا٘عُت التي جىمي سوح ؤلابذاُ لذحهم. ومً  ت وج٘ى لخدٙحا اَخماماث الىلبت في مُادًً الّلم واإلاّ٘ش

اإلالخٝى مىبثٞ مً سئٍت  حاهبها ؤ٠ذث الذ٠خىسة ظاسة بيذ ٘شاج الّٝالء مذًشة مش٠ض البدىر ِلى ؤن بٜامت َزا

زا ما ٌععى بلُه َزا  وسظالت حامّت ألامحرة هىسة التي جا٠ذ ِلى ؤن ج٣ىن مىاسة للمشؤة في البدث الّلمي، َو

 .اإلالخٝى

 مً الذ٠خىسة ِاًذة البفلت بىسٜت 
ً
ذ ا٘خخدذ الجلعت ألاولى بمدىس)ألابدار البُيُت( خُث ؼاٟس ٘حها ٠ال ٜو

ها )الذساظاث البُ يُت مٙهىمها، دوسَا في خذمت الّلم واإلاجخمْ( والذ٠خىسة ظاسة الخمشخي ًِ ِمل مىلِى

اث الذساظاث البُيُت  .()مّٜى

ْ" اإلامىلت مً ِمادة البدث( ٜذمخه الذ٠خىسة هىسة العجالن  وحاء اإلادىس الثاوي بّىىان )ألابدار "اإلاؽاَس
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 .والذ٠خىسة مها آ٥ خؽُل

 :ألابدار اإلاؽتر٠ت بحن الاظخار والىالب( مخممًىا خمغ مؽاس١اثواخخخم اإلالخٝى بمدىسٍ الثالث جدذ ِىىان )

تراب ألاظُىي( لألظخارة ِىاوٚ الجىىبي والىالبت َُٙاء الؽهشاوي  اإلاؽاس٠ت ألاولى )دوس الخٝىُت الحذًثت في الٔا

مىحرة  ظّذ الُٝىحن والىالباث  اإلاؽاس٠ت الثاهُت )اإلافىلح العشدي الّشبي: في الترحمت اإلاٝاسهت( للذ٠خىس 

 .المبّان، هاَذ الُدُا

ُت داللُت في الؽّش الّشبي الحذًث  ذة: دساظت ـىجُت ـ٘ى اإلاؽاس٠ت الثالثت )ألالٙاً الشباُِت اإلاجشدة واإلاٍض

شاوي والىالبت ٘ىص الّفُمي ( للذ٠خىسة خعىاء الَض
ً
 اهمىرحا

اك دساظت جىبُُٝت( للذ٠خىسة  اًت الٝىي في مذًىت الٍش هىسة العجالن و الىالباث داهُت اإلاؽاس٠ت الشابّت )ِس

ذ ، َاحش خضام  الٍض

ً العّىدًحن الشئي والخىلّاث  (اإلاؽاس٠ت الخامعت والاخحرة ١اهذ جدذ ِىىان )واْٜ حمُّت الىاؼٍش

  .للذ٠خىسة ِالُت الهُٚ والىالبت ِبحر اإلاىفىس 
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 م3121- فبراير- 32 - 2541-ى لجماد األو -35 الثالثاء
 ارفبلُخ رؼبوْ ثني عبِؼخ األِريح ٔىسح وادلذَٕخ اٌطجُخ جببِؼخ ادلٍه صؼىد

 

ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت بمّالي مذًشة  ْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض ٜو

الّمُل و اإلاذًىت الىبُت بجامّت اإلال٤ ظّىد ممثلت بمّالي  حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، الذ٠خىسة َذي

مذًش حامّت اإلال٤ ظّىد، الذ٠خىس بذسان الّمش اجٙاُٜت ؼشا٠ت تهذٗ لذِم الخّاون ؤلا١لُي٣ُي وألا١ادًمي 

شة حر الخذماث الىبُت للمشضخى بإِلى اإلاّاًحر الصحُت اإلاخ٘ى حن ورل٤ لخ٘ى  .والبدثي بحن الى٘ش

ا للىاٜت الاظدُّابُت لذحهم، بلا٘ت ٠ما تهذٗ الاجٙاُٜ ًٝ حن ٘و بُت إلايعىبي الى٘ش حر الٙشؿ الخذٍس ت بلى ج٘ى

لدعهُل بِاسة ألاوباء بالخخففاث اإلاخخلٙت لالظخٙادة مً خذماتهم بدعب الحاحت ٠ما حعهل اإلاؽاس٠ت في 

ت ورل٤ بدعب الخّلُماث وألاهٍمت اإلاّخمذة واإلاخٙٞ ِ  .لحهاألابدار الّلمُت الصحُت وؤلاداٍس

ض الجامعي بلى  ومً حهخه ؤؼاس الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

حن، إلاىا٠بت اإلاخىلباث اإلاّاـشة واإلاعخٝبلُت في مجا٥  ض الخّاون بحن الى٘ش ؤن َزٍ الاجٙاُٜت ج٢مً ؤَمُتها في حٍّض

ا الصحُت والىبُت الخّلُم الىبي وبِذاد الذساظاث والبدىر ؤلا١لُي٢ُُت، بلا٘ت بلى التر٠حا ِلى الٝماً

 بإجها 
ً
ا ش الخذماث اإلاعاهذة والخخففُت الذُٜٝت. مىَى ب والبدث الّلمي وج٘ى الاظتراجُجُت، باإللا٘ت بلى الخذٍس

ِالٜت ج٣امل وحّاون مثمش بحن ماظعاث الذولت الخّلُمُت والىبُت، جٝىم ِلى ٜىاِت ساسخت بإَمُت الّمل 

ش  ٞ واخذ والهذٗ اإلاؽتٟر العاعي لخىٍى معخىي الخذماث الصحُت والخّلُمت في اإلامل٢ت بما ٌّىد ِلى ٠ٍٙش

ب والخذماث الىبُت اإلاخخلٙت ومّالجت ألامشاك عهم في دْ٘ عجلت الخٝذم الىبي في مجا٥ الخذٍس  .اإلاجخمْ َو

ب الفُٙي لىالباث  الجذًش بالز٠ش ؤن الجامّت ؤبشمذ ماخًشا ِذد مً اجٙاُٜاث دولُت مجها اجٙاُٜت بشهامج الخذٍس

 Monash لُت ألاظىان بالخّاون مْ حامّت بُلش، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ حامّت مىهاػ ألاظترالُت١

University لىم الخإَُل ُٙي ب٣لُت الصحت ِو ِٝذ خذماث بالؽشا٠ت مْ حامّت "دبلً  .ببرهامج الّالج الٌى

ن، مؽشوُ ِٝذ اجٙاُٜاث جذٍسب خاسج لخُُٝم مىاهج ١لُت الخمٍش  (Dublin City University) ظُتي" في بًشلىذا

٢ُت لىالباث  The Brigham & Women's Hospital اإلامل٢ت مْ معدؽٙى في بىظىً بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
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 University of Southern امخُاص ١لُت الفُذلت، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ حامّت حىىب الذهماٟس

Denmark لىم الخإَُل ب الفُٙي لىالباث في  ب٣لُت الصحت ِو دِم مجا٥ الخثُٝٚ الفخي والىبئُاث، الخذٍس

٢ُت للفُذلت  .١لُت الىب البؽشي بالخّاون مْ حامّت حىسج واؼىىً اجٙاُٜت ِٝذ ؼشا٠ت مْ ال٣لُت ألامٍش

ش مٝشساث ١لُت الفُذلت (ACCP)ؤلا١لُي٢ُُت ىج لذِم  لخىٍى و اجٙاُٜت و١الت الؽاون الصحُت مْ ؼش٠ت بٍى

بؤبدار ال٣لُ  (coching ) اث الصحُت و٠زل٤ الُٝام ببرامج الخذٍس

اك لخذٍسب والباث ال٣لُاث الصحُت ،  اًت الٍش ٠ما ِٝذث اجٙاُٜاث مدلُت مْ معدؽٙى الىوجي ومعدؽٙى ِس

ت الذ٠خىس ظلُمان الحبِب الىبُت، اجٙاُٜت الخّاون  ب ِبر بشهامج ) جذسب واِمل ( مْ مجمِى اجٙاُٜت جذٍس

ب مْ مذًىت  ب والباث ال٣لُاث الصحُت مْ مذًىت اإلال٤ ٘هذ الىبُت  اإلال٤ ظّىد الىبُتوالخذٍس ،اجٙاُٜت جذٍس

ض مْ ١لُت الىب البؽشي في حامّت الامحرة هىسة، اجٙاُٜت  اك، اجٙاُٜت معدؽٙى الامحر مدمذ بً ِبذالٍّض بالٍش

لىم الخإَُل و١لُت الخمٍشن ب والباث ١لُت لصحت ِو  مْ مش٠ض مىمئىت لخذٍس
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 م3121- فبراير- 33 - 2541-ى لجماد األو -36 األربعاء
عبِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ رضزضُف وفذ طبٌجبد عبِؼخ ادلٍه 

 خبٌذ

 

 مً حامّت اإلال٤ 
ً
ذا خالذ اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت بّمادة ؼاون الىالباث ٘و

اث، ورل٤ بهذٗ جباد٥ الخبراث بحن 03بإبها م٣ىًها مً و٠ُلت ِمُذة ؼاون الىالباث و والبت وؤسبْ مؽ٘ش

الجامّخحن وجالٜذ ألا٣٘اس التي مً ؼإجها الاسجٝاء باإلاعخىي الخّلُمي، جم رل٤ مً خال٥ جٝذًم بشهامج مخ٣امل 

اسة الذاخلُت في الحشم الجامعي ابخذاء مً ظ٢ً الجامّت  اجه، ورل٤ ِبر ٜىاس للٍض ذ خال٥ ٍص الزي ؤٜام ُ٘ه ال٘ى

 .الجامّت الزي ٌّخبر مً ؤمحا خذماتها

اضخي ومً زم ٜام  ُهي الٍش اسجه ِلى مشا٠ض الذِم والخذماث الىالبُت والىادي الت٘ر ذ خال٥ ٍص وخُجها حّٗش ال٘ى

ت وبّذَا  ٍش ت ومش٠ض اإلادا١اة واإلاهاساث العٍش اسة اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض ٞ بٍض بلى هادي ؤـذٜاء الىبُّت وؤخحًرا  جىحه الٍٙش

 .١لُت وب ألاظىان والُّاداث الخاسحُت

ىدبذ الضاثشاث بلى  ـُ اك خُث ا ذ ِلى اإلاّالم الخاسحُت إلاىىٝت الٍش اسة حٍّشٚ ال٘ى ذ جخللذ ّ٘الُاث الٍض ٜو

ت للترار والثٝا٘ت ٘ٝذ ١ان ؤ اسة مْ مهشحان الجىادٍس ُت، ولتاامً الٍض ذ ظاخت البجحري بالذِس خذ وحهاث ال٘ى

 .خاللها، ومً حاهبه ؼاس٠ذ الىالبت بالحمىس في اخخٙالُت حامّت ألامحرة هىسة ًىم البُّت في مش٠ض اإلااجمشاث

ا  ًُ وجإحي َزٍ اإلابادسة لمً اظتراجُجُت الجامّت الهاد٘ت بلى جباد٥ الخبراث مْ ١ا٘ت الجامّاث والٝىاِاث داخل

ت والاظخٙادة مً  ا إلجاخت الٙـش ًُ ثمشة والخٍّشٚ بمىجضاتهاوخاسح
ُ
 .ججاسب الجامّت اإلا
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 عبِؼخ األِريح ٔىسح و)صبثه( رىلؼبْ ِزوشح رفبهُ

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً و ؼش٠ت )ظاب٤( مز٠شة جٙاَم لهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت   ٜو

بال٣ىادس الىوىُت  ، والخذٍس ٠ما جخممً جىٍُم  .للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث بُت، وجباد٥ الٍض  .اإلادالشاث والذوساث الخذٍس

ْ ًِ الجامّت ظّادة الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبى ِباة، اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً   ٜو

ض الجامعي واإلاؽٗش ِ ْ ًِ الؽش٠ت ظّادة الذ٠خىس ٘هذ بً ِبذالٍّض لى مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت. ُ٘ما ٜو

هي، مذًش ِام ظاب٤ للخٝىُت والابخ٣اس، ض الؽٍش  ِبذالٍّض

ُْ َزٍ اإلاز٠شة، والتي جفب في "سئٍت  ُْ، ؤِشب الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ًِ ظّادجه بخٜى ٝب مشاظم الخٜى ِو

ض الخّاون بح1121اإلامل٢ت  ن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت م"؛ مً خُث حٍّض

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججعذ 
ً
البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث. ممُٙا

الخ٣امل بحن الٝىاِحن الح٣ىمي والخاؿ، للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة )ؤًذَا هللا(، وجىمُت 

 .اس الىوًاإلاجخمْ، واصدَ

هي خشؿ )ظاب٤( ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث  ذ الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش
ّ
مً حاهبه، ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلاؽتٟر بحن )ظاب٤( وحامّت ألامحرة هىسة، لهذٗ حسخحر ١ا٘ت بم٣اهاث 
ً
العّىدًت، مىضحا

ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِ ب ال٣ىادس الؽش٠ت لذِم اإلاؽاَس ئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس

لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣ل معاَمتها في   ؤن )ظاب٤( لذحها خبراث وٍى
ً
الىوىُت، مبِىا

 مً اظتراجُجُتها للّام 
ً
 ."م1121م، اإلادعٝت مْ "سئٍت اإلامل٢ت 1114جٝذًم جل٤ الحلى٥ حضءا

ججهحا بّن  ممً ُٜام )ظاب٤( بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإنًز٠ش ؤن مز٠شة الخٙاَم جخ

ٙحن  اإلاخخبراث وجإمحن ْ البدثُت اإلاخخاسة إلاعاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس

ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٙش   .ٍت للجاهبحنووالباث حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 اٌطفىٌخ واإلػالَ ادلؼبطش" يف عبِؼخ األِريح ٔىسح

مت مً ـاخب العمى اإلال٣ي ألامحر جش١ي الُٙفل  اًت مّالي وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ الِّسخى وبمؽاس٠ت ٠ٍش بِش

الم اإلاّاـش( اإلاضمْ بٜامتها ًىم الخمِغ  2ومّالي الؽُخت مي آ٥ خلُٙت جىىلٞ ّ٘الُاث مىخذي )الىٙىلت وؤلِا

م ورل٤ لثالزت ؤًام مخخالُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، 1106ماسط  1َـ اإلاىا0327ٞ٘حماد الثاوي 

إحي رل٤ اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـش  ة وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت ٍو

 .التي جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن 1121

ٖ ت الىوىُت لذي الىٙل،  ؤوضحذ الذ٠خىسة ظهام الفَى ض الهٍى سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي "ؤن الهذٗ حٍّض

ُت بدٝٛى الىٙل في  ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

ش٠ض اإلاىخذي ِلى الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجابُت لإلِالم اإلاّاـش، ٠ما ً

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت الخبراث  ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

 ."اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت

الم اإلاّاـش بٝىىاجه اإلاخخلٙت  ذ بابّحر سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي "ال ؼ٤ ؤن ؤلِا الذ الذ٠خىسة مح٘ر ٜو

ا ِلى ألاوٙا٥ و الىاؼئت، ؤـبذ ٌؽ٣ل جدذ ت جإزحَر ًا و ٌّخبر مً ؤَم الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظِش

ْ في اظخخذام ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج و ؤلّاب  ٘الخدى٥ العَش

الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث و  ّخبر ؤلِا ظلبُاث مً الٝماًا ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة. َو

ذ اَخمام اإلاشبحن والباخثحن و اإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي و الّشبي  ."الهامت التي اظتِر

بُت بلا٘ت بلى  ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل الىسػ الخذٍس ِلى َامؾ اإلاىخذي ًٝام مّشك )مشهاة( الثٝافي ِو

 .إلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ شخفُاث ا٘خذ ًا ظمعمخماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت ا

الم  .ُ٘ما ٌؽاٟس في الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففحن بالىٙىلت وؤلِا

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىاء شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت  الم ٜو ًإحي َزا اإلاىخذي بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا

ذًٞ مىاظب الخخُاحاجه في مخخلٚ  مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

http://ien.sa/node/15092
http://ien.sa/node/15092
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ت، و اظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلا ت للمجخمْمشاخله الّمٍش  .ّ٘ش

ا حاء بزش مؽاس٠تها في )مىخذي الىٙىلت  ًُ الجذًش بالز٠ش ؤن حامّت ألامحرة هىسة ِٝذث الُىم ألاخذ ماجمًشا صحٙ

الم اإلاّاـش( ورل٤ بدمىس ِذد مً الصحُٙاث وال٣اجباث  .وؤلِا

اسة الشابي  ذ مً اإلاّلىماث والدسجُل في اإلاىخذي ًشجى ٍص  :وإلاٍض

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx 
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -22 األربعاء

"وفذ اذلُئخ ادلٍىُخ" َزوس ئداسح رمُٕخ ادلؼٍىِبد واالرظبالد جببِؼخ األِريح 
 ٔىسح

 اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ 
ً
ذا ِبذالشخمً، ممثلت في ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث، ٘و

يبْ، لالواُل ِلى آلُاث وبحشاءاث جىُٙز مؽشوُ  مً ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث بالهُئت اإلال٢ُت للجبُل ٍو

ش هٍام ألاحهضة الا٘ترالُت   (.Virtual Desktop Infrastructure) جىٍى

ّذ اإلاؽشوُ ؤخذ  ٌُ ،
ً
ت الشاثذة التي حّمل ِلحها ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث خالُا ٍش ْ الخىٍى اإلاؽاَس

ت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ  ت ألاهٍمت الخٝىُت الذاِمت للّملُت الخّلُمُت وؤلاداٍس ْ ٠ٙاءة وحاٍَض ل٘ش

ُذْن مّالي مذًشة الجامّ
َّ
 ت د. َذي بيذ مدمذ الّمُل.ِبذالشخمً، بةؼشاٗ مباؼش ومخابّت خثِثت مً ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/JSsbXD
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 واالصزضّبس األِضً ٌىصبئً اٌزىاطً 1202حىي األثؼبد االعزّبػُخ يف سؤَخ 

 ٔذوربْ ثأسولخ عبِؼخ األِريح ٔىسح ضّٓ فؼبٌُبد اجلٕبدسَخ

الثالزاء في الّٙالُاث الثٝاُ٘ت في اإلاهشحان الىوجي للترار ؼاس٠ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الُىم 

 . 1121والثٝا٘ت، بٝاِت اإلااجمشاث في الجامّت بىذوة ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت 

لم  م العٍى لىمه اإلاعاِذ في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً الذ٠خىسة ٍس ؤداسث الىذوة ؤظخار الحذًث ِو

حها ٜذمذ ِمى م اثُت البروِ٘عىسة هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل بّىىان ٘و جلغ الؽىسي ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا

( ر٠شث ٘حها "ؤن دمج وصاسث الؽاون الاحخماُِت 1121)الٝىاُ ٔحر الشبخي هٍشة اظدؽشاُ٘ت في لىء سئٍت 

ٞ سئٍت واظتراجُجُت جدٝٞ اإلافالح اإلاؽتر٠ت للٙئاث اإلا عحر ٘و عخُٙذة مً الّمل والّمل ًذِم ج٣املُت الّمل َو

الخحري والخىىعي والاحخماعي بةؼشاٟ اإلاجخمْ ب٣ل ٘ئاجه وؼشاثده في معاساث الخىمُت الاٜخفادًت الحذًثت، 

ّالت في بهخاحُت الىوً ت لها للّمل والخّلم، ل٣ُىهىا ِىاـش معاَمت ٘و  .وجم٢حن َزٍ الٙئاث وبجاخت الٙـش

ى٥   ( مً جٝذًم ؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة 1121في ٌل سئٍت زم جلتها وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا

لم ر٠شث مً خاللها ؤن سئٍت  ش وجذْ٘  1121في حامّت اإلال٤ ظّىد البروِ٘عىسة ؤظماء العٍى جذِى بلى الخىٍى

ى٥ التي جٝىم ِلحها بالدها، بر حّخمذ الشئٍت ِلى زالزت مداوس: وهي  ٞ الثىابذ وألـا بعجلت الخٝذم لألمام ٘و

اإلاجخمْ الحُىي، الاٜخفاد اإلاضدَش، والىوً الىمىح، َزٍ اإلاداوس جخ٣امل وجدعٞ مْ بّمها في ظبُل جدُٝٞ 

 ."ؤَذا٘ها، وحٍُّم الاظخٙادة مً مشج٢ضاث َزٍ الشئٍت

زم ٜذمذ الذ٠خىسة الباخثت هادًا الهضاُ اإلاخخففت في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت وال٣اجبت وسٜت ِمل خى٥ 

ذ بلى  1121وآلُاث جىبُٝها( بُيذ ٘حها دوس اإلاىاوً في سئٍت  1121)ؤَمُت سئٍت  وبؼشا٠ه في جىُٙزَا ٠ما جىٜش

ض الاهخماء الىوجي،  دوس الىصاساث والٝىاُ الخاؿ إلهجاخها، وآلُاث ُٜاط الىجاح باإللا٘ت بلى دوسَا في حٍّض

الم الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ودوس وصاسة الثٝا٘ت  الم في بىاء الفىسة الزَىُت وخخمذ الىسٜت بمعخٝبل ؤلِا وؤلِا

 .للممل٢ت

المُت َىذ  ذمذ الىذوة الثاهُت جدذ ِىىان )الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل الاحخماعي( اإلاعدؽاسة ؤلِا ٜو

الّخُبي خُث بذؤتها بىسٜت ِمل بّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم( لألظخار اإلاؽاٟس في ١لُت الاٜخفاد 

مُت التي ججعذَا وؤلاداسة بجامّت اإلا اء الُافي ؤوضحذ ٘حها ؤن "الىٙشة الٜش ض بجذة الذ٠خىسة ٘و ل٤ ِبذالٍّض
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مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ؤـبدذ اإلاحاة الىأُت ِلى حمُْ مُادًً الحُاة ، خُث ظاَمذ في بّن 

ذ سشحذ َزٍ اإلاحااث التي جخم ا ٜو ا َزٍ اإلاىاْٜ ِلى هجاخها وجىظْ اهدؽاَس َش حا بها بلى ؤن الخفاثق التي ج٘ى

 .جشقى بلى مفاٗ وظاثي الخيؽئت الاحخماُِت

م  لى الٔش ا٥ في الّملُت الخّلُمُت ، ِو ّّ وجابّذ ؤن ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي اظخىاِذ ؤن ٣ًىن لها دوس ٘

ا  ـً مً ؤن اهدؽاس اظخخذام جل٤ الؽب٣اث ؤظهم في ب٘شاص الّذًذ مً العلبُاث التي ًجب الاهدباٍ لها خفى

ا٥ الحذًثت مً الؽباب، بال ؤن الخإزحر ؤلاًجابي لخل٤ الؽب٣اث ًجّلىا هخىىس داثًما في بًجاد ظبل وظي ألاحُ

 ."مبخ٢شة لالظخٕال٥ ألامثل لؽب٣اث الخىاـل الاحخماعي في حمُْ مشاخله الخّلُمُت

ذمذ ألاظخار اإلاؽاٟس في ٜعم العّىت بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ بّىىان )اظد  ثماس الؽب٣اث في ٜو

ذ بلى بخفاثُاث   لىاْٜ الؽباب في ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي وجىٜش
ً
خذمت اإلاجخمْ(، وبُيذ ٘حها جدلُال

 .اظخخذاماتها مؽحرة بلى الاظدثماس ألامثل لها في خذمت اإلاجخمْ مً خُث حّضصي الجاهب اإلاّشفي والؽشعي واإلاهاسي 

اخخخمذ البروِ٘عىسة في ٜعم الذِىة في حامّت ألامحرة هىسة   (وبّىىان )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة بلى هللا

ش والابخ٣اس بما ال ًدىافى مْ  ُت هُاص ؤوساٛ الّمل مىضحت ؤن وظاثل دِىة ؤلاظالم ٔحر مدذودة بل جٝبل الخىٍى ٜس

ّت  ."الؽَش
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 م3121- فبراير- 32 - 2541-ى لجماد األو -35 الثالثاء
 ورُضش ئػبسح األطجبء رىفش اٌفشص اٌزذسَجُخ 

 " و"طجُخ ادلٍه صؼىد ششاوخ ثني عبِؼخ األِريح ٔىسح 

ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ممثلت بمذًشة حامّت   ْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض ٜو

َذي الّمُل واإلاذًىت الىبُت بجامّت اإلال٤ ظّىد ممثلت مذًش حامّت  ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، الذ٠خىسة

اإلال٤ ظّىد، الذ٠خىس بذسان الّمش اجٙاُٜت ؼشا٠ت تهذٗ لذِم الخّاون ؤلا١لُي٣ُي وألا١ادًمي والبدثي بحن 

شة حر الخذماث الىبُت للمشضخى بإِلى اإلاّاًحر الصحُت اإلاخ٘ى حن ورل٤ لخ٘ى   .الى٘ش

ا للىاٜت الاظدُّابُت لذحهم، بلا٘ت بلى ٠ما تهذٗ الاجٙاُٜت   ًٝ حن ٘و بُت إلايعىبي الى٘ش حر الٙشؿ الخذٍس بلى ج٘ى

حعهُل بِاسة ألاوباء بالخخففاث اإلاخخلٙت لالظخٙادة مً خذماتهم بدعب الحاحت ٠ما حعهل اإلاؽاس٠ت في 

ت ورل٤ بدعب الخّلُماث وألاهٍمت اإلاّخمذة واإلاخٙٞ    .ِلحهاألابدار الّلمُت الصحُت وؤلاداٍس

ض الجامعي بلى ؤن   ُ٘ما ؤؼاس الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

حن، إلاىا٠بت اإلاخىلباث اإلاّاـشة واإلاعخٝبلُت في مجا٥  ض الخّاون بحن الى٘ش َزٍ الاجٙاُٜت ج٢مً ؤَمُتها في حٍّض

١لُي٢ُُت، بلا٘ت بلى التر٠حا ِلى الٝماًا الصحُت والىبُت الخّلُم الىبي وبِذاد الذساظاث والبدىر ؤلا

ش الخذماث اإلاعاهذة والخخففُت الذُٜٝت ب والبدث الّلمي وج٘ى  .ؤلاظتراجُجُت باإللا٘ت بلى الخذٍس

ا٥ بن الاجٙاُٜت جإحي في بواس ِالٜت ج٣امل وحّاون مثمش بحن ماظعاث الذولت الخّلُمُت والىبُت، خُث    جٝىم  ٜو

ش معخىي الخذماث الصحُت ِلى ٜ ٞ واخذ والهذٗ اإلاؽتٟر العاعي لخىٍى ىاِت ساسخت بإَمُت الّمل ٠ٍٙش

ب والخذماث  عهم في دْ٘ عجلت الخٝذم الىبي في مجا٥ الخذٍس والخّلُمت في اإلامل٢ت بما ٌّىد ِلى اإلاجخمْ وَُ

  .الىبُت اإلاخخلٙت ومّالجت ألامشاك

ب الفُٙي و١اهذ حامّت ألامحرة هىسة ٜذ ؤبشمذ ؤخح  ًرا ِذًدا مً اجٙاُٜاث دولُت مجها اجٙاُٜت بشهامج الخذٍس

 لىالباث ١لُت ألاظىان بالخّاون مْ حامّت بُلش، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ حامّت مىهاػ ألاظترالُت

Monash University ُٙي لىم الخإَُل ببرهامج الّالج الٌى   .ب٣لُت الصحت ِو

ٝذث الجامّت خذماث بالؽشا٠ت لخُُٝم   (Dublin City Universityy) مْ حامّت "دبلً ظُتي" في بًشلىذا ِو

ب خاسج اإلامل٢ت مْ معدؽٙى  The Brigham & Women's مىاهج ١لُت الخمٍشن، مؽشوُ ِٝذ اجٙاُٜاث جذٍس

Hospital ٢ُت لىالباث امخُاص ١لُت الفُذلت، اجٙاُٜت بشهامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ  في بىظىً بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

https://sabq.org/VHxCbK
https://sabq.org/VHxCbK
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لىم الخإَُل في دِم مجا٥  University of Southern Denmark حامّت حىىب الذهماٟس ب٣لُت الصحت ِو

ب الفُٙي لىالباث ١لُت الىب البؽشي بالخّاون مْ حامّت حىسج واؼىىً   .الخثُٝٚ الفخي والىبئُاث، الخذٍس

٢ُت للفُذلت ؤلا١لُي٢ُُ ش مٝشساث ١لُت  (ACCPP)تووّٜذ الجامّت اجٙاُٜت ؼشا٠ت مْ ال٣لُت ألامٍش لخىٍى

ىج لذِم ؤبدار ال٣لُاث الصحُت و٠زل٤ الُٝام  الفُذلت واجٙاُٜت و١الت الؽاون الصحُت مْ ؼش٠ت بٍى

 (coching) ببرامجالخذٍسب

اك لخذٍسب والباث ال٣لُاث   اًت الٍش ٠ما ِٝذث الجامّت اجٙاُٜاث مدلُت مْ معدؽٙى الىوجي ومعدؽٙى ِس

ب ت الذ٠خىس ظلُمان الحبِب الىبُت، اجٙاُٜت  الصحُت، اجٙاُٜت جذٍس ِبر بشهامج ) جذسب واِمل ( مْ مجمِى

ب والباث ال٣لُاث الصحُت مْ مذًىت اإلال٤ ٘هذ  ب مْ مذًىت اإلال٤ ظّىد الىبُت، اجٙاُٜت جذٍس الخّاون والخذٍس

ض مْ ١لُت الىب البؽشي في حا اك، اجٙاُٜت معدؽٙى ألامحر مدمذ بً ِبذالٍّض مّت ألامحرة هىسة، الىبُت بالٍش

لىم الخإَُل و١لُت الخمٍشن ب والباث ١لُت لصحت ِو  .اجٙاُٜت مْ مش٠ض مىمئىت لخذٍس
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 اٌجششَخعبِؼخ األِريح ٔىسح و"صبثه" رربِبْ ِزوشح رفبهُ ٌزُّٕخ اٌىىادس 

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً وؼش٠ت "ظاب٤" مز٠شة جٙاَم؛ بهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت 
ّ
ٜو

ب. ٠ما جخممً جىٍُم  ، والخذٍس ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث بُت، وجباد٥ الٍض  .اإلادالشاث والذوساث الخذٍس

ْ ًِ الج
ّ
امّت الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبى ِباة، اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ٜو

ْ ًِ الؽش٠ت الذ٠خىس ٘هذ بً 
ّ
ض الجامعي، واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت. ُ٘ما ٜو ِبذالٍّض

هي، مذًش ِام "ظاب٤" للخٝىُت والابخ٣اس ض الؽٍش  .ِبذالٍّض

ُْ، ؤِشب ال ٝب مشاظم الخٜى ُْ َزٍ اإلاز٠شة، والتي جفّب في "سئٍت ِو ذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ًِ ظّادجه بخٜى

ض الخّاون بحن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت 1121اإلامل٢ت  م"؛ مً خُث حٍّض

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججّعذ 
ً
البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث. ممُٙا

ذَا هللا-خ٣امل بحن الٝىاِحن الح٣ىمي والخاؿ؛ للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة ال ًّ وجىمُت  -ؤ

 .اإلاجخمْ، واصدَاس الىوً

هي خشؿ "ظاب٤" ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث  ذ الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش
ّ
مً حاهبه، ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلاؽتٟر بحن "
ً
ظاب٤" وحامّت ألامحرة هىسة؛ لهذٗ حسخحر ١ل بم٣اهاث الؽش٠ت العّىدًت، مىضحا

ب ال٣ىادس الىوىُت،  ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس لذِم اإلاؽاَس

ل معاَمتها في 
ّ
لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣  ؤن "ظاب٤" لذحها خبراث وٍى

ً
جٝذًم مبِىا

 مً اظتراجُجُتها للّام 
ً
 ."م1121م، اإلادعٝت مْ "سئٍت اإلامل٢ت 1114جل٤ الحلى٥ حضءا

ز٠ش ؤن مز٠شة الخٙاَم جخمّمً ُٜام "ظاب٤" بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإن ججهحا بّن  ًُ

ْ البدثُت اإلاخخاسة؛ إلاعاِذة ؤِما ٙحن اإلاخخبراث وجإمحن ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس ء َُئت الخذَسغ واإلاٌى

ت للجاهبحن ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش  .ووالباث حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 اٌطجُخ واٌذوائُخ اٌزطجُمُخعبِؼخ األِريح ٔىسح رطٍك ِضبثمخ ٌٍجحىس 

شي والامخُاص ب٣لُت الفُذلت، معابٝت   ب العٍش  بىخذة الخذٍس
ً
ؤولٝذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، ممثلت

 The College of Pharmacy 2nd" مخخففت بالبدىر الّلمُت الىبُت والذواثُت الخىبُُٝت جدذ ؼّاس

Graduation Research Day"  والبت مً والباث ال٣لُت 011ؤ٠ثر مً بدمىس ومؽاس٠ت. 

ٍش  ادي للجامّاث العّىدًت في بىاء اإلاجخمْ، واإلاعاَمت الّٙالت في جىٍى  مً الذوس الٍش
ً
وجإحي اإلاعابٝت اهىالٜا

ل الش٠حاة ألاظاظُت لخٝذم اإلاجخمْ، وب٠عاب الىالباث مهاساث 
ّ
ْ مً معخىي البدث الّلمي الزي ٌؽ٣ وال٘ش

 .في اإلاجاالث الىبُت والذواثُت، وجىمُت سوح اإلاىا٘عت بُجهً  البدث الّلمي الذُٜٞ

وجىلذ اإلاعابٝت لجىت ِلمُت م٣ىهت مً هخبت ؤظخاراث ال٣لُت، ٠ما حّمل ِلى جُُٝم البدىر ومىاٜؽت 

اإلاؽاس١اث في الىخاثج اإلاُذاهُت التي ؤحٍشذ داخل ِذد مً اإلاعدؽُٙاث واإلاشا٠ض الىبُت، بالخّاون مْ ١لُت 

 .وجدذ بؼشاٗ ؤظاجزة مخخففحن في مخخلٚ مجاالث الفُذلت ؤلا١لُي٢ُُتالفُذلت 

 ِلى همارج مخففت للخُُٝم ؤِذتها اللجىت الّلمُت 
ً
وؤظٙشث اإلاعابٝت ًِ اخخُاس ؤ٘مل زالزت ؤبدار، اظدىادا

شي والامخُاص ب العٍش ت ِلى الٙاِلُت، والخابّت لىخذة الخذٍس  .اإلاؽ٘ش

شك خال٥ خٙل اإلاعابٝت اإلالفٝ ُِ اث الخاـت بالبدىر، والتي ؤِذتها الىالباث بدعب اإلاىاـٙاث الّلمُت و

ت البدثُت اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بالبدث مً اإلاٝذمت وألاَذاٗ والىٛش  ، خُث جٝذم ُ٘ه اإلاجمِى
ً
اإلاخبّت ِاإلاُا

ُاث الجهاثُت  .والىخاثج، ومً زم اخخخم بالخـى

امذ لجىت مً اإلاد٢محن الّلمُحن بال٣لُت والزًً ًم ت ٜو ٍش ل٣ىن خبراث في مجاالث الّلىم الفُذالهُت والعٍش

شي والامخُاص الزي ًخممً جُُٝم ؤداء  ب العٍش  لىمىرج وخذة الخذٍس
ً
ٝا اث البدثُت، ٘و بخُُٝم اإلالفٝاث للمجمِى

 في اإلااجمشاث الذولُت
ً
اث البدثُت خعب ما َى مخبْ ِاإلاُا  .اإلاجمِى

ُا الهضاوي،  2وفي الحٙل الخخامي جم بِالن الىخاثج أل٘مل  ِشوك جٝذًمُت، هالذ اإلاش٠ض ألاو٥: ِٙاٗ الحشبي، َو

ذ، وؤمىاج الؽمشي، وباإلاش٠ض الثاوي ٘اصث ١ل مً: ؤبشاس ِشهىط، وههى الحعُجي، وظهام ٜجا٥،  واهخفاس العٍى

 .ولمى الّجاي، ومشام البٝمي، وباإلاش٠ض الثالث: ؼهذ ٜعتي، وؤبشاس الؽهشاوي، وسوان الّجاي 

https://sabq.org/zRwQhB
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م  2ن ؤ٘مل وبّذَا جم بِال  م العبُعي، مٍش ت: ؤهىاس الّجاي، ٍس ملفٝاث بدثُت، خُث ٘اصث باإلاش٠ض ألاو٥ مجمِى

ت: ظهش الحمذ، هجالء باوصٍش، خٙفت اإلااوْ، َذًل بً  م الىخُم، ؤما اإلاش٠ض الثاوي ٣٘اهذ مجمِى الؽمشي ومٍش

ت: هادًً بً سمُذ، ؤ م، واإلاش٠ض الثالث ١ان مً هفِب مجمِى ما ِباط وهىسة الؽٍش م ِىاب، ٍس شاوي، مٍش سوي الَض

 .الّمشي وظاسة الهاللي
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 َبَ.. وَضزهذف رؼزَز اذلىَخ اٌىطُٕخ وِٕبلشخ اٌزحذَبدأ 0َضزّش 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس   ؤخمذ الِّسخى، وبمؽاس٠ت مً ألامحر جش١ي الُٙفل والؽُخت مي آ٥ خلُٙت، جىىلٞ بِش

الم اإلاّاـش" اإلاضمْ بٜامتها ًىم الخمِغ الثالث مً حماد الثاوي  َـ اإلاىا٘ٞ 0327ّ٘الُاث مىخذي "الىٙىلت وؤلِا

 .م إلاذة زالزت ؤًام مخخالُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخم1106ًالثاوي ماسط 

رل٤ اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت  ًإحي

 .، التي جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن1121

ض الهى  ٖ "ؤن الهذٗ حٍّض ٍت الىوىُت لذي وؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت بدٝٛى  الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجابُت لإلِالم اإلاّاـش، ٠ما ًش٠ض 

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  اإلاىخذي ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

 ."الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت

الم اإلاّاـش بٝىىاجه اإلاخخلٙت  ذ بابّحر: "ال ؼ٤ ؤن ؤلِا الذ سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ٜو

ا ِلى ألاوٙا٥ و الىاؼئت، ؤـبذ ٌؽ٣ل جدذًا و ٌّخبر مً ؤَم الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظ ت جإزحَر ِش

ْ في اظخخذام ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّاب  ٘الخدى٥ العَش

 .ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة

ذ اَخم وؤلا٘ذ: الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث و ظلبُاث مً الٝماًا الهامت التي اظتِر ّخبر ؤلِا ام "َو

 ."اإلاشبحن والباخثحن و اإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي والّشبي

بُت بلا٘ت  ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل الىسػ الخذٍس ِلى َامؾ اإلاىخذي؛ ًٝام مّشك "مشهاة" الثٝافي ِو

ُ٘ما ٌؽاٟس في  بلى خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ شخفُاث "ا٘خذ ًا ظمعم"،

الم  .الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففحن بالىٙىلت وؤلِا

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىاء شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت  الم ٜو ًإحي َزا اإلاىخذي بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا

https://sabq.org/3LZpdS
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ذًٞ مىاظب الخخُاحاجه في مخخلٚ مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َا دٗ ـو

ت للمجخمْ ت، و اظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش  .مشاخله الّمٍش

ا حاء بزش مؽاس٠تها في مىخذي "الىٙىلت  ًُ الجذًش بالز٠ش، ؤن حامّت ألامحرة هىسة ِٝذث الُىم ألاخذ ماجمًشا صحٙ

الم اإلاّاـش" بدمىس ِذد مً الصحُٙاث و   .ال٣اجباثوؤلِا

اسة الشابي  ذ مً اإلاّلىماث والدسجُل في اإلاىخذي ًشجى ٍص  :وإلاٍض

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx 
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 طبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح حيظذْ أسثغ عىائز وِشاوز ِزمذِخ

ؤخ٣ام »ؤِلىذ ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ آ٥ ظّىد ًِ هخاثج معابٝت بهخاج الُٙلم الٝفحر 

اٜت الحش٠ُت اًت ـاخب العمى اإلال٣ي ألامحر ظلىان بً ظلمان بً «ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا ، ورل٤ جدذ ِس

اٜت خُث خفل ض لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥ لألشخاؿ روي ؤلِا ذ والباث حامّت ألامحرة ِبذ الٍّض

مُت  –هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممثلت ب٣لُت الخفامُم والٙىىن  ِلى  –ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

 مشا٠ض مخٝذمت باإلاعابٝت.

٘ٝذ خفلذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث والىالبت مجذًت آ٥ م٣ي وخفت البراٟ ِلى اإلاشا٠ض الشابْ 

الخلٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبت سصان الّٝل وهىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط وحمُْ ؤ٘الم  والىالبت ؤزحر 

ىن ِمى َُئت الخذَسغ في الٝعم. الىالباث مً بؼشاٗ ؤ. يب ؤبِى  ٍص

ت ٌّذ مً ؤبشص ما ًمحا والباث ٜعم الخفمُم  ٍى الجذًش بالز٠ش ؤن بهخاج ألا٘الم الٝفحرة والىزاثُٝت والخِى

عهم في جدُٝٞ الخّاون بحن الجشاُ٘ مُت، بما ًدٝٞ سظالت وؤَذاٗ ال٣لُت والٝعم َو ٣ي والىظاثي الٜش

 الٝىاِاث الّامت والخاـت اإلاخخلٙت في جىمُت اإلاجخمْ وخذمخه.

٣اث للىالباث الٙاثضاث مخمىُت لهً  وجٝذمذ ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن د. ـِخت اإلاىحري بالتهىئت والخبًر

 مً الخٙ
ً
ذا ٛى والىجاح، وؤ٠ذث ِلى ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى ببذاِاث الىالباث وجٝذم ١ل مٍض

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل اإلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت والذولُت.
ّ
 ما ًم٢

مُت د. ًدشؿ ِلى ظىصان الُدحى بلى ؤن الٝعم  وؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل العّىدي مْ  الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً.
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 م3121- فبراير- 32 - 2541-ى لجماد األو -35 الثالثاء
اٌطجُخ جببِؼخ ادلٍه  رىلُغ ارفبلُخ رؼبوْ ثني عبِؼخ األِريح ٔىسح وادلذَٕخ

 صؼىد
ض الجامعي بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً واإلاذًىت الىبُت  ْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ّ
ٜو

حر الخذماث  بجامّت اإلال٤ ظّىد اجٙاُٜت حّاون وؼشا٠ت لذِم الخّاون ؤلا١لُي٣ُي وألا١ادًمي والبدثي لخ٘ى

شة.الىبُت للمشضخى بإِلى اإلاّاًحر الصحُت    اإلاخ٘ى

ض الجامعي مّالي مذًشة حامّت ألامحرة هىسة بيذ  ْ الاجٙاُٜت ًِ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض
ّ
ووٜ

ِبذالشخمً الذ٠خىسة َذي الّمُل ، ومّالي مذًش حامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىس بذسان الّمش ًِ اإلاذًىت الىبُت 

  بجامّت اإلال٤ ظّىد.

ض الجامعي الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ؤن  وؤوضح اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ا للىاٜت الاظدُّابُت لذحهم، بلا٘ت لدعهُل  ًٝ حن ٘و بُت إلايعىبي الى٘ش حر الٙشؿ الخذٍس الاجٙاُٜت تهذٗ بلى ج٘ى

الحاحت واإلاؽاس٠ت في ألابدار الّلمُت  بِاسة ألاوباء بالخخففاث اإلاخخلٙت لالظخٙادة مً خذماتهم بدعب

 ؤن ؤَمُت الاجٙاُٜت ج٢مً في 
ً
ت ورل٤ بدعب الخّلُماث وألاهٍمت اإلاّخمذة واإلاخٙٞ ِلحها ، مبِىا الصحُت وؤلاداٍس

حن، إلاىا٠بت اإلاخىلباث اإلاّاـشة واإلاعخٝبلُت في مجا٥ الخّلُم الىبي وبِذاد الذساظاث  ض الخّاون بحن الى٘ش حٍّض

، باإللا٘ت بلى الخذٍسب الاظتراجُجُت١لُي٢ُُت، بلا٘ت بلى التر٠حا ِلى الٝماًا الصحُت والىبُت والبدىر ؤلا

ش الخذماث اإلاعاهذة والخخففُت الذُٜٝت.   والبدث الّلمي وج٘ى

حن ِالٜت ج٣امل وحّاون مثمش بحن ماظعاث الذولت الخّلُمُت والىبُت، جٝىم ِلى  وؤؼاس بلى ؤن الّالٜت بحن الى٘ش

ش معخىي الخذماث الصحُت والخّلُمت  ٜىاِت ٞ واخذ والهذٗ اإلاؽتٟر العاعي لخىٍى ساسخت بإَمُت الّمل ٠ٍٙش

ب والخذماث الىبُت  عهم في دْ٘ عجلت الخٝذم الىبي في مجا٥ الخذٍس في اإلامل٢ت بما ٌّىد ِلى اإلاجخمْ َو

  اإلاخخلٙت ومّالجت ألامشاك.

ب الفُٙي لىالباث ١لُت ًز٠ش ؤن الجامّت ؤبشمذ ماخًشا الّذًذ مً اجٙا ُٜاث دولُت مجها اجٙاُٜت بشهامج الخذٍس

 ألاظىان بالخّاون مْ حامّت بُلش، واجٙاُٜاث لبرامج ِٝذ ؼشا٠ت مْ الّذًذ مً الجامّاث اإلادلُت
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

عبِؼخ األِريح ٔىسح رٕظُ اخلُّش اٌمبدَ ِٕزذي "اٌطفىٌخ واإلػالَ 
 "ادلؼبطش

الم  اإلاّاـش( ، ورل٤ جىٍم حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ًىم الخمِغ الٝادم مىخذي )الىٙىلت وؤلِا

التي  1121اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت 

اًت مّالي وصٍش  جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن، جدذ ِس

  .الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ الِّسخى

ت الىوىُت وؤوضحذ س  ض الهٍى ٖ ؤن اإلاىخذي حهذٗ بلى حٍّض ثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت  لذي الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

الم اإلاّاـش، ٠ما بدٝٛى الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلا  ًجابُت لإِل

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  ًش٠ض ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

  .الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت

ٖ خال٥ اإلااجمش الصحٙي اإلاىّٝذ الُىم في مٝش الجامّت :" بن حامّت ألامحرة هىسة بفذد ا٘خخا الذ الفَى ح ٜو

مُت  الم الجذًذ مً وظاثل الخىاـل الاحخماعي باظخخذام الخٝىُت الٜش مش٠ض ألدب الىٙل الزي ظحر٠ض ِلى ؤلِا

ت وظ٣ُىن مخاح إلاؽاس٠ت ١ل مً حهخم بالىٙىلت مً ٠خابت الٝفق وبهخاج ألا٘الم  باللٕخحن الّشبُت وؤلاهجلحًا

ْ الجامّ ت ٠ما ظخٜى ا وظُخفق له حاثضة ظىٍى حَر ىىن الشظم ٔو ت ؼشا١اث مْ مخخففحن بمجا٥ ٘و

 ."  الىٙىلت ١الٝىىاث الٙماثُت واإلا٢خباث وبوالٛ مبادساث حعهم في جىمُت الىٙل

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىاء  الم ٜو إحي اإلاىخذي الزي ٌعخمش زالزت ؤًام بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا ٍو

ذًٞ مىاظب شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل و  مً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ ت، واظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش وؤلا٘ذ .الخخُاحاجه في مخخلٚ مشاخله الّمٍش

ٖ :" بن صواس اإلاىخذي ظُمشون خال٥ دخىلهم للٝاِت بخجشبت البىابت الضمىُت "، مؽحرة بلى ؤهه ظِؽاٟس في  الفَى

الم مً خاسج وداخل اإلامل٢ت اإلاىخذي ـىاُ ا لٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففىن بالىٙىلت وؤلِا

 .  وباخثىن وولبت وآباء وؤمهاث

الم اإلاّاـش بٝىىاجه اإلاخخلٙت مً ؤَم  ذ بابّحر ؤلِا ذث سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ِو

ا  ت جإزحَر ْ في اظخخذام الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظِش ِلى ألاوٙا٥ والىاؼئت، خُث ؤن الخدى٥ العَش

ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّاب ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة، 

ذ اَخمام اإلاشبحن  الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث وظلبُاث مً الٝماًا الهامت التي اظتِر ّخبر ؤلِا َو

  .ثحن واإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي والّشبيوالباخ

ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل  وؤوضحذ بابّحر ؤهه ِلى َامؾ اإلاىخذي ظُٝام مّشك )مشهاة( الثٝافي ِو

بُت بمؽاس٠ت ؤوٙا٥، بلا٘ت بلى وحىد خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ  الىسػ الخذٍس

 :فُاث مدببت لألوٙا٥ لخمٙي حى ماحْ للضاثشاث ، مُٙذة بإهه ًم٢ً الدسجُل في اإلاىخذي ِبر الشابيشخ
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

األِضً ٌىصبئً اٌزىاطً ٔىسح رؼمذ ٔذوح )االصزضّبس  عبِؼخ األِريح
 (االعزّبػٍ
ت“واـلذ الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت  بّٝذ حلعاتها ، خُث هاٜؽذ في ” 20الجىادٍس

ألامثل لىظاثل الخىاـل  هذوتها الثاهُت للىذواث اإلاىّٝذة الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )ؤلاظدثماس 

  الاحخماعي ( .

لىمها في حامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ بيذ  ذ ؼاس٠ذ في وشح ؤوسٛ ِمل َزٍ الىذوة ؤظخار العىت ِو ٜو

ض الُّذ ، وؤظخارة الذِىة بجامّت ألامحرة هىسة وسثِعت الجمُّت الّلمُت العّىدًت للذساظاث  ِبذالٍّض

ُت بيذ هفشهللا هُاص وؤظخارة ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت اإلاؽاٟس في ١لُت الاٜخفاد وإلداسة في  ؤلاظالمُت الذ٠خىسة ٜس

ّت بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد  اء الُافي ، واظخار معاِذ ب٣لُت الؽَش ض الذ٠خىسة ٘و حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

امذ بةداسة الجلعت ألاظخارة َىذ ِمش الّخُبي .   ؤلاظالمُت الذ٠خىسة مها الجَشغ ٜو

ذ وشخذ الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ وسٜت ِمل )اظدثماس الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ ( ر٠شث ٘حها بم٣اهُت جفيُٚ  ٜو

ض الجاهب  ض زالر حىاهب حٍّض آلُاث وخىىاث جدُٝٞ الٙاثذة والاظدثماس الّٙا٥ لهزٍ الىظاثل مً خال٥ حٍّض

ت خفاثفها  ٝت الخّامل مّها ، مّ٘ش ت ؤَُمتها ووٍش ض اإلاّشفي وهي مّ٘ش ت بًجابُاتها وظلبُاتها ، ؤما حٍّض ومّ٘ش

هم  ب ِلى مهاسة الحىاس والىٝاػ ، ومهاسة الاخخفاس ٘و الجاهب اإلاهاسي ٘هى ِبر جىمُت مهاسة الٝشاءة الىاٜذة الخذٍس

ذم الدعاَل بها . ض الجاهب الؽشعي مً خال٥ الالتاام بإوامش الؽُش ِو ذ ، وؤًما حٍّض   الىاْٜ ومهاسة بداسة الٜى

ى َل وظاثل الخىاـل مً حا اء الُافي في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم ( ظاا٥ َو هبها وشخذ الذ٠خىسة ٘و

الاحخماعي الحذًثت في مجا٥ الخّلُم وّمت ؤم هٝمت ؟ و٠ُٚ هجّل مً َزٍ الىظاثل وّمت بذال مً حّلها هٝمت 

ذ جىاولذ في وسٜتها مٙهىم وظاثل الخىاـل الاحخماعي وؤَم ؤهى  اِه ، ودوس الؽب٣اث الاحخماُِت ؤلال٢تروهُت ؟ ٜو

واظخخذاماتها في الخّلُم ، ومبرساث اظخخذام وظاثل الخىاـل الاحخماعي في الخّلُم، واظخخذام وظاثل 

الخىاـل الاحخماعي ؤلال٢ترووي في ِملُت الخّلُم والخّلم، ودوس اإلاّلم في ٘اِلُت الاظخخذام ألامثل لخل٤ 

  الىظاثل .

ذمذ الذ٠خ ىسة مها الجَشغ وسٜت ِمل )مدىاث بىظاثل الخىاـل الاحخماعي( جىاولذ ٘حها الاظدثماس ألامثل ٜو

لىظاثل الخىاـل الاحخماعي ِبر وشح ِذة ؤظئلت وهي :ما هي اإلاذة التي ًم٢ً ؤن جبٝى ٘حها دون وظاثل الخىاـل 

ل حِّؾ ٠فىسة ؟ وظاا٥ آخش : في وظاثل الخىاـل الاحخماعي ا هذ وخذٟ؟ مارا ؤخزث مىا الاحخماعي ؟ َو

ل لذ٤ً مُثاٛ شخصخي للخّامل مْ َزٍ الىظاثل ؟.   وظاثل الخىاـل الاحخماعي ومارا اِىخىا؟ َو

https://www.watny1.com/654215/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/
https://www.watny1.com/654215/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/
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ُت هُاص في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة الى هللا ( ؤن الهذٗ مً بِذاد َزٍ الىسٜت ،  الذ الذ٠خىسة ٜس ٜو

ّها واظخخذامها َى ولْ خىىه ٍِشمت في ٠ُُٙت الاظخٙادة الىاُّٜ ت مً الىظاثل الحذًثت التي ًم٢ً جىَى

ا ، وبزباث ؤن الذًً ؤلاظالمي دًً واٜعي ومخمحا  ىُا وجشبٍى ّها ِلمُا ٘و في وؽش ألا٣٘اس اإلادترمت ، و٠ُُٙت جىَى

ومخىاصن ، ؤن ًخًٝ والب الّلم اظخخذام َزا الىظاثل الىاحّت في جدُٝٞ الثمشة الّملُت والّلمُت ،ؼشح 

اث الّلمُت وؤلال٢تروهُت اظخخذاما صحُدا .٠ُُٙت   اظخخذام ؤلاهترهذ واإلاىظِى
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

 "1202األثؼبد االعزّبػُخ يف سؤَخ ادلٍّىخ "
 احذي ٔذواد ِهشعبْ اجلٕبدسَخ يف عبِؼخ األِريح ٔىسح

ت“للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت جىاـل الىذواث الثٝاُ٘ت  بّٝذ حلعاتها ، خُث هاٜؽذ في ” 20الجىادٍس

 ( .1121هذوتها التي اوّٝذث الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت 

مى مجلغ الؽ اثُت بجامّت ألامحرة هىسة ِو ذ ؼاس٠ذ في الىذوة ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا ىسي الذ٠خىسة هىسة بيذ ٜو

ض اإلاباٟس ، وؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة بجامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىسة ؤظماء بيذ ظلُمان  ِبذ الٍّض

ذ ؤداسث  لم ، وال٣اجبت والباخثت والذ٠خىسة في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت الذ٠خىسة هادًا بيذ ؤخمذ الهضاُ ٜو العٍى

لىمه اإلاعا لم .الجلعت ؤظخار الحذًث ِو م بيذ ِبذ اإلادعً العٍى   ِذ بجامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة ٍس

ذ وشخذ الذ٠خىس هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل )الٝىاُ ٔحر الشبخي  (،  1121هٍشة اظدؽشاُٜت في لىء سئٍت  –ٜو

ض ألازش الاحخماعي للٝىاُ ٔحر الشبخي وصٍادة معاَمخه ، وجم٢ُىه مً  ى حٍّض خُث هاٜؽذ ؤخذ ؤَذاٗ الشئٍت َو

 1121الخدى٥ هدى الاظخذامت ، مخىاولت اإلاداوس الخالُت : حٍّشٚ الٝىاُ ٔحر الشبخي وؤَمُخه ، اَذاٗ سئٍت 

  للٝىاُ ٔحر الشبخي وظب جدُٝٝها ، وألاَمُت الاٜخفادًت للٝىاُ ٔحر الشبخي .

ى٥ في ٌل سئٍت  لم وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا ( جدذزذ 1121مً حاهبها وشخذ الذ٠خىس ؤظماء العٍى

ُ٘ه ًِ ؤن الذظخىس الزي اظتهل به هٍام الح٢م باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مّخمذا ِلى ال٢خاب والعىت، 

ى٥ التي جٝىم  1121ما٠ذة ؤن سئٍت  ٞ الثىابذ وألـا ش وجذْ٘ ؤًما بعجلت الخٝذم لألمام ٘و جذِى بلى الخىٍى

ى٥ في ٌل سئٍت   ودوسَا في بىاء خماسة اإلاجخمّاث . 1121 ِلحها اإلامل٢ت ، وجىاولذ ؤًما الثىابذ وألـا

ذ خذدث ٘حها ِذة ؤدواس وهي  ٠1121ما جدذزذ الذ٠خىسة هادًا الهضاُ خى٥ ) ؤَمُت سئٍت  وآلُاث جىبُٝها ( ٜو

، ودوس الىصاساث والهُئاث الح٣ىمُت في مخابّت جىُٙز الشئٍت  1121دوس اإلاىاوً العّىدي في جىُٙز سئٍت اإلامل٢ت 

ض الاهخماء الىوجي ومٙهىم الىخذة الىوىُت لذي الؽباب ، ، ١الخّلُم وا لصحت وؤلاظ٣ان، ودوس الشئٍت في حٍّض

الم الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ، ما٠ذة ِلى لشوسة ولْ  ودوس الٝىاُ الخاؿ في جىُٙز الشئٍت ، ومعخٝبل ؤلِا

ت مً آلان ختى ِا ، وم٣ا٘دت الٙعاد  1121م آلُاث ُٜاط لىجاح الشئٍت خال٥ الٙترة الضمىُت واليعبت اإلائٍى

وجُّٙل دوس الهُئت الىوىُت إلا٣ا٘دت الٙعاد )هضاَت( ، وؤلاظخٙادة مً ججاسب دو٥ ولّذ لها سئٍت وبذؤث في 

 جىُٙزَا .
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 م3121-فبراير - 2 - 2541-ى لجماد األو -5 األربعاء

 ٌٍٕبطمبد اٌؼشثُخ اٌٍغخ ٌزؼٍُُ رذسَجُخ دوساد رمذَ ٔىسح األِريح عبِؼخ
 ثغريهب

 بّذ ًىم لزل٤ 
ً
تااًذ ؤلاٜبا٥ ِلى حّلمها ًىما ت وزٝا٘ت الحماسة ؤلاظالمُت والّشبُت، ٍو جمثل اللٕت الّشبُت ٍَى

ا في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً خ  ؤوشخئ مّهذ حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر  01/ 08في جاٍس

 َـ لخذمت لٕخىا الّشبُت.0322/

عخٝبل اإلاّهذ مىز جإظِعه والباث مً ؤ٠ثر مً  دولت خى٥ الّالم؛ للذساظت في بشهامج الذبلىم، ٘خدىُى ُ٘ه 31َو

الثٝا٘اث وجخىخذ ُ٘ه اللٕت جدذ ظٝٚ واخذ، ٘ععى اإلاّهذ مىز وؽإجه بلى اظخخذام ؤخذر الاظتراجُجُاث 

عُت، و   وّىس بشامج اإلاّهذ الخّلُمُت بما ًخىا٘ٞ مْ معخجذاث الخخفق.الخذَس

ذ دؼً اإلاّهذ خال٥ الّام الذساسخي  ىاء( بالخّاون بحن و١الت  0326/ 0325ٜو مؽشوِا ساثذا بمعمى ) بزشاء ِو

دعم َزا اإلاؽشوُ بالخخىُي الذُٜٞ اإلابجي ِلى دساظت  ش والجىدة، ٍو الؽاون الخّلُمُت باإلاّهذ وو١الت الخىٍى

م. بُت لألِماء، وجباد٥ الخبراث اإلا٢دعبت واإلامحاة باالبخ٣اس في الخذَسغ والخٍٝى  الاخخُاحاث الخذٍس

ماء  عخماٗ ل٣ل لٝاء ؤخذ ألِا ماء َو ا ألِا ت مً اللٝاءاث الّلمُت التي جدمَش وفي َزا ؤلاواس جىٍم مجمِى

، ٠ما جىٍم في معاٛ زاٍن لّشك ججشبت هاجحت ؤو ٢٘شة مهىُت ؤو إلحشاء ِفٚ رَجي خى٥ ٜمُت حّلُمُت

بُت اإلافىٙت لثالزت معاساث راث ِالٜت بالخخفق وتهذٗ  ت مً الذوساث الخذٍس ىاء مجمِى إلاؽشوُ بزشاء ِو

ت مً  اث مخخففت جخإَل بّذ رل٤ ألن جدؽ٣ل في اإلاّهذ دواثش اظدؽاٍس ً مجمِى َزٍ الذوساث بلى ج٣ٍى

 ساثذ وؼامل ل٣ا٘ت مخىلباث الخخفق.مخخففاث ِلم اللٕت الخىبُٝي؛ ل٣ُىن اإلاّهذ بِذ خبرة 

خ  ا؛  0325/ 6/ ٠01ما ا٘خخذ اإلاّهذ بخاٍس ٌ بشهامج الذوساث الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝاث بٕحَر

ى بشهامج ٜىي البيُت الّلمُت، جٝىم ِلى جىُٙزٍ  لتااًذ الىلب ِلى حّلم اللٕت الّشبُت مً ٜبل اإلاُٝماث، َو

ٝذم َزا البرهامج جلبُت هخبت مً ؤِماء َُئت الخ ذَسغ اإلاخخففاث في حّلُم اللٕت الّشبُت لٕت زاهُت، ٍو

لإلٜبا٥ اإلاتااًذ ِلى حّلم اللٕت الّشبُت مً اإلاُٝماث بما ًخىا٘ٞ مْ ؤَذاٗ اإلاخٝذماث لخّلُمهً اللٕت الّشبُت 

شاك الخىاـل الحُاحي، وجشج٢ض الذوساث ِلى جذَسغ مهاساث اللٕت الّشبُت ألاسبْ  ا مً أٔل مذمجت بّىاـَش

ت بؽ٣ل ج٣املي.  ـىجُاث ومٙشداث وجشا٠ُب هدٍى

ذ  بحن، ٜو شاك الخىاـل مً خال٥ دوسجحن جذٍس ذ دؼيذ اإلاشخلت ألاولى مً البرهامج لخّلُم اللٕت الّشبُت أٔل ٜو

http://www.sra7h.com/?p=304112
http://www.sra7h.com/?p=304112
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شاك  ، ٘اظخمش اإلاّهذ باظخ٢ما٥ البرهامج لِعخٝبل الىالباث لاللخداٛ بالذوساث أٔل
ً
 ملمىظا

ً
خٝٝذ هجاخا

شاك ا شاك خاـت ١اأٔل لخىاـل الحُاحي، وظخ٣ىن اإلاشاخل الٝادمت مً الذوساث لخّلُم اللٕت الّشبُت أٔل

 الىبُت.

ٞ حّلُم اللٕت مً خال٥ اإلاىاٜٚ  ععى البرهامج بلى حٍّشٚ اإلالخدٝاث به بالثٝا٘ت العّىدًت، ًِ وٍش َو

خُت، والّٙالُاث، ٘مً خاللها جخّٗش الىالبت ِلى حىاهب مخّذدة مً الثٝا٘ ت العّىدًت مثل: ألاما٠ً الخاٍس

اداث المُا٘ت.  ِو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 م3121- فبراير- 37 - 2541-ى لجماد األو -31 األحد

اٌذوزىسح مسش اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف 
اٌضّٕخ يف ادلإمتش اٌضٕىٌ ٌٍغّؼُخ اٌضؼىدَخ ألِشاع إٌضبء أِشاع 

  واٌىالدح

 

ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث حاثضة جدمل اظمه مممىجها 1118ظىىاث  7ٜبل  اة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى م وبّذ ٘و

اك ان  مُذة حامّت الامحرة هىسٍ بالٍش البدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها الذ٠خىسٍ ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

لذ٠خىس ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في ا

معدؽٙي الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ 

ٚ خحري ِلى الٔش ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر ا الا اهجي جز٠شث ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا م مً زىابها واحَش

٢زا  ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ بةظم سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ َو
ُ
او٥ وحي ه

ذ  ذ الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض الؽباب ِلى سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعا هه ٘ؽِش

ا مً اإلاّاًحرو المىابي التي  31الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  حَر ظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥  ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت بيؽش البدىر الّلمُت والّمل ِلى اإلاخ
ُ
ٝذمت و جابّذ خذًثها ج

ا مً الذو٥  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش   جىٍى

و جٙاحئذ الذ٠خىسة بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم 

ذ٠خىسة ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً البرو٘عىساث و و ا٘صحذ ال

حن مً الاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن  الاظدؽاٍس

ج الٙاثض  ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخٍى ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو و حعلُمه حاثضجه التي ٍو

  اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

ا خال٥ الثمان ظىىاث مً بذاًت  وؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة وبظخمشاَس

( وؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت بةظخدذار حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّام )اها باخث

  وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله(

ل ابىائها بةظخمشاس َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة و الن البدث الّلمي  ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى ٠ما اـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ الو٥ مشة الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط  ِمل خحري ٌّىد ِلي البؽٍش

اليعاء والىالدة بٜامت حاثضة الامحرة هىسة للخمُحا آلمشاك العمىت ُ٘ما  والّؽشون للجمُّت العّىدًت المشاك

 ًخق الجاهب الىبي .

http://www.ajel-news24.net/102572/
http://www.ajel-news24.net/102572/
http://www.ajel-news24.net/102572/
http://www.ajel-news24.net/102572/
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 م3121- فبراير- 36 - 2541-ى لجماد األو -31 السبت

يف ٌٍزُّز   –مسش اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ األِريح /ٔىسح  اٌذوزىسح/ 
أِشاع اٌضّٕخ يف ادلإمتش اٌضٕىٌ ٌٍغّؼُخ اٌضؼىدَخ ألِشاع إٌضبء 

 واٌىالدح
اة 1118ظىىاث  7ٜبل  ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث حاثضة جدمل اظمه مممىجها  م وبّذ ٘و الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى

مُذة حامّت الامحرة هىسٍ بالش  الذ٠خىسةالبدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها  ٍاك ان ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

الذ٠خىس ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

معدؽٙي الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ 

ٚ خحري  ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر ا ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا م مً زىابها واحَش الا اهجي جز٠شث  ِلى الٔش

ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ 
ُ
٢زا  باظماو٥ وحي ه سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ َو

ذ  ألمشاكجم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت  ذ الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض الؽباب ِلى سخب بال٢ٙشة و ها لذ اظخدعاهه ٘ؽِش

ا مً اإلاّاًحر 31الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  حَر و المىابي التي  ظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت  الذو٥ ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت بيؽش البدىر الّلمُت والّمل ِلى  اإلاخٝذمت و جابّذ خذًثها 
ُ
ج

ا مً الذو٥  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش  جىٍى

 الّلم و جٙاحئذ الذ٠خىسة بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت 

و ا٘صحذ الذ٠خىسة ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً البرو٘عىساث و 

حن مً الاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم  في مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن  الاظدؽاٍس

ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي ج ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو ج الٙاثض و حعلُمه حاثضجه التي ٍو خٍى

 اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

اوؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة  بذاًت  خال٥ الثمان ظىىاث مً  واظخمشاَس

ام )اها باخث( حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّ باظخدذاروؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت 

 وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله(

ل ابىائها  ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة و الن البدث الّلمي  باظخمشاس ٠ما اـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ  مشة الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط  ألو٥ ِمل خحري ٌّىد ِلي البؽٍش

العمىت ُ٘ما  ألمشاكاليعاء والىالدة بٜامت حاثضة الامحرة هىسة للخمُحا  ألمشاكوالّؽشون للجمُّت العّىدًت 

 ًخق الجاهب الىبي .

http://roaanews.org/archives/141348
http://roaanews.org/archives/141348
http://roaanews.org/archives/141348
http://roaanews.org/archives/141348
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 م3121-يناير - 42 - 2541-ى لجماد األو -4 ثالثاءال

 «اإلٌىرتؤُخرظُُّ ادلمشساد "عبِؼخ ٔىسح رطٍك ثشٔبِظ 
ش و١الت ؤولٝذ:  العّىدي الخّلُم  اإلاٝشساث وجذَسغ جفمُم» بشهامج هىسة ألامحرة بجامّت والجىدة الخىٍى

ت َُّ ض دِم بلى الهادٗ ،«ؤلال٢تروه ت وحٍّض َُّ ت، الّمل َُّ ُٚ خال٥ مً الخّلُم  ؤِماء وجم٢حن للخٝىُت، الصحُذ الخٌى

ت الهُئت َُّ ْ بالذوس  الُٝام مً الخّلُم
َّ
ٝت مجهم اإلاخٜى ت، وؤ٠ثر خذًثت بىٍش َُّ  ِلى البرهامج ظُّخمذ ٠ما جٙاِل

ش مً ألاظاط اإلاعخىي  ت اإلاٝشساث وجذَسغ جىٍى َُّ  .ؤلال٢تروه

عهم م ِمادة ِلُه حؽٗش الزي البرهامج َو
ُّ
ت جدعحن في ُبّذ، ًِ والخّلُم ؤلال٢ترووي، الخّل َُّ ت الّمل َُّ  ، الخّلُم

ُٚ ورل٤ ٝت الخٝىُت بخٌى م ألاظاط اإلاعخىي  وجُّٙل. الصحُدت بالىٍش
ُّ
  ؤلال٢ترووي للخّل

ً
ٝا  .اإلاذًىت لصحُٙت ٘و
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 م3121- فبراير- 21 - 2541-ى لجماد األو -24 الجمعة

 ورذسَجُخ يف ِشوز أحببس اٌؼٍىَ اٌظحُخ جببِؼخ ٔىسحفؼبٌُخ ِؼشفُخ  12
ُت  10الخّلُم العّىدي : هٍم مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً  ّ٘الُت مّ٘ش

ش مهاساث البدث الّلمي في  بُت لمً ؤوؽىخه للٙفل الذساسخي ألاو٥، ؼملذ ّ٘الُاث مخخففت في جىٍى وجذٍس

لىم الخاَُل  -ُت في ال٣لُاث الصحُت الخمغ )الىب البؽشي مجا٥ الّلىم الصح –وب ألاظىان –الصحت ِو

  الخمٍشن(.–الفُذلت 

ذ ألاوؽىت بحن  ا  4وسؼت ِمل، و  05وجىِى بُت، خمَش مً ؤِماء َُئت الخذَسغ  317مدالشاث، ودوسة جذٍس

خففىن في ألابدار الىبُت والبت ، وؼاٟس في جٝذًم ألاوؽىت سواد مخ 032وميعىبى اإلاعدؽٙى الجامعي، و 

ىاهُت ، ٠ما ٜذمذ ُِادة البُاهاث باإلاش٠ض  ، مجهم معدؽاسون باإلاجلت الىبُت البًر
ً
اإلاُا  ِو

ً
بظدؽاسة  44مدلُا

  وخذمت بدثُت .

 ” JMP“وخفل اإلاش٠ض خال٥ جل٤ الٙترة ِلى الشخفت ألا١ادًمُت لبرهامج جدلُل البُاهاث البدثُت
ً
، وبجاخخه مجاها

ٝذم اإلاش٠ض دوساث إلايعىبي  الجامّت واإلاعدؽٙى الجامعي لدعهُل جدلُل بُاهاتهم البدثُت والذساظاث الّلمُت، ٍو

 في ٠ُُٙت اظخخذام بشهامج الخدلُل والبرامج البدثُت ألاخشي ، ٠ما ؤِلً اإلاش٠ض اِخماد لجىت 
ً
ا بُت ؼهٍش جذٍس

ت بمذًىت اإلال٤ ؤخالُٜاث البدث الّلمي لجامّت ألامحرة هىسة، وجم حسجُلها في الل جىت الىوىُت لألخالُٜاث الحٍُى

ض للّلىم والخٝىُت، واظخٝبلذ اللجىت  مؽشوِا بدثُا مٝذما مً ميعىبي الجامّت واإلاعدؽٙى  13ِبذالٍّض

الجامعي ، ُ٘ما جم اِخماد ظاِاث وسػ الّمل اإلاخخففت في ألابدار الصحُت بالهُئت العّىدًت للخخففاث 

 لى١الت ألاهب
ً
ٝا  اء العّىدًت.الصحُت ٘و
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 م3121- فبراير- 21 - 2541-ى لجماد األو -32 السبت

 ٍِزمً عبِؼخ ٔىسح َىطٍ ثزىصُك ػاللخ اٌجحش ثبٌزذسَش

للبدث الّلمي اإلاؽتٟر الزي ؤُٜم بجامّت ألامحرة صخى ملخٝى مش٠ض بدىر ١لُت آلاداب الخّلُم العّىدي : ؤو 

ذ مً  اك بخىزُٞ ِالٜت البدث بالخذَسغ والخذَسغ بالبدث ألجها ِالٜت مخذاخلت جٍض هىسة بيذ ِبذالشخمً بالٍش

ْ مً وعبت ؤلاهخاج البدثي الىوجي.  حىدة الخّلُم والبدث في اإلااظعاث الخّلُمُت ج٘ش

م ِلـى بهخـاج بدـىر ِلمُـت راث ٠ما ؤوصخى بةوؽاء وخذاث بدثُت فـي  ألاٜعـام ألا١ادًمُـت إلاخابّـت الىـالب وجدٙحـَا

اإلاُـت مـً خاللهـا،  ل مً الجامّت وحىاثض مدلُت ِو ؤَمُت ِلمُت ومىاـٙاث ِالُت جم٢جهم مً الحفى٥ ِلى جمٍى

 لصحُٙت اإلاذًىت.
ً
ٝا  بٜامت ماجمشاث وملخُٝاث ِلمُت مخخففت جثري البدىر اإلاؽتر٠ت ٘و
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 م3121- فبراير- 37 - 2541-ى لجماد األو -31 األحد

 اصزحذاس عبئزح عبِؼخ األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف أِشاع اٌضّٕخ
الن ًِ حاثضة حامّت  15ؼهذ اإلااجمش العىىي الـ للجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة لهزا الّام ؤلِا

 ألامحرة هىسة للخمحا ألمشاك العمىت في اإلاجا٥ الىبي.

ً( باظخمشاس حاثضة البدث الّلمي التي جدمل  ذ الذ٠خىسة ظمش العٝاٗ )صوحت الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى ُ٘ما ؤـو

، مذي الحُاة مً مىىلٞ ؤن البدث الّلمي َى ِمل 1118اظم صوحها مىز جإظِعها ٜبل زمان ظىىاث في الّام 

ت حمّاء بالٙاثذة.  خحري ٌّىد ِلى البؽٍش

الذ في معتهل خذًثها ًِ ال  في ِمله في مجا٥ الصحت، »جاثضة: ٜو
ً
 للّلم، ومخلفا

ً
ً مدبا ١ان الذ٠خىس باخؽٍى

الىالدة باإلاعاِذًت، ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل  معدؽٙىبر ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

 «.خحري ٌّىد ؤحٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم

ت ٠بى ما٥ الخحًر ا، بر وبُيذ ؤجها ٘ملذ الّلم ِلى باقي ألِا م زىابها وؤحَش ٚ خحري ِلى ٔس اء مسجذ ؤو ٜو

م ٜىله حّالى: )اٜشؤ باظم سب٤ الزي خلٞ(.
َّ
ى هللا ِلُه وظل

َّ
 جز٠شث ؤو٥ وحي ؤهض٥ ِلى سظى٥ هللا ـل

ذ الذ٠خىس »وجابّذ:  ٢َزا جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر وؼشوه للجاثضة خعً حما٥، وسخب بال ٢ٙشة وهالذ اظخدعاهه ٘ؽِش

ا مً  31جدٙض الؽباب ِلى الّلم، مً ؤَمها ؤال ًخجاوص ِمش اإلادعابٞ  حَر  وؤن ٣ًىن ظّىدي الجيعُت، ٔو
ً
ِاما

ش وجدٙحا البدث الّلمي باِخباٍس ؤظاط الخىىس الحماسي والج هىك ال٢ٙشي اإلاّاًحر والمىابي التي ولّذ لخىٍى

 «.إلاىا٠بت الذو٥ اإلاخٝذمت

وجٙاحإث بإِذاد اإلاؽاس٠حن في الجاثضة مً ألاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم، مخىاولت 

حن مً ألاوباء الزًً جمحاوا  وبُّت اخخُاس الٙاثض مً خال٥ حؽ٢ُل لجىت ِلمُت مً الّلماء اإلاخخفحن والاظدؽاٍس

م البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت.في ِملهم وخبرته  م في مجا٥ ؤمشاك اليعاء والىالدة، بر ًٝىمىن بمىاٜؽت وجٍٝى

ا خال٥ َزٍ اإلاذة  وؼ٢شث العٝاٗ الجمُّت العّىدًت ألمشاك اليعاء والىالدة لخبىحها ٢٘شة الجاثضة واظخمشاَس

ذ هٙعه الجمُّت الظخدذاثها حاثضجحن للبدى  ر الىبُت لهزا الّام باظم )ؤها البالٕت زمان ظىىاث، مهىإة في الٜى

 لصحُٙت الحُاة.
ً
ٝا  باخث( وحاثضة الخمٍشن )الٝبالت( ٘و

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
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 م3121-فبراير - 7 - 2541-جماد األولى  -1 اإلثنين

 سح حيظذْ عىائز ِضبثمخ ئٔزبط اٌفٍُُ اٌمظريطبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gaya-sa.org/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2/
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 ٔىسح جببِؼخ اٌظحُخ اٌؼٍىَ أحببس ِشوز يف ورذسَجُخ ِؼشفُخ فؼبٌُخ 12

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gaya-sa.org/21-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/?mobile=1


 

119 

 
 

 م3121-يناير - 41 - 2541-ى لجماد األو -3اإلثنين 

 ثشٔبِظ" رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ " جببِؼخ األِريح ٔىسح ئطالق

ش والجىدة بجامّت ألامحر هىسة بشهامج" جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت "، الهادٗ بلى  ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء ا ض الّملُت الخّلُمُت مً خال٥ الخٌى لهُئت الخّلُمُت مً الُٝام دِم وحٍّض

ش  ٝت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى ْ مجهم بىٍش بالذوس اإلاخٜى

 وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت.

ه ِلُه ِمادة الخّلم الال٢ترووي والخّلُم ًِ،في جدعحن الّملُت الخّلُمُت  عهم البرهامج الزي حؽ٘ش َو

ٝت الصحُدت. وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت ومخشحاتها  ُٚ الخٝىُت بالىٍش ورل٤ بخٌى

ت مخىاثمه مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر  دٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الالتاام بمىججُت مُّاٍس ٍو

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت مما ًادي بلى جم ٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث الّاإلاُت في جىٍى

 . 10جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت وحّضص الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث الٝشن الـ 

مش البرهامج بإسبّت مشاخل ؤظاظُت هي: مشخلت الترؼُذ خُث ًدُذ ل٤ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ  ٍو

خ اهىالٛ البرهامج اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت  حن مً جاٍس ٞ همىرج الترؼُذ جمخذ بلى ؤظبِى مً خال٥ الترؼُذ الزاحي ٘و

 ،مشخلت التهُئت مُثاٛ الّمل جدذًذ

ش خبحر اإلاادة جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى هٍام بداسة ت الٙىُت، مشخلت الخىٍى ؽمل بىاء  اإلاٝشس الجاٍَض الخّلم َو

اث وألاوؽىت والخُُٝماث و١ا٘ت اإلا ّلىماث ؤلاسؼادًت للىالبت خمىس الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت اإلادخٍى

ؽمل مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها  خمىس اللٝاءاث الذوسٍت ، مشخلت جذَسغ اإلاٝشس: الخذَسغ ؤلال٢ترووي َو

مشخلت وجٝذًم الخٕزًت الشاحّت ِلحها. مخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي والخإ٠ذ مً ٘اِلُخه ، وفي جهاًت البرهامج جإحي 

 جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث واإلاٝابالث .

 

http://saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/8426-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 م3121- فبراير- 35 - 2541-ى لجماد األو -31 الجمعة

عبِؼخ األِريح ٔىسح رؼمذ ٌمبء االثزؼبس اخلبِش ٌٍشاغجبد ثبالثزؼبس 
 ٌربَطبُٔب

 
ب بجامّت ألامحرة هىسة ًِ ِٝذ لٝاء الابخّار الخامغ ًىم الخمِغ ) بداسةؤِلىذ  ماسط(،  1الابخّار والخذٍس

ُت بالىٍم والٝىاهحن في اإلامل٢ت اإلاخدذة.  ورل٤ لخىلُذ ِالٜت اإلابخّثت باإلالحُٝت، وللخِى

م ) -ِمادة الذساظاث الّلُا  -الذوس ألاو٥  - P01 -وظُٝام اإلالخٝى في مبجى ؤلاداسة الشثِعُت (، 0.011.11ٜاِت ٜس

ماء الهُئت الخّلُمُت اإلاخٝذماث لالبخّار،   وإلاذة ظاِخحن، ووحهذ ؤلاداسة الذِىة أِل
ً
 مً الّاؼشة ـباخا

ً
بذءا

 بلى ؤن اإلاٝاِذ مدذودة.
ً
 مؽحرة

ذ ؤلال٢ترووي الخالي م الهاجٚ الجىا٥( بلى البًر ذ ؤلال٢ترووي الجامعي، ٜس : ) للدسجُل ًشجى اسظا٥ )الاظم، البًر

sga-su@pnu.edu.sa .) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://mvrmedia.net/c-14344
http://mvrmedia.net/c-14344
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 ثهذف رجبدي ادلؼبسف واٌزذسَت ورٕظُُ احملبضشاد واٌذوساد

 اٌجششَخعبِؼخ األِريح ٔىسح و"صبثه" رربِبْ ِزوشح رفبهُ ٌزُّٕخ اٌىىادس 
ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً وؼش٠ت 

ّ
مز٠شة جٙاَم؛ بهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت ” ظاب٤“ٜو

ب. ٠ما جخممً جىٍُم  ، والخذٍس ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس

اساث.اإلادالشاث والذو  بُت، وجباد٥ الٍض  ساث الخذٍس

ْ ًِ الجامّت الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبى ِباة، اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً 
ّ
ٜو

ْ ًِ الؽش٠ت الذ٠خىس ٘هذ بً 
ّ
ض الجامعي، واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت. ُ٘ما ٜو ِبذالٍّض

هي، مذً ض الؽٍش  للخٝىُت والابخ٣اس.” ظاب٤“ش ِام ِبذالٍّض

ٝب مشاظم الخٜى ُْ َزٍ اإلاز٠شة، والتي جفّب في ِو سئٍت “ُْ، ؤِشب الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ًِ ظّادجه بخٜى

ض الخّاون بحن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت ”م1121اإلامل٢ت  ؛ مً خُث حٍّض

 ؤن مز٠شة الخٙا
ً
َم ججّعذ البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث. ممُٙا

ذَا هللا-الخ٣امل بحن الٝىاِحن الح٣ىمي والخاؿ؛ للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة  ًّ وجىمُت  -ؤ

 اإلاجخمْ، واصدَاس الىوً.

هي خشؿ  ذ الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش
ّ
ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث ” ظاب٤“مً حاهبه، ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلا
ً
وحامّت ألامحرة هىسة؛ لهذٗ حسخحر ١ل بم٣اهاث الؽش٠ت ” ظاب٤“ؽتٟر بحن العّىدًت، مىضحا

ب ال٣ىادس الىوىُت،  ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس لذِم اإلاؽاَس

 ؤن 
ً
ل م” ظاب٤“مبِىا

ّ
لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣ عاَمتها في جٝذًم لذحها خبراث وٍى

 مً اظتراجُجُتها للّام 
ً
 ”.م1121سئٍت اإلامل٢ت “إلادعٝت مْ م، ا1114جل٤ الحلى٥ حضءا

ز٠ش ؤن مز٠شة الخٙاَم جخمّمً ُٜام  بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإن ججهحا بّن ” ظاب٤“ًُ

ْ البدثُت اإلاخخاسة؛ إلا ٙحن اإلاخخبراث وجإمحن ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس عاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى

ت للجاهبحن. ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش  ووالباث حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض

 

 

http://profilenews.net/?p=194096
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 يف عبِؼخ ٔىسح ثبٌشَبع "اٌطفىٌخ واإلػالَ ادلؼبطش"أطالق ِٕزذي 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ الِّسخى، وبمؽاس٠ت مً ألامحر جش١ي الُٙفل والؽُخت مي آ٥ خلُٙت، جىىلٞ  بِش

الم اإلاّاـش“ّ٘الُاث مىخذي  َـ اإلاىا٘ٞ 0327اإلاضمْ بٜامتها ًىم الخمِغ الثالث مً حماد الثاوي ” الىٙىلت وؤلِا

 م إلاذة زالزت ؤًام مخخالُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً.1106ي ماسط الثاو

ًإحي رل٤ اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت 

 فى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن.، التي جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للح1121

ٖ و  ت الىوىُت لذي “ؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى ض الهٍى ؤن الهذٗ حٍّض

ُت بدٝٛى  الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

بُت لإلِالم اإلاّاـش، ٠ما ًش٠ض الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجا

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  اإلاىخذي ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

 ”.ث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُتالخبرا

ذ بابّحر:  الذ سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر الم اإلاّاـش “ٜو بٝىىاجه اإلاخخلٙت ال ؼ٤ ؤن ؤلِا

ا ِلى ألاوٙا٥ و الىاؼئت،  ت جإزحَر ؤـبذ ٌؽ٣ل جدذًا و ٌّخبر مً ؤَم الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظِش

ْ في اظخخذام ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّ اب ٘الخدى٥ العَش

 ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة.

ذ اَخمام ٌّخبر ”  وؤلا٘ذ: الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث و ظلبُاث مً الٝماًا الهامت التي اظتِر ؤلِا

 ”.ت ِلى اإلاعخىي الّالمي والّشبياإلاشبحن والباخثحن و اإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُ

بُت ب” مشهاة“ِلى َامؾ اإلاىخذي؛ ًٝام مّشك  ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل الىسػ الخذٍس لا٘ت الثٝافي ِو

، ُ٘ما ٌؽاٟس في ”ا٘خذ ًا ظمعم“بلى خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ شخفُاث 

الم.الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت  ، واإلاخخففحن بالىٙىلت وؤلِا

ىىاجه اإلاخخلٙت في الم ٜو بىاء شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت  ًإحي َزا اإلاىخذي بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا

ذًٞ مىاظب الخخُاحاجه في مخخلٚ  مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ. ت، و اظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش  مشاخله الّمٍش

ا حاء بزش مؽاس٠تها في مىخذي الجذًش بالز٠ش، ؤن حامّت ألامحرة هىسة ِٝذث الُىم ألاخذ ماجمًشا ص ًُ الىٙىلت “حٙ

الم اإلاّاـش  ً الصحُٙاث وال٣اجباث.بدمىس ِذد م” وؤلِا

اسة الشابي:  ذ مً اإلاّلىماث والدسجُل في اإلاىخذي ًشجى ٍص  وإلاٍض

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.asp 
 
 
 
 
 
 

http://profilenews.net/?p=195180
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx
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 م3121- فبراير- 36 - 2541-ى لجماد األو -31 السبت
اٌذوزىسح مسش اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف 

 أِشاع اٌضّٕخ

 ظىىاث  7ٜبل  
ً
ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث حاثضة جدمل 1118في ِام  وجدذًذا اة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى م وبّذ ٘و

مُذة حامّت الامحرة هىسٍ  اظمه مممىجها البدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها الذ٠خىسٍ ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

اك ان الذ٠خىس ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظ دؽاسي ألمشاك بالٍش

اليعاء والىالدة في معدؽٙي الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح 

م مً زىابها  ٚ خحري ِلى الٔش ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا

ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـل
ُ
ا الا اهجي جز٠شث او٥ وحي ه ي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ بةظم سب٤ الزي خلٞ واحَش

ذ  ٢زا جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى ( ظىسة الّلٞ َو

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه  ذ سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعاهه ٘ؽِش الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو

ا مً  31ب ِلى الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش للجاثضة جدٙض الؽبا حَر ظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك  اإلاّاًحرو المىابي التي ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت ب
ُ
يؽش البدىر ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥ اإلاخٝذمت و جابّذ خذًثها ج

ا مً الذو٥ و جٙاحئذ الذ٠خىسة بإِذاد  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش الّلمُت والّمل ِلى جىٍى

اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم و ا٘صحذ الذ٠خىسة ًِ 

حن مً الاوباء الزًً وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً  البرو٘عىساث و الاظدؽاٍس

http://www.news.net.sa/new/s/22998
http://www.news.net.sa/new/s/22998
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ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت  جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن ٍو

ج الٙاثض و حعلُمه حاثضجه التي اظخدٝها بجذاسة واحتهاد  ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخٍى للمعابٝت ِو

ا خال٥ الثمان لّمله وبدثت اإلامحا و  ؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة وبظخمشاَس

ظىىاث مً بذاًت وؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت بةظخدذار حاثضجحن للبدىر الىبُت 

ل  ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى ابىائها بةظخمشاس لهزا الّام )اها باخث( وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله( ٠ما اـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ الو٥  َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة و الن البدث الّلمي ِمل خحري ٌّىد ِلي البؽٍش

مشة الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط والّؽشون للجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة بٜامت 

 ما ًخق الجاهب الىبيحاثضة الامحرة هىسة للخمُحا آلمشاك العمىت ُ٘
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

اٌطفىٌخ واإلػالَ "عبِؼخ األِريح ٔىسح رٕظُ اخلُّش اٌمبدَ ِٕزذي 
 "ادلؼبطش

الم اإلاّاـش( ، ورل٤  جىٍم حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ًىم الخمِغ الٝادم مىخذي )الىٙىلت وؤلِا

التي  1121اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت 

اًت مّالي وصٍش  جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخحن، جدذ ِس

 بً مدمذ الِّسخى.الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ 

ت الىوىُت  ض الهٍى ٖ ؤن اإلاىخذي حهذٗ بلى حٍّض وؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت  لذي الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

الم اإلاّاـش، ٠ما بدٝٛى الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽ ت الخإزحراث العلبُت وؤلاًجابُت لإِل

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  ًش٠ض ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

 الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت.

ٖ خال٥ اإلااجمش الصحٙي اإلاىّٝذ الُىم في مٝش الجامّت  الذ الفَى ألامحرة هىسة بفذد ا٘خخاح بن حامّت :” ٜو

مُت  الم الجذًذ مً وظاثل الخىاـل الاحخماعي باظخخذام الخٝىُت الٜش مش٠ض ألدب الىٙل الزي ظحر٠ض ِلى ؤلِا

ت وظ٣ُىن مخاح إلاؽاس٠ت ١ل مً حهخم بالىٙىلت مً ٠خابت الٝفق وبهخاج ألا٘الم  باللٕخحن الّشبُت وؤلاهجلحًا

ا وظُخفق له حاثضة حَر ىىن الشظم ٔو ْ الجامّت ؼشا١اث مْ مخخففحن بمجا٥  ٘و ت ٠ما ظخٜى ظىٍى

 “.الىٙىلت ١الٝىىاث الٙماثُت واإلا٢خباث وبوالٛ مبادساث حعهم في جىمُت الىٙل 

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىاء  الم ٜو إحي اإلاىخذي الزي ٌعخمش زالزت ؤًام بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا ٍو

ذًٞ مىاظب شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت مجها في و ؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ. ت، واظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش  الخخُاحاجه في مخخلٚ مشاخله الّمٍش

 ٖ ، مؽحرة بلى ؤهه “بن صواس اإلاىخذي ظُمشون خال٥ دخىلهم للٝاِت بخجشبت البىابت الضمىُت :” وؤلا٘ذ الفَى

الم مً خاسج وداخل ظ ِؽاٟس في اإلاىخذي ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففىن بالىٙىلت وؤلِا

 اإلامل٢ت وباخثىن وولبت وآباء وؤمهاث .

الم اإلاّاـش بٝىىاجه اإلاخخلٙت مً ؤَم  ذ بابّحر ؤلِا ذث سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ِو

ْ في اظخخذام الٝماًا التي جىاحه اإلا ا ِلى ألاوٙا٥ والىاؼئت، خُث ؤن الخدى٥ العَش ت جإزحَر جخمْ في ظِش

ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤلّاب ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذدة، 

ذ الم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث وظلبُاث مً الٝماًا الهامت التي اظتِر ّخبر ؤلِا اَخمام اإلاشبحن  َو

 والباخثحن واإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي والّشبي.

ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل  وؤوضحذ بابّحر ؤهه ِلى َامؾ اإلاىخذي ظُٝام مّشك )مشهاة( الثٝافي ِو

بُت بمؽاس٠ت ؤوٙا٥، بلا٘ت بلى وحىد خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت ا إلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ الىسػ الخذٍس

 شخفُاث مدببت لألوٙا٥ لخمٙي حى ماحْ للضاثشاث

http://freeswcc.com/ar/?p=86053
http://freeswcc.com/ar/?p=86053
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

طبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح حيظذْ عىائز ِزمذِخ يف ِضبثمخ ئٔزبط اٌفٍُُ 
 اٌمظري

 

ٜعم الخفمُم  -خفلذ والباث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً ممثلت ب٣لُت الخفامُم والٙىىن 

مُت  ِلى مشا٠ض مخٝذمت في معابٝت ماظعت ألامحر مدمذ بً ظلمان بً مدمذ إلهخاج  -الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

اٜت الحش٠ُت "، ورل٤ لمً ّ٘ا لُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥ الُٙلم الٝفحر" ؤخ٣ام ـالة ألاشخاؿ روي ؤلِا

اٜت.   لألشخاؿ روي ؤلِا

وهالذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث ، والىالبخحن مجذًت آ٥ م٣ي ، وخفت البراٟ ِلى اإلاش٠ض الشابْ ، 

 هىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادطوالىالبت ؤزحر الخلٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبخحن سصان الّٝل و 

 
ً
٣اث للىالباث الٙاثضاث ، مخمىُت ذمذ ِمُذة ١لُت الخفامُم والٙىىن الذ٠خىسة ـِخت اإلاىحري التهىئت والخبًر ٜو

 مً الخٙٛى والىجاح، ما٠ذة ِلى ؤن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى ببذاِاث الىالباث وجٝذم 
ً
ذا لهً مٍض

جهً مً الخمحا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر مً ًمثل ا
ّ
 إلامل٢ت في اإلادا٘ل اإلادلُت والذولُت.١ل ماًم٢

مُت الذ٠خىسة ظىصان الُدحى بلى ؤن الٝعم  مً حاهبها ؤؼاسث سثِعت ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل  ًدشؿ ِلى الاَخمام بالىالباث وجذٍس

 هً ومىاَبهً.العّىدي مْ التر٠حا ِلى جىمُت ٜذسات
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

"احذي ٔذواد ِهشعبْ اجلٕبدسَخ يف 1202األثؼبد االعزّبػُخ يف سؤَخ ادلٍّىخ 
 عبِؼخ األِريح ٔىسح

 

تجىاـل الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار  " بّٝذ حلعاتها ، خُث هاٜؽذ في 20والثٝا٘ت "الجىادٍس

 ).1121هذوتها التي اوّٝذث الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت 

مى مجلغ الؽىسي الذ٠خىسة هىسة بيذ  اثُت بجامّت ألامحرة هىسة ِو ذ ؼاس٠ذ في الىذوة ؤظخار ال٢ُمُاء الٙحًا ٜو

ض اإلاباٟس ، وؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة بجامّت اإلال٤ ظّىد الذ٠خىسة ؤظماء بيذ ظلُمان ِب ذ الٍّض

ذ ؤداسث  لم ، وال٣اجبت والباخثت والذ٠خىسة في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت الذ٠خىسة هادًا بيذ ؤخمذ الهضاُ ٜو العٍى

لىمه اإلاعاِذ بجامّت ألامحرة هىسة ا لمالجلعت ؤظخار الحذًث ِو م بيذ ِبذ اإلادعً العٍى  .  لذ٠خىسة ٍس

ذ وشخذ الذ٠خىس هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل )الٝىاُ ٔحر الشبخي  (،  1121في لىء سئٍت  هٍشة اظدؽشاُٜت –ٜو

ض ألازش الاحخماعي للٝىاُ ٔحر الشبخي وصٍادة معاَمخه ، وجم٢ُىه مً  ى حٍّض خُث هاٜؽذ ؤخذ ؤَذاٗ الشئٍت َو

 1121الخدى٥ هدى الاظخذامت ، مخىاولت اإلاداوس الخالُت : حٍّشٚ الٝىاُ ٔحر الشبخي وؤَمُخه ، اَذاٗ سئٍت 

 .  مُت الاٜخفادًت للٝىاُ ٔحر الشبخيللٝىاُ ٔحر الشبخي وظب جدُٝٝها ، وألاَ

ى٥ في ٌل سئٍت  لم وسٜت ِمل بّىىان )الثىابذ وألـا ( جدذزذ 1121مً حاهبها وشخذ الذ٠خىس ؤظماء العٍى

ُ٘ه ًِ ؤن الذظخىس الزي اظتهل به هٍام الح٢م باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مّخمذا ِلى ال٢خاب والعىت، 

ى٥ التي جٝىم جذِى بلى الخى 1121ما٠ذة ؤن سئٍت  ٞ الثىابذ وألـا ش وجذْ٘ ؤًما بعجلت الخٝذم لألمام ٘و ٍى

ى٥ في ٌل سئٍت   .  ودوسَا في بىاء خماسة اإلاجخمّاث 1121ِلحها اإلامل٢ت ، وجىاولذ ؤًما الثىابذ وألـا

ذ خذدث ٘حها ِذة ؤدواس و  ٠1121ما جدذزذ الذ٠خىسة هادًا الهضاُ خى٥ ) ؤَمُت سئٍت  هي وآلُاث جىبُٝها ( ٜو

، ودوس الىصاساث والهُئاث الح٣ىمُت في مخابّت جىُٙز الشئٍت  1121دوس اإلاىاوً العّىدي في جىُٙز سئٍت اإلامل٢ت 

ض الاهخماء الىوجي ومٙهىم الىخذة الىوىُت لذي الؽباب ،  ، ١الخّلُم والصحت وؤلاظ٣ان، ودوس الشئٍت في حٍّض

ال  م الح٣ىمي في ٌل الشئٍت ، ما٠ذة ِلى لشوسة ولْ ودوس الٝىاُ الخاؿ في جىُٙز الشئٍت ، ومعخٝبل ؤلِا

ت مً آلان ختى ِام  ، وم٣ا٘دت الٙعاد  1121آلُاث ُٜاط لىجاح الشئٍت خال٥ الٙترة الضمىُت واليعبت اإلائٍى

وجُّٙل دوس الهُئت الىوىُت إلا٣ا٘دت الٙعاد )هضاَت( ، وؤلاظخٙادة مً ججاسب دو٥ ولّذ لها سئٍت وبذؤث في 

 . جىُٙزَا
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 م3121-فبراير -6 - 2541-ى لجماد األو -1 األحد

 عٍضخ ػٍُّخ رجحش أِشاع األطفبي ثبٌشَبع.. اٌضالصبء ادلمجً 13

ألامحرة هىسة، الثالزاء جىٍم الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ بالخّاون مْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا في حامّت  

اك الذولي للمّاسك واإلااجمشاث عخمش زالزت ؤًام في مش٠ض الٍش   .اإلاٝبل ّ٘الُاث اإلااجمش الخامغ للجمُّت َو

ؽخمل البرهامج الّلمي للماجمش ِلى  وسػ ِمل، اِخمذ مً الهُئت العّىدًت  3مدالشة و  25حلعت جمم  02َو

  .معخمش ظاِت حّلُم وبي 10للخخففاث الصحُت بىاْٜ 

ِبذهللا الّمحر ؤن اإلااجمش ظِؽهذ مؽاس٠ت ِذد  وؤوضح سثِغ الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ سثِغ اإلااجمش د.

اث ؤمشاك الشبى  مً اإلاخدذزحن اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ مً داخل اإلامل٢ت و خاسحها، إلاىاٜؽت مىلِى

اباث والحىادر، و الدعمم اإلاجالي، و ِىذ ألاوٙا٥ ، و ؤمشاك الجهاص الخىٙسخي، و العالمت  اًت مً ؤلـا والٜى

  .العمىت ِىذ ألاوٙا٥، باإللا٘ت بلى مشك الخىخذ و ٘شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ و مخاوش ألالّاب ؤلال٢تروهُت

ش ال٣ىادس الىبُت في مجا٥ وب ألاوٙا٥ ، ظِبدث ؤمشاك الذم  ب وجىٍى وؤ٘اد ؤن اإلااجمش الزي حهذٗ بلى جذٍس

اث الىساز لىم الجُىاث ) اإلاىسزاث( بلى حاهب بدث اإلاىلِى ُت، وؤمشاك ال٢لى، وألامشاك الّفبُت، وؤمشاك ِو

 .التي تهم اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ وصحت الىٙىلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kharj.com/news-action-show-id-35605.htm


 

129 

 

 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس

 عبِؼخ األِريح ٔىسح و"صبثه" رربِبْ ِزوشح رفبهُ ٌزُّٕخ اٌىىادس اٌجششَخ
ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً وؼش٠ت "ظاب٤" مز٠ش 

ّ
ة جٙاَم؛ بهذٗ الخّاون في مجا٥ جىمُت ٜو

ب. ٠زل٤ ِلي الىاخُت  ، والخذٍس ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس بؽإن اإلاعاثل الٙىُت، وجىاٜل اإلاّاٗس

اساث.  بُت، وجىاٜل الٍض  ألاخشي جخممً جىٍُم اإلادالشاث والذوساث الخذٍس

ْ ًِ الجامّت الذ٠خىس ؤخمذ بً مدمذ ؤبى ِباة، اإلاذًش 
ّ
الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ٜو

ْ ًِ الؽش٠ت الذ٠خىس ٘هذ بً 
ّ
ض الجامعي، واإلاؽٗش ِلى مش٠ض ؤبدار الّلىم الصحُت. ُ٘ما ٜو ِبذالٍّض

هي، مذًش ظىت "ظاب٤" للخٝىُت والابخ٣اس.  ض الؽٍش  ِبذالٍّض

ُْ جل َش الذ٠خىس ؤخمذ ؤبى ِباة ًِ ظّادجه بخٜى ََ ُْ، َحا ٝب مشاظم الخٜى ٤ اإلاز٠شة، والتي جفّب في "سئٍت ِو

ض الخّاون بحن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت 1121اإلامل٢ت  م"؛ مً خُث حٍّض

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججّعذ 
ً
البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث. ممُٙا

ذَا هللا-اَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة الخ٣امل بحن الٝىاِحن الح٣ىمي والخاؿ؛ للمع ًّ وجىمُت  -ؤ

 اإلاجخمْ، واصدَاس الىوً. 

هي خشؿ "ظاب٤" ِلى جُّٙل مجاالث الخّاون والؽشا٠ت مْ الجامّاث  ذ الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش
ّ
مً حاهبه، ؤ٠

 ؤَمُت الخّاون اإلاؽتٟر بحن "ظاب٤" وحامّت ألامحرة هىسة؛ لهذٗ حسخحر 
ً
١ل بم٣اهاث الؽش٠ت العّىدًت، مىضحا

ب  ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جذٍس مً ؤحل جٝذًم الذِم اإلاؽاَس

ل 
ّ
لت في جٝذًم الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣  ؤن "ظاب٤" لذحها خبراث وٍى

ً
ال٣ىادس الىوىُت، مبِىا

 م
ً
 م". 1121م، اإلادعٝت مْ "سئٍت اإلامل٢ت 1114ً اظتراجُجُتها للّام معاَمتها في جٝذًم جل٤ الحلى٥ حضءا

ِلُب 
ْ
ٔ

َ
ز٠ش ؤن مز٠شة الخٙاَم جخمّمً ُٜام "ظاب٤" بىلْ ؤظغ جٝذًم الذِم الٙجي واإلاالي بؽإن ججهحا ؤ ًُ

ماء ِفي َُ َْ الِا ْ البدثُت اإلاخخاسة؛ إلاعاِذة َحِمُ ئت الخذَسغ اإلاخخبراث وجإمحن ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس

ت  ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش ٙحن ووالباث حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض واإلاٌى

 للجاهبحن.
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 ِجبدساد إلداسح ادلششوػبد اٌظغريح ٌٍطبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح رزجىن
 

ب وجإَُل  ا مً اَخمام ١لُت اإلاجخمْ بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً بالؽشا٠ت اإلاجخمُّت وجذٍس
ً
اهىالٜ

ت مً الىالباث Art-Pالىالباث في بُىث خبرة مدلُت، حّاوهذ ال٣لُت مْ ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ) ب مجمِى ( في جذٍس

ت مً الذوساث اإلاخمحااث،  واإلاخمثلت ببرهامج بداسة اإلاؽشوِاث الفٕحرة للىالباث، خُث ًخممً البرهامج مجمِى

ُٝت لبىاء اإلاؽشوِاث  بُت مجها دساظت الجىاهب اإلاالُت والٙىُت لذخى٥ اإلاؽشوِاث واإلاهاساث الدعٍى الخذٍس

ٝت جُّٙلها، وبىاء الّ ٞ ووٍش ٝت جُّٙلها لبىاء الفٕحرة، ودساظت ؤَم الّىاـش اإلاعاِذة للدعٍى الٜاث الّامت ووٍش

اإلاؽشوُ، بّذ ؤن جم اخخُاس الىالباث اإلاخمحااث، والالحي ًمل٢ً ؤ٣٘اًسا إلاؽشوِاث ـٕحرة ورل٤ لالهممام 

ما٥. ادة الِا ٞ لٍش  للبرهامج وجإَُلهً للبذء في وٍش

ب ( مً الؽش١اث الالحي جدشؿ ِلى دِم الىاArt-Pوججذس الاؼاسة بإن ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ ) لباث مً خال٥ الخذٍس

اإلاُذاوي لىالباث لذحهً في الؽش٠ت مْ جٝذًم وسػ الّمل اإلاىاظبت لهً، خُث ظبٞ ؤن جم جُُٝم الخىي 

ُٝت لىالباث مً ٜبلهً في مبادسة دِم ألاظش اإلاىخجت الخابّت لجمُّت بيُان.  الدعٍى

ً٘ ألامالٟ لهزٍ اإلابادسة، مىضحت وجٝذمذ ِمُذة ١لُت اإلاجخمْ الذ٠خىسة هىسة الٝمِب بالؽ٢ش إلداسة ؼش٠ت 

ٝي والخجاسي لىالباث ال٣لُت مما ًى٢ّغ بًجابا ِلى شخفُت  ش ال٢ٙش الدعٍى ؤجها الجإلىا حهذا في ظبُل جىٍى

 الىالبت مما ًمىدها ؤ٘ٝا سخبت لخذمت هٙعها وووجها وؤمتها.

ت  ها وجٍٝى ش الىالبت وجىمُت مّا٘س شخفُتها لخ٣ىن ِىفشا ٘اِال في وظبٞ لل٣لُت جبجي مبادساث مً ؼإجها جىٍى

ذ بداسة ال٣لُت بلى ؤن ألابىاب مٙخىخت ل٣ل اإلابادساث التي ًم٢ً ؤن جمىذ الىالبت ٘ماءاث جىمي  مجخمّها، وهَى

ت والاهخاج وخذمت اإلاجخمْ.  ٜذساتها في ظبُل اإلاّ٘ش
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 م3121- فبراير- 26 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 عبِؼخ األِريح ٔىسح رجحش االصزضّبس األِضً ٌىصبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ

ت ٝذ حلعاتها، خُث هاٜؽذ في " ب20ّواـلذ الىذواث الثٝاُ٘ت للمهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت "الجىادٍس

هذوتها الثاهُت للىذواث اإلاىّٝذة الُىم بجامّت ألمحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً )الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل 

  الاحخماعي( .

لىمها في حامّت ألامحرة هىسة الذ٠خىسة هىا٥ بيذ  ذ ؼاس٠ذ في وشح ؤوسٛ ِمل َزٍ الىذوة ؤظخار العىت ِو ٜو

ض الُّذ ، وؤظخارة الذِىة بجامّت ألامحرة هىسة وسثِعت الجمُّت الّلمُت العّىدًت للذساظاث  ِبذالٍّض

ُت بيذ هفشهللا هُاص وؤظخارة ؤلاداسة  اإلاؽاٟس في ١لُت الاٜخفاد وإلداسة في  ُجُتالاظتراجؤلاظالمُت الذ٠خىسة ٜس

ّت بجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد  اء الُافي ، واظخار معاِذ ب٣لُت الؽَش ض الذ٠خىسة ٘و حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

امذ بةداسة الجلعت ألاظخارة َىذ ِمش الّخُبي.   ؤلاظالمُت الذ٠خىسة مها الجَشغ ٜو

ذ وشخذ الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ وسٜت ِمل  )اظدثماس الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ ( ر٠شث ٘حها بم٣اهُت جفيُٚ ٜو

ض الجاهب  ض زالر حىاهب حٍّض آلُاث وخىىاث جدُٝٞ الٙاثذة والاظدثماس الّٙا٥ لهزٍ الىظاثل مً خال٥ حٍّض

ض  ت بًجابُاتها وظلبُاتها ، ؤما حٍّض ت خفاثفها ومّ٘ش ٝت الخّامل مّها ، مّ٘ش ت ؤَُمتها ووٍش  اإلاّشفي وهي مّ٘ش

هم  ب ِلى مهاسة الحىاس والىٝاػ ، ومهاسة الاخخفاس ٘و الجاهب اإلاهاسي ٘هى ِبر جىمُت مهاسة الٝشاءة الىاٜذة الخذٍس

ذم الدعاَل بها. ض الجاهب الؽشعي مً خال٥ الالتاام بإوامش الؽُش ِو ذ ، وؤًما حٍّض   الىاْٜ ومهاسة بداسة الٜى

اء الُافي في وسٜتها ى َل وظاثل الخىاـل  مً حاهبها وشخذ الذ٠خىسة ٘و )اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم ( ظاا٥ َو

الاحخماعي الحذًثت في مجا٥ الخّلُم وّمت ؤم هٝمت ؟ و٠ُٚ هجّل مً َزٍ الىظاثل وّمت بذال مً حّلها هٝمت 

ذ جىاولذ في وسٜتها مٙهىم وظاثل الخىاـل الاحخماعي وؤَم ؤهىاِه ، ودوس الؽب٣اث الاحخماُِت ؤلال٢تروهُ ت ؟ ٜو

واظخخذاماتها في الخّلُم ، ومبرساث اظخخذام وظاثل الخىاـل الاحخماعي في الخّلُم، واظخخذام وظاثل 

الخىاـل الاحخماعي ؤلال٢ترووي في ِملُت الخّلُم والخّلم، ودوس اإلاّلم في ٘اِلُت الاظخخذام ألامثل لخل٤ 

  الىظاثل .

ذمذ الذ٠خىسة مها الجَشغ وسٜت ِمل )مدىاث بىظاثل ال خىاـل الاحخماعي( جىاولذ ٘حها الاظدثماس ألامثل ٜو

لىظاثل الخىاـل الاحخماعي ِبر وشح ِذة ؤظئلت وهي :ما هي اإلاذة التي ًم٢ً ؤن جبٝى ٘حها دون وظاثل الخىاـل 

ل حِّؾ ٠فىسة ؟ وظاا٥ آخش : في وظاثل الخىاـل الاحخماعي اهذ وخذٟ؟ مارا ؤخزث مىا  الاحخماعي؟ َو

ل لذ٤ً مُثاٛ شخصخي للخّامل مْ َزٍ الىظاثل؟وظاثل الخىاـل الاح  خماعي ومارا اِىخىا؟ َو

ُت هُاص في وسٜتها )اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة الى هللا ( ؤن الهذٗ مً بِذاد َزٍ الىسٜت ،  الذ الذ٠خىسة ٜس ٜو

ّها واظخخ ذامها َى ولْ خىىه ٍِشمت في ٠ُُٙت الاظخٙادة الىاُّٜت مً الىظاثل الحذًثت التي ًم٢ً جىَى

ا ، وبزباث ؤن الذًً ؤلاظالمي دًً واٜعي ومخمحا  ىُا وجشبٍى ّها ِلمُا ٘و في وؽش ألا٣٘اس اإلادترمت، و٠ُُٙت جىَى

ومخىاصن، ؤن ًخًٝ والب الّلم اظخخذام َزا الىظاثل الىاحّت في جدُٝٞ الثمشة الّملُت والّلمُت ،ؼشح ٠ُُٙت 

اث الّلمُت وؤلال٢تروه  ُت اظخخذاما صحُدا.اظخخذام ؤلاهترهذ واإلاىظِى
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 رذػُ طبٌجبد عبِؼخ األِريح ٔىسح فًُٕب وِبٌُبً  "صبثه"

ّذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذ الشخمً وؼش٠ت  مز٠شة ؤجٙاٛ، تهذٗ بلى الترابي اإلاؽتٟر في مجا٥ « ظاب٤»ٜو

ٞ جىٍُم مدالشاث  جىمُت ال٣ىادس الىوىُت للجاهبحن، والدؽاوس في ؼإن اإلاعاثل الٙىُت، وجباد٥ اإلاّاٗس مً وٍش

اساث.   ودوساث، بلا٘ت بلى جباد٥ الٍض

بىلْ ؤظغ جدمحر الذِم الٙجي واإلاالي في ؼإن ججهحا بّن اإلاخخبراث « ظاب٤» ٠ما جممىذ اإلاز٠شة ُٜام

ٙحن ووالباث  ْ البدثُت اإلاخخاسة إلاعاِذة ؤِماء َُئت الخذَسغ واإلاٌى وجإمحن ألاحهضة الالصمت لخىُٙز اإلاؽاَس

ت للج ض خٝٛى اإلال٢ُت ال٢ٍٙش بدعب ما  اهبحن،حامّت ألامحرة هىسة والباخثاث لخىُٙز الذساظاث الّلمُت، وحٍّض

 وؽشجه و١الت ألاهباء العّىدًت )واط(، ألان )ألاسبّاء(. 

ض الجامعي واإلاؽٗش ِلى مش٠ض  ووْٜ ًِ الجامّت اإلاذًش الّام الخىُٙزي إلاعدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

ْ ًِ الؽش٠ت مذًش ِام ظاب٤ للخٝىُت والاب باة ، ُ٘ما ٜو خ٣اس ؤبدار الّلىم الصحُت الذ٠خىس ؤخمذ ؤبِى

هي.   الذ٠خىس ٘هذ الؽٍش

ُْ َزٍ اإلاز٠شة التي جفب في  وؤِشب ؤبى ِباة ض الترابي «1121سئٍت اإلامل٢ت »ًِ ظّادجه بخٜى ، مً خال٥ حٍّض

اإلاؽتٟر بحن حمُْ الٝىاِاث الخّلُمُت واإلااظعاث الذاِمت للّملُت البدثُت، وجيسجم مْ سئٍت الجامّت في 

 ؤن مز٠شة الخٙاَم ججعذ الخ٣امل بحن الٝىا
ً
ِحن الح٣ىمي والخاؿ، مجا٥ جٝىُاث الخّلُم الحذًث، ممُٙا

 للمعاَمت في بلٓى جىلّاث الُٝادة الشؼُذة وجىمُت اإلاجخمْ. 

هي خشؿ  ذ الذ٠خىس الؽٍش
ّ
ِلى جُّٙل مجاالث الترابي اإلاؽتٟر والؽشا٠ت مْ الجامّاث « ظاب٤»مً هاخُخه ؤ٠

 ؤَمُت الترابي اإلاؽتٟر اإلاؽتٟر بحن الؽش٠ت وحامّت ألامحرة هىسة، لهذٗ
ً
حسخحر بم٣اهاث  العّىدًت، مىضحا

 ً ْ البدثُت في الجامّت، مما ٌعهم في خلٞ بِئت حّلُمُت جىا٘عُت ٜادسة ِلى جمٍش الؽش٠ت ١ا٘ت لذِم اإلاؽاَس

 ؤن 
ً
لت في جدمحر الحلى٥ اإلابخ٢شة في ٜىاِاث ٠ثحرة، وحؽ٣ل « ظاب٤»ال٣ىادس الىوىُت، مبِىا لذحها خبراث وٍى

 مً اظتر 
ً
 اإلادعٝت مْ سئٍت اإلامل٢ت.  1114اجُجُتها للّام معاَمتها في جدمحر جل٤ الحلى٥ حضءا
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ؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف 
ُ
ِشاع أد . مسش اٌضمبف .. ر

 اٌضّٕخ

  إٌضبء واٌىالدح ألِشاعخالي ادلإمتش اٌضٕىٌ ٌٍغّؼُخ اٌضؼىدَخ 

 

ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث حاثضة جدمل اظمه مممىجها 1118ظىىاث  7ٜبل  اة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى م وبّذ ٘و

اك ان  مُذة حامّت الامحرة هىسٍ بالٍش البدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها الذ٠خىسٍ ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

س ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في الذ٠خى 

معدؽٙي الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ ٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ 

م مً  ٚ خحري ِلى الٔش ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر ا الا اهجي جز٠شث ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا زىابها واحَش

٢زا  ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ بةظم سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ َو
ُ
او٥ وحي ه

ذ  ذ الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض الؽباب ِلى سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعاهه ٘ؽ ِش

ا مً اإلاّاًحرو المىابي التي  31الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  حَر ظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥  ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت بيؽش البدىر الّلمُت والّمل ِلى اإلاخٝذمت 
ُ
و جابّذ خذًثها ج

ا مً الذو٥  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش  .  جىٍى

و جٙاحإث الذ٠خىسة بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم 

الذ٠خىسة ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً البرو٘عىساث و و ا٘صحذ 

حن مً الاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن  الاظدؽاٍس

ج الٙاث ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخٍى ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو ض و حعلُمه حاثضجه التي ٍو

  اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

ا خال٥ الثمان ظىىاث مً بذاًت  وؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة وبظخمشاَس

خث( وؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت بةظخدذار حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّام )اها با

ل ابىائها بةظخمشاس َزا الجاثضة ِلي ، )وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى ٠ما ؤـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ الو٥ مشة الذ٠خىسة ظمش  مذي الحُاة و الن البدث الّلمي ِمل خحري ٌّىد ِلي البؽٍش

مت حاثضة الامحرة هىسة اك اليعاء والىالدة بٜافي اإلااجمش العىىي العادط والّؽشون للجمُّت العّىدًت المش 

 . مشاك العمىت ُ٘ما ًخق الجاهب الىبي للخمُحا أل 
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 ٌٍزُّز يف أِشاع اٌضّٕخ "ٔىسح"رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ األِريح  "اٌضمبف"

ً سخمه هللا، العٝاٗ ِمُذة حامّت الامحرة هىسة بال ؤِلىذ الذ٠خىسة ظمش اك، حاثضة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى ٍش

 .مممىجها البدث الّلمي والتي

ً“ؤن صوحها الذ٠خىس ” العٝاٗ ” وؤلا٘ذ  ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ” باخؽٍى

ة الىالدة باإلاعاِذًت، ومً َىا حاءث ٢٘شة الجاثض  معدؽٙى١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

ت ألهجي  ما٥ الخحًر لخ٣ىن ِمل خحري ٌّىد ؤحٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم، ممُٙت ؤجها ٘ملذ الّلم ِلى باقي ألِا

ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ 
ُ
سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ  باظمجز٠شث ؤو٥ وحي ه

٢زا جم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت ألمشاك ال ذ الذ٠خىس خعً َو يعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض  ذ سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعاهه ٘ؽِش حما٥ ٜو

ا مً اإلاّاًحر 31الؽباب ِلى الّلم ، ومجها ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  حَر و  ظىت وظّىدي الجيعُت ٔو

 .المىابي

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى ؤظاط الخىىس الحماسي وجابّذ ؤن َزٍ  اإلاّاًحر والمىابي ولّذ لخىٍى

 ليؽش 
ً
ٝا والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥ اإلاخٝذمت خُث ؤن الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت جفىٚ ٘و

ا مً الذو٥  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش  .البدىر الّلمُت ومذي الّمل ِلى جىٍى

ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُت مً البرو٘عىساث و ” العٝاٗ“وؤ٘صحذ 

حن مً ألاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في مجا٥ ؤمشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن  الاظدؽاٍس

ىذ بِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخى  ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو التي  حاثضجهٍج الٙاثض و حعلُمت ٍو

 .اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

ًِ جٙإحئها بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ” العٝاٗ“وؤِشبذ 

ااظخمشاالجمُّت العّىدًت، لخبىحها ل٢ٙشة الجاثضة والّمل ِلى ” العٝاٗ“وؼ٢شث .ساًت الّلم خال٥ الثمان  َس

ذ .ظىىاث مً بذاًت وؽإتها وختي َزا الّام َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة وألن  باظخمشاس ؤبىائها ” العٝاٗ“وؤـو

ت حمُّها بالٙاثذة ُما ًخق الجاهب الىبي، ؤِلىذ .البدث الّلمي ِمل خحري ٌّىد ِلي البؽٍش مشة  ألو٥ ٘و

اليعاء والىالدة بٜامت حاثضة  ألمشاكن للجمُّت العّىدًت الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط والّؽشو 

 .ألامحرة هىسة للخمُحا ألمشاك العمىت

ً سخمه هللا  َزٍججذس ؤلاؼاسة ؤن  بّذ  م ورل1118٤ظىىاث  7ٜبل  ابخ٢شثالجاثضة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى

اجه  .سخمه هللا ٘و
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وفذ اذلُئخ ادلٍىُخ" َزوس ئداسح رمُٕخ ادلؼٍىِبد واالرظبالد جببِؼخ األِريح "
 ٔىسح

 
ً
ذا اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، ممثلت في ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث، ٘و

يبْ، لالواُل ِلى آلُاث وبحشاءاث جىُٙز مؽشوُ مً ؤلاداسة ال ّامت لخٝىُت اإلاّلىماث بالهُئت اإلال٢ُت للجبُل ٍو

ش هٍام ألاحهضة الا٘ترالُت  .(Virtual Desktop Infrastructure) جىٍى

ت الشاثذة التي حّمل ِلحها ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاال  ٍش ْ الخىٍى ّذ اإلاؽشوُ ؤخذ اإلاؽاَس ٌُ ،
ً
ث خالُا

ت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ  ت ألاهٍمت الخٝىُت الذاِمت للّملُت الخّلُمُت وؤلاداٍس ْ ٠ٙاءة وحاٍَض ل٘ش

ُذْن مّالي مذًشة الجامّت د. َذي بيذ مدمذ الّمُل
َّ
 .ِبذالشخمً، بةؼشاٗ مباؼش ومخابّت خثِثت مً ل
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يف ٌٍزُّز  - ٔىسح /اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ االِريح اٌذوزىسح/ مسش
 ِشاع اٌضّٕخأ

ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث1118ظىىاث  7ٜبل   اة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى حاثضة جدمل اظمه مممىجها  م وبّذ ٘و

اك ان  مُذة حامّت الامحرة هىسٍ بالٍش البدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها الذ٠خىسٍ ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

الذ٠خىس ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ  الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ معدؽٙى

ا الا اهجي جز٠شث  م مً زىابها واحَش ٚ خحري ِلى الٔش ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا

ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ 
ُ
٢زا  باظماو٥ وحي ه سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ َو

ذ  ألمشاكم وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت ج ذ الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض الؽباب ِلى  سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعاهه ٘ؽِش

حَر 31الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  و المىابي التي  ا مً اإلاّاًحرظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥  ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت بيؽش البدىر الّلمُت والّمل ِلى 
ُ
اإلاخٝذمت و جابّذ خذًثها ج

ا ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش   مً الذو٥  جىٍى

و جٙاحئذ الذ٠خىسة بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم 

و ا٘صحذ الذ٠خىسة ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً البرو٘عىساث و 

حن مً الاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن  الاظدؽاٍس

ج الٙاثض و حعلُمه حاثضجه التي  ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخٍى ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو ٍو

  اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

اوؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة  الثمان ظىىاث مً بذاًت  خال٥ واظخمشاَس

حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّام )اها باخث(  باظخدذاروؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت 

  (وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله

ل ابىائها  ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة و الن البدث الّلمي  باظخمشاس ٠ما اـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ ِمل خ مشة الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط  ألو٥ حري ٌّىد ِلي البؽٍش

العمىت ُ٘ما  ألمشاكاليعاء والىالدة بٜامت حاثضة الامحرة هىسة للخمُحا  كال مشاوالّؽشون للجمُّت العّىدًت 

 ًخق الجاهب الىبي

http://www.rabgh.com/?p=105869
http://www.rabgh.com/?p=105869
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 م3121-فبراير - 5 - 2541-جماد األولى  -1 السبت

 عٍضخ ػٍُّخ رجحش أِشاع األطفبي ثبٌشَبع.. اٌضالصبء ادلمجً 20
ة هىسة، الثالزاء جىٍم الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ بالخّاون مْ معدؽٙى اإلال٤ ِبذهللا في حامّت ألامحر 

عخمش زالزت ؤًام في مش٠ض ال اك الذولي للمّاسك واإلااجمشاث.اإلاٝبل ّ٘الُاث اإلااجمش الخامغ للجمُّت َو  ٍش

ؽخمل البرهامج الّلمي للماجمش ِلى  وسػ ِمل، اِخمذ مً الهُئت العّىدًت  3مدالشة و  25حلعت جمم  02َو

  ظاِت حّلُم وبي معخمش. 10للخخففاث الصحُت بىاْٜ 

ِبذهللا الّمحر ؤن اإلااجمش ظِؽهذ مؽاس٠ت ِذد  وؤوضح سثِغ الجمُّت العّىدًت لىب ألاوٙا٥ سثِغ اإلااجمش د.

اث ؤمشاك الشبى  مً اإلاخدذزحن اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ مً داخل اإلامل٢ت و خاسحها، إلاىاٜؽت مىلِى

اًت مً  اباث والحىادر، و الدعمم اإلاجالي، و ِىذ ألاوٙا٥ ، و ؤمشاك الجهاص الخىٙسخي، و العالمت والٜى ؤلـا

  العمىت ِىذ ألاوٙا٥، باإللا٘ت بلى مشك الخىخذ و ٘شه الحش٠ت وحؽدذ الاهدباٍ و مخاوش ألالّاب ؤلال٢تروهُت.

ش ال٣ىادس الىبُت في مجا٥ وب ألاوٙا٥ ، ظِبدث ؤمشاك الذم  ب وجىٍى وؤ٘اد ؤن اإلااجمش الزي حهذٗ بلى جذٍس

اث الىسازُت، وؤمشاك ا لىم الجُىاث ) اإلاىسزاث( بلى حاهب بدث اإلاىلِى ل٢لى، وألامشاك الّفبُت، وؤمشاك ِو

 التي تهم اإلاخخفحن في مجا٥ وب ألاوٙا٥ وصحت الىٙىلت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsssd.com/new/s/40900/13-جلسة-علمية-تبحث-أمراض-الأطفال-بالرياض..-الثلاثاء-المقبل
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 م3121-فبراير - 2 - 2541-ى لجماد األو -5 األربعاء

 "رظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ  " ثشٔبِظاطالق 
 

ش والجىدة ممثلت بّمادة الخّلم الال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ جفمُم وجذَسغ   ”بشهامج ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ض الّملُت الخّلُمُت   اإلاعخىي ألاظاسخي ”اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت  بذوسجه الثاهُت خُث حهذٗ البرهامج بلى دِم وحٍّض

ٝت  مً خال٥ ْ مجهم بىٍش ُٚ الصحُذ للخٝىُت وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس اإلاخٜى الخٌى

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت  خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى

  خمىسي(. 0119)

ٝت الصحُدت. خُث ٌعاَم البرهامج في جدعحن الّملُت الخّلُمُت ومخشحا ُٚ الخٝىُت بالىٍش تها ورل٤ بخٌى

دٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الالتاام بمىججُت   وجُّٙل اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت ٍو

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت. ت مخىاثمه مْ اللىاثذ الىوىُت واإلاماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى  مُّاٍس

بلى جم٢ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت وحّضص مما ًادي 

.ً   الخٙاِل لذي اإلاخّلمحن وجم٢جهم مً مهاساث الٝشن الحادي والّؽٍش

  و ًمش اإلاؽشوُ بإسبّت مشاخل ؤظاظُت وهي:

شساث ؤلال٢تروهُت ورل٤ مً خال٥ خُث ًدُذ ل٤ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ اإلاٝ مشخلت الترؼُذ

ٞ همىرج الترؼُذ  خ اهىالٛ البرهامج  الترؼُذ الزاحي ٘و حن مً جاٍس   . جمخذ بلى ؤظبِى

ت الٙىُت جدذًذ اإلاٝشس  مشخلت التهُئت مُثاٛ الّمل   الجاٍَض

ش خبحر اإلاادة. اث و جفمُم وبىاء اإلاٝشس ِلى هٍام بداسة مشخلت الخىٍى ؽمل بىاء اإلادخٍى ألاوؽىت الخّلم َو

 خمىس اللٝاءاث الذوسٍت خمىس الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت. للىالبت. والخُُٝماث و١ا٘ت اإلاّلىماث ؤلاسؼادًت

ؽمل مخابّت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها ومخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي  مشخلت جذَسغ اإلاٝشس: الخذَسغ ؤلال٢ترووي َو

  مً ٘اِلُخه والخإ٠ذ

 لت جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث واإلاٝابالث .وفي جهاًت البرهامج جإحي مشخ
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -22 األربعاء

 سلرتػخ يف َىَ ادلشأح اٌضؼىدَخ 122يف اٌشَبع .. رىشَُ 

اك  مُت لمً  ٠111شم مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي في الٍش والبت مً حامّت ألامحرة هىسة ومىدهً الؽهاداث الخ٢ٍش

  .1106بشهامج ًىم اإلاشؤة العّىدًت ألاو٥ لّام 

م في الّذًذ مً اإلادا٘ل  ذ ظابٞ حىاثض وؼهاداث ج٢ٍش واإلااجمشاث الذاخلُت وخفذث الىالباث اإلا٢شماث في ٜو

ٞ لصحُٙت ٣ِاً.   والخاسحُت، ٘و

م الىالباث لمً  إحي ج٢ٍش بحن اإلاش٠ض والجامّت بهذٗ جُّٙل دوس الىالبت لدعلُي المىء ِلى  اظتراجُجُتٍو

  مىجضاث اإلاشؤة العّىدًت الشاثذة في ١ا٘ت اإلاجاالث، ومعاَمتها الٙاِلت في جىمُت اإلاجخمْ.

شة بي الذ الذ٠خىسة الجَى ذ ٘هذ بن حامّت ألامحرة هىسة حّجى بخإَُل اإلاشؤة العّىدًت في جخففاث دُٜٝت ٜو

 وجدُٝٞ بم٣اهاث ِالُت حعاِذَا في الخمحا بمجاالتها اإلاخخلٙت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotana.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-200-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7
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 م3121- فبراير- 37 - 2541-ى لجماد األو -31 السبت
مسريح اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح األِريح ٔىسح ٌٍزُّز يف أِشاع  اٌذوزىسح

 اٌضّٕخ

 

 

http://grbeih.com/archives/947566
http://grbeih.com/archives/947566
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 أطالق ِٕزذي "اٌطفىٌخ واإلػالَ ادلؼبطش" يف عبِؼخ ٔىسح ثبٌشَبع

 اَبَ.. وَضزهذف رؼزَز اذلىَخ اٌىطُٕخ وِٕبلشخ اٌزحذَبد 0َضزّش 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ؤخمذ الِّسخى، وبمؽاس٠ت مً ألامحر جش١ي الُٙفل والؽُخت مي آ٥ خلُٙت، جىىلٞ  بِش

الم اإلاّاـش" اإلاضمْ بٜامتها ًىم الخمِغ الثالث مً حماد الثاوي  َـ اإلاىا٘ٞ 0327ّ٘الُاث مىخذي "الىٙىلت وؤلِا

 .م إلاذة زالزت ؤًام مخخالُت بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخم1106ًالثاوي ماسط 

ًإحي رل٤ اظخ٢ماال اللتاام الجامّت بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، وؤَمُت معاَمت الجامّاث في جدُٝٞ سئٍت 

 .حن، التي جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة وبىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان مخ1121

ت الىوىُت لذي  ض الهٍى ٖ "ؤن الهذٗ حٍّض وؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت بدٝٛى  الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

ًجابُت لإلِالم اإلاّاـش، ٠ما ًش٠ض الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، و مىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلا 

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  اإلاىخذي ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

 ."الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت

الم اإلاّاـ ذ بابّحر: "ال ؼ٤ ؤن ؤلِا الذ سثِعت اللجىت الخىححهُت في اإلاىخذي الذ٠خىسة مح٘ر ش بٝىىاجه اإلاخخلٙت ٜو

ا ِلى ألاوٙا٥ و الىاؼئت،  ت جإزحَر ؤـبذ ٌؽ٣ل جدذًا و ٌّخبر مً ؤَم الٝماًا التي جىاحه اإلاجخمْ في ظِش

ْ في اظخخذام ؤلاهترهذ في العىىاث ألاخحرة ظهل مً ِملُت حّشك ألاوٙا٥ لبرامج وؤ لّاب ٘الخدى٥ العَش

ّخبر ؤلا ، ومىفاث جىاـل احخماعي مخّذد ِالم اإلاّاـش بما ًخممىه مً بًجابُاث و ظلبُاث مً وؤلا٘ذ:"َو

ذ اَخمام اإلاشبحن والباخثحن و اإلااظعاث الاحخماُِت والذًيُت ِلى اإلاعخىي الّالمي  الٝماًا الهامت التي اظتِر

بُت ."والّشبي ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت مثل الىسػ الخذٍس ِلى َامؾ اإلاىخذي؛ ًٝام مّشك "مشهاة" الثٝافي ِو

بلى خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت ٠ما جخىاحذ شخفُاث "ا٘خذ ًا ظمعم"، ُ٘ما ٌؽاٟس  بلا٘ت

الم  .في الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت، واإلاخخففحن بالىٙىلت وؤلِا

ىىاجه اإلاخخلٙت في بىا الم ٜو ء شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت ًإحي َزا اإلاىخذي بًماها مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا

ذًٞ مىاظب الخخُاحاجه في مخخلٚ  مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل ومً ؤَمها خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ ت، و اظدىادا بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش  .مشاخله الّمٍش

 ًُ ا حاء بزش مؽاس٠تها في مىخذي "الىٙىلت الجذًش بالز٠ش، ؤن حامّت ألامحرة هىسة ِٝذث الُىم ألاخذ ماجمًشا صحٙ

الم اإلاّاـش" بدمىس ِذد مً الصحُٙاث وال٣اجباث  .وؤلِا

اسة الشابي ذ مً اإلاّلىماث والدسجُل في اإلاىخذي ًشجى ٍص  :وإلاٍض

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.aspx 

http://www.muheet.net/saudi-news/228274.html
http://www.muheet.net/saudi-news/228274.html
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 م3121- فبراير- 37 - 2541-ى لجماد األو -31 السبت
 اٌضمبف رؼٍٓ ػٓ عبئزح عبِؼخ االِريح ٔىسح يف اِشاع اٌضّٕخ اٌذوزىسح

ً سخمه هللا ِبَبُخ٢شث1118ظىىاث  7ٜبل   اة الذ٠خىس مدمذ باخؽٍى حاثضة جدمل اظمه مممىجها  م وبّذ ٘و

اك ان  مُذة حامّت الامحرة هىسٍ بالٍش البدث الّلمي ٢َزا اظتهلذ خذًثها الذ٠خىسٍ ظمش العٝاٗ صوحخه ِو

الذ٠خىس ١ان مدب للّلم مخلق في ِمله في مجا٥ الصحت ٘ٝذ ١ان ٌّمل اظدؽاسي ألمشاك اليعاء والىالدة في 

٢٘شة ِمل خحري ٌّىد احٍش وزىابه لشوح اإلاشخىم وجٝى٥ ٜذ  معدؽٙي الىالدة باإلاعاِذًه ومً َىا اهىلٝذ

ا الا اهجي جز٠شث  م مً زىابها واحَش ٚ خحري ِلى الٔش ت ٠بىاء مسجذ او ٜو ما٥ الخحًر ٘ملذ الّلم ِلى باقي الِا

٢زا  ض٥ ِلى سظى٥ هللا ـلي هللا ِلُه وظلم ٜىله حّالي )اٜشؤ بةظم سب٤ الزي خلٞ ( ظىسة الّلٞ َو
ُ
او٥ وحي ه

ذ ج ذ الذ٠خىس خعً حما٥ ٜو م وشح ال٢ٙشة ِلى سثِغ الجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة في رل٤ الٜى

ذ الجمُّت العّىدًت بىلْ مّاًحر و ؼشوه للجاثضة جدٙض الؽباب ِلى  سخب بال٢ٙشة و هالذ اظخدعاهه ٘ؽِش

حَر 31الّلم خُث ٣ًىن اإلاؽتٟر ال ًخجاوص ِمٍش  ا مً اإلاّاًحرو المىابي التي ظىت و ظّىدي الجيعُت ٔو

ش وجدٙحا ِلى البدث الّلمي ٘هى اظاط الخىىس الحماسي والجهىك ال٢ٙشي إلاىا٠بت الذو٥  ولّذ لخىٍى

فىٚ الجامّاث الّاإلاُت في الذو٥ اإلاخٝذمت بيؽش البدىر الّلمُت والّمل ِلى 
ُ
اإلاخٝذمت و جابّذ خذًثها ج

ا  ا ًِ ٔحَر ا وجٝذمها بابخ٣اساث جمحَا َش   مً الذو٥ جىٍى

و جٙاحئذ الذ٠خىسة بإِذاد اإلاؽاس٠حن للجاثضة مً الاوباء الىمىخحن لبىاء بلذ مخٝذم ومخدمش جدذ ساًت الّلم 

و ا٘صحذ الذ٠خىسة ًِ وبُُّت اخخُاس الٙاثض خُث ٜالذ ًخم حؽ٢ُل لجىه ِلمُه مً البرو٘عىساث و 

حن مً الاوباء الزًً جمحاوا في ِملهم و خبرتهم في  مجا٥ امشاك اليعاء والىالدة خُث ًدىاٜؽىن الاظدؽاٍس

ج الٙاثض و حعلُمه حاثضجه التي  ىذ اِالن الاظم لذي اللجىت ٌعّذوي جخٍى ُٝمىن البدىر اإلاخٝذمت للمعابٝت ِو ٍو

  اظخدٝها بجذاسة واحتهاد لّمله وبدثت اإلامحا

ا خال٥  الثمان ظىىاث مً بذاًت وؼ٢شث الذ٠خىسة ظمش الجمُّت العّىدًت بدبجي ٢٘شة الجاثضة وبظخمشاَس

وؽإتها وختي َزٍ الّام ٠ما اَجئ الجمُّت العّىدًت بةظخدذار حاثضجحن للبدىر الىبُت لهزا الّام )اها باخث( 

  (وحاثٍض الخمٍشن )الٝباله

ل ابىائها بةظخمشاس َزا الجاثضة ِلي مذي الحُاة و الن البدث الّلمي  ذ الذ٠خىسة العٝاٗ بّذ ِمش وٍى ٠ما اـو

ت حمُّها بالٙاثذة اِلىذ الو٥ مشة الذ٠خىسة ظمش في اإلااجمش العىىي العادط ِمل خح ري ٌّىد ِلي البؽٍش

والّؽشون للجمُّت العّىدًت المشاك اليعاء والىالدة بٜامت حاثضة الامحرة هىسة للخمُحا آلمشاك العمىت ُ٘ما 

 ًخق الجاهب الىبي
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 م3121-يناير - 41 - 2541-ى لجماد األو -3اإلثنين 

 ثشٔبِظ ٌزظُُّ ورذسَش ادلمشساد اإلٌىرتؤُخ يف عبِؼخ ٔىسح
ش والجىدة، ممثلت في ِمادة الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ ُبّذ، بشهامج "جفمُم وجذَسغ  ؤولٝذ و١الت الخىٍى

ض الّملُت الخّلُمُت مً اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت" اإلاعخىي ألاظاسخي، ف ي دوسجه الثاهُت. وحهذٗ البرهامج بلى دِم وحٍّض

ٝت  ْ مجهم بىٍش ُٚ الصحُذ للخٝىُت، وجم٢حن ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الُٝام بالذوس اإلاخٜى خال٥ الخٌى

ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢ت روهُت خذًثت وؤ٠ثر جٙاِلُت، ٠ما ظُّخمذ البرهامج ِلى اإلاعخىي ألاظاسخي مً جىٍى

  % خمىسي".011"

ٝت الصحُدت، وجُّٙل  ُٚ الخٝىُت بالىٍش عاَم البرهامج في جدعحن الّملُت الخّلُمُت ومخشحاتها، ورل٤ بخٌى َو

اإلاعخىي ألاظاسخي للخّلم ؤلال٢ترووي في الجامّت، ٠ما ًدٝٞ سئٍت الجامّت التي جدث ِلى الالتاام بمىججُت 

ت مخىاثمت مْ اللىاثذ الىوىُت واإلا ش وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت، ما مُّاٍس ماسظاث واإلاّاًحر الّاإلاُت في جىٍى

ً ؤِماء الهُئت الخّلُمُت مً الاواُل ِلى مّاٗس ومهاساث جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت، 
ُّ
ًادي بلى جم٢

ض الخٙاِل مْ اإلاخّلمحن، وجم٢ُجهم مً مهاساث الٝشن الـ    .10وحٍّض

مش اإلاؽشوُ بـ    ل ؤظاظُت، هي:مشاخ 3ٍو

مشخلت الترؼُذ، خُث ًدُذ الاهممام بلى بشهامج جفمُم وجذَسغ اإلاٝشساث ؤلال٢تروهُت، ورل٤ مً خال٥ · 

خ اهىالٛ البرهامج. حن مً جاٍس ٞ همىرج الترؼُذ إلاذة ؤظبِى   الترؼُذ الزاحي ٘و

ت الٙىُت.·    مشخلت التهُئت، ومُثاٛ الّمل، وجدذًذ اإلاٝشس، والجاٍَض

اث مشخلت ا·  ؽخمل ِلى بىاء اإلادخٍى ٞ هٍام بداسة الخّلم، َو ش "خبحر اإلاادة"، وجفمُم وبىاء اإلاٝشس ٘و لخىٍى

وألاوؽىت والخُُٝماث و١ا٘ت اإلاّلىماث ؤلاسؼادًت للىالبت، وخمىس الجلعاث اإلاخففت اإلاجذولت، واللٝاءاث 

  الذوسٍت.

ؽخمل ِلى مخابّ·  ت ؤِما٥ الىالباث وجُُٝمها، وجٝذًم الخٕزًت مشخلت جذَسغ اإلاٝشس، الخذَسغ ؤلال٢ترووي، َو

  الشاحّت، ومخابّت اإلاٝشس ؤلال٢ترووي، والخإ٠ذ مً ٘اِلُخه.

 وفي جهاًت البرهامج ًخم جُُٝم اإلاٝشس مً خال٥ اإلاؽاس٠ت في الاظخبُاهاث واإلاٝابالث.
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 م3121-فبراير - 2 - 2541-ى لجماد األو -5 األربعاء

 عبِؼخ ٔىسح رزجىن ِشبسَغ طغريح ٌطبٌجبرهب
ب وجإَُل  في بواس اَخمام ١لُت اإلاجخمْ بجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً بالؽشا٠ت اإلاجخمُّت، وؤَمُت جذٍس

ت مً الىالباث Art-P)الىالباث في بُىث خبرٍة مدلٍُت، حّاوهذ ال٣لُت مْ ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ  ب مجمِى ( في جذٍس

ْ الفٕحرة للىالباث.   اإلاخمحااث ِبر بشهامج بداسة اإلاؽاَس

 ،ْ بُت، مجها دساظت الجىاهب اإلاالُت والٙىُت لذخى٥ اإلاؽاَس ت مً الذوساث الخذٍس خممً البرهامج مجمِى ٍو

ْ الفٕحرة، ودساظت ؤَم الّىاـش اإلاعاِ ُٝت لبىاء اإلاؽاَس ٝت جُّٙلها، وبىاء واإلاهاساث الدعٍى ٞ ووٍش ذة للدعٍى

 ْ  إلاؽاَس
ً
ذ جم اخخُاس الىالباث اإلاخمحااث الالحي ًمل٢ً ؤ٣٘اسا ٝت جُّٙلها لبىاء اإلاؽشوُ، ٜو الّالٜاث الّامت ووٍش

ما٥. ادة ألِا ٞ ٍس   ـٕحرة لالهممام بلى البرهامج وجإَُلهً للبذء في وٍش

الؽ٢ش بلى بداسة ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ لهزٍ اإلابادسة، وجٝذمذ ِمُذة ١لُت اإلاجخمْ الذ٠خىسة هىسة الٝمِب ب

 ِلى 
ً
ٝي والخجاسي لىالباث ال٣لُت ما ًى٢ّغ بًجابا ش ال٢ٙش الدعٍى  في ظبُل جىٍى

ً
مىضحت ؤجها الجإلى حهذا

ش الىالبت، وجىمُت   لخذمت ووجهً، وظبٞ لل٣لُت جبجي مبادساث مً ؼإجها جىٍى
ً
 سخبا

ً
شخفُتهً ومىدهً ؤ٘ٝا

ت ها، وجٍٝى ذ بداسة ال٣لُت بلى ؤن ألابىاب مٙخىخت ل٣ل  مّا٘س  في مجخمّها، وهَى
ً
 ٘اِال

ً
شخفُتها لخ٣ىن ِىفشا

ت وؤلاهخاج وخذمت اإلاجخمْ. ي ٜذساتها في ظبُل اإلاّ٘ش   اإلابادساث التي ًم٢ً ؤن جمىذ الىالبت ٘ماءاث جىّمِ

ب ججذس الاؼاسة بلى ؤن ؼش٠ت ً٘ ألامالٟ هي مً الؽش١اث التي جدشؿ ِلى دِم الى الباث مً خال٥ الخذٍس

ُٝت لىالباٍث مً  اإلاُذاوي لهً في الؽش٠ت، وجٝذًم وسػ الّمل اإلاىاظبت، وظبٞ ؤن جم جُُٝم الخىي الدعٍى

 خال٥ مبادسة دِم ألاظش اإلاىخجت الخابّت لجمُّت بيُان.
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -21 الثالثاء

 سلرتػخ يف "َىَ ادلشأح اٌضؼىدَخ" 122رىشَُ 

 لذوس اإلاشؤة العّىدًت الشاثذ، ؤٜام مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي لمً بشامجه لّام 
ً
"ًىم اإلاشؤة العّىدًت  1106ببشاصا

 مً اإلادالشاث ووسػ الّمل بدؽٍشٚ شخفُا
ً
ث وعاثُت مخمحاة مً ؤمحراث، وظُذاث ألاو٥"، وجممً ِذًذا

  ؤِما٥ ظّىدًاث، وؼاِشاث وبِالمُاث.

م مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي والباث حامّت ألامحرة هىسة بدعلُمهً  ؼهادة في الُىم  34وهُابت ًِ اإلاؽٗش الّام، ٠شَّ

ؼاون الىالباث في  ؼهادة في الُىم الثالث، حعلمتها ممثلت ِمادة 011ؼهادة في الُىم الثاوي، و 44ألاو٥، و

الجامّت. وجإحي َزٍ اإلاؽاس٠ت مً الجامّت لمً اظتراجُجُتها الهاد٘ت بلى جُّٙل دوس الىالبت باإلاؽاس٠ت في 

اإلادا٘ل التي مً ؼإجها حعلُي المىء ِلى مىجضاث اإلاشؤة العّىدًت الشاثذة في ١ا٘ت اإلاجاالث، واإلاعاَمت في 

  جىمُت اإلاجخمْ. 

شة بيذ ٘هذ ًِ وؽإة حامّت ألامحرة هىسة، والجهىد اإلابزولت في َزا الفشح وفي اإلالخٝى، جدذزذ الذ ٠خىسة الجَى

ه ِلى جإَُل اإلاشؤة العّىدًت في  ض، سخمه هللا، وخـش الخّلُمي، الزي بذؤ بذِم مً اإلال٤ ِبذهللا بً ِبذالٍّض

  جخففاث دُٜٝت، جخممً بم٣اهاث ِالُت، حعاِذَا في الخمحا في مخخلٚ اإلاجاالث.

م في ِذًذ مً اإلادا٘ل واإلااجمشاث الذاخلُت ٌؽ اس بلى ؤن والباث الجامّت خفذن حىاثض وؼهاداث ج٢ٍش

زا مً زماس دِم مذًشة الجامّت الذ٠خىسة َذي الّمُل للىالباث.   والخاسحُت، َو

ت، مجها ؤ  مً ألاوؽىت اإلاخىِى
ً
س١ان الًٙ ًز٠ش ؤن بداسة مش٠ض اإلال٤ ٘هذ الثٝافي هٍمذ ِلى َامؾ الّٙالُاث ِذدا

شافي، وصواًا مخخففت لأللّاب الخّلُمُت لألوٙا٥. ش الٙىجٔى  الدؽ٢ُلي، والخفٍى
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -22 األربعاء

 آالف ِضزخذَ، يف ٔظبَ األعهزح االفرتاضُخ 5عبِؼخ ٔىسح، رهذف خلذِخ 

ًذا  اظخما٘ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، ممثلت في ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث، ٘و

يبْ؛ لالواُل ِلى آلُاث وبحشاءاث جىُٙز مؽشوُ  مً ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث بالهُئت اإلال٢ُت للجبُل ٍو

ش هٍام ألاحهضة الا٘ترالُت  ت الشاثذة «Virtual Desktop Infrastructure»جىٍى ٍش ْ الخىٍى ّذ مً اإلاؽاَس ٌُ ، والزي 

ت ألاهٍمت الخٝىُت  ْ ٠ٙاءة وحاٍَض ا؛ ل٘ش ًُ التي حّمل ِلحها ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث خال

ت في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، بةؼشاٗ مباؼش ومخابّت خثِثت  مً الذاِمت للّملُت الخّلُمُت وؤلاداٍس

  مذًشة الجامّت، د. َذي بيذ مدمذ الّمُل.

ا مً ؤلاداسة الّامت لخٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث ِلى جدُٝٞ معاعي حامّت ألامحرة  ـً اسة خش ٠ما جإحي َزٍ الٍض

ت لالظخٙادة مً  هىسة بيذ ِبذالشخمً لخباد٥ الخبراث مْ ١ا٘ت الجهاث والٝىاِاث الح٣ىمُت، وبجاخت الٙـش

ش هٍام ألاحهضة ججاسب الجامّت  ْ الشاثذة والبىاءة، وما خٝٝه مؽشوُ جىٍى ثمشة، هخاج جىُٙز جل٤ اإلاؽاَس
ُ
اإلا

  في الجامّت مً ؤَذاٗ، ومجها:« VDI»الا٘ترالُت 

ذ.•    جٝذًم خذمت ألاحهضة الا٘ترالُت لخمعت آالٗ معخخذم في هٙغ الٜى

ذ الذخى٥ ووٜذ حؽُٕل البرا•    مج.جٝذًم الخذمت بإداء ِا٥ٍ؛ خاـت ٜو

ْ وآمً.•  ا ِىذ الىلب بؽ٣ل ظَش حَر حر ظُاظاث ألامان ؤزىاء الاظخخذام، مْ خَٙ بُاهاث اإلاعخخذمحن وج٘ى  ج٘ى

  جٝلُل ج٣الُٚ الدؽُٕل والفُاهت، وجٝذًم الذِم الٙجي بؽ٣ل ِاحل.• 

َذ الضاثَش ١ٌل مً: مذًش بداسة الدؽُٕل الخٝجي باإلداسة الّامت لخٝىُت  اإلاّلىماث والاجفاالث وفي خُىه اظخٝبل ال٘ى

في حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، الذ٠خىس ٔاصي الٕامذي، ومذًش مش٠ض البُاهاث في الجامّت، اإلاهىذط 

ظّىد الُّٝل؛ لبدث واظخّشاك آلُاث جىُٙز َزا اإلاؽشوُ الحُىي، مْ ِشك جٝذًمي ًىضح آلُت بِذاد 

  والخىي التي ؤدث بلى بهجاح َزا اإلاؽشوُ. اإلاىاـٙاث الٙىُت وبداسة اإلاؽشوُ في حمُْ مشاخله،

 إلاش٠ض بُاهاث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً 
ٌ
اسة، حىلت ذ جخللذ ّ٘الُاث الٍض للخّٗش « Data Center»ٜو

ذ ِلى  لْ ال٘ى
ّ
عخخذمت، ٠ما او

ُ
ت اإلا ؽٕلت للمش٠ض وألاهٍمت الخٝىُت والخّلُمُت وؤلاداٍس

ُ
ِلى ؤخذر الخٝىُاث اإلا

ومش٠ض اخخباساث « Network Operations Center»هٍمت وألاحهضة ومش٠ض الخد٢م بؽب٢ت الجامّت ٔٗش خىادم ألا 

  «.System Test Bed»ألاهٍمت الخٝىُت 
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فىٚ مً مشا٠ض البُاهاث اإلاخٝذمت  ًُ ومً الجذًش بالز٠ش، ؤن مش٠ض بُاهاث حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً، 

ا؛ لخىا٘ٞ جفمُمه مْ اإلاُّاس  ًُ ، وهًٍشا إلاا ًمخل٢ه مً ٜذساث ِالُت ِلى الخىظْ في ألاهٍمت، «Tier 2»الّالمي، جٝى

ا بّٙالُت ِالُت وآمىت. ًُ ا وخاسح ًُ  وزباث في البيُت الخدخُت، والٝذسة ِلى جٝذًم الخذماث الخٝىُت داخل
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 

 طبٌجبد عبِؼخ ٔىسح حيظذْ عىائز يف "اٌفٍُُ اٌمظري"

حىاثض في معابٝت ماظعت ألامحر مدمذ بً  3خفذث والباث في ٜعم الخفامُم والٙىىن بجامّت ألامحرة هىسة، 

ت"، التي ؤُٜمذ ظلمان بً مدمذ آ٥ ظّىد إلهخاج الُٙلم الٝفحر "ؤخ٣ام ـالة ألاشخا َُّ اٜت الحش٠ ؿ روي ؤلِا

اٜت،  ض، لمً ّ٘الُاث اإلالخٝى الؽشعي ألاو٥ لألشخاؿ روي ؤلِا اًت ألامحر ظلىان بً ظلمان بً ِبذالٍّض بِش

خُث خفلذ الىالبت ظمُت العُّذ ِلى اإلاش٠ض الثالث، والىالبخان مجذًت آ٥ م٣ي، وخفت البراٟ ِلى اإلاش٠ض 

ٚ ِلى اإلاش٠ض الخامغ، والىالبخان سصان الّٝل، وهىسة اإلاضسُو ِلى اإلاش٠ض العادط، الشابْ، والىالبت ؤزحر الخل

يب ؤبى ِىن ِمى َُئت الخذَسغ في الٝعم.   وحمُْ ؤ٘الم الىالباث مً بؼشاٗ ٍص

الذ الذ٠خىسة ـِخت اإلاىحري، ِمُذ ١لُت الخفامُم والٙىىن: بن ال٣لُت بإٜعامها اإلاخخلٙت جذِم وجدبجى  ٜو

ا وؤلابذاُ ل٢ًُ خحر َمً ًمثل العّىدًت في اإلادا٘ل اإلادلُت ببذاِاث الى جهً مً الخمحُّ ِ
ّ
الباث، وجٝذم ١ل ما ًم٢

  والذولُت.

مُت، بلى ؤن الٝعم  مً حاهبها، ؤؼاسث الذ٠خىسة ظىصان الُدحى، سثِغ ٜعم الخفمُم الجشا٣ُ٘ي والىظاثي الٜش

بهً لخٝذًم مخشحاث حّلُمُت مىا٘عت جلبي اخخُاحاث ظٛى الّمل  ًدشؿ ِلى الاَخمام بالىالباث، وجذٍس

 العّىدي مْ التر٠حا ِلى جىمُت ٜذساتهً ومىاَبهً.
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 م3121- فبراير- 1 - 2541-ى لجماد األو -23 الخميس

 %15ٔضجخ اٌؼبٍِني يف اٌضؼىدَخ ِٓ خشجيٍ اجلبِؼخ ِب َمبسة 

ش الٝذساث البدثُت في  لمً الٕاًاث الاظتراجُجُت لجامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً في ظّحها بلى جىٍى

ىاِاث الجامّت، بلى حاهب دِم ؼشا١اث البدث مْ اإلاشا٠ض الّاإلاُت لخدعحن اإلاخشحاث الح٣ىمُت  واإلاجخمُّت ٜو

 مً حامّت اإلال٤ 
ً
ذا ظٛى الّمل، اظخٝبلذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً ـباح الُىم الخمِغ ٘و

  .KAUST ِبذهللا للّلىم والخٝىُت

ومً حاهبها، ؤؼادث هاثبت الشثِغ للمبادساث العّىدًت د. هجاح ِؽشي بجهىد حامّت ألامحرة هىسة وظّحها 

 الحثِث هدى بىاء اٜخ
ً
٣ا ؤ١ادًمُا ت، وؤلا٘ذ: بن حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً حّذ ؼٍش فاد اإلاّ٘ش

 .KAUST لجامّت

وجدذزذ د. هجاح ِؽشي ًِ آلُت اظخٝىاب الّٝى٥ اإلاخمحاة، وؼشوه الالخداٛ بالجامّت، وؤؼاسث بلى ظعي 

ىدًت، خُث بلٕذ وعبت الّاملحن حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت هدى جىوحن الّٝى٥ اإلاخمحاة لخذمت العّ

جي الجامّت ما ًٝاسب   .%14في العّىدًت مً خٍش
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 م3121- فبراير- 27 - 2541-ى لجماد األو -21 الخميس

 "02عبِؼخ ٔىسح رمذَ ٔذورني يف "اجلٕبدسَخ 

 

حّذ مً ؤبشص اظتراجُجُاتها، ؼاس٠ذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً في في بواس الؽشا٠ت اإلاجخمُّت التي 

ت  " الُىم الثالزاء في ٜاِت اإلااجمشاث 20الّٙالُاث الثٝاُ٘ت في اإلاهشحان الىوجي للترار والثٝا٘ت "الجىادٍس

  ."1121بالجامّت ِبر هذوة "ألابّاد الاحخماُِت في سئٍت اإلامل٢ت 

ذمذ ِمى مجلغ الؽىسي ؤ اثُت البروِ٘عىسة هىسة اإلاباٟس وسٜت ِمل بّىىان "الٝىاُ ٜو ظخار ال٢ُمُاء الٙحًا

ى٥ في ٌل سئٍت 1121ٔحر الشبخي هٍشة اظدؽشاُ٘ت في لىء سئٍت  "، جلتها وسٜت ِمل بّىىان "الثىابذ وألـا

يذ " مً جٝذًم ؤظخار الُّٝذة واإلازاَب اإلاّاـشة في حامّت اإلال٤ ظّىد البروِ٘عىسة ؤظماء ال1121 َُّ لم، ب عٍى

ى٥ التي جٝىم ِلحها 1121٘حها ؤن "سئٍت  ٞ الثىابذ وألـا ش، ودْ٘ عجلت الخٝذم بلى ألامام ٘و " جذِى بلى الخىٍى

بالدها، ٠ما ؼاس٠ذ الذ٠خىسة هادًا الهضاُ الباخثت واإلاخخففت في الخىبُٝاث الخ٢ىىلىحُت وال٣اجبت بىسٜت ِمل 

يذ ٘حها دوس اإلاىاوً في "سئٍت وآلُاث جىبُٝها"،  1121خى٥ "ؤَمُت سئٍت  َُّ "، ولشوسة بؼشا٠ه في 1121ب

  .جىُٙزَا

٠ما ؤٜامذ الجامّت هذوة زاهُت بّىىان "الاظدثماس ألامثل لىظاثل الخىاـل الاحخماعي"، ٜذمتها اإلاعدؽاسة 

المُت َىذ الّخُبي، وبذؤث بىسٜت ِمل بّىىان "اظدثماس الؽب٣اث في الخّلُم" لألظخار اإلاؽاٟس  في ١لُت ؤلِا

اء الُافي، ٠زل٤ ؼاس٠ذ الذ٠خىسة هىا٥ الُّذ  ض في حذة الذ٠خىسة ٘و الاٜخفاد وؤلاداسة بجامّت اإلال٤ ِبذالٍّض

 لىاْٜ الؽباب
ً
في ؼب٣اث الخىاـل  بىسٜت بّىىان "اظدثماس الؽب٣اث في خذمت اإلاجخمْ"، ٜذمذ ٘حها جدلُال

ُت هُاص، ؤوساٛ الّمل بىسٜت الاحخماعي، واخخخمذ البروِ٘عىسة في ٜعم الذِىة في حام ّت ألامحرة هىسة، ٜس

بّىىان "اظدثماس الؽب٣اث في الذِىة بلى هللا"، ؤوضحذ ٘حها ؤن وظاثل الذِىة بلى ؤلاظالم ٔحر مدذودة، بل 

ّت ش والابخ٣اس بما ال ًدىافى مْ الؽَش  .جٝبل الخىٍى
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 م3121- فبراير- 34 - 2541-ى لجماد األو -37 الخميس
 عبِؼخ األِريح ٔىسح رطٍك ِضبثمخ ٌٍجحىس اٌطجُخ واٌذوائُخ

ْ مً   ، وال٘ش ٍش ادي للجامّاث العّىدًت في بىاء اإلاجخمْ، واإلاعاَمت الّٙالت في جىٍى  مً الذوس الٍش
ً
اهىالٜا

م اإلاجخمْ، ؤولٝذ حامّت ألامحرة هىسة بيذ معخىي البدث الّلمي الزي ٌؽ٣ل الش٠حاة ألاظاظُت لخٝذ

شي والامخُاص في ١لُت الفُذلت معابٝت مخخففت بالبدىر الّلمُت  ب العٍش ِبذالشخمً ممثلت بىخذة الخذٍس

، "The College of Pharmacy 2nd Graduation Research Day " الىبُت والذواثُت الخىبُُٝت جدذ ؼّاس

وجىلذ اإلاعابٝت لجىت ِلمُت م٣ىهت مً هخبت  .ت مً والباث ال٣لُتوالب 011بدمىس ومؽاس٠ت ؤ٠ثر مً 

ؤظخاراث ال٣لُت، وحّمل ِلى جُُٝم البدىر ومىاٜؽت اإلاؽاس١اث في الىخاثج اإلاُذاهُت التي ؤحٍشذ داخل ِذد مً 

اإلاعدؽُٙاث واإلاشا٠ض الىبُت بالخّاون مْ ١لُت الفُذلت وجدذ بؼشاٗ ؤظاجزة مخخففحن في مخخلٚ مجاالث 

 ِلى همارج مخففت ا
ً
لفُذلت ؤلا١لُي٢ُُت، وؤظٙشث اإلاعابٝت ًِ اخخُاس ؤ٘مل زالزت ؤبدار، ورل٤ اظدىادا

شي والامخُاص ب العٍش ت ِلى الٙاِلُت والخابّت لىخذة الخذٍس شلذ  .للخُُٝم ؤِذتها اللجىت الّلمُت اإلاؽ٘ش ُِ و

اث بدعب اإلاىاـٙاث الّلمُت اإلاخبّت خال٥ خٙل اإلاعابٝت اإلالفٝاث الخاـت بالبدىر، والتي ؤِذتها الىالب

ت البدثُت اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بالبدث مً اإلاٝذمت وألاَذاٗ والىٛش والىخاثج،  ، خُث ٜذمذ ٘حها اإلاجمِى
ً
ِاإلاُا

ُاث الجهاثُت    .زم اخخخم بالخـى

الفُذالهُت ُ٘ما ٜامذ لجىت مً اإلاد٢محن الّلمُحن في ال٣لُت، والزًً ًمل٣ىن خبراث في مجاالث الّلىم 

شي والامخُاص الزي  ب العٍش  لىمىرج وخذة الخذٍس
ً
ٝا اث البدثُت، ورل٤ ٘و ت، بخُُٝم اإلالفٝاث للمجمِى ٍش والعٍش

 في اإلااجمشاث الذولُت
ً
اث البدثُت خعب ما َى مخبْ ِاإلاُا   .ًخممً جُُٝم ؤداء اإلاجمِى

ُا ِشوك جٝذًمُت، خُث ها 22وفي الحٙل الخخامي جم بِالن الىخاثج أل٘مل  لذ اإلاش٠ض ألاو٥ ِٙاٗ الحشبي َو

اصث في اإلاش٠ض الثاوي ؤبشاس ِشهىط وههى الحعُجي وظهام ٜجا٥ ولمى  ذ وؤمىاج الؽمشي، ٘و الهضاوي واهخفاس العٍى

 .الّجاي ومشام البٝمي، وفي اإلاش٠ض الثالث ٘اصث ؼهذ ٜعتي وؤبشاس الؽهشاوي وسوان الّجاي 

ت ؤهىاس الّجاي وسٍم العبُعي ملفٝاث بدثُت 22وبّذ رل٤ جم بِالن ؤ٘مل  ، خُث ٘اصث باإلاش٠ض ألاو٥ مجمِى

ذًل  ت ظهش الحمذ وهجالء باوصٍش وخٙفت اإلااوْ َو م الىخُم، وحاءث في اإلاش٠ض الثاوي مجمِى م الؽمشي ومٍش ومٍش

م ِىاب  شاوي ومٍش ت هادًً بً سمُذ وؤسوي الَض م، واإلاش٠ض الثالث ١ان مً هفِب مجمِى بً ِباط وهىسة الؽٍش

 .ٍما الّمشي وظاسة الهالليوس 
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 م3121- فبراير- 31 - 2541-ى لجماد األو -41 اإلثنين

 ِؼشع وِٕزذي ٌٍطفىٌخ واإلػالَ ادلؼبطش يف عبِؼخ ٔىسح
 اللتاام حامّت ألامحرة هىسة بيذ ِبذالشخمً بٝماًا الىٙىلت اإلاّاـشة، و 

ً
ؤَمُت معاَمت الجامّاث في اظخ٢ماال

التي جا٠ذ ِلى دوس ألاظشة في بىاء شخفُاث ألابىاء للحفى٥ ِلى مجخمْ خُىي ببيُان  1121جدُٝٞ سئٍت 

الم اإلاّاـش" اإلاضمْ بٜامتها ًىم الخمِغ اإلاىا٘ٞ  ماسط، ورل٤  1مخحن، جىىلٞ ّ٘الُاث مىخذي "الىٙىلت وؤلِا

  .إلاذة زالزت ؤًام مخخالُت في الجامّت

ت الىوىُت لذي  ض الهٍى ٖ ؤن الهذٗ حٍّض خُث ؤوضحذ سثِعت اللجىت الّلمُت للمىخذي الذ٠خىسة ظهام الفَى

ُت بدٝٛى  الىٙل، ومىاٜؽت ٜماًا ألامً ال٢ٙشي والخدذًاث التي جىاحه ألاظشة واإلاجخمْ، باإللا٘ت بلى الخِى

جابُت لإلِالم اإلاّاـش، ٠ما ًش٠ض اإلاىخذي الىٙل في الحفى٥ ِلى بِالم َادٗ، ومىاٜؽت الخإزحراث العلبُت وؤلاً

اث للحفى٥ ِلى بِالم مىاظب للىٙل مْ مؽاس٠ت  ِلى ؤَمُت الخّٗش ِلى اإلاعخجذاث البدثُت والىٍٍش

  .الخبراث اإلادلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت

ب ذد مً الّٙالُاث اإلافاخبت، مثل: الىسػ الخذٍس ُت، بلا٘ت ِلى َامؾ اإلاىخذي، ًٝام مّشك "مشهاة" الثٝافي ِو

بلى خماهت لألوٙا٥ مْ ِشباث ألاوّمت اإلاخىٝلت، ٠ما جخىاحذ شخفُاث "ا٘خذ ًا ظمعم"، ُ٘ما ٌؽاٟس في 

الم   .الىذوة ِذد مً ـىاُ الٝشاس وممثلى الىصاساث اإلاّىُت ومخخففىن بالىٙىلت وؤلِا

ىىاجه اإلاخخل الم ٜو  مً حامّت ألامحرة هىسة بذوس ؤلِا
ً
ٙت في بىاء شخفُت ألاوٙا٥، وسٔبت ًإحي َزا اإلاىخذي بًماها

ذًٞ مىاظب الخخُاحاجه في مخخلٚ  مجها في وؽش الىعي بدٝٛى الىٙل، ومً ؤَمها: خٝه في بِالم َادٗ ـو

ت للمجخمْ  بلى الذوس الحُىي للجامّاث في وؽش اإلاّ٘ش
ً
ت، واظدىادا  .مشاخله الّمٍش
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 إعذاد وذٌسيق: 
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