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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

�أمري الريا�ض افتتح معر�ض «ذاكرة وطنية»..

 60لوحة من  10جامعات في حب الوطن

03
تأكيد على االلتزام
اتفاقية العتماد
بهوية الجامعة المطورة
 13برنامجًا
للماجستير
والدكتوراه ..
غدًا

���ص��رح م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ب�����دران بن
عبدالرحمن العمر �أن اجلامعة
ب�صدد �إط�لاق حملة دعائية
للهوية املطورة والتي تتجلى
يف طياتها ع��م��ق الر�سالة
التي ترنو اجلامعة لتحقيقها
وت���ت���م���ا����ش���ى م����ع امل����ب����ادئ
العظيمة التي ت�أ�س�ست عليها لتكون بذلك حمافظة على
ال�سمات الثقافية للمجتمع ومعزز ًة للقيم الوطنية التي
حتر�ص اجلامعة على �إ�ضافتها كموروث ين�سجم مع
اخلطط والتوجهات ليعزز يف �أذهان من�سوبي اجلامعة
الأهداف التي عقدت اجلامعة على حتقيقها ومبا يكفل
م�س�ؤولياتها املعرفية واملجتمعية.
و�أك��د �أن جامعة امللك �سعود بهذه الهوية توا�صل
عزمها على موا�صلة حتقيق قدم ال�سبق والريادة على
م�ستوى الكفاءات الوطنية ونقل املعرفة وامل�ساهمة يف
الن�شر العلمي والريادة يف البحث العلمي.
و�أ�ضاف معاليه� :إننا �إذ ن�ؤكد على اجلميع االلتزام
بالهوية املطورة للجامعة لتواكب ما تعي�شه اململكة العربية
ال�سعودية من حراك اقت�صادي وفق ر�ؤية بلدنا الطموحة
( )KSA2030وحتت ظل قيادتنا احلكيمة التي ت�سعى
�إىل الرقي بهذا البلد و�أبناءه �إىل م�ستقبل واعد يلبي
احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم ،و�أن هذه الهوية هي
م�س�ؤولية مناطة على كل من�سوب من من�سوبي اجلامعة
معان واعتبارات،
ٍ
جت��اه ه��ذا ال�شعار وم��ا يحمله من
واهلل �أ�س�أل �أن يحقق طموحاتنا ويحفظ بالدنا وين�صر
ج���ن���ودن���ا حت��ت
ظ�����ل ق���ي���ادت���ن���ا
حفظها اهلل.

برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر تعقد
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير امللتقى ال�سنوي الثاين
لوكالة التخطيط والتطوير مع وك�لاء الكليات والعمادات
امل�ساندة للتطوير واجل��ودة ،وم�ساعدات الوكيالت للتطوير
واجلودة ،ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة.
كما تت�ضمن فعاليات امللتقى توقيع اتفاقية بني اجلامعة
وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتقومي واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي تت�ضمن
اعتماد  13برناجماً �أكادميياً �ضمن م�شروع اعتماد برامج
الدرا�سات العليا باجلامعة ،يف ثالث كليات باجلامعة ومعهد
اللغويات العربية ،ه��ي :كلية العلوم «ماج�ستري العلوم يف
الكمياء ،ماج�ستري العلوم يف الفيزياء ،ماج�ستري العلوم يف

اعتماد لبرامج كلية «العلوم»04

د.العمر يدشن «توسعة قسم األشعة»

علم احليوان ،ماج�ستري العلوم يف الكمياء احليوية ،دكتوراه
الفل�سفة يف علم احليوان ،دكتوراه الفل�سفة يف الكمياء» ،وكلية
العمارة والتخطيط «ماج�ستري التطوير العقاري ،ودكتوراه
عمارة وعلوم البناء» ،وكلية الهند�سة «ماج�ستري العلوم يف
الهند�سة الكهربائية ،ماج�ستري العلوم يف الهند�سة املدنية،
دكتوراه الفل�سفة يف الهند�سة الكهربائية ،دكتوراه الفل�سفة
يف الهند�سة ال�صناعية» ،ومعهد اللغويات العربية« :ماج�ستري
الآداب يف تعليم العربية للناطقني بغريها» وذل��ك يوم غد
االثنني  21حمرم 1440هـ ،املوافق � 1أكتوبر 2018م ال�ساعة
� 9صباحاً بقاعة الدرعية باجلامعة «للرجال» ،وباملدينة
اجلامعية اجلديدة للطالبات «للن�ساء».

 05ماذا تعرف عن ظاهرة «النينو»! 14
افتتاح الجمعية األمريكية
لعلماء الصيدلة في المملكة

�أقيم حفل افتتاح جمموعة اجلمعية الأمريكية لعلماء
ال�صيدلة يف اململكة العربية ال�سعودية «_AAPS
 ،»SDGوحظي بح�ضور �أطياف متنوعة من قياديي
مهنة ال�صيدلة واملهتمني بعلوم ال�صيدلة ،حيث قدم
احل��ف��ل ال��دك��ت��ور �سلطان ال�����ش��ه��ري ،ح��ي��ث ا�ستمتع
احل�ضور بحلقة النقا�ش املفتوح التي جمعت بني �آراء
خرباء املهنة واجليل احلديث من املهتمني بتطوير مهنة
وجمال ال�صيدلة ،وختاماً مت توجيه ال�شكر للجميع من
�أع�ضاء هيئة تدري�س وطالب على ح�ضورهم واهتمامهم
تفا�صيل �ص 5
بامل�شاركة يف احلفل.

مشاركة
باحتفاالت
الوطن

«التربية» تحتفي باليوم العالمي
للمعلم ..الخميس

تنظم كلية الرتبية ،اخلمي�س املقبل فعالية اليوم
العاملي للمعلم حتت �شعار «ت�أهيل املعلم حق للمتعلم»،
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران بن
تفا�صيل �ص15
عبدالرحمن العمر.
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ً
فعاليات وأجنحة احتفاال باليوم الوطني 88

�شاركت املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود يف احتفاالت الوطن باليوم الوطني
 ،88ونظمت بهذه املنا�سبة فعالية يف بهو
البانوراما مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي،
بح�ضور م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الدكتور
بدران العمر ،واملدير العام التنفيذي للمدينة
الطبية الدكتور عبدالرحمن املعمر ،واملدير
التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باملدينة الطبية
الدكتور في�صل ال�سيف ،واملدير التنفيذي
للت�شغيل املهند�س حامت الر�شدان ،ومدراء
الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام وعدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س وموظفي املدينة الطبية من
خمتلف الأق�سام والإدارات.
وت�ضمن احلفل فعاليات متنوعة وجناحاً
خ��ا���ص �اً ع��ن ال��ت��اري��خ ال��ط��ب��ي يف اململكة
مب�شاركة دارة امللك عبدالعزيز بالإ�ضافة
للعديد من الأجنحة الرتاثية .كما �شارك
ع��دد م��ن طلبة م��دار���س منطقة الريا�ض
باالحتفالية التي �شهدت ح�ضوراً مميزاً
وت��ف��اعل� ً
ا رائ��ع �اً ،و�سجل احل�ضور كلمات
احلب ال�صادق والوفاء لهذا الوطن الغايل
على اللوحة التذكارية لليوم الوطني 88
للمملكة العربية ال�سعودية.
كما نظم م�ست�شفى امل��ل��ك عبدالعزيز
اجلامعي بالريا�ض احتفاالً مبنا�سبة اليوم
الوطني  88يف البهو الرئي�سي للم�ست�شفى،
ح�ضره امل��دي��ر التنفيذي لل�ش�ؤون املالية
والإداري��ة �أ .عبدالعزيز الزهراين ،واملدير
الطبي مل�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي
هتان اخل��ي��اري ،ور�ؤ���س��اء الأق�سام وم��دراء
الإدارات وموظفي امل�ست�شفى من خمتلف
الأق�سام والإدارات ،وت�ضمن احلفل عدداً
من الفعاليات.
الرتبية
نظمت كلية ال�ترب��ي��ة ال��ث�لاث��اء املا�ضي
احتفاالً مبنا�سبة اليوم الوطني  ،88يف بهو
الكلية ،مب�شاركة عميد الكلية الدكتور فهد
ال�شايع ،وبح�ضور عميد ���ش��ؤون الطالب
الدكتور فهد القريني ،وعميد كلية الآداب
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،وعميد
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الدكتور
مفلح ال��ق��ح��ط��اين ،ووك��ل�اء كلية الرتبية

ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وال��ط�لاب ،حيث مت و�ضع لوحة لي�شارك
اجلميع بكتابة ع��ب��ارات ال�شكر والعرفان
لوطننا الغايل وجلنوده البوا�سل� ،إ�ضافة
لعدد من الفعاليات امل�صاحبة التي نفذتها
وحدات الكلية ووحدة الأن�شطة الطالبية.
املجتمع
���ش��ارك��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف اح��ت��ف��االت
اجلامعة بيوم الوطن ،حيث نظمت �صباح
الثالثاء املا�ضي احتفاالً مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني  ،88وت�ضمن االحتفال عدداً
م��ن الفعاليات وال�برام��ج املنوعة لطالب
ومن�سوبي الكلية تعبرياً عن فرحة �أبناء
الوطن بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبهم.
وبهذه املنا�سبة �صرح عميد الكلية الدكتور
عبداهلل الزهراين� ،أن يوم الثالث والع�شرين
من �سبتمرب ميثل عالمة فارقة يف تاريخ
هذا الوطن وفر�صة ال�ستذكار جهود م�ؤ�س�س
اململكة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود  -طيب اهلل ث���راه -يف توحيده
وجمع �شتاته و�إر�ساء دعائم م�سرية البناء
والتطور واالزدهار التي قادها �أبنا�ؤه الربرة
الذين تعاقبوا على �سدة احلكم ،حتى عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -قائد
احل��زم والعزم للنهو�ض بالوطن واملواطن
وحتقيق تطلعاتهم يف كل املجاالت.
كما نوه د .الزهراين على �أن ال�شعب
ال�����س��ع��ودي مب�����ش��اع��ر االع���ت���زاز وال��ف��خ��ر
يج�سد يف ه��ذه املنا�سبة الوطنية ال��والء
للت�ضحية بالغايل والنفي�س ف��دا ًء لوطنه
يرا خلف قيادته
وح��م��اي� ًة ملنجزاته و���س� ً
احلكيمة لتحقيق الأه���داف والأول��وي��ات
والر�ؤى التي ر�سمها قادة بالدنا الغاليه،
داع��ي �اً امل��وىل �أن يحفظ قادتنا وبالدنا
وين�صر جنودنا املرابطني على احل��دود
لن�صرة احلق وعزة البالد.
مدينة الطالبات
نظمت �إدارة العالقات العامة والإع�لام
باملدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع
ال��ع��م��ادات امل�ساندة والكليات الإن�سانية

والكليات العلمية الطبية وجميع قطاعات
اجلامعة والأندية الطالبية ،احتفاالت اليوم
الوطني ،وذلك ب�إ�شراف من وكالة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً يف امل�سرح الرئي�سي.
و�شهد احلفل ح�ضو ًرا كثي ًفا من كافة
من�سوبات اجلامعة من طالبات وع�ضوات
هيئة تدري�س وعميدات ووك��ي�لات ،وذلك
بح�ضور وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة �إينا�س العي�سى ،وعميدة �أق�سام
العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل العي�سى،
وعميدة �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية
الدكتورة مي�ساء القر�شي.
فيلم وثائقي
ق���دم احل��ف��ل ����ص���وراً خمتلفة ملظاهر
االحتفاالت الوطنية ابتدا ًء بالفيلم الوثائقي
الذي ربط املا�ضي باحلا�ضر وج�سد م�شاعر
احل���ب ل��ه��ذا ال��وط��ن ،ت�ل�اه ���ص��ورة �أخ���رى
لتج�سيد ال��والء والتكاتف بق�صيدة «�أغلى
وطن».
�أوبريت «حلن الوطن»
بعد ذلك انطلق الأوبريت الوطني بعنوان
«حلن الوطن» ب�أداء مبدعات نادي امل�سرح
الالتي قدمن لوحات �شعرية وفنية وتراثية
مفعمة ب��احل��ب وحت��م��ل م�لام��ح الأ���ص��ال��ة
والقيم ال�سعودية.
وت�ضمن الأوب��ري��ت فقرة خا�صة بعنوان
«احل���د اجل��ن��وب��ي» ���ش��ارك فيه الطالبات
باللبا�س الع�سكري وت��أدي��ة الق�سم وبع�ض
العرو�ض الع�سكرية و�سط الأغاين الوطنية
وتفاعل وت�صفيق احلا�ضرات.
واختتم احلفل بالفقرة املميزة التي
ق��دم��ت ا���س��ت��ع��را���ض امل���ه���ارات القتالية
خلريجات الدفعة الأوىل لريا�ضة اجلودو
بجامعة امللك �سعود ،والتي ات�سمت بدرجة
ع��ال��ي��ة م��ن االح��ت�راف وال��ت��م��ك��ن .يذكر
�أن الدفعة مت تدريبها من قبل االحت��اد
ال�����س��ع��ودي ل��ل��ج��ودو داخ���ل ح���رم املدينة
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ���ض��م��ن ال�برن��ام��ج
ال��ت��دري��ب��ي الأول م��ن ن��وع��ه يف اململكة
العربية ال�سعودية لتعليم الإناث مهارات
الدفاع عن النف�س ،وذلك ب�إ�شراف طاقم
ن�سائي خمت�ص بريا�ضة اجلودو.

معر�ض م�صاحب
�أقيم املعر�ض امل�صاحب للحفل يف بهو
مبنى امل�����س��رح الرئي�سي ،حيث اخت�صت
كل عمادة من ع��م��ادات املدينة اجلامعية
للطالبات بتقدمي نبذة تعريفية عن كل ملك
من ملوك اململكة العربية ال�سعودية.
و���ش��ارك املخترب امل��رك��زي بركن «احل��د
اجلنوبي» ،بينما �شاركت عمادة الأق�سام
الإن�سانية وكلياتها بالركن التعريفي للملك
عبدالعزيز �آل �سعود رحمه اهلل ،عرب تقدمي
معر�ض فني م�صغر ل�صور امل��ل��ك وكتب
تتناول م�سرية حكمه ال�سيا�سي واالجتماعي
وال��ق��ان��وين ،وت��ق��دمي كتيب حياته املرتجم
لثالث لغات.
ومتثلت م�شاركة وكالة اجلامعة للم�شاريع
بالتعريف عن امللك �سعود بن عبدالعزيز
طيب اهلل ث���راه ،وع��ر���ض �أب���رز �إجن��ازات��ه.
�إىل جانب م�شاركة عمادة البحث العلمي
للأق�سام الن�سائية التي قدمت �أعمال امللك
في�صل بن عبدالعزيز رحمه اهلل وعر�ض
�أب���رز كلماته اخل��ال��دة و���ص��ور م��ن حياته
ال�سيا�سية و�إجنازاته العظيمة.
بينما �شاركت عمادة التطوير واجل��ودة
وعمادة الدرا�سات العليا بالركن اخلا�ص
بامللك خالد بن عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.
ومت��ي��زت م�����ش��ارك��ة ع��م��ادة ال��ت��ع��ام�لات
االلكرتونية وعمادة �ش�ؤون املكتبات بالركن
اخلا�ص بامللك فهد بن عبدالعزيز رحمه
اهلل ،حيث مت عر�ض العمالت التي طبعت
يف عهده والتعريف بق�سم طباعة امل�صحف
ال�شريف وخمتلف �إجنازاته ال�سيا�سية.
وعر�ضت وكالة عمادة ���ش��ؤون الطالب
ل�ش�ؤون الطالبات ن�ش�أة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز طيب اهلل ث��راه وت��ق��دمي �أب��رز
�إجنازاته عرب �شا�شة عر�ض تفاعلية القت
الكثري م��ن الإق��ب��ال� ،إ�ضافة �إىل م�شروع
مرتو الريا�ض وتو�سعة احلرمني ال�شريفني
يف عهده ،وعر�ض خريطة اململكة وتقدمي
�أع����داد و�إح�����ص��ائ��ي��ات ال��ط�لاب املبتعثني
للدرا�سة يف عهده.
وختا ًما �شاركت ع��م��ادة �أق�سام العلوم
والدرا�سات الطبية بالركن اخلا�ص بامللك
�سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،وويل

عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان بعر�ض
لوحات ت�ضم �أب���رز اللمحات التاريخية
والإجنازات الوطنية.
كما ���ش��ارك مكتب ال�شراكة املجتمعية
بالتعريف ع��ن «�ساعة م��ك��ة» كمعلم هام
من معامل اململكة والبقعة املقد�سة لكافة
امل�سلمني حول العامل ،واحتوى الركن � ً
أي�ضا
على كتب قيمة تن�شر لأول مرة.
«الطبية التطبيقية»
�شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية يف
اليوم الوطني  ٨٨ب�إطالق جدارية الوطن،
ودع���ت جميع من�سوبيها لإر���س��ال ر�سالة
للوطن ،وذلك بح�ضور عميد الكلية الدكتور
ي��زي��د �آل ال�شيخ ووك�ل�اء الكلية ور�ؤ���س��اء
الأق�سام وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني والطلبة.
كما مت عر�ض فيلم وثائقي عن ق�صة امللك
عبدالعزيز من �إنتاج دارة امللك عبدالعزيز،
و�ألقى عميد الكلية كلمة بهذه املنا�سبة �أكد
فيها على تعزيز اللحمة الوطنية واالنتماء
لهذا البلد الطاهر.
وذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية ترفع
راي��ة التوحيد منذ عهد امل�ؤ�س�س حامية
للدين ومت�سلحة بالعلم واملعرفة ،و�أ�شار �إىل
�أن االحتفال باليوم الوطني ي�ساهم يف خلق
حالة من التفاعل مع الأج��ي��ال وتذكريهم
ب�أجماد الوطن.
الآداب
احتفالاً باليوم الوطني الـ ٨٨رعى الأمري
نايف بن ثنيان �آل �سعود عميد كلية الآداب
حفل اليوم الوطني واملعر�ض امل�صاحب له
وذلك يف بهو الكلية.
وابتد�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم �ألقى
د�.آل �سعود كلمة بهذه املنا�سبة الوطنية
ربا فيها عن اعتزازه بالوطن
العزيزة ،مع ً
وحث من خاللها اال�ست�شعار ب�أهمية هذه
املنا�سبة الغالية واملهمة.
ثم افتتح �سموه معر�ض «�أهل العوجا»
الذي ي�ستعر�ض من خالله ملوك اململكة
ال�����س��اب��ق�ين وم��واق��ف��ه��م ،ورك���ن���اً خ��ا���ص�اً
بالر �ؤية.
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تغطية

�ضم  60لوحة فنية وم�شاركة  10جامعات �سعودية

17
3

أمير الرياض يفتتح معرض «ذاكرة وطنية بعيون طالبية»

ً
متو�سطا مدير اجلامعة وعميد الآداب ومن�سوبي مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
�أمري الريا�ض
اف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم����ي���ر ف��ي�����ص��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض،
الثالثاء املا�ضي ،املعر�ض الت�شكيلي
عن حب الوطن لطالب وطالبات
ع�شر ج��ام��ع��ات يف اململكة ال��ذي
نظمه مركز امللك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
يف جامعة امللك �سعود ،مبقر بهو
اجلامعة يف الدرعية ،حتت عنوان
«ذاك����رة وط��ن��ي��ة ب��ع��ي��ون ط�لاب��ي��ة»،
وا�ستمر ملدة ثالثة �أيام.
وب�ي�ن ���س��م��و �أم��ي�ر ال��ري��ا���ض يف
ت�صريح �صحفي عقب املنا�سبة �أن
املعر�ض ج�سد روح املواطنة لأبناء
اجلامعات يف اململكة ،معرباً عن
بالغ فخره بهذه امل�شاركات واجلهود
ال��وا���ض��ح��ة جلامعة امل��ل��ك �سعود،
و�أكد �سموه دور جامعة امللك �سعود
يف احت�ضان مثل ه��ذه املنا�سبات

وتفعيل امل��واه��ب وروح ال�شباب
متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
�ضم املعر�ض  60لوحة فنية قدمها
جمموعة من املوهوبني يف الر�سم
الت�شكيلي من طالب وطالبات ع�شر
جامعات يف اململكة هي جامعة امللك
�سعود ،جامعة امللك عبدالعزيز،
جامعة �أم ال��ق��رى ،جامعة طيبة،
جامعة الق�صيم ،جامعة الأمرية نوره
بنت عبدالرحمن ،جامعة الإم��ام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،جامعة
الإمام عبدالرحمن الفي�صل ،جامعة
جازان.
وع�برت اللوحات امل�شاركة عن
حب الوطن ،واالحتفاء مب��رور 88
عا ًما على توحيد اململكة العربية
ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز
�آل �سعود – رحمه اهلل  -وا�ست�شراف
م�ستقبل البالد من خالل عرو�ض
ملدار�س فنية خمتلفة.

471

أخبار
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خالل لقائه ال�سنوي بالطلبة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة عدداً من القرارات
الإدارية التالية:

د .العنزي

 جتديد تعيني الدكتور علي ب��ن دبكل العنزيب��ال�ع�م��ل رئ�ي���س� ً�ا لق�سم الإع�ل��ام بكلية الآداب مل��دة
�سنتني.
 تعيني الدكتور �صالح بن عبدالرحمن القري�شي،بالعمل رئي�ساً لق�سم علم احليوان بكلية العلوم ،ملدة
�سنتني.

د .القري�شي

�أ .ال�شنتيل

كما �أ�صدر امل�شرف العام على عمادة �أع�ضاءهيئة التدري�س واملوظفني ،ق��راراً بتكليف الأ�ستاذ
عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شتيل ،بالعمل نائباً ملدير
مكتب امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني خلدمة امل�ستفيدين ،بالإ�ضافة
�إىل عمله نائباً لرئي�س وحدة الإعالم.

عميد اآلداب :يومنا الوطني احتفاء باإلنجازات
واستشراف للمستقبل

مت عقد اللقاء ال�سنوي لعميد كلية الآداب الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود مع طالب وطالبات الكلية،
بح�ضور وكيلة ق�سم اللغة العربية وبع�ض من�سوبات
الكلية والطالبات ،ومت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض
�أق�سام الكلية وبراجمها واخلطط الدرا�سية� ،إ�ضافة
ملناق�شة �أب���رز ال�صعوبات والعقبات التي تواجه
الطالب والطالبات يف م�سريتهم الأكادميية.
بد�أ اللقاء بكلمة ترحيبية لعميد الكلية رحب فيها
باحل�ضور وهن�أهم ببداية العام الهجري وبداية العام
الدرا�سي اجلديد وباليوم الوطني للملكة العربية
ال�سعودية .وق��ال« :ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل لنا
جمي ًعا ولكم التوفيق ونهنئ �أنف�سنا بكم طالبنا
الأع����زاء ،وال يفوتني �أن �أت�شرف بتهنئة القيادة

احلكيمة ونهنئ �أنف�سنا ونهنئكم جم ًعا مبنا�سبة اليوم
الوطني املجيد مب��رور  88عاماً على توحيد هذا
الكيان العظيم الذي بد�أ منذ 1351هـ املوافق عام
1932م واململكة وهلل احلمد حتتفل بهذا اليوم يف
كل عام ،لي�س احتفاالً كبقية الدول ولكن ا�ستح�ضاراً
للتاريخ واحتفا ًء بالإجنازات وا�ست�شرافاً للم�ستقبل».
كما رحب مبن�سوبي الكلية من وك�لاء ووكيالت
ووكيالت و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة تدري�س وموظفني
وموظفات ،ويف ختام اللقاء مت طرح بع�ض الأ�سئلة
من الطالبات حول اجلداول وتق�سيم ال�ساعات و�آلية
التحويل الداخلي واخل��ارج��ي وال�شروط الواجب
ت��وف��ره��ا .كما مت��ت مناق�شة �ساعات التخ�ص�ص
امل�ساند.

بلغ عددها  11برناجم ًا وح�صلت على تهنئة من مدير اجلامعة

اعتماد محلي ودولي لجميع برامج كلية «العلوم»

ا�ستكملت كلية العلوم جميع براجمها البالغ عددها
�أح��د ع�شر برناجماً باالعتماد الوطني وال��دويل بعد
الإع�ل�ان ع��ن ال�برام��ج املتبقية «الإح�����ص��اء والكيمياء
والفيزياء وبحوث العمليات».
وبهذه املنا�سبة وج��ه عميد الكلية د .عبدالنا�صر
ال�شكر اجلزيل جلميع الزمالء الذين �ساهموا بهذا
الإجناز الرائع من ر�ؤ�ساء �أق�سام و�أع�ضاء هيئة تدري�س
ووكالء وفنيني و�إداريني ،و�أكد �أن هذا الإجناز الذي مت
يف �أكرب و�أ�ضخم كلية يف اجلامعة والوحيدة التي لديها
 11برناجماً معتمداً دولياً وحملياً ،هو اعتماد جلميع

الكليات لأنها تخدم �أكرث من  9كليات وال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ويدر�س بها � 13000أل��ف طالب كل ف�صل
درا�سي وثالثة �آالف طالب يف الف�صل ال�صيفي ،وبلغ
عدد طالبات الف�صل الدرا�سي الأول 1440/1439هـ
 1297طالبة وعدد الطالبات يف الف�صل ال�صيفي 237
طالبة وي�شملن طالبات كلية احلا�سب الذين در�سوا
مقررات العلوم.
و�أ�شاد عميد كلية العلوم بدعم ورعاية ومتابعة معايل
مدير اجلامعة ،م�ؤكداً �أن هذا الإجن��از مل يتحقق �إال
بدعم مبا�شر ومتابعة م�ستمرة من معاليه.

من جانبه هن�أ معايل مدير اجلامعة القائمني على
كلية العلوم ويف مقدمتهم الدكتور نا�صر الداغري عميد
الكلية ،ومتنى �أن ي�ستمر العطاء وتتحول االعتمادات
امل�شروطة �إىل غري م�شروطة قريباً بف�ضل جهودكم .كما
قدم وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ال��دك��ت��ور حممد النمي ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات جلميع
القائمني على كلية العلوم بهذا الإجناز املميز.

«القبول والتسجيل» تستعرض آليات
طي قيد من لم ينتظم في الدارسة
ع��ق��د جم��ل�����س ع���م���ادة ال��ق��ب��ول
والت�سجيل اج��ت��م��اع��ه الأول لهذا
العام برئا�سة عميد �ش�ؤون القبول
والت�سجيل الدكتور با�سل ال�سدحان.
وا���س��ت��ع��ر���ض �أع�������ض���اء املجل�س
العديد م��ن املوا�ضيع الهامة ذات
العالقة ب�ش�ؤون القبول والت�سجيل
والتي �شملت اال�ستحقاقات املنجزة
خ��ل��ال ف��ت��رة ال��ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف��ي
امل��ا���ض��ي واال���س��ت��ع��داد وال��ت��ج��ه��ي��ز
للف�صل ال��درا���س��ي الأول ،وال��ت��ي

�أثمرت باالنتهاء من �إعداد اجلداول
الدرا�سية وت�سجيل طلبة اجلامعة يف
وقت مبكر .كما مت مناق�شة اال�ستعداد
للقاء ال�سنوي لوكالء الكليات لل�ش�ؤون
الأكادميية مع عميد ووكالء العمادة
وال��ت��ط��رق �إىل امل��وا���ض��ي��ع املقرتحة
ع��ل��ى ج�����دول �أع���م���ال االج��ت��م��اع،
�إ�ضافة ال�ستعرا�ض �إج���راءات طي
قيد الطالب امل�ستجدين الذين مل
ينتظموا يف الدار�سة وذلك من خالل
و�ضع �آليات منا�سبة لذلك.

ع��ق��دت وك��ال��ة ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة ل�ش�ؤون التطوير ممثلة يف
املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية
« »PMOاجتماعاً مع وكالة معهد
ال��ل��غ��وي��ات العربية ب�����ش���أن مراجعة
حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية للمعهد
وحتديد �أه��م املرتكزات التي ميكن
م��ن خ�لال��ه��ا حت��دي��ث اخل��ط��ة .وق��د
ناق�ش االجتماع �آليات حتديث اخلطة
اال�سرتاتيجية و�أهم الإجراءات املتبعة
يف عملية التحديث و�ضرورة ربطها
ب��اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للجامعة
 2030ور�ؤية اململكة  2030وبرنامج
التحول الوطني  ،2020كما تناول
االجتماع مناق�شة امل�ؤ�شرات الرئي�سة
لأداء الأهداف اال�سرتاتيجية للمعهد
وامل���ب���ادرات التابعة ل��ه��ا ،و���ض��رورة

توافق تلك امل��ب��ادرات مع الأه��داف
اال�سرتاتيجية �إ���ض��اف��ة �إىل توافق
امل���ؤ���ش��رات م��ع الأه�����داف وحت��دي��د
امل�ستهدف ومراجعته ب�شكل دقيق
حتى ميكن حتقيقه خ�لال مراحل
تنفيذ اخلطة .و

«التطوير والجودة» تتابع تحديث
الخطة االستراتيجية لمعهد اللغويات

ح�ضر االجتماع كل من د .م�سفر
ال�����س��ل��ويل وك��ي��ل ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل��ودة ل�ش�ؤون التطوير وامل�شرف
ع��ل��ى امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخطة
اال�سرتاتيجية للجامعة ،ود.ه�شام
ال��ق��ا���ض��ي ،وك��ي��ل م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات
العربية للتطوير واجلودة ،ود�.أ�شرف
�سرور رئي�س وحدة التطوير واجلودة
باملعهد ،ود.عبدالنعيم الكا�شف ع�ضو
املكتب التنفيذي بعمادة التطوير

لقاء تعريفي لوكيلة
«الجغرافيا» مع
الطالبات
ً

نظم ق�سم اجلغرافيا م�ؤخرا
اللقاء التعريفي للطالبات مع
الوكيلة د� .أ�سماء عبدالعزيز �أبا
اخليل للف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي 1440/1439هـ،
ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء جم��م��وع��ة من
ال���ط���ال���ب���ات وع�������ض���وات هيئة
ال��ت��دري�����س وم���ق���ررات ال��ل��ج��ان
ال��ت��ي ت��ه��م ال��ط��ال��ب��ات وبع�ض
الإداري��ات من�سقات تلك اللجان
ليتم الإجابة على ا�ستف�سارات
الطالبات الواردة.
ب���د�أ ال��ل��ق��اء بكلمة ترحيبية
�ألقتها وكيلة ق�سم اجلغرافيا
الدكتورة �أ�سماء �أبا اخليل رحبت
خاللها بجميع احل�ضور ومتنت
للطالبات عاماً درا�سياً ناجحاً.
ب��ع��د ذل���ك ع��ر���ض��ت اخل��ط��ة
ال��درا���س��ي��ة بال�شرح التف�صيلي
ك��ل م��ن م��ق��ررة جلنة اجل���داول
الدرا�سية �أ.ج��واه��ر احلميدي
ون��ائ��ب��ت��ه��ا �أ .جميلة ال��ع��ن��زي،
ث��م �شاركت نائبة م��ق��ررة جلنة
الإر���ش��اد الأك��ادمي��ي �أ .مو�ضي
ال�����ش��ائ��ق ب�����ش��رح ع���ن ط��ري��ق��ة
الت�سجيل واحل���ذف والإ���ض��اف��ة
ومن ثم مت التعرف على اللجان
ال��ت��ي ت��ع��ن��ي ال��ط��ال��ب��ات بنبذة
تعريفية خمت�صرة �شاركت من
خاللها كل من �أ .جهان اخلليف،
د .عبري �شريف �سلمان� ،أ.عائ�شة
الرا�شد� ،أ.وفاء بابطني مقررات
ال���ل���ج���ان ال���ت���ال���ي���ة :ال��ت��ط��وي��ر،
الدرا�سات العليا والبحث العلمي،
�ش�ؤون اخلريجات ،االمتحانات
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا،
بال�شرح لتلك اللجان.
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مدير الجامعة يدشن «توسعة قسم األشعة»

د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر تو�سعة ق�سم الأ�شعة والت�صوير الطبي يف

م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي بح�ضور الدكتور
عبدالرحمن املعمر املدير العام التنفيذي للمدينة

الطبية ،وعميد كلية الطب د .خالد فودة ،وعميد
كلية طب الأ�سنان د .حممد بن قا�سم الرفاعي،
وع��دد م��ن م���دراء الإدارات ور�ؤ���س��اء الأق�سام
الطبية والإدارية.
وت�����ض��م ال��ت��و���س��ع��ة اجل��دي��دة �أح����دث �أج��ه��زة
الت�صوير بالأ�شعة ال�سينية ،وكذلك جهاز الت�صوير
بالأ�شعة املقطعية ،كما ت�ضم وحدة كاملة خمت�صة
بت�صوير الثدي حتتوي على جهازي ماموجرام
وج��ه��ازي �أ�شعة ف��وق �صوتية للثدي بالإ�ضافة
�إىل جهاز فريد من نوعه خمت�ص ب�أخذ العينة
ثالثية الأبعاد  .Stereotactic Biopsyكما
�شملت التو�سعة وحدة لت�صوير الأوعية الدموية
والق�سطرة والأ�شعة التداخلية و�أخ��ذ العينات
با�ستخدام الأ�شعة املوجهة.
وقال رئي�س ق�سم الأ�شعة �إن التو�سعة �ستخدم
�شريحة كبرية من املر�ضى بتقدمي جودة عالية
و�ستزيد الطاقة اال�ستيعابية لفحو�صات الأ�شعة
مبقدار  % 30 – 25خالل ال�سنوات القادمة
مما يقلل ف�ترة انتظار املر�ضى للح�صول على
املواعيد.

تعاون بين «الطاقة المستدامة» ومعهد «خدمات الكهرباء»

يف �إط��ار ن�شاط مركز تقنيات
الطاقة امل�ستدامة باجلامعة لتفعيل
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات التدريبية
باململكة وتنمية امل��ه��ارات الفنية
يف جماالت الطاقة فقد مت توقيع
اتفاقية مع املعهد ال�سعودي التقني
خلدمات الكهرباء « »SESPتن�ص
على التعاون امل�شرتك يف جماالت
التدريب والبحث العلمي وخدمة
املجتمع وتبادل اخلربات.
وق��ع االتفاقية ممث ً
ال للجامعة
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��ع��ام��ري وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث

العلمي ،ومن جانب املعهد التقني
خل��دم��ات الكهرباء ق��ام بالتوقيع
على مذكرة التفاهم املهند�س ليث
الب�سام الرئي�س التنفيذي لل�شركة
الوطنية لنقل الكهرباء ورئي�س
جمل�س �إدارة امل��ع��ه��د ال�سعودي
ال��ت��ق��ن��ي خل���دم���ات ال��ك��ه��رب��اء،
وبح�ضور الدكتور زي��اد املطريي
م�����ش��رف م��رك��ز ت��ق��ن��ي��ات الطاقة
امل�ستدامة بجامعة امللك �سعود.
وتهدف هذه املذكرة �إىل حتقيق
�شراكة فعالة مع �أحد �أهم الكيانات
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف اململكة يف جم��ال

الطاقة والكهرباء وال�سعي لتكامل
اجل���ه���ود واخل���ب��رات مب���ا ي��خ��دم

«تطوير االمتياز» في الطبية التطبيقية

تر�أ�س عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية الدكتور يزيد �آل ال�شيخ
االج��ت��م��اع الأول مل�����ش��روع تطوير

مرحلة االمتياز بالكلية بح�ضور
وك��ل��اء ال��ك��ل��ي��ة وم�����ش��ريف وح���دة
االمتياز ،و�أكد العميد على �أهمية

ت��ط��وي��ر م��رح��ل��ة االم��ت��ي��از بالكلية
واال�ستفادة من اخلربات الإكلينيكية
املميزة لرفع كفاءة وجودة التدريب
يف الكلية وال�ترك��ي��ز على �إط�لاق
م��ب��ادرات نوعية تناف�سية تواكب
تطلعات اجلامعة والوطن.
وق�����ام وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة للتعليم
الإكلينيكي والعيادات الدكتور خالد
الزمامي بعر�ض �أب��رز مامت �إجنازه
من خالل وحدة التدريب الإكلينيكي
واالمتياز وكذلك مت ا�ستعرا�ض �أبرز
الأه��داف القادمة لتحقيق م�شروع
تطوير مرحلة االمتياز بالكلية.

«إعالم الطالبات» ينظم لقاء تعريفيًا ويكرم
لجنة اإلرشاد

ك � �ت ��ب :اجل � � � ��ازي ب� ��ن � �س �ع �ي��د –
الفهدة جمجوم
نظم ق�سم الإعالم بكلية الآداب
�شطر ال��ط��ال��ب��ات م����ؤخ���راً ،ل��ق��ا ًء
تعريفياً للطالبات بالإخ�صائية
االج���ت���م���اع���ي���ة الأ�����س����ت����اذة م��ه��ا
العتيبي ،وذل���ك بح�ضور ك��ل من
الدكتورة �أمل التميمي وكيلة ق�سم
الإع�ل�ام ،والدكتورة ثريا البدوي
الأ�ستاذ بالق�سم ،والدكتورة �سحر
م�صطفى ،ولفيف م��ن ع�ضوات
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ،والإداري�������ات،
طالبات الدرا�سات العليا واملجل�س
اال�ست�شاري للق�سم.
يف بداية اللقاء رحبت �أ .مها
العتيبي باحل�ضور وهن�أتهم بالعام
اجلديد ،ثم ا�ستهل اللقاء ب�شواهد
م��ن ال��ق��ر�آن وال�سنة على ف�ضل
املعلم ،تاله عر�ض تقدميي �شمل
عدة حماور �أهمها �ضرورة االحتواء

النف�سي للطالبات ،وح�سن التعامل
معهن ،وجتنب ال�شدة املفرطة ،مع
�إتاحة الفر�صة للنقا�ش واحلوار مع
الطالبات.
ت�لا ذل��ك كلمة ال��دك��ت��ورة �أم��ل
التميمي التي رحبت فيها باحل�ضور
ون��وه��ت لأهمية دور الأخ�صائية
االجتماعية يف ا�ستيعاب واحتواء
الطالبات وم�شاكلهن االجتماعية
والنف�سية ،وك��ذل��ك امل��ادي��ة و�أنها
مبثابة حلقة الو�صل بني الطالبة
و�أ�ستاذة املقرر والإدارة.
ع��ق��ب ذل���ك ���ش��ك��رت ال��دك��ت��ورة
�سحر م�صطفى بدورها الطالبات
على التفهم وح�سن التعامل مع
مر�شداتهن ،وهو ما �ساعد اللجنة
ب�شكل ك��ب�ير ع��ل��ى �إجن����از امل��ه��ام
املنوطة بها والتعامل ب�شكل جيد
مع امل�شكالت التي واجهتها �أثناء
الأ�سبوع الأول من الدرا�سة.

وع��ل��ى ه��ام�����ش ال��ل��ق��اء ،قدمت
الدكتورة �أمل التميمي دروع تكرمي
و����ش���ه���ادات ت��ق��دي��ر ل��ل��م��ر���ش��دات
الأك�����ادمي�����ي�����ات والإخ�������ص���ائ���ي���ة
والدكتورة �سحر م�صطفى مقررة
جل��ن��ة الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي على
جهودها يف بداية كل عام درا�سي
ملدة �ست �سنوات و�سط ت�صفيق من
احل�ضور.
�إثر ذلك ا�ستعر�ض احل�ضور �أبرز
م�شكالت الطالبات يف الت�سجيل
وال��درا���س��ات العليا والعقبات يف
بع�ض املقررات العملية التي تعتمد
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام احل��ا���س��ب الآيل
وب��رام��ج الت�صميم مثل م��ق��ررات
الإخ�����راج ال�صحفي والت�صوير
اجل��راف��ي��ك�����س والإن����ت����اج امل��رئ��ي
وامل�����س��م��وع وتطبيقات احلا�سب
الآيل يف الإعالم.

تطوير ال��ك��وادر الب�شرية والبنية
التحتية والتعاون الأكادميي.
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افتتاح الجمعية األمريكية
لعلماء الصيدلة في المملكة

�أقيم حفل افتتاح جمموعة اجلمعية الأمريكية لعلماء ال�صيدلة يف اململكة
العربية ال�سعودية « »AAPS_SDGوحظي بح�ضور �أطياف متنوعة من
قياديي مهنة ال�صيدلة واملهتمني بعلوم ال�صيدلة ،حيث قدم احلفل الدكتور
�سلطان ال�شهري .و�ألقى عميد كلية ال�صيدلة الدكتور �أو�س ال�شم�سان كلمة
ترحيبية باحل�ضور و�شجع امل�ؤ�س�سني والأع�ضاء ،بعد ذلك حتدث الدكتور
عبداهلل ال�سلطان عن فكرة املجموعة وق�صة ت�أ�سي�سها و�أهميتها ومميزاتها
و�أهدافها و�شكر امل�ؤ�س�سني واحل�ضور ،كما �أو���ض��ح الدكتور ال�سنيدي
املجموعات الفرعية وموا�ضيعها واهتماماتها وبراجمها القادمة من ور�ش
عمل وحما�ضرات واجتماع �سنوي.

لقاء المستجدين في قسم
الكيمياء الحيوية

كتب :حمزة ع�ضيبات
نظم ق�سم الكيمياء احليوية بكلية العلوم م�ؤخراً ،لقاء للطلبة امل�ستجدين
للف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1440/1439هـ بح�ضور رئي�س
الق�سم واملر�شد الأكادميي و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين والفنيني وذلك
يوم اخلمي�س 1440/1/3هـ.
ابتد�أ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئي�س الق�سم الدكتور �سلمان العمريي,
ت�ضمنت تعريفاً بالتخ�ص�ص وحتفيزاً للطالب على التح�صيل الدرا�سي,
وقدم مقرر جلنة اخلطط الدرا�سية الدكتور فريد �شكري عطايا �شرحاً
عن اخلطة الدرا�سية املعدلة .كما قدم املر�شد الطالبي بالق�سم الدكتور
�أبو القا�سم عمر �أبو القا�سم نبذة عن �أهمية الإر�شاد الأكادميي وتوجيه
الطلبة للح�صول على �أف�ضل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام
الفر�ص املتاحة لهم عن طريق تزويدهم باملهارات الأكادميية التي ترفع
م�ستوى حت�صيلهم العلمي وم�ساعدة الطالب ليتمكنوا من �إكمال مرحلتهم
الدرا�سية بنجاح.
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حلقة نقاش حول «التحليل
الطوبولوجي» ..غدًا
ينظم م��رك��ز التميز البحثي يف ت��ط��وي��ر تعليم العلوم
والريا�ضيات «�أفكر» حلقة النقا�ش الثامنة والأربعني بعد املائة
�ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً
بعنوان «جتربتي يف التحليل الطوبولوجي Typological
 Analysisللبيانات الكيفية» من �إع��داد وتقدمي الدكتور
حممد علي اجلالل ،م�شرف العلوم ب��الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض ،وباحث يف مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات.
و�سيتم عقد هذه احللقة غداً االثنني 1440/1/21هـ يف
متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف يف كلية الرتبية قاعة
رقم «�1أ »33ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات -كلية
الرتبية مبنى رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

«الريادة عن بعد» بدءًا من
غرة صفر
�أكد الدكتور �إبراهيم احلركان امل�شرف العام على معهد
امل��ل��ك �سلمان ل��ري��ادة الأع��م��ال �أن جمل�س املعهد �أو���ص��ى
باملوافقة على تنفيذ برنامج الريادة عن بعد ابتدا ًء من تاريخ
� 1صفر � 1440إىل  5ربيع الثاين 1440هـ.
وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل �إك�����س��اب م��ه��ارات ري���ادة الأع��م��ال
والتفكري الإب��داع��ي يف ح��ل امل�شكالت ,و�صقل ال�صفات
وال�سمات الريادية لدى املحت�ضنني ,وتعزيز مقومات امل�شروع
الريادي ,و�إع��داد خطة العمل للم�شروع املحت�ضن ,و�إعداد
منوذج العمل الت�سويقي للم�شروع املحت�ضن.
كما يتميز الربنامج يف حتويل الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة �إىل
فر�ص حقيقية وتزويد رواد ورائ��دات الأعمال املحت�ضنني
باملهارات العلمية والتدريبات التطبيقية والإر�شاد امل�ستمر
للم�شروعات الريادية حتى يكونوا قادرين على املناف�سة
وال��ن��ج��اح يف اقت�صاد ال�����س��وق بعد ال��ت��خ� ُّرج م��ن حا�ضنات
وم�سرعات الأعمال.
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب�ين ال��ت��ق��دمي يف ال�برن��ام��ج ع�بر ال��راب��ط
التايلhttps://sharikksu.com/Front/Home/ :
.Register?ACT=20148

براءة اختراع لكلية علوم
األغذية والزراعة

ح�صلت كلية علوم الأغذية والزراعة على �شهادة براءة
اخ�ت�راع جل�سم م�ضاد متناهي ال�صغر «»Nanobody
م�ضاد للفريو�سات التو�أمية ،حيث تو�صل الباحثون الدكتور
حممد عادل زاكري والدكتور عبداهلل الدو�س ،مع فريقهم
البحثي من معمل التقنية احليوية يف ق�سم الإنتاج النباتي،
وبالتعاون مع الدكتور ال�صالح من ق�سم وقاية النبات يف
كليه علوم الأغذية والزراعة؛ الخرتاع ج�سم م�ضاد متناهي
ال�صغر « »Nanobodyم�شتق من اجلِ مال قادر على التعرف
واالرتباط بفريو�س جتعد الأوراق « »ToLCSDVب�شكل
خا�ص ،وفريو�سات ال��ـ « »Begomoالتابعة للفريو�سات
التو�أمية « »Geminivirusesب�شكل ع��ام وال��ت��ي تعرف
بت�أثريها ال�ضار على نباتات حما�صيل اقت�صادية هامة يف
جميع �أنحاء العامل ،حيث قام الباحثون با�ستخدام الهند�سة
الوراثية وتقنيات حيوية خمتلفة وخا�صه تقنية Phage
 Displayلتوليد وهند�سة ج�سم م�ضاد متناهي ال�صغر
موجه �ضد ف�يرو���س جتعد �أوراق الطماطم ،وال��ذي ميثل
�أكرث فريو�سات الـ  Begomoانت�شارا يف اململكة العربية
ال�سعودية وق��ادر على التعرف واالرت��ب��اط بفريو�سات الـ
ً � Begomo
أي�ضا.
ومن اجلدير ذكره �أن الأج�سام امل�ضادة متناهية ال�صغر
امل�شتقة من اجلمال تتميز ب�سمات خا�صة جتعلها �أداة مثالية
للحماية املتكاملة للمحا�صيل وكم�صدر جديد لتطوير �آليات
املقاومة يف املحا�صيل االقت�صادية من خالل تطوير �أ�صناف
جديدة مقاومة للأمرا�ض يف حما�صيل مهمة مثل الطماطم
والبطاط�س واخليار.
وقد قام مكتب احلماية الفكرية يف جامعه امللك �سعود
بت�سجيل االخ�تراع لدى مكتب ب��راءات االخ�تراع الأمريكي
حتت الرقم « »US 10,017,560 B1وتاريخ «Jul. 10,
.»2018
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برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

«تطوير المهارات» تختتم فعاليات برنامج «جاهز»
نظمت ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي
احل��ف��ل اخلتامي لربنامج جاهز،
وت�ضمن احلفل عدداً من الفقرات،
بد�أ بالقر�آن الكرمي ،ثم كلمة مدير
برنامج جاهز املهند�س �أحمد فلو�س،
كما قدم امل�شرف على عمادة تطوير
املهارات الدكتور عادل با�شطح كلمة
�أو�ضح فيها ما يتعلق بالربنامج وما
بذل فيه من جهود.
كما ت�ضمن برنامج احلفل كلمة
ملمثل الطالب والطالبات امل�شاركني
يف برنامج ج��اه��ز ،ث��م �أل��ق��ى وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير كلمة
�أك���د فيها ح��ر���ص وك��ال��ة اجلامعة
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر مم��ث��ل��ة يف
عمادة تطوير امل��ه��ارات على دعم
تنفيذ وحتقيق اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة ،KSU2030و�أن تطوير
مهارات الطلبة ميثل �أولوية مهمة
و�أ�سا�سية ل��دى اجلامعة ،ويتطلب

العمل عليه تكاتف جهات متعددة
ب��اجل��ام��ع��ة ،وت�سخري الإم��ك��ان��ي��ات
املنا�سبة.
وذكر �أن برنامج «جاهز» ي�أتي
�ضمن م�ساعي اجلامعة الطموحة

لالرتقاء ب�أدائها وبراجمها ،و�أكد
على التزام اجلامعة بدعم تنفيذ
ر�ؤي������ة امل��م��ل��ك��ة  ،2030وم���دى
�إدراك اجلامعة لأهمية االرتقاء
بقدرات طالبها وخريجيها ،وبناء

جم��ت��م��ع م��ع��ريف م��ت��م��ي��ز ،واخ��ت��ت��م
كلمته موجها ال�شكر ملعايل مدير
اجلامعة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
وع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات وجميع
من�سوبيها.

لقاء تعريفي لمستجدي «السياحة واآلثار»

رعى عميد كلية ال�سياحة والآثار
ال��دك��ت��ور عبد النا�صر ال��زه��راين
ال���ل���ق���اء ال�ترح��ي��ب��ي وال��ت��ع��ري��ف��ي
ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ال��ك��ل��ي��ة ل��ط�لاب��ه��ا

امل�ستجدين للعام اجلامعي احلايل
1440/1439هـ ،بح�ضور الدكتور
حممد ال�شهري وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية.

ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح��ب عميد
الكلية بالطلبة متمنياً لهم عاماً
درا���س��ي �اً م��وف��ق �اً وم�����س�يرة حافلة
بالتفوق والنجاح ،و�أكد على �أن كلية

ح�صل �أ���س��ت��اذ ع��ل��م البكترييا
بق�سم النبات والأح��ي��اء الدقيقة
بكلية العلوم الدكتور نايف الظبي
وف��ري��ق��ه ال��ب��ح��ث��ي ع��ل��ى ب��راءت��ي
اخرتاع من مكتب الواليات املتحدة
ل���ب��راءات االخ���ت��راع وال��ع�لام��ات
ال���ت���ج���اري���ة يف جم�����ال م��ق��اوم��ة
الأمرا�ض وال�سرطان.
ب����������راءة االخ�����ت�����راع الأوىل
ب����ع����ن����وان «Process for
a
naphthoquinone

from
Streptomyces
 »spومت احل���������ص����ول ع��ل��ي��ه��ا
ب��ت��اري��خ  ،2018/7/31وب����راءة
االخ�����ت�����راع ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���ن���وان
«Isoandrographolide-19-
propionate for treatment
of non-alcoholic fatty
»)liver disease (NAFLD
ومت احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه��ا ب��ت��اري��خ
.2018/9/4
وي���ج���ري ح��ال��ي �اً ال��ت��ن�����س��ي��ق مع

الب�شرية الطبية للطرفني وتقدمي
ال��دع��م العلمي م��ن خ�لال توفري
الكفاءات ذات اخلربة والتخ�ص�ص
وامل�����ش��ارك��ة يف �إع�����داد ال��ب��ح��وث
وال���درا����س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة و�إت���اح���ة
الفر�ص لطالب الكلية وامل�شرفني
عليهم للممار�سة املهنية يف الهيئة
و�إحل��اق من�سوبي الهيئة الراغبني
يف االلتحاق ب��ال��دورات والربامج
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ،و�أي�����ض �اً
امل�شاركة التطوعية يف مو�سمي
العمرة واحلج واملنا�سبات املختلفة

لطالب ومن�سوبي الكلية.
وت���أت��ي ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة �ضمن
ج��ه��ود الكلية يف تعزيز التعاون
ال���ق���ائ���م م����ع ج���ه���ات ال���ت���دري���ب
والتوظيف للرفع مب�ستوى خريجي
الكلية.
وع�ب�ر ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور
ه��ا���ش��م ب���ن ���ص��ل��ي��ح ع���ن ���ش��ك��ره
ملعايل مدير اجلامعة على دعمه
ومتابعته لأن�شطة ومبادرات الكلية
والتي ت�سعى لتحقيق ر�ؤية ور�سالة
اجلامعة.

ال�سياحة والآث��ار قد اتخذت كافة
ال�سبل الالزمة لتوفري بيئة تعليمية
متكاملة ،داعياً الطالب ال�ستغالل
�أوق��ات��ه��م مب��ا ميكنهم م��ن االرت��ق��اء
مب�ستواهم الأكادميي ،مبيناً مكانة
الطالب بو�صفه امل��ح��ور الأه���م يف
العملية التعليمية.
ب�����دوره رح���ب ال��دك��ت��ور حممد
ال�����ش��ه��ري وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ؤون
الأك��ادمي��ي��ة بالطالب امل�ستجدين،
وقدم لهم �شرحاً وافياً عن �أق�سام
الوكالة وكافة املوارد والبنى التحتية
املتوفرة بالكلية م��ع تقدمي بع�ض
الإر�شادات ،كما حثهم على امل�شاركة
الد�ؤوبة يف الأن�شطة الال�صفية التي
من �ش�أنها تنمية �شخ�صياتهم و�صقل
مواهبهم.
وق��ب��ي��ل خ��ت��ام ال��ل��ق��اء مت فتح
ب���اب احل���وار وال��ن��ق��ا���ش ل�ل�إج��اب��ة
ع��ن ك��اف��ة ا���س��ت��ف��ه��ام��ات الطلبة
وا�ستف�ساراتهم.

براءتا اختراع لكلية العلوم في مقاومة األمراض والسرطان
برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص
ال��ت��ق��ي��ن��ة ب���اجل���ام���ع���ة ل��ت�����س��ج��ي��ل
ال��ب�راءت��ي�ن يف م��ك��ات��ب ب�����راءات
اخرتاع دولية �أخرى لزيادة القدرة
الت�سويقية ،وذل��ك الم��ت��داد نطاق
احلماية لقاعدة دولية وا�سعة مبا
يحقق �أهداف ر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية  2030من خالل �سعي
اململكة �إىل زي��ادة القيمة امل�ضافة
للمنتجات العلمية دعماً لالقت�صاد
الوطني.

اتفاقية تعاون بين «الطبية الطارئة» و«الهالل األحمر»
�شهد عميد كلية الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
ال��ط��ارئ��ة ال��دك��ت��ور ها�شم حممد
ب��ن �صليح توقيع اتفاقية تعاون
م�شرتك مع هيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي ممثلة ب���الإدارة العامة
للتدريب ومثلها ال��دك��ت��ور �أحمد
ال�����س�لام��ة امل�����ش��رف ال���ع���ام على
ال�ش�ؤون الإ�سعافية بالهيئة ،وذلك
باملقر الرئي�سي للهيئة.
وت�����ض��م��ن��ت االت���ف���اق���ي���ة و���ض��ع
برامج تعليمية وتدريبية للكوادر
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اً
احتفال باليوم الوطني
تو�شحت بالأخ�رض

جامعة اإلمام تنتج فيلم «ذكرى خالدة» بمناسبة يوم الوطن

�أن��ت��ج��ت ج��ام��ع��ة الإم����ام حممد
بن �سعود الإ�سالمية فيلم «ذك��رى
خالدة» مبنا�سبة اليوم الوطني «»88
للمملكة العربية ال�سعودية ،بنا ًء على
ف��ك��رة مل��دي��ره��ا وع�ضو هيئة كبار
العلماء الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن
عبداهلل �أبا اخليل.
ويج�سد الفيلم هذه املنا�سبة التي
ت��رب��ط احل��ا���ض��ر املجيد باملا�ضي
التليد ،وت��ذك��ر مب��ا ق��ام ب��ه الإم��ام
امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز عندما
وح���د ه���ذه ال��ب�لاد ع��ل��ى التوحيد
ّ
و�إخ�ل�ا����ص ال��ع��ب��ادة هلل ع��ز وج��ل
وانطلق يف جميع �أعماله متم�سكاً
بالكتاب وال�سنة ومنهج �سلف هذه
الأمة.
وي���ب�ي�ن ال��ف��ي��ل��م ان����ف����راد امل��ل��ك
عبدالعزيز على قمة املجد ب�صفاته
العظيمة و�أف��ع��ال��ه اخل��ال��دة ،حيث
وح��د البالد وجمعها بعد ال�شتات
ووحد القلوب والأفكار بعد الفرقة

واالختالف.
وكانت جامعة الإم��ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،قد احتفلت باليوم
الوطني الـ ،88يوم ال�سبت املا�ضي
على طريقتها اخلا�صة.

ون�����ش��رت اجل��ام��ع��ة ���ص��وراً عرب
ح�����س��اب��ه��ا ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت��وي�تر»
للمدينة اجلامعية للجامعة وهي
تتو�شح بالأخ�ضر احتفا ًء بالذكرى

الثامنة والثمانني لتوحيد اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ي��دي
الإم��ام امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود ،رحمه
اهلل.

خالل لقائه  ١٦٩قيادي ًا وقيادية مبنا�سبة العام اجلديد واليوم الوطني 88
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ندوة بجامعة نورة عن صحة المرأة
بين الفقه والطب
تعقد رابطة العامل الإ�سالمي ممثلة باملجمع الفقهي الإ�سالمي التابع
لها اليوم الأحد ندوة علمية عن «�صحة املر�أة من البلوغ �إىل �سن الي�أ�س..
بني الفقه والطب» بجامعة الأم�يرة ن��ورة بنت عبدالرحمن بالريا�ض
بح�ضور �سماحة املفتي العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء الرئي�س
العام للبحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ.
و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي با�سم راب��ط��ة ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ع��ادل
احلربي� ،أن الهدف من �إقامة هذه الندوة التي تتوا�صل فعالياتها يومي
الأحد واالثنني بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الإ�سالمية
«احل�سنى» هو بحث بع�ض الأحكام اخلا�صة باملر�أة امل�سلمة يف خمتلف
مراحل عمرها ،والتي لها ت�أثري يف عبادتها وعالقتها ب�أ�سرتها ،وغري ذلك
من الأحكام .وبني �أن الندوة ت�ست�شعر �أهمية اال�ستفادة من مكت�سبات
الع�صر العلمية والتقدم الطبي احلديث ،يف �إعادة درا�سة امل�سائل املتعلقة
بخ�صو�صية املر�أة ،مفيدًا �أن امل�شاركني �سيبحثون ثالثة حماور يف هذه
الندوة هي :املحور الطبي يف مو�ضوع «العوار�ض ال�صحية اجلِ بلية من �سن
البلوغ �إىل �سن الي�أ�س» ،واملحور النف�سي يف مو�ضوع «العوار�ض ال�صحية
النف�سية من �سن البلوغ �إىل �سن الي�أ�س و�آثارها و�سبل معاجلتها» ،واملحور
الفقهي مبو�ضوع «الأحكام ال�شرعية املرتتبة على عوار�ض �صحة املر�أة
من �سن البلوغ �إىل �سن الي�أ�س».

 100منحة من الجامعة اإللكترونية
ألبناء الشهداء

د .زمان :بالدنا مشروع ناجح ومسؤوليتنا الحفاظ على نجاحه

�أك����د م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف،
الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زمان،
على �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل
تقع على عاتقها م�س�ؤولية كبرية يف
حتقيق برامج الر�ؤية الوطنية «ر�ؤية
اململكة  ،»٢٠٣٠وذل���ك م��ن خالل
�صنع الفارق املعريف وامل�ساهمة يف
التنمية.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ل���ق���اء ع��ق��ده
مدير جامعة الطائف بالقيادات
الأكادميية باجلامعة ،مبنا�سبة بدء
العام اجلامعي اجلديد ،مب�شاركة
 ١٦٩قيادة جامعية « ١١٠قياديني
و ٥٩قيادية» ه��م ع��م��داء الكليات
ووك�ل�ائ���ه���م ووك��ي�لات��ه��م ور�ؤ����س���اء
الأق�سام ونوابهم ونائباتهم.
و���ش��دد ال��دك��ت��ور «زم�����ان» على
م�س�ؤولية القيادات الأكادميية يف
ال��وق��وف بحزم �أم��ام �أي جت��اوزات
على الثوابت الوطنية ،وقال�« :أنتم
قيادات وطنية وقيادات �أكادميية،
وبالدنا م�شروع ناجح ،نحن عنا�صر
جناحه ،ونحن م�س�ؤولون �أي�ضاً على
احلفاظ على هذا النجاح».
ون�����وه م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف

ب�ضرورة تركيز القيادة الأكادميية
ع��ل��ى ال��ق�����ض��اي��ا الأك���ادمي���ي���ة �أوالً
للم�ساهمة يف تطويرها وجتويدها
ب��ال�����ش��ك��ل امل���ط���ل���وب؛ م�����ش��ي��داً يف
ه��ذا ال�صدد ب��احل��راك الأك��ادمي��ي
داخل اجلامعة ،ومن ذلك الإ�شادة
بفريق املكتب التنفيذي لالعتماد
الأكادميي الذي عمل طوال �إجازة
ال�صيف ب�شكل مميز وفعال.
و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور «زم�����ان» �إىل
�أهمية البداية اجل���ادة منذ اليوم
الدرا�سي الأول ،و�ضرورة توحيد كل
املمار�سات الأكادميية والإدارية بني
�شطري الطالب والطالبات �ضماناً
للجودة واملعيارية ،ومنعاً الزدواجية

ال��ق��رارات ال��ت��ي ت�سبب ت��ف��اوت�اً يف
الأداء.
ولفت �إىل �أهمية عر�ض موا�ضيع
نوعية يف جمال�س الأق�سام تتجاوز
املوا�ضيع التقليدية املتعارف عليها،
وذل��ك بعر�ض موا�ضيع ال�شراكات
الأك��ادمي��ي��ة ب�ين الأق�����س��ام العلمية
داخل اجلامعة ،ومنها كذلك التعاون
ال��ب��ح��ث��ي وال��ت��دري�����س��ي ،وم��راج��ع��ة
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة على م�ستوى
درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري.
ونبه مدير جامعة الطائف �إىل
���ض��رورة ال��ت��أك��د دائ��م �اً م��ن ج��دول
الأولويات يف الأعمال الأكادميية
وع����دم ت���رك ال��ق�����ض��اي��ا معلقة،

م�ضيفاً�« :إم��ا �إجنازها �أو �إلغا�ؤها
م��ن ج����دول الأول����وي����ات ،و�إذا مل
ت�ستطع �شيئاً فدعه وجاوزه �إىل ما
ت�ستطيع».
و�أ�شار �إىل �أهمية �ضبط العملية
الأك��ادمي��ي��ة م��ن خ�لال ن�شر ثقافة
الأدلة ونظام املحا�سبة ب�شكل وا�ضح
و�شفاف ،وقال« :يجب تفعيل مزيد
م��ن ف��ر���ص ال��ت��وا���ص��ل م��ع اجلميع
داخ��ل اجلامعة ،الأم��ر ال��ذي يزيد
من فر�ص التطوير والتح�سني ب�شكل
عام».
و���ش��ه��د ال��ل��ق��اء امل��ف��ت��وح جل�سة
ح��واري��ة مو�سعة مل��دي��ر اجلامعة
ووك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل�������ش����ؤون
الأكادميية والتطوير مع القيادات
اجل���ام���ع���ي���ة� ،أداره�������ا ال��دك��ت��ور
من�صور املالكي ،حظيت بتفاعل
م����ن اجل���م���ي���ع ،وط�����رح خ�لال��ه��ا
العديد من املقرتحات والأف��ك��ار
التي تخدم �سري العمل الأكادميي
باجلامعة� ،إ�ضافة �إىل طرح بع�ض
الإ���ش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ق��د تواجهها
ب��ع�����ض ال���ق���ي���ادات ،وط���رق حلها
وتالفيها قبل وقوعها.

ح�����ص��ل��ت ج��ام��ع��ة ج�����ازان على
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي امل�ؤ�س�سي،
م��ن ق��ب��ل امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتقومي
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ،مل��دة �أرب��ع
�سنوات .ويعد هذا االجناز �إ�سهاماً
يف �سرية اجلامعة ،واعرتافاً بجودة
عملياتها الأك��ادمي��ي��ة والإداري�����ة
وال��ب��ح��ث��ي��ة ،وب��ره��ان �اً ع��ل��ى العمل
امل�ؤ�س�سي ال��ذي تنتهجه اجلامعة

يف ممار�ساتها ،وموا�صلة لتحقيق
�أه��داف��ه��ا ور�ؤي��ت��ه��ا اال�سرتاتيجية
التي ت�سهم يف حتقيق ر�ؤي��ة الوطن
الطموحة .2030
وي�أتي ه��ذا االعتماد الأكادميي
تتويجاً جلهود اجلامعة يف �سعيها
الد�ؤوب نحو الرقي مبخرجاتها يف
خمتلف التخ�ص�صات التي تقدمها
اجل���ام���ع���ة ،وم����ن خ��ل�ال احل��ر���ص

على حتقيق ك��ل معايري االعتماد
واال����ش�ت�راط���ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات التي
ا�شتملت عليها منظومة االعتماد
يف النواحي الأدائ��ي��ة والتنظيمية
ومتطلبات �ضمان اجلودة بالإ�ضافة
�إىل ممار�سات العملية التعليمية
والبحثية وخدمة املجتمع.
وه��ن ��أ م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ،الدكتور
مرعي بن ح�سني القحطاين ،جميع

من�سوبي اجلامعة والقائمني خلف
حتقيق هذا الإجن��از ،وفريق العمل
ال��ذي عمل بجد واجتهاد لتحقيق
ه��ذا االع��ت��م��اد ،وح ّثهم على بذل
امل��زي��د م��ن اجلهد والتميز يف كل
امل��ج��االت ،و�أو���ض��ح �أن اجلامعة يف
ط���ور ال��ت��ق��دمي ل��ع��دد م��ن ال�برام��ج
للح�صول على االعتماد الربجمي
املحلية والوطنية والعاملية.

اعتماد أكاديمي محلي لجامعة جازان لمدة  4سنوات

 50%من مبتعثي جامعة الملك خالد في أفضل  200جامعة
�أعلنت جامعة امللك خالد ممثل ًة
يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي� ،أن  50٪من
مبتعثي اجلامعة ملرحلة املاج�ستري
وال���دك���ت���وراه وال����زم����االت الطبية
ي��در���س��ون ح��ال��ي�اً يف �أف�����ض��ل 200
جامعة على م�ستوى ال��ع��امل وفق
ت�صنيفي  QSو.US news
و�أو�ضح وكيل اجلامعة للدرا�سات

العليا والبحث العلمي الدكتور �سعد
بن عبدالرحمن العمري� ،أن ذلك
ي ��أت��ي يف ظ��ل ال��دع��م ال�لاحم��دود
ال��ذي توليه قيادة اململكة للتعليم
ال��ع��ايل ،وم��ا ت�شهده جامعة امللك
خ��ال��د م��ن دع���م م��دي��ره��ا لأب��ن��ائ��ه
امل��ب��ت��ع��ث�ين؛ ل��ت��دري��ب��ه��م يف �أف�����ض��ل
الربامج واجلامعات العاملية ،والذي
ي�أتي يف �إطار حتقيق �أهداف اخلطة

اال�سرتاتيجية للجامعة.
و�أ���ض��اف الدكتور «العمري» �أن
وك��ال��ة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي بادرت با�ستحداث
ج��ائ��زة للتميز العلمي والبحثي
لأع�ضاء هيئة التدري�س العائدين
حديثاً من االبتعاث ،حيث �إن من
�ضمن عنا�صر الرت�شيح  -بجانب
التفوق الدرا�سي والن�شر العلمي

امل�����ص��ن��ف  -ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي
للجامعة املتخ َّرج منها ،م�ؤكداً �أن
�إدارة االبتعاث والتدريب باجلامعة
ت�سعى البتعاث املعيدين واملحا�ضرين
للجامعات املتميزة عاملياً من خالل
�إق��ام��ة ال���دورات وال��ور���ش اخلا�صة
بالتعريف باالبتعاث ،وكذلك بعمل
االتفاقيات الدولية مع اجلامعات
املتميزة عاملياً.

�أعلن مدير اجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية الدكتور عبداهلل بن
عبدالعزيز املو�سى عن تخ�صي�ص  100منحة لأبناء وبنات �شهداء
الواجب لدرا�سة البكالوريو�س بها ،خالل احلفل الذي �أقامته عمادة
القبول و�ش�ؤون الطالب باجلامعة احتفاال مبنا�سبة الذكرى  88لتوحيد
اململكة .وتخلل احلفل تكرمي عدد من �أبناء �شهداء الواجب ،بح�ضور
العقيد فهد بن نا�صر القريني م�ساعد مدير عام �إدارة التوجيه والفكر
املعنوي بالأمن العام بوزارة الداخلية ،ومهيدب بن �سليمان املهيدب
مدير مكتب «وفاء» لرعاية طالب وطالبات �أبناء �شهداء الواجب
ومن�سوبي التعليم املتوفني مبنطقة الريا�ض؛ دعما لهم و�إحياء لذكرى
�آبائهم وتخليدا لأرواحهم التي قدموها دفاعا عن مكت�سبات الوطن
و�أرواح املواطنني ،يف مبنى اجلامعة الرئي�سي مبدينة الريا�ض .وقال
املو�سى �إن اململكة �آمنت ب�أهمية العلم يف رقي الأمم ونهو�ضها ،و�سخرت
كل الإمكانات ،وي�سرت كل ال�سبل ،وافتتحت اجلامعات واملراكز واملعاهد
التعليمية ،ليبلغ عدد اجلامعات احلكومية يف اململكة اليوم  28جامعة،
و�أكرث من  30جامعة وكلية �أهلية ،ناهيك عن توفري التعليم لأكرث من 6
ماليني طالب وطالبة يف اململكة.

«هندسة الحاسب» بجامعة سطام تنال
االعتماد األكاديمي الدولي
ح�صلت كلية هند�سة وعلوم احلا�سب يف جامعة الأم�ير �سطام
بن عبدالعزيز باخلرج ،على االعتماد الأكادميي الدويل من جمل�س
االعتماد للهند�سة والتكنولوجيا ،وجاء االعتماد الذي �شمل جميع
�أق�سام وبرامج الكلية ،بعد �إمتام متطلبات اجلودة كافة وتطبيق نظم
ومعايري االعتماد الأكادميي.
و�أعرب مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد عن
�سعادته بتحقيق هذا الإجناز املتميز لكلية هند�سة وعلوم احلا�سب.
وقال �إن هذا الإجناز يع ّد ا�ستمراراً للإجنازات التي حققتها كليات
اجلامعة وما و�صلت �إليه من تطور من حيث جتويد الربامج واخلطط
الدرا�سية وتناغمها مع التطورات العاملية يف ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية يف ظل متيز �أع�ضاء هيئة التدري�س وتوفر البيئة التعليمية
املتكاملة.
وقدم مدير اجلامعة �شكره لعميد كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
الدكتور حممد بطاح ال�شمري ووكالء الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س
ومن�سوبيها كافة على جهودهم يف الو�صول �إىل هذا الإجناز امل�شرف.
و�شكر عمادة التطوير واجلودة على ما قدمته من برامج نوعية،
وبقية الوكاالت والإدارات التي �ساندت تلك اجلهود ،و�شدد على �أن
اجلامعة ما�ضية يف طريقها نحو التميز والريادة العاملية ,وا�ضعة
ن�صب عينيها االرت��ق��اء بالعملية التعليمية ،وتوفري البيئة املثالية
للطالب والطالبات.
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اعتماد برامج الدرا�سات العليا
تنفيذاً للخطة اال�سرتاتيجية الطموحة لوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،وبالتحديد �ضمن م�شروع اعتماد برامج الدرا�سات العليا
باجلامعة ،ت�شهد قاعة الدرعية باجلامعة -مب�شيئة اهلل -توقيع
اتفاقية مع املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي ب�ش�أن
االعتماد الوطني لعدد من برامج الدرا�سات العليا باجلامعة.
وت�شمل هذه االتفاقية  13برناجماً �أكادميياً للماج�ستري والدكتوراه
يف ثالث كليات� ،إ�ضافة �إىل معهد اللغويات العربية ،وذلك يوم غد
االثنني  21حمرم احل��ايل �ضمن فعاليات امللتقى ال�سنوي الثاين
لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير مع وكالء الكليات والعمادات
امل�ساندة للتطوير واجلودة ،وم�ساعدات الوكيالت للتطوير واجلودة،
ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة ،برعاية معايل
مدير اجلامعة.
ت�شمل االتفاقية كما ذكرت عد ًداً من برامج املاج�ستري والدكتوراه،
ففي كلية العلوم تت�ضمن االتفاقية الربامج الآتية« :ماج�ستري العلوم
يف الكمياء ،ماج�ستري العلوم يف الفيزياء ،ماج�ستري العلوم يف علم
احليوان ،ماج�ستري العلوم يف الكيمياء احليوية� ،إ�ضافة �إىل دكتوراه
الفل�سفة يف علم احليوان ،ودكتوراه الفل�سفة يف الكمياء».
ويف كلية العمارة والتخطيط تت�ضمن االتفاقية الربامج الآتية:
«ماج�ستري التطوير العقاري ،ودكتوراه عمارة وعلوم البناء»� .أما يف
كلية الهند�سة فتت�ضمن الربامج الآتية« :ماج�ستري العلوم يف الهند�سة
الكهربائية ،ماج�ستري العلوم يف الهند�سة املدنية� ،إ�ضافة �إىل دكتوراه
الفل�سفة يف الهند�سة الكهربائية ،ودكتوراه الفل�سفة يف الهند�سة
ال�صناعية» .ويف معهد اللغويات العربية تت�ضمن االتفاقية برنامج
«ماج�ستري الآداب يف تعليم العربية لغري الناطقني بها».
وقد وقع االختيار على هذه الربامج وفق عدد من املتطلبات التي
منها العدد الإجمايل للربامج التي مت تر�شيحها ،وع��دد الطالب
امل�سجلني يف هذه الربامج ،وغريها من املتطلبات.
وت�أتي هذه االتفاقية بعد مرور �أ�شهر قليلة على ت�صدر جامعة
امللك �سعود للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً،
وبالتحديد يف يوم الأحد � 20شعبان 1439هـ ،حني ت�سلمت اجلامعة
�شهادات االعتماد الرباجمي لعدد من الربامج الأكادميية بكليات
اجلامعة خ�لال امللتقى ال��ذي �أقامته هيئة تقومي التعليم ونظمه
املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي بح�ضور عدد من مدراء
اجلامعات ال�سعودية ووكالئهم ،وعمداء التطوير واجل��ودة حتت
عنوان «ملتقى اجلودة يف التعليم العايل  »2018مب�شاركة امل�ؤ�س�سات
احلا�صلة على االعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي للدورتني ال�ساد�سة
وال�سابعة.
وهو عمل يطمح لالرتقاء بجودة الربامج الأكادميية باجلامعة ومن
ثم خمرجاتها ،وتتكاتف فيه جهود عديدة ،تبد�أ من كليات اجلامعة،
مروراً بعمادة التطوير واجل��ودة ،ومن ثم وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير التي حتظى خطتها بدعم ورعاية م�ستمرة من معايل مدير
اجلامعة ،و�صوالً �إىل هيئة تقومي التعليم ممثلة يف املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي.
ن�س�أل اهلل �أن تدعم هذه اجلهود تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة ،والتوجهات اال�سرتاتيجية للدولة وفقها اهلل.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

كل قمة تعتلى برؤية!
يف �سباق التطور حجزت اململكة العربية ال�سعودية يف �أعلى الهرم ،من
خالل الر�ؤية التي طرحها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
حفظه اهلل وهي «ر�ؤية  »٢٠٣٠والتي تعد خطوة نحو ُم�ستقبل يُبنى بيد
�أبناء الوطن وبقيادة ويل العهد.
ر�سخ التاريخ ا�سم حممد بن �سلمان كقائد لأ�ضخم عمليات التطور
لقد ّ
�سجل
٢٠١٦
أبريل
�
٢٥
تاريخ
ففي
ال�سعودية،
العربية
اململكة
يف
والتغيري
ّ
ع ّراب التغيري ا�سم اململكة يف قائمة دول العامل الأول.
وكان الهدف هو النجاح و�صنع امل�ستقبل بال ت�أين �أو ت�أجيل ،وبقيادة
حكيمة و�أيدي عاملة وفكر متقد� ،ست�صبح اململكة الوجهة الأوىل عامل ًيا
لل�سفر وال�سياحة واال�ستثمارات لتكون الأق��وى يف جميع املجاالت فهي
�سباقة لكل خري يُعلي من ا�سمها دون متاطل وال تراجع.
ولأن د�ستور اململكة قائم على �شرع اهلل؛ كانت �أوىل حماور الر�ؤية حتقيق
الو�سطية والعدل و�ضمان احلياة الكرمية �صح ًيا واجتماع ًيا للمواطنني.
وثقة يف �إمكانيات �أبناء الوطن ورغبة يف حت�سني بيئة العمل ركز
املحور الثاين يف الر�ؤية على توفري الفر�ص الوظيفية وا�ستقطاب �أف�ضل
اال�ستثمارات والكفاءات العاملية.
وتعزيزًا ملبد�أ ال�شفافية والكفاءة كان ثالث حماور الر�ؤية متكني مواردنا
وطاقاتنا الب�شرية للإبداع يف بحر الأعمال واقتنا�ص الفر�ص.
وختا ًما ،تخطو اململكة بكل عزم نحو العامل الأول ُمتم�سكة بدينها �أولاً
ثم بعروبتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها ،و�أ�ضحت رمزًا للتطور والنجاح
وم�ضرباً للمثل يف الإجناز واملُثابرة وحتقيق املُبتغى والغاية.
�سمر �آل خمي�س
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الواقع االفتراضي مفهومه وتطبيقاته واستثماره
ن��ح��ن ن�����درك ك��ن��ه ال���ع���امل من
حولنا من خالل حوا�سنا اخلم�سة؛
ال����ذوق وال��ل��م�����س وال�����ش��م والب�صر
وال�سمع ،وه��ذه احلوا�س هي التي
ت�ضمن تدفق املعلومات من البيئة
املحيطة ب��ن��ا �إىل �أذه��ان��ن��ا .وك��ل
معرفتنا بالواقع املحيط بنا هي
نتاج املزج بني املعلومات التي تنقلها
لنا احل��وا���س اخلم�سة وب�ين �آليات
حتويل هذه املعلومات �إىل مدركات
يف �أدمغتنا ،ومن ثم ف�إذا ا�ستطعنا
تزويد حوا�سنا مبعلومات م�صنَّعة
ول��ي�����س��ت ح��ق��ي��ق��ي��ة ،ف�����إن عقولنا
حينئذ �ستدرك واقعا لي�س موجودًا
بالفعل ،وهو ما يطلق عليه الواقع
االف�ترا���ض��ي ،فالواقع االفرتا�ضي
�إذاً هو خلق بيئة افرتا�ضية �أم��ام
حوا�سنا بطريقة جتعلنا نتعامل معها
كما لو كنا متواجدين فيها بالفعل.
�أم���ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة التقنية ف ��إن
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي ه��و امل�صطلح
امل�ستخدم يف و�صف البيئة ثالثية
الأبعاد التي يتم تخليقها بوا�سطة
احلا�سوب ،بحيث يكون ال�شخ�ص
امل�ستخدم لها جز ًءا منها ،لذا يحتاج
�إىل جمموعة من امل�ست�شعرات مثل
�سماعات ال��ر�أ���س �أو النظارات �أو
القفازات اخلا�صة ،التي ت�ستخدم
لتحفيز حوا�سه من �أجل خلق هذا
الواقع املتوهم ،فتتحول من كونها

م��ن ح��ج��م �صناعة
جم��رد بيئة تت�ضمن
ال�ترف��ي��ه ال��ت��ي تبلغ
ع���ن���ا����ص���ر مخُ ���لَّ���ق���ة
مليارات الدوالرات،
بوا�سطة احلا�سوب
وال��ت��ي تعتمد على
�إىل بيئة ق��ادرة على
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��واق��ع
متكني هذا ال�شخ�ص
االف�ترا���ض��ي فيما
امل���غ���م���ور ف��ي��ه��ا من
ت��ن��ت��ج��ه م���ن �أف�ل�ام
ت�������ش���ك���ي���ل امل����ع����اين
جم�����س��م��ة و�أل���ع���اب
الداللية املتعلقة بهذه
فيديو ،وال يفهم من
العنا�صر ،وحتويله
ذل��ك �أن ا�ستخدام
�إىل �شخ�ص فاعل
ال��واق��ع االفرتا�ضي
ميكنه ا�ستك�شافها
والتفاعل معها كما لو أ .د جبريل العريشي يقت�صر على �صناعة
الرتفيه ،فقد �أدى
كانت حقيقية ،ويكون
ان��خ��ف��ا���ض تكلفة
يف نف�س الوقت قاد ًرا
على التعامل مع مكوناتها �أو تنفيذ �إن��ت��اج تطبيقاته �إىل توظيفه يف
�سل�سلة من الن�شاطات املتعلقة بها .جماالت �أخرى كثرية ومثرية.
ففي امل��ج��االت التي يكون فيها
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن بيئة ال��واق��ع
االف�ت�را����ض���ي ي��ن��ب��غ��ي �أن ت��ق��دم  -فعل الأ�شياء خطرياً ومكلفاً �أو غري
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص امل��ت��ف��اع��ل�ين م��ع��ه��ا  -عملي ،ي��ق��وم ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي
ا�ستجابات منا�سبة يف الوقت الفعلي ،بتقدمي بدائل عملية قليلة التكلفة،
ب��ح��ي��ث ي��ب��دو ال��ن�����ش��اط التفاعلي مثل تطبيقات حماكيات الطريان
واقع ًيا� ،أم��ا �إذا ك��ان هناك ت�أخري التي ت�ستخدم يف تدريب الطيارين
بني ت�صرفات ال�شخ�ص وا�ستجابة �أو التطبيقات الطبية التي ت�ستخدم
النظام االفرتا�ضي ،ف�إن ذلك ي�ؤدي يف ت��دري��ب اجل��راح�ين ،حيث تتيح
�إىل �أن يدرك ال�شخ�ص �أنه يف بيئة هذه التطبيقات التعر�ض للمجازفة
ا�صطناعية ،مما ي����ؤدي �إىل نتائج االف�ترا���ض��ي��ة – غ�ي�ر امل�صحوبة
باملخاطر  -من �أجل اكت�ساب اخلربة
تتنافى مع ما كان ي�صبو �إليه.
وقد يت�ساءل البع�ض مل��اذا نخلق احلقيقية التي ن�ستخدمها يف واقعنا
احلقيقي.
واق ًعا افرتا�ض ًيا؟
ويف جم��ال الثقافة ،يتم عر�ض
تظهر الإجابة على ذلك مبا�شرة

مقتنيات امل��ت��اح��ف ب�����ص��ورة غنية
باملحتوى ال��وج��داين واملعلوماتي
ب���ا����س���ت���خ���دام ت���ق���ن���ي���ات ال���واق���ع
االف�ترا���ض��ي ،ال��ذي يتم من خالله
دم��ج ه��ذه املقتنيات يف بيئة من
ال��و���س��ائ��ط امل��ت��ع��ددة ،وم��زج��ه��ا مع
امل�شاهد املرئية والأ�صوات والعطور،
مب���ا ي������ؤدي �إىل زي�����ادة ال�����ش��ع��ور
باالندماج مع ال�سياق التاريخي لها.
ك��م��ا ت�����س��م��ح ت��ق��ن��ي��ات ال���واق���ع
االفرتا�ضي باال�ستمتاع مبقتنيات
غري متاحة يف وقت العر�ض ،وهي
املقتنيات �شديدة احل�سا�سية التي
ميكن �أن تته�شم عند عر�ضها� ,أو
التي ال ميكن عر�ضها خارج بيئتها
احلافظة لها� ،أو تلك املدفونة يف
الأتربة على رفوف املتاحف ،وهي
�أم��ور تن�سحب على املباين الأثرية
كذلك ،بل وعلى املباين التاريخية
التي اندثرت.
كما ت�ستخدم تطبيقاته يف العناية
ب��اجل��روح وع�لاج احل��روق والعالج
الطبيعي وتخفيف �آالم الأ�سنان
والتجول داخ��ل امل��دن �أو امل�ساكن
وزي����ارة الأم���اك���ن ال�سياحية على
م�ستوى العامل ،وح�ضور احلفالت
�أو املحا�ضرات البعيدة ،وغري ذلك
كثري يف جماالت الهند�سة املعمارية
والريا�ضة والفنون والتعليم.
�أ�ستاذ علم املعلومات

التراث والتنمية عالقة جدلية «»2-1
قد ال نكون بحاجة �إىل اخلو�ض
يف م��ف��اه��ي��م ال��ت��راث وتفا�صيله
وال��ن��ق��ا���ش��ات ال��ت��ي �أث��ي�رت ح��ول��ه،
ول��ك��ن��ن��ا �سن�شري ب��اخ��ت�����ص��ار �إىل
املعنى العام للرتاث ،وال��ذي ي�شمل
كافة الأفكار والفنون والإبداعات
وامل��ع��امل وال�����ص��روح امل�شيدة ،وما
تت�ضمنه عادات النا�س ومعتقداتهم
وطقو�سهم وطريقة معي�شتهم ،وكل
ما توارثوه عرب الأجيال من جوانب
مادية ومعنوية ،عالو ًة على اعتباره
–�أي ال�ت�راث -ركيزة �أ�سا�سية من
رك��ائ��ز الهوية الثقافية وال � ّذاك��رة
احل ّية للفرد واملجتمع.
ف�صل القول يف العالقة
وقبل �أن نُ ِّ
اجلدلية بني الرتاث والتنمية ،ينبغي
�أن نتفق على كثري من االختالالت
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
التي تعي�شها كثري من املجتمعات،
رغم الإمكانات الهائلة التي متتلكها،
على �أن ثمة عوائق حتول دون تفعيل
مواردها وا�ستغالل �إمكانياتها من
�أجل جتاوز تلك امل�شكالت.
�إن م���ق���ارب���ة دق��ي��ق��ة وع��ل��م��ي��ة
لالختالالت وامل�شاكل التي تعي�شها
ب��ع�����ض امل��ج��ت��م��ع��ات ،تقت�ضي منا
التفكري جدياً يف امل��وارد الرتاثية،
وو�ضع �سيا�سة �شمولية ل�صيانتها
وتوظيفها يف �سياق تنمية �شاملة

نف�س ال��وق��ت ال��ذي
وم�����س��ت��م��رة ت��ت��ج��اوز
ن�شري فيه �إىل �إ�سهام
خم��ت��ل��ف ال���ع���وائ���ق،
ال��ت�راث يف عملية
وتعمل على التوفيق
التنمية ف�إنه ينبغي
ب�ي�ن احل���ف���اظ على
ات��خ��اذ الإج�����راءات
ال����ت����ن����وع ال���ث���ق���ايف
ال�����ص��ح��ي��ح��ة ال��ت��ي
ومتطلبات التحديث.
ت�����ض��م��ن ا���س��ت��دام��ة
واالف�ترا���ض الذي
ه���ذا ال��ت�راث حتى
ي���ق�������ض���ي ب���ع�ل�اق���ة
ال ت��ت��ح��ول خطط
امل��ج��ت��م��ع ب���ال�ت�راث،
التنمية �إىل نوع من
وع��ل��اق�����ة ال���ت��راث
ال��ع��ب��ث وامل��ج��ازف��ة
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة يجعلنا
غري امل�أمونة.
�أكرث حما�ساً التخاذ
د .ياسر الهياجي
�إن مم��ا يُ ِ
ك�سب
م���واق���ف �إي��ج��اب��ي��ة
ال����ت����راث �أه���م���ي���ة
تُف�ضي �إىل �إدم���اج
الرتاث ،وجعله �أحد املحركات التي كبرية� ،أن��ه �أ�صبح ج��ز ًءا ال يتجز�أ
تتفاعل م��ع التنمية االجتماعية من العمل ال�سياحي ،حيث �أ�صبح
واالقت�صادية يف املجتمعات املحلية ،مطلباً �أ�سا�س ًيا لل�سياحة بكافة
وجت��اوز كل التحديات التي ت�شكل �أ�شكاله ومظاهره ،وال��ذي ينتظر
عوائق حقيقية يف طريق ا�ستثماره ج���ه���وداً ج����ادة لإب������رازه و�إح��ي��ائ��ه
وتنميته ب��اع��ت��ب��اره �أداة فعالة يف وتطويره و�إعادة متثيله على م�سرح
احلياة احلديثة؛ للقيام بدوره البارز
العملية التنموية برمتها.
يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ي�صبح رب��ط يف دع��م احلركة ال�سياحية .لهذا
الرتاث الثقايف بالتنمية امل�ستدامة تزايد االهتمام به وتو�ضحت �آفاقه
ربطاً موفقاً ،ذلك �أن الرتاث يفتح و�أ�ساليب متكينه و�إدماج مكوناته يف
�آفاقاً مرتبطة بالنواحي االقت�صادية التنمية يف �إط��ار خطة �شاملة ،مع
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية �ضرورة التن�سيق بني كافة الأطراف
�أي��� ً��ض��ا ،وحتقيق ال��ع��دال��ة وتكاف�ؤ املعنية ،وهذا كله ،ينبغي �أن يكون يف
ال��ف��ر���ص ع�بر �إق��ام��ة م�شروعات �سياق الت�أكيد على مفهوم املحافظة
تراثية �إنتاجية مدرة للأرباح ،ويف على الرتاث ،واالنتقال به من جمرد

التدخل التقني املتخ�ص�ص واملبا�شر
يف امل���ب���اين ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���واق���ع
الرتاثية و�إعادة بنائها� ،إىل اعتماد
�سيا�سة تنموية �شاملة وت�شاركية يف
تنمية الرتاث.
خال�صة القول� ،إن للرتاث عالقة
جدلية ومركبة مع التنمية� ،إذ �أ�صبح
ال�تراث يف الوقت ال��راه��ن يتجاوز
النظرة التحنيطية التي �سادت يف
املا�ضي ومكانته ال�شكلية والرمزية،
ليتبو�أ موقعاً مميزاً كعامل مهم من
عوامل التنمية مبختلف �أبعادها،
وجز ًءا �أ�سا�سياً يف التنمية ال�شاملة،
�إذ ال ميكن لأي تخطيط م�ستقبلي
يف جم���ال ال��ت��ن��م��ي��ة �أن ي��ن��ج��ح يف
غياب النظرة احلقيقية للموارد
الرتاثية التي �أ�صبحت – اليوم-
ت�ساهم ب�شكل كبري يف الرفع من
م�ستوى الأفراد �سيا�سياً واقت�صادياً
واج��ت��م��اع��ي �اً ،ال���س��ي��م��ا �إذا م��ا مت
االهتمام بالرتاث بال�شكل املطلوب،
وا���س��ت��غ�لال��ه ع��ل��ى ال��وج��ه الأم��ث��ل.
وه��ك��ذا �أ�صبح مو�ضوع املحافظة
على ال�تراث الثقايف من الق�ضايا
امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت�����س�ترع��ي اه��ت��م��ام
احلكومات وال�شعوب وكافة �أف��راد
املجتمع ،ودمتم طيبني.
كلية ال�سياحة والآثار

بين «المتفوق» و«المكافح»
ال �شك �أن املدار�س واجلامعات
ت����زخ����ر ب���امل���ت���ف���وق�ي�ن درا�����س���� ًي����ا
واحلا�صلني على �أع��ل��ى ال��درج��ات
وم���رات���ب ال�����ش��رف ،وال���ذي���ن تقام
لهم االحتفاالت ويكرمون وتو�ضع
�أ�سما�ؤهم على لوحات ال�شرف مما
يبعث يف نفو�سهم الفخر وميثل يف
ذات الوقت حافزاً قوياً لزمالئهم
والأج�����ي�����ال ال�ل�اح���ق���ة ل��ه��م لكي
يحذو ح��ذوه��م .يف املقابل هناك
ط�لاب ميكن �أن �ألقبهم بالطالب
«املكافحني» و�أق�صد بهم الطالب
الذين يجدون ويجتهدون ويكافحون
لكنهم ال يحققون مراتب متفوقة،
ولذلك ال يكرمون يف احتفاالت وال

يذكرون بر�سائل �شكر وك�أنهم لي�سوا
طلبة ،رغم �أن بع�ضهم قد يكون لديه
ظ��روف قاهرة وق�ص�ص ع�صامية،
وبع�ضهم لديه الكثري من املواهب
والإبداعات وامل�شاركات التطوعية.
على امل�ستوى ال�شخ�صي وحني
ننتقل �إىل احلياة العملية جند �أن
املوظفني املتميزين يف ال�شركات
واملهند�سني واملعلمني والإعالميني
والقادة الع�سكريني وغريهم �أغلبهم
م��ن جيل املكافحني يف مراحلهم
ال��درا���س��ي��ة ،ل��ذل��ك �أدع���و امل��دار���س
واجل��ام��ع��ات لإع���ط���اء ه���ذه الفئة
م��ن ال��ط�لاب حقهم يف التكرميهم
واالع��ت��ن��اء فهم م�ستقبل وحا�ضر

الوطن .و�أن��ت عزيزي الطالب �إن
كنت م��ن فئة ال��ط�لاب املكافحني،
ف�لا يعني ذل��ك �أن��ك �أق��ل ذك���ا ًء �أو
�إبداعاً من �أقرانك املتفوقني فقد
يعود النق�ص يف معدلك الدرا�سي
لعوامل خارجة عن �إرادتك ولظروف
بينك وبني الأ�ستاذ �أو امل�س�ؤول ،كما
�أن كونك طالباً متفوقاً ال يعني �أنك
الأف�ضل ،وعليك �أن ت�س�أل نف�سك
هل كان تفوقك الدرا�سي نتاج فكر
و�إب���داع �أم نتاج حفظ و�صف�صفة
الأجوبة على الورق!
يف اخلتام �أدعو امل�س�ؤولني لإعادة
النظر يف م�س�ألة ح�صر االحتفاالت
والتكرمي و�أو�شحة ال�شرف باملتفوقني

ف��ق��ط ،وك��ذل��ك �إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف
م�س�ألة ربط التفوق والإبداع والتميز
باملعدل الدرا�سي ونتائج االختبارات
النظرية ،فلماذا ال يكون للمكافحني
و�شاح تقدير النهم متفوقون � ً
أي�ضا،
ومل��اذا ال يتم احت�ساب الإجن���ازات
واملواهب وال��ق��درات �ضمن معايري
التفوق والتميز والإب��داع والتقييم!
مع العلم �أن جوائز امل�سابقات تنق�سم
�إىل ثالث درجات �أو م�ستويات هي
الذهبي والف�ضي وال�برون��زي ،وال
�شك �أن الربكة باجلميع وهم حمل
ثقة وم�ستقبلنا الواعد.
عبدامللك حممد القباع
كلية احلقوق  -علوم �سيا�سية
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

مطابع جامعة امللك �سعود
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

تحفيز الذات مفهوم وخطوات
يتمثل مفهوم التحفيز يف تنمية
ال��رغ��ب��ة يف ب���ذل ج��ه��د �أع���ل���ى من
الطاقات وت�سخري الإمكانيات الكامنة
لدى ال�شخ�ص نحو حتقيق �أهدافه
ال��ذات��ي��ة على ال�صعيد ال�شخ�صي
وامل�ؤ�س�سي ،ومن هنا نرى �أن التحفيز
يركز على بذل املزيد من اجلهود مع
وجود �أهداف وا�ضحة حمددة وغايات
متوافقة مع �إمكانات الفرد.
ومن هنا يجب �إي�ضاح الفرق بني
ال��داف��ع والتحفيز ،فالدافع مرتبط
بالرغبة �أي هو حمرك وق��وة داخلية
تدفع للبحث عن رغبة معينة ت�ؤثر

ب�شكل كبري على ت�صرفاته و�سلوكه جتاه
تلك الرغبة� .أما احلافز على العمل
فهو �شيء خ��ارج��ي يوجد يف البيئة
املحيطة بالفرد ي�ؤثر عليه باعتباره
طريقة لإ�شباع رغباته التي ي�شعر بها.
وتكمن �أب��رز خطوات عملية التحفيز
�أوال فى حتديد �أهدافك بو�ضوح على
�أن تكون تلك الأهداف �ضمن �إمكاناتك
و�أن تكون قابلة للتحقيق وحم��ددة
بفرتة زمنية ،ثان ًيا اجعل من العوامل
املحيطة بك �أكرب حمرك وحمفز لك
وال تنتظر التحفيز من الآخرين وال
تت�أثر ب�آراء الآخرين ال�سلبية ،بل ابحث

يوم التوحيد والخير
بدقة يف حميطك لتجد الكثري من
نقاط التحفيز الذاتي .ثالثا ركز على
العمل املتوا�صل دون تعب ،وكن على
يقني �أن حتقيق النجاح يحتاج الكثري
من العمل وامل��ث��اب��رة ،راب� ًع��ا ال ت�شغل
نف�سك بالتفا�صيل غري املهمة ،جتاوزها
واح��ر���ص على انتقاء حميطك من
املتفائلني و�أ�صحاب الهمم العالية.
�أخ�يرا كافئ نف�سك كلما جنحت
فى حتقيق �شيء من �أهدافك و�إن كان
ب�سيطاً ،فلي�س هناك ٍ
حتد �أكرب من
حت�سني وتطوير ذاتك.
مدرب تطوير الذات

رسالة إلى طالب وطالبات كلية السياحة واآلثار

�أع���زائ���ي ط�ل�اب وط��ال��ب��ات كلية
ال�سياحة والآث�����ار ،يف ه��ذه املرحلة
الهامة التي ت�شهدها بالدكم وما تعي�شه
من تطورات ومتغريات حديثة على
كافة الأ�صعدة ويف خمتلف املجاالت،
ا�سمحوا يل �أن �أوج��ه بع�ض الكلمات
التي تهمكم يف تخ�ص�صكم العلمي
وجمالكم الأكادميي.
���ش��ب��اب ال���وط���ن ،وط��ل�اب العلم
واملعرفة ،يف املا�ضي غري البعيد مل يكن
هناك اهتمام كبري بالرتاث الوطني وما
يرتبط به من �إدارة و�سياحة وتنظيم
وتنمية �شاملة؛ �أما اليوم فمن ح�سن
حظكم �أنكم وجدمت يف مرحلة ذهبية،
مليئة بالطموح والتحدي والفر�ص
اال�ستثنائية والنادرة .لديكم ر�ؤية ملك
وط��م��وح �شباب «ر�ؤي���ة  »2030هذه

الر�ؤية و�ضعت التاريخ والرتاث الوطني
وم��ا يرتبط بهما يف عمق اهتمامها
ورعايتها اخلا�صة ،بل �إنهما من �أهم
عنا�صر الر�ؤية الأ�سا�سية و�أبرز البدائل
يف تنويع الدخل للمملكة واقت�صاديات
ع�صر ما بعد النفط.
�إن وطنكم ميتلك �إرث���اً ح�ضارياً
متنوعاً من �شماله �إىل جنوبه ومن
�شرقه �إىل غربه ،وال تكادون تقفون على
حافة �أي جبل �أو ٍ
واد �إال وت�شاهدون �أثر
ح�ضارة عريقة تقف خري �شاهد على
ما تركه الإن�سان من ح�ضارة ورقي
وقيم ثقافية متنوعة� ،شواهد ح�ضارية
�ضاربة يف عمق الزمن والتاريخ تروي
�إجنازات �أجيال م�ضت �صارعت الزمن
وتقلباته بكل ثبات ويقني ،وحزم وعزم.
ول���و ق���در ل��ه��ذه الآث�����ار �أن تتكلم

لأخربتكم �أن �أثمن �شيء حتتفظون به
يف هذا الزمن هو �إظهار �إرثكم الثقايف
العريق و�إب����راز احلقائق التاريخية
املخزونة يف وطنكم و�إح��ي��اء املا�ضي
العظيم واالعتزاز به واملحافظة عليه
وا�ستثماره كمورد اقت�صادي هام ،وهذا
هو �صميم جمالكم العلمي وم�ساركم
املهني� .أيها ال�شباب� ،إنَّ قدركم �أن
تكونوا من �أب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ،وطن
الإ�سالم،ومنبعالر�سالةاملحمدية،وقبلة
امل�سلمني� ،أنتم من �سيحمل لواء املعرفة،
�أنتم الرثوة احلقيقة للوطن� ،أنتم من
�سري�سم التاريخ للم�ستقبل ،وطنكم
وطن العز واملجد والإباء ،وجميعنا يعتز
ويفخر باالنتماء لهذا الوطن العظيم
وتاريخه وتراثه وح�ضارته.
�إن عليكم مواكبة تطلعات القيادة

أ .د عالء السرابي

يف وطنكم ،وا�ستغالل كافة الإمكانات
املتاحة لكم ،وحتقيق الريادة والتميز
يف تخ�ص�صكم وجمالكم نحو م�ستقبل
واعد واقت�صاد مزدهر ،ونه�ضة الوطن
ت�صبح �أعظم عندما ي�صنعها �أبنا�ؤه
وبناته باالبتكار والإجن���از والإ�صرار
والتحدي.
ط�لاب وط��ال��ب��ات كلية ال�سياحة
والآثار نحن على ثقة كبرية ب�أنكم عا ًما
بعد عام وجي ً
ال بعد جيل ت�سريون نحو
امل�ستقبل بثبات و�إمي��ان وعزم ،وليكن
طموحكم كطموح قيادتكم «عنان
ال�سماء» ،وكل عام وطموحاتكم �أكرب
و�إجنازاتكم تتكلم ،كل عام ووطنكم زاهٍ
بالعز وباهٍ بالفخر.
د .حممد بن �شبيب ال�سبيعي
كلية ال�سياحة والآثار

تعقيب «المشاريع» على مقال «الصيانة كيف الحال»؟

�إ���ش��ارة �إىل م��ا ن�شر يف �صحيفة
ر�سالة اجلامعة العدد  1310وتاريخ
1439/12/29ه����������ـ ،حت��ت ع��ن��وان
«ال�صيانة كيف احل��ال» وم��ا ت�ضمنه
من ت�صاعد ال�شكاوي واملالحظات
على �أعمال ال�صيانة ب�إ�سكان املدينة
اجلامعية ،ومن �ضمن تلك املالحظات
تعطل التكييف ،ف ��إن وكالة اجلامعة
للم�شاريع تود �أن تو�ضح بع�ض احلقائق
عن املو�ضوع:
�أوالً :نتفق مع كاتب املقال ب�أن ال�سكن
ميثل املالذ الآمن لع�ضو هيئة التدري�س
ي�أوي �إليه بعد �أداء مهامه التدري�سية
والتعليمية والبحثية ،ويطمح �أن يكون
مريحاً ومنا�سباً ومكتم ً
ال تتوفر به
اخلدمات الأ�سا�سية وال�صيانة الدورية
التي تليق به وت�ؤهله للقيام بدوره بكل
ن�شاطوحيوية.
ثانياً :قامت الإدارة العامة لل�صيانة

ببذل �أق�صى طاقتها لتحقيق �أهدافها
املتعلقة بال�صيانة وال��ت��ي ت�شمل:
املحافظةعلىمن�ش�آتومرافقاجلامعة
يف حالة �سليمة و�آمنة ،واحل�صول على
�أعلى طاقة �إنتاجية و�أف�ضل خدمة
ت�سمح بها املرافق والنظم.
ويتم حتقيق هذه الأهداف عن طريق
عقود الت�شغيل وال�صيانة وعددها «»9
يف كل من املدينة اجلامعية بالدرعية
ومركزي الدرا�سات اجلامعية بكل من
علي�شةوامللز.
ثالثاً :بالن�سبة لعقد ت�شغيل و�صيانة
ونظافة وت�شجري �سكن �أع�ضاء هيئة
التدري�س «مو�ضوع ال�شكوى» تقوم
الإدارة من خالل الإجراءات النظامية
املتاحة ب�أن حتث مقاول ت�شغيل و�صيانة
ونظافة وت�شجري �سكن �أع�ضاء هيئة
التدري�س ودفعه لتح�سني �أدائه والرفع
من م�ستوى اخلدمة املقدمة.

وملا كان م�ستوى �أداء املقاول خميباً
ل�ل�آم��ال م��ن ���س��وء �أو���ض��اع ال�صيانة
والإ�ضرابات املتتابعة للعمالة والق�صور
ال�شديد يف تنفيذ واجباته التعاقدية؛
فقد مت عقد ع���دة اج��ت��م��اع��ات مع
املقاول ومت تذليل العقبات واملعوقات
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه ،كما مت توجيه عدة
�إنذارات ومت منحه مدة حمددة لتوفري
العمالة الكافية وحت�سني معدالت
الأداء ورف��ع م�ستوى ال�صيانة ،ومت
تطبيق كافة الغرامات بحقه ،وكذلك
مت الرفع للجهات املخت�صة ب�سحب
امل�شروع مرتني .وحلل م�شكلة �صيانة
التكييف فقد مت طرح مناف�سة ل�صيانة
التكييف ح�سماً من م�ستحقات املقاول
الرئي�سي للم�شروع ومت توجيه دعوات
لعدد من ال�شركات املتخ�ص�صة ،ومت
الرت�سية على �شركة «ي���ورك» والتي
قامت باالعتذار بعد ت�سلمها العمل

باملوقع بفرتة وجيزة ،وال زلنا بانتظار
القرار النهائي من اجلهات املخت�صة.
�أم��ا بخ�صو�ص الت�سرب ب�شارع 17
فقد مت خماطبة املقاول املنفذ مل�شروع
تقاطعات الطرق باملرحلة الثانية ،ومل
تكن �سرعة ا�ستجابته على امل�ستوى
املطلوب وجاري حما�سبته على ذلك،
وعليه مت الإ���ص�لاح من قبل مقاول
ال�صيانة .هذا ،والإدارة مل تدخرجهداً
يف �سبيل بذل وت�شغيل كافة الإمكانات
املتاحة يف ظل الو�ضع الراهن ويف ظل
�إمكانيات املقاول احلايل وفق ما �سبق
تو�ضيحه ،وا�ضع ًة يف االعتبار تهيئة
البيئة املنا�سبة للإجناز على امل�ستوى
البحثي والأك���ادمي���ي ،وحتى يت�سنى
لأع�ضاء هيئة التدري�س �أداء مهامهم
على الوجه املطلوب ،حيث �إن الإدارة
تعترب نف�سها �شريكة يف حتقيق هذه
الر�سالةال�سامية.

نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل على توايل
نعمه وتعدد �آالئ��ه ،و�إنه من �أعظم نعم
اهلل علينا بعد نعمة الإ�سالم هي نعمة
الأمن ،ولكي نفرح بهذة النعمة ونقدرها
البد من �أن نقدر ذلك اليوم املبارك الذي
وحد اهلل تعاىل به وطننا احلبيب حتت
راي��ة التوحيد على يد امل�ؤ�س�س امللك
عبدالعزيز رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
ولكي نعرف ق��در وقيمة ه��ذا اليوم
ف�إنه ال بد �أن نتذكر كيف كانت حالة
هذه البالد من اخلوف والتفرق والفقر،
يعرف ذلك من جال�س الأجيال ال�سابقة عبدالرحمن النوفل
و�سمع منهم ما القوه من �شظف العي�ش
وانعدام الأمن ،ق�ص�صا ك�أنها �ضرب من
اخليال ،فيحمد اهلل تعاىل �أن �أبدل اخلوف �أمناً وا�ستقراراً و�أبدل الفقر
و�شظف العي�ش رغداً
وغنى وخرياً وفرياً.
ً
�أما من مل ي�سمع �شيئاً من ذلك ومل يعرف حال اجلزيرة العربية قبيل
توحيد وطن التوحيد فعليه فقط �أن يطلع على �أخبار بع�ض دول اجلوار
�أو من جاورهم وما فيها من انعدام الأمن وغريه ليعلم قدر هذه النعمة
العظيمة التي يعي�شها .فيا رب لك احلمد حتى يبلغ احلمد منتهاه على
ما �أنعمت به علينا وعلى بالدنا بالد التوحيد وقبلة امل�سلمني ،ون�س�ألك يا
رحمن الدنيا والآخرة �أن حتفظ على بالدنا عزها و�أمنها و�أمانها ودينها
و�أن حتفظ والة �أمرنا وعلماءنا و�أن توفقنا جميعاً خلدمة هذا الوطن
املبارك لكي نكون لبنات �صاحلة يف هذا البناء العمالق ،و�أن ترزقنا
جميعاً املحافظة على �أمن بالدنا وا�ستقراره ورغد عي�شه.
كما ن�س�ألك تعاىل �أن جتعلنا �أبنا ًء بررة �صاحلني لهذا البلد العظيم
قبلة امل�سلمني وب�لاد احلرمني و�أن توفق قادتنا لكل خري و�أن جتعلنا
عوناً لهم لنفع وخدمة هذه البالد و�أن جتعلنا جميعاً يداً واحدة حكاماً
وحمكومني ملا فيه خري و�صالح وفالح ورفعة وطننا املبارك و�أن حتفظ
هذا البلد و�أهله و�شبابه من كيد الكائدين.
مهند�س م�ست�شار
املدير التنفيذي لوادي الريا�ض للتقنية

أهمية التخطيط في حياتنا

ال نكاد نرى �شيئاً من حولنا يخلو من التنظيم والرتتيب ،ونرى ذلك
جل ّياً فيما �أودعه اهلل يف هذا الكون العظيم الذي �أبدع خلقه و�أتقن كل
�شيء فيه ،يجب �أن ن�أخذ احلكمة والعربة منه وهي التخطيط والتنظيم
والد ّقة ،فال يوجد �شيء نتج عن عبث �أو بطريقة ع�شوائية.
من هنا يجب على الإن�سان �أن يُ��درك �أهم ّية التخطيط و�أن ي�سعى
دائماً �أن تكون جميع �ش�ؤون حياته مبن ّية على �أ�سا�س التنظيم والتخطيط،
والتخطيط هو الدرا�سة امل�سبقة ل ّأي �أمر تُقبل عليه مبا يُح ّقق النتائج
املرج ّوة �ضمن ّ
خطة وا�ضحة املعامل ،كما يُع ّرفها البع�ض ب�أ ّنها �أ ّول عنا�صر
الإدارة احلديثة ،والذي يقف وراء جناح الإدارة وحتقيق �أهدافها املرج ّوة،
ويكون التخطيط ُمن�ضبطاً بخطوط ي�سري عليها �ضمن مراحل زمن ّية
مدرو�سة بعناية ،الأم��ر الذي ي�ضمن عدم حدوث اخل�سائر والأ�ضرار
وحتقيق املنافع� .أهمية التخطيط يف حياتنا ي�ضمن لك حتقيق النتائج
التي ت�سعى لتحقيقها ،وك ّل ذلك من خالل الدرا�سة املبن ّية على معرفة
الواقع .التخطيط يوفر الكثري من اجلهد وع��دم الوقوع يف الأخطاء
نتيجة احت�ساب اخلطوات التي يجب �أن يُقدم عليها �صاحب اخلطة ،لأن
جميع املخاطر والعقبات يجب �أن تكون ُمدرجة يف التخطيط وذلك �سعياً
لتنجنب التوقف �أثناء التنفيذ ملعاجلة الأخطاء غري املح�سوبة ،وكذلك
يجب احت�ساب فرتة زمنية عادلة وكافية ليكون العمل ُمريحاً وم�ضمون
النتائج.
خالد حمد �آل يو�سف  -كلية العلوم
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قدها
الوقت :من ٧م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة املجد وال�شهرة
املكان :مركز كوين للمر�أة  -اكتيف تامي حي الربيع -
اكتيف تامي حي النفل � -إكادميية ريال مدريد

 24حمرم

فعالية

كنوز ال�صني
الوقت :من �٨ص �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني-املتحف الوطني

 24حمرم

دورة

املكان :مركز امللك عبدالعزيز التاريخي /املتحف الوطني

نظام التح�سني امل�ستمر «كايزن» للموظفني
الوقت :من � ١٠ص �إىل ٢٫٣٠ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى ٢٦

 24حمرم

فعالية

ال�سكرتارية احلديثة و�إدارة املكاتب للموظفني
الوقت :من � ١٠ص �إىل ٢٫٣٠ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى ٢٦

 28حمرم

ورشة

امللتقى ال�سنوي الثاين
الوقت :من �٩ص
اجلهة املنظمة :وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
املكان :قاعة الدرعية مبنى ١٧

 28حمرم

دورة

�إعداد وكتابة التقارير للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات٧

 28حمرم

ورشة

اليوم العاملي للمعلم
الوقت :من �٨٫٣٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :كلية الرتبية
املكان :كلية الرتبية مبنى  ١٥وال�سيدات بوابة �٢صالة
دخول  ١مبنى ٢
اخلرائط الذهنية :تطبيقات يف التدري�س اجلامعي
لع�ضوات هيئة التدري�س
الوقت :من �٨ص �إىل ٢ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات٦
«عامل الريا�ضات الإلكرتونية»
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة اخلطوات الثالث لتنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :ال�صاالت الريا�ضية اخل�ضراء
التخزين ال�سحابي لع�ضوات هيئة التدري�س
الوقت :من �٩ص �إىل ١ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات٢

الأمن ال�سيرباين للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :الدور اخلام�س مبنى ٢٦

الإعالم اجلديد للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :الدور اخلام�س مبنى ٢٦

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

�سنرتال اجلامعة 4670000
مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581
مكتب وكيل اجلامعة 4670109
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 4670527
مكتب وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4670110

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399
عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت 4675723
عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864
عمادة تطوير املهارات 4670693
عمادة اجلودة 4679673
عمادة ال�سنة التح�ضريية 4696238

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني  -وحدة خدمات من�سوبي اجلامعة

عمادة القبول والت�سجيل 4678294
عمادة الدرا�سات العليا 4677609
عمادة البحث العلمي 4673355
عمادة �ش�ؤون الطالب 4677724
عمادة �ش�ؤون املكتبات 4676148
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 4678727
معهد امللك ع��ب��داهلل للبحوث وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�شة 4354400
�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447
الإدارة العامة للإعالم والعالقات اجلامعية 4678159
وكالة اجلامعة للتطوير 4698368 :
ر�سالة اجلامعة 4678781
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي 4670011
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي «ال��ط��وارئ والإ���س��ع��اف»

«الأحوال املدنية»
ـ �إ�صدار �شهادة امليالد.
ـ �إ�ضافة املواليد ل�سجل الأ�سرةـ
ـ تبليغ والدة.

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955

«اجلوازات واال�ستقدام»
ـ جتديد جواز �سفر لل�سعوديني.
لعمال
ـ �إ�صدار ت�أ�شريات اال�ستقدام ّ
املنازل وال�سائقني.

ـ �إ�صدار �إقامة وجتديدها.
ـ متديد ت�أ�شرية الزيارة للقادمني لزيارة
من�سوبي اجلامعة املتعاقدين.
ـ ت�أ�شرية خروج وعودة.

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات 8051197
عميدة الكليات الإن�سانية 8053169
عميدة الكليات العلمية 8050063
وك��ي��ل��ة ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة بالكليات الإن�سانية
8052555
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة للكليات الإن�سانية
8051555
وكيلة �ش�ؤون الت�شغيل واخلدمات امل�ساندة 8053100
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات 8051447
ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي 8050913

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة
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 29حمرم

دورة

� 1صفر

مؤتمر
� 5صفر

ملتقى

� 30صفر

معرض

 3ربيع �أول

معرض

 11ربيع �أول

معرض

�صندوق البحث العلمي للدكتورة �إ�سراء الطريفي
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠الدور الأول

 11ربيع �أول

معرض

الت�أمني ال�صحي ال�سعودي
الوقت :من �٩ص �إىل ٥٫٤٥م
اجلهة املنظمة :جمموعة املخت�ص
املكان :قاعة الأمري �سلطان ،فندق الفي�صلية ,الريا�ض

 19ربيع �أول

معرض

اللياقة البدنية واحلياة ال�صحية  -اال�ستثمار
الريا�ضي 2
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة عني امل�ستقبل
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 19ربيع �أول

معرض

ال�سعودي الدويل لتكنولوجيا اجلواالت وملحقاتها
الوقت :من ١م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :ال�سدمي املا�سي
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

 21ربيع �أول

معرض

17
11

ال�سعودي للمختربات الطبية
الوقت :من � 10:00صباحاً �إىل  6م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض
ديكوفري  - ٢٠١٨الريا�ض
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض

هوريكا ال�سعودية 2018
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات,
الريا�ض

ومك�س الثاين ع�شر
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفور�سيزنز ,الريا�ض
+++++++++

ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية
الوقت :من �٨ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي الدويل الثاين لإنرتنت الأ�شياء
 8جمادى الآخرة الوقت :من � 9:00صباحاً �إىل  8:00م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
معرض الريا�ض

ال�سعودي الدويل لل�صيدلة
الوقت :من � 10:00صباحاً �إىل  6م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

ال�سعودي ل�صناعة االجتماعات
12جمادى الآخرة الوقت :من � 8:00صباحاً �إىل  4:00م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
ملتقى الريا�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :النقاط احلاكمة� ..أ�سا�سيات ت�صميم ال�سيارة وتعبئتها
امل�ؤلف� :ستيوارت مي�سي
املرتجم� :سعيد حممد دروي�ش
ال�سنة1439 :

اخلروج من داخل ال�صندوق
يقدم كتاب «اخل���روج من داخ��ل ال�صندوق» مل�ؤلفه كيلي وارد
جمموعة من املو�ضوعات املرتبطة مبعارف وقيم ومهارات ممار�سة
العمل االجتماعي يف امليدان ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة التدريبية التي
ت�ساعد طالب /ة اخلدمة االجتماعية على فهم وتطبيق املمار�سة
املهنية للخدمة االجتماعية يف امل�ؤ�س�سات املجتمعية التي تقدم
خدماتها لعمالئها ،كذلك يت�ضمن الكتاب وثيقتني �إحداهما امليثاق
الأخالقي للجمعية الكندية للأخ�صائيني االجتماعيني CASW
 Code of Ethicsوالأخرى امليثاق الأخالقي للجمعية الوطنية
الأم��ري��ك��ي��ة للأخ�صائيني االجتماعيني NASW Code of
 Ethicsوالتي يتحتم على الأخ�صائي االجتماعي كممار�س ملهنة
اخلدمة االجتماعية �أن يلتزم بال�سلوك املهني.

يعد ت�صميم ال�سيارات جزءاً من الربامج التعليمية يف مركز الفنون الأمريكي
حتى العام 1930؛ مما دفع اخلريجني لالن�ضمام �إىل دعم الن�شاط الت�صميمي
اجلديد ب�شركة جرنال موتورز الأمريكية .وبعد ان�ضمام �سرتوثر ماكمني �إىل مركز
الفنون ،كان الرتكيز على تخطيط ال�سيارة بالكامل �أو الهند�سة املعمارية لها،
لتكون جز ًءا مه ًّما من التعليم منذ البداية ،وقد �صمم هذا الكتاب مل�ساعدة طالب
مركز الفنون؛ ليكونوا م�صممني ناجحني ومبتكرين ،من خالل التعرف الكامل
على جميع بنيات �سياراتهم وطبقاتها.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

حمرم
1440هـ
) �سبتمرب (

2018م

قاعدة اللعبة:

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

http://rs.ksu.edu.sa/

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
الحمالت اإلعالمية
�أ .د .حنان �أحمد �سليم
�أك����دت �أ .د .ح��ن��ان
�أح��م��د ���س��ل��ي��م� ،أ���س��ت��اذ
الإعالم بجامعة امللك
���س��ع��ود يف ال��ري��ا���ض
وج���ام���ع���ة �أ����س���ي���وط
مب�����ص��ر ،يف ك��ت��اب��ه��ا
اجل��دي��د «احل��م�لات
الإع��ل��ام�����ي�����ة ع�بر
الإع��ل��ام اجل��دي��د»
�أن الإعالم اجلديد
�أحدث نقلة نوعية
يف حياة اجلمهور
ال مي���ك���ن م��ق��ارن��ت��ه��ا
بعالقته بو�سائل الإعالم التقليدية ال�سابقة ،حيث
فر�ضت املعلوماتية وال�شبكية ،منظومة اجتماعية وثقافية
و�سيا�سية واقت�صادية جديدة ،يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار.
�أهمية الكتاب
تتمثل �أهمية هذا الكتاب يف تقدمي ر �ؤي��ة و�صفية حول
مو�ضوع يت�صف باحلداثة و الأهمية يف الدرا�سات الإعالمية،
كمحاولة الكت�شاف ماهية احلمالت الإعالمية و�سماتها
وخ�صائ�صها وكيفية التخطيط لعنا�صرها االت�صالية
الالزمة لت�صميمها عرب الإع�لام اجلديد� ،إ�ضافة لتقدمي
ر �ؤية م�ستقبلية ممنهجة مل�صممي احلمالت الإعالمية حول
كيفية �إعداد وت�صميم حمالت �إعالمية مميزة وم�ؤثرة من
خالل الإعالم اجلديد.
ر �ؤية و�صفية
وتطرق الكتاب لكيفية توظيف �أدوات الإع�لام اجلديد
على اخ��ت�لاف و�سائله ومقوماته وتطبيقاته التقنية ،يف
احلمالت الإعالمية لكي تكون حمالت �إعالمية ناجحة
وم�ؤثرة عرب الإع�لام اجلديد� ،سواء كانت حمالت فردية
�أو �شبه فردية �أو م�ؤ�س�سية �أو تابعة ملنظمات حكومية �أو
غري حكومية ،وقدم ر �ؤية و�صفية حول حمالت العالقات
ال��ع��ام��ة ع�بر الإع�ل�ام اجل��دي��د وكيفية توظيف العالقات
العامة لأدوات الإعالم اجلديد يف حمالتها الإعالمية.
متوالية اجتماعية
�أ�شارت د .حنان �سليم يف هذا الكتاب �إىل �أن التقنية
مل تعد تطبيقاً جم��رد اً الكت�شاف علمي ،ولكنها متوالية
اجتماعية وثقافية جعلت تقنية املعلومات واالت�صاالت
�شبكة تفاعلية ،وق��و���ض��ت �شكل ال��ه��رم ال�صحفي ال��ذي
ظ��ل دائ��م�اً رم��ز اً �أو فل�سفة ومنهاجاً  ،فقد كانت النخب
وامل�ؤ�س�سات متتلك املعلومات وتتحكم مت��ام�اً يف طريقة
عر�ضها وت��دف��ق��ه��ا ،وظ��ل االت�����ص��ال لعقود طويلة �أح��ادي
االجتاه دون �أن يكون للجمهور �أي رد فعل �أو تواجد تفاعلي
يف العملية االت�صالية.
ثورة �إعالمية تقنية
و �أو���ض��ح��ت �أن الإع�ل�ام اجل��دي��د �أن��ه��ى ع�صر «ال��ن��ظ��ام
الإع�لام��ي �أح���ادي االجت���اه» و�سمح للجمهور ب���أن ي�صبح
�أك�ثر ن�شاطاً يف �إنتاج وتبادل ون�شر الر�سائل الإعالمية،
والتحكم يف حجم وك��م ون��وع الر�سائل التي �ست�صله من
خالل الهواتف الذكية واحلا�سبات املحمولة ،وعليه باتت
الدرا�سات الإعالمية تنظر للإعالم اجلديد بو�صفه ثورة
�إع�لام��ي��ة وتقنية تتطلب و���ض��ع �أ�س�س علمية متخ�ص�صة
ون��ظ��ري��ات �إع�لام��ي��ة ج��دي��دة ت��ت��واف��ق م��ع طبيعته و�سماته
و خ�صا ئ�صه .
خ�صائ�ص ومعايري
وركزت د� .سليم يف كتابها على احلمالت الإعالمية عرب
الإع�ل�ام اجل��دي��د ،م�شرية �إىل �أن لها �سمات وخ�صائ�ص
و �أهداف ومعايري للفاعلية والنجاح وليكون لها دور وا�ضح
يف الت�أثري على ال���ر �أي ال��ع��ام ،ولفتت �إىل �أن �أي مواطن
حتى لو مل يكن ينتمي لأي م�ؤ�س�سة �أو منظمة �إعالمية� ،أن
يكون هو ذاته �صاحب حملة �إعالمية تنطوي على ر�سالة
�إعالمية يريد ن�شرها وله �أهداف حمددة ي�سعى من وراء
حملته لتحقيها.
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�أكرث الأن�شطة � ً
إدراكا «جائزة التميز» يليها برنامج االبتعاث «وظيفتك وبعثتك»

دور كبير إلدارة اإلعالم واالتصال في بناء السمعة
�أك���دت درا���س��ة م�سحية �أجريت
ع��ل��ى عينة م��ن الطلبة و�أع�����ض��اء
هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود
بعنوان «دور العالقات العامة يف بناء
ال�سمعة امل�ؤ�س�سية ل��وزارة التعليم»
�أن جن���اح امل ��ؤ���س�����س��ات احلكومية
والأهلية ال يتوقف على ما حتققه
م��ن �إجن�����ازات� ،إذا مل تتمكن من
�إب���راز تلك الإجن���ازات �إىل الفئات
امل�ستهدفة من جمهورها واملتعاملني
معها م��ن خ�لال عر�ض اخلدمات
املقدمة ،وبرامج التطوير واملتابعة،
وتوطيد ال�صالت بو�سائل االت�صال
املختلفة ،وهي بذلك ت�شكل حلقة
ات�صال وتوا�ص ً
ال ن�شطاً ،و�أداة تفاعل
داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها.
و�أ�شارت الدرا�سة التي تقدمت بها
الباحثة منى بنت من�صور امل�سعودي،
�إىل ق�سم الإعالم بكلية الآداب� ،أن
العالقات العامة كن�شاط ات�صايل
و�إداري ت����ؤدي دوراً بالغ الأهمية
يف بناء �سمعة املنظمات ،باعتبار
الإع��ل�ام واالت�����ص��ال م��ن الإدارات
احليوية ال��ت��ي تعمل بالتعاون مع
الإدارات الأخ���رى يف ب��ن��اء �سمعة
املنظمة ،وتُ�سند �إليها �أدوار حيوية

تتعلق ب����إب���راز ال�����ص��ورة امل�شرقة
للم�ؤ�س�سة وما تقدمه من خدمات
ملجتمعها ،ما ينعك�س بدوره �إيجاباً
على حت�سني ال�سمعة امل�ؤ�س�سية لها.
و�أث���ن���ت ال���درا����س���ة ع��ل��ى حجم
الربامج التي تقدمها وزارة التعليم،
واملتمثلة يف برنامج خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين ل�لاب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي،
وبرنامج االلتحاق بالبعثة ،وبرنامج
االبتعاث الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل
الفعاليات ال��ت��ي تقدمها للطالب
وت����ؤدي خاللها دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف
بناء و�إدارة �سمعة املنظمة ،وال�سيما
يف ظل الأزم���ات التي تطر�أ عليها

ك�شفت درا���س��ة علمية حديثة
�أجريت على ع ِّينة ع�شوائية متثل
�سكان اململكة من الأطفال وال�شباب
من �سن الوالدة حتى �سن � 19سنة،
�أن ال����وزن ،وط���ول ال��ق��ام��ة ،وكتلة
اجل�سم للأطفال ال�سعوديني الذين
تقل �أعمارهم عن � 36شه ًرا ارتفعت
مقارنة بالدرا�سات ال�سابقة.
وه��دف��ت ال��درا���س��ة التي حظيت
ب��دع��م ورع���اي���ة م��ن م��دي��ن��ة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية� ،إىل
�إيجاد معدالت النمو الطبيعي لدى
الأطفال واملراهقني ال�سعوديني من
الوالدة حتى �سن  19عا ًما ،و�إيجاد
املعدالت الطبيعية لبع�ض امل�ؤ�شرات
احليوية امله ّمة مثل �ضغط ال��دم،
وحجم الكبد ،وكتلة اجل�سم ،ومعدل
انت�شار امل�شكالت ال�صحية املزمنة.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي �أجراها
فريق بحثي من جامعة امللك �سعود

ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د عي�سى
امل����وزان ،حت�سنًا ن�سب ًّيا يف احلالة
ال�صحية ل�ل�أط��ف��ال خ�لال الع�شر

م�ؤخراً ،والتي قد ت�ؤثر �سلباً عليها.
وخ��ل�����ص��ت عينة ال��درا���س��ة �إىل
�أن �أك�ثر الأن�شطة �إدرا ًك��ا يف وزارة
التعليم تتمثل يف ج��ائ��زة التميز،
يليها برنامج االب��ت��ع��اث اخلارجي
«وظيفتك وبعثتك» ،كما �أن �أك�ثر
الو�سائل املعتمدة لدى عينة الدرا�سة
يف احل�����ص��ول على امل��ع��ل��وم��ات عن
وزارة التعليم كانت يف موقع الوزارة
الإلكرتوين.
ورغم حيادية �آراء �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س وال���ط�ل�اب اجلامعيني
ال�سعوديني ح��ول والئهم العاطفي
ل���وزارة التعليم ،ج��اءت �أب��رز �سمة

�شخ�صية اعتبارية متيزت بها وزارة
التعليم وفقاً لعينة الدرا�سة وهي
«املو�ضوعية».
و�أب����رزت ال��درا���س��ة ال���دور ال��ذي
ت��ق��وم ب��ه �إدارة االت�����ص��ال يف بناء
ال�سمعة امل�ؤ�س�سية ل��وزارة التعليم،
حيث متثلت �أك�ثر اال�سرتاتيجيات
الإ�صالحية ا�ستخداماً يف تقليل
�إدارة الإع�لام واالت�صال من حجم
امل�����ش��ك��ل��ة ،وت�����ص��غ�يره��ا يف ح��ال
الأزمات التي تواجهها الوزارة.
وق���د �أ����ش���ارت ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة
�أن ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ت��دع��م بناء
وتر�سيخ الهوية امل�ؤ�س�ساتية لوزارة
التعليم .كما �أظهرت وجود دور بارز
للعالقات العامة يف بناء �سمعة وزارة
التعليم واحلفاظ عليها.
فيما �أو�صت ب�ضرورة فهم الدور
احلقيقي ملوظفي �إدارة الإع�ل�ام
واالت�صال بوزارة التعليم ،واال�ستفادة
ب�شكل �أك�ب�ر م��ن و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
ومواقع التوا�صل االجتماعي التي
من �ش�أنها حتقيق توا�صل �أكرب مع
اجلمهور اخلارجي ،وتكثيف وعي
امل�ستفيدين بالأن�شطة واخلدمات
املقدمة.

ارتفاع أوزان وأطوال األطفال السعوديين دون  3سنوات

�سنوات املا�ضية ،بينما ال تزال �أقل
ع��ن��د مقارنتها ب��ال��درا���س��ات التي
�أجريت بالواليات املتحدة الأمريكية

لعام 2000م ،حيث لوحظ االنخفا�ض
�أي�ضاً لدى الأطفال وال�شباب بني �سن
عامني �إىل  19عا ًما.

طالبت ب�شمولهم يف نظام «احلماية من الإيذاء» �أو �إ�صدار نظام خا�ص لهم

 ٪10من سكان المملكة عام  2025مسنون
ب��ي��ن��ت رئ��ي�����س��ة ب��رن��ام��ج الأم����ان
الأ�سري الأمرية عادلة بنت عبداهلل
�أنه من املتوقع  -ح�سب الدرا�سات
والإح�������ص���اءات � -أن ي��رت��ف��ع ع��دد
امل�سنني يف اململكة �إىل  10يف املئة
من ع��دد ال�سكان يف ع��ام ،2025
و�إىل ن��ح��و  13يف امل��ئ��ة يف ع��ام
 ،2050بعد ما كانت  4.8يف املئة
عام .2000
و�أك��دت رئي�س الربنامج يف لقاء
اخل�براء الوطني ال�ساد�س للوقاية
م��ن ال��ع��ن��ف ���ض��د امل�سنني ب�شعار
«�إح�����س��ان» يف جامعة امللك �سعود
للعلوم ال�صحية بالريا�ض م�ؤخراً،
على ���ض��رورة ط��رح ر�ؤي���ة للوقاية
والإ�سهام باحلد من �ضرر العنف
�ضد امل�سنني.
و�أردف������ت �أن امل��م��ل��ك��ة �ضمنت
ح��ق��وق امل�سنني باعتبار الإ���س��اءة
�إليهم جرمية يعاقب فاعلها ،وذلك
ا�ست�شعاراً لأهمية الرتابط والتالحم
الأ�سري وتوفري الرعاية للم�سنني،
وذلك ا�ستجابة لأمر رباين وعم ً
ال

بال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة م��ن خالل
حديث الر�سول – �صلى اهلل عليه
و�سلم« -لي�س منا من مل يوقر كبرينا
ويرحم �صغرينا».
وط��ال��ب ال�برن��ام��ج بالعمل على
تغطية خمتلف مناطق اململكة بدور
رعاية امل�سنني ،والعمل على دمج
امل�سنني يف املجتمع ،وتوفري فر�ص
امل�شاركة لهم يف خمتلف الأن�شطة
واملنا�سبات االجتماعية ،وفتح ٍ
نواد
يف الأح���ي���اء ل��ك��ب��ار ال�����س��ن بر�سوم
رمزية توفر حاجاتهم ،كما طالب
ب�ضرورة �شمول حماية امل�سنني بن�ص
�صريح يف نظام احلماية من الإيذاء
يف اململكة �أو �إ�صدار نظام خا�ص
لهم.
و�أو����ض���ح���ت امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لربنامج الأم���ان الأ���س��ري الوطني
ال��دك��ت��ورة م��ه��ا امل��ن��ي��ف �أن معظم
�أب��ح��اث العنف الأ���س��ري رك��زت يف
بدايتها على درا�سة العنف املوجه
نحو الزوجات والأطفال ،ومل تتطرق
مل�شكلة العنف �ضد امل�سنني حتى

�سبعينات القرن املا�ضي ،و�شددت
ع��ل��ى ���ض��رورة ات��خ��اذ الإج�����راءات
ال�لازم��ة للوقاية م��ن العنف �ضد
امل�سنني.
و�أكدت املنيف على �أن م�صطلح
«�إ�ساءة معاملة امل�سنني» ظهر لأول
م���رة يف امل��ج��ل��ة العلمية الطبية
ال�بري��ط��ان��ي��ة ع���ام  1975ب��ع��ب��ارة
«���ض��رب الأج�������داد» ،وذك����رت �أن
هناك ازدي���اداً يف �أع���داد امل�سنني
يف �أمريكا و�أوروبا ،وبخا�صة خالل
الـ 20عاماً املا�ضية ،ومن املتوقع
�أن يرتفع عدد الذين يتجاوزون 60
عاماً بني عامي 2025 - 1995
م��ن  542مليوناً �إىل  1.2بليون
ن�سمة يف العامل ،يعاين � 4إىل  7يف
املئة منهم من العنف.
وت�����ض��م��ن ال��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من
اجلل�سات العلمية ناق�شت ق�ضية
العنف �ضد امل�سنني ،و�شمل ثالث
جل�سات علمية يف حقوق امل�سن يف
الأنظمة ال�سعودية وما يرتتب عليها
من ت�شريعات للوقاية من العنف،

ورعاية امل�سنني ودورها يف الوقاية
م��ن ال��ع��ن��ف ،ودور امل��ؤ���س�����س��ات يف
متكني امل�سنني.
و�أو���ص��ى الربنامج على الت�أكيد
ب�أهمية �إ�صدار ت�شريعات و�أنظمة
متعلقة برعاية وحماية امل�سنني،
وتفعيل نظام احلماية من الإي��ذاء
لي�شمل فئة امل�سنني ،وتوعية العاملني
يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات ب�إلزامية
التبليغ عن العنف ،و���ض��رورة رفع
الوعي املجتمعي بحاجات امل�سنني
عرب و�سائل الإعالم وت�سليط ال�ضوء
على مظاهر العنف �ضد كبار ال�سن
وعواقبه.
و�شمل اللقاء معر�ضاً للجهات
امل�����ش��ارك��ة ب���ال���ن���دوة ،وه���ي م��رك��ز
امللك �سلمان االجتماعي ،وجمعية
ال��زه��امي��ر ،واجل��م��ع��ي��ة ال�سعودية
مل�ساندة كبار ال�سن «وقار» ،ومدينة
�سلطان بن عبدالعزيز الإن�سانية،
وجمعية �أ�صايل التعاونية للحرف
ال��ي��دوي��ة ،وغ�يره��ا م��ن اجلمعيات
اخلريية املهتمة بامل�سنني.
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تفكير نقدي

الذاكرة الفوتوغرافية والتحصيل الدراسي
«احرتامك للنا�س ال يعني �أنك بحاجة لهم ،بل
تلك �أخالقك حتى �إن كانوا ال ي�ستحقون».

جربان خليل جربان

�شاعر وكاتب ور�سام لبناين عربي من �أدباء و�شعراء املهجر «1931 - 1883م».

سيـــن
وجيم
كيف أبدأ الحديث مع الغرباء؟
الذاكرة القوية حلم ي�سعى �إليه الكثري من طالب العلم ،والذاكرة
القوية لي�ست موروثة وميكن للإن�سان �أن يكت�سبها ،هناك بع�ض
الأ�شخا�ص ميكنه حت�صيل العلم عن طريق القراءة ،بينما البع�ض
ميكنه التح�صيل عن طريق ال�سماع �أو الكتابة �أو امل�شاهدة «الذكاء
الب�صري».
ويعد الذكاء الب�صري «الذاكرة الفوتوغرافية» �أقوى �أنواع الذاكرة
التي يعتمد عليها العقل يف تنمية قدراته املعرفية ،فال�شخ�ص الذى
ميتلك ذاكرة فوتوغرافية لديه القدرة على ا�سرتجاع امل�شاهد التي
ر�آها م�سبقاً بتفا�صيل دقيقه وك�أنه ينظر �إىل �صورة فوتوغرافية وي�صفها ,وقد
روي �أن الإمام ال�شافعي رحمه اهلل كان يغطي ال�صفحة املقابلة للتي يقر�أها
حتى ال يحفظها وال تتداخل لديه املعلومات من ال�صفحتني �إن ر�آهما معاً وهذا
دالله على امتالكه رحمه اهلل ذاكرة فوتوغرافية قوية.
يعد منط احلياة ال�صحي مثل احل�صول على �ساعات نوم كافية ليال وتناول
الغذاء ال�صحي املتوازن واخل�ضار والفاكهة واملك�سرات والإكثار من �شرب املاء،
من معززات الذاكرة كما �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية واليوغا يطرد الطاقة
ال�سلبية من اجل�سم وي�ساعد يف �ضخ ال��دم يف جميع �أنحاء اجل�سم مبا يف

فكر خارج
الصندوق
يعد ك�سب الأ���ص��دق��اء وتكوين ال�صداقات
�أم���راً �شديد الأهمية لل�صغري والكبري ،ومن
ال�ضروري على �أولياء الأم��ور واملربني توجيه
الأطفال الختيار الأ�صدقاء املنا�سبني والتعرف
ع��ل��ى الأط���ف���ال ال��ذي��ن يق�ضي ال��ط��ف��ل وقته
معهم ،مل�ساعدته على تكوين �صداقات ودعم
ال�صداقات النا�شئة.
وي��ج��ب على ك��ل �شخ�ص �أن يحر�ص على
اختيار �أ�صدقائه ،ح�سب ميولهم واهتماماتهم
ودرجة التوافق الفكري والعمري معهم ،ويتطلب
ح�سن االختيار مرونة يف التفكري وب��ع�دًا يف

أفضل تعليق
يكت�شف ذكاءه و�إبداعه
بنف�سه وي��ق��ول« :دع��وين
و�ش�أين ال حتبطوين».
هناء �صقر العنزي
ماج�ستري �أ�صول
الرتبية

ذلك الدماغ .كما �أن ممار�سة الألعاب التي تتطلب قدراً من الذكاء
كال�شطرجن ،وممار�سة القراءة ،ومعرفة املزيد عما يدور حول الإن�سان
يف الثقافة والعلوم والدين واملجتمع ،واحلر�ص على التوا�صل مع
الأ�صدقاء من عوامل حت�سني الذاكرة.
ولتعزيز الذاكرة الفوتوغرافية لديك اجل�س على كر�سي واجعل
�أمامك طاولة �ضع عليها كتاباً �أو جملة مليئة بال�صور والر�سومات
التو�ضيحية ،و�أغلق عينيك وافتح الكتاب على �أي �صفحة دون النظر
�إليها ،انظر �إىل ال�صفحة بعيون مغلقة ثم افتح عينيك و�أغلقها ثالث
مرات ب�سرعة �شديدة تنتهي ب�إغالقهما وحاول تذكر ال�صور التي ر�أيتها عن
طريق الألوان والأحجام والأ�شكال� .إذا مل تتذكر ابد�أ بالتفكري يف الأ�شياء ذات
الأهمية داخل ال�صفحة مثل الأ�شياء ذات الألوان الزاهية �أو الأحجام الكبرية،
وهكذا حتى تتذكر �أغلب ال�صور ،كرر التمرين مع �صور �أخرى و�ستتطور الذاكرة
الفوتوغرافية عندك مع مرور الوقت و�ست�صل �إىل الذكاء الب�صري ،وتزداد
القدرات املعرفية والتح�صيل الدرا�سي لديك ويتم النجاح والتفوق ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم هري�سه
كلية ال�صيدلة

فنون كسب األصدقاء
النظر ،ح�سن تعامل مع املواقف
والتجارب احلياتية املختلفة ،مع
الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار ع��دم وج��ود
�شخ�ص كامل �أو منا�سب يف جميع
النواحي.
ويوفر اال�شرتاك يف الأن�شطة
اجلماعية ال�لا منهجية ،ومنها
الريا�ضة واالجتماعية والثقافية
�أف�����ض��ل ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف على
الأ�صدقاء وتكوين ال�صداقات بني الأ�شخا�ص
ذوي التفكري واالهتمامات املت�شابهة واملتقاربة
كما �أنه يعطي فر�صا �أكرب ملقابلة الأ�شخا�ص
و�إجراء حوارات ونقاات هادفة معهم ت�سهم يف
تعزيز ال�شخ�صية واجلوانب الإيجابية.
وال يفوتنا التنبيه �إىل �أهمية امل��وازن��ة بني

ال��وق��ت االج��ت��م��اع��ي وال���ف���ردي ،ح��ي��ث يجب
�أن نعرتف ب ��أن هناك �شخ�صيات تزدهر يف
العزلة ،وتخبو يف االجتماعات ،ف�إن كنت من
�أولئك الأ�شخا�ص فعليك باملوازنة بني الأمرين
والرتكيز على ق�ضاء �أوقات ممتعة ومفيدة مع
الأقران والأ�صدقاء.

للبدء باحلديث مع �شخ�ص غريب ال يف�ضل �أن تبد�أ باحلديث
مع �شخ�ص غا�ضب �أو م�شغول حتى ال تواجه ما ال يليق من ر ّد فعل
�أو جتاهل ،كما ال ّ
يف�ضل التعليق على � ّأي �أمر �سلبي يتعلّق بالطرف
الآخر حتى ال ي�أخذ انطباعاً �سيئاً عنك.
 التوا�صل العيني :ويكون بالنظر لل�شخ�ص ومالقاته بابت�سامةلطيفة ،وعدم االندفاع للحديث املبا�شر معه حتى ال يرتاب ويقلق،
ويف حال بادلنا الطرف الآخر باالبت�سامة ف�إ ّنه يف الغالب يكون قد
الحظ وجودنا من قبل ،لذلك ميكننا �إلقاء التحية عليه وال�س�ؤال
عن �أحواله.
 بدء احلديث :ميكن �أن تبد�أ حديثك بال�س�ؤال لكن ب�شرط�أن تتذ ّكر دائماً �أنّ لك ّل �شخ�ص خ�صو�صية ال بدّ من احرتامها
وعدم التع ّدي عليها ،ومن اجلدير بالذكر �أ ّنه يجب جتنّب احلديث
عن امل�شكالت ال�شخ�صية ،والدين ،والطالق ،والعلل ال�صحية ،ويف
حال اعتذر ال�شخ�ص عن �إجابة � ّأي �س�ؤال فال يجب �أن ن�ضغط
عليه .كما ميكن بدء احلوار بطريقة �أخرى وهي باحلديث عن
�أمور عا ّمة مثل �ضغط العمل� ،أو حالة الطق�س.
 تبادل احل��وار :ويكون ذلك ب�إعطاء الطرف الآخ��ر فر�صةللتحدث و�إبداء الر�أي ،كما يجب احرتام وجه نظره يف � ّأي مو�ضوع
مهما كانت حتى تكون العالقة ناجحة وت�ستمر دون حدوث � ّأي
م�شاكل �أو �إحراج بني الطرفني.
 الإط�����راء :جل���ذب االن��ت��ب��اه مي��ك��ن الإط�����راء ع��ل��ى مالب�سو�إك�س�سوارات ال�شخ�ص الذي تتحدث معه مثل ال�ساعة �أو ربطة
ب�شكل الئق؛ وذلك بهدف �إ�شعاره بالتميز والت�أ ّلق ،مما يجعله
العنق
ٍ
مرتاحاً وم�ستمتعاً باحلديث معك.
 تقدمي امل�ساعدة :ميكن تقدمي امل�ساعدة باختالف �أنواعها،لأنّ ذل��ك ي�ترك انطباعاً ج��ي��داً ع��ن �شخ�صيتك عند الطرف
الآخر ،ويكون مفتاحاً للخو�ض يف مو�ضوعات خمتلفة ح�سب نوع
امل�ساعدة.
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سؤالـــــــــــــــ
هذا األسبوع

ماذا تعرف عن ظاهرة النينو!
العجمي :ظاهرة جوية
تؤدي الرتفاع درجة الحرارة
وتستمر لمدة ثالثة شهور

المطيري :ظاهرة مناخية تؤدي
لشدة هبوب الرياح واألعاصير
في المحيط الهادئ

ا�ستطالع :نواف اخلمي�س
تعترب ظاهرة النينو املناخية �أق��وى ظاهرة طبيعية
يتعر�ض لها ال��ع��امل ،وف��ق �اً ل�ل�أر���ص��اد اجل��وي��ة ،وهي
ظاهرة مناخية طبيعية حت��دث كل ث�لاث �سنوات يف
املحيط ال��ه��ادئ ،ت����ؤدي الرت��ف��اع درج��ة ح���رارة �سطح
املحيط  0.5درجة مئوية ،وقد ت�ستمر هذه الظاهرة
ملدة خم�س �سنوات ،نتيجة لت�سخني الق�سم ال�شمايل
من املحيط الهادئ ،وتت�سبب يف تبدالت مناخية يف كل
الكرة الأر�ضية ،تتمثل يف اجلفاف والفي�ضانات وتدمري
املحا�صيل الزراعية ،فماذا يعرف طالب اجلامعة عن

السليم :ظاهرة مدارية تحدث
بسبب هبوب رياح شديدة على
المحيطات والبحار

هذه الظاهرة؟
طرحنا ه��ذا ال�����س��ؤال على جمموعة م��ن الطالب
ورجعنا باحل�صيلة التالية..
ظاهرة جوية
�سعد العجمي من كلية الآداب ق�سم التاريخ ،عرب عن
اهتمامه باملو�ضوع فور طرح ال�س�ؤال عليه ،وقال :رغم
�أين ال �أمتلك العديد من املعلومات حول هذه الظاهرة،
�إمن��ا ل��دي ت�صور ب�سيط عنها ،و�أعتقد �أنها ظاهرة
اجلوية ت��ؤدي الرتفاع يف درجة احل��رارة بن�سبة معينة
وت�ستمر ملدة ثالثة �شهور.

اإلجابة العلمية
ظاهرة النينو بني املفهوم وامل�صطلح والأ�سباب والتوقعات
�أو�ضح الدكتور حممد ال�سيد حافظ� ،أ�ستاذ املناخ التطبيقي بق�سم اجلغرافيا
كلية الآداب� ،أن ظاهرة النينو « »El Ninoمن الظواهر الهيدرولوجية
املناخية امل�ؤثرة يف �أح��وال املناخ العاملي؛ تن�ش�أ عن ذبذبات مناخية ترتبط
بدرجات حرارة املياه ال�سطحية للمحيط الهادي وبالتيارات املائية الدافئة.
املفهوم
و�أو�ضح �أنها حتدث بوجه عام عند حترك وانتقال املياه الدافئة يف
املناطق املدارية باملحيط الهادي ،والتي تقع على الدائرة اال�ستوائية ما
بني ال�ساحل الغربي لقارة �أمريكا اجلنوبية وال�ساحل ال�شرقي لقارة �آ�سيا
وال�شمايل ال�شرقي لقارة �أ�سرتاليا ،وفيها تتحرك املياه باالجتاه ال�شرقي
حتى تبلغ �سواحل البريو واالكوادور يف �أمريكا اجلنوبية ،مما تت�سبب يف
تغريات مناخية وبيئية �شديدة يف خمتلف �أنحاء العامل.
امل�صطلح
�أما من حيث امل�صطلح فكلمة النينو تعني الطفل بالإ�سبانية ،ن�سبة �إىل
الطفل املقد�س «امل�سيح عليه ال�سالم» ،وهو م�صطلح ا�ستخدمه ال�صيادون
على �سواحل بريو والإكوادور للداللة على تيار املحيط الهادي الدافئ وما
يجلبه من �أمطار غزيرة؛ حيث حتدث ظاهرة النينو يف وقت �أعياد امليالد
وت�ستمر لعدة �شهور.
الأ�سباب
تغي يف قيم ال�ضغط
�أما عن كيف ّية حدوث ظاهرة النينو ،فتحدث نتيجة رّ
اجل��وي؛ فعندما ت�صبح املياه ال�ساحلية �أك�ثر دفئاً يف املحيط الهادئ
اال�ستوائي ال�شرقي؛ ف�إن ال�ضغط اجلوي ينخف�ض ،وعليه تندفع الرياح
التجارية بقوة غرباً عرب املحيط الهادئ املداري يف املنطقة الواقعة ما بني
مداري اجلدي وال�سرطان ،ثم تقوم الرياح بدفع املياه ال�سطحية الدافئة
نحو غرب املحيط الهادئ يف املنطقة الواقعة بني �آ�سيا و�أ�سرتاليا ،وتت�سبب
يف ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مبقدار ن�صف مرت تقريباً عن امل�ستوى
الطبيعي.
التنب�ؤ بها
رغم �أن العلماء مل ي�ستطيعوا حتديد الأ�سباب احلقيقية� ،أو و�ضع

�أعا�صري مدمرة
�أم��ا رم�ضان ال�سليم من كلية العلوم فقد عرب عن
اعتقاده ب ��أن ظاهرة النينو هي ظاهر جوية مدارية
بحرية حتدث ب�سبب هبوب رياح �شديدة على املحيطات
والبحار وتت�سبب يف حدوث في�ضانات و�أمطار غزيزة
و�سيول وقد تتحول �إىل �أعا�صري مدمرة ال ميكن توقع
نتائجها والأ�ضرار واخل�سائر املادية والب�شرية التي تنتج
عنها.
�شدة الرياح
من جانبه �أو�ضح عبدالكرمي املطريي من كلية الآداب
ق�سم التاريخ� ،أنه مل يقر�أ �سابقاً عن هذه الظاهرة ومل

خمطط يظهر كيفية تكرر حدوث دورات النينو ،فقد
متكن علماء املناخ والأر���ص��اد اجلوية من فهم �آلية
ون�ش�أة وت�شكل الظاهرة ،و�إمكانية التنب�ؤ مبواعيد
حتركاتها وظهور �أحوالها املناخية و�سيطرتها على
دورة املحيط -الغالف اجلوي ملنطقة املحيط الهادي
املداري.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ك��ان��ت ه��ن��اك جم��م��وع��ة من
النظريات والتف�سريات التي حددت العوامل والأ�سباب
امل�ؤدية حلدوث النينو ،والتي تت�ضمن التفاعل ما بني
املحيط والغالف اجلوي ،وما ينتج عنه من تغري يف
حركة الرياح ،وحتديداً يف اجلنوب ال�شرقي ،كذلك
االختالل يف طبقة الأر�ض امل�سماة بالأدمي ،والذي ينتج
عنها كوارث طبيعية كالزالزل والرباكني.
ر�صدها
ومن تتبع تاريخ حدوث ظاهرة النينو جند �أنه يف عام 1876م مت ر�صد
�أول ظاهرة م�شابهة لظاهرة النينو ،ومت ت�سجيل ت�أثرياتها ،مع العلم �أنّ
البع�ض ي�شري �إىل �أن �أول ظاهرة م�سجلة تاريخياً ذات العالقة كانت يف
منت�صف القرن اخلام�س ع�شر للميالد� .أما كونها ظاهرة ذات ت�أثريات
مناخية حمددة فقد اكت�شفت يف ال�ستينيات من القرن الع�شرين.
وبعد حدوثها عام  1972تطورت الأبحاث التي حتاول الربط بينها وبني
الظواهر املناخية يف �أماكن قريبة وبعيدة ،وحماولة معرفة �أ�سبابها والتنب�ؤ
بحدوثها ،ويف عام  1979كان لدي الإدارة الأمريكية للمحيطات واجلو
« »NOAAم�شروع �أبحاث يقي�س تيار املحيط الهادئ اجلنوبي من عوامة
ر�أ�سية على دائرة العر�ض اال�ستوائية.
الأعنف والأ�شد
عام 1982م حدثت �أعنف و�أ�شد ظاهرة نينو من نوعها على �سواحل
�أمريكا الالتينية ،وكانت حينها درج��ة ح��رارة املياه يف املحيط الهادي
مرتفعة ج��داً� ،إذ بلغت حوايل مائة وخم�سني درجة مئوية ،وت�سببت يف
�أ�ضرار ج�سيمة ،وعليه مت ان�شاء �شبكة للر�صد عددها  70حمطة بحرية

يتخ�ص�ص بها ولي�س لديه معلومات م�ؤكدة حولها ،لكن
�سبق وان �سمع عنها يف �إحدى املحا�ضرات ويعتقد �أنها
ظاهرة جوية ت�ؤدي ل�شدة الرياح يف املحيط الهادئ.
من جهته قال نايف عبدالرحمن من كلية العلوم:
�أعتقد �أن��ه��ا �إع�صار بحري يحدث نتيجة تغري قيم
ال�ضغط اجل��وي؛ وذلك عندما ت�صبح املياه ال�ساحلية
�أكرث دفئاً يف املحيط الهادئ اال�ستوائي ال�شرقي ،وتندفع
الرياح التجارية بقوة غرباً عرب املحيط الهادئ وتت�سبب
يف ارت��ف��اع م�ستوى �سطح البحر مب��ق��دار ن�صف مرت
تقريباً عن امل�ستوى الطبيعي.

تنت�شر فوق املحيط الهادي اال�ستوائي �ضمن م�شروع
برنامج املحيط اال�ستوائي واجلو « »TOGAخالل املدة
من عام  1985حتى عام 1995م� ،شارك فيه  18دولة.
الأكرث �ضرر ًا
ت�سببت ظاهرة نينو حدثت بني عامي  1997و1998
يف حدوث موجة عالية من اجلفاف ،وانت�شار احلرائق
يف العديد من املناطق يف �أ�سرتاليا ،و�إندوني�سيا ،ووقوع
ع� ٍ
�دد كبري من ال�ضحايا الب�شرية ،واخل�سائر املالية،
وهالك ُ
ال�شعب املرجانية .كما حدثت الظاهرة فيما بني
عامي  2009و ،2010وت�سببت بحدوث جفاف هائل يف
الفلبني ،و�أ�سرتاليا ،والإكوادور ،وت�ساقط الأمطار بغزارة
يف جنوب �شرق �آ�سيا.
ووف��ق البيانات ال�صادرة من املراكز العاملية للمناخ والغالف اجلوي
مت ت�سجيل  34حدث نينو ،و 29حدث ال نينا خالل املدة من 1900-
2013م .و�أظهرت الدرا�سات عدم وجود دورة ثابتة لهما ،و�أن حدوثهما
كان يتم ب�شكل ع�شوائي .و�شهد عام 2015م م�ؤ�شرات حلدوث ظاهرة
النينو يف املحيط الهادي.
�إيجابياتها
من الإيجابيات التي ت�سببها ظاهرة النينو ارتفاع كميات الأمطار عن
املتو�سط يف جنوب �أفريقيا ،والهند ،وجنوب �شرق �آ�سيا ،و�أ�سرتاليا ،وجزر
املحيط الهادي ،وت�صبح درجات احلرارة �أقل من معدلها.
ت�أثريها على اململكة
من املتوقع �أن ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية �أمطار ذات كثافة �أعلى
من معدالتها ال�سنوية ،وي�ؤكد ذلك ما �أ�شار �إليه الرا�صد اجلوي �سامي
عبيد احلربي يف �صحيفة «عاجل» ال�سعودية ي��وم ال�سبت املوافق 25
�أغ�سط�س 2018م� ،إىل �أن ال�سعودية �ستت�أثر خالل املو�سم املطري املقبل
بظاهرة النينو مما ي�ؤدي �إىل زيادة كميات الأمطار عن معدالتها ال�سنوية.
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برعاية مدير اجلامعة ومب�شاركة مكتب الرتبية اخلليجي وتعليم الريا�ض

تحت شعار «تأهيل المعلم حق للمتعلم» ..
«التربية» تحتفي باليوم العالمي للمعلم ..الخميس

ت�ن�ظ��م ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود� ،صباح
اخلمي�س املقبل  24حمرم1440 /هـ املوافق � 4أكتوبر
2018م ،فعالية اليوم العاملي للمعلم حتت �شعار «ت�أهيل
امل�ع�ل��م ح��ق للمتعلم» ،ب��رع��اي��ة م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
فعاليات م�صاحبة
ي�صاحب ه��ذا االحتفاء الكبري بيوم املعلم معر�ض
يربز دور املعلم وم�س�ؤولياته ي�شارك فيه العديد من
اجلهات ذات العالقة باملعلم من داخل وخارج اجلامعة
مثل مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،و�إدارة تعليم
الريا�ض ،و�شركة تطوير للخدمات التعليمية ،والأمانة
العامة جلائزة التعليم للتميز� ،إ�ضافة لعدد من اجلهات
م��ن داخ��ل اجلامعة مثل اجلمعيات العلمية واملركز

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية و�أق�سام الكلية.
ندوات ودورات
كما �ستنظم اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�سنت» ن��دوة بعنوان «ت�أهيل املعلم حق
للمتعلم :جت��ارب وخ�ب�رات» ،حيث ت�ست�ضيف الندوة
خرباء تربويني يف ت�أهيل املعلم للحديث عن جتاربهم
وخرباتهم يف الت�أهيل والتطوير املهني ،كما ي�صاحب
الربنامج �أكرث من ع�شرين دورة تدريبية تقدمها كيانات
كلية الرتبية املختلفة لأكرث من مئتي معلم ومعلمة من
الإدارة العامة للتعليم بالريا�ض �إ�ضافة لطالب وطالبات
الكلية.
تهنئة مدير اجلامعة
وبهذه املنا�سبة رحب معايل مدير اجلامعة بجميع

ندرك حجم المسؤولية
يعد املعلم الركيزة الأ�سا�سية لتحقيق �أه��داف التعليم ،لذا
كانت ق�ضية ت�أهيله من �أهم الق�ضايا التي تعتني بها كافة الدول،
وتعدها من الأول��وي��ات لنجاح العملية الرتبوية فيها ،وه��ذا ما
�أك��دت��ه اليوني�سكو يف ر�سالتها يف ي��وم املعلم العاملي لهذا العام
2018م ،ب��أن��ه ال ميكن �أن يح�صل �أط�ف��ال ال�ع��امل على حقهم
الأ�سا�سي بالتعليم دون �أن ي��ؤه��ل معلمون �أك �ف��اء ،وه��ذه مهمة

تأهيل المعلم حق للمتعلم

رفعت اليوني�سكو يف
اح��ت��ف��ائ��ه��ا ب��ي��وم املعلم
العاملي لهذا العام 2018
«�شعار احل��ق يف التعليم
ي��ع��ن��ي احل����ق يف معلم
م�ؤهل The right to« -
education means
the right to a
-qualified teacher
واتخذت هذا ال�شعار رغبة يف الت�أكيد
للمجتمع الدويل ب�أن حق التعليم ال ميكن
�أن يتحقق بدون وجود معلمني م�ؤهلني،
ويح�صلون على تطور مهني م�ستمر.
ولتحقيق �أه���داف خطة اليوني�سكو
 2030للتعليم؛ ف�����إن احل��اج��ة ملحة
ال�ستقطاب  69مليون معلم جديد ،حيث
يعاين ال��ع��امل حال ًّيا م��ن مع�ضلة وج��ود
 264مليون طفل مل يتمكنوا من احل�صول
على حقهم يف التعليم.
وقد حقق التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية  -وهلل احلمد واملنة  -نه�ضة
�شاملة م َّكنت جميع الأطفال من احل�صول
على حقهم يف التعليم ،كما حظي �إعداد
وت�أهيل املعلم وت��ط��وره املهني امل�ستمر
ب�أولوية بارزة يف اخلطط التنموية للدولة،
والتي ت ِّوجت بت�أكيد ر�ؤية اململكة 2030
يف ب��راجم��ه��ا املختلفة ع��ل��ى م��ب��ادرات
ك�برى للرفع م��ن م�ستوى ت�أهيل املعلم
وتطوره املهني امل�ستمر ،حيث ربط ت�أهيل
املعلم وتطويره املهني امل�ستمر بربامج

امل�شاركني يف هذه الفعالية و�أ�شاد بجهود كلية الرتبية،
وهن�أ �إخوانه و�أخواته املعلمني واملعلمات بهذه املنا�سبة،
وذكرهم ب�شرف هذه املهنة العظيمة والر�سالة املهمة
وامل�س�ؤولية التي تقع على كاهلهم.
و�أك��د �أهمية ه��ذه املهنة و�أن��ه��ا تقوم على العالقة
اجليدة بني الطالب ومعلمه ،وه��ي حجر ال��زاوي��ة يف
امل�سرية العلمية والعملية ونقطة االنطالقة احلقيقية
نحو م�ستقبل واعد ي�ؤهله لأن يكون ع�ض ًوا اً
ومنتجا.
فعال
ً
وقال معاليه :نراهن على املعلم؛ لأنه هو �أ�سا�س نه�ضة
املجتمع وتنويره ،فهو من ي�ساعد على �إخراج جيل قادر
على بناء بلده وجمتمعه ،وهو قادر على �إحداث ت�أثري
واع ملا يدور حوله من �أحداث،
�إيجابي يف تن�شئة جيل ٍ
وجيل قادر على رفعة بالده ،وذلك من خالل ما تعلمه

�أ�سا�سية ينبغي �أن توليها جميع الدول واملنظمات العناية الكربى.
�إن ر�سالة التعليم التي ي�شرف بحملها املعلمون يف خمتلف
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية يف ق�ط��اع��ات التعليم ال�ع��ام واجلامعي
ر�سالة عظيمة �شرفنا اهلل بها جميعًا ،وينبغي �أن ندرك حجم
الأمانة التي حملناها ،ومن هنا وجب علينا كمعلمني و�صناع
ق��رار يف قطاعات التعليم املختلفة �أن ن�سعى للتنمية املهنية
امل�ستمرة لنا وجلميع املعلمني على خمتلف م�ستوياتهم؛ حتى
ن�ستطيع �أن ن ��ؤدي حق التعليم كما يجب للأجيال القادمة،
فهم عماد امل�ستقبل وبُنا ُته.

ال��ر�ؤي��ة لتحقيق مرتكز
«االق���ت�������ص���اد امل���زده���ر»
�إمي���ا ًن���ا ب����دوره امل��ح��وري
يف ت�أهيل القوى العاملة
الوطنية.
ونحن يف كلية الرتبية
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
ن�شرف بالر�سالة التي
نحملها يف �إعداد املعلم،
ون�سعى م��ن خ�لال اخل�ب�رات املرتاكمة
للكلية يف امل�ساهمة يف �إع���داد معلمني
�أكفاء ،ويف برامج التطور املهني امل�ستمر
لهم .كما تعمل الكلية بالتعاون مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص بتطوير �سيا�سات �إعداد
املعلم وتطوره املهني ،كما ت�ضطلع الكلية
ومن�سوبوها مب�س�ؤولية البحث العلمي
و�إج���راء الدرا�سات واال�ست�شارات التي
ت�سهم يف رف��ع م�ستوى ت�أهيل املعلمني
وتطورهم املهني امل�ستمر.
وت�سعى الكلية بتحقيق ر�ؤيتها لتكون
بيت اخل�برة ال�ترب��وي الأول يف الوطن
العربي ،وهو ما �أكدته عدد من الت�صنيفات
واالعتمادات الدولية ،و�آخرها ا�ستمرار
كلية الرتبية يف ن��ادي �أف�ضل مائة كلية
تربية يف العامل  -والكلية الأوىل على
م�ستوى الوطن العربي وال�شرق الأو�سط-
وفق ت�صنيف �شنغهاي.
�أ.د .فهد ال�شايع  -عميد كلية الرتبية
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

من �شتى العلوم التي انتقلت �إليه من خالل معلميه.
موقع االحتفال
و�سيكون احل�ضور للرجال يف كلية الرتبية مبنى 15
والن�ساء يف كلية الرتبية مبنى  ،2و�سيتم تغطية الفعالية
وبثها على عدد من القنوات التلفزيونية ،وكذلك برنامج
البري�سكوب وال�سناب ،ف�ض ً
ال عن البث املبا�شر جلامعة
امللك �سعود.
وي�أتي احتفاء كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود باملعلم
يف يومه العاملي �إمي��ا ًن��ا منها ب�أهمية �صناعة الوعي
املجتمعي بدور ومكانة املعلم.
�صرح بذلك امل�شرف على العالقات العامة والإعالم
بكلية الرتبية الدكتور حممد بن عبداهلل ال�شهري.

وممَّ ��ا م� َّ�ن اهلل ب��ه علينا يف ه��ذا ال��وط��ن ال�ع��زي��ز �أن ه�ي��أ لنا
قيادة حكيمة �أولت التعليم على وجه العموم واملعلم على وجه
اخل�صو�ص اهتمامها منذ توحيدها على يد املغفور له امللك
عبدالعزيز طيب اهلل ث ��راه ،و�أب�ن��ائ��ه امل�ل��وك م��ن ب�ع��ده رحمهم
اهلل جميعًا ،وحتى ه��ذا العهد ال��زاه��ر بقيادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز وويل ع�ه��ده الأم�ي�ن
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان حفظهم اهلل.
�أ.د .حممد بن �صالح النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية والتعليمية

اليوم العالمي للمعلم
منذ � 5أك��ت��وب��ر 1994م يحتفل ال��ع��امل باليوم
العاملي للمعلمني تفعي ً
ال للتو�صية امل�شرتكة ال�صادرة
عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعمل والثقافة «اليون�سكو» يف عام 1966م
واملتعلقة بحقوق املعلم.
ويج�سد مو�ضوع هذا العام وهو «احلق يف التعليم
يعني احلق يف معلم م�ؤهل» فكرة �أنَّ االهتمام يف
ت�أهيل املعلم تربو ًّيا و�أكادمي ًّيا ما زال حتد ًيا م�ستم ًرا،
للو�صول �إىل �أه��داف التعليم العام وحتقيق ر�ؤية
 ،2030ويف ه��ذا ال�صدد ،طرحرت وزارة التعليم
برامج تطوير مهني تعليمي �صيفي يف عدة جامعات،
ال كام ً
ال ت�أهي ً
ليقينها بحق املعلم ب�أن يكون م�ؤه ً
ال؛
كي يتمكن من �أداء ر�سالته الرتبوية على �أف�ضل وجه.
فواجبنا جمي ًعا ت�سليط ال�ضوء على �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ،وكيفية حتقيقها ل�ضمان تعليم
جيد و�شامل للجميع� ،إذ �إن �إعداد معلم اليوم يختلف
عن �إعداد املعلم قبل خم�سني عا ًما .وعلينا عر�ض
ومناق�شة التقدم الذي �أحرزته اجلامعات ،وكذلك
مناق�شة التحديات امل�ستمرة يف التعليم العايل
للو�صول �إىل �ضمان تعليم جيد للجميع وتعزيز فر�ص
التعلم.
فالتعليم  -وال���ذي توليه حكومتنا الر�شيدة
الأهمية  -هو ثروة الوطن الأوىل لتحقيق التقدم،
و�أحد الركائز الأ�سا�سية لالزدهار .واملعلم هو الأداة
الرئي�سية للتحول �إىل جمتمع املعرفة ،فتحية وتقدير
لك معلم ومعلمة يف وطننا املعطاء.
د .رجاء بنت عمر باحاذق
وكيلة كلية الرتبية

يوم المعلم ودور الجامعات

اختارت منظمة اليون�سكو
ل��ه��ذه ال�����س��ن��ة ���ش��ع��ار ال��ي��وم
العاملي للمعلم بربطها بني
ت�أهيل املعلم وح��ق الطالب
يف التعليم «ت�أهيل املعلم حق
للمتعلم» ،ورغ��م �أن الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان الذي
�أط��ل��ق ع��ام 1948م �أك��د �أن
التعليم حق �أ�سا�سي للإن�سان،
�إال �أن منظمة اليون�سكو تريد �أن ت�ؤكد �أن
ال��ط��م��وح لي�س جم��رد ت��ق��دمي �أي ن��وع من
التعليم للطالب ،ولكن ينبغي �أن يتم تقدمي
تعليم مميز لهم ،وال ميكن ذلك دون �أن يكون
للطالب حق يف التعلم على يد معلم م�ؤهل.
واجلامعات مبا حتويه من كليات تربية
وكليات م�ساندة لها يف �أداء �أدواره��ا ،يقع
على عاتقها عبء كبري يف �إع��داد وتطوير
املعلم املت�صف بالت�أهيل ،الذي ي�ستحق �أن
يتعلم على يديه طالب التعليم العام ،وينبغي
�أن يركز الت�أهيل ال��ذي نن�شده يف برامج
كليات الرتبية على �إك�ساب اخلريج معارف
تخ�ص�صية عميقة ،ومهارات وخربات تربوية
مميزة ،مع قدرته على تقدمي التخ�ص�ص يف
قالب تربوي ينا�سب الفئات العمرية للطالب
الذين �سيدر�سهم ،ويراعي التباين الذي قد
يواجهه املعلم بني الطالب بتباين خلفياتهم
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.
وميكن �أن حتقق كليات الرتبية هذا النوع

من الت�أهيل بارتكازها على
كليات تخ�ص�صية تقدم عمقاً
معرفياً ومهارياً تخ�ص�صياً
مم����ي����زاً ي�����س��اع��د م��ع��ل��م��ي
امل�ستقبل على التعامل مع ما
ميلكونه من معارف ومهارات
بقدرة عالية ،ويك�سبهم مهارة
تكييف املعرفة التخ�ص�صية؛
ل���تُ���ق���دم ل��ل��ط�لاب ب�����ص��ورة
لب�س �أو
منا�سبة دون �أن يَ��ح��دث لديهم
ٌ
ر�س ُخ يف �أذهانهم،
خط�أ �أو ت�سطي ٌح علمي يَ ُ
ويُخالط املعرفة العلمية ال�صحيحة لديهم.
كما يفرت�ض �أن يرتكز الت�أهيل على تقدمي
املعرفة الرتبوية يف �سياق مهاري متكرر
وم��ت��و���س��ع م��ع ال��وق��ت �أث���ن���اء ���س�يره��م يف
الربنامج ،لينتهي ب�إتقان معلم امل�ستقبل
للمهارات الرتبوية الأ�سا�سية ،وامتالكه
ق��درة على التكيف م��ع البيئات الرتبوية
املختلفة ،وميكنه من تطوير الذات مبا يكفل
له النجاح يف �أي �سياق تربوي قد يعي�ش فيه
�أثناء ممار�سته للتعليم.
ف����إذا ت��واف��رت ه��ذه امل��ي��زات يف برامج
�إع��داد املعلم قبل اخلدمة �أو يف الربامج
التطويرية �أثنائها ف�إننا ن�ضمن – ب�إذن اهلل
– توفري معلم م�ؤهل وكفء لطالبنا ،يتوافق
مع �شعار اليوم العاملي للمعلم.
�أ .د� .سعيد بن حممد ال�شمراين
وكيل كلية الرتبية لل�ش�ؤون الأكادميية
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أمل جديد لمرضى السرطان في أعماق البحار
جامعات عالمية

تو�صل علماء يف جامعة �سالفورد الربيطانية
مبان�شي�سرت� ،إىل �أن مواد كيميائية م�ستخل�صة
م��ن ال��ق��واق��ع البحرية ،ق��د ت�ساعد يف عالج
خ�صو�صا
�أن����واع خمتلفة م��ن ال�����س��رط��ان��ات،
ً
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عند الأطفال ،ووجد علماء الطب احليوي يف
اجلامعة� ،أن ال�سكريات املوجودة يف القواقع
ال�صغرية ،كانت فعالة بنف�س م�ستوى العقاقري
امل�ستخدمة يف عالج �أنواع من ال�سرطانات.

واكت�شف فريق الباحثني �أن املادة الكيميائية
يف القواقع قد تكون منا�سبة لعالج الأطفال
امل�صابني بال�سرطان ،نظ ًرا ل�سميتها املنخف�ضة،
و�آثارها اجلانبية الأقل ،مقارنة ب�أدوية ال�سرطان
امل�ستخدمة حاليا ،فقد اخترب العلماء �سكريات
القواقع يف عالج �سرطانات الدم والثدي والرئة
والقولون ،حيث �أظهرت نتائج م�شجعة �إيجابية.
و�أ�شار الدكتور ديفيد بي ،كبري الباحثني،
ومدير م�ؤ�س�سة كيد�سكان اخلريية لأبحاث
�سرطانات الأطفال� ،إىل �أن ال�سكريات امل�شتقة
من الثدييات كانت منذ فرتة طويلة م�صد ًرا
الخ��ت��ب��ارات و�أب��ح��اث علماء ال�سرطان حول
العامل� ،إال �أن النتائج مل تكن حا�سمة حتى الآن.
و�أ���ض��اف �أن �أدوي���ة ع�لاج ال�سرطان تقوم
على �إيقاف انق�سام اخلاليا امل�صابة ،و�سيعمل
العالج اجلديد على زيادة فعالية تدمري اخلاليا
ال�سرطانية مع الت�سبب ب�أقل قدر ممكن من
الأ�ضرار للأن�سجة واخلاليا ال�سليمة.

�إن كان عمرك قد جتاوز ال�ستني

ً
توقف فورا عن تناول حبة «أسبرين» يوميا!
تو�صلت درا�سة حديثة و�صفت باملهمة للغاية،
�إىل �أن تناول الأ�سربين يوم ًيا قد ي�سبب �أ�ضرا ًرا
لكبار ال�سن الأ�صحاء ،ت�صل �إىل خطر حدوث
نزيف داخلي مميت.
ووف ًقا للدرا�سة الأمريكية الأ�سرتالية ،التي
ن�شرت �صحيفة «الغادريان» الربيطانية مقتطفات
منها ،ف ��إن التجارب مل ت�ؤكد فوائد الأ�سربين
للأ�شخا�ص الأ�صحاء فوق �سن ال�سبعني.
وعن نتائج هذه الدرا�سة الكبرية ،قال اخلرباء
�إنها مهمة للغاية ،حمذرين من العالج الذاتي
بالأ�سربين.
وت�ضمنت الدرا�سة الأخرية جمموعتني� ،شملت
�شخ�صا ،ف��وق  70عا ًما يف الواليات
19.114
ً
املتحدة و�أ�سرتاليا كانوا جمي ًعا ب�صحة جيدة ،ومل
يعانوا �ساب ًقا من م�شاكل يف القلب ،و ُمنحوا ن�صف
جرعة يوم ًيا من الأ�سربين ملدة خم�س �سنوات.
ولكن الأقرا�ص مل تقلل خطر التعر�ض مل�شاكل
يف القلب �أو يثبت عنها �أي فوائد �أخرى ،بل زادت
من عدد حاالت نزيف املعدة الرئي�سي ،وزادت
خماطر الوفاة لدى املجموعة التي كانت تتناول
الأ�سربين بن�سبة  5.9يف املئة مقارنة بن�سبة 5.2
يف املئة ملجموعة ثانية مل تتناول الأ�سربين.
وق��ال الربوفي�سور ج��ون ماكنيل من جامعة

مونا�ش الأ�سرتالية« :هذا يعني �أن املاليني من
كبار ال�سن الأ�صحاء يف جميع �أنحاء العامل الذين
يتناولون جرعة منخف�ضة من الأ�سربين دون
�سبب طبي ،يفعلون ذلك بال داع».
و�أ���ض��اف �أن ه��ذه النتائج �ست�ساعد الأطباء
الذين ظلوا غري مت�أكدين ب�ش�أن ما �إذا كان عليهم
التو�صية بتناول الأ�سربين للمر�ضى الأ�صحاء.
بينما و�ضف الربوفي�سور بيرت روث��وي��ل ،من

جامعة �أك�سفورد الربيطانية ،وهو خبري بارز يف
�صنع الأدوية ،النتائج بـ«احلا�سمة» ،حمذ ًرا من �أن
العالج الذاتي بالأ�سربين يف غياب م�ؤ�شر طبي
وا�ضح «�أمر ال يُن�صح به».
وين�صح �أي �شخ�ص �أخذ جرعة منخف�ضة من
الأ�سربين لفرتة طويلة بعدم التوقف ال�سريع ،لأن
ذلك قد ي�سبب � ً
أي�ضا م�شاكل.

اكت�شفها باحثون يف جامعة تك�سا�س �إيه �آند �إم

مواد ذكية جديدة قد تفتح مجاال علميًا جديدا للعلماء

اكت�شف باحثون يف جامعة تك�سا�س
�إيه �آند �إم جمموعة من املواد الذكية
اجلديدة القادرة على حت�سني كفاءة
ح��رق ال��وق��ود يف امل��ح��رك��ات النفاثة
�إىل درجة كبرية ،و�ستقلل بذلك من
تكلفة رحالت الطريان ومن �أ�صوات
ال��ط��ائ��رات امل��زع��ج��ة ف���وق املناطق
امل�أهولة .وميكن ا�ستخدام هذه املواد
يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ع���دي���دة يف جم���االت
�صناعية متنوعة.
وق���ال ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م ك��رام��ان
اخل��ب�ير الأه����م يف ���ش��رك��ة �شيفرون
ورئي�س ق�سم علوم وهند�سة امل��واد
يف اجل��ام��ع��ة «ط��ورن��ا م���واد ج��دي��دة
اً
جمال جديدًا يف البحث العلمي
تفتح
ومتهد البتكار تقنيات جديدة � ً
أي�ضا».
ون�شرت درا�سته يف جملة �سكريبتا
ماتريياليا.
يرتكز هذا االكت�شاف على اجلمع
بني جمالني من علم املواد تدخل بهما
ال�سبائك املعدنية �أو املعادن املكونة
م��ن عن�صرين �أو �أك��ث�ر .ويتمحور
امل��ج��ال الأول ح��ول ال�سبائك التي
تتذكر ال�شكل ،وهي املواد الذكية التي
بو�سعها التحول من �شكل �إىل �آخر

مبحفزات حم��ددة ك��احل��رارة .ت�صور
ع�صا معدنية م�ستقيمة تلتوي لت�صبح
لول ًبا ،وبعد تغيري درجة احلرارة يعود
اللولب �إىل �شكل الع�صى امل�ستقيم.
وت�����ش��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات املحتملة
الأخرى لل�سبائك التي تتذكر ال�شكل
الأج��ه��زة �شديدة احل���رارة ،كاملحرك
النفاث .لكن هذه ال�سبائك مل ت�ستجب
حتى الآن �إال يف درج��ة ح��رارة 400
مئوية ،و�إ�ضافة عنا�صر كالذهب �أو
البالتني �سيزيد هذه احلرارة و�سينتج
مواد �أكرث كلفة.
بد�أ كارمان هذا البحث �أثناء عمله
على م�شروع خا�ص بوكالة نا�سا بهدف
�إيجاد حل م�شكلة التحكم بامل�ساحة
ب�ين �شفرات ال��ت��ورب�ين وق��اع��دت��ه يف

امل��ح��رك ال��ن��ف��اث� .إذ يعمل املحرك
النفاث ب�أح�سن كفاءة عندما تكون
الفتحة بني �شفرات التوربني وقاعدته
�صغرية ،لكن يف الوقت ذات��ه يحتاج
نظام الت�صفية �إىل حيز جيد للتعامل
مع ظروف الت�شغيل غري االعتيادية.
وميكن لل�سبيكة التي تتذكر ال�شكل
واملرتبطة بقاعدة ال�شفرات �أن ت�سمح
ب��احل��د الأدن����ى م��ن الت�صفية خالل
�أن��ظ��م��ة ال���ط�ي�ران ك��اف��ة ،مم��ا يقلل
ا�ستهالك الوقود.
والتطبيق املهم الآخر لل�سبيكة التي
تتذكر ال�شكل خف�ض ال�ضو�ضاء التي
ت�سببها الطائرات �أثناء هبوطها يف
املطارات .فالطائرات امل�صممة بفتحة
�ضجيجا ،لكنها
عادم كبرية تبقى �أقل
ً

�أق���ل ك��ف��اءة يف ال��ط�يران .ل��ذا ميكن
ا�ستخدام ال�سبيكة املتذكرة لل�شكل
لتغيري حجم ف��وه��ة ال��ع��ادم تلقائ ًيا
اع��ت��م��ادًا على م��وق��ع ال��ط��ائ��رة حني
تكون يف اجلو �أو خالل الهبوط� .أي
�أن هذا التغيري �سي�ؤمن ت�شغيلاً �أكرث
كفاءة �أثناء قيادة الطائرة يف اجلو،
و�ضو�ضاء �أقل �أثناء الهبوط.
وق���رر ك��ارام��ان وزم��ل�ا�ؤه حماولة
رف��ع درج��ة ح��رارة ال�سبيكة املتذكرة
لل�شكل عن طريق تطبيق مبادئ فئة
ج��دي��دة م��ن امل����واد؛ وه��ي ال�سبائك
ع��ال��ي��ة الأن�ت�روب���ي ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من
�أربعة عنا�صر �أو �أك�ثر مدجمني م ًعا
بن�سب مت�ساوية تقري ًبا .وابتكر الفريق
مواد م�ؤلفة من �أربعة عنا�صر تعرف
ب�إمكانية ت�شكيلها لل�سبائك املتذكرة
لل�شكل ،معتمدين ا�ستبعاد الذهب �أو
البالتينيوم .قال كارامان« :اكت�شفنا
عندما خلطنا هذه العنا�صر بن�سب
مت�ساوية �أن امل��واد الناجتة ميكن �أن
تعمل ب��درج��ة  500مئوية ،و�أخ��رى
تعمل عند درج��ة ح��رارة  700مئوية
دون �إ�ضافة الذهب والبالتني ،وهذا
اكت�شاف كبري مل يكن متوق ًعا».

جامعة بريطانية تطلق «تجربة»
اللتقاط النفايات الفضائية

يقدر العلماء كمية النفايات املوجودة يف الف�ضاء بنحو  7500طن من
الأقمار اال�صطناعية املهملة و�أج��زاء من �صواريخ ا�ستخدمت لإي�صال
�أقمار ا�صطناعية �إىل مداراتها حول الأر�ض وغريها من القطع املعدنية
التي تدور حول الأر�ض.
وتتكاثف جهود العلماء حول العامل للتخل�ص من هذه النفايات� ،إذ
�أطلق باحثون من مركز الف�ضاء يف جامعة �سري يف اململكة املتحدة يف
�شهر �أبريل/ني�سان املا�ضي قم ًرا ا�صطناع ًيا يدعى رميوفديربي�س �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية على منت مركبة دراجون التابعة ل�شركة �سبي�س
�إك�س ،بهدف �إجراء �أول جتربة لتقنية جمع النفايات الف�ضائية.
�أطلق القمر اال�صطناعي ج�س ًما بحجم �صندوق �صغري ليلعب دور
هدف يجب التقاطه ،ثم �أطلق �شبكة اللتقاطه .وقال جوجليلمو �أجليتي
مدير مركز الف�ضاء يف جامعة �سري�« :أدى القمر اال�صطناعي عمله
كما كنا ن�أمل ،ودار ال�صندوق مثل قطع اخلردة التي تطفو يف الف�ضاء،
ويو�ضح مقطع الفيديو كيف ا�ستطاعت ال�شبكة التقاطه ،ونحن را�ضون
متا ًما عن نتائج هذه التجربة».
و�ستبقى ال�شبكة عند بدء عمل القمر اال�صطناعي ر�سم ًيا مو�صولة
بالقمر اال�صطناعي «رميوفديربي�س» لت�سحب النفايات الف�ضائية �إىل
الأر���ض عند نهاية املهمة ،لكن ال�شبكة وال�صندوق يف ه��ذه التجربة
�سيحرتقان يف الغالف اجل��وي للأر�ض خالل ال�شهرين املقبلني ،ولو
�أجريت التجربة يف م�ستوى �أعلى من الغالف اجلوي ،ال�ستمر كالهما
بالدوران حول الأر�ض مع بقية النفايات الف�ضائية.
و�أك��د جوجليلمو �أن القمر اال�صطناعي «رميوفديربي�س» �سيجري
جتربة �أخرى عام � ،2019إذ �سيطلق حربة على هدف معني اللتقاطه،
ويطور علماء رو�س جهاز ليزر �ضخم لتدمري النفايات الف�ضائية ،وتطور
وكالة نا�سا � ً
أي�ضا �صفيحة كبرية اللتقاط النفايات الف�ضائية.
وت�شكل ال��ن��ف��اي��ات الف�ضائية خ��ط � ًرا ع��ل��ى ال�����ص��واري��خ والأق��م��ار
اال�صطناعية التي تدور حول الأر�ض وي�ؤدي تراكمها �إىل �صعوبة �إطالق
مركبات ف�ضائية جديدة.

استحدثه علماء بجامعة طوكيو

ابتكار مجال مغناطيسي قوي
يقربنا من االندماج النووي
ال �شك �أن الطاقة النظيفة القليلة التكلفة كانت وال تزال حل ًما
ورد ًّيا ،ويرى العلماء �أن االندماج النووي «التفاعل الذي ميد النجوم
كال�شم�س -بطاقتها الهائلة» قد يكون الو�سيلة الأن�سب لتحقيقذلك� ،إال �أن امل�شكلة �أنه ي�صعب ج ًّدا الإبقاء على ذلك التفاعل مدة
كافية؛ لكننا �صرنا م�ؤخ ًرا �أقرب �إىل التغلب على تلك امل�شكلة� ،إذ
�صرح علماء فيزياء من جامعة طوكيو �أنهم ا�ستحدثوا �أقوى جمال
مغناطي�سي ميكن ال�سيطرة عليه.
وقال �شوجريو تاكياما ،قائد الفريق البحثي« :من طرائق توليد
قي يُدعى توكاماك،
الطاقة االندماجية :ح�صر البالزما يف جهاز َحل َ ّ
ال�ستخراج الطاقة منها؛ واملجال املغناطي�سي الذي يتطلبه التوكماك
ي�شبه جدًّ ا املجال الذي ميكن جهازنا ا�ستحداثه».
ولأجل توليد ذلك املجال املغناطي�سي ابتكر باحثو جامعة طوكيو
جهازًا معقدًا ق��اد ًرا على �ضغط التدفق املغناطي�سي «طريقة من
ِ
منا�سبة للإجراء داخل املعمل»
طرائق توليد املجاالت املغناطي�سية
وو�صفوا ما عملوه يف ورقة بحثية جديدة ن�شروها يف جملة «ريفيو
�أوف �ساينتفيك �إن�سرتمنت�س».
وا�ستطاعوا با�ستخدام ذلك اجلهاز توليد جمال مغناطي�سي تبلغ
كثافة تَد ُّفقه  1200ت�سال ،وه��ذا يبلغ نحو � 120أل��ف �ضعف قوة
مغناطي�سات الثالجات مثلاً .
َّ
�صحيح �أنه لي�س �أقوى جمال يولد على الإط�لاق ،لكن ما مييزه
�أن العلماء ا�ستطاعوا الإبقاء عليه  100ميكروثانية ،وهذا يبلغ �ألف
�ضعف �أط��ول مدة بلغها العلماء يف املحاوالت ال�سابقة؛ وفوق هذا
ا�ستطاعوا ال�سيطرة عليه ،فلم يدمر جهازهم كما حدث حينما حاول
غريهم �ساب ًقا توليد جماالت قوية.
معنى هذا -كما �أ�شار تاكياما� -أن جهاز الفريق ي�سعه توليد جماالت
ُق ّوتها و ُمدتها قريبتان من
احل��د الأدن���ى للقوة وامل��دة
الالزمتي حل��دوث اندماج
نْ
ن������ووي م�����س��ت��ق��ر ،وه����ذا
يق ِّربنا من الطاقة النظيفة
ال�ل�احم���دودة ال��ت��ي مكثنا
نحلم بها منذ قرون.
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التدخين مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالخرف
د .علي مو�سى ال�صبحيني

مراحل تطور مرض ألزهايمر «»4

يتطور املر�ض من خالل النظر �إىل ثالث مراحل هي على الرتتيب:
املرحلة الأوىل :مر�ض الزهامير اخلفيف :وهي مرحلة تقع يف بداية التطور
املر�ضي وت�ستمر من «� »4—2سنوات ،وميكن متييز الآتية من خالل هذه
املرحلة :يقولون ال�شيء نف�سه ويكررون هذا ال�شيء ويفقدون االهتمام مبا
كانوا ي�ستمتعون به �سابقاً ،ويجدون �صعوبة يف تذكر بع�ض الأ�سماء ،والأماكن
املعروفة ،ويتفقدون الأ�شياء �أكرث من املعتاد ،ويعانون من تغريات يف ال�شخ�صية
يالحظها عليهم املعارف و�أفراد الأ�سرة ،ويجدون �صعوبة يف ا�ستيعاب الأفكار
املعقدة ويجدون م�شاكل يف التفكري التجريدي ،و�ضعف املبادرة .املرحلة
الثانية :مر�ض الزهامير املتو�سط :ويف هذه املرحلة تتطور الأعرا�ض لدى
املري�ض وت�ستمر بحدود « � »10—2أعوام ،ويعاين املري�ض من ال�ضياع يف بع�ض
الأماكن ،والن�سيان ،وفقدان القدرة على التوا�صل ،وال يتذكر الأحداث خا�صة
القريبة ويحتاج �إىل م�ساعدة يف حياته اليومية ،ويكرث الت�شاجر مع النا�س ،كما
يكرث لديه التخيل للأحداث التي مل تقع �أ�ص ً
ال ،ويعاين من الأرق ،واال�ضطراب
ومن ال�صعوبة يف النوم.
املرحلة الثالثة :مر�ض الزهامير احل��اد :وت�ستمر هذه املرحلة بحدود
« � »3—1أع��وام وهنا املري�ض ت��زداد حالة املري�ض �سو ًءا ،وال يقدر على
ا�ستعمال �أو فهم الكلمات� ،أو التعرف على �أفراد الأ�سرة ،ومراعاة نف�سه �أو
التحرك مبفرده ،ويف هذه املرحلة البد من الرعاية امل�ستمرة له ب�صورة 24
�ساعة يف اليوم و�سبعة �أيام يف الأ�سبوع .وت�ؤكد الدرا�سات «حممد2012،؛
عبدربه2013،؛ وحجازي »2012 ،على �ضرورة و�أهمية الك�شف املبكر عن
املر�ض ،ف�إنه ي�ساعد على �سرعة البدء يف العالج قبل �أن تتطور امل�شكلة املر�ضية
للمري�ضوتتفاقمحالته.
�أ�سباب مر�ض الزهامير :هناك جمموعة من الأ�سباب تقف وراء ظهور
حاالت الإ�صابة مبر�ض زهامير كما �أكدت عليها الدرا�سات ومنها الآتي:
يرى حجازي «� »2012إن هناك جمموعة من العوامل تقف وراء ظهور
الإ�صابة مبر�ض الزهامير منها:
 .1العوامل الوراثية� :إن العوامل الوراثية تلعب دوراً رئي�ساً يف الإ�صابة مبر�ض
الزهامير ،حيث ينت�شر بني الأق��ارب من الدرجة الأوىل �إن كان يف العائلة
�إ�صابات �سابقة بهذا املر�ض.
 .2اال�ستجابات االلتهابية:ك�شفت الدرا�سات عن وجود التهابات عميقة يف
�أدمغة امل�صابني بداء الزهامير.
 .3الإجهاد امل�ؤك�سد� :إن تكتل البيتا الن�شواين واال�ستجابة االلتهابية رمبا
ي�ؤديان �إىل �إتالف احلبيبات اخليطية «م�صانع الطاقة للخلية».
 .4م�ستويات الكال�سيوم:زيادة م�ستوى الكال�سيوم قد ي�سبب موت اخلاليا
الدماغية.
 .5التقدم يف العمر :التقدم يف العمر ال ي�سبب املر�ض ولكن ت�أثريات
ال�شيخوخة ميكن �أن تعزز ن�شوء داء الزهامير.
 .6اجلن�س� :إن الن�ساء تعاين من املر�ض �أكرث من الرجال وهن �أكرث عر�ضة للعته.
 .7الرتبية� :إن امل�ستويات املتدنية من الرتبية عامل ي�شكل خطورة يف املر�ض.
� .8إ�صابة الر�أ�س :وقد لوحظ �أن املالكمني الذين يتعر�ضون ل�ضربات الر�أ�س
ي�صابون بهذا املر�ض.
ق�سم علم النف�س
�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

عقار جديد لعالج الزهايمر
متكن فريق من الباحثني الأمريكيني من ابتكار عقار جديد ثبت �أنه
ي�ؤخر الإ�صابة مبر�ض الزهامير يف فئران التجارب من خالل حماكاة
الفوائد التي تعود على املخ نتيجة ممار�سة التمارين الريا�ضية اليومية.
يقوم العقار املبتكر بامل�ساعدة يف تكوين خاليا ع�صبية جديدة،
وبالتايل حت�سني مهارات التفكري لدى حيوانات املخترب ،عن طريق تدمري
الربوتينات املارقة التي ت�سبب الإ�صابة بالزهامير ،بح�سب �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية .ويعد الأ�سلوب املبتكر بداية الطريق لتطوير �أدوية تغذي
�إنتاج اخلاليا الع�صبية باملخ ،التي تعرف با�سم  .neurogenesisوقال
كبري الباحثني يف الدرا�سة التي �أجريت يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س
العام ،بروفي�سور رودلف تانزي ،مدير وحدة �أبحاث الوراثة وال�شيخوخة:
«بد�أت الدرا�سة اعتمادًا على فر�ضية �أن التمارين الريا�ضية هي واحدة من
�أف�ضل الطرق لتحفيز تكوين اخلاليا الع�صبية ،ومن ثم مت حتديد الأحداث
اجلزيئية واجلينية املعنية بتكوين اخلاليا الع�صبية ،بهدف ا�ستثارة ما يحاكي
الآثار املفيدة للتمرينات من خالل العالج اجليني والعنا�صر الدوائية».
و�أ�ضاف �إن جمرد القيام مبمار�سة التمرينات الريا�ضية �أو امل�شي ال�سريع
�أو ركوب الدراجة ملدة  30دقيقة ي�ؤدي �إىل �ضخ املزيد من الدم �إىل املخ،
مما يوفر الأك�سجني واملواد الغذائية ،ف�ض ً
ال عن �أن الن�شاط البدين ي�ؤدي
�إىل �إنتاج بروتني ي�سمى  ،BDNFووظيفته هي حماية خاليا املخ وتهيئة
بيئة منا�سبة لإنتاج خاليا ع�صبية جديدة.
وقال الباحث دكتور �سي هون ت�شوي ،وهو م�شارك رئي�سي يف الدرا�سة،
�إن نتائج اختبارات ال�سلوك ك�شفت �أن الفئران ،التي تكونت لديها خاليا
ع�صبية جديدة نتيجة ملمار�سة الريا�ضة �شهدت حالة حت�سن يف الأداء
الإدراك���ي بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض م�ستويات  ،beta amyloidوهي
الربوتينات املارقة التي تت�شكل يف كتل يف �أخماخ مر�ضى الزهامير ،وتعيق
بقاء اخلاليا الع�صبية اجلديدة بها.

ذك��رت درا�سة جديدة يف كوريا
اجل��ن��وب��ي��ة �أن خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة
باخلرف يزداد لدى املدخنني ولكن
الإق�لاع عن ه��ذه العادة ميكن �أن
يحد من هذا اخلطر.
وق������ال م���ع���دو ال����درا�����س����ة يف
دوري���ة ط��ب الأع�����ص��اب ال�سريري
والتطبيقي� ،إن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة
ب��اخل��رف ق��ل بن�سبة  14يف املئة
و 19يف امل��ئ��ة بالرتتيب بالن�سبة
للمقلعني عن التدخني منذ فرتة
ط��وي��ل��ة وال��ذي��ن مل ي��دخ��ن��وا على
الإط�لاق ،وذلك مقارنة باملدخنني
الذين ا�ستمروا يف التدخني.
وقال دايني ت�شوي ،كبري معدي
الدرا�سة من كلية الطب بجامعة
�سول الوطنية� ،إن «التدخني معروف

خدمة القارئ الب�صري

ب��أ���ض��راره ال�سلبية على ال�صحة،
مبا يف ذل��ك الإ�صابة بال�سرطان
و�أمرا�ض �شرايني القلب ،ولكن يقل
بالت�أكيد ن�سب ًيا على ت�أثري التدخني
على �أدمغتنا».

وت�����ش�ير ال���درا����س���ة �إىل ع��دة
درا���س��ات �أج��ري��ت يف الثمانينات
والت�سعينات ،ووجدت �أن التدخني
يحد من خطر الإ�صابة بالزهامير
ولكن هذه الدرا�سات كانت متولها

عادة �شركات التبغ.
وق����ال ت�����ش��وي مل��وق��ع روي�ت�رز
هيلث« :كان هناك اعتقاد خاطئ
ب�أن الت�أثري املن�شط للنيكوتني قد
يعمل كعامل وقائي من اخلرف».
وق��ال ت�شوي �إن «النقطة املثرية
لالهتمام هي �إمكانية وقف زيادة
خطر الإ�صابة باخلرف املرتبط
ب��ال��ت��دخ�ين م���ن خ��ل�ال الإق��ل�اع
عنه».

رجل مشلول يمشي مجددًا بفضل قطب كهربائي
ا�ستعاد �شاب �أمريكي يعاين �شل ً
ال
�سفليا ت��ا ًم��ا منذ تعر�ضه حلادثة
قبل خم�س �سنوات ،ال��ق��درة على
امل�شي بف�ضل قطب كهربائي زُرع
يف عموده الفقري ،على ما �أظهرت
درا�سة حديثة ن�شرتها جملة «نيت�شر
ميدي�سني» .ه��ذا ال�����ش��اب �أ�صيب
بال�شلل بعد حادثة على زالقة جليد
را بعموده
�آل��ي��ة �أحل��ق��ت �أذى ك��ب�ي ً
الفقري يف و�سط الظهر ،ما ت�سبب
ل��ه بعجز ت��ام ع��ن امل�شي وف��ق��دان
للإح�سا�س يف الن�صف الأ�سفل من
اجل�سم .ويف �إط��ار ه��ذه الدرا�سة
التي انطلقت يف  2016بعد ثالث
�سنوات من احلادثة ،زرع جراحون
يف م�ست�شفى «م��اي��و كلينيك» يف
مدينة روت�ش�سرت بوالية ميني�سوتا
الأمريكية ،قط ًبا كهربائ ًيا يف حيز
العمود الفقري ال��واق��ع يف اجل��زء
اخلارجي من القناة النخاعية حتت

منطقة الإ�صابة ،وكان هذا القطب
الكهربائي امل��رب��وط بجهاز ناظم
م��زروع يف البطن مت�ص ً
ال ال�سلك ًيا
بجهاز حتكم خارجي.

وقد تابع هذا ال�شاب البالغ حاليا
 29عا ًما ،جل�سات حتفيز كهربائي
ومت��اري��ن ج�سدية على م��دى 43
أ�سبوعا ،ويف غ�ضون �أ�سبوعني ،بات
�
ً

يف ا�ستطاعته �أن يغت�سل ويخطو
خطوات باال�ستعانة ب�أداة م�ساعدة
على امل�شي حت��ت ت ��أث�ير التحفيز
الكهربائي.

�أخطاره ت�شمل الوالدة املبكرة وانخفا�ض وزن املولود

دراسة تحذر من وصول الهواء الملوث للجنين عبر المشيمة

ّ
حذرت درا�سة بريطانية حديثة،
�أج���راه���ا ب��اح��ث��ون بجامعة كوين
ماري يف لندن ،وعر�ضوا نتائجها
�أم���ام امل ��ؤمت��ر الأوروب����ي للجمعية
الدولية للأمرا�ض التنف�سية الذي
عقد يف الفرتة � 19-15سبتمرب
اجل����اري ب��ال��ع��ا���ص��م��ة الفرن�سية
باري�س ،من �أن الهواء امللوث الذي
ت�ستن�شقه الأمهات احلوامل متتد
�آث��اره ال�ضارة لت�صل �إىل اجلنني
عرب امل�شيمة.
و�أو�ضح الباحثون �أن درا�سات
�سابقة ر�صدت وج��ود رواب��ط بني
تعر�ض الأم��ه��ات احل��وام��ل لتلوث
الهواء والوالدة املبكرة ،وانخفا�ض
وزن امل��ول��ود ،ووف��ي��ات الأط��ف��ال،
وم�شاكل اجل��ه��از التنف�سي لدى
الأطفال.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة
اجل���دي���دة ،راق���ب ال��ف��ري��ق ن�ساء
ح��وام��ل كلهن مقيمات يف لندن
وك���ان م��ن امل��ق��رر �أن ي��ل��دن والدة
ق��ي�����ص��ري��ة يف م�����س��ت�����ش��ف��ى ل��ن��دن
امللكي ،وكانت جميع الن�ساء غري
مدخنات ،وقد ولد كل منهن طف ً
ال
�سليماً .
وا���س��ت��ع��ان ال��ب��اح��ث��ون مب�شيمة
ال�سيدات بعد ال��والدة لفح�صها،
واه��ت��م��وا ب��خ�لاي��ا معينة ت�سمى
«البالعم امل�شيمية» وهي جزء من
ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة يف اجل�����س��م ،يلعب
دوراً رئي�سياً يف حماية اجلنني
من غزو اجل�سيمات ال�ضارة ،مثل

البكترييا وج�سيمات الهواء امللوث
يف امل�شيمة.
وف��ح�����ص ال��ف��ري��ق م��ا جمموعه
 3500خ���ل���ي���ة م����ن «ال���ب�ل�اع���م
امل�شيمية» حتت املجهر ،وع�ثروا
على  60خلية حت��ت��وي على 72
م��ن��ط��ق��ة ����س���وداء ���ص��غ�يرة يعتقد
الباحثون �أنها جزيئات الكربون
ال�صغرية التي و�صلت �إىل امل�شيمة
عن طريق ا�ستن�شاق الأم للهواء
امللوث.
وقال الباحثون �إن نتائج الدرا�سة

ت�ضيف �أدل��ة جديدة تك�شف لأول
م���رة ع��ن �أخ���ط���ار ال���ه���واء امل��ل��وث
بالن�سبة للأجنة ،وت�شري �إىل �أنه
عندما تتنف�س الن�ساء احل��وام��ل
ال��ه��واء امل��ل��وث ،ف����إن اجل�سيمات
ال�سامة ق��ادرة على الو�صول �إىل
امل�شيمة عرب جمرى الدم.
وقالت الدكتورة ليزا ميا�شيتا،
قائد فريق البحث« :لقد عرفنا
لبع�ض ال��وق��ت �أن ت��ل��وث ال��ه��واء
ي�ؤثر على منو اجلنني وميكن �أن
ي�ستمر يف الت�أثري على الأطفال

ب��ع��د ال�����والدة وط����وال ح��ي��ات��ه��م».
و�أ���ض��اف��ت« :كنا مهتمني مبعرفة
ما �إذا كانت هذه الآث��ار ميكن �أن
تكون ب�سبب جزيئات التلوث التي
تنتقل من رئتي الأم �إىل امل�شيمة.
حتى الآن ،كان هناك القليل جداً
م��ن الأدل����ة ع��ل��ى �أن اجل�سيمات
امل�ستن�شقة ت��دخ��ل �إىل ال��دم من
الرئة».
و�أ�شارت �إىل �أن «نتائج الدرا�سة
تقدم �أول دليل على �أن جزيئات
ال��ه��واء امل��ل��وث امل�ستن�شقة ميكن
�أن تنتقل من الرئتني �إىل الدورة
الدموية ومن ثم �إىل امل�شيمة �أثناء
احلمل».
ويعترب تلوث الهواء عامل خطر
م�����س��اه� ًم��ا ل��ع��دد م��ن الأم���را����ض،
مب��ا فيها م��ر���ض القلب التاجي،
و�أم����را�����ض ال���رئ���ة ،وال�����س��رط��ان،
وال�سكري.
وك�شفت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة «يون�سيف»� ،أن نحو 17
مليون ر�ضيع يف �شتى �أنحاء العامل
يتنف�سون هوا ًء �ساماً ،مبا قد ي�ضر
بتطور �أدمغتهم.
وبح�سب تقرير �صدر عن البنك
ال��دويل يف  ،2016يت�سبب تلوث
ال��ه��واء يف وف���اة �شخ�ص م��ن بني
ك��ل � 10أ���ش��خ��ا���ص ح���ول ال��ع��امل،
ما يجعلها رابع �أكرب عامل خطر
دولياً ،والأكرب يف الدول الفقرية،
ح���ي���ث ي��ت�����س��ب��ب يف  93%م��ن
الوفيات �أو الأمرا�ض غري املميتة.
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خطوة مهمة قبل شراء «آيفون الجديد»
�إذا كنت ممن ينوون �شراء �أحد
هواتف «�آيفون» اجلديدة التي جرى
الإع�لان عنها م��ؤخ��راً ،ف��إن خرباء
التقنية ين�صحونك ب�أن ترتيث ،وال
تكون يف عجلة من �أمرك.
وم���ن الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ت��دع��و �إىل
الرتيث اعتزام «�أب��ل» �إط�لاق نظام
الت�شغيل اجل��دي��د وال��ث��وري «iOS
 ،»12وب��ال��ت��ايل ف����إن التحديثات
املرتقبة ق��د حتمل م��زاي��ا تغنيك
عن اللجوء �إىل جهاز جديد يكلفك
ً
باهظا .وك�شفت �شركة «�أبل»
مبل ًغا
الأمريكية يف نيويورك عن  3هواتف
جديدة ت�ضم «�آيفون � Xإ�س» و«�آيفون
� Xإ�س ماك�س» و«�آيفون � Xآر» و�سط
ترقب وا�سع من ع�شاق التقنية.
ويرتقب �أن يكون هاتفا «�آيفون
� Xإ�س» و«�آيفون  Xماك�س» متاحني
للبيع ،بدءاً من يوم اجلمعة املا�ضية
� 21سبتمرب اجل����اري� ،أم���ا هاتف
متاحا �إال
«�آيفون � Xآر» فلن يكون
ً

يف ال�ساد�س والع�شرين من �أكتوبر.
ومبا �أن نظام الت�شغيل اجلديد لأبل
�سيجري �إط�لاق��ه ،قريباً ،ف�سيكون
م��ن احلكمة �أن تنتظر ال�سيما �أن
التحديث املرتقب �سي�أتي مبزايا عدة
مثل ت�سريع �أداء الأجهزة القدمية،
ويف هذا ال�صدد تقول �شركة «�أبل» �إن
الت�سريع يف جهازها ال�شهري «�آيفون
� »6sسي�صل �إىل  40يف املئة .ومن
منافع هذا الت�سريع �أن �صاحب هاتف
�آيفون القدمي �سيكون قاد ًرا على فتح
عد�سة الكامريا ب�صورة �أ�سرع بـ70
باملئة مقارنة بالأداء احلايل.
وق��ال ع��دد م��ن م��ط��وري الويب،
الذين اختربوا ن�سخة جتريبية من
نظام الت�شغيل اجلديد� ،إنهم الحظوا
نتائج جيدة جدا ،ولذلك ف�إن «�إي �أو
�إ�س  »12قد يغني فع ً
ال عن جديد
«�آيفون» ال�سيما �أن اجلهاز اجلديد
مل يجلب خا�صيات جديدة مغرية.
امل�صدرskynewsarabia :

«واتساب األسود» قادم

يف م�سعى جديد لإر�ضاء م�ستخدميه ،ذكرت تقارير �إعالمية �أن
تطبيق الرتا�سل ال�شهري «وات�ساب» �سيعمل على توفري ميزة جديدة،
�سبق و�أن القت ا�ستح�سا ًنا يف تطبيقات �أخرى مثل يوتويب وتويرت،
وتتجلى امليزة اجلديدة املتوقعة يف توفري و�ضعية النموذج الأ�سود �أو
املظلم « »Dark Modeجلعل التطبيق �أكرث جاذبية للم�ستخدمني.
وبح�سب موقع « »wccftechف ��إن هناك العديد من امل��زاي��ا يف
الو�ضعية املظلمة ،فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف� ،إذ حتتاج
�شا�شات � OLEDإىل املزيد من الطاقة ب�سبب الأل��وان على عك�س
اللون الأ�سود.
كما �أن الو�ضعية اجلديدة �ستكون جيدة خالل ا�ستخدام التطبيق يف
الليل ،حيث �إن وهج ال�شا�شة ال�ساطعة ي�سبب عدم االرتياح للم�ستخدم
خالل الليل �أو يف الأماكن املعتمة ،ناهيك عن �أن الو�ضعية املظلمة متنح
خ�صو�صية �أكرث للم�ستخدم.
ومن املتوقع �أن تكون امليزة اجلديدة متوفرة على �أنظمة الت�شغيل يف
هواتف �آيفون والهواتف التي تعمل بنظام �أندرويد ،يف الأيام القادمة.
امل�صدرskynewsarabia :

ريسيفر بتقنية عرض عالي
الجودة من «شارب»
تنوعت املنتجات والتقنيات التي �أعلنت عنها ال�شركات التقنية
يف م�ؤمتر  IFAقبل �أ�سبوعني يف برلني ،ولعل تقنية العر�ض عايل
اجلودة �أو ما يطلق عليه  8Kيف ال�شا�شات و�أجهزة التلفاز نالت
ن�صيباً وافراً يف هذا امل�ؤمتر.
ويف �سياق مت�صل �أعلنت �شركة �شارب « »sharpاليابانية
الرائدة يف املجال التقني عن ُم�ستقبِل للقنوات الف�ضائية «ري�سيفر»
يدعم تقنية العر�ض  ،8Kلتوجد بذلك حلقة الو�صل لال�ستمتاع
بتقنية العر�ض هذه من القنوات الداعمة لها ،وا�ستقبالها بنف�س
اجلودة عرب ري�سيفر ال�شركة اجلديد.
اجلدير بالذكر �أن ال�شركة �أطلقت العام املا�ضي �أجهزة تلفاز
تدعم تقنية  ،8Kوبهذا الري�سيفر وفرت ال�شركة لأجهزتها نطاقاً
�أو�سع لال�ستخدام واال�ستفادة من خ�صائ�ص العر�ض املتميزة فيه،
ومن املتوقع �أن تقوم الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون NHK
ببدء العمل بالبث عايل اجلودة  4Kو 8Kيف الأول من دي�سيمرب
القادم.
وال يتوفر معلومات حالياً حول �سعر ري�سيفر �شارب اجلديد،
بينما �سيكون متوفراً يف ال�سوق يف الأول من نوفمرب ،و�سوف
يتطلب الري�سيفر و�صلة  HDMIوحت��دي��ث ب��رجم��ي LC-
 70X500 Aquosلال�ستمتاع بدقة العر�ض العالية عرب �أجهزة
تلفاز .8K
امل�صدرtech-wd :

مراقبة تحركات المستخدمين تخضع «جوجل» للتحقيقات
ت��واج��ه �شركة جوجل �إج���راءات
قانونية ج��دي��دة ب�ش�أن املطالبات
ب�أنها �سجلت مواقع امل�ستخدمني،
حتى بعد �إيقاف امل�ستخدمني خليار
«���س��ج��ل امل���وق���ع» االخ��ت��ي��اري على
�أجهزتهم ،وتخ�ضع ال�شركة للتحقيق
م��ن ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام يف والي��ة
�أري��زون��ا م��ارك برنوفيت�ش Mark
 ،Brnovichالذي يبحث فيما �إذا
كانت عمالقة البحث قد خدعت
م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ،ح��ي��ث ق���د ت��واج��ه
جوجل غرامات كبرية ت�صل �إىل 10
�آالف دوالر �أمريكي لكل انتهاك �إذا
مت ت�أكيد املزاعم من قبل فريق من
املحامني الذين مت جتميعهم من قبل
والية �أريزونا.
وق��د ي����ؤدي ه��ذا التحقيق �إىل
عقوبات غري م�سبوقة يف الواليات
املتحدة ،مما قد يدفع �إىل اتخاذ
خ��ط��وات مماثلة يف �أم��اك��ن �أخ��رى
م��ن ال���ع���امل ،وك��ان��ت ال�����ش��رك��ة قد
زعمت �ساب ًقا �أنها مل ت�ضلل العمالء
ب�سبب تتبع املوقع ،ومت بتاريخ 21
�أغ�سط�س�/آب تقدمي �إق���رار عام،
حيث تك�شف الوثيقة املنقحة �أن
مكتب مارك برنوفيت�ش قد ا�ست�أجر
فري ًقا من املحامني للنظر يف �شركة
تكنولوجيا غري م�سماة.
ويحقق الفريق يف م�س�ألة تخزين
بيانات املوقع وتتبع موقع امل�ستهلك

وغريها من �أمور تتبع امل�ستهلك من
خالل �أنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية
ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��وق��ف امل�ستهلكون
خدمات املوقع ويتخذون خطوات
�أخرى لإيقاف عمليات التتبع هذه.
و�أ���ص��در متحدث با�سم مكتب
امل��دع��ي ال��ع��ام يف �أري���زون���ا بيا ًنا
ب��ه��ذا ال�����ش ��أن ج��اء ف��ي��ه« :يف حني
�أننا ال ن�ستطيع ت�أكيد ال�شركة �أو
ال�شركات اخلا�ضعة للتحقيق ،فقد
قررنا امل�ضي قد ًما واحل�صول على
ا�ست�شارات خارجية بعد �سل�سلة من
التقارير الإخبارية املثرية للقلق ،مبا
يف ذل��ك ق�صة حديثة �أب��رزت تتبع
غوغل لتحركات امل�ستهلكني».

�أ���ص��ب��ح ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
املجال الأقوى للتناف�س بني �شركات
التقنية املختلفة ،وه��و م��ا يجعل
مايكرو�سوفت حت���اول با�ستمرار
اال�ستحواذ على امل�شاريع اجلديدة
يف ه��ذا امل��ج��ال بجانب تطويرها
تقنيات ذك���اء ا�صطناعي خا�صة
بها ،وهذه املرة كان اال�ستحواذ على
�شركة .Lobe
ورمب����ا ي�ستغرب ال��ب��ع�����ض عند
معرفة �أن  Lobeخمت�صة يف تطوير
�أداة «�سحب واف�ل�ات» ،وللتو�ضيح
�أك�ث�ر ،ف����إن الأم���ر �أ���ش��ب��ه بتحميل
�صورة عن �سطح املكتب �إىل تويرت
�أو في�سبوك مع �سحبها و�إفالتها يف
مكان الن�شر؛ لكن عمل الأداة هنا
خمتلف متا ًما بخ�صائ�صه ،حيث �إن
ال�شركة النا�شئة تهدف من �أداتها
�إىل تقدمي فر�صة للمطورين لتطوير
واجهة م�ستخدم خا�صة بهم على
تطبيقاتهم ومواقعهم.

وباحلديث ب�شكل مف�صل �أك�ثر،
فمثلاً عند الرغبة ب�إن�شاء عالمة
الن�صر بطريقة ما دون ا�ستهالك
الكثري من الوقت ،فكل ما يتوجب
هو و�ضع �صورة ما بعالمة الن�صر
وحتديد املنطقة ومن ثم �ستحولها
�أداة � Lobeإىل رمز �أو �صورة دون
احلاجة لكتابة ك��ود �أو خوارزمية

ويعطي مارك برنوفيت�ش �أولوية
كبرية خل�صو�صية بيانات امل�ستهلك
والأمن ال�سيرباين ،و�أو�ضحت غوغل
موقفها من التعقب يف بيان ،حيث
قال املتحدث با�سم ال�شركة� ،آرون
�شتاين � ،Aaron Steinإن بيانات
امل��وق��ع ت�ساعد ال�شركة يف تقدمي
خ��دم��ات م��ف��ي��دة ع��ن��دم��ا يتفاعل
الأ�شخا�ص مع منتجاتها مثل نتائج
البحث ذات ال�صلة حمل ًيا وتوقعات
ع��دد ال��زي��ارات ،ولي�ست ه��ذه املرة
الأوىل التي تتعهد فيها جهة ما
باتخاذ �إج��راء قانوين �ضد جوجل
ب�ش�أن متابعة تعقبها للم�ستخدمني
الذين �أوقفوا خيار �سجل املواقع.

وتعر�ضت ال�شركة لهجوم من قبل
خ�براء اخل�صو�صية ح��ول �سيا�ستها
اخل��ا���ص��ة ب��ح��ف��ظ ب��ي��ان��ات م��وق��ع
امل�ستخدم ،حيث ذكرت جمموعة مركز
معلومات اخل�صو�صية الإلكرتونية
املدافعة عن خ�صو�صية امل�ستخدمني
يف ر�سالة �إىل جلنة التجارة الفيدرالية
�أن عمالقة البحث قد انتهكت �شروط
ت�سوية ع��ام  2011من خ�لال جمع
بيانات امل�ستخدمني حتى عندما مت
�إيقاف �سجل املواقع لديهم ،وكانت
ال�شركة قد وافقت حينها ،وكجزء من
الت�سوية ،على نظام مراقبة ملدة 20
عا ًما.
امل�صدرalarabiya :

مايكروسوفت تستحوذ على شركة الذكاء االصطناعي Lobe

ل��ذل��ك ،وه���ذا الأم���ر خمتلف عما
تقدمه الأدوات الأخرى.
وميكن القول �إن تقنيات الذكاء
اال�صطناعي املتطورة يف هذه الأداة،
جتعلها ق���ادرة على التعرف على
ال�صور وال�صوت والفيديو لإن�شاء
واج��ه��ة منا�سبة ل��ل��م��ط��وري��ن ،كما
�أن الأداة ق��ادرة على التعلم ب�شكل

متطور لتح�سني م�ستوى العمل.
وك����ان����ت م���اي���ك���رو����س���وف���ت ق��د
ا����س���ت���ح���وذت ق��ب��ل �أ����ش���ه���ر قليلة
على �شركة ال��ذك��اء اال�صطناعي
 ،Semantic Machinesكما
ا�ستحوذت يف العام ال�سابق على
�شركة ً � Maluuba
أي�ضا.
امل�صدرtech-wd :
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من وحي الصورة

جيولوجيات

الكهوف ..

جيرية وبركانية ومائية

يومنا الوطني تاريخ جميد ال يُن�سى،
وملحمة وطنية كربى،
كيان
ٍ
�أدت �إىل توحيد اململكة يف
واحد ودولة قوية ومتما�سكة،
و�ستبقى يا وطني عزيزاً قوياً موحداً
�آمناً مطمئناً يف ظل القيادة الر�شيدة.

هي �أحد امل�ساكن القدمية التي �سكنها الإن�سان قبل الثورات العمرانية
وخ�صو�صاً
والتطور املدين ،وتُعد من املظاهر اجلغرافية التي نراها حولنا ُ
يف الأماكن اجلبلية �أو حتت الأر�ض يف �أحيان كثرية ،والكهف يُعرف ب�أنه
�أي فجوة �صخرية ت�سمح بدخول الإن�سان فيها ،وهناك تعريف �آخر
علمي يُفيد ب�أنها �أي فجوة يزيد قطرها عن  15مليمرتاً ،وتت�صف ب�أنها
فتحة طبيعية ولي�ست بفعل الإن�سان.
تكونت الكهوف عرب الزمن بفعل العديد من الظواهر الطبيعية ،وتكرث
الكهوف يف ال�صخور ذات البنية اجلريية �أو الكل�سية ،وتوجد الكهوف يف
املناطق ذات الن�شاط الربكاين مث ً
ال والتي تكونت بفعل الالفا املن�صهرة
وتُعرف بكهوف الالفا التي تكونت على �شكل �أنفاق.
ومن الأنواع الأخرى لل ُكهوف الكهوف اجلليدية التي تكونت يف املواقع
املتجمدة نتيجة عمليات الذوبان التي حتدث يف تلك املناطق ،وتوجد
هناك ُكهوف بحرية تقع على امتداد ال�شواطىء والبحار والتي مت
ت�شكلها بفعل مياه البحار واملحيطات على تلك ال�شواطئ.
من �أ�شهر �أنواع ال ُكهوف و�أكرثها ُ�شيوعاً ال ُكهوف الناجتة عن عمليات
التعرية املائية �إما عن طريق مياه الأمطار املُحملة بالأحما�ض وثاين
�أك�سيد الكربون والتي تقوم ب�إذابة ال�صخور اجلريية حُمدث ًة خاللها
ُكهوفاً و�أنفاقاً� ،أو ال ُكهوف التي تن�ش�أ بفعل املياه اجلوفية الواقعة حتت
�سطح الأر����ض؛ حيث يذيب جت ّمع املياه اجلوف ّية ال�صخور والأتربة
ويحدث فجوات عميقة فيها ،وتكون هذه الفجوات مملوءة باملاء بفعل
املياه اجلوفية ،ثُم ما �أن يهبط م�ستوى املياه اجلوفية يف تلك الأماكن
حتى تظهر تلك الفجوة العميقة التي خلّفتها املياه اجلوفية ومتتلىء
بالهواء بدالً من املاء الذي كا َن فيها.
خالد حمد �آل يو�سف
كلية العلوم

عبدالرحمن العبيد
العلوم

عمرانيات

ال بيئة بال إنسان!
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية
خ�لال العقد املا�ضي نه�ضة كبرية
يف ج���وان���ب م���ت���ع���ددة ،وم����ن ذل��ك
النه�ضة يف اجلانب العمراين ،حيث
زخرت الريا�ض بالكثري من امل�شاريع
التنموية ،ولعل زيادة القدرة ال�شرائية
ل���دى امل��واط��ن�ين �أث�����ارت امل��ط��وري��ن
العقاريني لتطوير العديد من الأحياء
ال�سكنية احلديثة ،ال�ستغالل تلك
القدرة ال�شرائية للمواطن.
ول��ع��ل��ي �أب������ادر ال���ق���ارئ ال��ك��رمي
ب�����س ��ؤال :م��ا م�ستوى ر���ض��اك عن
الأحياء ال�سكنية وكيف تقيم م�ستوى
جودة املعي�شة فيها؟
يف احل��ق��ي��ق��ة ل�����س��ت م��ت��ف��ائ� ً
لا
بردودك عزيزي القارئ ،لكن ا�سمح
يل �أن �أف��ن��د ذل��ك ال��ت�����ش��ا�ؤم – �إن
�صحت الت�سمية  -وف ًقا ملا يلي:
كثري من الأحياء املطورة للأ�سف،
�شهدت تطويراً مم� ً
لا ه�شاً هدفه
الربح ال�سريع ،دون �أدن��ى مراعاة
ل��ل��ب��ي��ئ��ة �أو الإن�������س���ان كم�ستفيد
وم�����س��ت��خ��دم ،ف��ال��ذي ي��درك��ه كثري
م��ن ال��ن��ا���س ع��ل��ى خمتلف تنوعهم
ودرج��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة� ،أن الأر�����ض
مل��ا �سخرها اهلل ه��ي��أه��ا للإن�سان
لتتنا�سب مع �إمكانياته واحتياجاته.
وذل���ك ي��ق��ودن��ا ل�����س��ؤال «مل���اذا مل
ت�صمم �أح��ي��ا�ؤن��ا لتنا�سب الإن�سان
وتراعي احتياجاته يف املقام الأول؟».

ال��ذي يظهر جلياً عند زيارتك
لأحد تلك الأحياء ارتباطها املبا�شر
مع حركة مركبتك ،فعندما تتحرك
داخ����ل احل���ي ال جت���د م�شكلة يف
ال��ق��ي��ادة ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ت�ترج��ل من
�سيارتك لتم�شي على قدميك جتد
نف�سك ت�شارك ال�سيارة نف�س الطريق
�ألي�س كذلك؟!
�إن ما يثري حفيظتي كم�ستخدم
وم�ستفيد �أن الأح��ي��اء ال�سكنية مل
ت��راع وج��ودي واحتياجاتي ك�إن�سان
فال يوجد مكان خم�ص�ص حلركتي،
ب���ل �أ�����ش����ارك ال�����س��ي��ارة يف نف�س
الطريق!! كيف �أ�ستطيع �أن �أم�شي
ب�أمان يف ظل هذه الطرق ال�سيما �إن
كانت مزدحمة؟ من �صاحب الأولوية
بهذا الطريق �أنا �أم ال�سيارة؟!
�إن الإجابة على ال�س�ؤال قد تثري
ال�سخرية وال�����ض��ح��ك ل��دي��ك �أي��ه��ا
القارئ ،هل لو ح�صل حادث يف ذلك
الطريق ياترى من املخطئ يف ر�أيك
�أيها القارئ؟ �أنا �أم ال�سيارة؟ ومن منا
�سيطالب الآخ��ر بالتعوي�ض نتيجة
الأ�ضرار الناجتة؟ هذا يف حال �إن
كتب اهلل يل ال�سالمة ال�شخ�صية!
�أ�سئلة ك��ث�يرة ت���دور يف خميلتي
حول عالقتنا مع بيئتنا العمرانية،
وم��ن امل��ؤ���س��ف �أن نقر جميعاً ب��أن
ال�����س��ي��ارة وال��و���س��ي��ل��ة ال��ت��ي وج��دت
خلدمة الإن�سان هي العامل الرئي�سي

الذي ي�سيطر على بيئتنا العمرانية،
ف�أحيا�ؤنا �أ�ضحت ت�صمم بنا ًء على
عر�ض ال�سيارة و�أع��داده��ا وكثافة
حركتها ،ويف املقابل تهمي�ش الإن�سان
وك�أن لي�س له وجود يف هذه املنظومة.
وهذا يقودين ل�س�ؤال �أختم به هذه
املقالة :يا ترى من ال�سبب يف تهمي�ش
الإن�سان ودوره يف �أحيائنا وبيئتنا؟
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري كمتخ�ص�ص
يف التخطيط والتطوير العقاري
�أ�ستطيع القول �إن الإن�سان هو من
هم�ش نف�سه كم�س�ؤول ،عندما مل
يهتم بالإن�سان كمحور ومرتكز يقوم
عليه التخطيط من البداية ،معتمداً
على املطور العقاري وال��ذي هدفه
باملقام الأول الربح وال��رب��ح فقط،
وك���ذا الإن�����س��ان كم�صمم معماري
وخمطط عمراين ،والذي جتاهل كل
ما تعلمه ودر�سه من معايري الت�صميم
والتخطيط للأحياء ال�سكنية.
من هذا املقام و�إمياناً ب�أن خطوة
الأل���ف ميل ت��ب��د�أ بخطوة واح���دة،

يجب علينا ال�سعي لتطوير بيئتنا
ال��ع��م��ران��ي��ة ع�بر ج��م��ي��ع ال��و���س��ائ��ل
امل��ت��اح��ة لن�شر ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ل��دى
اجلميع ،فمنك �أيها القارئ كونك
مواطناً �أو مقيماً تبد�أ هذه اخلطوة،
�إن ملكت الثقافة التي تبني لك حقك
يف احل�صول على البيئة املنا�سبة لك
وملجتمعك ،و�صوالً �إىل امل�س�ؤول عرب
املبادرات البناءة والبحوث العلمية
التي تدعو �إىل �أهمية تطوير البيئة
العمرانية ،و�إع��ادة حتديث الأنظمة
املتعلقة ب��ذل��ك .كلنا ثقة يف هذا
الوطن املعطاء وم�س�ؤوليه و�شعبه يف
حر�صهم على تطوير بيئتنا العمرانية
ووطنا مبا يجعلنا يف م�صاف الدول
املتقدمة ،ولعلي �أذ ّكرك �أيها القارئ
ال��ع��زي��ز ب ��أح��د �أه���م �أه����داف ر�ؤي��ة
اململكة  2030-حر�سها اهلل -وهو
بناء جمتمع حيوي بيئته عامرة.
م .عي�سى العنزي
باحث يف التخطيط العمراين
والتطوير العقاري

إرشادات أكاديمية

إرشادات في السعي نحو التميز

ي��ع��د مت��ي��ز ال��ط��ال��ب ع��ل��ى مقعد
ال��درا���س��ة م��ن ال��ع��وام��ل الأ�سا�سية
لتميزه يف مهنته م�ستقب ً
ال ،والتميز
لي�س بالأمر ال�صعب� ،إذ �إن��ه مبني
على �أ�س�س وا�ضحة تتمحور ب�شكل
�أ���س��ا���س ح���ول ال��ب��ح��ث ع��ن املعرفة
واقتنائها ،وح�سن تنظيم الطالب
ملهامه ،وا�ستثماره املنا�سب لوقته،
وتطويره للمهارات التي يكت�سبها،
وح�سن تعاونه وج��ودة �أدائ���ه �ضمن
فرق العمل اجلامعية .وفيما يلي �أهم
العوامل التي ت�ؤدي �إىل التميز:
ـ كلمة ال�سر «اقر�أ»  -حت�صيل
املعرفة:
�ستبقى الكلمة الأوىل يف القر�آن
ال��ك��رمي «اق������ر�أ» الأ���س��ا���س لك�سب
املعرفة ،وال�سر الفعلي يف تطور الأمم
وت��ف��وق��ه��ا ،فالطالب املهتم بك�سب
املعرفة يتمكن من احل�صول عليها

منوعات

17
19

واقتنائها ،وبذلك يتفوق يف درا�سته،
ويتبو�أ مكانة مرموقة بني زمالئه ويف
املجتمع.
ـ املحا�ضرات:
ل��ل��م��ح��ا���ض��رات دور �أ���س��ا���س��ي يف
ا���س��ت��ي��ع��اب امل��و���ض��وع��ات امل��ط��روح��ة
ب�أف�ضل �شكل ممكن ،وتعد من العوامل
املهمة يف التح�ضري اجليد لالختبارات،
واحل�صول على املعدل ال��ع��ايل ،وهو
�أ�سا�س التميز يف العمل املهني بعد
التخرج ،فاملتميز على كر�سي الدرا�سة
يكون عادة متميزاً يف مهنته.
ـ التنظيم وااللتزام:
ي��ع��د ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ل�ل��أم���ور
التي نقوم بها والتحديد املنا�سب
ل�ل�أول��وي��ات م��ن ال��ق��واع��د الب�سيطة
للتميز ،فاحلياة مراحل ولكل مرحلة
عمل �أ�سا�س يرافقها ،فالأولوية يف
املرحلة اجلامعية ه��ي للتخ�ص�ص

وال��ت��م��ي��ز ف��ي��ه ،ف�سخر ك��ل م��ا هو
خم�ص�ص لك لهذه الغاية من خالل
التنظيم لأعمالك وال�سعي حل�سن
�إجن���ازه���ا ،وت��ع��اون م��ع �أ���س��ات��ذت��ك،
واعمل بتوجيهاتهم فهم يعكفون على
نقل معارفهم وخ�برات��ه��م لطلبتهم
وي�سعدون بتميزهم حيث يُعد ذلك
متيزًا لهم � ً
أي�ضا.
ـ ا�ستثمار الوقت:
كل منا يعلم �أن الوقت هبة كبرية
م��ن اهلل ،و�أن���ه م���ورد ن��ا���ض��ب ،فما
يذهب منه ال يعود ،والطالب املتميز
يدرك �أن هدر الوقت من �أهم �أ�سباب
الف�شل ،و�أن ح�سن ا�ستثماره يف �إجناز
املهام الدرا�سية والتي تتمحور ب�شكل
�أ���س��ا���س ح��ول البحث ع��ن املعلومة
واقتنائها من �أهم �أ�سباب التميز.
ـ التعاون:
قوة املرء لي�ست فقط يف �شخ�صه،

�إمنا مبن حوله �أي�ضاً ،فتحليك – مع
زمالئك ومع �أ�ستاذك  -بروح فريق
العمل املتواد �سيمكنك من االن�ضمام
�إىل الأ����س���رة امل��ت��ع��اون��ة ع��ل��ى ال�بر
واكت�ساب املعرفة ،وامل�ساهمة الفعلية
يف خلق البيئة التعليمية التي ت�ؤهلك
للتميز ،ومتكن جامعتك من الريادة.
ـ الإر�شاد الأكادميي:
يُفرت�ض �أن ي��ق��دم ل��ك مر�شدُك
الأكادميي كل ما ميكنه من دعم ،فال
ت�تردد يف ا�ست�شارته فيما يعرت�ض
طريقك م��ن عقبات ال تتمكن من
تذليلها ،مع ال�سعي الد�ؤوب لأن تطور
ذات��ك وتعتمد بعد اهلل على نف�سك
كي متتلك املنهج ال��ذي ميكنك من
تذليل العقبات ب�شكل ذاتي كون ذلك
�إح��دى الو�سائل المتالكك للمهارة،
وك�سبك للمزيد من الثقة بالنف�س.
عمادة تطوير املهارات
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

ذاكرة بصرية للوطن
جهد م�شكور لكر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضارتها يف تنظيم معر�ض «ذاكرة
وطنية بعيون طالبية» ،فمجموعة ال�صور التي جاءت
يف �سجل �أنيق من ع�شر جامعات �سعودية ومت اختيارها
من �ستني عم ً
ال ب�صر ًيا ،خطوة م�ؤ�س�سية مميزة بقيادة
ا لأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ال�سبيعي وفربق العمل معه
يف امل��رك��ز ،ن��رج��و �أن ت�ستمر وتفتح امل��زي��د م��ن �آف��اق
العمل الب�صري الرقمي يف العام املقبل عرب تطبيقات
الهواتف الذكية.
و �إمي���ا ًن���ا م��ن��ا يف ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة ب��ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود
�سنقوم بن�شر �صور يف كل عدد من تلك ال�صور املميزة
لطالبات وطالب جامعات الوطن ،فهذا املعر�ض ميثل
قيمة وطنية عالية توجت بح�ضور �أمري الريا�ض ومعايل
مدير اجلامعة لتكرمي الفائزين.
فهل �ستعود ال�صور الفائزة �إىل حائط التاريخ؟ �أم
�ستجول يف جامعات الوطن؟

املدينة الطبية اجلامعية يف اليوم الوطني 88

altayash@ksu.edu.sa

ا�ستفاد منها � 7آالف يتيم ومن ذوي الإعاقة

«المسؤولية االجتماعية» ينفذ حزمة برامج احتفاال باليوم الوطني

نفذ نادي امل�س�ؤولية االجتماعية
بجامعة امللك �سعود حزمة برامج
عديدة مبنا�سبة اليوم الوطني 88
ا�ستهدفت الأيتام وذوي الإعاقة يف
عدد من اجلمعيات اخلريية ،حيث
بلغ عدد امل�ستفيدين منها �أكرث من
 7000م�ستفيد من هذه الفئات.
يوم مفتوح
ب���د�أ ال�برن��ام��ج يف م��رك��ز خا�ص
للأطفال مت فيه �إقامة يوم مفتوح
لهم �شمل برناجماً ترفيهياً مب�شاركة
فرقة ترفيهية والر�سم على الوجه
ونق�ش احلناء وتوزيع الهدايا عليهم،
كما �شمل الربنامج التعاون مع مدينة
امللك فهد الطبية ،حيث مت تنفيذ
برنامج للمر�ضى املنومني و�أ�سرهم
وذل��ك يف ال�ساحة اخلارجية �شمل

العر�ضة ال�سعودية وجمموعة �أركان
تعريفية مب�شاركة عدد من الأ�سر
امل��ن��ت��ج��ة وب��ع�����ض احل����رف ك��م��ا مت
تقدمي برنامج م�سابقات وبرامج
ترفيهية ومت توزيع الهدايا والأعالم
و�صور امللك �سلمان على احل�ضور.
برامج وطنية
كما �شمل الربنامج يوماً مميزاً
يف جمعية الأطفال املعوقني والذي
يعترب م��ن �أه���م ال�برام��ج الوطنية
حيث مت ا�ست�ضافة �أبطال املنتخب
ال�����س��ع��ودي ل�����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخل��ا���ص��ة احل��ا���ص��ل�ين ع��ل��ى ك��أ���س
العامل م�ؤخراً ،حيث �شارك �أطفال
اجلمعية يف حمل الك�أ�س مع جنوم
املنتخب وقام النادي ب�إدارة وتنفيذ
ال�ب�رن���ام���ج اخل���ا����ص ب��ه��ذا ال��ي��وم

وال���ذي ن��ال �إع��ج��اب اجلميع ومت
تكرمي م�س�ؤول الفعاليات يف النادي
الأ�ستاذ عبدالعزيز املعيوف.
ا�ست�ضافة مبدعني
وع��ب�ر م���دي���ر م���رك���ز ال��ري��ا���ض
للجمعية الأ�ستاذ خالد الفهيد عن
�شكره العميق للقائمني على النادي
وذلك لإ�سهامهم يف جناح الفعالية
والتي كان لها �أثر طيب يف نفو�س
الأطفال املعوقني ،و�شمل الربنامج
�أرك��ان �اً تعريفية ب�أق�سام اجلمعية
وا���س��ت�����ض��اف��ة امل��ب��دع�ين م���ن ذوي
الإع��اق��ة يف �أرك����ان لهم يعر�ضون

عميد الحقوق والعلوم السياسية يلتقي الطالب

التقى عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الدكتور مفلح القحطاين الطالب يف اللقاء
ال�سنوي الذي عقد يف بداية العام الدرا�سي
اجلديد 1440/1439هـ.
وقد ا�ستهل د .القحطاين اللقاء بالرتحيب
بالطالب و�أع�����ض��اء هيئة التدري�س ث��م قدم
عر�ضاً موجزاً عن الكلية و�أق�سامها والدور
ال��ذي تلعبه فيما يتعلق ب�إعداد الطالب يف
تخ�ص�صي احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،و�أجاب
على الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي طرحها

الطالب ،وحث الطالب على اجلد واالجتهاد
والتح�صيل العلمي ملا لذلك من �أهمية يف
حت�سني فر�صهم يف املناف�سة يف �سوق العمل
بعد التخرج.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ش ��ؤون
الأكادميية الدكتور عبداهلل الغامدي ،ووكيل
الكلية للتطوير واجلودة الدكتور عبدالعزيز
احل��م��ودي ،ورئي�س ق�سم القانون اخلا�ص
الدكتور عثمان طالبي وم�س�ؤويل وحدة �ش�ؤون
الطالب.

�إبداعاتهم ومت زرع م�سرح خا�ص
للربنامج الرتفيهي وامل�سابقات،
كما مت تقطيع تورته خا�صة بهذه
املنا�سبة الوطنية.
�أكرب لوحة توقيع
كما قدم النادي برناجماً خا�صاً
لليوم الوطني يف م�ست�شفى الأمري
حممد بن عبدالعزيز �شرق الريا�ض
و�شمل �أك�بر لوحة توقيع للعاملني
واملر�ضى املنومني ،ومن جهة �أخرى
ي�ستعد النادي لتفعيل دوره املجتمعي
الذي متيز فيه من خالل عدد من
الربامج واملبادرات التي �سيطلقها

لرت�سيخ ثقافة التطوير واجلودة

وكالة التخطيط والتطوير
تصدر  12كتابًا تخصصيًا

ا�ستمراراً مل�ساعيها الهادفة لن�شر وتر�سيخ ثقافة التطوير واجلودة،
�أ�صدرت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير
واجلودة « »5كتب جديدة يف جمال التطوير واجلودة ،كما �أعادت طباعة
« »7كتب يف نف�س املجال كانت قد �أنتجتها خالل العام املن�صرم بعد
نفاذ الكمية املطبوعة ،نظراً لإقبال من�سوبي اجلامعة املهتمني مبجاالت
التطوير واجلودة للح�صول على ن�سخ من هذه الكتب ،وبذلك ي�صل عدد
الكتيبات التي �أ�صدرتها العمادة « »12كتاباً متخ�ص�صاً يف جماالت
التطوير واجلودة .وال �شك �أن �إ�صدار وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة لهذه الكتب التي حتمل ا�سم «�سل�سلة
ثقافة التطوير واجلودة» من �ش�أنه �أن يدعم حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي
الأول لعمادة التطوير واجلودة الذي ين�ص على «غر�س ثقافة التخطيط
واجل��ودة يف �إدارة الأداء اال�سرتاتيجي باجلامعة» ،كما يدعم حتقيق
اخلطة اال�سرتاتيجية لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير.
وتقرر كذلك توزيع جمموعة الإ���ص��دارات كاملة « »12كتاباً على
امل�شاركني يف امللتقى ال�سنوي الثاين لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
املزمع عقدة غدا االثنني  21حمرم اجلاري مع وكالء الكليات والعمادات
امل�ساندة للتطوير واجل��ودة ،وم�ساعدات الوكيالت للتطوير واجل��ودة،
ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة.

انطالق فعاليات مسار
الموهوبين

�أطلق م�سار الطلبة املوهوبني بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية فعالياته هذا الف�صل
بلقاء مع الطلبة املوهوبني يف نادي الربنامج ،عر�ض فيه م�شرف امل�سار
الأ�ستاذ �صالح ال�شمراين خطة
الربنامج للف�صل الأول ،وحث
الطلبة املوهوبني على احل�ضور
وامل�شاركة يف الفعاليات التي
ت��ه��دف �إىل ت��ط��وي��ر وحت�سني
مواهبهم ،كما مت اال�ستماع لآراء
املوهوبني ومقرتحاتهم والعقبات
التي يواجهها املوهوب.
وب��ع��د ذل��ك مت تنفيذ ور�شة
عمل عن ال��ذك��اءات وامل��واه��ب،
هدفت لتعزيز وتطوير املوهبة
ل����دى امل���وه���وب وف����ق ال��ث�لاث��ة
حماور :اكت�شاف الذات ،واكت�شاف املهارات ،وتطوير الأدوات ،تفاعل
معها املوهوبون ودار احلوار فيها حول ارتباط الذكاءات باملوهبة.

