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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

غدًا ..انطالق الدورة التأسيسية لتهيئة أعضاء التدريس الجدد

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر ،يُفتتح برنامج
ال��دورة الت�أ�سي�سية الثانية ع�شرة لتهيئـة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
والذي تنظمه عمادة تطوير املهارات يف الفرتة  29-28حمرم 1440هـ
املوافق � 9-8أكتوبر2018م.
يهدف الربنامج �إىل �إمل���ام ع�ضو هيئة التدري�س اجل��دي��د بالر�ؤية
التطويرية جلامعة امللك �سعود ،وخطتها لتحقيق العاملية ،وتعريف ع�ضو
هيئة التدري�س اجلديد بالإمكانيات املتاحة له لتطوير قدراته وامل�ساهمة
يف االرتقاء باملخرجات التعليمية للجامعة وهي الهدف الأهم الذي ت�سعى
�إليه اجلامعة.
كما يهدف الربنامج �إىل م�ساعدة ع�ضو هيئة التدري�س اجلديد على
التكيف العملي والنف�سي واندماجه يف بيئة وثقافة اجلامعة ،وتعريفه
على برامج البحث العلمي يف اجلامعة لتمكينه من الإ�سهام يف العمليات
البحثية فيها ،وتعريفه باخلدمات التي تقدمها اجلامعة ملن�سوبيها ليتمكن

البدء في تقييم األداء الوظيفي

من اال�ستفادة منها ومعرفة حقوقه وواجباته.
و�صرح امل�شرف على عمادة تطوير املهارات الدكتور عادل
بن �سعيد با�شطح �أن الربنامج حظي يف ال�سنوات املا�ضية
بتفاعل كبري من �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد من خالل
احل�ضور وامل�شاركة الفاعلة ،وهو معتمد دولياً من هيئة
 SEDAالربيطانية ،وهي من �أهم اجلمعيات الربيطانية
املتخ�ص�صة يف التطوير املهني للأ�ستاذ اجلامعي ،كما
ت�سعى العمادة العتماد الربنامج من املنظمة الدولية
للتعليم امل�ستمر والتدريب .IACET
و�أ�ضاف �أن الربنامج ي�ستهدف حديثي التعيني،
وكذلك من م�ضى على تعيينهم يف اجلامعة �سنتان
على الأك�ثر ،وينق�سم حمتوى الربنامج �إىل جز�أين
الأول :املحا�ضرات والندوات املفتوحة والتي تعترب جزءاً هاماً يف اخلطة

املعتمدة للربنامج ،والثاين عبارة عن دورات تدريبية طوال العام
اجلامعي ت�شمل املهارات التالية :مهارات ت�صميم وبناء املقرر
الدرا�سي ،ومهارات التدري�س اجلامعي الفعال ،ومهارات تقومي
الطالب ،ومهارات التدري�س امل�صغر وا�ست�شارة النظراء ،وتهدف
�إىل تنمية مهارات الأ�ستاذ يف التدري�س اجلامعي ،ويتحتم على
ع�ضو هيئة التدري�س اجلديد ح�ضور هذه الدورات مبا ال يقل
عن � 36ساعة تدريبية ،وتقدمي التكليفات املطلوبة ليتم
بعد ذلك منح املتدرب �شهادات �إجناز الربنامج.
و�سيكون حفل االفتتاح واملحا�ضرات بقاعة الدرعية –
مبنى  – 17الدور الرابع للرجال ،و�سيبث للق�سم الن�سائي
باملدينة اجلامعية للبنات – مبنى  30-الدور الأر�ضي-
مدرج القاعات امل�شرتكة العلمية.

يف �إجناز بحثي..

اتفاقية العتماد  13برنامجًا

كتب :مو�سى حدادي
�أ���ص��درت ع��م��ادة ���ش���ؤون �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
واملوظفني م�ؤخراً تعميماً جلميع العمادات والكليات
والإدارات باجلامعة مت�ضمناً البدء يف تنفيذ �إجراءات
تقييم الأداء الوظيفي لعام 1439هـ.
ودعا امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني جميع قياديي اجلامعة بالبدء يف
�إدخال جميع ما يتعلق مبن�سوبيهم حيال تقييم الأداء
الوظيفي ،م�ؤكداً على االلتزام بتنفيذ الإج��راءات من
خالل الدخول على موقع العمادة الإلكرتوين https://
 /dfpa.ksu.edu.saوتعبئة ميثاق وتقييم الأداء
واعتماده �إلكرتونياً من قبل الرئي�س املبا�شر واملوظف
ومعتمد التقييم؛ م�شدداً على �أهمية الت�أكد من �صحة
البيانات واعتمادها من قبل امل�صادق «مدير الإدارة»
م�شرياً �إىل �أن من لديه ا�ستف�سار �أو مالحظه التوا�صل
م��ع وح��دة الأداء بالعمادة على ال�بري��د الإل��ك�تروين
.DFPAPM@KSU.EDU.SA

«الصيدلية» تحقق معامل
تأثير « »3.110ضمن ISI

د .أبو الفتوح :رؤية 2030
تدعم السياحة

�أكد الدكتور حممد �أبو الفتوح ع�ضو هيئة تدري�س
بكلية ال�سياحة والآث����ار� ،أن ات�ساع م�ساحة اململكة
العربية ال�سعودية وتنوع طبيعتها �أورثها تراثاً عريقاً،
وهناك حركة نهو�ض عامة يف جمال الرتاث وال�سياحة
مع ر�ؤية اململكة  ،2030ودعا الطالب ال�سعودي لبذل
خ�صو�صا طالب ال�سياحة والآثار ليتمكنوا
جمهود �أكرب
ً
من ا�ستيعاب الرثاث وامل�ساهمة يف تطويره وا�ستثماره..
تفا�صيل �ص 15
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تعيين  121معيدًا ومعيدة على رتبة محاضر
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مسرحية «الطابق الثالث» ..غدًا

مب�رشوع «املنزل ال�شم�سي» ..

فريق الجامعة يمثل الوطن في مسابقة
الطاقة الشمسية بدبي

ي�شارك فريق جامعة امللك �سعود املكون من طالب
وطالبات خمتلف التخ�ص�صات ،وحتت �إ�شراف نخبة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملهند�سني ذوي اخلربة،
يف امل�سابقة العاملية Solar Decathlon Middle
 East 2018يف دبي ،والتي ي�شارك بها جامعات من
حول العامل لت�صميم وبناء وت�شغيل منازل م�ستدامة
تعتمد على الطاقة ال�شم�سية كم�صدر رئي�س للطاقة،

وحتتوي على �أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية يف
ا�ستخدام الطاقة وتر�شيدها.
امل�سابقة تقام يف تاريخ  2018/10/29برعاية هيئة
مياه وكهرباء دبي باالتفاق مع وزارة الطاقة الأمريكية،
وقد انتهى الفريق من ت�صميم املنزل ال�شم�سي ويتم
حالياً العمل على تنفيذه وبنائه يف جامعة امللك �سعود،
ليتم بعد ذلك نقله �إىل دبي للم�شاركة يف امل�سابقة.
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د .الق�سومي
د .ال�شم�سان
حققت املجلة ال�صيدلية ال�سعودية م�ؤخراً معامل
ت�أثري مرتفع « ،»Q 2« ،»3.110مما يعزز ت�صنيف
املجالت التابعة جلامعة امللك �سعود عاملياً ،حيث �إنها
�ضمن املجالت العلمية املدرجة يف  ،ISIخا�صة و�أن
املجلة تتبو�أ ال�صدارة يف املجالت املتخ�ص�صة يف العلوم
ال�صيدلية يف ال�شرق الأو�سط.
وبهدة املنا�سبة وجه وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور �أحمد العامري كتاب �شكر
لعميد عمادة التطوير واجل��ودة؛ رئي�س حترير جملة
اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية الدكتور �صالح الق�سومي
جاء فيه :ي�سرين �أن �أتقدم لكم بوافر ال�شكر والتقدير
مبنا�سبة ح�صول جملتكم ال��غ��راء على معامل ت�أثري
مرتفع « ،»Q 2« ،»3.110وهذا الإجناز �إمنا يدل على
العمل الد�ؤوب من خالل تر�ؤ�سكم ومتابعتكم للمجلة،
ما من �ش�أنه التطوير والتحديث كي تكون يف م�صاف
املجالت العاملية املرموقة ،وهذا الإجناز ال ي�سجل با�سم
املجلة فح�سب بل ي�سجل جلامعة امللك �سعود
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ماذا تعرف عن متالزمة «ستوكهولم»؟
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حملة اصنع وظيفتك

271

متابعة

�أح��ي��ت كلیة ال�سیاحة والآث���ار
ممثلة ب��ن��ادي الإر���ش��اد ال�سیاحي
والنادي الثقايف االجتماعي فعالیة
«الیوم الوطني  »88يف مدرج املبنى
رق��م  7قاعة �أ ،ود�شنت الفعالیة
بالعر�ضة ال�سعودیة يف بهو الكلية
ثم كلمة افتتاحیة �ألقاها الأ�ستاذ
عبداهلل العی�سى.
عقب ذلك ُعر�ض فیدیو تعریفي
يحكي ت�أ�سی�س اململكة وجهود امللك
امل�ؤ�س�س عبدالعزیز بن عبدالرحمن
طيب اهلل ث���راه ،ون��ب��ذة ع��ن حیاة
امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه
اهلل ،و���س��م��و ويل ال��ع��ه��د الأم�ی�ر
حممد بن �سلمان حفظه اهلل ،مع
عر�ض حي قدمه كل م��ن :فی�صل
ال���راك���ان ،ول��ی��د امل�صعبي� ،أحمد
ال��ع��م��ري ،ب���در ال�����ش��ه��راين� ،سعد
ال��داود ،فهد ال��وادي ،كما قام كل
من تركي الزهراين و�صالح عواجي
ب�إلقاء �أنا�شيد وطنیة.
عقب ذل��ك �أل��ق��ى عميد الكلية
ال��دك��ت��ور عبدالنا�صر ال��زه��راين
كلمة مبنا�سبة الیوم الوطني ،88
هن�أ فيها القيادة الر�شيدة وال�شعب
ال�سعودي بهذه الذكرى العظيمة،
وال���ت���ي ع��م��ل م���ن �أج���ل���ه���ا ق��ائ��د
وحدتنا املغفور له ب�إذن اهلل امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن �آل
�سعود ،ومعه رجاله الأوفياء الذين
�أخ��ل�����ص��وا هلل ث��م للمليك والأم���ة
وحدوا �أرجاء بالدنا
والوطن ،حتى ّ
الغالية حتت راية التوحيد ،متمنياً
لهذه البالد اخلري والتقدم والرقي
وال���رخ���اء يف ك��اف��ة امل���ج���االت .ثم
اختتمت الفعالیة بالعر�ضة الوطنية
ولوحات من الفنون ال�شعبية التي
تفاعل معها احل�ضور.
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احتفاالت الجامعة بيوم الوطن

الدكتورة عبري بنت عبداهلل املدلج
وم�����س��اع��دات ال��وك��ي��ل��ة ووك��ي�لات
الأق�سام وكافة من�سوبات الكلية
ع�ضوات هيئة التدري�س والفنيات
والإداريات وكذلك الطالبات.
و�أكدت احلا�ضرات وامل�شاركات
�أن ه��ذا اليوم يعد ذك��رى ملنا�سبة
خ��ال��دة ووق��ف��ة ت��اري��خ��ي��ة عظمى
ت��ت�����ض��م��ن ال���ع���دي���د م����ن امل���ع���اين
ال�سامية ،وال�شكر مو�صول لق�سمي
الفيزياء والكيمياء ال��ع��ام��ة على
م�شاركتهم الفعالة واملتميزة يف
احلفل.
مركز ذوات الإعاقة
�أق����ام م��رك��ز ال��ط��ال��ب��ات ذوات
الإع��اق��ة ،تزامناً م��ع ذك��رى اليوم
الوطني الثامن والثمانني فعالية
حت��ت �شعار #املركز_يحتفل_
بالوطن و�سط �أجواء من احلما�س
وال��ت��ن��اف�����س وروح ال���ت���ع���اون بني
م��ن�����س��وب��ات��ه ال��ط��ال��ب��ات اح��ت��ف��ا ًء
مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم ال��وط��ن يف ذك���راه
الثامنة والثمانني ،وذلك على �شرف
الأ���س��ت��اذة م��ي ب��ن��ت عبدالرحمن
الفاخري م�شرفة مركز الطالبات
ذوات الإعاقة.
وي�أتي هذا االحتفال لي�ؤكد عمق
املحبة واالمتنان للقيادة الر�شيدة
وال��وط��ن ،وت�ضمنت الفعالية عدة
�أركان ممثلة يف �أق�سام املركز ،حيث
�شارك ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية يف ركن
بعنوان «م��ا ي�برد القلب غري حبك
للوطن» ،وق�سم ال�ش�ؤون الأكادميية
يف رك���ن ب��ع��ن��وان «���ش��ك��راً وط��ن��ي»،
وق�سم ال�ش�ؤون التقنية يف ركن بعنوان
«م�سرية وطن» ،و�أخرياً ق�سم ال�ش�ؤون
االجتماعية والنف�سية يف ركن بعنوان
«وطن العطاء .»88و�ساهم حمتوى
الفعالية يف �إعالء وتر�سيخ م�شاعر
احل��ب للوطن وال����والء ل��ويل الأم��ر
وت��أ���ص��ي��ل امل��م��ار���س��ات وامل���ب���ادرات
الإيجابية جتاه الوطن.

كلية العلوم
اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ق�سم
ال���ط���ال���ب���ات ،ب���ال���ذك���رى ال��ث��ام��ن��ة
وال��ث��م��ان�ين ل��ق��ي��ام امل��ؤ���س�����س امللك
عبدالعزيز �آل �سعود – يرحمه
اهلل – بتوحيد هذا الكيان العظيم
وتبديل الفرقة والتناحر �إىل وحدة
وت��ك��ام��ل .ومت تنظيم االحتفالية
حت��ت ���ش��ع��ار «للمجد وال��ع��ل��ي��اء»،
وكانت احتفالية مميزة ت�ألقت فيها
الكلية باللون الأخ�����ض��ر ورفرفت
الأع��ل�ام يف جميع �أرك����ان الكلية
و�سادت الأجواء م�شاعر من البهجة
وال���ف���رح ب��ح�����ض��ور وك��ي��ل��ة الكلية

«م�سرح الطالبات»
�شارك ن��ادي امل�سرح للطالبات
ب��ت��ق��دمي �أوب���ري���ت غ��ن��ائ��ي وط��ن��ي،
وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
ال��ث��ام��ن وال��ث��م��ان�ين يف امل�����س��رح
ال��رئ��ي�����س��ي ب��اجل��ام��ع��ة ،بح�ضور
عدد من وكيالت الكليات العلمية
والإن�������س���ان���ي���ة وع�������ض���وات هيئة
ال��ت��دري�����س وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة

يوم الوطن غايل على كل �إن�سان
نحتفل فيه بفخر بذكرى �سعيده,
ذكرى توحيد وطنا �أقد�س الأوطان
وط��ن الإ���س�لام وال�����س�لام واحل��ي��اة
ال��رغ��ي��ده ,ذك���رى بطولة م�ؤ�س�س

ه���ذا ال��ك��ي��ان ال�����س��ع��ودي��ة الأب��ي��ة
الأ�صيلة املجيده .عبدالعزيز ملك
ال�شجاعة والإح�سان من حول العنا
لهنا ونه�ضة ول��ي��ده ,ال��ف�تن قبله
للجزيرة ع��ن��وان وامل��ر���ض يح�صد

وعدد من الطالبات.
افتتح الأوبريت بالن�شيد الوطني
وكلمة افتتاحية للحفل ،ثم تالوة
�آي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ،عقب
ذل���ك ع��ر���ض ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي عن
امللك امل�ؤ�س�س ومراحل �إجنازاته
كافتتاح اخل��ط احلديدي الرابط
بني الريا�ض والدمام عام 1951م،
وت�صدير �أول ناقلة زيت يف ر�أ�س
ت��ن��ورة ع��ام 1939م ،و�أول رحلة
ج��وي��ة ل��ه ع���ام 1945م ،ول��ق��ائ��ه
ب��ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ف��ران��ك��ل�ين
روزف��ل��ت ع���ام 1945م ،وزي��ارت��ه
مل�صر عام 1946م .كما ا�ستعر�ض
الفيلم ال��وث��ائ��ق��ي �أه���م �إجن��ازات��ه
 رحمه اهلل  -يف خدمة الدينالإ���س�لام��ي م��ن خ��دم��ة احل��رم�ين
امل���ك���ي وامل������دين وت�����س��ه��ي��ل �أداء
منا�سك احل��ج وال��ع��م��رة ،وم��ا �إىل
ذل��ك م��ن ن�����ش��أة امل��ح��اك��م وحتديد
اخت�صا�صاتها و� ً
أي�ضا ن�ش�أة جمل�س
ال��وزراء وجمل�س ال�شورى والعديد
من ال��وزارات ،وعنايته يف التعليم
بفتح امل��دار���س واملعاهد و�إر���س��ال
ال��ب��ع��ث��ات ل���ل���خ���ارج .ك��م��ا ع��ر���ض
مرحلة ا�ستخراج النفط يف املنطقة
ال�شرقية عام  1938مما �أدى اىل
تطور وازدهار اململكة.
و�أل��ق��ت الطالبة بدرية احلربي
ق�����ص��ي��دة ب��ع��ن��وان «�أغ���ل���ى وط���ن»
وق�صيدة �أخرى بعنوان «ال�سعودية»
للطالبة �أجماد الوقيد ،ثم �أقامت
جم���م���وع���ة م����ن ال���ط���ال���ب���ات ف��ن
«العر�ضة ال�سعودية» على جمموعة
من الأغنيات الوطنية .وكان للحد
اجل��ن��وب��ي ن�صيب م��ن ال��ع��ر���ض يف
احلفل حيث �أقامت عدة طالبات
ع��ر���ض�اً خ��ا���ص�اً للجنود يف احلد

اجل��ن��وب��ي ،وم��ن املميز يف احلفل
ع��ر���ض ال��دف��ع��ة الأوىل لريا�ضة
اجلودو يف اجلامعة .واختتم احلفل
مب��ج��م��وع��ة م��ن الأ���س��ئ��ل��ة امل��ن��وع��ة
للح�ضور ع��ن اململكة وامل��ؤ���س�����س
وحكام اململكة العربية ال�سعودية.
الرتبية للبنات
نظمت وح��دة العالقات العامة
يف كلية الرتبية فعاليات االحتفال
باليوم الوطني  ،88وذلك ب�إ�شراف
وت��وج��ي��ه وك��ي��ل��ة الكلية ال��دك��ت��ورة
رج��اء باحاذق التي وجهت �أق�سام
ووح�����دات ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
يومنا ال��وط��ن��ي ،م��ن خ�لال تناول
وا���س��ت��ع��را���ض ال��ت��ح��والت الوطنية
التي يلم�سها املجتمع ال�سعودي.
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د اخل���ارج���ي مت
التعاون مع مركز امللك عبدالعزيز
ال��ث��ق��ايف ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��وار «�إث����راء»
بتزويد الكلية بفيلم «جود» ليتزامن
عر�ضه يف الكلية مع عر�ضه يف دور
ال�سينما ال�سعودية ،والفيلم يعترب
�أحد جوانب التحول الوطني ،حيث
قام على الفيلم فريق �إنتاج و�إخراج
�سعودي ،ومت ت�صويره يف  16مدينة
باململكة ،ووثق �أبرز املعامل والآثار
ال�سعودية ،وق��د ح�ضره جمموعة
كبرية من طالبات اجلامعة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفات.
نادي هيئة التدري�س واملوظفني
ن���ظ���م ن������ادي �أع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة
ال��ت��دري�����س وامل���وظ���ف�ي�ن بق�سميه
ال��رج��ايل والن�سائي ي��وم الأرب��ع��اء
 1440/1/16حفل اليوم الوطني
لأع�ضاء ال��ن��ادي ،ولقيت فعاليات
احل��ف��ل ح�����ض��وراً ج��ي��داً م��ن قبل

اجل��ن�����س�ين .وي���ع�ب�ر ه����ذا احل��ف��ل
عن اهتمام ال��ن��ادي بامل�شاركة يف
املنا�سبات الوطنية واالجتماعية،
وذل��ك بدعم وتوجيه ومتابعة من
رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ب��ن ع��م��ار و�أع�����ض��اء
جمل�س الإدارة والطاقم الإداري.
وق��د مت الت�أكيد خ�لال االحتفال
على معاين احلب واالنتماء للوطن
والوالء لوالة الأمر.
علوم احلا�سب واملعلومات
اح��ت��ف��ل��ت كلية علوم احلا�سب
وامل���ع���ل���وم���ات ب���ال���ي���وم ال��وط��ن��ى
و�������ش������ارك
 88للمملكة،
احل��ف��ل ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور
م���ن�������ص���ور ال���زع�ي�ر ،وال���دك���ت���ور
�سلمان القحطاين وك��ي��ل الكلية
ل��ل�����ش ��ؤون الأكادميية ،والدكتور
ي��و���س��ف ال��ع��ت��ي��ب��ي وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة
العليا والبحث
ل���ل���درا����س���ات
ال����ع����ل����م����ي ،وال����دك����ت����ور� أح����م����د
امل���ق���رن وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر
واجلودة ،وكذلك �شارك يف احلفل
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
وعدد من م�ست�شاري الكلية.
الأوىل امل�شرتكة
رعى عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور عبداملجيد اجلريوي بح�ضور
وك�لاء ور�ؤ���س��اء الأق�سام ومن�سوبي
العمادة والطالب االحتفال باليوم
الوطني  88للمملكة .وقال اجلريوي
�إن العمادة وهي حتتفل بهذا اليوم
يف الثالث والع�شرين من �سبتمرب
من كل عام بيومها الوطني تخليداً
لذكرى توحيد اململكة وت�أ�سي�سها
على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز

يوم الوطن
�أرواح ع���دي���ده ,واجل��ه��ل منت�شر
يف ك��ل م��ك��ان وال��ن��ا���س بحالة من
الب�ؤ�س �شديده ,النهار يخ�شى الليل
والليل �سهران يخ�شى طلوع النهار
بغزوه جديده ,من عبدالعزيز لعهد

امللك �سلمان ملك احل��زم والعزم
وال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��ده ,وويل العهد
حم��م��د ي��ح��ف��ظ��ه ال��رح��م��ن رائ���د
التحديث والفكر والر�ؤية ال�سديده,
�أ�صبحت بالعامل من رم��وز الأم��ان

واخل�ير واحل��ب والتنمية الفريده,
دام عزك يا وطن على مر الزمان
يا وطن حب املاليني ر�صيده ...
د .ابراهيم عارف

بن عبد الرحمن �آل �سعود طيب اهلل
ثراه ،مقد ًما التهنئة خلادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
بهذه املنا�سبة .وخ��اط��ب اجلريوي
�أب��ن��اءه الطلبة ق��ائ� ً
لا� :أن��ت��م ح�سب
الر�ؤية َمن تعتمد عليهم اململكة بعد
توفيق اهلل يف ا�ستكمال خططها
التنموية امل�ستقبلية لبناء الدولة
املتقدمة التي جتتاز مرحلة النمو
�إىل املرحلة التي تناف�س فيها دوال
عريقة ومتقدمة ،ولن يتحقق ذلك
�إال باهلل ثم بكم ومبزيد من الإنطالق
نحو القمة التي ن�سعى �إليها .من
جهته ق��ال وكيل العمادة للخدمات
الطالبية الدكتور خملد بن مطريان
العنزي �إن احتفال العمادة باليوم
ال��وط��ن��ي ي��ع��د تر�سيخاً ل�لاع��ت��زاز
بالدين ثم ال��والء للمليك واالنتماء
ل��ل��وط��ن ،وتنمية للقيم الوطنية،
وانطالقاً من ر�ؤي��ة اململكة 2030
املت�ضمنة تنمية القيم الإيجابية
لدى طالب وطالبات التعليم وكافة
من�سوبيه .وق��د �شهد احلفل ع��دداً
من الفعاليات من �أبرزها ات�صال �أحد
جنودنا املرابطني على احلد اجلنوبي
عيد ال�شمري بابنه الطالب «�أحمد»
خالل فعاليات احلفل ،وق��دم كلمة
مبا�شرة من احلد اجلنوبي لأبنائه
الطالب ،بد�أها بال�شكر هلل ثم خلادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد
حفظهم اهلل؛ م�ؤكدًا �أنه وزمالءه يف
احلد اجلنوبي فدا ًء للدين ثم املليك
والوطن ،فيما نقل ابنه الطالب �أحمد
حت��ي��ات وت��ق��دي��ر زم�لائ��ه ال��ط�لاب
و�أع�����ض��اء هيئة التدري�س بالعمادة
لوالده وزمالئه من جنودنا املرابطني
على احل��د اجل��ن��وب��ي .كما ا�شتمل
احلفل ق�صيدة �شعرية ومعر�ضاً فنياً
وبرامج متنوعة.
برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني
�شارك برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني يف حفل اليوم الوطني
ال���ذي �أق��ام��ت��ه امل��دي��ن��ة اجلامعية
ل��ل��ط��ال��ب��ات ي���وم ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق
 15حم��رم 1440هـ م��ن ال�ساعة
التا�سعة �صباحاً وح��ت��ى ال�ساعة
الثانية ظهراً ،وقد �شارك يف احلفل
م��ن طالبات الربنامج املوهوبات
رمي امل��خ��ي��زمي ،ورزان ال�شعالن،
و�شهد النفي�سي يف ر�سم لوحات
وطنية ،واملوهوبة مرمي باعثمان يف
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وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد الملتقى
السنوي الثاني

تغطية :د .طه عمر
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر عقدت وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير برئا�سة
وكيلها ال��دك��ت��ور يو�سف ع�سريي
امللتقى ال�سنوي الثاين للوكالة مع
وكالء الكليات والعمادات امل�ساندة
للتطوير واجل�����ودة ،وم�����س��اع��دات
الوكيالت للتطوير واجلودة ،ور�ؤ�ساء
وحدات التطوير واجلودة بوحدات
اجل��ام��ع��ة ،وذل����ك ب��ح�����ض��ور وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ال��دك��ت��ور �أح��م��د العامري
وعدد من عمداء اجلامعة� ،إ�ضافة
�إىل �ضيف ���ش��رف امللتقى املدير
التنفيذي للمركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي الدكتور �أحمد
اجلبيلي ،وذل���ك بقاعة الدرعية
ب��اجل��ام��ع��ة ،وب��امل��دي��ن��ة اجلامعية
اجل���دي���دة ل��ل��ط��ال��ب��ات ،وح�����ض��ره
ع��دد كبري م��ن من�سوبي اجلامعة
وم�ؤ�س�سات املجتمع.
االفتتاح
ب���د�أ امللتقى ب ��آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن
ال���ك���رمي ،ث��م ك��ل��م��ة لعميد ع��م��ادة
التطوير واجل����ودة رئي�س اللجنة
املنظمة الدكتور �صالح بن �إبراهيم
ال��ق�����س��وم��ي ،ق����دم ف��ي��ه��ا ال��ت��ه��اين
مبنا�سبة اليوم الوطني� ،سائ ً
ال اهلل
�أن يوفق خادم احلرمني ال�شريفني،
وويل عهده ملا فيه اخلري ،و�أن يثبت
جنودنا البوا�سل حرا�س حدودنا و�أن
ي�سدد رميهم يحفظهم.
كما رحب باحل�ضور ووجه ال�شكر
مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��رع��اي��ت��ه
الكرمية للملتقى ،وال�شكر لوكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير على
ثقته ب�إ�سناد مهمة تنظيم امللتقى
للعام ال��ث��اين على ال��ت��وايل لعمادة
التطوير واجلودة ،كما �شكر �ضيف
اجلامعة املدير التنفيذي للمركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
الدكتور �أحمد اجلبيلي.
�أهمية خا�صة
وذك����ر ال��دك��ت��ور ال��ق�����س��وم��ي �أن

امللتقى يزداد �أهمية يوماً بعد يوم،
خا�صة بعد التطوير الذي حدث فيه
وم�شاركة وح��دات وكالة اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ط���وي���ر ،وت��وق��ي��ع
�اجم��ا
االت��ف��اق��ي��ة الع��ت��م��اد  13ب��رن� ً
الدرا�سات العليا باجلامعة ،وت�سلم
اجلامعة لعدد � 7شهادات لالعتماد
الأك��ادمي��ي الرباجمي� ،إ�ضافة �إىل
�شهادات الآيزو ،ورعاية معايل مدير
اجلامعة ،و�شغف اللقاء باحل�ضور،
واال�ستماع لآرائهم جعل لهذا امللتقى
�أهمية خا�صة ،وذك��ر �أننا نخطط
�سوياً لننجح �سوياً لتتبو�أ جامعة
امللك �سعود  -ب ��إذن اهلل -مكانة
ت�ستحقها بكل جدارة.
�أمن وا�ستقرار
عقب ذل��ك ق��دم وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير رئي�س امللتقى
الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي
كلمة؛ �س�أل فيها اهلل �أن يوفق خادم
احلرمني ال�شريفني ،وويل عهده و�أن
ي�سدد خطاهما ،و�أن يوفقنا جميعاً
لدعم ر�ؤية الوطن  2030وتوجهاتها
اال�سرتاتيجية ،و�أن يدمي علينا نعمة
الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار يف ظل
قيادتنا الر�شيدة ،كما هن�أ احل�ضور
باليوم الوطني الـ .88
ر�ؤية عمل م�شرتكة
ك��م��ا �أك���د ال��دك��ت��ور ع�����س�يري يف
كلمته على اعتزاز وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير برعاية معايل
مدير اجلامعة لهذا امللتقى التي تعد
و�ساماً على �صدور من�سوبي الوكالة؛
�سائ ً
ال اهلل �أن يكون عقد امللتقى
يف ب��داي��ة ك��ل ع���ام ج��ام��ع��ي �سنة
حميدة ،و�أن يوحد اجلهود ويحدد
االجتاه لتحقق اجلامعة العديد من
الغايات ،ويف مقدمتها االتفاق على
ر�ؤية العمل امل�شرتكة املزمع تنفيذها
خ�ل�ال ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د،
واال���س��ت��م��اع ل��ل��آراء وامل��ق�ترح��ات،
ودعماً للتوا�صل امل�ستمر وال�شفافية
وامل�صارحة مما يوفر بيئة جامعية
متميزة يف التخطيط والتطوير
واجل���ودة ،وا�ستثمار ر�ؤي���ة اململكة
 2030وتوجهاتها اال�سرتاتيجية

وو�ضع ُ�أط��ر النجاح خالل املرحلة
القادمة ب�إذن اهلل.
التح�سني امل�ستمر
و�أ���ض��اف ال��دك��ت��ور ع�سريي �أن
امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ن��وي ال���ث���اين يعقد
ه��ذا العام حتت �شعار «التح�سني
امل�����س��ت��م��ر» ،وه���و ���ش��ع��ار مق�صود؛
فوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
تتخذ التح�سني امل�ستمر طري ًقا
للو�صول لأهدافها اال�سرتاتيجية،
وهو ما يالحظه اجلميع يف تزايد
�إجن�������ازات ال���وك���ال���ة يف جم���االت
متعددة ،ولعل �أبرزها ت�صدر جامعة
امللك �سعود اجلامعات ال�سعودية يف
ع��دد الربامج الأكادميية املعتمدة
وطنياً من هيئة تقومي التعليم.
و�أ�ضاف �أن التح�سني امل�ستمر هو
نهجنا ،وه��و ما ن�ؤكد عليه اليوم،
فبالرغم من هذا الت�صدر يطيب لنا
اليوم �أن نعلن عن توقيع اتفاقية بني
اجلامعة وامل��رك��ز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي تت�ضمن اعتماد
 13برناجماً �أكادميياً للماج�ستري
والدكتوراه �ضمن م�شروع اعتماد
برامج الدرا�سات العليا باجلامعة.
ت�صدر اجلامعة
عقب ذلك قدم املدير التنفيذي
للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك���ادمي���ي� ،ضيف ���ش��رف امللتقى
الدكتور �أحمد اجلبيلي كلمة �أعرب

فيها عن �سعادته ب��وج��وده بجامعة
امل���ل���ك ���س��ع��ود �أوىل اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية .كما قدم التهاين للجامعة
لت�صدرها اجلامعات الوطنية يف عدد
الربامج الأكادميية التي ح�صلت على
االعتماد الوطني ،م�شيداً باخلطة
الزمنية التي رفعتها اجلامعة للمركز
وم��ا تت�ضمنه من خطوات تنفيذية
ت�ضمن ا�ستمرار ت�صدر اجلامعة
للجامعات ال�سعودية ،كم قدم عر�ضاً
ع��رف فيه باملركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي ،و�أوجه التطور
التي متت باملركز.
ً
برناجما
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عقب ذلك مت توقيع اتفاقية بني
اجلامعة وامل��رك��ز الوطني للتقومي
واالع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي تت�ضمن
اعتماد  13برناجماً �أكادميياً �ضمن
م�شروع اعتماد برامج الدرا�سات
العليا باجلامعة ،حيث بد�أ امل�شروع
ب�برام��ج ث�ل�اث ك��ل��ي��ات باجلامعة،
�إ�ضافة �إىل معهد اللغويات العربية،
هي :كلية العلوم «ماج�ستري العلوم
يف ال��ك��ي��م��ي��اء ،م��اج�����س��ت�ير ال��ع��ل��وم
يف الفيزياء ،ماج�ستري العلوم يف
علم احليوان ،ماج�ستري العلوم يف
الكيمياء احليوية ،دكتوراه الفل�سفة
يف علم احليوان ،دكتوراه الفل�سفة يف
الكيمياء» .كلية العمارة والتخطيط
«م��اج�����س��ت�ير ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري،
ودك���ت���وراه ع��م��ارة وع��ل��وم ال��ب��ن��اء».

كلية الهند�سة «ماج�ستري العلوم
يف الهند�سة الكهربائية ،ماج�ستري
العلوم يف الهند�سة املدنية ،دكتوراه
الفل�سفة يف الهند�سة الكهربائية،
دك���ت���وراه الفل�سفة يف الهند�سة
ال�صناعية» .معهد اللغويات العربية
«ماج�ستري الآداب يف تعليم العربية
للناطقني بغريها»
اعتماد  7برامج
عقب ذلك ت�سلمت اجلامعة من
هيئة تقومي التعليم ممثلة يف املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي
����ش���ه���ادات االع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي
ال�براجم��ي ل��ـ  7ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة
باجلامعة متثل ثالث كليات هي:
كلية احل��ق��وق «ب��رن��ام��ج احل��ق��وق،
وبرنامج العلوم ال�سيا�سية» ،ويف كلية
العلوم الطبية التطبيقية «برنامج
ال��ت��غ��ذي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة» ،ويف كلية
العلوم «برنامج بحوث العمليات،
برنامج الكيمياء ،برنامج الإح�صاء،
برنامج ال��ف��ي��زي��اء» ،كما مت تكرمي
وحدات اجلامعة التي ح�صلت على
�شهادة الآي��زو ،وه��ي :كلية العلوم،
ودار جامعة امللك �سعود للن�شر،
وع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
وعمادة �أق�سام العلوم والدرا�سات
الطبية.
امل�شاركون من الوكالة
عقب ذلك تناول امللتقى م�شاركات

وح��دات وكالة اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون كيانات
هيكلها التنظيمي ،حيث قدم م�شرفو
هذه الكيانات :الدكتور عادل با�شطح
امل�شرف ال��ع��ام على ع��م��ادة تطوير
امل��ه��ارات ،الدكتور مفلح ال�شغيرثي
امل�شرف على دار ن�شر جامعة امللك
�سعود ،الدكتور نا�صر العنزي مدير
�إدارة املخاطر ،الدكتور �صالح الفراج
امل�شرف على مركز التدريب وخدمة
املجتمع ،ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�شريف
امل�����ش��رف ع��ل��ى م��ك��ت��ب ال��ع�لاق��ات
املجتمعية ،والدكتور م�ساعد اخلليف
م�ساعد وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير وامل�شرف املكلف على �إدارة
الإح�صاء واملعلومات؛ عر�ضاً تقدميياً
يت�ضمن ثالثة حماور رئي�سة هي �أهم
الإجنازات التي مت حتقيقها ،وخطة
العمل اجل��اري العمل عليها خالل
ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل���ايل -1439
1440هـ� ،إ�ضافة �إىل �آليات تقدمي
اخل��دم��ة وال��ت��وا���ص��ل م��ع اجل��ه��ات
امل�ستهدفة.
 4عرو�ض للعمادة
وق���د ت�����ص��درت ع��م��ادة التطوير
واجلودة عدد امل�شاركني يف العرو�ض
التي قدمت يف امللتقى ،حيث �شاركت
ب��أرب��ع��ة ع��رو���ض ت�ضمنت «اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة قدمها
الدكتور م�سفر بن �سعود ال�سلويل،
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال�براجم��ي
ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور �أح��م��د ع��ك��اوي،
واجلودة وفق املوا�صفات واملقايي�س
ال��دول��ي��ة ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور �صالح
العنزي ،وت�صميم الهياكل التنظيمية
قدمها الدكتور ه�شام عبهري».
مناق�شات احل�ضور
ويف اخلتام تناول امللتقى الإجابة
على �أ�سئلة امل�شاركني وامل�شاركات
ومقرتحاتهم ،حيث �أدار املناق�شات
بقاعة ال��درع��ي��ة ال��دك��ت��ور عبداهلل
احل��ي��دري وك��ي��ل ع��م��ادة التطوير
ل�ش�ؤون اجلودة ،و�أدارت املناق�شات
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات
الدكتورة دارة الدي�سي وكيلة عمادة
التطوير واجلودة.
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حملة توعوية بـ «سرطان الثدي» في المستشفى الجامعي

املناع

�أ�صدر امل�شرف العام على عمادة �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني ،قراراً �إداري�اً بتكليف الأ�ستاذ
�أحمد املناع بالعمل نائباً لرئي�س وح��دة املتابعة
بعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.

تعيين  121معيدًا ومعيدة
على رتبة محاضر
كتب :مو�سى حدادي
اعتمد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر م�ؤخراً تعيني
 121معيداً ومعيدة على رتبة حما�ضر ،واملو�ضحة �أ�سما�ؤهم على
موقع عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني الإلكرتوين
 ./http://dfpa.ksu.edu.saو�أو����ض���ح وك��ي��ل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي رئي�س اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون
املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني
الدكتور �أحمد العامري� ،أن اللجنة �أنهت حم�ضر اجتماع اللجنة
الدائمة ل�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي
الباحثني من امل�ستحقني وامل�ستحقات من املعيدين واملعيدات
باجلامعة للتعيني على وظيفة حما�ضر ،وفقاً لآلية التعيني املعتمدة
من قبل اللجنة والتي ت�شمل جميع النقاط املكت�سبة خالل العمل
على وظيفة معيد وهي �أقدمية احل�صول على درجة املاج�ستري
« 70نقطة» ويكون ال�سقف «� »10سنوات ،و�أقدمية البدء يف
برنامج الدكتوراه « »30نقطة ويكون ال�سقف «� »4سنوات؛ م�شرياً
�إىل �أنه لن يتم �إ�صدار ق��رارات التعيني �إال بعد ورود تو�صيات
جمال�س الأق�سام والكليات املخت�صة.

كتب :م�ساعد الغنيم
اف��ت��ت��ح امل��دي��ر ال��ط��ب��ي مل�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي باملدينة
ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور هتان
اخلياري املعر�ض التوعوي ب�سرطان
الثدي ،بح�ضور مدير �ش�ؤون املر�ضى
بامل�ست�شفى الأ�ستاذ م�سفر الأكلبي،
وم��دي��ر التغذية العالجية الأ���س��ت��اذ
حممد البداح ،ويهدف املعر�ض �إىل
توعية املجتمع ح��ول �أهمية �إج��راء
الفحو�صات ال��دوري��ة للك�شف املبكر
عن �سرطان الثدي باملراكز الطبية
املتخ�ص�صة.

عميد السياحة واآلثار يتفقد المبنى الجديد
تفقد عميد كلية ال�سياحة والآث��ار
الدكتور عبد النا�صر الزهراين م�ؤخراً
م�شروع مبنى كلية ال�سياحة والآث��ار
اجلديد ،وكان يف ا�ستقباله املهند�س
�إبراهيم النامي مدير �إدارة امل�شاريع
وعدد من مهند�سي ال�شركة املنفذة،
ال��ذي��ن ق��ام��وا ب ��إط�لاع د .ال��زه��راين
ومرافقيه على �أع��م��ال البناء و�سري
العمل ح�سب اجلدول الزمني املعد له.
���ش��ارك يف ال���زي���ارة وك��ي��ل الكلية
ل��ل��درا���س��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي
الدكتور �سامل ط�يران ،ورئي�س ق�سم
الآثار د� .سامر �سحله ،ومدير الإدارة
بالكلية الأ�ستاذ �ضيف اهلل احلارثي،
وعدد من الزمالء من�سوبي الكلية.

«اللغة العربية» تنظم «مسيرة ملوك بعيون بنات الوطن»
ك �ت �ب��ت :ن� ��دى ال �� �س �ي��اري � � -س��ارة
احلراجني
يف �إط�����ار االح���ت���ف���االت ب��ال��ي��وم
الوطني الثامن والثمانني ،نظمت
طالبات ق�سم اللغة العربية بكلية
الآداب حت���ت �إ����ش���راف املجل�س
اال�ست�شاري للق�سم فعالية وطنية
بعنوان «م�سرية ملوك بعيون بنات
الوطن».
ت�ضمنت الفعالية ع��دة �أرك��ان
تعريفية مب��ل��وك اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ض��ت
الطالبات فيها م�سرية كل ملك من
ملوك اململكة العربية ال�سعودية
وج���ه���وده يف دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ق��دم
والتنمية يف البالد من خالل ت�سليط
ال�ضوء على �إجنازاته.
ويف خ����ت����ام احل����ف����ل ،ع�ب�رت
الطالبات عن م�شاعرهن وفخرهنّ

بجهود القيادة احلكيمة على مر
ال��ع��ق��ود ،وذل����ك م��ن خ�ل�ال كتابة
ر���س��ائ��ل خمتلفة يف ح��ب ال��وط��ن،
�أعقبه تر�شيح �أجمل ر�سالة من بني
الر�سائل الزاخرة مب�شاعر عميقة
و���ص��ادق��ة لنيل ج��ائ��زة مقدمة من
الق�سم.
وق���د ���ش��ه��د االح��ت��ف��ال ح�ضور
ال��دك��ت��ورة �أم���ل احل�ضرمي وكلية
ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وال��دك��ت��ورة
�أمل التميمي وكيلة ق�سم الإع�لام،
والعديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالق�سمني و�شاركنا الطالبات يف
كتابة الر�سائل.
وم����ن ب�ي�ن احل�������ش���ود ���ش��ارك��ت
الدكتورة اجلوهرة بنت �سعود بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،بر�سالة م�ؤثرة
عن والدها امللك �سعود رحمه اهلل،
بقولها�« :أراك كل �صباح يف ممرات

ونظرات الطالبات ،رحمك اهلل يا
�أب��ي وجعل كل ما فعلته يف ميزان
ح�سناتك».

«لقاء مع خبير» للطلبة المتفوقين والموهوبين

�ضمن �سل�سلة لقاءات اخلرباء والتي ينظمها برنامج
الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين وبالتعاون م��ع برنامج

ال�شراكة العلمية الدولية بجامعة امللك �سعود� ،أقام
الربنامج لقاء مع اخلبري الربوفي�سور فريناندو �ألربيت�شو
من جامعة بر�شلونا الإ�سبانية.
ويعد هذا اللقاء التا�سع �ضمن �سل�سلة اللقاءات مع
اخل�براء للطالب املتفوقني واملوهوبني ،ودار مو�ضوع
اللقاء حول مفاتيح تطوير املهارات الدرا�سية والأكادميية
للطالب باملرحلة اجلامعية ،وامتاز اللقاء بتفاعل جيد
من الطلبة احلا�ضرين وبطرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات
واحل��وار املبا�شر مع اخلبري ،ويعد ح�ضور مثل هذه
ال��ل��ق��اءات �أح��د املتطلبات النتقال املتفوقني ملراحل
متقدمة من الربنامج.

 ..ولقاء مفتوح للطالبات المتفوقات والموهوبات

�أق���ام برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني لقا ًء مفتوحاً للطالبات
امل��ت��ف��وق��ات وامل��وه��وب��ات م��ع �إدارة
الربنامج م�ؤخراً يف املدينة اجلامعية
للطالبات.
ح�ضر اللقاء الفريق الإداري من
من�سوبات الربنامج برئا�سة م�ساعدة
م��دي��ر ال�برن��ام��ج للق�سم الن�سائي

الدكتورة حمدة العنزي وم�س�ؤولة
م�����س��ار ال��ت��ل��م��ذة ال��دك��ت��ورة ���س��ارة
الر�شود ومن�سقات الكليات.
ب����د�أت ال��ل��ق��اء ال��دك��ت��ورة حمدة
بالتعريف بالربنامج وتو�ضيح الر�ؤية
والر�سالة ،وحتدثت عن م�سارات
الربنامج ودور كل م�سار يف خدمة
الطالبات ،وتناولت الدكتورة �سارة

م�سار التلمذة و�أو�ضحت دور امل�سار.
و����ش���ه���د ال����ل����ق����اء م����داخ��ل�ات
وا�ستف�سارات م��ن الطالبات عن
بع�ض النقاط املبهمة لديهن ومت
الإج���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن قِ ��ب��ل ف��ري��ق
الربنامج .ح�ضر اللقاء عدد كبري
من الطالبات املتفوقات واملوهوبات
من خمتلف كليات اجلامعة.

أخبار

العدد  - 1314الأحد  27حمرم 1440هـ املوافق � 7أكتوبر 2018م

عميد التربية يلتقي بالطالب المستجدين

عقدت كلية الرتبية م�ؤخراًاللقاء
املفتوح م��ع ال��ط�لاب امل�ستجدين
وطالب البكالوريو�س مع عميدها
د .فهد ال�شايع وبح�ضور كل مِ ن
وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
د� .سعيد ال�����ش��م��راين وم�����ش��رف
وحدة الأن�شطة الطالبية د .يا�سر
ال�سحيباين.
وق���دم عميد الكلية يف كلمته
التوجيهية للطالب �أرب��ع و�صايا
ت�ضمنت �أهمية طلب العلم واعتبار
ذلك فري�ضة دينية وواج ًبا وطنياً
ينبغي ع��ل��ى اجل��م��ي��ع �أدا�ؤه على
�أف�ضل وجه ممكن .كما �أ�شار يف
و�صيته الثانية �إىل �أهمية التفوق
والتميز يف ال��درا���س��ة ،و�أن ذلك
يعد �أح��د �أوج��ه الرب يف الوالدين
لإهدائهم متيزه نظري تربيتهم له.
ويف و�صيته الثالثة �أكد الدكتور
ال�شايع فخر الكلية بانتماء طالبها
لها ���س��واء ال��ط�لاب املنتظمني �أو
خريجيها كما يحق لهم جمي ًعا
الفخر بانتمائهم جلامعة امللك

�سعود التي تعد فخر اجلامعات
ال�سعودية وانتمائهم لكلية الرتبية
ال��ت��ي تت�صدر كليات ال�ترب��ي��ة يف
ال�شرق الأو���س��ط وال��ع��امل العربي
وف��ق �أح��دث الت�صنيفات العاملية
لت�صنيف �شنجهاي �ضمن �أف�ضل
« »100كلية يف العامل.
ويف و���ص��ي��ت��ه ال���راب���ع���ة ح��ث
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة ال��ط�لاب
امل�ستجدين واملنتظمني الغتنام
ف��ر���ص��ة درا����س���ت���ه���م ا جل��ا م��ع��ي��ة
ل��ت��ط��و ي��ر ق��درات��ه��م و م��ه��ارا ت��ه��م
مبا توفره اجلامعة والكلية من
�أن�شطة و ب��را م��ج تنمي القدرات
وامل������ه������ارات ،ح���ي���ث �إن ر �ؤي�����ة
اململكة  2030تتطلب بناء جيل
ح��ي��وي مت�سلح بالقيم ومتمكن
م���ن م����ه����ارات ال���ق���رن احل����ادي
والع�شرين �إ���ض��ا ف��ة �إىل التمكن
ا لأكادميي يف التخ�ص�ص.
ويف اخل��ت��ام �شكر عميد كلية
الرتبية الطالب على ح�ضورهم،
كما تقدم بال�شكر لر�ؤ�ساء الأق�سام

و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن�سوبي
�ش�ؤون الطالب بالكلية وامل�شرفني
وامل�شاركني يف الأن�شطة الطالبية
ع��ل��ى ج��ه��وده��م ب��خ��دم��ة �أب��ن��ائ��ن��ا
الطالب.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د وك��ي��ل الكلية
ل��ل�����ش���ؤون الأك���ادمي���ي���ة د� .سعيد
ال�����ش��م��راين ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��وع��ي
الأك����ادمي����ي وم���ع���رف���ة الأن��ظ��م��ة
الإل��ك�ترون��ي��ة الأك��ادمي��ي��ة للطالب
و�أهمية توا�صل الطالب مع ق�سمه
وم��ر���ش��ده الأك��ادمي��ي ل��ت��ج��اوز �أي
عقبات ت رِّ
ُعث م�سريته الدرا�سية،
كما ق��دم بع�ض الإر���ش��ادات حول
ال�����س�ير ع��ل��ى اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة
وق�ضايا التعرث الدرا�سي.
ك���م���ا حت����دث م�������ش���رف وح���دة
الأن�����ش��ط��ة ال��ط�لاب��ي��ة د .ي��ا���س��ر
ال�سحيباين عن �أهمية الأن�شطة
ال��ط�لاب��ي��ة و�أن���ه���ا م���ن ال��ط��ال��ب
و�إل���ي���ه ،و�أو����ض���ح وج����ود خم�سة
�أن��دي��ة بكلية الرتبية �أرب��ع��ة منها
تخ�ص�صية ،وحثهم على الت�سجيل

تدشين المرحلة التأهيلية لمتفوقي «األولى المشتركة»

حتت �شعار «املتفوقون واملوهوبون
ث���روة وط���ن» �أق���ام برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية حف ً
ال
لتد�شني املرحلة الت�أهيلية للربنامج
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة حتت
رعاية عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د اجل��ري��وي
وبح�ضور وك��ي��ل ال��ع��م��ادة لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور ح�سام العو�ض
وم��دي��ر برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني باجلامعة الدكتور علي
الدلبحي ووكيل العمادة للخدمات
الطالبية الدكتور خملد العنزي.
بد�أ احلفل بتالوة �آيات من القر�آن
الكرمي ثم قدم وكيل العمادة لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور ح�سام بن حممد
العو�ض �شرحاً موجزاً عن الربنامج
وطبيعته وم�ساراته و�آليات القبول
ف��ي��ه ،واخل��ط��ة ال��ت��ي مت �إع��داده��ا
للمرحلة الت�أهيلية للربنامج.
ت�لا ذل��ك كلمة توجيهية لعميد
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور
عبداملجيد اجلريوي راع��ي احلفل

وال���ذي �أك��د فيها على �أن الطلبة
املتفوقني واملوهوبني ثروة وطن وهم
املحرك اجل��وه��ري ل��ر�ؤي��ة ،2030
داعياً �إىل �ضرورة توفري كل جهد
ممكن لالرتقاء بهذه الكوكبة من
الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين و�أن
الأم��ل فيهم كبري واال�ستثمار فيهم
مك�سب للجامعة وال��وط��ن �شاكراً
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة
لالرتقاء بالطلبة والربنامج.
و���ش��ك��ر ال��ط��ال��ب ن��وف��ل النوفل
الذي �ألقى كلم ًة نيابة عن زمالئه
ال��ط�لاب امل��ت��ف��وق�ين وامل��وه��وب�ين،
�إدارة اجل��ام��ع��ة وع���م���ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة على هذا الربنامج
واجلهود املبذولة من �أجل االرتقاء
ب��امل��ت��ف��وق�ين وامل��وه��وب�ين ،م��ع��ت�براً
�أن ه��ذا ال�برن��ام��ج منحة عظيمة
ت���وف���ره���ا اجل���ام���ع���ة ل��ب��ن��اء ق���ادة
امل�ستقبل معاهداً اهلل وامل�س�ؤولني
باجلامعة �أن يكون وزمال�ؤه الرجال
الرجال يف خدمة الوطن والأمة.
من ثم د�شن العميد ومدير �إدارة
الربنامج ووكيل العمادة لل�ش�ؤون

الأك��ادمي��ي��ة ال�برن��ام��ج يف مرحلته
الت�أهيلية الأوىل �إيذاناً ببدء الربامج
التدريبية والفعاليات وف��ق خطة
مر�سومة �أعدها الربنامح للطلبة
هذا العام.
و�أك����د ال��دك��ت��ور ع��ل��ي الدلبحي
مدير الربنامج ب�أن �إدارة اجلامعة
وخمتلف كلياتها وعلى ر�أ�سهم معايل
مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي
يولون طلبة الربنامج ُجل الرعاية
واالهتمام ،مو�ضحاً �أن هذه الربامج
والأن�شطة ت�أتي ان�سجاماً مع �أهداف
برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
باجلامعة وخطة عمله الرامية �إىل
�إع����داد طلبة اجل��ام��ع��ة املتفوقني
واملوهوبني ليكونوا ن��واة للكفاءات
والقيادات العلمية.
يذكر �أن برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني باجلامعة يحتوي على
ثالثة م�سارات ريئ�سية هي م�سار
رع��اي��ة امل��ت��ف��وق�ين ،وم�����س��ار رعاية
املوهوبني ،وم�سار التلمذة.

كرسي «ريثون» ينظم ورشة عمل

بها لال�ستفادة من الربامج التي
تقدمها.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ك���ان هناك
حوار مفتوح مع الطالب للإجابة
ع����ن ت�������س���ا�ؤالت���ه���م وال�ت�رح���ي���ب
ب��اق�تراح��ات��ه��م ،ح��ي��ث ك���ان هناك
�سحب على هدايا قيمة ثم توجه
الطالب حل�ضور معر�ض الأندية
يف بهو كلية الرتبية للت�سجيل يف
الأن��دي��ة لال�ستفادة منها ح�سب
تخ�ص�صاتهم ورغباتهم.

إطالق
الدورة الثانية
من برنامج
الواعدين
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زار عدد من قيادات �شركة ريثون جامعة امللك �سعود للم�شاركة يف ور�شة
العمل التي �أقامها كر�سي ريثون لهند�سة النظم ،وت�ضمنت ور�شة العمل
عدداً من املحا�ضرات التي مت تقدميها من قبل قيادات �شركة ريثون يف
جمال هند�سة النظم وتطبيقاتها ،كما مت تقدمي عدد من املحا�ضرات من
قبل الباحثني العاملني يف الكر�سي.
اجلدير بالذكر �أن �شركة ريثون هي �شركة متخ�ص�صة يف �أنظمة الدفاع
والطريان وتقوم بتقدمي حلول لقطاع كبري من اجلهات احلكومية والتجارية،
وقد قامت ال�شركة بدعم كر�سي بحثي يف جمال هند�سة النظم يف جامعة
امللك �سعود ،يركز على ثالثة جماالت رئي�سية ،وهي النمذجة واملحاكاة،
ونظم �سال�سل الإمداد ،والذكاء اال�صطناعي وتطوير املنتجات.
كما قدمت جامعة امللك �سعود درعاً تذكارياً ل�شركة ريثون قدمه وكيل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان تعبرياً عن �شكر اجلامعة ل�شركة ريثون
على دعمها كر�سي هند�سة النظم يف اجلامعة.

�أعلن مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
عن �إطالق الدورة الثانية من برنامج الواعدين يف التدري�س اجلامعي والذي يهدف
�إىل دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وحتفيزهم نحو التميز والإبداع يف التعليم اجلامعي،
وتوطني جمموعة منهم ليكونوا مناذج رائدة يف التعليم اجلامعي مبا يحقق حت�سني
خمرجات التعليم على نحو م�ستمر وي�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف حت�صيل الطلبة ومتيزهم
�أكادميياً.
يخ�ص�ص الربنامج للكفاءات الوطنية من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك
�سعود ممن هم على مرتبة �أ�ستاذ م�ساعد وال تتجاوز خرباتهم يف التعليم اجلامعي
ثالث �سنوات منذ تاريخ احل�صول على �شهادة الدكتوراه ،عل ًما �أن �آخ��ر موعد
ال�ستقبال الطلبات هو � 19صفر 1440هـ ،وملزيد من التفا�صيل ميكن زيارة املوقع
الإلكرتوين للمركز .celt.ksu.edu.sa
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التعليم العالي

انفردت به على م�ستوى جامعات اململكة

«جامعة جدة» تنفذ نظام
تسريع الطالب المتميزين
تنفذ جامعة جدة ،ابتدا ًء من مطلع العام الدرا�سي اجلاري،
برنامج الت�سريع الأكادميي لطالبها وطالباتها املتميزين ،والذي
يعترب الأول على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية.
و�شهد الربنامج �إقباالً كبرياً من الطالب والطالبات؛ حيث
جت��اوز ع��دد املتقدمني املحققني ل�شروط الربنامج «»3500
طالب وطالبة وعدد املر�شحني لدخول الربنامج التدريبي ملدة
�أ�سبوع « »1500طالب وطالبة.
وي��ه��دف ال�برن��ام��ج ال���ذي ي���أت��ي تنفيذاً خلطط اجلامعة
اال�سرتاتيجية وا�ستكماالً ملا بد�أته يف عامها ال�سابق با�ستقطاب
الطالب املوهوبني يف مدار�س التعليم العام وتقدمي مزايا خا�صة
بهم لاللتحاق بجامعة جدة� ،إىل ت�سريع م�سار الطالب واجتيازه
لل�سنة التح�ضريية ا�ستناداً لقدراته العلمية.
وقد �أكد مدير جامعة جدة د .عدنان بن �سامل احلميدان� ،أن
برنامج الت�سريع من الربامج التي تنفرد بها جامعة جدة على
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية ،وبفل�سفة قبول جديدة تهدف �إىل
توفري فر�ص قبول متنوعة للطالب تبنى على م�ستوى قدراتهم
و�إمكانياتهم العلمية واملعرفية ،وتعزز من اختياراتهم وقبولهم
الأكادميي وقدراتهم التناف�سية ،ويتم تنفيذه بال�شراكة مع مركز
قيا�س وم�ؤ�س�سة موهبة ،والإدارة العامة لتعليم جدة حتت رعاية
كرمية من حمافظ جدة الأمري م�شعل بن ماجد.
ورحب د .احلميدان با�ستقبال جامعة جدة للدفعة الثانية
ّ
من موهوبيها يف برنامج الت�سريع الأكادميي لل�سنة التح�ضريية،
وبرنامج التخ�صي�ص املبا�شر للعام اجلامعي اجلديد 39-
1440هـ؛ متطلعاً منهم لتحقيق �أهداف مثل هذه الربامج التي
ت�صب يف م�صلحتهم وحتقيق �آمالهم وطموحاتهم.
و�أ���ض��اف �أن جامعة ج��دة ت�سعى ال�ستقطاب املوهوبني
واملبدعني من الطالب والطالبات ،وتوظيف طاقاتهم فيما
يعود بالنفع والتنمية على الوطن ويف ظل بيئة تعليمية مميزة
و ّفرتها اجلامعة له�ؤالء الطالب؛ �إ�سهاماً منها يف �إبراز قدراتهم
وطاقاتهم الكامنة.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أو���ض��ح عميد ال��ق��ب��ول والت�سجيل د .عامر
الزايدي �أن عدد املتقدمني املحققني ل�شروط برنامج الت�سريع
الأك��ادمي��ي؛ بلغ « »3500طالب وط��ال��ب��ة ،وع��دد املر�شحني
لدخول الربنامج التدريبي ملدة �أ�سبوع « »1500طالب وطالبة،
وعدد امل�سرعني « »32طالباً وطالبة؛ بينما بلغ عدد املتقدمني
لربنامج التخ�صي�ص املبا�شر « »300طالب وطالبة ،وعدد َمن مت
ا�ستفادتهم من الربنامج « »42طالباً وطالبة.
ويف ذات ال�سياق� ،أو�ضح امل�شرف العام على �إدارة ا�ستقطاب
ورعاية املوهوبني يف جامعة جدة الدكتور في�صل العامري� ،أنه
من �ضمن الربامج املطبقة يف جامعة جدة ،برنامج التخ�صي�ص
املبا�شر لطالب املرحلة الثانوية املوهوبني ،الذي يعترب �أحد
الربامج الريادية �ضمن توجه اجلامعة اال�سرتاتيجي يف رعاية
املوهوبني بها ،وال��ذي ي�سعى ال�ستقطاب �أعلى معدالت قبول
من الطالب املوهوبني امللتحقني باجلامعة ،وت�سكينهم ب�شكل
مبا�شر يف الكليات املختارة ،وقبل بدء ال�سنة التح�ضريية وبعد
اجتيازهم الختبارات مقررات التخ�صي�ص بالتعاون مع مركز
«قيا�س».

ناق�ش حتديات العمل والتوظيف يف التعليم العايل

«التعليم» تشارك في منتدى
الحوار العالمي

�شارك وكيل وزارة التعليم للتعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور حمد املحرج ،يف فعاليات �أعمال منتدى احلوار العاملي
حول �شروط و�ضوابط وحتديات العمل والتوظيف يف التعليم
العايل ،الذي تنظمه منظمة العمل الدولية يف جنيف ،والذي
عقد خالل الفرتة � 20 - 18سبتمرب 2018م.
ومت��ت مناق�شة ع��دد من املوا�ضيع املتعلقة بالتوظيف يف
التعليم العايل �شملت التحديات والفر�ص التي تواجه التوظيف
يف التعليم العايل ،و�أثر العوملة واخل�صخ�صة املتزايدة وتطور
ا�ستخدام التكنولوجيات املتجددة يف التعليم العايل ،كما �شملت
مو�ضوعات امل�ؤمتر مناق�شة �أمناط التمويل والأ�ساليب امل�ستجدة
يف التعليم والتعلم يف التعليم العايل عامل ًيا.
ويف اجلل�سة اخلتامية مت اعتماد عدد من التو�صيات التي
ت�ساههم يف دعم وتطوير �أ�ساليب التوظيف والعمل فيما يخدم
م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وقد �أكد الدكتور املحرج على ما حتظى به منظومة التعليم
عامة والعايل خا�صة يف اململكة من دعم كبري من لدن قيادة
هذه البالد املباركة وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل و�سمو ويل عهده الأمني
الأم�ير حممد بن �سلمان يحفظه اهلل ،واملتابعة امل�ستمرة من
قبل معايل وزير التعليم ومعايل نائبه للرقي مب�ستويات التعليم
العايل مبا ي�ساهم يف حتقيق االهداف الطموحة لر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  ٢٠٣٠بحول اهلل تعاىل.

العدد  - 1314الأحد  27حمرم 1440هـ املوافق � 7أكتوبر 2018م

وزير التعليم يشيد بانطالقة الموسم الرياضي التاسع للجامعات

ينطلق املو�سم التا�سع لالحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية يف
 25حمرم  1440لكرة القدم و�أول
بطولة جتمع يف «التايكوندو» يف
جامعة الطائف ،ومن املحتمل �أن
ت�شارك فيها �أكرث من  10جامعات،
وع����دد ال��ط�لاب امل�����س��ج��ل�ين حلد
الآن  86الع�� ًب��ا ،وه��ذا يعد رقماً
قيا�سياً وجديداً يف م�سرية االحتاد
الريا�ضي للجامعات.
وب����ارك ب��ه��ذه املنا�سبة معايل
وزي��ر التعليم رئي�س جمل�س �إدارة
االحت�����اد ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات

ال�سعودية الدكتور �أحمد العي�سى؛
ل���ط�ل�اب اجل���ام���ع���ات ان��ط�لاق��ة
املو�سم التا�سع ،متمن ًيا �أن تكون
�إجن��ازات��ه��م ال��ري��ا���ض��ي��ة ت�سري يف
م�ستوى م�سريتهم الأكادميية و�أن
يجد �أب��ن��ا�ؤن��ا الفر�صة م��ن خالل
م�����س��اب��ق��ات االحت�����اد وف��ع��ال��ي��ات��ه
لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ،و�أن
يكون ت�أثريهم على املجتمع املحيط
بهم �إيجاب ًيا لت�شجيع املجتمع على
ممار�سة الريا�ضة نظ ًرا لفوائدها
العديدة على ال�صحة واالقت�صاد
واملجتمع.

وقال معاليه� :إن املو�سم التا�سع
ل�لاحت��اد ال��ري��ا���ض��ي ي�شهد وهلل
احل��م��د �إق���ب���االً غ�ير م�سبوق من
الطالب للم�شاركة يف الفعاليات
ودعم كبري من اجلامعات� ،إميا ًنا
منها ب�أهمية الريا�ضة اجلامعية
والن�شاط الال�صفي للطالب.
و�أ���ض��اف معاليه� :إن ما �أجن��زه
االحت�����اد ال��ري��ا���ض��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات
ال�سعودية يف الفرته املا�ضية على
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وال�����دويل ك��ان
م�����ش��ر ًف��ا ،ومت��ن��ى معاليه ملنتخب
اجل��ام��ع��ات ل��ك��رة ق���دم ال�����ص��االت

امل�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة زاي����د التي
انطلقت يف  23حمرم  1440يف
�أبوظبي كل التوفيق.
ك��ذل��ك مت��ن��ى معاليه التوفيق
�أي ً
�����ض��ا جل��ام��ع��ة امل��ل��ك في�صل يف
م�شاركتها لأول مرة يف الت�صفيات
الأول��ي��ة لك�أ�س ال��ع��امل للجامعات
املقامة يف ال�صني ،والظهور ب�شكل
م�شرف يعك�س ح��ر���ص واهتمام
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ب��ال��ري��ا���ض��ة
اجلامعية وتوفري كل �سبل االرتقاء
بها حمل ًيا وعامل ًيا مبا يحقق ر�ؤية
اململكة .2030

بقيمة  579مليون ريال وبح�ضور وزير التعليم

أمير الجوف يدشن مشروعات بالمدينة الجامعية

د�شن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة اجل��وف ،م�ؤخراً ،ع��دداً من
امل�شاريع بجامعة اجل��وف بح�ضور
معايل وزير التعليم الدكتور �أحمد
العي�سى.
وف��ور و�صول �سمو �أم�ير منطقة
اجل����وف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ك��ان
يف ا�ستقباله معايل وزي��ر التعليم
وم���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة اجل���وف
ال���دك���ت���ور �إ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حممد
الب�شري ،حيث اطلع �سموه على
جم�سم ك��ام��ل مل�����ش��روع��ات املدينة
اجلامعية ،م�ستمعاً �إىل �شرح مف�صل
عن تلك امل�شروعات من مدير �إدارة
امل�شاريع باجلامعة املهند�س عثمان
ال�سبيلة ،الذي عر�ض ل�سمو الأمري
واق��ع وم�ستقبل املدينة اجلامعية
باجلوف.
كما زار الأم�ير ب��در بن �سلطان
م��ب��ن��ى �إدارة اجل��ام��ع��ة امل����ؤق���ت،
والتقى ر�ؤ�ساء املجال�س اال�ست�شارية
الطالبية بكليات اجلامعة ،حيث
ا�ستمع �إىل حديث الطلبة حول �أهم
تطلعاتهم وطموحاتهم ،موجها لهم
كلمة بهذه املنا�سبة ،دعاهم خاللها
�إىل بذل املزيد من اجلهود لتح�صيل
العلم واملعرفة ،للم�ساهمة م�ستقب ً
ال
يف بناء الوطن و�أركانه وب�صالحكم

�صالح للوطن ب�أكمله.
بعد ذل��ك انطلق حفل التد�شني
بكلمة ملعايل مدير اجلامعة رحب يف
مطلعها ب�سمو �أمري املنطقة ومعايل
وزي���ر التعليم ،م�شيداً بالرعاية
وال��دع��م ال��ذي تتلقاه اجلامعة من
�سموه ،راف��ع��اً �شكره مل��ع��ايل وزي��ر
التعليم على ح�ضوره هذا احلدث
ال��وط��ن��ي ال��ه��ام ودع��م��ه امل�ستمر
للجامعة ،م�ستعر�ضاً ب�إيجاز جممل
م��ن��ج��زات اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي حتققت
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
بعد ذلك �شاهد اجلميع عر�ضاً
مرئياً ت��ن��اول �أب���رز املنجزات التي
ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف امل��ج��االت
الأكادميية والبحثية والإن�شائية ،ثم
د�شنت اخلطة الأكادميية للجامعة،

والتي �أعيدت فيها هيكلة الكليات
والأق�سام واملقررات مبا يتوافق مع
ر�ؤية اململكة . 2030
بعد ذلك د�شن �سمو �أمري منطقة
اجلوف ثالثة من امل�شروعات التي
مت �إجنازها يف املدينة اجلامعية ،من
�أبرزها م�شروع كلية علوم احلا�سب
واملعلومات ،وم�شروع مبنى العمادات
واملراكز ،وقاعة امل�ؤمترات املتو�سطة
و���س��ط امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ،وال��ت��ي
ت�ستوعب « « 840مقعداً ،وجمهزة
ب���أح��دث ال��ت��ج��ه��ي��زات واخل��دم��ات
ال�لازم��ة .كما مت تد�شني املرحلة
الثانية من البنية التحتية ،وجزء
من املرحلة الثالثة ،بالإ�ضافة �إىل
تد�شني قاعة اال�ستقبال وال�ضيافة.
ويف �سياق مت�صل ر�أ����س معايل

وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى
اجل��ل�����س��ة الأوىل ملجل�س جامعة
اجلوف لهذا العام ،بح�ضور معايل
مدير اجلامعة الدكتور �إ�سماعيل
الب�شري ،و�أع�ضاء املجل�س قيادات
اجلامعة.
واف���ت���ت���ح ال���دك���ت���ور ال��ب�����ش��ري
اجلل�سة بالرتحيب مبعايل الوزير،
م�����س��ت��ع ً
��ر���ض��ا ج��م��ل��ة امل��و���ض��وع��ات
املدرجة على جدول الأعمال ،الذي
ت�ضمن مناق�شة احل�ساب اخلتامي
للجامعة ل��ل��ع��ام امل���ايل املن�صرم،
وتعديل م��واد يف الئحة الدرا�سة
واالختبارات ،و�إعادة القيد ملجموعة
من الطلبة املف�صولني �أكادميياً ،فيما
�أحيط املجل�س بجملة من القرارات
والبيانات حول خمرجات اجلامعة
ونتائج عملياتها التعليمية املتنوعة.
ورف����ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
���ش��ك��ره مل��ع��ايل وزي���ر التعليم على
دع��م��ه ل��ل��ج��ام��ع��ة ،وع��ل��ى ت��ر�ؤ���س��ه
اجلل�سة الأوىل ملجل�س اجلامعة
لهذا العام ،م�ؤكداً �أن هذا �سيكون
دافعاً للمجل�س واجلامعة ملوا�صلة
اجلهود وحتقيق �أه��داف وتطلعات
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ب��ق��ي��ادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني  -حفظهما اهلل .-

ت�ستعد جامعة الق�صيم ممثلة
ب��ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة وال���درا����س���ات
الإ�سالمية لتنظيم م���ؤمت��ر علمي
دويل ح���ول م�ستقبل ال��درا���س��ات
احلديثية يف ال�سنة النبوية حتت
ع���ن���وان «م�����س��ت��ق��ب��ل ال���درا����س���ات
احل��دي��ث��ي��ة ..ر�ؤي���ة ا�ست�شرافية»،
بهدف ا�ست�شراف املجاالت البحثية
يف ال�سنة النبوية ،وتطوير الدرا�سات
العلمية والتعليمية والنقدية املتعلقة
باحلديث النبوي.
وق��د ا�ستقبلت اللجنة العلمية
للم�ؤمتر �أكرث من  200فكرة بحثية
للم�شاركة يف امل���ؤمت��ر ،ومت فرزها
ح�سب الأفكار واجلودة ،وال�شروط
للم�شاركة و�أهمية تلك البحوث يف
حتقيق �أهداف امل�ؤمتر ،حيث متت

املوافقة على � 108أفكار بحثية بعد
تقييم جميع الأف��ك��ار البحثية من
قبل اللجان املخت�صة امل�شكلة لهذا
الغر�ض.
و�أك���د الدكتور خالد �أب��ا اخليل
عميد كلية ال�شريعة �أن امل�ؤمتر يهدف
�إىل امل�شاركة يف تطوير الدرا�سات
العلمية والتعليمية والنقدية املتعلقة
باحلديث النبوي ،واق�تراح �أن�ساق
واجت��اه��ات ل��ل��درا���س��ات احلديثية
امل�ستقبلية يف جميع حماور امل�ؤمتر،
م�ضي ًفا �أن امل���ؤمت��ر ي��ه��دف � ً
أي�ضا
�إىل تقدمي ت�صورات حول �أولويات
البحث احلديثي امل�ستقبلي ،وابتكار
�أ�ساليب وطرق لتعلم وتعليم ودرا�سة
ال�سنة ال��ن��ب��وي��ة ،وم��ع��اجل��ة بع�ض
الإ�شكاالت العلمية.

و�أ�شار �أبا اخليل �إىل �أن امل�ؤمتر
�سي�شهد ع ً
��ر���ض��ا مل�شاريع علمية
وتقنية خل��دم��ة احل��دي��ث النبوي
ون�����ش��ره ،وم��راج��ع��ة وتقييم جهود
تطوير الدرا�سات العلمية يف ال�سنة
النبوية ،بالإ�ضافة �إىل ت�صويب م�سار
البحوث احلديثية امل�ستقبلية ،عرب
معرفة مواطن ال�ضعف يف البحوث
املعا�صرة وتقدمي ر�ؤية ا�ست�شرافية.
من جهتها �صنفت اللجنة العلمية
ل��ل��م���ؤمت��ر م��و���ض��وع��ات الأب���ح���اث
�إىل ع��دة حم��اور منها :امل�صطلح،
والنقد احلديثي ،والتدريب والتعليم
احلديثي ،والن�شر والبحث العلمي
ال�����ذي مت ت��خ�����ص��ي�����ص��ه ل��ل��ب��ح��وث
وال���درا����س���ات امل��ه��ت��م��ة مب�ستقبل
ال��درا���س��ات احلديثية ،بالإ�ضافة

�إىل حمور عن فقه الن�ص احلديثي
ال��ذي يهتم بالبحوث املتخ�ص�صة
يف م�ستقبل درا���س��ات متون ال�سنة
ال��ن��ب��وي��ة ،وم���ا ي��ت��ط��رق ل��ل��م�تن من
ارتباط بالعلوم الأخرى.
وقد حددت اللجنة العلمية عدة
�شروط يجب توافرها يف الأبحاث
وامل�شاركات املقدمة من �أهمها� :أن
يقت�صر البحث على �أح��د املحاور
ال�سابقة فقط ،و�أن يتميز بالأ�صالة
والعمق ،و�أن يكون البحث جديداً،
ومل ي�سبق ن�شره �أو امل�شاركة به يف
�أي ندوة �أو م�ؤمتر ،بالإ�ضافة �إىل
التزام الباحث ب�ضوابط وعنا�صر
م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،و�إج����راء
ال��ت��ع��دي�لات املن�صو�ص عليها يف
تقارير التحكيم.
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«كاوست» الثانية عالميًا حسب تصنيف ناتشور إنديكس

اح��ت��ل��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل
للعلوم والتقنية «كاو�ست» املرتبة
ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي �اً يف ق��ائ��م��ة ت�ضم
�أف�ضل � 30أكادميية علمية دولية

ت�أ�س�ست منذ عام 1988م ،ح�سب
تقييم ن�شره موقع نات�شور �إنديك�س
«.»natuer index
وتتبع امل�ؤ�س�سة العلمية الدولية

« »natuer indexيف تقييم
امل�ؤ�س�سات والأك��ادمي��ي��ات ارتباط
املقاالت العلمية العالية اجلودة كل
�شهر وي��ت��م م��ن خ�لال ذل��ك تقييم
النجاح البحثية وامل�ستوى العلمي
ح�سب املن�ش�أة والبلد.
وقد حققت جامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية «ك��او���س��ت» خالل
ال�سنوات الع�شر املا�ضية ح�ضوراً
قوياً يف امل�شاركات العلمية العاملية
وق���دم���ت ال��ع��دي��د م���ن الأب���ح���اث
وب���راءات االخ�ت�راع يف العديد من
املجاالت العلمية والتقنية.
و�آخر تعاون جلامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية «كاو�ست» كان مع
م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم

والتقنية مبركز العلوم البيولوجية
احلا�سوبية « »CBRCحتت مظلة
املبادرة الوطنية للأمرا�ض املعدية
لإث���راء البحوث التي �أج��ري��ت على
ال��ب��ك��ت�يري��ا ال��ع��ن��ق��ودي��ة امل��ق��اوم��ة
للميثي�سيلني.
وال���ه���دف ال��رئ��ي�����س��ي م���ن ه��ذا
ال��ت��ع��اون ه��و ف��ه��م �آل��ي��ات مقاومة
امل�ضادات احليوية يف بع�ض مناطق
اململكة التي قد تكون �أكرث عر�ضة
لوجود �سالالت �أكرث مقاومة .كما
يعمل امل�شروع على تعزيز التعاون
متعدد التخ�ص�صات بني امل�ؤ�س�سات
واجلامعات ومراكز البحوث العلمية
املعنية مبكافحة الأمرا�ض املعدية
يف اململكة.

أفضل ورقة علمية في مؤتمر دولي لجامعة الملك فيصل

حققت جامعة امللك في�صل �إجن���ازاً عاملياً
جديداً متثل يف فوزها ب�أف�ضل ورقة علمية للعام
احلايل ،ح�سب اجلمعية الأمريكية للم�صائد،
خالل امل�ؤمتر الدويل لال�ستزراع الذي عقد يف
فرن�سا خالل �شهر �أغ�سط�س 2018م.
و�أو�ضح امل�شرف العام على حمطة التدريب

مذكرة تفاهم
بين «جدة»
ووزارة البيئة

والأبحاث الزراعية والبيطرية الدكتور �أحمد
ال�سقويف �أن البحث يتلخ�ص يف جناح الفريق
ب�إنتاج هجني �أ�سماك القرموط الأمريكي ،ولأول
مرة يف العامل عن طريق ا�ستخدام تقنية اخلاليا
اجلذعية وزرع��ه��ا يف �أ�سماك عقيمة ثالثية
ال�صيغة الكرومو�سومية ،وم��ن خ�لال ت��زاوج

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ج����دة مب��ق��ره��ا
اليوم ،مذكرة تفاهم مع فرع وزارة
البيئة وامل��ي��اه وال���زراع���ة مبنطقة
مكة املكرمة ،بح�ضور معايل مدير
اجلامعة الدكتور عدنان احلميدان.
وم ّثل اجلامعة يف توقيع املذكرة
وكيل ال��درا���س��ات والبحث العلمي
الدكتور عبيد �آل مظف زمن ،وعن
فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبنطقة مكة املكرمة مدير الفرع
الدكتور عمر بن �سعيد الفقيه.

طبيعي مت �إنتاج الهجني والذي يعترب من �أهم
�أنواع الأ�سماك يف الواليات املتحدة الأمريكية،
بجانب �إ�سهام التقنية يف ت�سهيل عمليات الإنتاج
و�إيجاد احللول لأنواع �صعبة التكاثر م�ستقب ً
ال.

وهَ ���دِ ف���ت امل��ذك��رة �إىل تر�سيخ
مبد�أ التعاون التكاملي بني اجلامعة
وال�����وزارة يف امل��ج��االت ال��زراع��ي��ة
والبيئية واملائية ،وتر�شيد ا�ستخدام
املياه وتقليل التلوث ،واملحافظة على
البيئة ،وتعزيز برامج الدرا�سات
والبحث العلمي والتطبيقي وخدمة
املجتمع.
يُذكر �أن جامعة جدة تعمل على
تر�سيخ م��ب��د�أ ال��ت��ع��اون التكاملي
ب�ين اجل��ه��ات البحثية والتعليمية

وب�ين اجلهات التنفيذية تع�ضيداً
خل��دم��ة املجتمع وت��ب��ادل املنفعة
العامة ،وتنفيذاً للتوجيهات ال�سامية
الكرمية لتعاون اجلهات الر�سمية
لعمل الدرا�سات والربامج التدريبية
ال��ت��ي تنفذها اجل��ه��ات احلكومية
املختلفة للدفع بعجلة االقت�صاد
املعريف وحتقيق ر�ؤية اململكة 2030
وكل ما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة يف
�شتى املجاالت.
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آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

التكامل األكاديمي باألولى المشتركة

�شرفت بزيارة عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة مطلع العام اجلامعي احلايل ،وااللتقاء
بعميدها د.عبداملجيد اجلريوي ووك�لاء العمادة وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب ،واطلعت على بيئة تعليمية متميزة بتجهيزاتها ومرافقها براجمها اجلديدة.
كما تابعت باهتمام الربنامج التعريفي الذي تنظمه العمادة للطلبة اجلدد يف بداية
العام اجلامعي ،وعلى الرغم من العدد الكبري الذي ت�ستقبله العمادة يف هذا الربنامج
والذي يناهز ع�شرة �آالف طالب وطالبة مبواقع العمادة املختلفة �إال �أنك تالحظ هذا
الرتتيب الرائع لفعاليات الربنامج وكم املعلومات والإجراءات التي يقوم بها الطالب/
الطالبة يف �سال�سة وا�ضحه ويف مدة زمنية قيا�سية مما يدل على حر�ص م�س�ؤويل
العمادة على انتظام الطلبة يف درا�ستهم من �أول يوم ،وازال��ة �أي عوائق ميكن �أن
تعرت�ض م�سريتهم التعليمية.
و�أكرث ما يلفت االنتباه يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة اخلطة اال�سرتاتيجية
التي �شارك يف �إعدادها الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س وجهات جمتمعية وربط كافة
�أهداف ومبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية بخطة اجلامعة  2030وبناء وثيقة ارتباط
تدعم حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة.
وانطالقاً من �إميان العمادة ب�أهمية التكامل الأكادميي بينها وبني كليات اجلامعة
فقد حر�صت عند بناء خطتها اال�سرتاتيجية على دعوة الكليات ذات العالقة لتحديد
احتياجاتها من العمادة.
ومن جوانب التطوير التي �أطلقتها العمادة �أي�ضاً يف خطتها اال�سرتاتيجية تفعيل
قيم العمادة �سواء الفردية� ،أو اجلماعية� ،أو امل�ؤ�س�سية ،وذلك من خالل مبادرات
نوعية تدعم تنمية وتعزيز هذه القيم .باعتبارها الإطار اجلامع وامليثاق الأخالقي
الداعم لتحقيق ر�ؤية العمادة و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
ووفقاً للخطة الدرا�سية بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ف�إن الطالب والطالبة يدر�س
يف خم�سة م�سارات بنا ًء على تخ�ص�صه هي :م�سار الكليات العلمية ،م�سار الكليات
ال�صحية ،م�سار الكليات الإن�سانية ،م�سار كلية �إدارة الأعمال ،وم�سار كلية التمري�ض.
وقد و�ضعت العمادة «االرتقاء باملحتوى التعليمي» يف مقدمة �أولوياتها  ،حيث مت
�إعداد املقررات الدرا�سية بعناية �شديدة مبا ي�ؤهل الطالب والطالبة لإكمال الدرا�سة
اجلامعية من جهة ،وتلبية حاجات �سوق العمل من جهة �أخرى.
ول�ضمان البناء املتكامل ل�شخ�صية الطالب اجلامعي تركز اخلطة اال�سرتاتيجية
اجلديدة ب�شكل كبري على تقدمي �أن�شطة وخدمات طالبية متكاملة وداعمة للمقررات
الأكادميية ويف الوقت نف�سه ترتقي ب�شخ�صية الطالب.
وقد �سرين انتظام الطالب و�إقبالهم على الدرا�سة وامل�شاركة يف الربامج والأن�شطة
التعليمية منذ الأ�سبوع الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل ،وبهذه املنا�سبة
�أو�صي الطالب والطالبات ب�ضرورة اال�ستفادة الق�صوى من برنامج اللغة الإجنليزية
الذي يُقدم يف ثالثة م�ستويات بهدف �صقل مهارة اللغة لديهم.

makinzyadel@ksu.edu.sa
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جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

�أوجه التطوير  ..ونرحب مبقرتحاتكم
بحمد اهلل وت��وف��ي��ق��ه ع��ق��دت وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ن��وي ال��ث��اين للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر
م��ع ال��زم�لاء وال��زم��ي�لات �أ���ص��ح��اب ال�سعادة وك�لاء الكليات
والعمادات امل�ساندة للتطوير واجلودة ،وم�ساعدات الوكيالت
للتطوير واجلودة ،ور �ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات
اجلامعة.
وقد �شهد امللتقى �أوجه تطوير عديدة منها ما يتعلق بعمليات
التنظيم ودع��وة اجلهات امل�شاركة و �أع��داده��م ،ومنها �أي�ضاً
ما يتعلق ب�آليات توظيف و�سائل االت�صال املتعددة للتعريف
بامللتقى ،و �أخرى تتعلق بنوع وعدد امل�شاركات العلمية� ،إ�ضافة
للكتيبات التي مت تقدميها جلميع امل�شاركني وامل�شاركات يف
امللتقى.
كما �شهد امللتقى ال�سنوي الثاين للتخطيط والتطوير عدد اً
من الفعاليات منها توقيع اتفاقية بني اجلامعة واملركز الوطني
للتقومي واالعتماد ا لأكادميي العتماد  13برناجما �أكادميياً
للماج�ستري والدكتوراه يف كل من كلية الهند�سة ،وكلية العلوم،
وكلية العمارة والتخطيط ،ومعهد اللغويات العربية ،وهي
بداية العتماد برامج الدرا�سات العليا باجلامعة.
�إ�ضافة �إىل ت�سلم اجلامعة ل�سبع �شهادات اعتماد �أكادميي
براجمي من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي بكلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية العلوم� ،إ�ضافة �إىل ت�سليم �شهادات الآيزو لكلية العلوم،
ودار ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود للن�شر ،وع��م��ادة ال�سنة ا لأوىل
امل�شرتكة ،وعمادة �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية.
كما حر�ص امللتقى على دع��وة �ضيف �شرف للملتقى وهو
املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي،
ودع��وة ع��دد م��ن م�ؤ�س�سات املجتمع ،و �إت��اح��ة فر�صة �أو�سع
مل�شاركات وح��دات وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ،ومت
امللتقى يف �أجواء من التفا �ؤل خا�صة يف ظل االحتفاء باليوم
الوطني  ، 88وت�ص ُّدر جامعة امللك �سعود للجامعات ال�سعودية
يف عدد الربامج الأكادميية املعتمدة وطنياً من هيئة تقومي
ا لتعليم .
ه��ذه ا لأوج��ه املتعددة التي ميزت امللتقى ال�سنوي الثاين
للتخطيط والتطوير ج��اءت نتيجة ر�سم خطة وا�ضحة منذ
نهاية امللتقى ال�سنوي الأول الذي عقد العام املا�ضي ،وحر�صت
الوكالة على �إتاحة الفر�صة كاملة ملن�سوبي اجلامعة واملهتمني
بعمليات التخطيط والتطوير واجلودة �أن تتقدم مبقرتحاتها
و �أن تتم مناق�شة هذه املقرتحات.
واتباعاً لهذا النهج ف�إن وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ترحب مب�شاركة جميع من�سوبي اجلامعة واملهتمني بعمليات
التطوير والتخطيط واجلودة يف تقدمي مقرتحاتهم التطويرية
للملتقى ال�سنوي الثالث الذي �سوف يعقد مب�شيئة اهلل خالل
العام اجلامعي ال��ق��ادم 1441/1440هـ ،فم�شاركتك رافد
هام للتح�سني امل�ستمر الذي حتر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير على االلتزام به لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ومن
ثم اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة.KSU 2030
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

جامعاتنا قاطرة التقدم
ال �شك �أن التقدم والتطور والإبداع يحتاج �إىل وقود يدفعه وقاطرة
ت�شده وحتفز عليه ،واجلامعات هي معاقل العلم والعمل والتدريب
وم�صانع الكفاءات واخلربات واملهارات ،وكلما واكبت اجلامعات �أوجه
التطور العلمي والتقني واملهاري حملياً وعاملياً ف�إنها بذلك ت�صبح
قاطرة للتقدم والتطور ودافعاً لإب��داع طالبها وطالباتها وحتقيقهم
مراتب متقدمة و�إجنازات متميزة.
وت��ع��د جامعة امل��ل��ك �سعود �أوىل اجل��ام��ع��ات ال�سعودية والعربية
والإقليمية ا�ستحقاقاً لهذا اللقب «قاطرة التقدم» حيث تبو�أت مراتب
متقدمة يف الت�صنيفات املحلية والعاملية ب�أبحاثها وبراءات اخرتاعها،
وه��ي جامعةا عريقة ب�أ�ساتذتها ومن�سوبيها ومرافقها و�إمكاناتها
الب�شرية واملادية ،فالأوىل �أن تقود حتقيق ر�ؤية وطننا وتقود قاطرة
التقدم والتميز والإبداع والت�ألق بعمل جماعي منظم.
د .ع�صام ناجح �شلقامي
ق�سم النبات والأحياء الدقيقة  -كلية العلوم

العدد  - 1314الأحد  27حمرم 1440هـ املوافق � 7أكتوبر 2018م

سلسلة الكتل Block chain
�سل�سلة الكتل block chain
هي قائمة من ال�سجالت الرقمية
ت�سمى «الكتل» ترتبط فيما بينها
بطريقة م�شفرة ويتم حفظها يف
�سجل رقمي خا�ص بها.
وه��ذه القائمة تنمو با�ستمرار
ح�سب الت�سل�سل الزمني للكتل؛
بحيث �أن ك��ل كتلة حتمل طاب ًعا
زمن ًيا وراب� ً
�ط��ا بكتلها �أو �سجلها
ال�����س��اب��ق ،وق���د مت ت�صميم ه��ذا
ال�سجل بحيث ترتبط الكتل مع
بع�ضها البع�ض بطريقة متكن من
املحافظة على ما بها من بيانات
واحليلولة دون تعديلها.
وحت��ت��وي ال�����س��ج�لات ع��ل��ى قيم
للبيانات املحددة التي مت تداولها
�أث��ن��اء امل��ع��ام�لات ،م��ث��ل الأم����وال
وح�����ص�����ص ال�����ش��رك��ات �أو ���ش��ه��ادة
ملكية املمتلكات �أو حجم الطاقة
بالكيلو واط� ،أو غري ذلك اعتمادًا
على نوعها.
وتقوم كل كتلة جن ًبا �إىل جنب
مع القيمة ال�سابق الإ�شارة �إليها،
ب��ت��خ��زي��ن ت��ف��ا���ص��ي��ل م�����ش��ف��رة عن
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ت��ب��ادل��وا هذه
ال��ق��ي��م��ة ،م��ث��ل ال��ب��ائ��ع وامل�����ش�تري
اللذين تبادال املنتج مقابل املال؛
�أو املر�سل واملتلقي اللذين �شاركا

الإج�������راءات فيما
يف �صفقة ما ،ونحو
بينهم.
ذلك ،وال يتم �إ�ضافة
وم�������������������ع ك�����ل
ال��ك��ت��ل��ة �إىل �سجل
ع��م��ل��ي��ة �إن���ت���اج �أو
ال��ك��ت��ل �إال ب��ع��د �أن
ت��ع��دي��ن ل��ل��ع��م�لات
تنتهي املعاملة.
االف��ت��را������ض�����ي�����ة،
وت�����������س�����ت�����خ�����دم
ي��ت��م ت�سجيل رق��م
�سل�سلة الكتل ثالث
العملية وبياناتها
ت���ق���ن���ي���ات :امل��ف��ت��اح
والأك�����واد املت�صلة
اخل���ا����ص امل�����ش��ف��ر،
ب������ه������ا يف ك���ت���ل
و���ش��ب��ك��ة الإن�ت�رن���ت،
وب�����روت�����وك�����ول �أو أ .د جبريل العريشي ج���دي���دة  -تن�ضم
�إىل �سل�سلة الكتل
ب���رن���ام���ج ���س��ل�����س��ل��ة
 ومت��ث��ل وح���داتال��ك��ت��ل ،وت�ستخدم
�سل�سلة الكتل على نطاق وا�سع ال��ع��م��ل��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ول��ي��ده��ا ،ثم
يف جم��ال ال��ع��م�لات االفرتا�ضية ت�أتي بعد ذلك عملية التحقق من
التي يتم توليد وحداتها اجلديدة� ،أن تلك الكتل ق��د تكونت ب�شكل
والتحقق من م�صداقيتها وت�أمني �صحيح ودون �أي تالعب.
و�أه���م م��ا مييز �سل�سلة الكتل
ال��ت��ع��ام��ل ب���ه���ا ،م���ن خ��ل�ال ه��ذا
ال�����س��ج��ل .وال�����س��ج��ل مي��ث��ل دف�تر ويجعلها ال غنى عنها مل�ستقبل
احل�سابات «دفرت الأ�ستاذ» الذي امل��ع��ام�لات املحو�سبة م��ن وجهة
يتم فيه توثيق عملية التعدين التي ن��ظ��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث�ين ،هو
يتم بها �إنتاج العمالت االفرتا�ضية طبيعتها الالمركزية ،فهي توفر
وت�����س��ج��ي��ل م��ا مت �إن��ت��اج��ه منها ،تقنية مي��ك��ن م��ن خ�لال��ه��ا تنفيذ
ومتابعتها على م�ستوى العامل ،مبا امل��ع��ام�لات ب�ين ط��رف�ين بطريقة
يتيح تتبعها ب�صورة �آمنة بوا�سطة �آمنة دون احلاجة �إىل طرف ثالث،
�أي ���ش��خ�����ص ،ف��ه��ي مت��ث��ل ق��اع��دة حيث يتم تخزين الن�سخة الكاملة
بيانات موحدة توثق لكل املتعاملني ل�سل�سلة الكتل يف وقت واحد على
بهذا ال��ن��وع م��ن العمالت �سالمة الأجهزة احلا�سوبية لكل املتعاملني

يف ال��ب��داي��ة �أه��ن��ئ ك��ل طالب
وطالبة ح��از مقعد اً جامعياً يف
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود يف ال��ع��ام
الدرا�سي اجلديد ،والتي تعترب
درة اجلامعات ال�سعودية ،فهي
م���ن ���ض��م��ن �أف�����ض��ل اجل��ام��ع��ات
امل�����ص��ن��ف��ة ع��امل��ي �اً وال����رائ����دة يف
منطقة ال�شرق ا لأو�سط.
ل��دي��ك ا لآن ع��زي��زي ال��ط��ال��ب
ف��ر���ص��ة ك�ب�رى و���س��ان��ح��ة لتتعلم
وتكت�سب املعرفة على يد خرباء
يف ال��ت��ع��ل��ي��م و �أف�������ض���ل ال��ع��ق��ول
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم���ال���ك م��ن
�أ����س���ات���ذة وحم��ا���ض��ري��ن وال��ذي��ن
يعتربون نخبة العقول حيث يتم
ا�ستقطابهم م��ن خمتلف �أن��ح��اء
العامل.
ت�������س���خ���ر اجل����ام����ع����ة ب���ك���اف���ة
ا لإم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة وال��ب�����ش��ري��ة
ل��ت��ن��ال ال��ع��ل��م ب ��أف�����ض��ل ال��ط��رق
وال��و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��اح��ة
و �أحدث املعامل الفنية واملعدات

امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة
وا لأدوات التقنية.
اجل��ام��ع��ي��ة وبع�ض
وه���ن���اك ال��ك��ث�ير
اخل�������دم�������ات م���ن
من اخلدمات التي
�صندوق الطالب،
�أود ا لإ���ش��ارة �إليها
ناهيك عن املكافاة
يف ه�������ذا امل����ق����ال
املالية وخ�صومات
حت����دي����د اً ل��ل��ط��ل��ب��ة
رح��ل�ات ال��ط�يران
امل�����س��ت��ج��دي��ن ،منها
وال������ك������ث���ي��ر م���ن
�أن����ك ت�����س��ت��ط��ي��ع �أن
اخل����دم����ات ال��ت��ي
ت�شرتي كتاباً بواقع
وف��رت��ه��ا اجل��ام��ع��ة
خ���������ص����م ٪٥٠و�أن
م��ن �أج���ل ال��ط�لاب
ت��ت��ن��اول ال��وج��ب��ات
عبدالعزيز الساحلي
والطالبات.
�أي�����ض��اً يف امل��ط��ع��م
�أن�������������ص������ح������ك
ب�سعر رم���زي ،و�أن
ت��وق��ف ���س��ي��ارت��ك ب�����ش��ك��ل جم��اين ع���زي���زي امل�����س��ت��ج��د �أن ت��ت��اب��ع
بالقرب م��ن الكلية التي تدر�س ���ص��ح��ي��ف��ة «ر����س���ال���ة اجل��ام��ع��ة»
بها ،و�أن ت�أخذ من مكتبة الكلية �أو ل��ت��ع��رف ال��ك��ث�ير م���ن ا لأخ���ب���ار
املكتبة املركزية الكتب واملراجع والدورات والفعاليات التي تقام،
ب��ن��ظ��ام اال���س��ت��ع��ارة املكتبية و�أن وه���ي ت����وزع جم���ا ًن���ا يف رده���ات
ت��دخ��ل �إىل امل��واق��ع ا لإل��ك�ترون��ي��ة اجل��ام��ع��ة م��ع مطلع ك��ل �أ���س��ب��وع،
وح����اول �أي����ً�ض��ا �أن ت��ك��ت��ب فيها
دون �أن تدفع ريا الً واحداً.
ً
ً
ك���ذال���ك ت���وف���ر اجل��ام��ع��ة ل��ك مقا ال �أو خرب ا �أو �شارك ب�صورة
ال��رع��اي��ة ال�صحية امل��ج��ان��ي��ة يف م���ن ت�����ص��وي��رك ل���ت�ث�ري حم��ت��وى

ال�����ص��ح��ي��ف��ة ول��ي��ك��ون ل��ك ب�صمة
و �أثر يف اجلامعة.
وال ت����ن���������س �أن ت���ن���خ���رط
يف ا لأن�������ش���ط���ة االج���ت���م���اع���ي���ة
وامل�����س��اب��ق��ات الثقافية املختلفة
وال��ن��وادي الطالبية واملناف�سات
ال��ري��ا���ض��ي��ة ،ف��اجل��ام��ع��ة ت�����ض��م
م��ن�����ش��آت ك��ب�يرة و�ضخمة و �أح��د
�إجن��ازات��ه��ا ا لأ���س��ت��اد ال��ري��ا���ض��ي
والذي يحت�ضن فعاليات ريا�ضية
ومناف�سات حملية كثرية و �أحداث
لن جتدها يف جامعة �أخرى.
يف اخل���ت���ام �أود �أن �أذك����رك
ع��زي��زي امل�ستجد �أن ح�صولك
ع���ل���ى م��ق��ع��د درا�����س����ي ف��ر���ص��ة
ع��ظ��ي��م��ة وخ���ط���وة ع��ل��ى ط��ري��ق
ال��ن��ج��اح ،ويجب عليك �أن تكون
�أح��د ط�لاب اجل��ام��ع��ة املتفوقني
درا�����س����ي����اً  ،ف���ال���ف���ر����ص���ة ال��ت��ي
ح�صدتها تكلف ماليني الرياالت
�سنوياً وجدير بك ان ت�ستثمرها
وحت�صد التفوق والنجاح.

�أغلبنا �إن مل يكن كلنا يعلم ما
حدث عندما �سقطت تلك التفاحة
على ر�أ���س العامل ال�شهري �إ�سحاق
نيوتن عام 1666م ،ليبد�أ بعدها
رح��ل��ت��ه يف �سل�سلة م��ن التفكري
والع�صف الذهني املرتاكم للبحث
ع��ن �سبب ���س��ق��وط ت��ل��ك التفاحة
ع��م��ود ًي��ا نحو الأر�����ض؛ لي�صل به
نهاية ه��ذا اجلهد �إىل م��ا ي�سمى
ب��اجل��اذب��ي��ة ،وه���ذة النظرية التي
ن�ش�أت منذ ذلك الوقت و�إىل يومنا
احل��ا���ض��ر وه���ي م��ا زال���ت ت��در���س
وتذكر كما �أ�صبح ل�سقوط الأ�شياء
على الأر�ض �سبب منطقي ،كل هذا
حدث بعد تفكري عقالين وحتليل
منطقي.
واملبادرة كما عرفها البع�ض ب�أنها
الإ�سراع لفعل �شيء بهدف التغيري،
وه��ي بطبيعة احل���ال ن��ت��اج ملرحلة
من التفكري والتحليل والتخطيط
لإح��داث حدث قد يغري واقعاً ما.

ل����ل����و�����ص����ول �إىل
ف���ك���م م����ن ���ش��خ�����ص
حتقيقة وال يقلقه
�سقطت على ر�أ�سه
عامل الوقت.
العديد من الأ�شياء
يف ال����ف���������ص����ل
ومل ي�أخذه عقلة يف
رح��ل��ة ال��ب��ح��ث كما
امل���ا����ض���ي ط��رح��تُ
م���ب���ادرة �أ�سميتها
ح���دث م���ع �إ���س��ح��اق
«اب���د �أ» تهدف �إىل
نيوتن! تلك الرحله
�سطرت لنا قانوناً
ن�شر ثقافة القراءة
وح�������ب االط���ل���اع
ي���ع���ت�ب�ر م�����ن �أه�����م
للطالب والطالبات
القوانني وهو قانون
ب���امل���در����س���ة ،وم���ا
اجلاذبية.
ر�سالتي �إىل كل عبدالملك محمد القباع �إن عر�ضتها على
م��ن ب��ي��ده املوافقة
م��ن يهتم بالتغيري
ح��ت��ى �أ����ش���اد ب��ه��ا،
�أن ي����ب����ادر �إل���ي���ه
وال يخ�شى ف� ً
شال ق��د ي��ح��دث �أو وما هي �إال �ساعات من موافقته
عقبات قد تواجهه ،وليعلم �أن لكل حتى مت تنفيذ �أول حمطة لها،
م�شكلة ح�ل ً
ا ،وامل��ب��ادرة مهما كان وها نحن يف هذا الف�صل ن�سعى
مو�ضوعها �أو توجهها فهي نتاج �إىل تنفيذها يف منطقة الريا�ض
واع و�إح�سا�س بامل�س�ؤولية ،واخل����رج ،ون ��أم��ل �أن ننفذها يف
لفكر ٍ
فعليه �أن يكون م��ب��ادراً و�شجاعاً منطقتي ال��دم��ام وم��ك��ة املكرمة
وي�ضع هدفه ن�صب عينيه وي�سعى بحول من اهلل وقوة ،وكل هذا كان

حتت جمهود فردي ب�سيط فماذا
لو كان جماعياً.
واليوم وهلل احلمد واملنة ،تنعم
ب�لادن��ا ال�����ش��اخم��ة ب���أح��د �أف�����ض��ل
اجل��ام��ع��ات وال��ت��ي ت��ق��ع يف ر�أ����س
الهرم على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
والوطن العربي بح�سب الت�صنيفات
ال��ع��امل��ي��ة ،ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
تلك اجلامعة التي تتمتع بالقادة
ال��ن��اج��ح�ين وال���رائ���دي���ن يف جميع
املجاالت ،ومن�ضي ومت�ضي جامعتنا
التي نفخر دائ ًما بانتمائنا لها بدعم
طالبها ال�شباب وال�شابات املبدعني
وامل���وه���وب�ي�ن؛ ك��� ٌّل يف جم��ال��ه كما
يُبدي م�س�ؤولو اجلامعة حر�صهم
ال���دائ���م ع��ل��ى م�صلحة ال��ط��ال��ب
فوق كل اعتبار ،ويف نهاية املطاف
�أقولها وبكل بو�ضوح «كن مبادراً وال
تخ�شى».

على م�ستوى العامل.
ومن ثم ال ميكن تزوير كتلة �أو
�إ�ضافة كتلة غري حقيقية �إىل تلك
ال�سل�سلة ،وم��ن الناحية التقنية
ف�إنها متثل قاعدة بيانات موزعة
ت�ضم دفرت ح�سابات رقمي ميكن
ا�ستخدامه لت�سجيل �أي معامالت
مالية �أو غري مالية.
ورغ��م �إيجابيات �سل�سلة الكتل
يرى بع�ض الباحثني عدم التو�سع
يف ا�ستخدامها دون درا�سة ر�صينة
ل�سلبياتها وعيوبها ،فهي لي�ست
����ص���ورة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ن��م��وذج امل���وزع
للحو�سبة الذي يعتمد على �أجهزة
حا�سوبية يف �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ذلك
�أن كل ه��ذه الأج��ه��زة تقوم بنف�س
عملية التحقق من �صحة املعامالت
وف��� ًق���ا ل��ن��ف�����س ال���ق���واع���د ،وت��ق��وم
بتخزين ك��ل امل��ع��ام�لات ال�سابقة
ب�����ص��ورة متماثلة ،وال ي��وج��د بني
هذه الأجهزة احلا�سوبية �أي نوع
من العمل امل��ت��وازي �أو امل�ساعدة
امل��ت��ب��ادل��ة ،ول��ك��ن ف��ق��ط م�لاي�ين
ال��ت��ك��رارات لنف�س الأع��م��ال على
نف�س ال�سجالت؛ وهو ما يتعار�ض
مع �أي �ضوابط للكفاءة والفاعلية.
�أ�ستاذ علم املعلومات

أبرز الخدمات الموفرة للمستجدين

كن مبادرًا وال تخشى

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سة
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الهوية المطورة للجامعة ورؤية المملكة 2030
«الريادة العاملية والتميز يف بناء
جمتمع امل��ع��رف��ة» ت��ل��ك ه��ي ر�ؤي��ة
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي مت ترجمتها �إىل
مم��ار���س��ات وتطلعات تتوافق مع
ر�ؤية اململكة .2030
ويت�ضح يف تلك الر�ؤية ركيزتان
�أ���س��ا���س��ي��ت��ان ه��م��ا ن��ق��ل امل��ع��رف��ة
بفاعلية وكفاءة ،ثم بناء الكوادر
ال��ق��ادرة على ا�ستخدامها ،وهي
ب��ذل��ك تعك�س ال��رك��ائ��ز املعرفية
لر�ؤية اململكة.2030
وتدعم الهوية الر�سمية جلامعة
امل���ل���ك ���س��ع��ود ال���ه���دف امل��ت��م��ث��ل
يف ج��ع��ل اجل��ام��ع��ة رائ����دة عاملياّ
وحتقق مكانة ال�صدارة يف التعليم
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي خل��ل��ق جامعة
عاملية امل�ستوى ،وهي بذلك ت�ؤكد
مكانتها املتميزة يف الطليعة بني
اجلامعات العاملية املرموقة.
فجامعة امل��ل��ك �سعود ال تقبل

ت��ع��ل��ي��م �اً ت��ق��ل��ي��دي �اً
م��ع��اي�ير االع��ت��م��اد
الأك�������������ادمي�������������ي
فقط ،ل��ذا نحن يف
ٍ
امل�������ؤ�������س�������������س������ي
حتد مع �أنف�سنا من
واحل���������ص����ول ع��ل��ى
�أجل التطوير ،ونحن
ت�����ص��ن��ي��ف م��ت��ق��دم
ن�����س��ع��ى ج��اه��دي��ن
يف امل������ؤ������ش�����رات
ل����ت����ق����دمي جت���رب���ة
العاملية للتح�صيل
ع���ل���م���ي���ة مم����ي����زة،
التعليمي ،وه��و ما
و�إن�������ت�������اج ب���ح���وث
ي��ع��د م���ن ت��ط��ل��ع��ات
�إب���داع���ي���ة ح��دي��ث��ة،
ر �ؤي���ة  .2030كما
للم�ساهمة يف بناء
ت�سعى خل��ل��ق بيئة
اق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة
وال�������س���ع���ي ق���د ًم���ا د .عبداهلل السلمان داع����م����ة وحم���ف���زة
لأع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة
لتوظيف التقنية،
التدري�س والطلبة
وال�������������ش������راك������ات
الدولية ،ونبذل كافة م�ساعينا من واملوظفني ،وت�ستهدف ا�ستقطاب
�أجل بلوغ غاية اجلامعة العاملية� ،أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين،
و�أن ن��ك��ون يف طليعة م�ؤ�س�سات ك�أحد �أدوات نقل املعرفة ،وهي
ت���واك���ب يف ذل���ك ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة
التعليم والبحوث.
وت�سعى اجلامعة �إىل رفع جودة  2030وال��ت��ي ن�صت على تهيئة
التعليم من خالل املحافظة على البيئة اجل��اذب��ة ال��ت��ي مي��ك��ن من

حتى ال ترسب في االختبار
خ�لال��ه��ا ا���س��ت��ث��م��ار ال���ك���ف���اءات
ال��ب�����ش��ري��ة ،وا���س��ت��ق��ط��اب �أف�����ض��ل
العقول.
ك��م��ا ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى �أن
تكون مركزاّ لن�شر الثقافة العلمية
واحت�ضان العلم وتوطينه ،وهي
تتما�شى يف ذلك مع ر�ؤية اململكة
 2030ال��ت��ي ت�ضمنت �أن ت�صبح
خ��م�����س ج��ام��ع��ات ���س��ع��ودي��ة على
الأق��ل �ضمن �أف�ضل  200جامعة
دولية.
�إن جامعة امللك �سعود بر�ؤيتها
امل�ستقبلية ت�سعى لتكون ركيزة
من الركائز املعرفية التي حتقق
ر�ؤية اململكة  ،2030ومنارة علمية
رائدة يف عامل اليوم الذي ال مكان
فيه وال مكانة �إال للعلم واملعرفة
والإنتاجية والإبداع.
وكيل اجلامعة

 88شمعة تضيء جنبات الوطن
«ال��ـ��وط��ن» �أط���ول ع��ب��ارة و�أو���س��ع
مفهوم و�أج��م��ل �إح�سا�س يف تاريخ
الإن�����س��ان ،فالوطن ج�س ٌد و�أر����ض،
والأر�������ض ل��ي�����س��ت ت��ل��ك امل�����س��اح��ة
اجل��غ��راف��ي��ة ال�شا�سعة امل��ق��درة بــ
 ٢٬١٥٠٬٠٠٠كيلومرت مربع فقط،
بل هو انتماء وم�أوى وروح و�سلوى،
وه��و النب�ض ال���ذي يف جنباتنا ال
يُخفى.
ال يعرف قيمة الوطن �إال من ذاق
م���رارات الغربة وح�سرات البُعد،
�آه��ات الالجئني و�أولئك املنتظرين
على �شفرات الأ���س�لاك ال�شائكة
املتجمدين حت��ت ال��ث��ل��وج وع�برات
ال��ن��ادم�ين وال��غ��ارق�ين يف ال��ب��ح��ار
واملحيطات ،وكل �أولئك التائهني.
يف ظل املتغريات الكثرية والفنت
التي �أ�صابت الأوطان العربية منها
على وجه اخل�صو�ص ،دماء متناثرة،
وجوه �شاحبة ح��وارات عقيمة ،لغة
ال�سالح �سائدة والأحزان املرتاكمة،
ك����آب���ة امل��ن��اظ��ر ،وج���ن���ون ال��ن��اظ��ر،
وح�سرة اخلاطر ،يرى كم هي تلك
امل��خ��اط��ر ،ال��ت��ي حت��اك �ضد �أمتنا
وللأ�سف بع�ضها من �أبناء جلدتنا؛
�أ�صبح من الواجب لكل عاقل وفاهم
فطن تعريف الوطن ور�سم حدوده
وال��ذود عنه بكافة الو�سائل هدفاً
واجباً و ُمبْتَ ًغى �سامياً.
�إن �أر�ض اململكة وبكل �صدق وبعيداً
عن التورية واجلماليات اللفظية،
ق���د �أ���ص��ب��ح��ت م��ل��اذاً للخائفني

و�ستظل كما كانت مق�صداً للعابدين
والزاهدين بال منازع ،و�صارت اليوم
�أمناً للخائفني والهاربني من بط�ش
الطائفيني ،بل ٌد يتمتع باال�ستقرار
ال�سيا�سي واالق��ت�����ص��ادي يف ظل
ر�ؤى مدرو�سة ،وخطوات حم�سوبة،
ب��ل��د يتمتع ب��الأم��ن والأم�����ان ،بل ٌد
ي�ضم يف جنباته وتن�صهر فيه كل
العرقيات واجلن�سيات يف ظل عدالة
اجتماعية.
ب��ل � ٌد م��ت��ك��ات��ف ب ��أب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه
بال�صغري والكبري ،بل ٌد حباه اهلل
بتنوع بيئي مذهل وب�شواطئ ممتدة
وجزر رائعة تكاد تكون ف�صول ال�سنة
موجودة يف وقت واحد عرب مناطقة
املختلفة جبالها و�سهولها ووديانها
و�شواطئها ،بلد مد ّه اهلل برثوات يف
باطنه ومعامل عمالقة يف جممله،
فاململكة لي�ست غنية مبالها وح�سب،
ب���ل غ��ن��ي��ة ب��ت��اري��خ��ه��ا وح�����ض��ارت��ه��ا
وع��راق��ت��ه��ا وب��الإن�����س��ان الـمـت�سلح
باملعرفة بالعلم والقلم.
و�إمي��ان �اً م��ن القيادة ال�سيا�سية
منذ زمن امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
�آل �سعود عليه رحمه اهلل و�أبنائه
امللوك من بعده الذي �أولوا التعليم
ج ُّل اهتمامهم منذ اللبنة الأوىل يف
تاريخ هذه الأم��ة اهتماماً خا�صاً،
ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت ع���دد اجل��ام��ع��ات
احلكومية اليوم يقدر بـــ 28جامعة
حكومية بالإ�ضافة �إىل ما يربو عن
 10جامعات �أهلية رغ��م �أن عدد

ال�سكان  31مليون تقريباً ،وطبقاً
للإح�صائيات احل��دي��ث��ة فقد بلغ
�إجمايل عدد الطالب �سبعة ماليني
للتعليم الأ�سا�سي والثانوي يف حني
بلغ عدد الطالب اجلامعيني مليون
وثمامنائة طالب وطالبة.
وه��ذا يدل حلر�ص القيادة على
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ك��ل ك��ه��وف اجلهل
وم���ع���اول ال���ه���دم ،ع��ل��ى الطائفية
واملناطقية واجلهوية ومواكبة كل
زواي��ا التطور والتقدم وال��ع��دل يف
�شتى امل���ج���االت ،وح�����س��ب تقارير
املنظمات والهيئات العاملية ف��إن
اململكة ت�صنف ب�أنها الأوىل عربياً
ب��االه��ت��م��ام بالتعليم وخم��رج��ات��ه
وترتبع على مراكز عاملية مرموقة
و�أ�صبحت جامعاتها تناف�س وبكل
ج��دراة جامعات العامل� .إن املت�أمل
ب�صدق وب�شفافية حلال تلك البلدان
من حولنا وب�سبب �أف��راد وجتمهر
ممقوت قد حادت عن تعاليم دينها
و�أجنرت وراء دعوات زائفة وخرجت
عن طاعة ويل �أمرها ف�أ�صبح حالها
دماء على �صفحات التاريخ و�أج�ساد
متناثرة على حدود البلدان ،الغربة
�شعارها والهجرة مالذها واحل�سرة
متلأ �أفواهها!
�إن العاقل ل��ي��درك ذل��ك ويعمل
بكل ما �أوتي من قوة �أن ي�ستفيد من
�صفحات هذا التاريخ امل�ؤمل ليقف
�سداً منيعاً �أم��ام الأف��ك��ار ال�ض�آلة
واملغلوطة �أمام الف�ساد �أمام الأفعال

امل�شبوهة �أم��ام الإ�سراف والتبذير
�أمام التهور والتقليد �أمام التفريق
والتمزيق.
من املمكن �أن نختلف مع �سلوك
�أو فعل معني لكن ال نختلف ونقف
�ضد الوطن ،ومن املمكن �أن يكون
لنا ر�ؤي��ة ونظرة لكن نناق�شها من
منظور الآخ��ري��ن ال�صادقني ذوي
اخلربة واملخت�صني مهما كان الوطن
جريحاً ف�أنت الذي �سوف تنزف فلن
جتد �أطهر من ت��راب وطنك! ولن
جت��د �أر���ض �اً ت�ضم ج�سدك وه��واء
علي ً
ال يداعب روح��ك ،وحباً يروي
عواطفك.
��ال ف�لا تقتلوه بتلك
ال��وط��ن غ� ٍ
ال�����ش��ع��ارات� ،إن ّ
زل ه��اج اجلمال
وهاجت معه ق�صائد ال�شعر والغزل
وت���ب���دد احل��ل��م و�أ���ص��ب��ح ك��اب��و���س �اً
م�ستفح ً
ال ،علينا �أن منوت من �أجل
ال��وط��ن ،ال �أن مي���وت ال��وط��ن من
�أج��ل �أف��راد و�أف��ك��ار �ضالة و�أح�لام
�أ�سطورية ،وقبل �أن تكون الغربة
وطن واحل�سرة َعلم والند ُم �أمل ،كن
�أنت اجلندي والقلم ،كن �أنت العامل
الف ّذ البطل ،احلم لتحقيق احللم
واع��م��ل للو�صول للقمم ،فالوطن
دفء وكرامة و�أمل.
«�أق��ب��ل تُ��راب��ك ي��ا وط��ن��ي» �شعار
وعمل.
في�صل ال�شمريي
طالب دكتوراه
كلية علوم الأغذية والزراعة

من �أعظم نعم اهلل علينا ،نعمة
الإ���س�لام ،وك��ف��ى بها نعمة ،وه��ذه
النعمة ت�ستوجب على امل�سلم �شكر
�ب عند اهلل من
اهلل عليها ،وال �أح� ّ
�شكر امل�سلم على هذه النعمة من
التزامه ال�صادق بدينه ،وجت�سيد
قيمه ،ومبادئه يف �سلوكه.
�أع���ن���ي االل����ت����زام ال����ذي يحقق
امل��ق��ا���ص��د ال��رب��ان��ي��ة يف ال�شعائر
والأحكام فتكون لها قيمة عملية،
وث��م��رة �إي��ج��اب��ي��ة يف واق���ع النا�س؛
من �صدق يف احلديث ،وارتقاء يف
د .فهد الهتار
التفكري ،و�سمو يف النف�س ،و�إتقان
للعمل وتهذيب للذوق ،وبهذا يكون
امل�سلم �صاحب ر�سالة �سامية م�ؤثرة ،يت�أثر النا�س بل�سان حاله ،ال
بل�سان مقاله ،ويعك�س �أجمل �صورة عن دينه ب�أخالقه وقيمه.
يُحكى �أن �أحد امل�سلمني انتقل لل�سكن يف مدينة لندن بربيطانيا؛
ليقرتب قلي ً
ال من مكان عمله ،وك��ان ي�ستقل احلافلة غالباً من
منزله �إىل مكان عمله ،وخ�لال تنقله باحلافلة ك��ان يف الغالب
ي�ستقل نف�س احلافلة بنف�س ال�سائق ،وذات مرة دفع �أجرة البا�ص،
ثم جل�س فاكت�شف �أن ال�سائق قد �أعاد له « »20بن�ساً زيادة عن
املفرت�ض من الأجرة.
بن�سا تعادل  1ر� .س
«اجلنية الإ�سرتليني =  100بن�س ً 20 ،
تقريباً ».
علي �إرجاع املبلغ الزائد؛ لأنه لي�س
ف ّكر امل�سلم وقال لنف�سه� :إن ّ
إن�س الأمر ،فاملبلغ
من حقي .ثم ف ّكر مرة �أخرى وقال يف نف�سهَ � :
زهيد ،و�ضئيل ،ولن يهتم به �أحد ،كما �أن �شركة البا�صات حت�صل
على الكثري من املال من �أجرة البا�صات ،ولن ينق�ص عليهم �شيئاً
ب�سبب ه��ذا املبلغ� .إذن �س�أحتفظ باملال و�أع��ت�بره هدية من اهلل
و �أ�سكت.
توقف البا�ص عند املحطة التي يريدها امل�سلم ،ولكنه قبل �أن
يخرج من الباب ،توقف حلظة وم ّد يده و�أعطى ال�سائق الع�شرين
بن�ساً وق��ال ل��ه :تف�ضل� ،أعطيتني �أك�ثر مم��ا �أ�ستحق م��ن امل��ال!
ف�أخذها ال�سائق ،وابت�سم و�س�أله� :أل�ست امل�سلم ال�ساكن اجلديد
يف هذه املنطقة؟! �إين �أفكر منذ مدة يف الذهاب �إىل م�سجدكم
للتعرف على الإ�سالم ،ولقد �أعطيتك املبلغ الزائد عم ًدا؛ لأرى
كيف �سيكون ت�صرفك ،وهل ما زال الإ�سالم قو ًيا كما كنت �أ�سمع؟!
عندما نزل امل�سلم من احلافلة �شعر ب�ضعف يف �ساقيه ،وكاد �أن
يقع �أر�ضاً من رهبة املوقف ،فتم�سك ب�أقرب عمود؛ لي�ستند عليه،
ونظر �إىل ال�سماء ودعا باك ًيا :رحماك يا اهلل ،كدت �أبيع الإ�سالم
بن�سا!
بع�شرين ً
قد يتكرر ه��ذا املوقف م��راراً وت��ك��را ًرا – يا عزيزي – ب�صور
خمتلفة وب�أ�شكال متعددة ،وتكون �أنت يف اختبار حقيقي� ،سواء
كنتَ يف ب�لادك �أو يف بالد الغربة �أو الدرا�سة �أو ال�سياحة ،وال
ت�ست�شعر �ساعتها �أن �أع�ين النا�س معقودة على �سلوكياتك التي
جعلوا منها نوافذ ينظرون من خاللها �إىل دينك ،لري�سموا �صورة
دينك يف �أذهانهم ،ويبنوا عليها �أحكاماً قد تكون جائرة ،وتعميمات
فجمل – يا عزيزي  -موا�ضع �أنظار النا�س بجميل
ظاملة ،ب�سببكّ ،
قيمك ،وح�سن �أخالقك ،ونبل طباعك ،فتتجاوز قنطرة الف�شل،
م�ساه ًما بذلك يف عدم وقوع �أمتك يف هاوية ال�سقوط احل�ضاري.
وم�ضة :ال ت�ض ْع ُ�سلّمك على احلائط اخلاطئ؛ حتى ال يكون على
ح�ساب كرامتك �أو �أهلك �أو دينك.
خريج كلية الرتبية
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أجندة

 27حمرم

بطولة

 27حمرم

فعالية
 28حمرم

حلقة

 28حمرم

دورة

 28حمرم

ورشة

 28حمرم

دورة
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كرة الطاولة للطالب واملن�سوبني
الوقت :من ٦م
اجلهة املنظمة :ال�ش�ؤون الريا�ضية �إدارة الأندية
الريا�ضية
املكان :ال�صالة التعليمية بجوار م�سبح اجلامعة

 28حمرم

ورشة

الأ�سبوع ال�سعودي للت�صميم
الوقت :من ٢م �إىل ١٠م
املكان :مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

 29حمرم

دورة

نقا�ش بعنوان «حتليل البيانات النوعية»
الوقت :من ١٢٫٣٠ظ
اجلهة املنظمة :مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
املكان :كلية الرتبية قاعة �٣٣أ وال�سيدات مبنى ٢
معمل  ٧٢الدور الأول

� 1صفر

مؤتمر

الت�أ�سي�سة الثانية ع�شرة لتهيئة �أع�ضاء هية التدري�س
اجلدد
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :قاعة الدرعية مبنى  ١٧وال�سيدات مبنى ٣٠
الدور الأر�ضي مدرج القاعات امل�شرتكة العلمية.

� 5صفر

ملتقى

التخزين ال�سحابي لع�ضوات هيئة التدري�س
الوقت :من �٩ص �إىل ١ظ
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات٢

� 7صفر

دورة

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

� 14صفر

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

� 14صفر

برنامج

�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

� 16صفر

دورة

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

� 21صفر

ورشة

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

� 30صفر

معرض

كيفية �إعداد وكتابة املل�صق العلمي للدكتورة �سلوى ال�صالح
التاريخ والوقت :من � ١٠إىل ١٢
اجلهة املنظمة :عمادة البحث العلمي
املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية
ـ الدور الأول

 3ربيع �أول

معرض

م�ستقبل اال�ستثمار
التاريخ والوقت:من �8ص �إىل 5م
اجلهة املنظمة� :صندوق اال�ستثمارات العامة
املكان :فندق الريتز كارلتون

 11ربيع �أول

معرض

لوحة الفعاليات

مهارات العرو�ض التقدميية
الوقت :من � ١٠إىل ١٢
اجلهة املنظمة :عمادة البحث العلمي
املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية
الدور الأول

 11ربيع �أول

معرض

الدورة الثانية من برنامج الواعدين
اجلهة املنظمة :مركز التميز يف التعلم والتعليم
املكان :قاعة الدرعية مبنى  ١٧وال�سيدات مبنى ٣٠
الدور الأر�ضي مدرج القاعات امل�شرتكة العلمية.

 19ربيع �أول

معرض

كيف تكون ناقداً للدكتورة دينا ح�سنني
الوقت :من � ١٠إىل ١٢
اجلهة املنظمة :عمادة البحث العلمي
املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠االق�سام العلمية
الدور الأول.

 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

الخدمات
الحكومية

هوريكا ال�سعودية
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 الدويل لل�صيدلة
الوقت:من � 10:00صباحاً اىل  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

�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 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

ديكوفري
الوقت:من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفي�صلية ,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,
الريا�ض.

احلفز غري املتجان�س :مبادئ وتطبيقات
يناق�ش الكتاب املوا�ضيع الأ�سا�سية يف احلفز غري املتجان�س،
مثل االم��ت��زاز وعلم ال�سطوح ،واحلركية احلفزية ،والطرق
املعملية يف حت�ضري ودرا�سة املحفزات غري املتجان�سة ،وبع�ض
�أوجه ت�صميم املفاعالت احلفزية ال�صناعية ،كما يعر�ض �أمثلة
متعددة لأهم العمليات احلفزية .بالإ�ضافة �إىل ما يقدمه من
�شروحات �أكادميية ،وكيفية ا�ستغالل امل�صادر البحثية على
ال�شبكة العنكبوتية من مو�سوعات وجمالت �إلكرتونية يف �شرح
املوا�ضيع وتب�سيطها.

ي�ضم كتاب «ت�شوهات العمود الفقري» �سبعة وع�شرين ف�ص ً
ال تناولت �أ�سا�سيات
جراحة الت�شوهات البليغة .وقامت بتغطية �سل�سلة من اجلراحات ال�ضرورية
للت�شوه واحلاالت الأكرث تعقيدًا ،ابتدا ًء من الأطفال �إىل الكبار يف ال�سن؛ وذلك
باالعتماد على الت�صوير ال�شعاعي لت�صنيف ت�شوهات العمود الفقري ،ومقاطع
�صور الت�شوهات ال�سهمية واجلبهية .وهو ميثل عمل جمموعة من �أطباء اجلراحة
العظمية والع�صبية ،كما يهدف �إىل توفري الطريقة املثلى لعالج املر�ضى الذين
يعانون من ت�شوه يف العمود الفقري.

أرقام
تلفونات
تهمك..

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

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

عنوان الكتاب :ت�شوهات العمود الفقري
امل�ؤلف :روبريت هرني
املرتجم :عبد املنعم حممد ال�صديقي
ال�سنة1439 :

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787
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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

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

�صفر
1440هـ
) �أكتوبر (

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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قــــــــــــــــرأت لك..

ح�سب �إدارة الدرا�سات والبحوث مبركز احلوار الوطني

مؤشر التالحم يؤكد تكاتف السعوديين
ومتانة اللحمة الوطنية

ك�شف م�ؤ�شر التالحم الوطني،
ال����ذي �أع���دت���ه �إدارة ال��درا���س��ات
والبحوث يف مركز امللك عبدالعزيز
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي �أخ��ي��راً ،تكاتف
ال�سعوديني ومتانة اللحمة الوطنية،
حيث بلغت ن�سبة التالحم الوطني
يف املجتمع ال�سعودي  84.17يف
املئة ،ويعد هذا امل�ؤ�شر من امل�ؤ�شرات
االجتماعية التي تهدف �إىل قيا�س
ال�����س��ل��وك��ات وامل���م���ار����س���ات ،ال��ت��ي
يظهرها �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
يف ت��ع��ب�يره��م ع����ن الإح�������س���ا����س
وامل�شاعر الفردية واجلماعية نحو
الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية الثقافية والأمنية.
وق�����د ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ت�لاح��م
االج��ت��م��اع��ي ال��ث��ق��ايف « 87.12يف
املئة» ،يف حني بلغت ن�سبة التالحم
الأم���ن���ي « 85.83يف امل���ئ���ة»� ،أم��ا
ن�سبة التالحم ال�سيا�سي ،فبلغت
« 80.95يف امل��ئ��ة» ،يف حني بلغت
ن�سبة التالحم االقت�صادي «75.21
يف املئة».
وي ��أت��ي �إط�ل�اق م��ؤ���ش��ر التالحم
الوطني ،ل��ي��ؤدي دوراً حم��وري�اً يف
ت��وج��ي��ه ال�ب�رام���ج ال��وط��ن��ي��ة ودع��م
�أبعاد التالحم الوطني والتما�سك

االج��ت��م��اع��ي ،م��ن خ�لال االعتماد
على �أداة علمية ،وليكون مرجعاً
موثوقاً ل�صناع ال��ق��رار واخل�ب�راء،
وي��وف��ر بيئة حم��ف��زة للم�ؤ�س�سات
واجل��ه��ات املختلفة بالعمل على
تقدمي املبادرات ورعاية امل�شروعات
املعززة للتالحم الوطني ،و�صوالً �إىل
حتقيق ر�ؤية اململكة .2030
وا���ش��ت��م��ل امل ��ؤ���ش��ر ع��ل��ى �أرب��ع��ة
م�ؤ�شرات فرعية ،الأول :التالحم
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي يعك�س رغبة
املجموعات االجتماعية املتعددة
واملتنوعة للتعاي�ش م� ًع��ا ،وتقا�سم
املوارد ،واالحرتام املتبادل ،وااللتزام

بالأنظمة والقوانني.
�أما الثاين وهو التالحم ال�سيا�سي
ف�����ش��م��ل ال��ه��ي��اك��ل وامل ��ؤ���س�����س��ات
ال�سيا�سية ال��ف��اع��ل��ة يف ال��دول��ة،
التي تعمل يف تناغم وتكامل لتلبية
احتياجات املواطنني ،يف حني يظهر
امل�ؤ�شر الفرعي الثالث ،وهو التالحم
االقت�صادي ،عندما تعمل الهياكل
وامل�ؤ�س�سات املالية والتجارية يف
ال��دول��ة ل�ضمان خف�ض م��ع��دالت
البطالة ،فيما مت ت�ضمني اجلانب
الأمني فرعاً رابعاً يف ت�شكيل م�ؤ�شر
التالحم الوطني؛ نظ ًرا �إىل �أهميته
يف املرحلة الراهنة.

جتاوز الوقت وارتفاع التكاليف

وا�شتمل العمل امل��ي��داين مل�ؤ�شر
ال��ت�لاح��م ال��وط��ن��ي ع��ل��ى «»5855
مواطناً ومواطنة موزعني على 13
منطقة ،و���ش��ارك يف جمع بياناته
�أكرث من  200باحث وباحثة ،وتبنى
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال���ذي ق���ام ب ��إع��داد
م�ؤ�شر التالحم الوطني ع��دداً من
اخل��ط��وات� ،أب��رزه��ا :تطوير �إط��ار
نظري متت خالله مراجعة الأدبيات
حول املفاهيم ذات ال�صلة مبو�ضوع
امل�ؤ�شر عرب االطالع على التجارب
العاملية يف املجال ذاته ،مع االعتماد
على املنهجيات العلمية يف بناء
امل�ؤ�شرات االجتماعية.
وي ��أت��ي �إط�ل�اق امل�ؤ�شر يف �إط��ار
اهتمام املركز بتطوير وبناء م�ؤ�شرات
كمية ونوعية دقيقة ح��ول خمتلف
وا�ضطالعا
الق�ضايا االجتماعية،
ً
ب�����دوره يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م التعاي�ش
والت�سامح وتر�سيخها ،كما ي�أتي
ا�ستكماالً جلهود املركز امل�ستمرة
يف مواجهة ك��ل م��ا ي��ه��دد الن�سيج
االج��ت��م��اع��ي وال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة،
وكذلك امتداداً للجهود التي تبذلها
�إدارة الدرا�سات والبحوث يف جمال
ت��ط��وي��ر امل���ؤ���ش��رات ح���ول خمتلف
الق�ضايا الوطنية.

سببان وراء تأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية

�أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج درا���س��ة حديثة
لك�شف ال�صعوبات وامل�شاكل التي
ت��واج��ه م�����ش��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة التحتية
باململكة �أن جت��اوز الوقت وارتفاع
التكاليف كانا �سببني رئي�سيني وراء
ت�أخري  850م�شروع بنية حتتية من
�أ���ص��ل  ،1035وم��ن ب�ين امل�شاريع
التي مت �إجنازها فقد �شهد 41%
منها جت����اوزاً يف التكلفة و82%
منها جت��اوز وق��ت الت�سليم املحدد
للم�شروعات.
وع�����زت ال���درا����س���ة الأ����س���ب���اب
الرئي�سية لتجاوز اجل��دول الزمني
وامل��ي��زان��ي��ة �إىل نق�ص التخطيط
والت�صميم ،بالإ�ضافة �إىل ت�صاعد
ال��ت��ك��ال��ي��ف امل����ادي����ة ،يف ح�ي�ن �أن
ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وح���ي���ازة
الأرا�ضي مت حتديدها ك�أكرب عائق
خارجي ي�ضر امل�شاريع ب�شكل عام.
وفيما يتعلق ب�أ�سباب الت�أخري يف
تنفيذ امل�شاريع وت�سليمها ،فقد �أ�شار
 83%من املجيبني على ا�ستبيان كي
بي �إم جي غالبيتهم من ال�سعودية
�إىل �أن ال�سبب الرئي�سي يف ت�أخر
هذه امل�شاريع هو التغيري املتوا�صل
لطريقة ت�صميمها ،بينما  75%من

امل�شاركني �أرج��ع��وا �سبب الت�أخري
ال��رئ��ي�����س��ي �إىل ���ص��ع��وب��ة ال��ل��وائ��ح
التنظيمية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل متلك
الأرا�ضي.
وت��ع��ل��ي��ق �اً ع��ل��ى امل���و����ض���وع ق��ال
ع��ب��داهلل ال���ف���وزان رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة وال�شريك الرئي�سي ل�شركة
كي بي �إم جي ال�سعودية �إن م�شاريع
البنى التحتية التي نفذتها احلكومة
ق��د �ساهمت ب�شكل كبري يف دفع
عجلة االقت�صاد ال�سعودي ،م�ؤكدًا
�أن ت�سليم ال�شركات للم�شاريع يف
وقتها املحدد وامليزانية املقدرة يعد
�أمراً ملحاً لدعم �سيا�سات احلكومة
يف ه��ذا االجت���اه ،وعلى ال�شركات
املحلية املنفذة للم�شاريع الكبرية
و�ضع قواعد �صارمة لتنفيذها يف
الوقت املحدد وبالتكاليف املقدرة
خ�صو�صاً مع دخول مناف�سني عامليني
لل�سوق ال�سعودي ،وب�إمكان ال�شركات
املحلية يف قطاع الإن�شاءات مناف�سة
ن��ظ�يرت��ه��ا الأج���ن���ب���ي���ة م���ن خ�لال
اال�ستفادة من ق��درات و�إمكانيات
ال�شركات اال�ست�شارية العاملية.
ودع����ت ال���درا����س���ة �إىل �أه��م��ي��ة
ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع

بالتعاون بني باحثني �سعوديني وكوريني

ّ
دراسة تحذر من تعرض
األطفال للملوثات

يجري فريق بحثي من برنامج توا�صل للتميز البحثي يف جامعة امللك
�سعود ،بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة �سيئول الوطنية يف جمهورية
كوريا اجلنوبية� ،أول درا�سة علمية ميدانية حول تعر�ض الأطفال للمواد
الكيميائية البيئية يف اململكة العربية ال�سعودية ،والتعرف على م�صادرها،
ومدى ت�أثريها على �صحة الأطفال ،وحت�صيلهم العلمي ،و�سيتم مقارنة

اخل���ا����ص ع���ن ط��ري��ق اجل��م��ع بني
وجهات نظر و�آراء هذه املجموعات
ال��ث�لاث ،مم��ا ميكن م��ن احل�صول
على �صورة �أف�ضل مل��دى م�ستقبل
ال�صناعة ،حيث ي��رى كبار رج��ال
الأع���م���ال �أن ع���دم وج����ود البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ���س��ب��ب رئ��ي�����س��ي الن��ه��ي��ار
االقت�صاد ب�شكل عام ،وهناك �شعور
لدى مقدمي م�شاريع البنية التحتية
وتطويرها ب�أن اجلهات احلكومية ال
ت�ستجيب ب�شكل منا�سب ،يف حني

يعتقد م�س�ؤولو القطاع ال��ع��ام �أن
عر�ض التحفيز هو حل غري منا�سب
�إىل �أن يتم �إيجاد طريق �إىل الأمام
قد ي�ؤثر تطوير البنية التحتية �سلبياً
على النمو االقت�صادي املحتمل يف
جميع �أنحاء العامل ،وبالتايل ف�إن
احل��ل ينبغي �أن ي�شمل القطاعني
العام واخلا�ص للعمل �سوياً للتخل�ص
م���ن الأزم������ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
يواجهها االقت�صاد العاملي يف الوقت
الراهن.

نتائج هذه الدرا�سة بدرا�سات �أخرى م�شابهة يف عدد من الدول الآ�سيوية
والرائدة يف جمال التعليم العام.
�أو�ضح ذلك امل�شرف على برنامج توا�صل للتميز البحثي بجامعة امللك
�سعود الدكتور عبدالعزيز بن علي اخل�ضريي ،مبينًا �أن الدرا�سة تهدف
�إىل حتديد �أنواع املواد الكيميائية التي يتعر�ض لها الأطفال يف اململكة
وم�صادرها وت�أثرياتها ال�صحية عليهم وو�ضع �آلية لتفادي تعر�ض �أبنائنا
لتلك املواد.
و�أفاد �أن فريق البحث ي�ضم ك ً
ال من :د .رائد بن عبدالرحمن العقيل،
د .يزيد بن عبدامللك �آل ال�شيخ من كلية العلوم الطبية التطبيقية ،و�سوف
يقوم هذا الفريق بزيارة خم�س مدار�س للمرحلة االبتدائية لإجراء الدرا�سة
على الطالب الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 8 - 4سنوات ،بن�سبة 60%
�أوالد ،و 40%فتيات يف منطقتي الريا�ض والق�صيم كمرحلة �أوىل ،ثم يتم
التو�سع م�ستقب ً
ال لتغطي الدرا�سة بقية مناطق اململكة.

خطط لتقاعدك
فاطمة بنت حممد العلي
ل��ل��ت��ق��اع��د م���ي���زة ج��م��ال��ي��ة
و�إن�سانية ي�شعر بها الإن�سان،
ك��م��ا يُ���ع���رف ب����أن���ه م��رح��ل��ة
الراحة واال�سرتخاء والهدوء
واال���س��ت��م��ت��اع ،دون ال��دخ��ول
يف �سباق مع الزمن لإجن��از
الأعمال ،ومع الراحة يعتقد
كثري من النا�س �أن احلياة
ق��د انتهت ،و�أن الأ���ض��واء
ق��د ان��ط��ف��أت ،و�أن العامل
�أغلق �أمام املتقاعد مناف َذ
احلياة ،وين�سى املتقاعد
�أن ميزة ال��راح��ة متنحه
فر�صة �إع���ادة اكت�شاف
نف�سه يف هدوء ،بعد �أن ظل
غائ ًبا عنها لفرتة طويلة.
مفهوم التقاعد
�أو�ضحت امل�ؤلفة يف هذا الكتاب �أن مفهوم التقاعد من املفاهيم
احلديثة التي �أخذت بها جميع الدول ،وقد ظهر يف الأ�صل نتيجة
التحول للمجتمع ال�صناعي؛ وكان الهدف منه رفع الظلم والق�سوة
عن العمال الذين يعملون ط��وال حياتهم دون �أي �ضمانات �أو
حقوق ،ورغ��م عدم االتفاق على مفهوم واح��د للتقاعد � اّإل �أنه
يف العموم مرتبط بالوظيفة �أكرث من ارتباطه بالعمل؛ فاملتقاعد
ً
�شرطا �أن يكون حينها
يرتك الوظيفة عندما يبلغ �سنًّا معينًا ولي�س
غري قادر على العمل ،كما يرتبط التقاعد بالأدوار االجتماعية
الأخرى.
ً
ف�صال
15
تناولت م�ؤلفة هذا الكتاب ذي اخلم�سة ع�شر ف�صلاً مو�ضوع
التقاعد ،و�أو�ضحت يف مقدمته خلفية عامة عن تاريخ التقاعد،
والتغريات االجتماعية املرتبطة به ،ويف الف�صل الأول �أوردت
ٍ
م�صطلحات متعلقة باملو�ضوع؛ مثل تلك املرتبطة بامل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد ،وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
املر�أة العاملة
�أما الف�صل الثاين فقد ُخ�ص�ص للحديث عن امل��ر�أة العاملة،
ونبذة عن حقوقها التقاعدية ،والف�صل الثالث كان عن مراحل
الإن�سان يف احلياة و�صفات كل مرحلة ،وحمل الف�صل الرابع
عنوان «انتبه! املحطة قادمة» ،وتعني به مرحلة التقاعد.
ما بعد التقاعد
ب��د�أ الكتاب احلديث عن خطة ما بعد التقاعد يف الف�صل
اخلام�س ،و�أ�سهب فيها وختمه ب�أفكار متنوعة ،وجاءت «الن�صائح
الذهبية» عنوا ًنا للف�صل ال�ساد�س ال��ذي ق�دَّم ن�صائ َح �صحية
واقت�صادية واجتماعية للمتقاعدين ،و�أدرجت امل�ؤلفة يف الف�صل
ال�سابع مناذج من �شخ�صيات �أبدعت وت�ألقت يف مرحلة التقاعد.
دعوة لال�ستفادة
وق َّدم الف�صل الثامن دعو ًة لال�ستفادة من جتارب الآخرين،
وتطرقت فيه �إىل بع�ض الق�ص�ص امل��وج��زة ع��ن املتقاعدين
الناجحني� ،أم��ا الف�ص ُل التا�سع فقد تطرق �إىل مو�ضوع نظرة
ال�شريعة الإ�سالمية �إىل التقاعد ،ويف الف�صل العا�شر ا�ست�ضافت
عددًا من ال�شخ�صيات البارزة ذات الب�صمات الكبرية يف اململكة،
وو�ضعت يف الف�صل احلادي ع�شر َ
بع�ض الأنظمة واللوائح املهمة
يف هذا املجال.
�إح�صائيات ومنظمات
�أم��ا الإح�صائيات فقد ج��اءت يف الف�صل الثاين ع�شر ،ويف
الف�صل الثالث ع�شر حتدثت عن �أبرز املنظمات والهيئات التي
تعنى باملتقاعدين ومنها اجلمعية الوطنية للمتقاعدين ودورها،
و�أوردت يف الف�صل الرابع ع�شر بع�ض الق�صائد املعربة التي
�أن�شدها متقاعدون� .أما الف�صل اخلام�س ع�شر والأخري فقد حمل
عنوان «و�سّ ع �صدرك» ،وت�ضمن جمموع ًة من ر�سوم الكاريكاتري
عن �أحوال ومطالب املتقاعدين التي ظهرت يف ال�صحافة.

ولفت النظر �إىل �أن الدرا�سة ت�أتي يف ظل تطور القطاعات ال�صناعية
واملرافق وكرثة ا�ستخدام املبيدات الزراعية يف املجتمعات احلديثة والتي
تت�سبب يف تعر�ض الإن�سان للملوثات ال�صناعية ب�شكل �أكرث ،بجانب تعر�ض
النا�س ملزيد من منتجات العناية ال�شخ�صية كمنتجات العناية باجل�سم
وال�شعر ،وكذلك املواد الكيميائية خالل حياتهم اليومية.
و�أو�ضح الدكتور اخل�ضريي �أن درا�سات �سابقة �أثبتت �أن الأطفال �أكرث
عر�ضة للمواد الكيميائية ،حيث يتعر�ضون مللوثات بيئية داخلية �أكرب من
ريا �إىل �أن منو وتطور اجلهاز الع�صبي املركزي واجلهاز
البالغني ،م�ش ً
املناعي ونظام الغدد ال�صماء يبد�أ يف اجلنني وي�ستمر حتى فرتة املراهقة،
وبالتايل فان تعر�ض الطفل لبع�ض �أن��واع املواد الكيميائية ي�سبب خل ً
ال
خ�صو�صا يف نظام الغدد ال�صماء والتي قد ينتج عنها
يف هذه الأجهزة
ً
�أمرا�ض مزمنة.
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تفكير نقدي

 7أسرار تجعلك في حال أفضل
ال تكن ممن يرتكون احلياة ت�صنع بهم ما ت�شاء
غري �آبهيـن مب�ستقبلهم و�أهدافهم وطموحاتهم،
هناك مبادئ �أ�سا�سية و�أ���س��رار يف ه��ذه احلياة
تعينك على التحول من عامل اخليال والأح�لام
�إىل عامل الواقع والإنتاج والإجن��از وجتعلك يف
حال �أف�ضل:
�أحرق مراكبك
احلياة الرائعة واملثالية تتطلب عم ً
ال �شا ًقا,
والو�صول لغاية ما يتطلب قراراً حا�سماً وجر�أة
�شخ�صية .ت��ذك��ر ق�صة امل�ستك�شف ال�شهري
«ه�يرن��ان��دو كورتيز» عندما ن��زل على �شواطئ
فرياكوز باملك�سيك وبينما هو يف املعركة �أمر �أحد
�ضباطه للعودة لل�شاطئ لينفذ �أم ًرا واحدًا «�أحرق
مراكبنا».
�أتقن التغيري
�إمي��ان��ك بفكرتك ال يكفي ،بل �أ���ش��رك الثقة
مع الإميان لتحويل الفكرة اىل واقع ،حدد كيف
يبدو �شكل قمة اجلبل ،ثم ابد�أ يف الت�سلق ،وخذ
خطوات �صغرية وع��زز لديك ق��وة الرتكيز ودع
عنك الت�سويف ف���إن كنت ذل��ك ال�شخ�ص الذي
تكتظ خطة عمله بـ «�سوف �أ�صنع تلك الأ�شياء
يومـاً ما» ف�أ�شك ب�أنك �ستفعل �شيئاً ذا قيمة.
ابد�أ اليوم
تركيز امل��رء على �شيء معني ي�ضمن حتقيقه
ومينحه قوة هائلة ,فما تركز عليه اليوم ينمو
ويتطور غدا ,فالبقاء �أمام كمية التغيريات الهائلة
يف هذا الكون يتطلب تطويراً وابتكاراً يف مناذج
�أعمالك ب�شكل م�ستمر.

ثالثة �أمور ال ت�ضيع وقتك بها :التخ�سر
على ما فاتك لأنه لن يعود ،ومقارنة نف�سك
بغريك لأنه لن يفيد ،وحماولة �إر�ضاء كل
النا�س لأنه لن يكون.
ويليام �شك�سبري «1616 - 1564م»
�شاعر و�أديب وكاتب م�سرحي �إجنليزي بارز

ً
خمتلفا ومبهمً ا»
اجعل لك ب�صمة «كن
يف ع��امل �أ�صبحنا فيه �أم���ام خ��ي��ارات �أك�بر
و�أ�شمــل� ،أ�صبح الت�صميم هو ال�شيء الوحيد الذي
مييزك عن بقية املناف�سني.
العمالء ملوك
يف عامل الأعمال اليوم يعد االهتمام بالعمالء
�أم��راً يف غاية الأهمية ،وعلى رائد الأعمال �أن
يعامل ع��م�لاءه ك���أن��ه��م م��ل��وك فهم نب�ض حياة
م�شروعه ال��ري��ادي� ،أ�شعرهم بالفخر عندما
ي�ستخدمون منتجاتك و�أبهرهم بني فينة و�أخرى
بفكرة �أو بت�صميم ,اجعلهم يتحولون يف معامالتهم
معك من باب الر�ضا �إىل باب الوالء.
طبق ت�أثري االرتداد
اعلم �أن ال�شيء الذي ترغب �أن ترى املزيد منه

يف حياتك ,هو نف�س ال�شيء ال��ذي يجب عليك
�أن متنحه للآخرين ،ف���إن كنت ترغب �أن تكون
رائد �أعمال ملهم يجب �أن تبعث الإلهام لديهم
بفكرة ,بخدمة ,بت�صميم فريد ,لتح�صل عليه
من عمالئك ،فكل ما يف الأمر �أنك متنحهم ما
يريدون.
تعلم �أكرث لتك�سب �أكرث

م���رات ،قبل �أن تنجح �شركته ف��ورد لت�صنيع
ال�سيارات.
 روالن����د م��اي�����س��ي :م��ت��اج��ر ماي�سيز هي�سل�سلة حمالت �أزي��اء ومالب�س م�شهورة جدا
يف الواليات املتحدة ،موجهة بالأكرث للطبقة
الراقية من امل�شرتين ،لكن م�ؤ�س�سها مل ينجح
من �أول مرة� ،إذ ا�ستلزم الأمر منه �أن يف�شل يف
بدايته �سبع مرات يف جتارات بد�أها ،قبل �أن
ينجح متجره اجلديد يف مدينة نيويورك.

أفضل تعليق
�شارك بنقد �إحدى هاتني
ال�صورتني والتعليق عليهما
قبل نهاية دوام يوم الثالثاء
و�سيتم ن�شر �أجمل تعليق يف
العدد القادم من الر�سالة.
تر�سل امل�شاركات
على �إمييل الر�سالة:
resalah@ksu.edu.sa

سيـــن
وجيم
كيف أتجنب التفكير السلبي؟

�إن قيمتك احلقيقية اليوم هي مبا تتعلمه من
جديد ،اجعل التعلم عادة لديك ،فالتعلم امل�ستمر
يجعل منك مع م��رور الوقت �شخ�صاً ال ميكن
اال�ستغناء عنه؛ فكيف بك �إذا در�ست مناف�سيك
ودر���س��ت �سلوك عمالئك وط���ورت م��ن �إدراك���ك
الذي �سيجنبك الكثري من الأخطاء!

فكر
خارج الفشل أول خطوة على طريق النجاح
الصندوق
ريا،
حني يبد�أ الواحد منا تعلم امل�شي �صغ ً
�يرا ،لكن م��ن رحمة اهلل بنا �أن
ف���إن��ه يقع ك��ث ً
ف�شل حماوالت امل�شي الأوىل هذه يكون مقبوالً
لدينا ،وال ي�صدنا عن ال�شروع يف املزيد من
املحاوالت ،لكن امل�شكلة �أننا حني نكرب ،نبد�أ يف
ن�سيان روحنا ال�سمحة التي ال تكرتث بالإخفاق
وال�سقوط ،ون�أخذ الف�شل على حممل اجلد
املبالغ ،الذي يجعلنا ال نحاول ملرات ومرات.
�إذا كنت تواجه م�شاكل كثرية وعقبات �شاقة،
فال عليك ،ه��ذا ح��ال النا�س جمي ًعا ،خا�صة
م�شاهري الناجحني ،والذين حني تقر�أ �سريتهم،
�ستفاج�أ بكم امل�صاعب وامل�شاكل التي واجهوها
وتغلبوا عليها ،الأمر الذين قد يهون عليك ما
تالقيه يف �سبيل حتقيق جناحك.
 ه�نري ف��ورد :رج��ل وه��ب العامل خطوطالإن��ت��اج يف امل�صانع ،و�أ���س�����س �شركة ت�صنيع
�سيارات عاملية �شهرية ال تزال تعمل حتى اليوم،
هذا الرجل �أ�س�س يف بدايته �أك�ثر من جتارة
مفل�سا خم�س
و�شركة ،ف�شلت كلها ،وتركته
ً
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 فرانك وول��ورث� :سل�سلة حمالت وولورث«تعادل حمالت كل �شيء بريالني يف ال�سعودية»،
كانت ذات �شهرة طاغية يف الواليات املتحدة
حتى وق��ت ق��ري��ب .يف ب��داي��ت��ه ،ك��ان امل�ؤ�س�س
فرانك وولورث يعمل كعامل يف متجر �صغري،
وكان مديره مينعه من التعامل مع الزبائن لأنه
ر�آه غري م�ؤهل لذلك ،حني افتتح فرانك متجره
الأول ،ف�شل ومل يجد زبائن لب�ضاعته و�أفل�س،
لكنه جنح يف املرة الثانية.

لكي يكون تفكريك �إيجابياً عليك �أوالً جتنب م�سببات التفكري
ال�سلبي ،والتي �أبرزها البعد عن اهلل ،فقد قال وتعاىل« :ومن
�أعر�ض عن ذك��ري ف���إن له معي�شة �ضنكا ونح�شره يوم القيامة
�أعمى»� ،أي�ضاً من م�سببات التفكري ال�سلبي الربجمة ال�سابقة والتي
تعترب مثل الفرامل كلما حاولت �أن تتحرك �إىل الإمام ت�شدك بقوة
�إىل اخللف �أو جتعلك تقف يف نف�س مكانك ال ت�ستطيع احلركة.
ومن م�سببات التفكري ال�سلبي التي يجب جتنبها كذلك عدم
وجود �أهداف حمددة ،واتباع حياة روتينية واالن�شغال بامللهيات
اليومية ،وهناك م�ؤثرات داخلية تتمثل يف التحديات التي يواجهها
الإن�سان يف حياته التي ال حتدث من العامل اخلارجي ومن �أخطر
امل���ؤث��رات الداخلية وم��ن �أه��م �أ�سباب التعا�سة التي ي�شعر بها
الإن�سان هي اخلنوع والقنوع وتقبل الذات كما هي.
وهناك م�ؤثرات خارجية ت�ؤثر فينا بقوة وحترك �أحا�سي�سنا
وت�سرق �أحالمنا وجتعلها عر�ضة لل�ضياع والتفكري ال�سلبي ،منها
العي�ش يف املا�ضي حيث ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يعي�ش بج�سده يف
�أي وقت م�ضى ولكنه ي�ستطيع �أن يعي�ش ب�أفكاره وذهنه ،ومنها
الرتكيز ال�سلبي بحيث يوجه الإن�سان كل انتباهه �إىل التحدي
الذي يواجهه ويلغي كل الإيجابيات املوجودة يف حياته.
كما �أن حالة املزاج املنخف�ض تعد من م�سببات التفكري ال�سلبي
حيث يبحث الإن�سان عن �أي �شيء يجعله يهرب من حالته وقد
تكون من �أهم �أ�سباب �ضياع الفر�ص و�أهم �أ�سباب الف�شل .كما �أن
بع�ض و�سائل الإعالم لديها القدرة على الت�أثري على امل�شاهدين,
ومعظم ال�برام��ج التي تعر�ض الآن تركز على الإث���ارة وت�ضع
ال�شخ�ص يف حالة البقاء ،في�ستمر يف م�شاهدتها وو�سائل الإعالم
من �أه��م �أ�سباب الت�أثري على النا�س بطريقة �سلبية مما يجعل
التفكري والرتكيز يتكون من نف�س النوع.
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سؤال األسبوع
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سؤالـــــــــــــــ
األسبوع

ماذا تعرف عن «متالزمة ستوكهولم»!
ا�ستطالع :حممد باكرمان

الت�صرف الطبيعي عند تعر�ض �أي �شخ�ص للتعنيف �أو الإي���ذاء �أو
االختطاف؛ �أن يرف�ض ذلك ويقاومه ب�شتى الطرق والو�سائل ،ف�إن مل ي�ستطع
فال �أقل من �أي ميقت ال�شخ�ص الذي ت�سبب له بذلك العنف �أو الأذى،
لكن هل ت�صدق عزيزي القارئ �أن هناك �أ�شخا�صاً يتقبلون العنف والإيذاء
وي�ست�سيغونه ،بل يتعدى الأمر مرحلة القبول لديهم لي�صل ملرحلة الإعجاب
والتعلق والدفاع عمن اختطفهم �أو مار�س بحقهم عنفاً �أو �أذى!! فهل تعرف
ماذا ت�سمى هذه الظاهرة ال�سلوكية!!
تعنيف الأبناء
يقول ماجد امل�سبحي طالب بكلية الرتبية ق�سم علم النف�س امل�ستوى
اخلام�س :هذه احلالة متت يف نف�س املدينة ال�سويدية التي حتمل ا�سم
املتالزمة ،وتعرف ب�أنها «تعاطف املختطف مع الذي قام باختطافه» ،وهي
لي�ست حم�صورة باالختطاف فقط؛ فمث ً
ال عندما يُعنف الأب �أبناءه والأبناء
يتعاطفون معه فهنا ن�سميها «ظاهرة �ستوكهومل».
جتنب امل�شاكل
ويقول كميل العباد طالب يف ق�سم علم النف�س امل�ستوى الثامن� :أتوقع �أنني
در�ستها يف �إحدى املواد اجلنائية .وعن �أ�سباب حدوثها قال :عقب ارتكاب
اجلرمية يف ال�ضحية تبد�أ تت�شكل فكرة لديه ب�أنه يف �أي وقت يمُ كن للمجرم
�أن يرتكب جرمية �أخرى فيه �أو �أن يقوم بقتله! فيبد�أ يتعاطف ويدافع عن
مرتكب اجلرمية على �أ�سا�س البعد عن امل�شاكل ويقوم بت�سليم نف�سه له.
تغيري ال�سلوك
و�أ�ضاف :من وجهة نظري �أرى �أن هذه الظاهرة تنتج عن خوف ورهاب
اجتماعي ي�سيطر على ال�ضحية �أو عن �إعجاب خا�ص ي�شعر به ال�ضحية
جتاه اجلالد ،وللحد من هذه املتالزمة يجب تغيري �سلوك وطريقة تفكري
ال�ضحية و�أن يفهم ب�أنه حممي من قبل �أنظمة وقوانني الدولة؛ فاملجرم �إذا
ارتكب اجلرمية يف املرة الأوىل لي�س ب�إمكانه �أن يفعلها مرة �أخرى.

ماجد امل�سبحي

كميل العباد

يو�سف الهزال

برجمة عقلية
وعرب يو�سف الهذال من كلية الرتبية ق�سم علم النف�س امل�ستوى اخلام�س
عن ر�أيه يف املتالزمة ب�أنها حت�صل ل�شخ�ص يتعر�ض لعنف �شديد �سواء كان
عنفاً قولياً �أو ج�سدياً �أو جن�سياً ،وبعد ذلك يتربمج عقل املعنَّف على �أ�سا�س
التكيف مع العنف بدالً من مواجهته �أو م�صارعته وك�أنه ير�أه �أمر طبيعي،
ومثل هذه احلاالت حتتاج لتدخل �سريع من قبل �أخ�صائيني نف�سيني لأنها
حاالت غري طبيعية.
عالقة عاطفية
ريا قال عبدال�سالم القويعي م�ستوى خام�س يف ق�سم علم النف�س� :أنا
و�أخ ً
مل �أدر�سها ولكن قر�أت عن املتالزمة وعن ال�سلوكيات الغريبة لدى ال�ضحايا
نواح عديدة ،يكتمون
املختطفني والتي منها :مدافعتهم عن خمتطفيهم يف ٍ
�أخبار خاطفيهم وال يف�شون عنها ،البع�ض منهم �أ�صبح على عالقة عاطفيه
مع خمتطفه بعد عملية االختطاف.
بني زوجني
و�أ���ض��اف ق��ائ� ً
لا :وب�سبب غ��راب��ة ه��ذه الظاهرة فقد دفعت الباحثني
لدرا�ستها وحماولة ت�صنيفها �ضمن م�سائل العالقات ،ف ُوجد �أنها متنوعة
ومت�شعبة ولي�س �شرطاً �أن يكون االختطاف فيها عن�صراً �أ�سا�سياً بل ميكن
�أن ت�صيب اثنني متزوجني �أو �صديقاً ب�سبب �صديقه ب�أي �شكل من الأ�شكال
من خالل قدرته على �أذية ال�شخ�ص الآخر و�إ�صابته ب�أ�ضرار.

اإلجابة العلمية

دفاع الضحية عن الجالد!

تعترب متالزمة �ستوكهومل « »Stockholm Syndromeحالة نف�سية
ت�صيب الفرد عندما يتعاطف مع عدوه �أو من �أ�ساء �إليه ويظهر عالمات
الوالء له ب�أي �شكل من الأ�شكال؛ وت�سمى �أي�ضاً برابطة الأ�سر �أو اخلطف
وقد ا�شتهرت يف عام .1973
وقد �أو�ضح الدكتور خليفة الف�ضلي ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم علم
النف�س االجتماعي �أن املق�صود مبتالزمة �ستوكهومل احلالة التي يدافع فيها
ال�ضحايا عمن ت�سبب يف معاناتهم.
وحول �سبب ت�سمية املتالزمة بهذا الإ�سم ،قال :يف عام 1973م ح�صل
�سطو لأحد البنوك يف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل ومت احتجاز جمموعة
من الرهائن يف البنك ملدة �ستة �أيام حتى مت حتريرهم من قبل ال�شرطة.

و�أ�ضاف قائ ً
ال :الغريب يف املو�ضوع �أن الرهائن منت وتكونت لديهم
عاطفة قوية جتاه اخلاطفني ،حيث �أظهروا اخلوف من ال�شرطة �أكرث من
خوفهم من اخلاطفني �أنف�سهم ،ورف�ض جمموعة منهم ال�شهادة واالعرتاف
�ضد اخلاطفني يف املحكمة!
وقد ح�صلت �شواهد �أخرى م�شابهة لهذه الق�صة ،ولكن بقي م�سمى
«متالزمة �ستوكهومل» و�صفاً للمواقف املتناق�ضة حيث يدافع فيها
النا�س عمن ت�سبب يف �إيذائهم
ولدى �س�ؤاله عن ال�سبب يف ح�صول �أو حدوث متالزمة �ستوكهومل،
�أج���اب� :أح��د التف�سريات املطروحة لفهم ه��ذا ال�سلوك هو �أن
ال�ضحايا ي�سعون للت�أقلم مع الواقع القائم من خالل التعاطف مع
اجلناة لتحقيق فر�ص �أعلى بالنجاة ،ومثل هذا التف�سري تدعمه �شواهد
واقعية من احلياة اليومية حيث تعاين بع�ض الزوجات من تعنيف الأزواج
لهن لكنهن يجدن مربرات لهذا ال�سلوك الإجرامي.

واقرتح الدكتور الف�ضلي للحد من انت�شار مثل
هذه ال�سلوكيات ،فتح قنوات توا�صل مع الأ�شخا�ص
املت�أثرين باملتالزمة دون ال�ضغط عليهم و�إجبارهم
على تغيري معتقداتهم؛ لأن ذلك �سيدفعهم �أكرث
للتم�سك بها والدفاع عن امل�سيئني لهم.
د .خليفة الف�ضلي
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم علم
النف�س االجتماعي

حكايتي
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اتساع مساحة المملكة وتنوع طبيعتها أورثها تراثًا عريقًا
ورؤية  2030تدعم السياحة
حوار :فهد احلمود
 د .حممد �أبو الفتوح عدد ال�سنوات يف ال�سعودية� 7 :سنوات كلية ال�سياحة والآثار -ق�سم �إدارة موارد الرتاث

ال��دك��ت��ور حم��م��د �أب���و الفتوح
ع�ضو هيئة تدري�س بكلية ال�سياحة
والآثار ،ح�صل على البكالوريو�س
واملاج�ستري من كلية الآثار بجامعة
القاهرة ،وح�صل على الدكتوراه
من جامعة موبر نيور�س يف بولندا،
ي��رى �أن ات�ساع م�ساحة اململكة
العربية ال�سعودية وتنوع طبيعتها

�أورثها تراثاً عريقاً ،وهناك حركة
نهو�ض ع��ام��ة يف جم��ال ال�تراث
وال�سياحة مع ر�ؤية اململكة ،2030
ودع���ا ال��ط��ال��ب ال�����س��ع��ودي لبذل
خ�صو�صا ط�لاب
جم��ه��ود �أك�ب�ر
ً
ال�سياحة والآث����ار ليتمكنوا من
ا�ستيعاب ال�ثراث وامل�ساهمة يف
تطويره وا�ستثماره..

في المملكة  4مواقع تراث عالمية بخالف التراث غير
المادي «العرضة السعودية»
 يف البداية حدثنا عن ق�صة ان�ضمامك �إىل جامعةامللك �سعود؟
�أنا اهتمامي الأ�سا�سي احلفاظ على الرتاث وترميم
الآث����ار ،حيث كنت �أد ّر�����س يف جامعة املنيا وتقع يف
جنوب القاهرة ،ويف �إحدى املنا�سبات تقابلت مع �أ�ستاذ
�سعودي ب�أحد امل�ؤمترات ،وقال يل �إن لدينا ق�سماً لإدارة
موارد الرتاث وهو مهتم يف هذا التخ�ص�ص ،ثم �أر�سل
يل �إميي ً
ال وطلب مني �إر�سال الأوراق اخلا�صة بي ومت
فح�ص الأوراق ومت قبويل يف اجلامعة.

 هل تعي�ش �أ�سرتك معك يف الريا�ض؟ل��دي ول���دان وزوج��ت��ي جل�سوا معي ف�ترة وب�سبب
درا�ستهم ذهبوا �إىل م�صر ،حيث قدمنا �إىل ال�سعودية
�أول مرة ووجدنا وداً ولغة م�شرتكة ،ودائ ًما ما �أقارن بني
حياتي يف ال�سعودية وحياتي يف بولندا ،حيث كنت �أتعلم،
وقد وجدت �أن اللغة عامل كبري بني تقارب الأ�شخا�ص
بالتفاهم وال��ود� ،إ�ضافة �إىل الدين الذي يعد الرابط
الأوث��ق ،وقد �ساعدنا ذلك كثرياً على �سرعة االندماج
مع املجتمع ال�سعودي.

 م� ��اذا ك �ن��ت ت �ع��رف ع ��ن ج��ام �ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود قبلان�ضمامك �إليها؟
كنت �أعرف �أنها من �أعرق اجلامعات العربية وترتيبها
من �أعلى اجلامعات يف الت�صنيف العاملي ،وبالتايل كنت
�سعيداً جداً �أن �أكون �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها.

 ك��ون��ك تعلمت يف ب��ول�ن��دا ح��دث�ن��ا ع��ن ال �ف��رق بنيجامعات بولندا وجامعة امللك �سعود؟
يف جامعات اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل عام ويف
جامعة امللك �سعود ب�شكل خا�ص تتوفر �إمكانيات مادية
وب�شرية كبرية ،وه��ذا ي�ساعد ويوفر للطالب ال�شيء
الكثري من حيث التح�صيل العلمي والتطور والتقدم،

مقارنة باجلامعة التي كنت �أدر�س مرحلة الدكتوراه فيها
حيث تعد الإماكنيات هناك �أقل بكثري.
 وكيف ترى الفرق بني الطالب ال�سعودي وامل�صري؟يف احلقيقة الطالب ال�سعودي مطالب ببذل جمهود
�أكرب من الطللب امل�صري ،وال بد له �أن يعلم �أنه البد
من بذل جمهود �أكرب ،عل ًما ب�أنه يوجد طالب مميزون.
ً
مهتما بالرتاث كيف وجدت الرتاث ال�سعودي؟
 كونكهناك �أربعة مواقع تراث عاملي يف اململكة العربية
ال�سعودية وهناك موقع تراث طبيعي عاملي ،منها مدائن
�صالح وح��ي الطريف يف الدرعية وج��دة التاريخية

ونقو�ش جبة والأح�ساء ك�تراث طبيعي ،هذا بخالف
الرتاث غري املادي مثل العر�ضة ال�سعودية ،ثم �إن ات�ساع
م�ساحة اململكة العربية ال�سعودية وتنوع طبيعتها �أورثها
ت��راث�اً عريقاً ،وه��ن��اك حركة نهو�ض عامة يف جمال
الرتاث وال�سياحة مع ر�ؤية اململكة .2030
 هواياتك خارج اجلامعة؟القراءة والكتابة.
 هل تتابع كرة القدم؟نعم �أتابع كرة القدم بحما�س و�أ�شجع الزمالك امل�صري
والهالل ال�سعودي.

خليل الرحمن:

أسميت ابن أخي «هالل» ..حبًا وعشقًا لنادي الهالل السعودي
حوار :فهد احلمود

اال�سم :حممد مبني خليل الرحمن
اجلن�سية� :سريالنكا
الكلية :الرتبية
الق�سم :درا�سات �إ�سالمية
امل�ستوى :الثاين

حم �م��د م �ب�ين خ�ل�ي��ل ال��رح �م��ن ال�ت�ح��ق
بجامعة امل�ل��ك ��س�ع��ود ،ق��ادم� ً�ا م��ن بلده
�سريالنكا وكله �أمل ب�أن يكمل الدرا�سات
العليا املاج�ستري والدكتوراه ثم ي�صبح
ً
دبلوما�سيا وميثل �سفارة بلده يف اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة� ،أح � ��ب ال��ري��ا���ض
ومرافقها و�أ��ص�ب��ح �أح��د م�شجعي ن��ادي
الهالل ال�سعودي لدرجة �أن��ه �أ�صر على
�أخيه �أن ي�سمي مولوده اجلديد «هالل»..

 يف البداية حدثنا عن ق�صة ان�ضمامك �إىل جامعةامللك �سعود؟
لقد عرفت هذه اجلامعة عن طريق الإنرتنت عندما
جنحت يف الثانوية عام  2010حيث تقدمت مبا�شرة
�إىل هذه اجلامعة ولكن مل �أح�صل على القبول ملدة �أربع
�سنوات ،حيث �إين وقتها در�ست يف �سريالنكا يف �إحدى
اجلامعات ،وعند بلوغي ال�سنة الأخرية يف تلك اجلامعة
تلقيت القبول يف جامعة امللك �سعود حيث �أخذت �إجازة
من تلك اجلامعة وقدمت �إىل اململكة العربية ال�سعودية
لأكمل درا�ستي يف جامعة امللك �سعود.

هل زرت مناطق �أخرى غري الريا�ض؟لقد زرت املنطقة ال�شرقية الدمام واخلرب ،وزرت جدة
ووجدتها منطقة مميزة من حيث اخل��دم��ات واملباين
و�شاطئ البحر.
لديك �أ�صدقاء �سعوديون؟نعم لدي �أ�صدقاء �سعوديون ،وذلك من خالل االحتكاك
بهم يف الدرا�سة يف ال�سنة التح�ضريية عمادة ال�سنة
الأوىل ،و�أكرث نقا�شاتنا كانت حول زيارة بلدي �سريالنكا
وماذا تت�ضمن من منتجعات �سياحية و� ً
أي�ضا ماذا حتتوي
البلد هناك.

�أين تعلمت اللغة العربية؟تعلمت اللغة العربية يف بلدي �سريالنكا ولكن مل يكن
عال مما ا�ضطرين لإكمال تعليمي
التعليم على م�ستوى ٍ
للغة العربية يف معهد اللغويات.
كيف وجدت جامعة امللك �سعود عندما �شاهدتها �أولمرة؟
لقد وج��دت جامعة امللك �سعود جامعة متميزة من
حيث البنية التحتية واخلدمات املتوفرة للطالب مقارنة
بدرا�ستي يف جامعة بلدي �سريالنكا.
 ما طموحك بعد التخرج من البكالوريو�س يف كليةالرتبية؟
لقد ح�صلت على بكالوريو�س ق��ان��ون م��ن اجلامعة
ال�سريالنكية يف بلدي و�أود �أن �أكمل املاج�ستري يف جامعة
امللك �سعود ،وحتى الآن مل �أج��د القبول و�إن �شاء اهلل

�أطمح �إىل �أن يتم قبويل يف هذه اجلامعة العريقة.
وما طموحك بعد التخرج؟�أطمح ب�أن �أكمل درا�سة الدكتوراه يف جامعة امللك �سعود
� ً
أي�ضا ،وبعد العودة �إىل بلدي �أطمح �أن �أكون دبلوما�س ًيا،
مث ً
ال �أن �أكون دبلوما�س ًيا يف �سفارة �سريالنكا يف ال�سعودية
�أو �أي دولة �أخرى.

ما �أكرث �شيء لفت انتباهك يف الريا�ض؟لقد �أحببت الريا�ض حيث �إن �أحد �أ�صدقائي ا�صطحبني
يف جولة �شاهدنا فيها خمتلف مناطق ومرافق الريا�ض
م��ن �أح��ي��اء و���ش��وارع وم��ب��ان و�أب���راج ومطاعم ،وتناولنا
الكب�سة وكذلك ح�ضرت مباراة لنادي الهالل وقد �أحببت
نادي الهالل و�أ�سميت ابن �أخي «هالل».
 هل من كلمة �أخرية؟�أت��وج��ه بال�شكر اجل��زي��ل للجامعة �إدارة ومن�سوبني
وطالباً ولقيادة اململكة العربية ال�سعودية ،وعلى ر�أ�سهم
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
وويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان ،حفظهما اهلل ،وال�شكر مو�صول ملعهد اللغويات
ولإدارة كلية الرتبية ،ولكم يف �صحيفة ر�سالة اجلامعة
على هذه اال�ست�ضافة الكرمية.
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ح�سب درا�سة �صدرت عن جامعة توليدو الأمريكية

ح�سب بحث م�شرتك بني جامعة كاليفورنيا ووكالة حماية البيئة

أمريكا أكثر الدول ً
تضررا من
آثار التغير المناخي

الضوء األزرق قد يسبب العمى !
ح��ذر علماء م��ن التعر�ض لل�ضوء الأزرق،
حيث �أثبتت الأبحاث �أنه ي��ؤدي مبرور الوقت
�إىل �ضعف الب�صر على مدار العمر.
وقالت درا�سة يف جامعة توليدو الأمريكية
يف �أوهايو� ،إن التعر�ض املفرط للإنارة الزرقاء
خطر على الأعني ،حيث يعمل بت�أثري �سام مع
الزمن.
ون�صح الباحثون بتحا�شي التعر�ض لل�ضوء
الأزرق� ،سواء يف الأماكن املغلقة �أو يف �شا�شات
احل��وا���س��ي��ب وال��ه��وات��ف املحمولة ال��ت��ي يكرث
ا�ستخدامها اليوم.
وي��ق��ول الكيميائي وكبري الباحثني �أجيت
كاروناراثني« :لي�س �سراً �أن ال�ضوء الأزرق ي�ضر
بر�ؤيتنا من خالل �إحلاق ال�ضرر ب�شبكية العني».
ويعمل ال�ضمور البقعي على انهيار بطيء
للخاليا التي تقبع خلف الأن�سجة احل�سا�سة
داخل مقلة العني ،مما يحول دون نقل املغذيات
و�إزالة النفايات.
ومع مرور الوقت ،ف�إن �شبكية العني متوت،
تاركة بقعة عمياء ت�أخذ يف النمو تدريج ًيا مما
ي�ؤدي لفقدان الفرد لب�صره يف النهاية.

هذه احلالة م�س�ؤولة عن ن�صف حاالت �ضعف
الب�صر تقري ًبا ،لذا ف�إن معرفة املزيد عن عوامل
الت�أثري والت�أثريات ميكن �أن ت�ساعد الكثري من
الأ�شخا�ص على التم�سك بهذه احلا�سة الثمينة،
لب�ضع �سنوات �أخرى على الأقل.

ولطاملا كان يعتقد العلماء �أن الأطوال املوجية
لل�ضوء ح��ول الطيف الأزرق �إىل البنف�سجي
ت�ؤدي �إىل تفاقم التنك�س البقعي ،على الرغم من
�أن مدى انت�شار �أمرا�ض العيون املختلفة ب�سبب
مطروحا للنقا�ش.
الألوان الزرقاء ال يزال
ً

علماء فلك يكتشفون مصدرًا فريدًا
للتدفقات الراديوية

اكت�شف علماء فلك من جامعة �أم�سرتدام
الهولندية حدي ًثا ،م�صد ًرا فريدًا للتدفقات
الراديوية ،من �ش�أنه �إح��داث فجوة عميقة يف
ت�صوراتنا ال�سابقة.
وتكاد التدفقات الراديوية الفريدة ،تت�صدر
ترتيب ظواهر الف�ضاء التي ترتبط بالفيزياء
الفلكية ،وت�سببت منذ اكت�شافها للمرة الأوىل
ع��ام  2007بحرية علماء فلك ب��ارزي��ن ،وهي
انبثاقات مواد تقارب �سرعتها �سرعة ال�ضوء
وت�صدر من ثقوب �سوداء �أو جنوم نيوترونية
معروفة با�سم «اجلثث النجمية» �أو بقايا جنوم.
وخ�لال العقد الأخ�ير وبعد اكت�شاف عدد
كبري منها ،ظن العلماء �أن التدفقات الراديوية ال

ت�صدر �إال عن النجوم النيوترونية ذات املجاالت
املغناطي�سية ال�ضعيفة ج �دًا� ،إال �أن الدرا�سة
اجلديدة �أثبتت عك�س ذلك� ،إذ اكت�شف العلماء
جن ًما نيوترون ًيا ي�سمى �سويفت J0243.6 +
 6124يطلق تدفقات راديوية على الرغم من
اً
جمال مغناطي�س ًيا قو ًيا جدًا.
امتالكه
وذك�����رت درا����س���ة ن�����ش��رت��ه��ا جم��ل��ة نيت�شر
الربيطانية� ،أن الفريق البحثي التابع جلامعة
�أم�سرتدام اكت�شف الظاهرة با�ستخدام تل�سكوب
ك��ارل جان�سكي ال��رادي��وي وتل�سكوب الف�ضاء
ال�سريع التابع لوكالة الإدارة الأمريكية للمالحة
اجلوية والف�ضاء «نا�سا».
وقال قائد الفريق البحثي ،فان دين �إيدجنن

�إن «املجال املغناطي�سي للنجم النيوتروين الذي
در�سناه� ،أق��وى بحوايل  10تريليون م��رة من
جمال �شم�سنا املغناطي�سي ،لذا ر�صدنا لأول
م��رة تدفقات �آت��ي��ة م��ن جن��م نيوتروين بحقل
مغناطي�سي قوي جدًا ،ما ك�شف عن فئة جديدة
كاملة من امل�صادر املنتجة للتدفقات الراديوية».
وقال الباحث امل�شارك يف الدرا�سة ،جيم�س
ميلر ج��ون��ز� ،إن «ه���ذه التدفقات ال��رادي��وي��ة
تلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف نقل طاقة اجلاذبية من
الثقوب ال�سوداء والنجوم النيوترونية �إىل البيئة
املحيطة ،لذا ف�إن �أي زيادة يف فهمنا للظاهرة
يُح�سن من فهمنا للكون ككل».
وي��ب��دو �أن ال��درا���س��ة اجل��دي��دة �ست�سهم يف
تغيري ت�صوراتنا ال�سابقة عن م�صادر التدفقات
الراديوية ،و�ستمكننا من تو�سيع دائرة البحث
عنها ،يف �أماكن �أهملناها لعقود العتقادنا �أنها
خالية من �أي م�صدر للتدفقات.
وقد نتج عن هذا الر�صد جدل حول ماهية
التدفقات الراديوية ،و�إن كانت ظواهر حقيقية،
�أم جمرد ت�شوي�شات �أ�سيء تف�سريها؛ لي�ؤكد
كثري م��ن العلماء �أن��ه��ا حقيقية رغ��م �صعوبة
ر�صدها.
وي��ط��ور العلماء جمموعة �أدوات متقدمة
لر�ؤية الكون و�سماعه ،ما يزيد احتمال اكت�شاف
�سبب هذه التدفقات ،التي يُطلق عليها � ً
أي�ضا
ا�سم «ال�صفري الكوين» ،وكلما تقدمت التقنية،
نقرتب خطو ًة باجتاه حل لغز ه��ذه الظاهرة
الف�ضائية الفريدة.

حدد باحثون لأول مرة التكلفة االجتماعية للكربون لقرابة مئتي
دولة حول العامل ،وا�ستخدم الباحثون هذا املقيا�س حل�ساب الأ�ضرار
االقت�صادية الناجمة عن تزايد انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
وجدت �أبحاث �سابقة �أن الدول الغنية �ست�ستفيد من �إيجابيات
االقت�صاد املعتمد على الوقود الأحفوري �أكرث من غريها ،ويف املقابل
�ستعاين الدول النامية من �سلبياته ،لكن الدرا�سة اجلديدة وجدت
�أن الواليات املتحدة الأمريكية والهند واململكة العربية ال�سعودية
�ستكون �أك�ثر ال��دول ت�أث ًرا ب�آثار التغري املناخي ،و�ستحتل ال�صني
وهي �أكرب دولة م�س�ؤولة عن انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون– مرتبة �ضمن �أكرث الدول اخلم�س خ�سارة ب�سبب التغري املناخي.
ق��درت ه��ذه الدرا�سة -التي ن�شرت يف جملة نيت�شر كالميت
ت�شينج -ح�ص�ص دول العامل من التكلفة االجتماعية للكربون اعتمادًا
على توقعات النماذج املناخية والتقديرات التجريبية للأ�ضرار
االقت�صادية التي ي�سببها التغري املناخي والتوقعات االجتماعية
االقت�صادية ،و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة � ً
أي�ضا �أن التكلفة االجتماعية
العاملية للكربون �أعلى بكثري من التكلفة التي تعتمد عليها احلكومة
الأمريكية يف اتخاذ القرارات ال�سيا�سية والبيئية.
و�أجرت وكالة حماية البيئة الأمريكية تقدي ًرا للتكلفة االجتماعية
للكربون ،وقدرتها بني � 12إىل  62دوالراً لكل طن من غاز ثاين
�أك�سيد الكربون املنبعثة من الأر�ض حتى العام  ،2020لكن نتائج
الدرا�سة احلالية ت�شري �إىل �أن التكلفة العاملية ترتاوح بني � 180إىل
 800دوالر لكل طن من غاز �أك�سيد الكربون ،وتبلغ ح�صة الواليات
الأمريكية املتحدة منها  50دوالراً لكل طن.
واملفاجئ �أن هذه القيمة �أعلى من القيمة العاملية امل�ستخدمة يف
معظم الدرا�سات التحليلية التنظيمية ،وهذا يعني �أن ما ت�صدره
الواليات املتحدة الأمريكية من غاز ثاين �أك�سيد الكربون «والتي
تعادل خم�سة مليارات طن �سنو ًيا» �سيكلف االقت�صاد الأمريكي 250
مليار دوالر.
وقالت كيت ريكا الأ�ستاذة امل�ساعدة يف جامعة كاليفورنيا يف
�سان دياجو وامل�ؤلفة الرئي�سة للدرا�سة خ�لال لقاء جمع طالب
كلية درا�سات ال�سيا�سة العاملية واال�سرتاتيجية ومعهد �سكريب�س
لعلوم املحيطات« :يعلم اجلميع �أن ثاين �أك�سيد الكربون ال�صادر
عن ا�ستهالك الوقود الأحفوري �سي�ؤثر على النا�س والنظم البيئية
يف جميع �أنحاء العامل اليوم وغ�� ًدا ،لكن ال�سعر احل��ايل للوقود
الأحفوري ال يت�ضمن �أي ر�سوم �إ�ضافية يدفعها م�ستهلكو الوقود
الأحفوري ،ويعد تقييم التكلفة االقت�صادية املرتبطة بالتغري املناخي
نواح� ،إذ ميكن ا�ستخدام هذه التقديرات يف �سن القوانني
مه ًما لعدة ٍ
البيئية يف الواليات املتحدة» .ويعني هذا �أن الآراء التي ترى �أن غاز
ثاين �أك�سيد الكربون ي�سبب �ضر ًرا اً
قليل ن�سب ًيا لالقت�صاد الأمريكي
قد ت�ؤدي �إىل �سن قوانني غري منا�سبة.
ورغم �أن الدرا�سة ركزت على التكلفة االجتماعية العاملية للكربون
ب�صفته ملو ًثا عامل ًيا للمناخ ،لكن ال�ضرر االقت�صادي الذي �أوردته
الدرا�سة لكل بلد �سيعطيها �أهمية �أكرب.
وقالت ريكا« :تظهر نتائج الدرا�سة خط�أ من يرى �أن البلدان
املناف�سة للواليات املتحدة الأمريكية �ستكون امل�ستفيد الأكرب من
تخفي�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون فيها� ،إذ جند دائ ًما
�أن التكلفة االجتماعية للكربون يف الواليات املتحدة الأمريكية هي
الأعلى على م�ستوى العامل ،فكلما ازداد حجم االقت�صاد ،ازدادت
اخل�سائر املرتبطة بالتكلفة االجتماعية للكربون ،لكن املده�ش يف
نتائج هذه الدرا�سة �أن اقت�صاد الواليات املتحدة الأمريكية يقع يف
فئة �أكرب اخلا�سرين ،حتى عند املقارنة مع االقت�صادات ال�ضخمة
الأخرى».
ونبه الباحثون �إىل �أن العديد من الدول مل تعرتف بعد باملخاطر
التي ي�سببها التغري املناخي ،لكن فه ًما �أو�ضح للآثار املحلية له
قد يلعب دو ًرا يف حتفيز هذه الدول على توحيد اجلهود -خدمة
مل�صاحلها -لتخفيف �آثار التغري املناخي.

باحثون يؤكدون وجود ماء في الغالف الجوي للمشتري
تعد البقعة احل��م��راء العظيمة �أ�شهر
معامل كوكب امل�شرتي ،وهي �إع�صار م�ستمر
فوق �سطح الكوكب لوحظ منذ �أكرث من
 188عا ًما ،ويعتقد �أنه م�ستمر منذ 350
عا ًما ،وتبلغ م�ساحة �سطح البقعة �ضعف
م�ساحة الأر�ض ،لكن �أهميتها ازدادت بعد
�أن �أكد فريق من الباحثني يف وكالة نا�سا
وجامعات �أمريكية وجود ماء �ضمن هذه
البقعة ،ما يعد �أول دليل على وجود ماء يف
كوكب امل�شرتي ،ون�شر الباحثون درا�ستهم
يف جملة �أ�سرتونوميكال جورنال.

ا�ستخدم الباحثون �أدات�ين موجودتني
يف منطقة مونا كيا -وهي منطقة بركان
خامد يف ه���اواي� -أت��اح��ت لهم اكت�شاف
وجود املاء يف الغالف اجلوي للم�شرتي؛
وتدعى الأداة الأوىل «�أي �شيل» وهو جهاز
يك�شف عن الغازات اعتمادًا على التحليل
ال��ط��ي��ف��ي ل��ه��ا ،وي�����س��ت��خ��دم م��ع تل�سكوب
الأ�شعة حتت احلمراء الذي طورته نا�سا،
وتدعى الأداة الثانية «نري �سبيك» لتحليل
الأ�شعة حتت احلمراء القريبة من جمال
ال�����ض��وء امل��رئ��ي وت�ستخدم م��ع تل�سكوب

كيك  ،2وهو �أكرث التل�سكوبات ح�سا�سية
للأ�شعة حتت احلمراء حتى الآن.
اك��ت�����ش��ف ال��ب��اح��ث��ون اع���ت���م���ادًا على
البيانات ال�شعاعية التي �سجلتها الأداتني
�أن البقعة احلمراء العظيمة حتتوي على
ثالث طبقات مميزة من الغيوم ،وتتكون
الطبقة الأع��ل��ى ع��ل��ى الأرج����ح م��ن مياه
متجمدة.
وق���ال ميت �آدمكوفيك�س ال��ب��اح��ث يف
جامعة كاليفورنيا« :اكت�شف فريقنا وجود
املاء �ضمن البقعة احلمراء العظيمة بعد

درا���س��ة وحتليل البيانات التي �سجلتها
التل�سكوبات الأر�ضية» .ويعتقد الباحثون
�أن امل�شرتي يحتوي على كميات �أكرب من
املاء مقارنة بكوكب الأر�ض.
ي�ساعد اكت�شاف امل���اء �ضمن البقعة
احل��م��راء العظيمة يف امل�شرتي يف فهم
كيفية ت�شكل نظامنا ال�شم�سي و�سبب
ا�ضطراب الغالف اجلوي للم�شرتي ،و�إذا
�أكدت مركبة جونو التابعة لنا�سا -والتي
ت��دور حال ًيا حول كوكب امل�شرتي للبحث
عن وج��ود م��اء يف امل�شرتي -نتائج هذه

الدرا�سة ،ميكننا ا�ستخدام ذات التقنية
لتقدير �إج��م��ايل كمية امل��اء على كوكب
امل�شرتي وال��ك��واك��ب الغازية الأخ���رى يف
نظامنا ال�شم�سي؛ وهي زحل و�أورانو�س
ونبتون.
وقد ي�شري وجود ماء يف كوكب امل�شرتي
�إىل وجود حياة خارج كوكب الأر�ض ،وقال
�آدمكوفيك�س «على الرغم من قلة احتمال
وجود حياة على �سطح امل�شرتي ،لكن ال
ميكن ا�ستبعاد وج��ود ح��ي��اة على �سطح
الكواكب التي يتوفر فيها ماء �سائل».
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«تبييض األسنان» خدعة كبيرة!!
د .علي مو�سى ال�صبحيني

أساليب عالج مرض الزهايمر «»5
البد من القول ب�أن هناك حتديات كبرية �سببها مر�ض الزهامير
للأطباء والعلماء املتخ�ص�صني يف ال�ش�أن الطبي والنف�سي من
خالل العمل على �إيجاد العالجات الفعالة للمر�ض ،ولكن الكثري
منها دوره تلطيفي وذو ت�أثري ق��وي ،ولكن املحاوالت م�ستمرة
واجلهود يف تقدم ،وميكن عر�ض العالجات الآتية كعالجات
ملر�ض الزهامير .وي��ورد العي�سوي « »2011عالجني كعالجات
ملري�ض الزهامير هما:
�أوالً :العقاقري مثل كوجن�س الذي يقلل من حدوث االنهيار
 Cognexيف انتقال التيارات الع�صبية يف املخ ،وكذلك عالج
تاكرين  Tacrineالذي ي�ساعد يف حت�سني القدرات املعرفية
لدى املر�ضى ،كما يتم معاجلة مرافقات الزهامير مثل االكتئاب.
ثانياً :عالجات م�ساعدة� :إعطاء مهدئات خلف�ض العدوان
وال�سلوك االنفعايل للمري�ض.
وت�ضيف عبدربه « »2013بع�ض العالجات وترى �أن الأدوية
عالجا ولكنها ميكن �أن حتقق اال�ستقرار لبع�ض �أعرا�ض
لي�ست
ً
الزهامير لفرتة حمدودة ومنها:
�أوالً :العالج بالليزر :ملعاجلة ال�صفائح التي تتكون يف الدماغ
نتيجة الإ�صابة باملر�ض .و�سيكون للعالج بالليز دور كبري ،لكن
تطبيقه على املر�ضى �سيحتاج اىل �سنوات.
ثانياً :الأن�سولني :حيث تدعم الدرا�سات هذا التوجه ،مل�ساعدة
املر�ضى يف حماية خاليا الذاكرة من التلف.
ثالثاً :ميكن �إ�ضافة عالجات داعمة �أخ��رى �إر�شادية مثل:
اال�ستماع للمري�ض والتحدث معه ،وت�شجيعه على ممار�سة
الريا�ضة ،والقراءة للقر�آن والتفاعل وامل�شاركات االجتماعية
الأخرى.
رابعاً :االهتمام بزيادة كمية اخل�ضروات والفاكهة يف غذاء
املر�ضى ،فهي ال تبعث على احليوية والقوة فقط بل حتافظ
على العقل والذاكرة .كما البد من االنتباة لأهمية فيتامني «هـ»
وفيتامني «�سي» ،فهما يعمالن على حماية املخ من ال�ضرر الذي
ي�سببه الزهامير وي�ؤخران حالة التقدم يف املر�ض.
خام�ساً :الب��د م��ن االبتعاد ع��ن التدخني والأك���ل والأغ��ذي��ة
املعلبة.
ويقرتح الباحث نتيجة اخلربة يف العمل الإر�شادي والعالجي
مع كبار ال�سن جمموعة من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها
العائلة قبل ظهور احلالة املر�ضية «الزهامير» مع كبار ال�سن ويف
بداية املر�ض:
 م�ساعدة كبار ال�سن على ال�شعور بالثقة والأهمية بني �أفرادا لأ�سرة.
 م�ساعدة كبار ال�سن على تفريغ الطاقة بعمل مفيد كاملطالعةوالكتابة وغريها وممار�سة الريا�ضة املنتظمة .
 التحاور ب�إيجابية معهم يف جو مريح وودي ولطيف. اح�ت�رام ن�صائحهم وتوجيهاتهم ومقرتحاتهم وح��ت��ى لواختلفت معها ناق�ش بهدوء وبني ال�صورة الأكرب بطريقة حترتم
فيها �شخ�صية الكبري ون�صيحته ،و�صححها �إن كانت بحاجة
لت�صحيح لكن بطريقة ذكية ولطيفة.
 �أعطه �أهمية و�شعوراً باملكانة وتقبل �آراءه واحرتم �أفكارهونبه �أفراد الأ�سرة جمي ًعا لذلك.
 تع ّرف على �أ�صدقاء الوالدين وحتبب �إليهم و�أدعوهم للزيارةوتبادل معهم الزيارت واللقاءات ،و�أفرح بوجودهم يف منزلك.
 ح��اول تخفيف ال�ضغوط عن كبار ال�سن ،وم��ار���س ك�شفالذات لكي يتم ممار�سته من قبلهم ،وتتعرف على ما ي�ضايقهم.
 مار�س الأن�شطة امل�شرتكة بني �أفراد الأ�سرة والكبار واتركلهم حرية امل�شاركة .
 ارفع معنوياتهم ،ووفر جو حياتي ومعي�شي منا�سب لهم. ابحث يف نقاط القوة لديهم ،و ّمنها وطورها ،وال تركز على
نقاط ال�ضعف بل قم مبعاجلتها والتخفيف من �أثرها.
 �شجع املناعة النف�سية وال�صالبة النف�سية لدى كبري ال�سنوحاول تقويتها.
 �شجع املناعة العقلية من خالل عدم ال�ضعف يف التعاملمعها ،وال�شعور بالقدرة والقوة يف التعامل معها.
 �شجع الإمي��ان باهلل لدى الكبري من خالل الإمي��ان العميقبقدرة اهلل على مد الفرد بال�سعادة والتوفيق ،ويتم ذلك من
خالل ممار�سة ال�شعائر الدينية والدعاء هلل.
 خفف حاالت ال�شعور بالقلق والتوتر التي مير بها الكبري،و�أن يغري نظرته للمواقف واملثريات اجلالبة للتوتر والتعامل
معها بهدوء.
ق�سم علم النف�س
�إ�شراف اللجنه 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 :

�أ�صبح البيا�ض النا�صع للأ�سنان
�أحد معايري اجلمال يف ع�صرنا ،لكن
خادعا
هذا اللون الرباق قد يكون
ً
ريا مما
بح�سب الأطباء ،كما �أن كث ً
ي�شا ُع ح��ول م�س�ألة التبيي�ض لي�س
دقي ًقا من الناحية العلمية.
وبح�سب الطبيبة املخت�صة يف
�صحة الأ�سنان� ،آدا كوبر ،ف�إن بيا�ض
الأ�سنان لي�س م�ؤ�ش ًرا على حالتها
اجليدة ،فالهيئة اخلارجية لي�ست
الأك�ثر �أهمية بل احلالة الداخلية
لل�سن .ومب��ا �أن بع�ض ال�شركات
امل�صنعة مل��ع��ج��ون الأ���س��ن��ان توهم
الزبائن ب�أن منتجاتها ت�ساعد على
التبيي�ض ،تو�ضح الطبيبة �أن املعجون
ال ي��زي��ل ���س��وى ط��ب��ق��ات حم���دودة
وحديثة تراكمت يف غ�ضون �أي��ام
قليلة بحكم تناول بع�ض امل�شروبات
والأطعمة� ،أما اال�صفرار القدمي فال
يزول بهذا التنظيف العابر.
وتن�صح الطبيبة من يرغبون يف

تبيي�ض �أ�سنانهم بالقيام بذلك يف
م�صحات خمت�صة �أو داخل بيوتهم
م��ن خ�لال ا���س��ت��خ��دام م���واد ت�ضم
مكون «الربوك�سيد» ،لكن من يعانون
ت�سو�سا مطالبون با�ست�شارة الطبيب
ً
قبل القيام بهذه اخلطوة.
وي�����ج�����ري ا�����س����ت����خ����دام م�����ادة
الربوك�سيد الكيميائية يف العادة
لأجل تنظيف اجلروح والوقاية من

العدوى ،لكنها ت�صلح � ً
أي�ضا ملهاجمة
البكترييا يف الفم والتخلي�ص من
اال�صفرار ال��ذي يعلو الأ�سنان مع
مرور الوقت �سواء ب�سبب التدخني
�أو من جراء عادات غذائية.
وي�ستعني �أطباء ب�أجهزة متطورة
يف الغالب لو�ضع ه��ذه امل��ادة على
الأ���س��ن��ان لكن الطبيبة ت��ق��ول �إن
ب�إمكان الباحثني عن بيا�ض الأ�سنان

و�ضعها على طاقم بال�ستيكي ،قبل
تثبيتها على �أ�سنانهم ل��ف�ترة من
الزمن.
ل��ك��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ت�ستوجب
م���راع���اة ج��م��ل��ة م���ن الإر�����ش����ادات
الطبية مثل الكمية امل�ستخدمة
واالنتباه �إىل احل�سا�سية وامل�شكالت
ال�صحية الأخرى.
وت��و���ض��ح �آدا ك��وب��ر �أن تقنيات
التبيي�ض ال تغري ل��ون ال�سن يف
ال��واق��ع ،و�إمن��ا ت�ضيف �إليه طبقة
من الطالء الأبي�ض حتى يكت�سي
مظه ًرا خارج ًيا برا ًقا.

ت�سمع الأم��ه��ات منذ زم��ن بعيد
�أن الر�ضاعة الطبيعية هي الأف�ضل
لكن جتربة �صغرية �أ�شارت �إىل �أن
بع�ض املزايا رمب��ا ال تكون لها �أي
�صلة بحليب الأم ذاته.
ويو�صي �أطباء الأطفال الأمهات
ب��االع��ت��م��اد ف��ق��ط ع��ل��ى الر�ضاعة
الطبيعية ع��ل��ى الأق����ل ح��ت��ى يبلغ
الطفل �ستة �أ�شهر لأنها تعزز جهازه
املناعي وتخف�ض خماطر الإ�صابة
ب��ع��دوى الأذن واجل��ه��از التنف�سي
وحت���د م��ن ح���االت وف���اة الأط��ف��ال
امل��ف��اج��ئ��ة واحل�سا�سية وال�سمنة
وال�سكري.
و�أف��اد باحثون يف طب الأطفال
�أن العديد م��ن ال��درا���س��ات وثقت
بالفعل ه��ذه امل��زاي��ا ،لكن ال يعرف

الكثري عن كيف حت�سن الر�ضاعة
الطبيعية احلالة ال�صحية للأطفال
بهذا ال�شكل.
ويف هذه التجربة در�س الباحثون
م�ستويات هرمون كورتيزول امل�س�ؤول
عن التوتر عند  21طف ً
ال اعتمدوا
على الر�ضاعة الطبيعة فقط يف
الأ�شهرالـ 5الأوىل م��ن حياتهم
وم�ستواه لدى  21طف ً
ال مل ير�ضعوا
طبيع ًيا ،وعندما تعر�ض املواليد
ل�����ض��غ��ط ،م��ث��ل جت��اه��ل الأم لهم،
ر�صد الباحثون �أدلة �أقل على و�ضع
اجل�سم يف حالة «القتال �أو الهرب»
الدفاعية ل��دى م��ن اعتمدوا على
الر�ضاعة الطبيعية.
وق����ال م��دي��ر م��رك��ز درا����س���ات
الأط��ف��ال بكلية طب وارن �أل�برت

بجامعة ب���راون يف رود �أي�لان��د،
ب���اري ل��ي�����س�تر���« :س��ل��وك التغذية
يتحكم يف جني وراثي بعينه ينظم
اال�ستجابة النف�سية للطفل جتاه
التوتر».
و�أ����ض���اف لي�سرت �إن التجربة
ا�ستلهمت من جت��ارب �سابقة على
الفئران ربطت بني رعاية الأم �أو
�سلوكيات التغذية وب�ين التغريات
يف اال�ستجابة النف�سية للفئران يف
مواجهة التوتر ،و�سلوك التغذية
ي�سهل على ال��ف��أر اال�سرتخاء بعد
التوتر ،لي�س هذا فقط بل �إن الت�أثري
دائ���م وي�ستمر يف م��رح��ل��ة البلوغ
وهناك �أدلة على �أنه ينقل للأجيال
التالية».
والتجربة الراهنة على الب�شر

���ص��غ�يرة وال مت��ت��د لأج���ي���ال لكن
نتائجها ت�شري بالفعل �إىل �أن �سلوك
التغذية للأمهات قد يجعل الأطفال
�أقل انفعاالً يف مواجهة التوتر.
ولتقييم ذل��ك فح�ص الباحثون
التغريات يف لعاب الأطفال لر�صد
التغريات يف ال�شفرة الوراثية ،التي
قد ترتبط با�ستجابتهم للتوتر وتتبع
الأدلة على �إنتاج هرمون الكورتيزول
يف مواجهة التوتر.
وق��ال لي�سرت« :الكورتيزول جزء
م��ن ا���س��ت��ج��اب��ة و���ض��ع اجل�����س��م يف
حالة القتال �أو ال��ه��رب الدفاعية
وزيادته �أو نق�صانه قد يكون م�ض ًرا
وه���و م��رت��ب��ط ب��ن��ط��اق وا����س���ع من
اال�ضطرابات العقلية والبدنية لدى
الأطفال والكبار».

خدمة القارئ الب�صري

الرضاعة الطبيعية ..فوائد جديدة

احذر تناول المكمالت الغذائية مع األدوية

يحر�ص بع�ض النا�س على تناول
املكمالت الغذائية وبع�ض الأع�شاب
املفيدة ب�شكل دوري ،حتى ي�ضمنوا
�إمداد اجل�سم بعنا�صر مفيدة� ،إال �أن
لهذه العادة تبعات خطرية.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،ف��إن اخللط بني
مكونات من الأع�شاب و�أدوية و�صفها
ال��ط��ب��ي��ب ي��زي��د ع��ر���ض��ة الإ���ص��اب��ة
بالنزيف ،وم�ضاعفات �أخ��رى �أكرث
خطورة يف الكبد والكلى.
وينبه الأطباء مر�ضاهم يف العادة
�إىل ع��دم تناول بع�ض امل���واد ،لكن
النا�س قد يخلطون �أحيا ًنا بني بع�ض
الأع�����ش��اب والأدوي����ة امل�سكنة دون
اخل�ضوع للفح�ص �أو اال�ست�شارة
ال�سيما ح�ين ي����أخ���ذون م�سكنات

عابرة.
ويقول اخلبري املخت�ص يف علم
التغذية ،كري�س �إت��ري��دج� ،إن على
امل��ر���ض��ى �أن ينتبهوا دائ��� ًم���ا �إىل
ال��و���ص��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم �إر����ش���ادات،

وحتذر من تناول �أدوية �أو عالجات
موازية يف الوقت نف�سه.
ويو�ضح �أن امل�صابني بداء ال�سكري
مث ً
ال مطالبون مبعرفة ما �إذا كان
تناول املكمالت �سي�ؤثر على م�ستوى

اجللوكوز يف اجل�سم ،وهذا التدقيق
مطلوب � ً
أي�ضا لدى امل�صابني مبر�ض
�ضغط الدم .وين�صح اخلرباء بعدم
تناول املكمالت الغذائية مع القهوة،
ك��م��ا ي���ح���ذرون �أي��� ً��ض��ا م��ن اجلمع
ب�ين �أدوي����ة «ال�ستاتني» املخف�ضة
للكولي�سرتول وع�صري العنب ،كما
ينبغي احلذر من املزج بني م�سكنات
الأمل وفيتامني «�سي».
ومب���ا �أن امل��خ��ت�برات حت���ذر من
ال��ت��ف��اع�لات الكيميائية املعروفة
فقط ،ف��إن ال�شخ�ص ال��ذي يتناول
دوا ًء تقليد ًيا غري معروف مدعو �إىل
الرتيث والبحث عن خ�صائ�صه يف
الإن�ترن��ت ،ويف ح��ال مل يفعل ف�إنه
يع ّر�ض �أع�ضاء مهمة من ج�سمه مثل
الكبد ملخاطر جمة.

ذك����رت درا����س���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة
�أن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
م��ت�لازم��ة ال��ق��ول��ون الع�صبي رمبا
تتح�سن حاالتهم مب�ضادات االكتئاب
والعالج النف�سي.
وي���ع���اين امل�����ص��اب��ون مب��ت�لازم��ة
القولون الع�صبي من �أمل مزمن يف
البطن مع غازات و�إ�سهال و�إم�ساك.
ويف حني يتح�سن البع�ض باتباع
أنواعا
نظام غذائي خا�ص يتجنب � ً
معينة م��ن ال��ط��ع��ام ال��ت��ي ت�سبب
الأع��را���ض ،ال ينجح هذا الأ�سلوب
مع اجلميع ،وت�شري بع�ض الدرا�سات
�إىل �أن احلالة ميكن �أن تت�أثر كذلك

مبا يدور يف املخ.
ويف ه�����ذه ال����درا�����س����ة ف��ح�����ص
الباحثون بيانات  53جتربة قارنت
بني �آثار م�ضادات االكتئاب والعالج
ال��ن��ف�����س��ي ����س���واء م��ن��ف��ردة �أو مع
عالجات وهمية ب��دون م��ادة فعالة
�أو العالج املعتاد ملتالزمة القولون
الع�صبي.
و�أظ��ه��رت الدرا�سة �أن املعدالت
الأع��ل��ى «ل��ع��دم ال�شعور بتح�سن»
ج���اءت م��ع ال��ع�لاج ال��وه��م��ي وقلت
معدالت عدم ال�شعور بارتياح بن�سبة
 34باملئة م��ع م�����ض��ادات االكتئاب
وب��ن�����س��ب��ة  31ب��امل��ئ��ة م���ع ال��ع�لاج

النف�سي.
وقال الباحث يف كلية طب وعلوم
مايوكلينيك يف روت�شي�سرت بوالية
ميني�سوتا ،مايكل كاميلريي« :من
خ�صائ�ص متالزمة القولون الع�صبي
احل�����س��ا���س��ي��ة امل��ف��رط��ة ل��وظ��ائ��ف
الأم��ع��اء ،مب��ا يعني �أن الأع�صاب
التي تنقل الإ���ش��ارات م��ن الأم��ع��اء
للمخ ح�سا�سة ب�شكل زائد �أو �أن املخ
�أكرث انتباهً ا �أو ي�أتي رد فعله ب�شكل
انفعايل بدرجة كبرية على الر�سائل
الطبيعية ال���واردة من الأم��ع��اء� ،أو
االثنان معا».
و�أ���ض��اف« :مب��ا �أن��ه لي�س هناك

�أدوي��ة تخف�ض ح�سا�سية الأع�صاب
ي�صف بع�ض الأط��ب��اء �أدوي���ة تعدل
الوظائف الدماغية على �أم��ل �أن
ي�ساعد ذلك يف خف�ض القدرة على
الإح�سا�س �أو اال�ستجابة االنفعالية
للإ�شارات �أو الر�سائل ال��واردة من
الأمعاء».
و�أ����ش���ار ال��ب��اح��ث��ون يف الن�شرة
الأمريكية لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
�إىل �أن احلاالت النف�سية مبا يف ذلك
االكتئاب والقلق والأعرا�ض البدنية
ال��ن��اجت��ة ع��ن ا���ض��ط��راب��ات نف�سية
���ش��ائ��ع��ة ب�ين امل�����ص��اب�ين مب��ت�لازم��ة
القولون الع�صبي.

«عالج غير متوقع» يخفف أعراض القولون العصبي
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اختراق فيسبوك األخير أثر على  50مليون مشترك

اع�ترف��ت �شركة في�سبوك �أن
عملية االخ�ت�راق ال��ه��ائ��ل��ة ،التي
مت الإعالن عنها م�ؤخ ًر ا ،و �أثرت
ع��ل��ى م��ا ي�����ص��ل �إىل  50مليون
ح�ساب م�ستخدم� ،أ�سو �أ مما كان
يعتقد يف البداية ،وتزداد تبعاتها
���س��و ًء ا م��ع ح��دي��ث ال�����ش��رك��ة عن
تعر�ض من�صة م�شاركة ال�صور
« �إن�����س��ت��غ��رام» وتطبيقات �أخ��رى
لتبعات متعلقة بتلك العملية.
وكان املوقع قد اعرتف بالفعل
ب���وج���ود ث���غ���رة يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
ال�برجم��ي��ة مل��ي��زة «»View As
والتي �سمحت للهاكرز بالو�صول
حل�سابات امل�ستخدمني من خالل
اال���س��ت��ح��واذ على رم��وز ال��دخ��ول
املميزة.
وقالت املن�صة يف وق��ت الحق
�إن امل�شكلة ���س��وف ت ��ؤث��ر �أي��� ً��ض��ا
ع��ل��ى خ��دم��ة «ت�����س��ج��ي��ل ال��دخ��ول
ع�ب�ر ف��ي�����س��ب��وك» ،وال���ت���ي تتيح

للتطبيقات الأخ���رى ا�ستخدام
ح�������س���اب ف���ي�������س���ب���وك اخل���ا����ص
بامل�ستخدمني م��ن �أج��ل ت�سجيل
ال��دخ��ول �إىل تطبيقات �أخ���رى،
وهذا يعني �أنه مبجرد �أن يتمكن
�أح����د امل��ت�����س��ل��ل�ين م���ن ال��و���ص��ول
�إىل ح�����س��اب ���ش��خ�����ص م���ا على
في�سبوك ،ف�إن ب�إمكانه الو�صول
ت��ق��ري� ًب��ا �إىل ج��م��ي��ع التطبيقات
الأخ���رى املعتمدة على �إمكانية
ت�����س��ج��ي��ل ال����دخ����ول م���ن خ�ل�ال
ح�ساب في�سبوك.
وي�شمل ذل��ك الأم��ر تطبيقات
ال�شركة الأخرى مثل �إن�ستغرام،
وك�����ذل�����ك ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���ي
ت�ستخدم خدمة ت�سجيل الدخول
مثل .Tinder
وت��ع��ل��ي��ق �اً ع��ل��ى الأم������ر ،ق��ال
ج���اي روزي�����ن ،Guy Rosen
نائب رئي�س �إدارة املنتجات يف
في�سبوك ،وال��ذي ك�شف النقاب

«رسائلكم الخاصة» على «تويتر»
في خطر
حذرت �شركة تويرت امل�ستخدمني من خلل يف برناجمها ا�ستمر
وجوده ملدة عام قد يكون �شارك ر�سائلهم اخلا�صة وتغريداتهم
مع الأن�شطة التجارية ومطوري الربجميات خارج ال�شركة ،وذلك
با�ستخدام ميزة خدمة العمالء التي تقدمها تلك الأن�شطة.
وقالت �شركة التكنولوجيا العمالقة �إنها حتقق يف ثغرة يعتقد
�أنها موجودة على املوقع منذ �شهر مايو�/أيار  ،2017لكن مت
ر�صدها يف العا�شر من �شهر �سبتمرب�/أيلول  ،2018و�أ�ضافت �أنها
مل تعرث على �أي دليل على م�شاركة الر�سائل لكن التحقيق ما زال
م�ستم ًرا.
ومل تذكر ال�شركة على وج��ه التحديد ع��دد امل�ستخدمني
الذين ت��أث��روا بهذه امل�شكلة ،لكنها �أو�ضحت �أن امل�شكلة ال
تتعلق بكل الر�سائل اخلا�صة ،بل يقت�صر ال�ضرر على الر�سائل
املتبادلة بني امل�ستخدمني وال�شركات مثل �شركات الطريان،
وق��د ي��ك��ون ه��ذا اخل��ط ��أ ،ال���ذي م��ن املحتمل �أن���ه �أث���ر على
م�ستخدمي تويرت الذين توا�صلوا مع بع�ض ح�سابات خدمة
العمالء ،قد �أر�سل ر�سائل امل�ستخدمني اخلا�صة �أو تغريداتهم
املحمية �إىل �أطراف ثالثة.
وقالت تويرت �إنها �ستخرب امل�ستخدمني املت�ضررين با�ستخدام
نافذة منبثقة عندما ي��زورون املوقع ،وتقدم املن�صة للعديد من
العالمات التجارية مثل �شركات الطريان وجتار التجزئة خدمة
تتميز بخا�صية روبوت الدرد�شة الكتابي خلدمة العمالء ،بحيث
ي�ستجيب ه��ذا ال��روب��وت لل�شكاوى �أو اال�ستف�سارات املتعلقة
بالرحالت اجلوية ،وهناك احتمالية مل�شاركة هذه الر�سائل مع
الأن�شطة التجارية التي ت�ستخدم هذه امليزة ،حتى �إذا مل يكن
العميل يتفاعل معها ب�شكل مبا�شر.
اخللل يف برنامج تويرت الداخلي AAAPI
ويتواجد اخللل يف برنامج تويرت الداخلي امل�سمى ،AAAPI
وال��ذي ي�ساعد ال�شركات على بناء جتربة توا�صل �أف�ضل مع
العمالء وخدمة العمالء وبناء روبوتات درد�شة كتابية وحلول
مراقبة اجتماعية ،وقال موقع تويرت�« :إذا تفاعلت مع ح�ساب �أو
ن�شاط جتاري على تويرت مطور باالعتماد على  AAAPIلتقدمي
خدماته فقد ت�سبب هذا اخلط�أ يف �إر�سال بع�ض هذه التفاعالت
عن غري ق�صد �إىل مطور �آخر م�سجل».
وت�شري التقديرات �إىل �أن هذه امل�شكلة قد �أثرت على �أقل من
 1يف املئة من �إجمايل عدد م�ستخدمي تويرت البالغ  335مليون
م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا بح�سب بيانات �شهر يوليو/متوز ،ومتتلك
ال�شركة مئات من مطوري الربجميات ال�شركاء ،و�أك��دت تويرت
على �أنها �ستتوا�صل مع امل�ستخدمني املت�ضررين ب�شكل مبا�شر من
خالل تنبيه داخل التطبيق وعرب موقع .twitter.com
وقالت متحدثة با�سم ال�شركة« :لي�س لدينا �أي دليل ي�شري �إىل
وجود �أي حالة �إ�ساءة ا�ستغالل �أو ا�ستخدام البيانات ب�شكل غري
منا�سب يف �أي مكان ،م�ؤكدة على �أن هذا اخلط�أ ال ميكن �أن
يحدث �إال �إذا مت ا�ستيفاء �سل�سلة من املعايري املعقدة ،و�أ�ضافت
�أنه ال يوجد احتمال فعل ًيا حلدوث ذلك ،لكن املن�صة تريد �أن
تكون دقيقة ،وقد مت ت�صحيح اخللل يف غ�ضون �ساعات من
اكت�شافه.
امل�صدرalarabiya :

عن نقطة ال�ضعف« :كان ال�ضعف
يف في�سبوك ،لكن رموز الدخول
املميزة هذه متكن ال�شخ�ص من
ا�ستخدام احل�ساب كما لو كان
�صاحب احل�ساب نف�سه».
ويف هذا ال�سياق ،قال متحدث
ب��ا���س��م امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أم��ن
الإلكرتوين الربيطاين :NCSC
«ال ي��وج��د دل��ي��ل على �أن النا�س
يجب �أن يتخذوا �إج���راءات مثل
تغيري كلمات املرور اخلا�صة بهم
�أو ح��ذف ملفاتهم ال�شخ�صية،
ومع ذلك ،يجب على امل�ستخدمني
ت��وخ��ي احل��ذر ب�شكل خ��ا���ص من
هجمات الت�صيد املحتملة ،كما
ل��و مت ال��و���ص��ول �إىل ال��ب��ي��ان��ات،
ح���ي���ث مي���ك���ن ا����س���ت���خ���دام ت��ل��ك
البيانات جلعل ر�سائل االحتيال
�أكرث م�صداقية».
امل�صدرaitnews :

منصة ألعاب مصغرة جديدة من «سوني»

�أعلنت �شركة «���س��وين» م��ؤخ��راً
�أن���ه���ا ���س��ت��ط��ل��ق م��ن�����ص��ة الأل���ع���اب
ال�صغرية ب�لاي �ستي�شن كال�سيك
 PlayStation Classicيف 3
دي�سمرب/كانون الأول � ،2018أي
بعد م��رور  24عاماً على �إ�صدار
 PlayStationالأ���ص��ل��ي��ة ،والتي
تكلف  100دوالر �أمريكي ،وت�أتي
حمملة م�سبقاً مبا ي�صل �إىل 20
لعبة م��دجم��ة ،حيث تتيح من�صة
 PlayStation Classicنف�س
ت�صميم املن�صة القدمية ولكن مع
حجم �أ�صغر ،مما مينح الالعبني

من�صة م�صغرة تذكرهم باملن�صة
ال��ق��دمي��ة ذات ال�شعبية ول��ك��ن مع
�إمكانية و�صلها ب�أجهزة التلفزيون
احلديثة عرب منفذ .HDMI
وك�����ان�����ت �����ش����رك����ة ن��ي��ن��ت��ن��دو
 Nintendoق��د حققت جناحاً
كبرياً عندما دخلت �سوق املن�صات
القابلة للتو�صيل والت�شغيل من خالل
�إ�صدارها NES Classic Mini
الن�سخة الكال�سيكية امل�صغرة من
من�صة  ،NESوالتي ظهرت لأول
مرة يف عام  ،2017وتبعتها الحقاً
 SNES Classic Miniالن�سخة

الكال�سيكية امل�صغرة من  SNESيف
�شهر يونيو/حزيران  ،2018وC64
 Miniبعد ذلك بوقت ق�صري.
وج�����اء الإع���ل���ان ع���ن امل��ن�����ص��ة
اجل��دي��دة ع�شية م��ع��ر���ض طوكيو
ل�ل�أل��ع��اب ه���ذا ال���ع���ام ،وتت�ضمن
مكتبة الألعاب القادمة مع املن�صة
 20ل��ع��ب��ة ،مب���ا يف ذل���ك Final
 Fantasy VIIوJumping
 FlashوRidge Racer Type
 4و Tekken 3و،Wild Arms
وتعد �شركة «�سوين» بالك�شف عن
بقية �أل��ع��اب املن�صة ال�صغرية يف

الأ�شهر التي ت�سبق طرحها ر�سمياً
يف الأ�سواق.
وت�أتي املن�صة اجلديدة بحجم
�أ���ص��غ��ر بن�سبة  45%ب��امل��ق��ارن��ة
م��ع املن�صة الأ�صلية ،م��ع اثنتني
من وح��دات التحكم الكال�سيكية
ال�سلكية  ،PS1ولكن م��ع منفذ
 ،USBوه����ي �أج���ه���زة ال��ت��ح��ك��م
الأ�صلية يف ن�سخة بالي �ستي�شن
 ،PlayStationبا لإ�ضافة �إىل
ك��اب��ل  HDMIل��ل��ف��ي��دي��و وك��اب��ل
 USBل���ل���ط���اق���ة ،ومي���ك���ن لأي
�شاحن هاتف ذكي ت�شغيل اجلهاز
و �إمداده بالطاقة �أو حتى ت�شغيله
من خالل منفذ  USBللتلفزيون
الذكي.
وكانت «�سوين» قد طرحت من�صة
ب�ل�اي �ستي�شن PlayStation
الأ���ص��ل��ي��ة لأول م��رة ع��ام ،1995
وحققت جناحاً كبرياً �ساعد على
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة «����س���وين» يف �سوق
من�صات الألعاب ،وكانت �أول من�صة
�ألعاب يتم بيع �أكرث من  100مليون
جهاز منها ،وتناف�ست بالي �ستي�شن
الأ�صلية مع نينتندو  ،64ومل تعلن
نينتندو بعد عن ن�سخة م�صغرة من
تلك املن�صة.
امل�صدرalarabiya :

تسجيل أول حالة احتراق لهاتف جاالكسي نوت 9
�سجل هاتف جاالك�سي ن��وت 9
� Galaxy Noteأول حالة احرتاق
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
فيما يذكر بحاالت احرتاق الهاتف
ال�سابق جاالك�سي نوت Galaxy 7
 ،Noteحيث �أو���ض��ح��ت �صاحبة
اجل��ه��از دي���اجن ت�شونغ Diange
 Chungم���ن ل��ون��غ �آي�ل�ان���د �أن
جهازها اجل��دي��د ق��د اح�ترق دون
معرفة �سبب حدوث ذلك� ،إذ بد�أت
امل�شكلة م��ع ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة
الهاتف ،وال��ذي من املفرت�ض �أنه
حممي من مثل هذه احلوادث� ،إال
�أنها قامت بالتوقف عن ا�ستخدامه
وو���ض��ع��ه ���ض��م��ن حقيبتها �أث��ن��اء
ال�صعود عرب امل�صعد ،لتجد الحقاً
�أن احلقيبة ق��د ب���د�أت ب��إ���ص��دار
دخان كثيف ،مما �أ�صابها بالذعر.
وذكرت �صحيفة نيويورك بو�ست
 The New York Postيف
تقريرها �أن املر�أة �أحرقت �أ�صابعها
ع��ن��دم��ا ح��اول��ت �إم�����س��اك الهاتف
وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى م�����س��اع��دة عرب
�إم�����س��اك �أح��ده��م للجهاز بقطعة

قما�ش وو�ضعه �ضمن دلو من املاء
لإيقاف االحرتاق وت�صاعد الدخان
الكثيف من اجلهاز البالغة تكلفته
حوايل �ألف دوالر �أمريكي ،وت�شري
ت�شونغ �إىل فقدان جميع ات�صاالتها
وحم��ت��وي��ات حقيبتها �إىل جانب
ال�صدمة واخلوف.

ودفعها هذا الأمر �إىل رفع دعوى
ق�ضائية للمحكمة العليا يف كوينز
�ضد �شركة �سام�سونغ ،وتطالب
ت�شونغ احل�صول على تعوي�ضات
مادية غري حم��ددة من �سام�سونغ
�إىل ج��ان��ب �إ���ص��دار �أم���ر تقييدي
مينع مبيعات �أي هاتف جاالك�سي

ن��وت  ،9و�أ���ض��اف��ت �أن���ه ك��ان على
�سام�سونغ �أن تعرف �أن الهاتف
يحمل عيباً ،وقالت �سام�سونغ من
جانبها �إنها حتقق يف الأمر ،ولكن
مل يتم الإبالغ عن وجود �أي حوادث
مماثلة ،و�أن ه��ذه احل��ادث��ة فردية
ومعزولة.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن ح��وادث
احرتاق وانفجار بطاريات هواتف
جاالك�سي نوت  7مل تبد�أ �إال بعد
�شهر م��ن و���ص��ول��ه ب�شكل ر�سمي
�إىل امل�ستخدمني ،ويبدو �أن هناك
خم����اوف م���ن ت���ك���رار م���ا ح�����ص��ل،
وقالت �سام�سونغ يف بيان تعلي ًقا
ع��ل��ى اخل�ب�ر« :ت���أخ��ذ �سام�سونغ
�سالمة العمالء على حممل اجلد،
ونقف وراء ج��ودة ماليني �أجهزة
جاالك�سي امل�ستخدمة يف الواليات
املتحدة ،ون�شري �إىل �أننا مل نتلق
�أي ت��ق��اري��ر ع��ن ح����وادث مماثلة
ت��ت��ع��ل��ق ب��ج��ه��از ج��االك�����س��ي ن��وت
 ،Galaxy Note 9ونحن نحقق
يف الأمر».
امل�صدرskynewsarabia :

منوعات
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

أصالة وطن
يتحدث العمل ع��ن م�ؤ�س�س
اململكة العربية ال�سعودية امللك
عبدالعزيز رح��م��ه اهلل ،وال��ذي
يظهر يف العمل وك ��أن��ه مرتبط
بجميع جزئيات الوطن من تراث
«زخ��رف��ة» وك���رم وج���ود «خ��ي��ل»،
و�أ���ص��ال��ة «م��ب��اين» وح���زم وع��زم
والتي توارثها �أبنا�ؤه من بعده.
وق��د احتوى العمل على �أهم
امل��ع��امل يف اململكة وال��ت��ي متثل
امتداداً للأ�صالة والعراقة ،وقد
غلب عليه اللون الأزرق ،لأنه لون
احلياة الدائم..
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جيولوجيات

الطاقة الذرية المتجددة في
المملكة

يف �إطار البحث عن طاقة بديلة متجددة يف اململكة ,تعد الطاقة الذرية
�إحدى اخليارات ،فا�ستهالك الوقود الأحفوري لن ي�ستمر �إال ل�سنوات
معدودة نظراً لنمو الطلب املتزايد ,فيمكن �ضمان ا�ستقرار الطاقة يف
اململكة لإنتاج كهرباء وماء و�صناعات ب�شكل فعال ,والإ�سهام يف عملية
التنمية االقت�صادية التي تفر�ضها اململكة يف عام  2030بالطاقة الذرية.
ما هي الطاقة الذرية؟
يطلق عليها � ً
أي�ضا الطاقة النووية ,وهي الطاقة التي تنتج بكميات
كبرية خالل العمليات التي ت�ؤثر يف نواة الذرة .كما تختلف الذرة عن
الطاقة الناجتة بفعل الظواهر الكيميائية كاملتفاعالت الكيميائية.
يعترب االن�شطار النووي �أحد الطرق امل�ستخدمة لإنتاج طاقة نووية,
وتتميز �أنها خا�ضعة للرقابة وتتم يف مفاعالت نووية والتي تنت�شر الآن
يف �أجزاء حول العامل ,كما توجد طريقة �أخرى خا�ضعة للرقابة وهي
االندماج النووي.
تاريخ الطاقة النووية؟ بني �أول مفاعل نووي خالل احلرب العاملية
الثانية كجزء من م�شروع منهاتن لبناء قنبلة ذري��ة ،وب��د�أ ت�شغيل �أول
مفاعل نووي يف الثاين من �شهر �أكتوبر عام 1942م .ويعمل املفاعل
با�ستخدام طبقات متتالية من عن�صر اليورانيوم و�أك�سيد اليورانيوم
واجلرافيت كعن�صر حمرر ,وبنيت ق�ضبان التحكم من عن�صر الكاديوم
لرتكيز النيرتونات داخل املفاعل ,ويعترب الثاين من �شهر �أكتوبر من عام
1942م بداية ع�صر التحكم بالطاقة النووية.
الناجت من الطاقة النووية؟ تنتج حمطات الطاقة النووية  % 11من
املخزون العاملي للكهرباء ،و % 80من هذا املخزون يوجد يف بلدان
منظمة التعاون والتنمية.
نهار �أنور الن�صار
كلية العلوم

الر�سامة :نوال بنت مقبل القحطاين
جامعة امللك �سعود
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عمرانيات

الخضرة والماء و«المبنى» الحسن

يف ال�ستينات امليالدية من القرن املا�ضي ،كانت �إذاعة
برناجما
«لندن» التي تعرف الآن بالبي بي �سي ،تذيع
ً
�أدب ًيا ،ا�سمه «قول على قول» كان يكتبه ويقدمه املرحوم
ح�سن الكرمي.
�س�أله �أحد امل�ستمعني مث ً
ال :من القائل ويف �أية منا�سبة
«�أراك ع�صي الدمع �شيمتك ال�صرب»؟ ف�أجاب الكرمي
�أن القائل هو �أبو فرا�س احلمداين ،و�سرد الظروف
التي قال فيها هذه الق�صيدة.

كنت مراهقا حينئذ ،لكني جتر�أت و�أر�سلت له ر�سالة
�أ�س�أله فيها عن بيت ال�شعر «ثالثة �أ�شياء تذهنب احلزن:
اخل�ضرة واملاء واملبنى احل�سن» .فرد علي رحمه اهلل �أن
قائل هذا البيت ال بد �أن يكون معماريا ،ذوا ًقا للجمال
والعمارة .واحل�سن هنا ال تعني اجليد من الناحية
الت�صميمية ،ولكن تعني جميل املظهر ،فا ُ
حل ْ�سن هو
اجلمال ،واملباين اجلميلة ،كالن�ساء اجلميالت ،ت�سر
الناظر ر�ؤيتها ،وبالتايل ال�شعور بال�سرور يذهب احلزن.
�أي �أن �أحد و�سائل الرتفيه عن �سكان املدينة هو بناء
مبان جميلة .كما �أن التخل�ص من املباين «القبيحة»
ٍ
يقلل من �أ�سباب حزن وك�آبة �سكان املدينة.
وا�ستطرد املرحوم ح�سن الكرمي قائ ً
ال� :أما كيف

مبان جميلة
نزيد من فر�ص احل�صول على ٍ
فهناك ع��دة ط��رق ،نذكر منها اثنتني� :أن
نعلم طلبتنا يف كلية العمارة تذوق اجلمال،
والأخرى �أن ت�ضع البلدية قوانني متنع ت�شويه
املباين ،كما يح�صل ب�سبب و�ضع لوحات
املتاجر بطريقة ع�شوائية على واجهات
املباين� .أما بالن�سبة لتدري�س العمارة ،فعلينا
درو�سا يف الفن ،وال نقت�صر
�أن نقدم لطلبتنا
ً
على املواد التقنية �أو الوظيفية.
رويت هذه الق�صة ل�صديق يل ،فقهقه �ضاح ًكا ،وقال
يل :واهلل يا دكتور �إنك كما نقول بالعامية «خراط»!
فقلت له متفاج ًئا من �صراحته :كيف تقول هذا يا رجل؟

غرائب حول العالم

«الدم الذهبي» أندر فصيلة دم في العالم!

من املعلومات ال�شائعة حول ج�سم الإن�سان،
�أن هناك ثمانية ف�صائل خمتلفة للدم الب�شري.
�إن ُكنت من املُ�صدّقني بهذه املعلومة ،فيُ�ؤ�سفنا
القول �أنك خمطئ! يف احلقيقة ،هناك املاليني
من �أنواع ف�صائل الدم ،لكن �أكرث هذه الف�صائل
�شخ�صا يف العامل
ندرة يتقا�سمها �أقل من 45
ً
ب�أ�سره ،وهي الف�صيلة التي �أُطلق عليها ا�سم
«الدم الذهبي».
�إن حتدّ ثنا ب�إيجاز عن ف�صائل ال��دم ،ميكننا
القول �إن �أج�سامنا مليئة باملاليني من خاليا الدم
احلمراء التي حتمل الأك�سجني �إىل جميع خاليا
و�أع�ضاء اجل�سم ،وحتمل كل خلية دم حمراء
نوعاً مع ّيناً من امل�ست�ضادات « »Antigensالتي
�ستمنع الأج�سام امل�ضادة يف الدم من مهاجمتها،
وهي مبثابة درع �ضد العدوى.
ولعل �أ�شهر امل�ست�ضادات يف الدم م�ست�ضادا A
و  ،Bويتم حتديدهما عادة من خالل اجلينات
التي يرثها ال�شخ�ص من �أمه و�أبيه ،بينما يُعترب
م�ست�ضاد  Oمن اجلينات النادرة ،وهناك كذلك

م�ست�ضاد  Dالذي يُحدد �إن كانت ف�صيلة الدم
موجبة �أو �سالبة .وتعرتف اجلمعية الدولية لنقل
الدم بحوايل  35جمموعة من ف�صائل الدم� ،إال
�أن �أ�شهر ف�صائل الدم التي يجب على اجلميع
املق�سمة بنظامي ABO
معرفتها ه��ي تلك
ً
ونظام .Rhesus D
وبعيدًا عن ف�صائل الدم ال�شائعة ،ف�إن ُكنت
تفتقر مل�ست�ضاد يحمله  % 99من الب�شر ،ف�إن
ف�صيلة دمك نادرة� .أما �إن ُكنت تفتقر مل�ست�ضاد
يحمله  % 99.99من الب�شر يف دمهم ،ف�أنت
�شخ�صية خارقة بكل ما حتمله الكلمة من معنى!
وم��ن بني العديد من ف�صائل ال��دم ال�شائعة
وال��ن��ادرة التي يحملها النا�س ،هناك ف�صيلة
واحدة تعترب الأندر على الإطالق ،وكما ذكرنا،
ه��ن��اك ح���وايل � 43شخ�صاً ف��ق��ط يف ال��ع��امل
ب�أ�سره يحمل هذه الف�صيلة ،وهي ف�صيلة Rh
 ،null bloodوالتي متتاز بعدم وجود العامل
الرايزي�سي فيها ،وهو العامل الأكرث انت�شا ًرا بني
ف�صائل الدم ملعظم الب�شر.

�شخ�صا الذين يحملون هذه
ومن بني الـ43
ً
الف�صيلة النادرة ،هناك ت�سعة �أ�شخا�ص منهم من
املتربعني الن�شطني حال ًيا ،و�إىل جانب ك ْون ه�ؤالء
الأ�شخا�ص من املم ّيزين ،ف�إن ف�صيلة الدم «Rh
 ،»Nullوالتي �أطلق عليها ا ُ
خلرباء بف�صيلة «الدم
الذهبي» ،تُعترب ق ّيمة للغاية ،وذلك باعتبارها
ربع لأي
ف�صيلة دم �شامل ي�ستطيع �صاحبها الت ُ
�شخ�ص لديه �أنواع دم نادرة داخل نظام «»Rh؛
ما يعني �أن قدرة ال�شخ�ص احلامل لف�صيلة «Rh
 »Nullعلى �إنقاذ حياة الآخرين هائلة للغاية
عندما يتعلّق الأمر بنقل الدم.

وم��ا م�صلحتي يف ه��ذا «اخل��رط»؟!ق��ال
�صديقي :بيت ال�شعر يقول «ثالثة �أ�شياء
تذهنب احل��زن ،اخل�ضرة وامل��اء والوجه
احل�سن» ولي�س املبنى احل�سن! ما �أخال
�إال �أن���ك ت��ري��د �أن حت��ا���ض��ر علينا عن
�أهمية اجلمال املعماري ،ولكن بطريقتك
الفكاهية املعهودة .قلت له�« :ساحمك اهلل
يا �صديقي ،وما اخلط�أ يف ذلك؟!.
د .حممد ح�سني �إبراهيم
�أ�ستاذ التخطيط العمراين امل�شارك
iimohammad@ksu.edu.ss
كلية العمارة والتخطيط
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

«عرب» في زمن «األدب الرقمي»
جميل �أن يكون نتاج الندوات وامل�شاركات العلمية فتح
النوافذ للتعاون ب�ين الأق�����س��ام العلمية باجلامعة .ففي
ن��دوة م�شرتكة ب�ين ق�سم اللغة العربية وق�سم الإع�لام
بكلية الآداب ح��ول الأدب ال��رق��م��ي وت ��أث�يرات��ه املتعدية
للبيئة الرقمية و�صوالً للبيئة الأكادميية ،فكانت النتيجة
التو�صية ب�إدخال تدريجي جلوانب الأدب الرقمي يف مقرر
م�شرتك بني الق�سمني ،وهكذا حتقق �أن تبنى ق�سم اللغة
العربية �إدراج تلك اجلزئية �ضمن مقرر الأدب ال�سعودي،
وهي خطوة �سوف تعزز ح�ضور هذا املقرر على م�ستوى
اجلامعة ورمبا اجلامعات ال�سعودية حول اجلانب الإبداعي
يف الأدب الرقمي.
ومب��ا �أن لق�سم اللغة العربية بجامعتنا ق�صب ال�سبق
ف�أمتنى �أن يكمل م�سرية التعاون مع ق�سم الإعالم لإطالق
جائزة الأدب الرقمي ملن�سوبي اجلامعات ال�سعودية.
ويف ظني �أن هذه اجلائزة �سوف تعزز احل�ضور الإبداعي
لطالبنا وطالباتنا يف بيئة تفاعلية .ف�شكراً لعميد كلية
الآداب ال�سابق �أ.د� .صاح الغامدي ،والعميد احلايل �أ.د.
نايف �آل �سعود ولرئي�س ق�سم الإع�ل�ام د .علي العنزي
ووكيلة الق�سم الدكتورة �أم��ل التميمي التي تبنت الفكرة
وبد�أت بتطبيقها ،وبانتظار �إبداعنا الرقمي لنحتفي به يف
ر�سالة اجلامعة.

ال�شا�شات تعمل � 24ساعة ..ملن!

altayash@ksu.edu.sa

بحث املعونات املالية وتذليل املعوقات

وزير العمل يلتقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل وزي�����ر ال��ع��م��ل
والتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة املهند�س
�أح���م���د ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ال��راج��ح��ي
���ص��ب��اح ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي مبكتبه
بالوزارة بعدد من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة اجلمعية التعاونية ملن�سوبي
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،يتقدمهم
ال��دك��ت��ور ن��ا���ص��ر �آل ت���ومي رئي�س
جمل�س الإدارة ،ال��ذي حتدث عن
�إجن�����ازات اجل��م��ع��ي��ة وم�شاريعها
املنفذة وامل�ستقبلية والتحديات
التي تواجه اجلمعية ب�شكل خا�ص
واجلمعيات التعاونية ب�شكل عام
والتي ترتكز على جتميد املعونات
امل��ال��ي��ة وت��وق��ف دع���م الأن�����ش��ط��ة.
و�أكد معايل وزير العمل والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة اه���ت���م���ام وح��ر���ص
ال������وزارة ع��ل��ى دع���م اجل��م��ع��ي��ات
التعاونية ب�شكل م�ستمر لت�ؤدي
عملها على �أك��م��ل وج��ه ولتعزيز
العمل ال��ت��ع��اوين ،مثمنًا اجلهود
ال��ت��ي تبذلها اجلمعية التعاونية
ملن�سوبي جامعة امللك �سعود والتي
�أثمرت عن العديد من الإجنازات
امل�����ش��رف��ة ال��ت��ي ت��خ��دم من�سوبي
اجلامعة واملجتمع.

معهد ريادة األعمال يطلق «اصنع وظيفتك»
اعتمد جمل�س معهد ري��ادة الأع��م��ال ،اخلطة ال�سنوية حلملة «ا�صنع
وظيفتك» والتي يتم تنفيذها لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل يف كليات
اجلامعة وخارجها ،والتي تهدف �إىل ن�شر ثقافة العمل احلر وريادة الأعمال
بني الطالب والت�شجيع على التوجه نحو العمل احلر .وقال امل�شرف العام
على معهد ريادة الأعمال الدكتور �إبراهيم احلركان �إن احلملة ت�ستهدف
تعريف طالب وطالبات جامعة امللك �سعود ب�أهمية الإبداع واالبتكار ،وكذلك
التعريف بامللكية الفكرية والتعريف ب�أهمية العمل احلر وريادة الأعمال،
وذلك بوا�سطة عدد من الأن�شطة و�إلقاء املحا�ضرات وعقد ور�ش العمل
وتوزيع املطويات العلمية والتعريفية من خالل زيارة فريق املعهد املخت�ص
باحلملة جلميع كليات اجلامعة وتقدمي اال�ست�شارات .وتهدف حملة «ا�صنع
وظيفتك» �إىل اكت�شاف وتبني وت�شجيع �أفكار طالب وطالبات اجلامعة
وتطويرها ،و�صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم نحو �إن�شاء وت�أ�سي�س امل�شاريع
الريادية ،ليكون اخلريج ُمعي ً
ال ولي�س ُمعاالً بعد التخرج ب�إذن اهلل ،من خالل
تعريفهم ب�أهمية العمل احلر والإبداع واالبتكار وريادة الأعمال ون�شر ثقافة
الإبداع وريادة الأعمال من خالل املحا�ضرات ون�شر الوعي لدى الطالب
والطالبات بالإبداع واالبتكار وريادة الأعمال.
�إىل ذلك ن�شري �إىل قرار جمل�س اجلامعة بتاريخ 1439/5/27هـ بتغيري
م�سمى معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال �إىل معهد ريادة الأعمال.

حملة توعية للتعريف بمرض الزهايمر

وقدم الدكتور نا�صر �آل تومي يف
نهاية اللقاء هدية تذكارية با�سم
اجل��م��ع��ي��ة مل��ع��ايل ال���وزي���ر جت�سد
�أح��د م�شاريع اجلمعية الناجحة
«النقل التعاوين» والتقطت ال�صور
التذكارية مع معاليه.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور تركي

العيار نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ،وال��دك��ت��ور عبدالكرمي
الغامدي �أمني املال ،والأ�ستاذ علي
باع�شن املدير التنفيذي ،والأ�ستاذ
حممد كد�سه �سكرتري اجلمعية.
وق��دم يف ختام الزيارة �أع�ضاء
جمل�س �إدارة اجلمعية التعاونية

ملن�سوبي جامعة امللك �سعود عربوا
ع��ن ���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م ملعايل
وزير العمل والتنمية االجتماعية
امل��ه��ن��د���س �أح��م��د ال��راج��ح��ي على
هذا اللقاء وعلى احلفاوة وح�سن
اال�ستقبال ،متمنني ملعاليه وكافة
من�سوبي الوزارة كل التوفيق.

نظمت �إدارة امل�سرح
ع��ر���ض�اً م�سرحياً من
عرو�ض م�سرح ال�شارع
والذي يقدم يف املواقع
امل���ف���ت���وح���ة ،وي���ك���ون
جمهوره من احل�ضور
امل��ت��واج��دي��ن يف نف�س
املكان.
ال��ع��ر���ض ات��خ��ذ من
ب��ه��و ع���م���ادة ال�����س��ن��ة
الأوىل امل�������ش�ت�رك���ة

م�����س��رح �اً ل���ه ،وج�����س��د ل���ق���ا ًء بني
�شخ�صيات م��ن ال��زم��ن اجلاهلي،
ف��ب��د�أ ب��غ��زل م��ن ع��ن�ترة ب��ن �شداد
وح��ت��ى وع��ظ ق�س ب��ن ���س��اع��دة ثم
ندم الأع�شى وفخر عمرو بن كلثوم
و�شعر امرئ القي�س.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال��ع��ر���ض يهدف
�إىل تعريف ال��ط�لاب امل�ستجدين
بالن�شاط امل�سرحي يف اجلامعة
وا���س��ت��ق��ط��اب ال���ط�ل�اب املهتمني
بالن�شاط امل�سرحي.

عرض مسرحي في بهو األولى المشتركة

كتبت� :ضحى بن ر�شيد  -فهدة اجلمجوم
نظمت جلنة ال�شراكة املجتمعية بكلية الآداب؛ ممثلة يف كل من ق�سم
الإعالم وق�سم الدرا�سات االجتماعية والأخ�صائيات االجتماعيات؛ حملة
توعوية للتعريف مبر�ض الزهامير حتت �شعار #حت�سبونه_ب�س_ن�سيان،
وذلك بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض الزهامير ،يوم الأربعاء
 17حمرم 1440هـ ال�ساعة التا�سعة �صباحاً بالبهو الرئي�سي للكلية .بد�أت
احلملة بتعريف الطالبات بطبيعة املر�ض من خالل ر�سائل وبرو�شورات
تثقيفية وتعليمية وتوعوية عنه ،كما طرحت الطالبة مها ال�ضبيبان عدة طرق
للتعامل مع امل�صاب باملر�ض من واقع جتربة حية لها مع امل�صابني .ومت تنظيم
هذه امل�شاركة حتت �إ�شراف الأ�ستاذة بدور الرميزان املحا�ضر بالق�سم� ،ضمن
مقرري مدخل �إىل ال�صحافة ومدخل �إىل االت�صال املرئي ،والتي قدمت
لهن بع�ض العبارات الت�شجيعية �أثناء العر�ض وو�صفتهن �أنهن «�إعالميات
امل�ستقبل» .ويف اخلتام �أكدت الدكتورة �أمل التميمي وكيلة ق�سم الإعالم على
�أهمية امل�شاركة يف مثل هذه الأن�شطة التوعوية.

«تحليل البيانات النوعية» في حلقة نقاش غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر» حلقة
النقا�ش التا�سعة والأربعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها
املركز �أ�سبوعياً بعنوان «حتليل البيانات النوعية» من �إعداد وتقدمي الدكتور
را�شد العبد الكرمي ،ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم املناهج وطرق التدري�س ،ورئي�س
حترير جملة ر�سالة الرتبية وعلم النف�س ،وذلك عند ال�ساعة الثانية ع�شرة
والن�صف من ظهر غد االثنني ،يف كلية الرتبية قاعة رقم «�1أ »33ولل�سيدات يف
املدينة اجلامعية للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

