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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

يف م�رشوع بحثي م�شرتك لإنتاج الطاقة الكهربائية بني اجلامعة و«الكهرباء»

توليد الطاقة بتسخين الرمال
كتب  -بندر احلمدان:

نفذت جامعة امللك �سعود م�شروعاً بحثياً
م�شرتكاً مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء،
يهدف لال�ستفادة من ال�شم�س والرمال
والهواء لإنتاج طاقة نظيفة يف نظام برج
طاقة �شم�سية مركزة Concentrated
 ،»Solar Power»CSPحيث مت تنفيذ
املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع لإنتاج
 100كيلو واط يف �شركة وادي الريا�ض
للتقنية ،الذراع اال�ستثماري للجامعة ,وجاء
ذلك يف حفل رعاه معايل مدير اجلامعة
د .بدران العمر على �أر�ض وادي الريا�ض.
و�أكد د .هاين الأن�صاري ،الأ�ستاذ بق�سم
الهند�سة امليكانيكية ،الباحث الرئي�س
بامل�شروع يف ت�صريح لـ«ر�سالة اجلامعة»
�أن امل�شروع يعترب الأول من نوعه على
م�ستوى العامل والذي ي�ستخدم الرمال يف
برج طاقة �شم�سية مركزة لإنتاج الكهرباء،
ومت الو�صول بدرجة حرارة الرمل الأحمر
�إىل  624درجة ،و هي �أعلى من درجات
احل���رارة التي يعمل عليها امللح امل��ذاب
والذي يفقد خوا�صه الكيميائية عند درجة
ح��رارة �أعلى من  560درج��ة ،و�ساهمت
الطاقة ال�شم�سية بن�سبة  % 24من �إنتاج
ال��ك��ه��رب��اء ،وه���ذه الن�سبة قابلة للزيادة
باملرحلة الثانية يف حال تفادي التحديات

التي واجهت امل�شروع البحثي.
و�أ�شار د.االن�صاري �أن �آلية عمل التقنية
تتم عرب انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س من خالل
حقل م��راي��ا على ب��رج مقابل لها بحيث
ترتكز يف فتحة ب�أعلى ال�برج «م�ستقبل
حراري» ،ويتم رفع الرمال احلمراء داخل

ال�برج عرب م�صعد �أ�سطواين و�إ�سقاطها
�أم��ام �أ�شعة ال�شم�س امل��رك��زة على �شكل
���س��ت��ارة الكت�ساب درج���ة ح���رارة عالية،
ويتخزن الرمل ال�ساخن يف خزان معزول
يحفظ ح��رارت��ه �إىل �أن يتم انتقاله �إىل
امل��ب��ادل احل�����راري ،وي��ت��م �ضغط ال��ه��واء

بالشراكة مع سابك والتقنية  ..افتتاح مؤتمر الكيمياء
ملتقى إلدارة الصراع
الثقافي
ا�ست�أنف امللتقى الإعالمي ثاين ندواته
التي خ�ص�صت ملناق�شة دور «الإع�لام
وال�صراع الثقايف» ،وذلك �ضمن فعاليات
الربنامج الثقايف جلمعية الثقافة والفنون
بال�شراكة مع ق�سم الإع�لام ،وذل��ك يوم
االثنني املا�ضي يف اخليمة الثقافية مبقر
اجلمعية ،مب�شاركة وح�ضور عدد كبري
من �أع�ضاء هئية التدري�س ومن�سوبي
جامعة امللك �سعود والإم���ام حممد بن
�سعود� ،إ�ضافة لبع�ض الإعالميني.
ت�أتي ه��ذه الندوة �ضمن �سل�سلة من
الندوات املقرر انعقادها ملا يقرب من
�سبعة �شهور لتداول ومناق�شة خمتلف
املو�ضوعات التي يناق�شها امللتقى خالل
ع��ام��ي  ،2019 – 2018وذل���ك حتت
�إ�شراف الدكتور فهد الطيا�ش الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم الإع�لام وامل�شرف على
�إدارة وحترير �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
ود�.أمل التميمي وكيلة ق�سم الإعالم.
التفا�صيل �ص12

مؤتمر
«الذكاء االصطناعي»
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ب��وا���س��ط��ة ال��ك��وم�بري�����س��ور ق��ب��ل ت�سخينه
ومتريره لبقية الأجزاء يف دورة رفع درجة
حرارة الهواء ،كما يتم رفع درجة حرارة
«الهواء امل�ضغوط» �إىل  520درجة مئوية
بوا�سطة املعو�ض احلراري ،وي�سقط الرمل
داخل املبادل احلراري يف �أنابيب عمودية

تتقاطع معها �أنابيب �أفقية ي�سري فيها
الهواء امل�ضغوط ليكت�سب حرارة �إ�ضافية
من الرمل وي�صل �إىل  624درجة مئوية،
ومت ت�صميم ه��ذا النظام ليكون هجيناً،
حيث ميكن للتوربينة الغازية ا�ستخدام
الديزل لدعم و�صول درجة حرارة الهواء
امل�ضغوط لدرجة حرارة االحرتاق الالزمة
للتوربينة ،ومن ثم يتجه الهواء امل�ضغوط
ال�����س��اخ��ن ع��ن��د  780درج���ة م��ئ��وي��ة �إىل
التوربينة الغازية لتحريكها ،ويخرج الرمل
من املبادل احل��راري بدرجة ح��رارة �أقل،
ويتم رفعه جمدداً لأعلى الربج ليتم �إعادة
ت�سخينه ب�أ�شعة ال�شم�س.
واخ��ت��ت��م الأن�����ص��اري ت�صريحه بطرح
م��زاي��ا امل�����ش��روع وم��ن��ه��ا�« :أن ا�ستخدام
الرمل الأحمر ي�سمح بالو�صول لدرجات
ح���رارة عالية ت�صل �إىل  1000درج��ة
م��ئ��وي��ة ،وال��ع��م��ل ب��درج��ات ح���رارة �أعلى
ي��ق��ود للت�شغيل ب��ك��ف��اءة �أع��ل��ى ،وال��رم��ل
الأحمر متوفر يف �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية ،وبالتايل يوفر من تكلفة الناقل
احل���راري ،وتقليل امل�ساحة ال�لازم��ة من
خالل و�ضع مكونات امل�شروع ،مثل وعاء
التخزين داخل الربج ،وا�ستخدام توربينة
غازية ،وبالتايل ال حاجة ال�ستخدام املاء
و�أن ت��ك��ون حمطة التوليد بالقرب من
م�صادر املياه».

الطالب يشاركون في حوار بين األديان

نظم نادي العقول الرقمية التابع لوكالة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات بكلية علوم
احلا�سب واملعلومات م�ؤمتر «الذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت الأ�شياء» ،وذلك خالل الفرتة - 19
� 22صفر 1440هـ ،و�شارك يف امل�ؤمتر رواد ومهتمون بالذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت الأ�شياء
من من�سوبي اجلامعة وحتديدًا من من�سوبات كلية علوم احلا�سب واملعلومات ،ومت خالل امل�ؤمتر
تفا�صيل �ص12
عقد  3جل�سات نقا�ش و 3جل�سات خا�صة ,بالإ�ضافة �إىل ور�شتي عمل.

سيارات جولف للتصنيع المتقدم
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د .العمر يتفقد
«مستشفى
إنترهيلث» الكندي
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بلغ عددهم  84متطوع ًا ومتطوعة

«شؤون الطالب» تكرم المتطوعين والمشاركين في الحج والعمرة

برعاية عميد ���ش��ؤون الطالب
الدكتور فهد ب��ن حمد القريني،
�أق���ام���ت ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
االث��ن�ين امل��ا���ض��ي يف م���درج كلية
طب الأ�سنان حفلاً تكرمي ًيا لفريق
امل��ت��ط��وع�ين م��ن ط�لاب وط��ال��ب��ات
جامعة امللك �سعود امل�شاركني يف
احلج والعمرة ملو�سم 1439هـ.
ب����د�أ احل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة ترحيبية
�ألقاها امل�شرف امل��ي��داين للفريق
الأ�ستاذ عبداملجيد العنزي رحب
فيها باحلا�ضرين ويف مقدمتهم
عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور فهد
القريني ،ووكيل العمادة للأندية
وال�����ش��راك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ال��دك��ت��ور

حممد ال�صالح ،وع��م��داء ووك�لاء
الكليات ال�صحية و�أول��ي��اء �أم��ور
الطالب والطالبات امل�شاركني من
املتطوعني واحل��ا���ض��ري��ن جمي ًعا،
وهن�أهم على �شرف املهمة التي
قاموا بها.
ك���م���ا ق�����ام ال���ط���ال���ب راك�����ان
الربغوثي ب�إلقاء كلمة نيابة عن
زم�ل�ائ���ه م���ن ف��ري��ق امل��ت��ط��وع�ين،
ب�َّي� فيها ال���دور ال��ذي ق��ام��وا به
نَّ
يف خ��دم��ة ���ض��ي��وف ال��رح��م��ن يف
احل��ج وال��ع��م��رة مل��و���س��م 1439هـ
ً
م�ستعر�ضا مدى الفخر واالعتزاز
بخدمة املعتمرين واحلجاج ،ودعا
احلا�ضرين �إىل ا�ست�شعار هذه

مدير إدارة تنمية الموارد البشرية يشارك
في مجلس كلية العلوم
بدعوة من عميد كلية العلوم الدكتور نا�صر الداغري ،التقى �أع�ضاء
جمل�س كلية العلوم بالأ�ستاذ في�صل احلربي مدير �إدارة تنمية املوارد
الب�شرية ،خالل االجتماع الثامن ملجل�س الكلية وال��ذي عقد بتاريخ
1440/02/20هـ ،وذلك ملناق�شته يف بع�ض الأم��ور املتعلقة ب�أو�ضاع
املبتعثني من املعيدين واملحا�ضرين ب�أق�سام الكلية يف �إط��ار التعاون
امل�ستمر والعالقة املتميزة بني الكلية و�إدارة تنمية املوار الب�شرية ،ويف
نهاية اللقاء قدم عميد الكلية درعاً تذكارياً للأ�ستاذ احلربي.

فتح مسار للمسرح واستحداث مواد تتوافق
مع السوق اإلعالمي

كتبت :وجدان �شاطيه – مها ال�سويدان
نظم املجل�س اال�ست�شاري لطالبات ق�سم الإعالم بكلية الآداب حلقة
نقا�شية حتت �شعار «�شاركي يف �صنع القرار» حول م�ستقبل التخ�ص�صات
امل�ساندة وامل�شكالت التي تواجه الطالبات يف ق�سم الإعالم ،بح�ضور
وكيلة الق�سم الدكتورة �أمل التميمي ،والدكتورة نان�سي عبدالعزيز الأ�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم ،ومب�شاركة �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري للق�سم برئا�سة
رميا ال�سلطان ،وطالبات ق�سم الإعالم .بد�أ اللقاء بتعريف الطالبة جنود
العقيل نائبة رئي�سة املجل�س اال�ست�شاري بطبيعة مهام املجل�س .،يف حني
قدمت الدكتورة نان�سي مداخلة معلقة على دور اخلطة الدرا�سية للق�سم
يف تغذية وتزويد الطالبات يف امل�ستويات الأوىل بفكرة مبدئية عن
طبيعة الدرا�سة يف م�سارات الق�سم الثالثة ،مما ي�ساعدهن يف �إعادة
اكت�شاف قدراتهن وميولهن متهيداً الختيار م�سار التخ�ص�ص الدقيق مبا
يتنا�سب مع هذه القدرات.
من �أهم املكت�سبات التي خرج بها اللقاء� ،إقرار فتح م�سار جديد
لق�سم الإعالم للفنون وامل�سرح ،مع وعد با�ستحداث بع�ض املقررات
التي تخدم املتطلبات اجلديدة ل�سوق العمل الإعالمي مثل الت�سويق
الرقمي ،وبع�ض املقررات امل�شابهة ملقرر «تطبيقات احلا�سب الآيل
يف االعالم» ،وكذلك عقد دورات مكثفة بال�شراكة مع كلية اللغات
والرتجمة يف الفرتة القادمة ،وحت�سني �أداء النظام الإل��ك�تروين،
والبحث عن �سبل لتطعيم املناهج ب�أفكار جديدة� ،إ�ضافة لعدم
احت�ساب غياب الطالبة من �ضمن جمموع الدرجات الف�صلية لها.
ويف نهاية اللقاء دعت الدكتورة �أمل التميمي �أع�ضاء املجل�س �إىل
ت�صميم لوحة �شرف ت�ضم �أ�سماء ع�ضوات هيئة التدري�س املتميزات يف
تدري�س مقرراتهن ،وتقدمي حمتوى علمي وفقاً ال�سرتاتيجيات جديدة
مبا يخدم العملية التعليمية ،حتفيزاً لهن على مزيد من الإبداع ،ولنقل
خرباتهن �إىل بقية الع�ضوات.

املهمة العظيمة.
بعدها قام راعي احلفل ب�إلقاء
كلمة رح��ب فيها باجلميع وتقدم
ب��ال�����ش��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
الدكتور بدران العمر ،ملتابعته عمل
الفريق � اً
أول ب�أول ،و�أع�ضاء الفريق
املتطوعني من الطالب والطالبات،
و�أث��ن��ى على اجل��ه��ود املقدمة من
�إدارة اجلامعة ،وو�صف ما قاموا
به ب�أنه يتطابق مع ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030ور�أى �أن��ه��م يف الطريق
ال�����ص��ح��ي��ح ال���ذي ي��خ��دم ال��وط��ن،
كما �شكر كليات الطب الب�شري
ممثلة بعميدها ووك�لاء العمادة،
وكذلك عميد طب الأ�سنان ووكيل

عمادة طب الأ�سنان ،وعميد كلية
التمري�ض ،ويف ختام كلمته �شكر
جميع احلا�ضرين ويف املقام الأول
�أول��ي��اء �أم��ور الطالب والطالبات
امل�شاركني.
ثم قام الدكتور حممد ال�صالح
وكيل العمادة للأن�شطة وال�شراكة
الطالبية بتوجيه كلمة توجه فيها
بال�شكر اجل��زي��ل ل��ه��ذه الكوكبة
العظيمة من �أبناء وبنات اململكة،
قائلاً �إنه ل�شرف كبري �أن تقوموا
بهذه املهمة العظيمة ،و�إن اململكة
لت�شرف بكم ،وهني ًئا للوطن بكم،
بعدها توجه بجزيل ال�شكر لكل
من �ساهم يف هذا العمل التطوعي

وعلى ر�أ�سهم عميد �ش�ؤون الطالب
د .ف��ه��د ال��ق��ري��ن��ي ،وم��دي��ر �إدارة
الأن��دي��ة الطالبية ال��ذي يحر�ص
ع��ل��ى �أن يظهر ال��ف��ري��ق بال�شكل
امل�����ش��رف وامل��ر���س��وم ل��ه ،وع��م��داء
كليات الطب الب�شري والأ�سنان
والتمري�ض ،وجميع �أع�ضاء الفرقة
متطوعا
املكونة من �أربعه وثمانني
ً
ومتطوعة.
ويف ختام احلفل قدم د .القريني
���ش��ه��ادات ت��ق��دي��ري��ة للم�شرفني
ع��ل��ى ف��ري��ق ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
للعمل ال��ت��ط��وع��ي وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م
ع���ب���داهلل امل��ال��ك��ي وع��ب��دال��ع��زي��ز
احل���رب���ي وع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ع��ن��زي

ورمي العرف و�صالح �أب��و الغيث،
وكذلك لكل املتعاونني من طالب
وط��ال��ب��ات كليات الطب الب�شري
وطب الأ�سنان والتمري�ض الذين
�ساهموا يف خدمة حجيج مو�سم
1439هـ و�شكر جميع احلا�ضرين.
ك��م��ا ق���ام ال��ط�لاب امل�����ش��ارك��ون
بتقليد عميد �ش�ؤون الطالب ووكيل
ال��ع��م��ادة درع ف��رق��ة امل��ت��ط��وع�ين،
و���ش��ك��روا ح�ضورهم وم�شاركتهم
هذه االحتفالية ،ويف نهاية احلفل
مت �أخ���ذ ���ص��ورة ت��ذك��اري��ة جمعت
ف��ري��ق امل��ت��ط��وع�ين م���ن ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات املكرمني وامل�شرفني
ووكالء الكليات.

برعاية وزير ال�ش�ؤون البلدية و�شارك به 40متحدث ًا من  10دول

العمارة والتخطيط تشارك في منتدى التخطيط الحضري

كتب :علي عجالن
حت����ت رع����اي����ة م����ع����ايل وزي����ر
ال�ش�ؤون البلدية والقروية املهند�س
عبداللطيف بن عبدامللك �آل ال�شيخ،
انطلقت فعاليات و�أع��م��ال منتدى
التخطيط احل�ضري الثاين ،2108
خالل الفرتة � 8 - 6صفر 1440هـ،
املوافق � 17 - 15أكتوبر 2018م،
يف دورت�����ه ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية «امل��وئ��ل»،
ومب�شاركة كبرية من جمموعة من
املتخ�ص�صني واخل��ب�راء العامليني
واملحليني ،وذل��ك يف فندق ك��راون
بالزا بالريا�ض.
�شارك يف املنتدى �أك�ثر من 40
متحدثاً من  10دول عاملية وعربية،
يف  9جل�سات علمية حتت عنوان
«دور التخطيط احل�ضري يف حتقيق
ر�ؤية اململكة .»2030
وحت��دث معايل ال��وزي��ر مو�ضحاً
�أن ه���ذا امل��ن��ت��دى ي ��أت��ي لتو�ضيح
�أهمية التخطيط احل�ضري وتنمية
ال���ك���وادر امل ��ؤه��ل��ة لتبني الأف��ك��ار
واحل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة واحل��دي��ث��ة يف

التخطيط احل�ضري؛ حيث ت�ستند
ر�ؤي��ة اململكة � 2030إىل  3حماور
هي :وطن طموح ،واقت�صاد مزدهر،
وجمتمع حيوي ،وي�سعى �إىل تو�ضيح
ال��دور الهام الذي يلعبه التخطيط
العمراين للمدن للو�صول �إىل هذه
املحاور.
و�شارك الدكتور عبداهلل الثابت
عميد الكلية يف جل�سة بعنوان
«دور اجلامعات واجلمعيات املهنية
يف ت��ط��وي��ر مم��ار���س��ة التخطيط
احل�������ض���ري» ق����دم خ�لال��ه��ا ر�ؤي����ة
اجلامعة م��ن خ�لال كلية العمارة

بالتعاون مع �رشكة بيوراد الأمريكية

والتخطيط نحو ت��أه��ي��ل ال��ك��وادر
املتخ�ص�صة يف جماالت التخطيط
احل�����ض��ري امل��ت��ع��ددة ،مب��ا يف ذلك
ت��ن��وع م�ستويات امل��ع��رف��ة املقدمة
ل��ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ي�ي�ن وط��ل�اب
الدرا�سات العليا ،وكذلك الربامج
النوعية مثل برنامج املاج�ستري
التنفيذي يف ال�سيا�سات البلدية
وتنمية املدن.
وبني ال��دور املعريف الكبري الذي
ت�����س��اه��م ب���ه اجل��ام��ع��ة م���ن خ�لال
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي��� ،س��واء م��ن قبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الباحثني

من طالب الدرا�سات العليا ،وحث
يف هذا ال�صدد اجلهات العاملة يف
جماالت التخطيط احل�ضري على
حتقيق التكامل املن�شود من خالل
التعاون يف حتديد الق�ضايا ذات
الأولوية لديهم من واق��ع املمار�سة
امل��ي��دان��ي��ة والتنظيمية ل��ك��ي يتم
توجيه الدرا�سات والأبحاث نحوها،
للو�صول للنموذج الأمثل املحتذى
يف الدول املتقدمة بكون اجلامعات
هي احلا�ضن الرئي�سي ملجال البحث
والتطوير.
وعرب �سعادته عن �شكره وتقديره
للقائمني على مثل ه��ذه املنتديات
التخ�ص�صية املهمة ال�سيما و�أنها
حت��م��ل �أف����ك����اراً ب���ن���اءة وط��م��وح��ة،
وتلتقي خاللها �أبرز اخلربات املهنية
والعلمية لتتالقح �أفكارها وتتحاور
فيها العقول للخروج مبخرجات
رائ���ع���ة ت�����س��اه��م يف ح���ل امل�����ش��اك��ل
ال��ق��ائ��م��ة ،وت�ست�شرف م�ستقب ً
ال
واعداً ملدننا و�أحيائنا ال�سكنية مبا
يحقق جودة احلياة ورفاهية ال�سكان
واحل�����ص��ول ع��ل��ى تنمية عمرانية
متوازنة.

محاضرة حول «تقنيات البروتينات» بقسم الكيمياء الحيوية

كتب :حمزه ع�ضيبات
نظم ق�سم الكيمياء احليوية بكلية
العلوم بالتعاون م��ع �شركة بيوراد
الأمريكية حما�ضرة ح��ول �أح��دث
التقنيات يف جم��ال الربوتينات يف
العامل ،وذلك يوم الأربعاء � 29صفر

1440هـ ،قدمها ال��دك��ت��ور Alan
 Lowtonمن �شركة بيوراد ،بح�ضور
ع��دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
والباحثني والفنيني بالق�سم وعدد من
الباحثني يف مركز التميز يف التقنية
احليوية.

اب���ت���د�أ ال��ل��ق��اء بكلمة ترحيبية
للح�ضور من رئي�س الق�سم الدكتور
�سلمان بن فريح العمريي� ,أكد فيها
�أهمية مواكبة التطور التقني كمحور
رئي�سي للتقدم يف امل��ج��ال البحثي
والذي ينعك�س على الزيادة يف الإنتاج

العلمي.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال���دك���ت���ور Alan
 Lowtonمف�ص ً
ال جل��ه��از «V3
 »Workflow Systemوعر�ض
ع��دداً من العينات التي مت حتليلها
على اجلهاز.
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نظمته اجلمعية الكيميائية بال�رشاكة مع «�سابك» و«التقنية»
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مدير الجامعة يفتتح «مؤتمر الكيمياء الدولي السابع»
ن��ي��اب��ة ع���ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و
امل��ل��ك��ي ا لأم��ي�ر في�صل ب��ن بندر
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �أم��ي��ر منطقة
ال���ري���ا����ض ،اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر
االثنني املا�ضي ،م�ؤمتر الكيمياء
ال��دويل ال�سابع وامل��ق��ام بجامعة
امللك �سعود خالل الفرتة من - 4
1440/3/6هـ.
ب���دئ ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ب��ال��ق��ر �آن
ال��ك��رمي ،ث��م �أل��ق��ى رئي�س اللجنة
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ؤمت��ر ال��دك��ت��ور زي��د
ال��ع��ث��م��ان ك��ل��م��ة ق���ال ف��ي��ه��ا� :إن
حم�����اور امل�����ؤمت����ر م��ت��واف��ق��ة م��ع
ر�ؤي��ة اململكة العربية ال�سعودية
 2030و�أه��داف��ه��ا امل�ترك��زة حول
حت�����س�ين ج����ودة امل���ي���اه وم��ع��اجل��ة
م����ي����اه ال���������ص����رف ،وااله���ت���م���ام
ب��ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ،وحت�����س�ين
الظروف البيئية ،وت�أتي الكيمياء
وتطبيقاتها ركيزة �أ�سا�سية وهامة
يف حتقيق هذه ا لأهداف.
ا���ش��ت��م��ل��ت ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش
على تطورات ا لأبحاث يف املواد
الكيميائية وخوا�صها وتطبيقاتها

يف جم���االت حت��ل��ي��ة امل��ي��اه وم��ي��اه
ال�����ص��رف ،وك���ذل���ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ويف جم�����ال ال��ط��اق��ة
النظيفة واملتجددة� ،إ�ضافة �إىل
دور الكيمياء يف جم��ال حت�سني
ت��و���ص��ي��ل ال������دواء وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
الطبية ،وكذلك تطبيقات النانو.
ومت تركيز اجلهود واملناق�شات
على االجتاهات العلمية اجلديدة
واحل��دي��ث��ة يف علم الكيمياء من
خالل تقدمي عدد من املحا�ضرات
املتخ�ص�صة� ،إىل جانب معر�ض
ع��ل��م��ي ل��ل��م��ل�����ص��ق��ات ،وت��ن��ظ��ي��م 7
ور������ش ع��م��ل م��ت��خ�����ص�����ص��ة ع��ل��ى
هام�ش امل ��ؤمت��ر ،تتناول جميعها
موا�ضيع كيميائية حيوية وم�ؤثرة
وي�����س��ت�����ض��ي��ف امل����ؤمت���ر متحدثني
عامليني وحمليني م��ن النا�شطني
بحثياً وعلمياً يف جمال الكيمياء.
ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ى م��ع��ايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر كلمة
رح��ب فيها باحل�ضور وق��ال� :إن��ه
ي�شرفني افتتاح امل�ؤمتر نيابة عن
�سمو �أمري منطقة الريا�ض الذي
ي�أتي يف توقيت مهم يخدم توجه

اململكة العربية ال�سعودية نحو
اقت�صاد املعرفة ونحو االقت�صاد
متنوع امل�صادر ،وبف�ضل من اهلل ثم
بالدعم الكبري من حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو
ويل ع��ه��ده الأم��ي�ن  -حفظهما
اهلل  -ل��ل��ج��ام��ع��ات وع��ل��ى وج��ه
اخل�����ص��و���ص ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
يت�صاعد ال��ي��وم دور اجل��ام��ع��ات
ال�سعودية يف توجيه البحث العلمي
نحو الرتكيز على بحوث التنمية
وتوجيهها نحو اقت�صاد املعرفة
وه���ذا ال��ت��وج��ه ي�ستلزم االعتماد
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اجل����اد يف
دعم م�سرية التنمية االقت�صادية
وال���ت���ح���ول ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ة ن��ح��و
اال�ستفادة من خمرجات البحوث
وال��درا���س��ات واالبتكار واالخ�تراع
لتكتمل منظومة البحث العلمي
و���س��ع��ت اجل��ام��ع��ة �إىل االه��ت��م��ام
بالبحث العلمي بجانبيه الأ�سا�سي
والتطبيقي .و�أ�شاد العمر بالدور
الإي��ج��اب��ي للجمعية الكيميائية
ال��ت��ي تنظم ه��ذا امل���ؤمت��ر ،وذل��ك

يف حتقيق تطلعات اجلامعة جنباً
�إىل جنب مع اجلمعيات العلمية
الأخ��رى يف دعم البحوث وخدمة
املجتمع وتطوير امل��وارد الب�شرية
املنا�سبة ل�سوق العمل ،فقد �أقامت
اجلمعية �أك�ث�ر م��ن  150فعالية
خ�ل�ال دورة جم��ل�����س��ه��ا احل���ايل،

�إ�ضافة �إىل �إ�صدار ثالث جمالت
ثقافية وجم��ل��ت�ين علميتني ،كما
ح�صلت اجلمعية الكيميائية على
جائزة �أف�ضل جمعية علمية خالل
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،و���ش��اه��د اجلميع
فيلماً وثائقياً يحكي الإجن���ازات
التي حققتها اجلمعية الكيميائية

ال�سعودية من بداية ن�ش�أتها �إىل
اليوم احلا�ضر.
ب��ع��د ذل��ك ت��وج��ه م��ع��ايل مدير
اجل���ام���ع���ة واحل�������ض���ور الف��ت��ت��اح
امل���ع���ر����ض امل�����ص��اح��ب ل��ل��م ��ؤمت��ر
حيث جتول اجلميع داخل ارجاء
املعر�ض.

د .العمر يتفقد مشروع «مستشفى إنترهيلث كندا»

تفقد معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر م�شروع «م�ست�شفى �إنرتهيلث كندا» �أحد م�شاريع �أوقاف اجلامعة ،والذي ي�شمل � 110أ�سرة وعيادات تخ�ص�صية ،ويعد امل�شروع ثمرة تعاون بني �أوقاف اجلامعة والقطاع اخلا�ص

ندوة في األدب السعودي وقضايا الترجمة
كتب :د� .أب��و املعاطي الرمادي-
�سلطان العمري
ب��ح�����ض��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود،
والدكتور �صالح الغامدي امل�شرف
على كر�سي الأدب ال�سعودي ،نظم
كر�سي الأدب ال�سعودي بال�شراكة مع
اللجنة العلمية بق�سم اللغة العربية
و�آداب����ه����ا ،ن��دوت��ه الأوىل «الأدب
ال�سعودي وق�ضايا الرتجمة» حا�ضر
فيها ال��دك��ت��ور خمي�س اجل��وي��ن��ي،
ال��دك��ت��ور على احل��اج��ي ،الدكتورة
ن��ورة القحطاين ،وال��روائ��ي يو�سف
املحيميد.

بد�أت الندوة التي قدمها الدكتور
معجب العدواين ،والدكتورة �أمينة
اجلربين ،بكلمة الدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود ،حت��دث فيها عن
�أهمية االنفتاح على ثقافة الآخر،
وع���ن دور ال�ترج��م��ة يف التوا�صل
احل�����ض��اري ب�ين ال�شعوب والأمم،
و�أ���ش��اد بالن�شاط املنربي والبحثي
لكر�سي الأدب ال�سعودي ،وق�سم اللغة
العربية و�آدابها .تلتها كلمة الروائي
ي��و���س��ف امل��ح��ي��م��ي��د ،ال����ذي حت��دث
فيها ع��ن امل��راح��ل ال��ت��ي م��رت بها
ترجمة �أعماله الروائية �إىل اللغات:
الإيطالية ،والفرن�سية ،والإجنليزية،

وع���ن ع�لاق��ت��ه ب��امل�ترج��م�ين ،وع��ن
موقفه من تغيري عناوين و�أغلفة
ال��رواي��ات بعد ترجمتها لتنا�سب

ال��ق��ارئ الغربي ،وع��ن دور الوكيل
الأدب��ي يف عملية ترجمة الأعمال،
وت�سويق الن�ص املرتجم.

وحتدث د .خمي�س اجلويني عن
ترجمته لكتاب ���ص��ورة الطفل يف
الرواية ال�سعودية ،للباحثة هاللة
احلارثي ،ال�صادر عن كر�سي الأدب
ال�سعودي ،ودار جامعة امللك �سعود
للن�شر ،ع��ام 1435هـ �إىل اللغة
الإ�سبانية ،وع��ن ال�صعوبات التي
واجهته ،وكيف تغلب عليها ،ال�سيما
ترجمة الأغاين ال�شعبية ال�سعودية،
وم�سميات الأل��ع��اب التي ميار�سها
الأطفال.
وحت����دث د .ع��ل��ي احل���اج���ي يف
ب��داي��ة ورق��ت��ه ع��ن �صعوبة ترجمة
العنا�صر واملراجع الثقافية الفردية،

حتى على امل�ترج��م�ين املحرتفني،
خا�صة �أعمال الكتاب ال�سعوديني
املعا�صرين ،و�أعاد ذلك �إىل اللهجة
ال�����س��ع��ودي��ة ال���ت���ي ي�����ص��ع��ب على
امل�ترج��م�ين ترجمتها �إىل اللغات
الأخرى.
وحت��دث��ت د .ن����ورة القحطاين
عن حركة ترجمة املنجز الروائي
ال�������س���ع���ودي ل��ل��غ��ت�ين الإجن��ل��ي��زي��ة
والفرن�سية ،ودوره���ا يف التعريف
بالأدب ال�سعودي ،واالنتقال به �إىل
الآخر ،وعدت ما �أجنز من ترجمات
منا�س ًبا لقيمة الأدب ال�سعودي
املعا�صر.
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نادي المختبرات اإلكلينيكية يزور مختبرات
«الداخلية»

نظم نادي املختربات الإكلينيكية يف كلية العلوم الطبية التطبيقية زيارة
علمية �إىل املختربات اخلا�صة بالأدلة اجلنائية ب��وزارة الداخلية ،وذلك
لالطالع على �أحدث تقنيات الفح�ص والتحليل اجلنائي املخربي ،وطرح
الأ�سئلة على الأخ�صائيني ،واالط�لاع على الأدوات امل�ستخدمة يف �أخذ
العينات من املواقع ونقلها �إىل املخترب ،وقد �أف�صح الطالب عن �أهمية هذه
الزيارة ،واال�ستفادة الكبرية التي ح�صلوا عليها منها.

«مهارات صياغة الحالة» بعلم النفس

َّ
نظم نادي علم النف�س يف كلية الرتبية بالتعاون مع الق�سم الن�سائي دورة
ُ
بعنوان «مهارات �صياغة احلالة» ،قدمت للمتخ�ص�صني يف علم النف�س
وعلم االجتماع ،وتهدف هذه الدورة �إىل بيان �أهمية اخلدمة االجتماعية
والرتبية اخلا�صة ،وفتح جمال الت�سجيل لغري من�سوبي اجلامعة من الطالب
والطالبات ،نظرا لأهمية مهارة �صياغة احلالة ،وم��ا يرتتب على هذه
ال�صياغة من فهم احلالة وو�ضع العالج املنا�سب لها.
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جامعة الطائف تبحث تعزيز التعاون في الدراسات العليا
ا�ستقبل عميد الدرا�سات العليا
ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ه��دل��ق وف���دًا من
ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف ب��رئ��ا���س��ة عميد
الدرا�سات العليا بجامعة الطائف
الدكتور خالد ال�سواط وع��دداً من
من�سوبيها ،م ��ؤخ��راً بقاعة جمل�س
العمادة.
وت�����أت����ي ه����ذه ال����زي����اره لبحث
�سبل ال��ت��ع��اون ب�ين ال��ع��م��ادت�ين يف
ال��ن��واح��ي الأك���ادمي���ي���ة والإداري������ة
يف جم��ال ال��درا���س��ات العليا ،ويف
ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح���ب ال��دك��ت��ور
الهدلق باحل�ضور ،بعد ذلك عر�ض
باخت�صار نظام العمادة الأكادميي
و�آليات القبول والت�سجيل و�إجنازات
العمادة و�أهدافها امل�ستقبلية.
ويف ختام كلمته رح��ب الدكتور
الهدلق بالتعاون مع عمادة الدرا�سات

العليا بجامعة الطائف ،و�أك��د �أن
هذا ي�أتي يف �إطار الدور املجتمعي

ب��دع��وة م��ن عميد كلية العلوم
الدكتور نا�صر ال��داغ��ري ،التقى
�أع�����ض��اء وع�����ض��وات جمل�س كلية
ال��ع��ل��وم ب��ال��دك��ت��ور ع���ادل الهدلق
عميد ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا خ�لال
االج��ت��م��اع التا�سع ملجل�س الكلية
وال����ذي ع��ق��د ب��ت��اري��خ � 27صفر
1440هـ.
ومت خ�لال االج��ت��م��اع مناق�شة
د .الهدلق يف امل�ستجدات املتعلقة
بالدرا�سات العليا وخطط الكلية
ن��ح��و اع��ت��م��اد ع����دد م���ن ب��رام��ج
ال��درا���س��ات العليا دول��ي�اً ،وكذلك
م�شاريع الكلية اجلديدة املرتبطة

بالدرا�سات العليا.
و�أعرب عميد الدرا�سات العليا
عن تقديره جلهود من�سوبي كلية
العلوم وعلى ر�أ�سهم عميد الكلية
وال��ت��ط��ور امللمو�س ال��ذي ت�شهده
ال��ك��ل��ي��ة يف جم����ال ال���درا����س���ات
العليا ،ويف نهاية ال��ل��ق��اء �أه��دى
عميد الكلية درع الكلية �إىل د.
الهدلق تعبرياً عن تقدير الكلية
على حر�صه ب��االل��ت��ق��اء ب�أع�ضاء
وع�ضوات جمل�س الكلية ،كما قام
عميد ال��درا���س��ات العليا ب��إه��داء
ن�سخة م��ن ت��ق��ري��ر ال��ع��م��ادة �إىل
عميد كلية العلوم.

الذي ت�ضطلع به جامعة امللك �سعود
وتفعيل التعاون مع جامعات اململكة

املختلفة لالرتقاء مب�ستوى العملية
التعليمية والبحثية.

د .الهدلق يشارك في اجتماع مجلس «العلوم»

«العقاقير» يكرم ّ
«الطيب»

كرم ق�سم العقاقري بكلية ال�صيدلة الباحث بالق�سم الأ�ستاذ كمال الدين
الطيب ،وذلك تقديراً جلهوده خالل الثالثني �سنة املا�ضية يف خدمة الق�سم
والكلية ب�شكل عام ،ومت تنظيم حفل التكرمي برعاية عميد كلية ال�صيدلة
الدكتور �أو�س ال�شم�سان وبح�ضور وكيل الكلية الدكتور هيثم الربيعة ورئي�س
الق�سم الدكتور علي القحطاين وعدد من من�سوبي الق�سم.
خالل كلمته بهذه املنا�سبة �أ�شاد عميد الكلية مبا قدمه الأ�ستاذ كمال
الدين الطيب لكلية ال�صيدلة ب�أق�سامها املختلفة خالل م�سريته املهنية
والتي ا�ستمرت ل�سنوات كانت حافلة بالإجنازات من النواحي الأكادميية
وعب احل�ضور عن �شكرهم للإجنازات املبذولة من قبل الأ�ستاذ
والإدارية ،رَ
كمال الدين الطيب ،عقب ذلك مت تقدمي درع تذكاري للأ�ستاذ كمال بهذه
املنا�سبة يف جو �سادته الألفة واالحرتام.

تعيين أول معيد من «المتفوقين»

باركت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية �صدور قرار معايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب����دران العمر،
بتعيني الأ�ستاذ �إبراهيم عبداهلل الغفي�ص
كمعيد بق�سم الكيمياء بكلية العلوم.
وي��ع��د ال��غ��ف��ي�����ص �أح���د ال��ط�لاب ال��ذي��ن
مت رع��اي��ت��ه��م م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني ومر مبراحل الربنامج
الأربعة يف م�سار الطلبة املتفوقني ،والتي
يتم الرتكيز فيها على تطوير املهارات البحثية والإدارية والقيادية من
خالل ال��دورات وور�ش العمل وبرامج الزيارات وال�شراكات والربامج
الإثرائية البحثية الداخلية واخلارجية ،ويحمل الأ�ستاذ �إبراهيم يف
�سجله املهاري �أكرث من � 200ساعة تدريبية داخلية وخارجية.

«أدوات اإلتقان وتوليد
األفكار» للموهوبين
ن��ف��ذ م�����س��ار الطلبة امل��وه��وب�ين
بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
دورة ب��ع��ن��وان «�أدوات الإت���ق���ان»
لطالب اجلامعة املوهوبني �شارك
فيها  30طالباً من خمتلف الكليات،
وت�ضمنت الدورة تعريف امل�شاركني
بكيفية اكت�شاف �شخ�صياتهم من
خ�لال بع�ض املقايي�س النف�سية،
كما نفذ الربنامج ممث ً
ال يف م�سار
ال��ط��ل��ب��ة امل��وه��وب�ين ور����ش���ة عمل
للطالب املوهوبني يف جمال التقنية
واالب��ت��ك��ار بعنوان «توليد الأف��ك��ار
الإب��داع��ي��ة» ،حيث ناق�ش �ضيف
اللقاء �آليات متعددة لتوليد الأفكار
الإبداعية.

«أثر التصميم الداخلي»
بقسم الجغرافيا

نظمت جل��ن��ة ال��ت��ط��وي��ر بق�سم
اجل��غ��راف��ي��ا ور���ش��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان
«�أث�����ر ال��ت�����ص��م��ي��م ال��داخ��ل��ي على
ال���ف���رد وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج
وب����رن����ام����ج
ALGEDRA
 HOMETYLERللت�صميمات
ال��داخ��ل��ي��ة» م���ن �إع�����داد وت��ق��دمي
ال��ط��ال��ب��ات :غ��ي��داء ال��رب��ي��ع ،جند
ال�����س��ل��ه��ام��� ،س��ه��ام امل��ق��ح��م��� ،س��ارة
العريني ،وحتت �إ�شراف �أ .عائ�شة
يو�سف الرا�شد.
ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ور���ش��ة ع�ضوات
هيئة التدري�س والإداريات وطالبات
كلية الآداب ،ومتحورت عنا�صرها
على التعريف بالت�صميم املعماري
الداخلي ،وعر�ض مناذج الت�صميم
املعماري الداخلي و�أثرها من حيث
الطاقة ال�سبية والإي��ج��اب��ي��ة على
نف�سية الأفراد.
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«المجتمع» تعقد المجلس الطالبي ..وتستعد لتجديد االعتماد
انطالقاً من امل�شاركة الإيجابية
للطالب يف �صنع القرار اجلامعي،
وت��ب��ن��ي ال��ف��ك��ر ال��ط�لاب��ي ال��داع��م
للقرارات اجلامعية ،عقد املجل�س
اال�ست�شاري الطالبي بكلية املجتمع
جل�سته الأوىل ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي
1440/1439هـ يوم االربعاء 22
�صفر 1440هـ برئا�سة الدكتور
ع��ب��داهلل ال��زه��راين عميد الكلية،
وبح�ضور الدكتور �صغري ال�صغري
وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية،
وال�����ط��ل��اب �أع���������ض����اء امل��ج��ل�����س
اال�ست�شاري.
و�أك���د عميد الكلية يف كلمته
ع��ل��ى �أن ه����ذا امل��ج��ل�����س ي��ه��دف

�إىل �إ���ش��راك الطالب يف العملية
التعليمية ،و�إتاحة فر�ص التوا�صل
م��ع ع��م��ادة الكلية ،وامل�شاركة يف
اتخاذ القرارات التي تخ�ص طالب
الكلية للرفع من جودة اخلدمات
امل��ق��دم��ة ل���ه���م ،وال����وق����وف على
امل�شكالت التي تواجههم و�إيجاد
احللول لتذليلها .كما �أ���ش��ار �إىل
�أن املجل�س اال�ست�شاري الطالبي
يُعد �أحد الو�سائل الهامة للتغذية
العك�سية التي ت�ستند �إليها عمادة
الكلية.
وعلى �صعيد �آخر ا�ستقبلت الكلية
م�ؤخراً م�ست�شاراً من املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي،

وخ�لال ال��زي��ارة ،عقد امل�ست�شار
ع���دداً م��ن االج��ت��م��اع��ات ب���دءاً مع
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
الزهراين ،وانتها ًء مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني من الربناجمني
حمل االعتماد ،وكذلك االطالع على
التجهيزات والإج����راءات والوثائق
املتعلقة باالعتماد الأكادميي.
وق����ام وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة للتطوير
واجل���ودة ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ال��ف��راج
ب�إطالع امل�ست�شار على ال�سيا�سات
والإج�����راءات التي تنفذها الكلية
لتحقيق معايري اجل��ودة وحمكاتها
املعتمدة من املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي،

م�صنفة �ضمن �أكرب � 4رشكات مراجعة يف العامل

نادي المحاسبة يزور شركة «»Deloitte

ن��ظ��م ن���ادي املحا�سبة يف كلية
�إدارة الأع��م��ال زي���ارة �إىل �شركة
«� »Deloitteإح��دى �أكرب �شركات
املراجعة يف العامل وامل�صنفة �ضمن
�أكرب �أربع مكاتب مراجعة يف العامل
« ،»Big 4وذل����ك ي���وم الأرب���ع���اء
1440/2/29هـ.
افتُتحت ال��زي��ارة بتقدمي نبذة
تعريفية ع��ن ال�شركة ب�أق�سامها

اخل��م�����س��ة :خ���دم���ات امل���راج���ع���ة،
واال�ست�شارات ،واال�ست�شارات املالية،
و�إدارة امل��خ��اط��ر ،واال���س��ت�����ش��ارات
الزكوية وال�ضريبية.
وقدمت الأ�ستاذة عبري فدعق،
والأ�ستاذة م�ضاوي العقل ،نبذة عن
ال�برام��ج امل��ق��دم��ة للطلبة حديثي
التخرج ،ونبذة عن برنامج التدريب
ال��ت��ع��اوين يف ال�شركة ،وع��ن �آلية

ومعايري القبول والت�سجيل لربنامج
التدريب ال��ت��ع��اوين ،وال���ذي ب��دوره
ي�ساهم بن�سبة كبرية يف احل�صول
على عر�ض وظيفي يف نهاية فرتة
ال��ت��دري��ب .وت�ضمنت ال��زي��ارة �أخ��ذ
ج��ول��ة يف م��ك��ات��ب ق�سم امل��راج��ع��ة
وق�سم اال�ست�شارات وال�ضرائب،
والذي بدوره ترك �أث��راً �إيجابياً يف
�أذهان الطالب ،و�أعطى فكرة طيبة
وممتعة عن بيئة العمل يف ال�شركة.
واختُتمت الزيارة بطرح الأ�سئلة
والإج���اب���ة عنها م��ن قبل موظفي
ال�شركة ،والتي �أج��اب على �أبرزها
الأ�ستاذ الوليد اخل� ّي��ال ،املحا�ضر
ال�سابق يف ق�سم املحا�سبة بجامعة
امللك �سعود ،وحا�صل على �شهادتي
 CPAو.SOCPA
ويف ختام الزيارة التقط �أع�ضاء
النادي ال�صور التذكارية مع بع�ض
املوظفني يف مقر ال�شركة.

 4لجان عاملة باستشاري األولى المشتركة

ع��ق��د امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
الطالبي يف عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة جل�سته الختيار اللجان
العاملة داخ��ل املجل�س ،ومت توزيع

ال��ط�لاب على �أرب��ع جل��ان عاملة،
وك��ان��ت على النحو الآت����ي :جلنة
ال�����ش���ؤون الأك���ادمي���ي���ة وي��ر�أ���س��ه��ا
ال��ط��ال��ب ن���واف الأح���م���ري ،جلنة

�ش�ؤون الطالب وير�أ�سها الطالب
عبداهلل الربيعان ،جلنة العالقات
العامة واالع�لام وير�أ�سها الطالب
�سعود الر�شيدي ،جلنة اخلدمات
امل�������س���ان���دة وي���ر�أ����س���ه���ا ال��ط��ال��ب
عبدالرحمن عبود.
ومت خ��ل�ال اجل��ل�����س��ة ت����داول
ال���ن���ق���ا����ش ب�ي�ن ج��م��ي��ع ال���ط�ل�اب
ح��ول عمل اللجان و�صالحياتها
وال�������ض���واب���ط وامل���ع���اي�ي�ر ال��ع��ام��ة
واخل���ا����ص���ة ل��ع��م��ل ال���ل���ج���ان ،ومت
حت��دي��د ع�لاق��ة ك��ل جلنة بكيانها
داخ����ل ال��ع��م��ادة وت���داخ���ل امل��ه��ام
وال�صالحيات ،ويف نهاية اللجان
مت ان�����ض��م��ام ال��ط�لاب ل��ك��ل جلنة
ح�سب رغبته التي يريد.

نظم برنامج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين وب��ال��ت��ع��اون م��ع �إدارة
التعاون ال��دويل ور�شة عمل حول
الربامج املتاحة و�إج��راءات القبول
واالب���ت���ع���اث �إىل ج��ام��ع��ة �أدن��ب�رة
باململكة املتحدة ،نفذت الور�شة
يف مقر اجلامعة بالدرعية ،وكان
هنالك بث مبا�شر مبا�شر للطالبات
باملدينة اجلامعية للطالبات.

ق���دم ال��ور���ش��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س
�إبراهيم املدير الإقليمي لل�شرق
الأو�����س����ط يف ج��ام��ع��ة �أدن���ب��رة،
وحت��دث �أثناء الور�شة عن جامعة
�أدن���ب��رة وت��رت��ي��ب��ه��ا ع���امل���ي���اً وه��و
الثالثة والع�شرون ك�إحدى �أف�ضل
اجل��ام��ع��ات ال��ع��ري��ق��ة يف ال��ع��امل،
ويبلغ ع��دد طالبها �أك�ثر م��ن 35
�ألف طالب وطالبة ما بني مرحلة

البكالوريو�س والدرا�سات العليا،
والتعليم لديهم �إبداعي وابتكاري،
وحت��دث ع��ن كيفية التقدمي لها،
والتخ�ص�صات التي يتم تدري�سها
يف اجل��ام��ع��ة وم���ا �إىل ذل���ك ،ويف
نهاية الور�شة كان هناك مداخالت
م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ب�أ�سئلة
تخ�ص اجلامعة و تدور حول القبول
بها.

نظم ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني وبالتعاون مع كلية الرتبية
باملدينة اجلامعية للطالبات لقاء
تعريفياً عن برنامج الطلبة املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن ل��ل��ط��ال��ب��ات يف جميع
امل�سارات يف الكلية ،ب�إ�شراف الدكتورة

عفاف املحمدي رئي�سة �شعبة رعاية
الطالبات املتفوقات ،وبح�ضور �أع�ضاء
هيئة تدري�س من كلية الرتبية وعدد
م��ن الطالبات يف جميع امل�سارات
بالكلية.
ب��د�أ اللقاء بالتعريف بالربنامج

وتو�ضيح الر�ؤية والر�سالة ،ثم احلديث
عن م�سارات الربنامج ودور كل م�سار
يف خدمة الطالبات ،ويف ختام اللقاء
ك� ّرم��ت ال��دك��ت��ورة عفاف الطالبات
املتفوقات وامل��وه��وب��ات ومر�شدات
الطالبات املتفوقات بالكلية.

ورشة حول برامج «جامعة أدنبرة» وإجراءات القبول

لقاء تعريفي لمتفوقات التربية

مناقشة تحديث
استراتيجية «المكتبات»
بتوجيهات عميد عمادة التطوير
واجلودة الدكتور �صالح الق�سومي،
وف����ى �إط������ار �أه�������داف ال��ع��م��ادة
اال�سرتاتيجية اخل��ا���ص��ة مبتابعة
ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ل��وح��دات اجل��ام��ع��ة ،عقد م��ؤخ��راً
اج���ت���م���اع ب�ي�ن ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل���ودة وع��م��ادة ���ش��ؤون املكتبات
ب��ه��دف مناق�شة حت��دي��ث اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ع��م��ادة ���ش���ؤون
املكتبات يف �ضوء املعايري والتغريات
الوطنية والعاملية ور�ؤي���ة اململكة
.2030
ناق�ش االج��ت��م��اع م��ا مت �إجن��ازه
م��ن م��ب��ادرات وم�����ش��اري��ع باخلطة
اال�سرتاتيجية ال�سابقة ،وما مل يتم
حتقيقه وال�صعوبات التي واجهت
التنفيذ ،وق���رر االج��ت��م��اع ال��ب��دء
ب�أن�شطة جمع وحتليل البيانات
و�إ���س��ن��اد وت���وزي���ع امل��ه��ام للفريق
اال�ست�شاري والتنفيذي للبدء يف
�أعمال التحديث.
ح�ضر االجتماع من عمادة �ش�ؤون
املكتبات الدكتور �سعد العريفي،
وال��دك��ت��ور ع�ل�اء ال��دي��ن ح��اف��ظ،
والأ�ستاذ خالد الركبان ،والأ�ستاذ
جعفر الطيار ،والأ�ستاذ �إبراهيم
اجل��م��ع��ة ،وم���ن ال���ف���رع الن�سائي
الدكتورة فتحية عقاب ،والدكتورة
�سلمى هو�ساوى ،والأ�ستاذة وفاء
بنت طامي العتيبي ،وم��ن عمادة
التطوير واجلودة الدكتور �أبوالن�صر
�أحمد ع�ضو املكتب التنفيذي للخطة
اال�سرتاتيجية .KSU2030

أخبار
«صوتك مسموع» في بهو الحقوق
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�أطلق املجل�س اال�ست�شاري بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية من�صة
ّ
ود�شن عميد كلية احلقوق
«�#صوتك_م�سموع» ،وذل��ك يف بهو الكلية،
والعلوم ال�سيا�سية الدكتور مفلح القحطاين من�صة «�صوتك م�سموع»،
بح�ضور نائب رئي�س املجل�س اال�ست�شاري حامد بن �سليمان العي�سى وعدد
من �أع�ضاء املجل�س والطالب.
عقب ذلك مت �إلقاء كلمة ق�صرية من نائب رئي�س املجل�س اال�ست�شاري،
و�شكر العي�سى كل من ح�ضر وكل من �شارك يف افتتاح املن�صة ،ون ّوه ب�أن
املن�صة �ستفتح كل يوم ثالثاء من الأ�سابيع القادمة لهذا العام الدرا�سي.

النادي الثقافي بـ«العلوم» يزور هيئة
الغذاء والدواء

نظم النادي الثقايف واالجتماعي يف كلية العلوم زيارة علمية �إىل هيئة
الغذاء وال��دواء ،و�شملت الزيارة قطاع ال��دواء وع��دداً من املختربات يف
الهيئة ،وت�أتي هذه الزيارات �ضمن الأن�شطة الثقافية التي ت�ستهدف عدداً
من اجلهات والهيئات احلكومية للتعرف على �أبرز املعامل واملختربات ذات
ال�صلة بتخ�ص�ص طالب كلية العلوم.
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التعليم العالي

أخطاء في المنهجية
أخطاء في المنهجية
أ .د .سعود الضحيان

خطط الرسائل العلمية
متثل خطط الر�سائل العلمية البداية العلمية للبحث العلمي،
فاخلطة العلمية تعني بح ًثا قو ًيا ،فواقع اخلطة يعك�س قوة البحث.
ال�س�ؤال الذي يتبادر :ما املق�صود باخلطة؟
الواقع �أن اخلطط الراهنة عليها كثري من املالحظات ،وقبل اخلو�ض
بهذا املو�ضوع دعونا نعود �إىل مرحلة �إعداد ر�سائلنا يف الغرب وخا�صة
�أمريكا ،قبل �أي �شيء وعلى الرغم �أن هناك �آالف اجلامعات �إال �أنها
تتبع �آلية واحدة يف �إعداد اخلطط ,الذي يتمثل يف �أن الطالب يعد
مع م�شرفة اجلزء الأول من الأطروحة والتي تت�ضمن كامل الف�صول
الثالثة الأوىل ،ومنتهية مب�س�ألة بحث ،بعد ذلك ت�شكل حلنة مناق�شة
ملناق�شة اخلطة كاملة ،وتوجه الباحث وامل�شرف �إىل �أي نواق�ص �أو
�إ�ضافات يجب �إ�ضافتها �أو �أي مالحظات �أخرى .هنا يكتمل اجلزء
الأول وال يتم مناق�شته يف املناق�شة الثانية ،بل تقت�صر على ما �إذا كان
الباحث حقق يف اجلانب التطبيقي ما حدده يف اجلانب النظري ،هذا
هو الواقع العلمي ،لكن ما هو واقعنا ،يعمل البع�ض ورمبا الأغلبية على
�أنها خطة ب�أ�سرع وقت ،ويقوم بعر�ضها على جمموعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س وهي غري مكتملة ،وي�أخذ مالحظات ثم يعمل مع م�شرفه
حتى ي�صل �إىل مرحلة املناق�شة ،لكن تخيلوا مالحظات جلنة املناق�شة،
على �سبيل املثال :اجلانب التطبيقي خمتلف عن اجلانب النظري،
هناك نق�ص يف �أدبيات الدرا�سة ،هناك درا�سات �سابقة مهمة مل ترجع
لها ،عنوان الدرا�سة ال يعك�س مو�ضوع البحث ،وهناك الكثري الكثري،
وعلى الرغم من هذا كله يتم منح الدرجة مع �إجراء التعديالت.
�إن امل�شكلة تكمن يف �أن الباحث عندما يقرر البدء يف �إع��داد
�أطروحته يبد�أ من م�س�ألة البحث «ت�سمى خطاً مب�شكلة البحث»،
هذا يعني �أن الباحث ينطلق مما ميتلكه من معرفة عن تلك امل�س�ألة،
وبالتايل ف��إن الإ�ضافة العملية لن تكون ذات قيمة ،فما و�صل له
الباحث من حتديد هو �أ�ص ً
ال متوفر يف �أدبيات البحث العلمي ،كما
تكمن امل�شكلة الثانية يف �أن �أغلب الباحثني مل يتعرفوا على الواقع
االجتماعي ملجتمع الدرا�سة� ،أي ال يعرف طبيعة امل�س�ألة يف واقعها
احلقيقي� ،أما امل�شكلة الثالثة ،فهي عدم قيام الباحث ب�إجراء درا�سة
م�سبقة للت�أكد من مدى مالءمة �أداة جمع البيانات ملجتمع درا�سته.
�أما �أخطر م�شكلة فتتمثل يف �أن �أهم جزء يف الأطروحة وهو حتليل
ما تو�صل �إليه من نتائج مل يقم به ،وهو اجلزء الذي من املفرت�ض �أن
ي�ضيفه للبحث ،وهذا راجع لل�ضعف ال�شديد لدى طالب الدرا�سات
العليا يف الإح�صاء ،ولذا نرى كماً هائ ً
ال من مراكز خدمة الطالب
والتي تتوىل القيام بهذه املهمة ،ناهيك عن مواقع الإنرتنت املنت�شرة
والتي تقدم الر�سالة العلمية بطريق ت�سليم مفتاح.
هل حقاً نحن را�ضون عن الر�سائل العلمية يف جامعاتنا؟
dohayan@hotmail.com

«التعليم» تنال جائزتين دوليتين
في «خدمة العمالء» و«التقنية»

ح���������ص����ل����ت
خ��دم��ة توا�صل
الإل����ك��ت�رون����ي����ة
ومركز االت�صال
املوحد 19996
وزارة
يف
ال��ت��ع��ل��ي��م ,على
اجلائزة الذهبية
لأف�����ض��ل خدمة
ع��م�لاء «Best
Customer
»S e r v i c e s
واجلائزة الف�ضية يف �أف�ضل خدمة ذاتية تقنية «Best use of Self
 »Service Technologyيف م�سابقة مراكز االت�صال العاملية على
م�ستوى العامل التي تناف�س عليها �أكرث من  1500مركز ات�صال وخدمة
عمالء يف  50دول��ة ب�إ�شراف منظمة «»Contact Center World
العاملية التي �أقيمت يف مدينة براغ الت�شيكية.
ورفع امل�شرف العام على مركز رعاية امل�ستفيدين بوزارة التعليم عبدالعزيز
الع�صيمي� ،شكره �إىل معايل وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى ،لدعمه
هذا امل�شروع ومتابعته املتوا�صلة ملركز رعاية امل�ستفيدين وخدمة توا�صل
الإلكرتونية ومركز االت�صال حتى حتقق النجاح للمركز وهلل احلمد.
يذكر �أن خدمة توا�صل الإلكرتونية بقنواتها ت�أتي حتقيقاً لر�ؤية اململكة
 ،2030حيث يعكف مركز رعاية امل�ستفيدين يف وزارة التعليم على تنفيذ
م�شروع «خدمة توا�صل �إلكرتونية» الذي يهدف �إىل جت�سري التوا�صل بني
امل�ستفيدين وال��وزارة وقيا�س مدى ر�ضاهم عن اخلدمات املقدمة لهم،
وت�سعى وزارة التعليم �إىل �أن تكون هذه البوابة الواجهة املوحدة للم�ستفيد
من خدمات وزارة التعليم مع وجود فرع يف كل قطاعات الوزارة واجلامعات
و�إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات ،وكذلك يف امللحقيات الثقافية يف
دول االبتعاث واجلامعات والكليات اخلا�صة عرب قنواتها على الإنرتنت،
وتطبيق الهواتف الذكية ،ومركز االت�صال املوحد « »19996الذي يعمل
على مدار ال�ساعة ،بالإ�ضافة �إىل ح�سابات اخلدمة يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
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من خالل التعليم املبني على الكفايات

د .العيسى :نحن في طور صياغة فلسفة جديدة للتعليم
�أكد معايل وزير التعليم الدكتور
�أحمد العي�سى �أن وزارت��ه يف طور
�صياغة فل�سفة جديدة للتعليم ،من
خالل التعليم املبني على الكفايات
ال��ذي ينطوي على �إع��ادة هند�سة
عمليات التعليم والتعلم ،وي�ستند
�إىل مبادئ تطبيقية عميقة الأثر
مع قيا�س تعلم التالميذ من خالل
م��ا ي�ستطيعون ق��ول��ه �أو فعله �أو
كتابته ،واالهتمام باملهارات غري
املعرفية ومهارات القرن احلادي
وال��ع�����ش��ري��ن؛ جن ًبا �إىل جنب مع
امل��ه��ارات املعرفية ،والت�أكيد على
عمليات التقومي البنائي �أو التقومي
من �أج��ل التعليم ،ولي�س عمليات
التقومي اخلتامي �أو التعليم من
�أجل التقومي ،والأثر املتوقع بتي�سري
منتجا
خريجا ماه ًرا
اهلل �سيكون
ً
ً
يف �سوق العمل ومواطنًا متح�ضراً.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور

العي�سى يف منتدى «�أ�سبار» الدويل
وال��ت��ي �أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه وكيل
وزارة التعليم للتخطيط والتطوير
الدكتور نياف اجلابري.

و�أ�شار العي�سى يف كلمته �إىل �أثر
التعليم البالغ يف النمو االقت�صادي
ويف �شيوع القيم احل�ضارية وت�سهيل
امل�شاريع التنموية ،وا�ستعر�ض جهود

اململكة يف هذا املجال منذ ن�ش�أتها
على يد املغفور له امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب
اهلل ثراه ،وعلى �صعيد املناف�سات
الدولية حقق �أبنا�ؤنا وبناتنا جوائز
م��ت��ق��دم��ة يف امل��ن��اف�����س��ة الأومل��ب��ي��ة
العاملية اخلا�صة بالتعليم ،كما حلت
�أرب��ع من جامعاتنا �ضمن �أف�ضل
 500جامعة عاملية رائدة متقدمة
يف الت�صنيفات العلمية.
و�أكد �أن خطوات الوزارة حثيثة
لتطوير املناهج والكتب الدرا�سية
إخراجا متا�ش ًيا
حمتوى وتنظي ًما و�
ً
م��ع ال��ت��ق��دم يف تقنية املعلومات
واالت�����ص��االت ،ولت�ؤكد على جانب
امل���ه���ارات ،وح��ت��ى ي��ك��ون التعليم
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
يف م�ستوى يليق باملكانة العاملية
للمملكة ،ك�إحدى �أكرب اقت�صاديات
العامل.

بالتعاون بني «التعليم» واخلطوط ال�سعودية

تدشين خدمة الربط اإللكتروني لخدمة المبتعثين

د�� َّ�ش��ن وزي���ر التعليم الدكتور
�أح��م��د العي�سى بح�ضور املدير
العام للخطوط اجلوية العربية
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ه��ن��د���س ���ص��ال��ح
اجلا�سر ،بديوان الوزارة الأ�سبوع
املا�ضي ،خدمة الربط الإلكرتوين
لطلبات �إ���ص��دار ت��ذاك��ر ال�سفر
للطلبة املبتعثني وذوي��ه��م والتي
مت��ك��ن ال���ط�ل�اب امل��ب��ت��ع��ث�ين من
احل�����ص��ول على �أوام����ر الإرك���اب
�إلكرتونياً و�إ�صدار تذاكر ال�سفر
ب�شكل �آيل من خالل تكامل بوابة
«���س��ف�ير» م��ع ن��ظ��ام احل��ج��ز لدى

اخل��ط��وط ال�����س��ع��ودي��ة ،وت��ه��دف
اخل��دم��ة لتمكني جميع الطالب
املبتعثني وذويهم من اختيار خط
ال�سري والرحلة املنا�سبة لهم وفق
مدة زمنية حمددة واال�ستغناء عن
التعامالت الورقية.
وق����در ف��ري��ق ع��م��ل امل�����ش��روع
�أن ي�سهم ال��رب��ط الإل���ك�ت�روين
يف اخ�����ت�����زال ال����وق����ت امل���ق���در
للطالب املبتعث لإنهاء �إج��راءات
احلجوزات و�إ�صدار التذاكر من 3
�أي��ام �إىل  10دقائق ،ف�ض ً
ال عما
حتققه اخلدمة من تخفيف العبء

الت�شغيلي على امللحقيات الثقافية
يف دول االبتعاث ،وكذلك مكاتب
اخلطوط ال�سعودية للحجوزات.
وق��د �أك��د وزي��ر التعليم خالل
التد�شني �أن ه��ذه اخلدمة ت�أتي
تفعي ً
ال لر�ؤية اململكة  2030نحو
بناء �شراكات مع القطاعني العام
واخل��ا���ص ل��رف��ع م�ستوى الأداء
يف وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ،متمنياً �أن
ت�سهم ه��ذه اخل��دم��ة يف معاجلة
املعوقات التي كانت تواجه بع�ض
املبتعثني يف احل��ج��ز و�إ����ص���دار
التذاكر ،وت�سهيل �إجراءات الطلبة

والطالبات املبتعثني و�أ�سرهم ،من
خالل تقدمي خدمة نوعية جديدة
لهم ،نظراً لأهمية برنامج االبتعاث
و���ض��رورة دع��م املبتعثني الذين
ه��م ���س��ف��راء للوطن يف اخل���ارج،
وي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع ب��ي��ئ��ات علمية
وتعليمية على م�ستوى متقدم،
ٍ
عال
وبالتايل ف�سقف توقعاتهم
يف تقدمي اخلدمات املنا�سبة وفق
�أعلى املعايري و�أف�ضل الو�سائل
التي ت�ساعدهم حلفظ �أوقاتهم
ملوا�صلة حت�صيلهم العلمي.

�شارك فيها  114العب ًا من  22جامعة حكومية و�أهلية

جامعة اإلمام الفيصل تتوج ببطولة كرة الطاولة

حتت رعاية معايل وزير التعليم
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة االحت����اد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
الدكتور �أحمد العي�سى اختتمت
يوم ال�سبت � 25صفر  1440بطولة
كرة الطاولة التي نظمها االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية،
و�شارك فيها  114العباً من 22
جامعة وكلية حكومية و�أه��ل��ي��ة،
وا�ست�ضافتها جامعة تبوك خالل
الفرتة � 21إىل � 25صفر 1440
بتتويج جامعة الإمام عبدالرحمن
بن في�صل بالدمام ،بعد ح�صولها
على املركز الأول ،فيما ح�صلت
جامعة املجمعة على املركز الثاين،
وجامعة جدة على املركز الثالث.
وبالن�سبة للفردي ح�صل الالعب
با�سل بن حممد ال�شايع من جامعة
�شقراء على املركز الأول ،والالعب
�أن�س �أ�سامة �شرواين من جامعة
جازان على املركز الثاين ،والالعب
�سجاد امل�شامع من جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل على املركز

الثالث.
�أم��ا بالن�سبة للزوجي فح�صل
الالعبان وهاج ال�سلماين و�أ�سامة
ال���غ���ام���دي م����ن ج���ام���ع���ة امل��ل��ك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة ع��ل��ى امل��رك��ز
الأول ،والالعبان �سلطان اخلمي�س
ونايف الرا�شد من جامعة املجمعة
على املركز الثاين ،والالعبان علي
ال�سادة و�سجاد امل�شامع من جامعة
الإم����ام عبدالرحمن ب��ن في�صل
بالدمام على املركز الثالث.
وق���ام ال��دك��ت��ور ���ص�لاح ال�سقاء
�أم��ي�ن ع����ام االحت�����اد ال��ري��ا���ض��ي
للجامعات ال�سعودية وال��دك��ت��ور
ع��اي�����ض احل��رب��ي ع��م��ي��د ���ش ��ؤون
الطالب بجامعة تبوك والدكتور
طارق بن علي ال�صاحلي امل�ست�شار
يف االحت��اد الريا�ضي للجامعات
مدير البطولة بت�سليم اجلامعات
ال���ف���ائ���زة وال�ل�اع���ب�ي�ن ال��ف��ائ��زي��ن
ال��ك ��ؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات الذهبية
والف�ضية وال�برون��زي��ة واجل��وائ��ز.
كما مت تكرمي حكام البطولة.

و�أعرب الدكتور �صالح ال�سقاء
�أم��ي�ن ع����ام االحت�����اد ال��ري��ا���ض��ي
للجامعات ال�سعودية عن �سروره
ب��ن��ج��اح ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة؛ م��ق��د ًم��ا
التهنئة جلميع الفائزين للفردي
وال���زوج���ي واجل��ام��ع��ات و���ش��اك� ًرا
جامعة تبوك وعلى ر�أ�سهم معايل
م��دي��ره��ا د .ع���ب���داهلل ال��ذي��اب��ي
وعميد �ش�ؤون الطالب د .عاي�ض
احلربي على اال�ست�ضافة وح�سن
التنظيم واحلفاوة.
كما قدم � ً
أي�ضا الدكتور طارق

ال�صاحلي مدير البطولة تهنئته
للفائزين و���ش��اك � ًرا ك��ل م��ن عمل
و���ش��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة م��ن جل��ان
وحتكيم ،وخ�ص بال�شكر جامعة
ت��ب��وك ع��ل��ى اال���س��ت�����ض��اف��ة معلنًا
ب�أن االحت��اد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية اختار  10من �أف�ضل
الع��ب��ي ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ليمثلوا
االحت��اد الريا�ضي للجامعات يف
ب��ط��ول��ة الأومل���ب���ي���ادات اجلامعية
مبدينة نابويل ب�إيطاليا هذا العام.
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تحويل مركز الفيصل لالعتدال إلى «معهد» بجامعة
المؤسس

�أ�صدر وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى؛
قراراً باملوافقة على حتويل «مركز الأمري خالد
الفي�صل لالعتدال» بجامعة امللك عبدالعزيز
بجدة� ،إىل «معهد الأمري خالد الفي�صل».
و�أ ّك��د مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور
عبدالرحمن اليوبي؛ �أن موافقة وزير التعليم على
حتويل املركز �إىل معهد ت�أتي متا�شياً مع برامج
التحول الوطني ور�ؤية اململكة � ،2030إ�ضافة �إىل
جهود اململكة يف ن�شر ثقافة الفكر املعتدل ،عرب
الف�ضاءات املعرفية والدرا�سات البحثية املتميزة
ب�شراكات جمتمعية فاعلة ،مبينًا �أن معهد الأمري

خالد الفي�صل يف جامعة امللك عبدالعزيز �سي�سهم
 ب�إذن اهلل  -يف ظل الدعم غري املحدود من قِ بلالقيادة الر�شيدة ،وتوجيهات ومتابعة م�ست�شار
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ي�ر منطقة مكة
املك ّرمة الأمري خالد الفي�صل؛ يف تعزيز مفهوم
الو�سطية واالعتدال ب�إطالق حزمة من الربامج
واملبادرات ،وتوقيع ال�شراكات مع اجلهات املهتمة
بت�أ�صيل ون�شر فكرة االعتدال.
من جانبه� ،أو�ضح عميد املعهد الدكتور احل�سن
�آل مناخره؛ �أن املعهد يهدف �إىل ت�أ�صيل منهج
االعتدال ونبذ التطرف بكل �أ�شكاله ،من خالل

تقدمي برامج الدرا�سات العليا املهنية والنوعية
واخلدمات التدري�سية يف جمال درا�سات االعتدال
و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات مكافحة ال��ت��ط��رف ،و�إج����راء
الأبحاث والدرا�سات العلمية ودعم الن�شر العلمي
يف جمال االعتدال ومكافحة التطرف ،وتدريب
وت�أهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم املهنية
عرب ال��دورات التدريبية وور�ش العمل ،يف �إطار
برامج التحول الوطني ور�ؤية .2030
و�أ�شار «�آل مناخرة» �إىل �أن املعهد م ّر مبراحل
عدة منذ �إن�شائه عام 1430هـ ،الذي �شهد تبني
�أم�ير منطقة مكة املكرمة فكرة �إن�شاء م�شروع
علمي ب��ا���س��م «ك��ر���س��ي الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي» �إب��ان �إلقاء
�سموه حما�ضرة يف جامعة امللك عبدالعزيز ،عن
ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي ،لتنطلق الفكرة
وتتطور �أهدافها وتتو�سع براجمها حتى حتولت
من كر�سي علمي �إىل «مركز الأمري خالد الفي�صل
لالعتدال» ،ومن ثم �إىل معهد علمي متخ�ص�ص
يف نبذ التطرف بكل �أ�شكاله.
و�أك��د «�آل مناخرة»؛ �أن �إدارة املعهد مت�ضي
قدماً نحو حتقيق مبادرات االعتدال بعد توقيعها
�ساب ًقا  -حينما كان مركزاً  -مذكرة تفاهم مع
امللحقية الثقافية بال�سفارة ال�سعودية يف اململكة
املتحدة تن�ص على ال��رع��اي��ة ال�سنوية لأف�ضل
امل�شاريع واملبادرات التطوعية الطالبية املوجهة
للمجتمع الربيطاين لتبيان جهود اململكة يف
الو�سطية واالعتدال ،واحرتام الأديان ،والتعددية
الثقافية من خالل م�سابقة يتم الإ�شراف عليها
من قِ بل اجلهتني.

جامعة الملك فهد تحقق المركز األول في البرمجة
حقق ال��ف��ري��ق ال��ط�لاب��ي بجامعة امل��ل��ك فهد
ل��ل��ب�ترول وامل���ع���ادن امل��رك��ز الأول يف امل�سابقة
الوطنية الثالثة للربجمة ،والتي �أقيمت �ضمن
فعاليات امل�ؤمتر الوطني الثالث لكليات احلا�سب
واملعلومات يف اجلامعات ال�سعودية ،والذي نظتمه
جامعة امللك خالد ب�أبها.
و�شهدت امل�سابقة م�شاركة �أكرث من  200طالب
وطالبة �ضمن  55فري ًقا من اجلامعات ال�سعودية,
حيث ميثل كل جامعة فريقان مكونان من �أربعة
طالب �أو طالبات ،حلل ثماين �أو �أكرث من م�سائل
الربجمة ،وقد توجت جامعة امللك فهد للبرتول
وامل��ع��ادن باملركز الأول «الفريق الأول  -بنني»
فيما ح�صل على املركز الثاين من نف�س اجلامعة
«الفريق الثاين  -بنني» وح�صلت جامعة امللك
في�صل ممثلة بالفريق الثاين «بنني» على املركز
الثالث.
وت��ه��دف ه��ذه امل�سابقة �إىل تعزيز الإب���داع
والعمل اجلماعي واالبتكار يف بناء برامج جديدة،
ومتكني الطالب من اختبار قدراتهم على الأداء
حتت ال�ضغط ،وتنمية روح التناف�س العلمي بني
الطلبة ،ورف��ع م�ستوى ال��ق��درات الربجمية يف
حل امل�شاكل وتقييم امل�ستوى الدرا�سي يف كليات

احلا�سب الآيل ،ورف��ع م�ستوى الأداء الربجمي
لتهيئة الطلبة للمناف�سة على ك��ل امل�ستويات
املحلية والعاملية ،وتعزيز عالقة الطلبة ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل تنمية مهارات
التوا�صل االجتماعي.

وتتبع امل�سابقة �ضوابط م�سابقة الربجمة
اجلماعية ال��دول��ي��ة ،ويعترب النظام امل�ستعمل
لإدارة �إجابات الفرق وتقييمها من �أ�شهر الأنظمة
امل�ستخدمة يف امل�سابقات املحلية والعاملية مثل
م�سابقة  ICPC-ACMويعرف بنظام .PC2

جامعة الطائف تطلق بوابة للعمل التطوعي

د�� َّ�ش��ن مدير جامعة الطائف الدكتور ح�سام بن
عبدالوهاب زمان ،البوابة الإلكرتونية للعمل التطوعي
والتي تديرها كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
باجلامعة ،لتمثل حلقة توا�صل بني املتطوعني والكلية.
وتهدف البوابة �إىل التعريف ب�أهمية العمل التطوعي
ودوره يف الإ�سهام بتحقيق ر�ؤي��ة  2030الطموحة،
والتي ت�سعى اململكة فيها �إىل رفع عدد املتطوعني من
� 11أل ًفا �إىل مليون متطوع قبل نهاية العام .2030
وك�شفت الدكتورة رنا غازي زيني عميد كلية خدمة
املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة الطائف ،يف تغريدة
عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت»� ،أن البوابة تُقدِّم للزوار معلومات عن الربامج
والدورات التعريفية والتدريبية للمتطوعني والفعاليات
امل�صاحبة ،كذلك على اجلانب الآخ��ر توفر البوابة
خدمة احت�ساب ال�ساعات التطوعية للمتطوعني
ومتكن اجلهات احلكومية وال�شركات واجلمعيات
اخلريية من متابعة ن�شاطات من�سوبيهم التطوعية.

جامعات سعودية
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آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

إعالمنا في مواجهة العولمة
الزاحفة
مل يعد الإعالم يف ع�صرنا احلا�ضر جمرد و�سيلة للتوا�صل �أو ن�شر الأخبار
والأحداث والفعاليات ،بل �أ�صبح بالإ�ضافة ملا �سبق ،انعكا�ساً للثقافة ،فالقائم
باالت�صال يف تناوله ل�ل�أح��داث والق�ضايا والوقائع ،ال ينفك عن ت�أطريها
مبرجعيته الثقافية بوعي �أو بدون وعي.
وال�ساحة الإعالمية  -من وجهة نظري  -لي�ست فراغاً ولي�ست حمايدة
ب�شكل مطلق ،بل تزدحم بالر�ؤى الثقافية التي تت�صارع ب�شكل خفي و�أحياناً
علني ،وب��ات الإع�لام �أداة فعالة للهيمنة الثقافية ،بحيث �أن البقاء مل يعد
للأقوى مادياً �أو مهنياً �أو ثقافياً وح�سب ،بل �إعالمياً كذلك.
و�سائل الإعالم القوية من �صحف وجمالت وقنوات �إذاعية �أو تلفزيونية،
ال تقدم املادة اخلربية �أو ال�صحفية مبعزل عن الر�ؤى �أو املرجعيات الثقافية
للقائمني عليها ،ومهما كان القائم باالت�صال حمايداً ومهنياً وحمرتفاً ،فال بد
من ت�أثري مرجعيته الثقافية على �أدائه واحرتافيته بن�سبة �أو ب�أخرى.
النظام العاملي اجلديد يقوم على الهيمنة الثقافية با�ستخدام ال�سيا�سة
واالقت�صاد وو�سائل االت�صال احلديثة ،والهيمنة الثقافية التي ا�صطلح على
ت�سميتها بـ«العوملة الزاحفة» ت�سعى لتذويب اخل�صو�صيات الثقافية املحلية
والهويات امل�ستقلة مبا حتمله من قيم اجتماعية ودينية و�أخالقية و�إدخالها
يف فلك الثقافة العاملية عرب ذراعها الأقوى ،و�سائل االت�صال ،لي�صبح العامل
واح �دًا ،وتهيمن الثقافة اجلديدة املدعومة ب�إعالم قوي مي�س كل م�ستويات
الواقع االجتماعي والثقايف.
مع ات�ساع نطاق �إن�شاء حمطات �إعالمية ف�ضائية ،عابرة للحدود ،والتو�سع
يف �إنتاج برامج احلا�سوب املعلوماتية والثقافية وت�سويقها بالإجنليزية ،ابتدا ًء،
ثم بلغات �أهل الأر�ض كافة تالياً� ،أ�صبح النظام ال�سمعي-الب�صري واملعلوماتي
هو النظام الوظيفي الأ�سا�س ال�سرتاتيجيات ال�سيطرة الثقافية على العامل.
ولقد زاد من قدرة هذا النظام على ممار�سة م�ستويات عالية من الت�أثري يف
اجلمهور الذي يخاطبه ،باملادة الثقافية املر�سلة� ،أن اقتناء �أجهزته من �أدوات
ا�ستقبال بث �أو من حوا�سيب تنطلق منها �آالف املواقع و�آالف �شبكات التوا�صل
االجتماعي وباتت متاحة ل�شرائح وا�سعة من املجتمعات« ،وهكذا دخلت ثقافة
العوملة �إىل عقر كل دار يف العامل عن طريق الو�سائط اجلديدة ،وبات يف و�سعها
�أن جتد فائ�ضاً من حاجتها �إىل م�ستهلكني تتزايد �أعدادهم كل يوم ،وخا�ص ًة من
فئات الأطفال واملراهقني وال�شباب».
وحتى ال نق�ضي عمرنا نلعن ظ�لام الزحف الثقايف الغربي على �أمتنا
العربية ..علينا �أن نوقد �شمعة املبادرة يف خو�ض غمار العطاء الثقايف الأ�صيل،
فالدول والأمم وال�شعوب ذات احل�ضارة واخل�صو�صية يف دول العامل النامي،
كحال الدول العربية والإ�سالمية ويف مقدمتها مملكتنا احلبيية ،مدعوة اليوم
�أكرث من �أي وقت م�ضى ملواجهة الهيمنة الثقافية للعوملة الزاحفة ومعاجلتها
بنف�س �أدواتها ،بحيث ي�صبح لدينا �إعالم احرتايف ومهني ،وبرامج �إعالمية ذات
حمتوى عربي و�إ�سالمي موجهة عرب القنوات والإذاع��ات وال�صحف وبرامج
التوا�صل ،و�أن ننتقل من موقع امل�ستهلك البليد �إىل موقع امل�شارك بفعالية عرب
عطاءاته اجلادة يف كل جماالت احلياة الثقافية.

makinzyadel@ksu.edu.sa

«أم القرى» تشارك في معرض الكتاب بالجزائر

�شاركت جامعة �أم القرى يف معر�ض الكتاب ال��دويل باجلزائر
يف دورته الـ  ,23وذلك �ضمن جناح اململكة العربية ال�سعودية من
خالل الوفد الذي تر�أ�سه وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز البحثية
الدكتور �أحمد حممد ع�شي ،ومدير �إدارة معهد املخطوطات و�إحياء
الرتاث الإ�سالمي ح�سن حممد �شاوي�ش.
وزار معر�ض اجلامعة امل�شارك امللحق الثقايف ال�سعودي باجلزائر
الدكتور فهد الغامدي ،وممثل وزارة التعليم �سعود ال�ضبيعان ،وي�ضم
العديد من املنتجات الفكرية واملعرفية للجامعة من الكتب العلمية يف
�شتى املجاالت التي تتعلق بالعلوم ال�شرعية واللغة والعربية وعلومها
وغريها من �إ�صدارات املجالت العلمية واملراكز البحثية والكرا�سي
العلمية.
وثمن الوفد امل�شارك حر�ص واهتمام معايل مدير اجلامعة الدكتور
عبداهلل بن عمر بافيل للم�شاركة يف هذه املحافل الدولية التي ت�ساهم
يف �إبراز الإنتاج العلمي للجامعة ون�شره على امل�ستوى العاملي ،م�شيداً
مبتابعة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور ثامر بن حمدان
احلربي ملتابعته الدائمة لأعمال اللجنة الدائمة للمعار�ض.
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الربامج الأكادميية باجلامعة
ت�ضمنت ر�سالة اجلامعة وفق خطتها اال�سرتاتيجية  KSU2030ما
ي�ؤكد حر�صها على جودة العملية التعليمية ،من خالل تقدمي تعليم مميز،
و�إيجاد بيئة حمفزة للتعلم والإبداع ،وهو م�صدر اعتزاز لنا جميعا.
ونقدم للقارئ الكرمي خالل مقالتنا الرابعة املحور الثالث يف العر�ض
التقدميي «ريادة ومتيز» الذي يحمل عنوان «الربامج الأكادميية» ،حيث
يت�ضمن هذا املحور عدداً من املعلومات التي ميكن ذكر �أهمها «بت�صرف»
لتقدمي �صورة عامة عن الربامج الأكادميية باجلامعة.
تقدم اجلامعة برامج �أكادميية متم ّيزة تن�سجم مع خطط التنمية
واحتياجات �سوق العمل من خالل بيئة تعليمية حم ّفزة و�شراكة جمتمعية
فاعلة ،وتتكون بنية اجلامعة الأكادميية من  20كلية� ،إ�ضافة �إىل معهد
اللغويات العربية وبرنامج ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وتتنوع جماالت كليات
اجلامعة «�إن�سانية ،علمية ،هند�سية� ،صحية ،وجمتمع» ،وت�شمل هذه
الكليات ومعهد اللغويات العربية 117ق�سماً �أكادميياً تقدم يف جمملها ما
يزيد عن  584درجة علمية.
 ال�سنة الأوىل امل�شرتكة :توجد ثالثة م�سارات يف ال�سنة الأوىلامل�شرتكة ،ه��ي :م�سار الكليات ال�صحية ،م�سار الكليات الهند�سية
والعلمية ،م�سار الكليات الإن�سانية.
 الدرا�سات اجلامعية :متنح كليات اجلامعة درجة البكالوريو�س فمافوقها يف التخ�ص�صات العلمية املختلفة ،حيث يتم االلتحاق بكليات
اجلامعة وفق قواعد و�شروط و�آليات حمددة بح�سب نظام وزارة التعليم.
 الدرا�سات العليا :متنح اجلامعة درج��ات الدكتوراه واملاج�ستريوالدبلوم العايل يف التخ�ص�صات املختلفة؛ حيث يتم االلتحاق بربامج
الدرا�سات العليا وفق نظام �صمم لتحقيق جودة عالية ،ومطابقاً للمعايري
العاملية ،ويوجد باجلامعة برامج ماج�ستري بنظام التعليم امل�ستمر،
وماج�ستري تنفيذي ،وهي برامج بر�سوم درا�سية.
 املنح الدرا�سية :تقدم اجلامعة عدداً من املنح الدرا�سية لطالبجامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي وال��دول العربية والإ�سالمية
وال�صديقة ،وو�صل عدد الطالب الذين ا�ستفادوا من هذه املنح 1153
طالباً وطالبة.
 التعليم الإلكرتوين :ت�سعى اجلامعة لرفع كفاءة التعليم وتطويرخمرجاته من خالل التوظيف الأمثل لتطبيقات التعليم الإلكرتوين
والتعلم عن بعد ،وتوفر اجلامعة بيئة �إلكرتونية داعمة وحم ّفزة لأع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب ،وقد مت جتهيز عدد  2302قاعة ذكية ،وعدد
 82مدرجاً ،وعدد  322قاعة اجتماعات ،وعدد� 430شا�شة �إعالنية
رقمية ،وعدد  204قاعات بث مرئي ،و�أكرث من  96ا�ستديو تعليمياً.
 خدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة :تقدم اجلامعة اخلدماتالتعليمية والأكادميية والأن�شطة الال�صفية لذوي االحتياجات اخلا�صة،
وتعمل اجلامعة على تنفيذ ثالثة برامج تدعم ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ه��ي« :برنامج الو�صول ال�شامل» لت�سهيل الو�صول للمباين واملرافق
اجلامعية ،وبرنامج «تطوير اخلدمات التعليمية والأكادميية» ،وبرنامج
«تطوير التقنية وا�ستخدام التقنية امل�ساعدة».
ورغ��م �أن ما ذك��ر يعطي يف جممله �صورة مب�سطة ح��ول الربامج
الأكادميية باجلامعة ،وهو الهدف من هذا املحتوى� ،إال �أنني وددت
ومن باب الت�أكيد ذكر �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة قد �أولت جودة
العملية التعليمة والتعلم �أهمية ق�صوى ،وهو ما �سوف ي�سهم مب�شيئة اهلل
يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة وفق خطتها اال�سرتاتيجية
 ،KSU2030واهلل املوفق.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الديكور والفلسفة ..عالقة تكاملية
ال �شك �أن «الديكور» يجمع بني العلم والفن واخلربة والنظرة الفل�سفية،
ويهدف لتعزيز مبد�أ الوحدة واالن�سجام والتناغم يف املكان الذي يتم تزيينه
�أو ترتيب ديكوره ،والفل�سفة تعني يف اللغة احلكمة �أو حب احلكمة ويق�صد
بها جميع الأفكار التي ي�ستنبطها العقل وتدفعه �إىل التفكري.
مما �سبق يت�ضح �أن الديكور يحتاج لفل�سفة وحكمة ،وكذلك الفل�سفة
حتتاج �إىل ديكور وتزيني ،و�أن العالقة بني «الديكور» والفل�سفة» هي عالقة
تكاملية ،حيث نحتاج للديكور من �أجل التح�سني والتجميل والرتتيب،
ولفت النظر ،و�إخفاء العيوب� ،أو لتحقيق نوع من الرفاهية.
�أول خطوة يف ت�صميم الديكور تتمثل يف درا�سة امل�ساحة ،ثاين خطوة
حتديد اجتاهات احلركة ،وتعد العالقة بني «امل�ساحة واحلركة» كالعالقة
بني تو�أمني �سياميني غري قابلني للف�صل ،وميكن حتقيق هاتني اخلطوتني
الأوىل والثانية من خالل طرح ال�س�ؤال الب�سيط التايل« :كيف �أحترك من
_ �إىل _؟» .بعد ذلك يتم و�ضع اجتاهات احلركة �أو ما ي�سمى م�سارات
احلركة ،وهنا يتدخل علم الهند�سة من حيث درا�سة الأبعاد والزوايا
واخلطوط واملقادير ،وال بد من الإ�شارة �إىل �أن
�إغفال التخطيط الجتاهات احلركة والتنقل يف امل�ساحة املعينة �سي�ؤدي
غالباً لف�شل الت�صميم.
�أميمة العيدرو�س
فني ديكور املدينة اجلامعية للطالبات

العدد  - 1320الأحد  10ربيع الأول 1440هـ املوافق  18نوفمرب 2018م

مالمح الجودة في األوراق البحثية
هناك قدر كبري من ال�شخ�صنة
– �أي احلكم من منطلق �شخ�صي -
عند متييز الورقة البحثية اجليدة
ع���ن غ�ي�ر اجل���ي���دة ،ول��ك��ن ه��ن��اك
� ً
أي�ضا بع�ض اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
امل��و���ض��وع��ي��ة ال��ت��ي مت��ي��ز ال��ورق��ة
البحثية اجليدة عن غريها.
ف��ف��ي جميع الأوراق البحثية،
ه���ن���اك ح���اج���ة �إىل ب���ن���اء هيكل
الورقة ،بحيث ين�ساب النقا�ش من
ق�سم �إىل �آخ���ر ،ويجب ا�ستخدام
اللغة العربية الوا�ضحة والر�صينة،
وا�ستخدام عالمات الرتقيم دون
�إف������راط �أو ت��ف��ري��ط ،ك��م��ا يجب
جتنب امل�صطلحات الغام�ضة �أو
املتخ�ص�صة ال��ت��ي ق��د ال يفهمها
اجلمهور امل�ستهدف.
والورقة البحثية اجليدة هي التي
تنتقل من العام �إىل اخلا�ص ،فتبد�أ
بطرح �إط��ار البحث ثم تنتقل �إىل
بيان امل�شكلة قيد البحث ثم تتناول
اجل��وان��ب التجريبية �أو التحليلية
للعمل ،وتنتهي بعر�ض املناق�شة
وو�ضع اال�ستنتاجات والإجابة على
الأ�سئلة البحثية التي مت طرحها.
يجب �أن يكون هناك طرح وا�ضح

وينبغي �أن يظهر
للم�شكلة التي ت�سعى
يف ال��ورق��ة البحثية
الورقة �إىل حلها �أو
ب��و���ض��وح ك��ي��ف �أن��ه��ا
مناق�شتها ،وذلك يف
تبني على ما �سبقها
�أول �أق�سام الورقة،
م��ن �أع���م���ال ،وكيف
فهي �إن كانت �أم � ًرا
ت���ب���ن���ي ات�������ص���االت
�ح��ا �أو بديه ًيا
وا���ض� ً
����ص���ري���ح���ة ب��ه��ي��ك��ل
بالن�سبة للباحث،
املعرفة �أو النظرية
�إال �أن من يطلع على
امل�ستقرة يف جمال
البحث  -ممن لي�س
ال����ب����ح����ث ،وذل�����ك
ل���ه ���س��اب��ق م��ع��رف��ة
لإي�������ض���اح �أ���س��ا���س
مب��و���ض��وع��ه -لي�س
لديه هذا الو�ضوح ،أ .د .جبريل العريشي العمل ،وت�أكيد �أنه ال
يقوم مبجرد ب�إعادة
وم��ن ثم يحتاج �إىل
اخ��ت�راع النظريات
هذا الطرح.
كما �أن �أي بحث جاد ينبغي �أن والنماذج املعروفة ،ويف هذا ال�سياق
يت�ضمن مفاهيم خا�صة باملو�ضوع ف ��إن ال��ورق��ة البحثية اجليدة تبد�أ
قيد البحث �أو باملنهجية املتبعة مبا هو معروف وم�شهور ثم تن�ساب
يف �إج��رائ��ه ،وه��ي مفاهيم ينبغي ب�صورة تدريجية �إىل ما هو �أعمق
�إي�����ض��اح��ه��ا ب��اخ��ت�����ص��ار ،ف��ال��ورق��ة و�أقل �شهرة.
والت�سا�ؤل الذي ينبغي �أن يطرحه
البحثية لي�ست مكا ًنا لنوع ال�شروح
امل��وج��ود يف امل��ق��ررات التعليمية ،الباحث على نف�سه يف هذا ال�سياق
وم��ع ذل���ك ،ف����إذا مل تكن �شائعة هو :ما هي الفئة العامة للم�شكلة
يف جم���ال اجل��م��ه��ور امل�����س��ت��ه��دف ال��ت��ي ميثل امل��و���ض��وع قيد البحث
�وذج��ا حم���ددًا منها؟ ف���إن فهم
من الورقة البحثية ،فال حرج من �أمن� ً
�أن يقوم الباحث ب�إرفاقها ببع�ض الإج��اب��ة على ه��ذا الت�سا�ؤل يتيح
�إدراك م��دى �إمكانية تعميم نتائج
التف�صيل.

�أ�ستاذ علم املعلومات

م��ن��ذ �أك��ث�ر م���ن ���س��ب��ع��ة ع��ق��ود،
وبالتحديد يف عام 1945م ت�أ�س�ست
منظمة اليون�سكو ك�ضرورة حتمية
ملواجهة العديد من التحديات ،كان
م��ن بينها حماية ال�ت�راث الثقايف
العاملي �إث��ر الدمار ال��ذي تعر�ضت
له املواقع الرتاثية ج��راء احلربني
العامليتني.
وم��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن واليون�سكو
ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إ�����ص����دار ت��و���ص��ي��ات
واتفاقيات عاملية حلماية الرتاث يف
جميع بلدان العامل ،لعل من �أبرزها
«ات��ف��اق��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ت�راث العاملي
الثقايف والطبيعي» ال�صادرة عام
1972م ،والتي �أ�سهمت يف احلفاظ
على املواقع الرتاثية ال�سيما ذات
الأهمية العاملية �سوا ًء كانت ثقافية
�أو طبيعية.
ت�شرتط اليون�سكو على ال��دول
ال��راغ��ب��ة يف ت�سجيل مواقعها يف
قائمة الرتاث العاملي خطوات ت�سبق
عملية الت�سجيل ،ت��ب��د�أ ب�إدراجها
يف ال��ق��ائ��م��ة الإر����ش���ادي���ة امل ��ؤق��ت��ة،
وال��ت��ي تت�ضمن عملية ج��رد كامل
لكل املمتلكات الثقافية والطبيعية
الفريدة ،يتم من خالل هذه القائمة
اختيار املواقع املر�شحة ،التي تقوم

طبيع ًيا و 38موق ًعا
جلنة ال�تراث العاملي
خم����ت����ل� ً
���ط����ا؛ ك����ان
بتقييمها وفقاً ملعايري
ن�����ص��ي��ب ال���ب���ل���دان
ح��ددت��ه��ا االت��ف��اق��ي��ة
العربية  84موق ًعا،
�سالفة ال��ذك��ر ،وهي
 76م��ن��ه��ا م��واق��ع
م��ع��اي�ير ت�����ض��م��ن �أن
ثقافية ،و 5مواقع
يكون املوقع ذا قيمة
طبيعية ،و 3مواقع
ع��امل��ي��ة ا�ستثنائية،
وحم�����اف� ً
خم��ت��ل��ط��ة؛ يف حني
����ظ�����ا ع��ل��ى
ب��ل��غ ع����دد امل���واق���ع
الأ���ص��ال��ة وال�سالمة
املعر�ضة للخطر 54
والتفرد.
موق ًعا حول العامل،
ي��ع��د «م��ع��ب��د �أب���و
كان ن�صيب البلدان
���س��م��ب��ل» يف م�صر
د .ياسر الهياجي
ال����ع����رب����ي����ة م��ن��ه��ا
الكنانة يُع ُّد ال�شرارة
للأ�سف  22موق ًعا،
الأوىل لظهور مفهوم
ال�تراث العاملي ،وال��ذي مت تفكيكه �أي م��ا ن�سبته  41%م��ن �إجمايل
ونقله عن طريق حملة دولية دعت املواقع اخلطرة يف العامل.
وللإجابة عن الت�سا�ؤل الذي قد
�إليها اليون�سكو عام 1960م ،وقد
�أظ��ه��رت �أع��م��ال �إن��ق��اذه �أن هناك يطرحه البع�ض حول جدوى ان�ضمام
العديد من املواقع املهددة واملهمة ه��ذه امل��واق��ع �إىل قائمة اليون�سكو
عامل ًيا ،و�أن املحافظة عليها مهمة لتكون ترا ًثا عامل ًّيا؛ نقول �إن املواقع
املجتمع الدويل ككل ،ولي�ست الدولة امل��درج��ة يف القائمة تدخل �ضمن
اهتمام املجتمع الدويل؛ لأنها ت�شكل
التي توجد فيها هذه املعامل.
وال��ي��وم وبعد م��رور �أرب��ع��ة عقود جزءاً من الرتاث امل�شرتك للب�شرية،
على �صدور اتفاقية الرتاث العاملي ،وه���و م��ا ي��دف��ع اخل��ب�راء العامليني
بلغ �إج��م��ايل ع��دد امل��واق��ع املدرجة للم�شاركة يف تطويرها واحلفاظ
يف القائمة  1092م��وق� ًع��ا ،منها عليه ،كما حتظى م��واق��ع ال�تراث
 845موق ًعا ثقاف ًيا و 209موق ًعا ال��ع��امل��ي ب��رع��اي��ة دول��ي��ة للحفاظ

عليها للأجيال القادمة ،ف�ض ً
ال عن
امل�ساعدات املالية التي ميكن �أن
حت�صل عليها وفق �شروط حمددة،
وت��ع��زي��ز القيمة ال�سياحية لهذه
املواقع ،وزيادة �شهرتها العاملية.
من �أجل كل ذلك ،متكنت اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن ت�سجيل
خم�سة مواقع على قائمة اليون�سكو،
هي :واحة الأح�ساء  ،2018والفنون
ال�صخرية يف مدينة حائل ،2015
ومدينة جدة التاريخية  ،2014وحي
الطريف بالدرعية  ،2010ومدائن
�صالح  .2008يف حني ت�ضم القائمة
الإر���ش��ادي��ة امل�ؤقتة ،ت�سعة مواقع:
درب زبيدة ،و�سكة حديد احلجاز،
وطريق احلج ال�شامي ،وطريق احلج
امل�صري ،وقرية رج��ال �أمل��ع ،وقرية
ذي عني ،وقرية الفاو ،وبئر ِح َمى،
وحي الدرع بدومة اجلندل� ،إ�ضافة
�إىل ع��دد م��ن العنا�صر الثقافية
امل�سجلة �ضمن قائمة اليون�سكو
لروائع ال�تراث ال�شفهي الالمادي،
والتي �سنتطرق لها يف مقال قادم
ب�إذن اهلل ،ودمتم طيبني.
كلية ال�سياحة والآثار
yasseralhiagi@gmail.
com

دور «اليونسكو» في حفظ التراث العالمي

البحث يف �سياق �أو�سع.
وفيما يخ�ص الإط��ار التحليلي،
فكل الأوراق البحثية لديها مثل هذا
الإط��ار ،ولكنه يف الغالب ال يحظى
بالو�ضوح الالزم ،فاحلكم على مدى
موثوقية املنهجية املتبعة يعتمد
على «م��ن �أي��ن �أت���ت؟» ،ل��ذا فينبغي
�أن يت�ضمن و�صف الإطار التحليلي
م��زي �دًا م��ن الإ����ش���ارة �إىل �أدب��ي��ات
البحث التي اتبعت نف�س املنهجية،
ف��ه��ذا ي��زي��د م��ن م�صداقية ورق��ة
البحث من خالل �إظهار كيف كانت
املنهجية املتبعة ذات فائدة للأبحاث
ال�سابقة.
وا�ضحا يف هذا
يكون
أن
�
وينبغي
ً
ال�سياق ما �إذا كانت الورقة البحثية
هي تنقيح لإحدى الق�ضايا� ،أم �أنها
درا�سة حالة� ،أم هي م�ساهمة يف
تطوير نظرية من النظريات �أو غري
ذلك؛ فبدون ذلك ال ميكن لقارئها
�إدراك م��دى م�ساهمتها املعرفية،
فالورقة التي ال ت�ضيف �إىل عموم
املعرفة �شي ًئا ال ميكن اعتبارها ورقة
بحثية.

قيادة أمينة وشعب مخلص ووطن ال يهزم
ي��ت��م��ي��ز جم��ت��م��ع��ن��ا ال�����س��ع��ودي
مبيزات �إيجابية عديدة �أبرزها �أنه
جمتمع مفعم باحليوية والن�شاط
ويتطلع للتطور والتقدم واحلرية
م��ع التقيد ب��ال��دي��ن واالن�ضباط
والأع��راف االجتماعية احلميدة،
ويتميز �شبابنا بالوعي والذكاء
وال��ق��درة على مواكبة التطورات
العلمية والثقافية مع البعد عن
التط ّر ف بكل طرقه و�أ�ساليبه.
ال��رج��ل وامل�����ر�أة يف جمتمعنا
ال�سعودي كل منهما ينظر للآخر
نظرة اح�ترام وتقدير ،و�شرائح
املجتمع املتعددة ال ترى �أي فرق
�أو مت��اي��ز ب��ي��ن��ه��ا ،وق���د الح��ظ��ن��ا
جمي ًعا ومل�سنا ت�ضا�ؤل الع�صبية
القبلية وقرب انتهائها واختفائها
بعد �أن كانت منت�شرة يف فرتات
تاريخية �سابقة ،وكذلك الع�صبية
الطائفية.
�أج����رت ق��ن��اة �أج��ن��ب��ي��ة مقابلة

من دعاة الت�شا�ؤم
م�������ع �����س����م����و ويل
و �أ�صحاب النظرة
ال����ع����ه����د الأم����ي���ر
ال�������س���وداء ودع���ك
حم��م��د ب��ن �سلمان
م��������ن ال�����ه�����ج�����وم
ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز
امل���م���ن���ه���ج ال�����ذي
�آل ���س��ع��ود ،اال���س��م
ي�شن على اململكة
الذي ق�ض م�ضاجع
وال�����ذي ال يخفى
الكثريين ،فتحدث
ع�����ل�����ى اجل���م���ي���ع
ويل ال���ع���ه���د ب��ك��ل
�أ�سبابه ومنطلقاته
�أري��ح��ي��ة و���ص��راح��ة،
وقنواته ،فو�صول
وق��������ال �إن��������ه ب�����د�أ
امل��م��ل��ك��ة وجناحها
مب���رح���ل���ة ج���دي���دة
وخ�������ط�������وات غ�ي�ر عبدالمجيد العجرفي وتخطيها للعقبات
ه���و ع��ق��دة لكثري
م�سبوقة ب�أن يجعل
م�����������ن ال��������������دول
امل���م���ل���ك���ة خم��ت��ل��ف��ة
وللأ�سف بع�ضها �شريك يف اللغة
عما كانت يف ال�سابق.
ر �أي����ت يف ن��ظ��رات��ه ك��م��ا ر �أى والعرق والدين.
لقد ا�ستطاع �سمو ويل العهد
اجلميع� ،شخ�صية طموحة من
الدرجة الأوىل� ،شخ�صية مغرمة حممد بن �سلمان �أن ي�ضع ر�ؤية
بامل�ستقبل وجن��اح��ات��ه ،ا�ستطاع اقت�صادية و�سيا�سية ،وقبل كذلك
�أن ي��ف��ر���ض ال��ت��غ��ي�ير الإي��ج��اب��ي اجتماعية ويغري يف تلك البالد
ال����ذي ي��ح��دث يف ال��ب��ل��د ،دع��ك العظيمة «ال�سعودية» من جميع

النواحي بداي ًة من �إط�لاق ر�ؤيته
االقت�صادية التي تُنهي اعتماد
البالد على النفط كم�صدر داعم
جلميع ن�شاطاتها االقت�صادية،
ون���ه���اي���ة مب���ح���ارب���ت���ه ل��ل��ت��ط��رف
و الإرهاب.
كلي يقني ب��أن التغيري ق��ادم ال
حمالة ،وكلي يقني ب�أن ما حلمت
به �سي�صبح واق ًعا يو ًما م��ا ،لأن
ك��ل م��ن ي�س�أل ي��ن��ال ،وم��ن يطلب
يجد ،ومن يقرع الأبواب تفتح له.
عمل ومثابرة و�إخال�ص ،طريق
ن��ح��و ال���ت���ف��� ّرد� ،أر������ض ع��ظ��ي��م��ة،
و���ش��ع��ب خم��ل�����ص ،وق��ي��ادة �أم��ي��ن��ة
وواعية ،ووطن اليعرف الهزمية.
ختاماً ،حفظ اهلل الوطن ،ملك
وويل عهد و�شعب وحمبني وكل
ع��ام وه��و ال��ب��ي��ت ال��ك��ب�ير وامل�لاذ
الآمن.
طالب �سنة �أوىل م�شرتكة

العدد  - 1320الأحد  10ربيع الأول 1440هـ املوافق  18نوفمرب 2018م

17
9

الرأي
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rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

محفزات قانونية لزيادة التبرع لألوقاف الجامعية
تعترب الأوق���اف �أح��د الدعائم
ال��رئ��ي�����س��ة للتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة
واالج����ت����م����اع����ي����ة ،ح���ي���ث ي���ق���وم
الإن�����س��ان بتحبي�س �أ���ص��ل م��ال��ه
وت�����س��ب��ي��ل م��ن��ف��ع��ت��ه لأع���م���ال ال�بر
واخل�ير والإح�سان �أو للمجاالت
العلمية �أو اخلريية ،ويعد الوقف
ع��ل��ى منظومة التعليم م��ن �أه��م
م�صادر متويل التعليم يف العامل
ا لإ���س�لام��ي ،و�إل��ي��ه ي��ع��ود الف�ضل
لكثري مما حتقق من نه�ضة علمية
وا�سعة �شهدها العامل الإ�سالمي
على مدار القرون ال�سابقة.
وق������د ات�����خ�����ذت اجل���ام���ع���ات
ال�سعودية يف ال�سنوات الأخ�يرة
ت��ق��ل��ي��د اً يق�ضي ب��دخ��ول ال��وق��ف
كعن�صر �أ�سا�سي يف دعم ومتويل
ب���راجم���ه���ا وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا ،ح��ي��ث
�أ�صبحت ا لأوق��اف اجلامعية من
�أه��م رك��ائ��ز العمل غ�ير الربحي
يف امل��م��ل��ك��ة ،وت��ل��ع��ب دور اً مهماً
يف دع��م «ر�ؤي���ة اململكة »2030
ال��ت��ي ت�ضمنت ت�شجيع ا لأوق���اف
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى م�����ص��ادر مت��وي��ل
م�����س��ت��دام��ة ،وم��راج��ع��ة ا لأن��ظ��م��ة
واللوائح املتعلقة بذلك لت�شجيع
خمتلف �أن���واع ال�شركات ورج��ال
الأعمال على امل�ساهمة والعطاء
وحت��وي��ل الأوق���اف اجلامعية �إىل
بيئة جاذبة عاملياً.
�إ�ضافة �إىل �أن م�شروع نظام
اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د ال���ذي �أق���ره
جمل�س ال�����ش��ورى م���ؤخ��ر اً �سوف
ي�����س��ه��م يف ت��خ��ف��ي�����ض اع��ت��م��اد
اجلامعات على ميزانية الدولة،
ويدفعها �إىل �إيجاد م�صادر متويل
جديدة ،من خالل �إن�شاء عدد من

خ��ي�ري����ة م��رخ�����ص
امل�شاريع وال�شركات
ل���ه���ا ب��امل��م��ل��ك��ة ال
اال�����س����ت����ث����م����اري����ة،
ت��ه��دف �إىل ال��رب��ح
وال������ت������و�������س������ع يف
وي���ج���وز ل��ه��ا تلقي
االع�����ت�����م�����اد ع��ل��ى
التربعات».
ا لأوقاف.
كما ن�صت املادة
وم��ا �أود التنويه
اخلام�سة بند رقم
عليه يف هذا ال�ش�أن
« »4م��ن ال�لائ��ح��ة
ه�����و �أن ال�������دول
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لنظام
امل����ت����ق����دم����ة ال���ت���ي
ج����ب����اي����ة ال����زك����اة
ي��وج��د لديها نظام
ال�سعودي على �أنه
���ض��ري��ب��ي م��ت��م��ي��ز؛
زاهر الشهري
«ت���ع���د ال��ت�برع��ات
غ��ال��ب �اً م���ا يحظى
م������ن امل���������ص����ارف
رج���ال وم�ؤ�س�سات
ا لأع���م���ال ب����إع���ف���اءات ���ض��ري��ب��ي��ة ج��ائ��زة احل�����س��م ،متى م��ا قدمت
اع��ت��م��ا دًا على م��ق��دار التربعات امل�ستندات الثبوتية امل ��ؤي��دة لها
التي يقدمونها؛ مما ي�شجع على وجرى الت�أكد من جديتها».
ول��ك��ن مل تن�ص ه��ذه الأنظمة
تبني ودع��م �إن�شاء ا لأوق��اف ذات
وال��ل��وائ��ح على �إع��ف��اء التربعات
الأغرا�ض العلمية.
�إن الأوقاف اجلامعية ال�سعودية ل�����ص��ال��ح ال��وق��ف ال��ع��ل��م��ي ب�شكل
تواجه حتديات يف احلفاظ على ���ص��ري��ح وب������دون �����ش����روط ،مم��ا
اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ل��ه��ا ،كما �أن ي�ضعف دور اجلامعات يف جذب
ا���س��ت��ق��ط��اب وج�����ذب امل��ت�برع�ين وت�����ش��ج��ي��ع امل��ت�برع�ين لأوق��اف��ه��ا،
خل��دم��ة �أه��دف��ه��ا وب��راجم��ه��ا يعد وحت��ق��ي��ق تطلعات ر �ؤي���ة اململكة
من �أه��م التحديات� ،إ�ضافة �إىل  2030يف ت��خ��ف��ي�����ض اع��ت��م��اد
ع���دم ك��ف��اي��ة احل���واف���ز وامل���زاي���ا اجلامعات على ميزانية الدولة،
ال�ضريبية والزكوية التي يتمتع ح��ي��ث ا���ش�ترط��ت امل���ادة التا�سعة
بها املتربعون يف بع�ض اللوائح م��ن ال�لائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لنظام
والأنظمة مما يعترب عائقاً �أمام جباية ال��زك��اة ال�سعودي �ضرورة
ت��وث��ي��ق ا لأم�����وال امل��وق��وف��ة ل��دى
تقدمي تربعات وقفية جديدة.
نظام �ضريبة الدخل ال�سعوديي وزارة ال���ع���دل مب��وج��ب ���ص��ك��وك
ن���� َّ�ص يف امل����ادة احل��ادي��ة ع�شرة �شرعية ب��ا لإ���ض��اف��ة �إىل العديد
على �أن��ه« :يجوز لتحديد الوعاء من ال�ضوابط الأخ��رى والتي قد
ال�ضريبي لكل مكلف «ال�شخ�ص ال ت��ت��واف��ر ل��دى بع�ض ا لأوق���اف
اخل��ا���ض��ع ل��ل�����ض��ري��ب��ة مبقت�ضى اجل��ام��ع��ي��ة احل��ال��ي��ة مم��ا ي�شكل
ال����ن����ظ����ام» ح�������س���م ال���ت�ب�رع���ات قيد اً على اجلامعات يف حتقيق
املدفوعة خالل ال�سنة ال�ضريبية �أه��داف��ه��ا ،ك��م��ا �أن���ه ي��ع��د ع��ائ��ق�اً
�إىل ه��ي��ئ��ات ع��ام��ة �أو جمعيات لتحقيق ر �ؤية اململكة .2030

يتوفر ل��دى اجل��ام��ع��ات م�صادر
تنمية اقت�صادية متعددة ومتنوعة
ميكن من خاللها ا�ستثمار النواجت
البحثية واخلدمات التعليمية التي
ت��ع��ود عليها باال�ستقاللية املالية
ل�����ض��م��ان ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر
والتحديث امل�ستمر.
وال ���ش��ك �أن ل��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم
املكانة العليا والن�شاط الأو�سع يف
البحث العلمي التطبيقي ،وميكن
لها �أن تقود باقي كليات اجلامعة
لتفعيل الفر�ص اال�ستثمارية وجعلها

�أم��راً واقعاً خلدمة املجتمع ب�شتى
طوائفه بالت�صنيع والإنتاج والتدريب
وال��ك�����ش��ف وال��ق��ي��ا���س البيولوجي
والكيميائي.
ومم��ا ي��دع��م ه��ذا التوجه توفر
كوادر بحثية وعلمية وفنية مرموقة
ومم��ي��زة ل��دى :كليات العلوم ،مما
يجعلها ق����ادرة ع��ل��ى تنفيذ ه��ذه
امل�شاريع اال�ستثمارية التي �ستكون
مب��ث��اب��ة ال��داع��م امل���ايل الأ���س��ا���س��ي
للكليات والأق�����س��ام وف��ت��ح فر�ص
ع��م��ل �أم����ام ���ش��ب��اب ال��وط��ن ال��ذي

الفرص االستثمارية واالستقالل المالي

وح��ي��ث ت��ب��ق��ى ال��ت�برع��ات هي
احل�����ص��ة ا لأك��ث�ر حت��دي��داً لثبات
وا���س��ت��ق��رار ا���س��ت��دام��ة ا لأوق����اف
اجل��ام��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ت��و���س��ع
يف �إن�������ش���ائ���ه���ا ،واحل����اج����ة �إىل
�إي��ج��اد ح��واف��ز ت�شجيعية جلذب
امل��ت�برع�ين ،فتكون ه��ن��اك حاجة
ملحة ملراجعة وتعديل الت�شريعات
وا لأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح ال�ضريبية
والزكوية مبا يتالءم مع التزامات
«ر �ؤي���ة اململكة  ،»2030وي�سهم
يف بناء ن�سق تنظيمي تكاملي مع
نظام اجلامعات اجلديد ونظام
ال�شركات غ�ير الربحية؛ بحيث
ي�����س��م��ح ل��ل��م��ك��ل��ف�ين اخل��ا���ض��ع�ين
لل�ضريبة �أو للزكاة ،بدفع جزء من
زكاتهم و�ضرائبهم �إىل ا لأوق��اف
اجلامعية و�إعفائهم مبوجب ذلك
م��ن دف��ع��ه��ا �إىل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للزكاة والدخل ،بح�سب �ضوابط
ت�ضمن ع���دم ت�����ض��ارب امل�صالح
و �أن ت��ك��ـ��ون ا لأوق����اف اجلامعية
مرخ�صة وخمولة بتلقي جزء من
�أم���وال ال��زك��اة وال�����ض��رائ��ب ،و �أن
ي��ك��ون ا�ستالمها مبوجـب �إي��داع
بنكي يقع �ضمن الوعاء الزكوي
وال�����ض��ري��ب��ي حم��ـ��ـ��ل اجل��ب��اي��ـ��ـ��ة
ك���ح���واف���ز ل����ه�����ؤالء امل���ت�ب�رع�ي�ن؛
ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ك���ي ي��ت��ن��اف�����س��وا يف
امل��ب��ادرة بتقدمي ت�برع��ات وقفية
جديدة لتمويل م�شاريع اجلامعات
وحتقيق التوجهات اال�سرتاتيجية
ل��ر �ؤي��ة اململكة  ،2030وف��ق اهلل
اململكة وقيادتها احلكيمة خلدمة
الوطن.
مدير التخطيط ب�أوقاف
اجلامعة

ي�سعى لتحقيق ذاته وبناء جمتمعه
وم�ؤ�س�سات هذا البلد الذي نكن له
كل احلب والفخر.
من هنا يبد�أ طريق اال�ستقالل
امل����ايل ل��ل��م��ؤ���س�����س��ات وال��ك��ي��ان��ات
العلمية والبحثية ،وبذلك ميكنها
�شيئاً ف�شيئاً االبتعاد عن االعتماد
الكلي على خزينة الدولة مبا يحقق
االزده���ار االقت�صادي امل ��أم��ول من
ر�ؤية اململكة .2030
كلية العلوم

د .عصام شلقامي

السياسة العامة ..ماهيتها وآثارها ()4-4
يف احللقة الثالثة من هذه ال�سل�سلة العلمية التي تدور حلقاتها حول
ماهية و�آثار ال�سيا�سة العامة ،كنا حتدثنا عن الطرق املعروفة القرتاح
م�شروع ال�سيا�سة العامة �سواء من داخل ال�صندوق «احلكومة» �أي مببادرة
من ال�سلطة ال�سيا�سية للتعامل مع م�شكلة معينة� ،أو من خارج ال�صندوق
«املجتمع» �أي تقدم فئات معينة يف املجتمع مببادرة �أو م�شروع ل�سيا�سة
عامة بهدف معاجلة �أي م�شكلة جمتمعية.
كذلك حتدثنا عن كيفية ا�ستجابة احلكومات لأي مقرتح �شعبي ل�صنع
�سيا�سة عامة و�إدراجه �ضمن �أجندتها الر�سمية «جدول �أعمال الوزارة �أو
احلكومة» و�أن ذلك ال يتم ب�صورة �سريعة ،و�إمنا ب�صورة مت�أنية و�إخ�ضاعها
لعملية ح�سابات دقيقة ملعرفة ما �سيرتتب على ال�سيا�سة اجلديدة من
�أعباء وتكاليف من حيث امل��وارد املالية والب�شرية والتقنية لتنفيذها
و�صيانتها والعمل على دميومتها بكل ما يت�صل بها من م�شاريع وهياكل
وتنظيمية.
يف ه��ذه احللقة ن�ستكمل احلديث ح��ول عقالنية وخطورة �صياغة
ال�سيا�سة العامة ،من كونها لي�ست عملية اعتباطية �أو قرا ًرا ميكن اتخاذه
يف عجالة من الأمر؛ بل هي عملية على درجة بالغة من اخلطورة ،وقد
تقود �إىل �سل�سلة طويلة ومت�شابكة من الآث��ار والتداعيات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية املختلفة يف بنية وحياة املجتمع و�سلوكياته
وعالقاته الداخلية واخل��ارج��ي��ة .لذلك هناك عملية مهمة الب��د �أن
تخ�ضع لها �أي �سيا�سة جديدة قبل �إ�صدارها وتطبيقها ،و�أحيا ًنا بعد
تطبيقها ،وهي ما يعرف بـ«حتليل وتقييم ال�سيا�سة العامة»� ،أي ت�شريحها
وتفكيكها �إىل عنا�صرها ومكوناتها الأ�سا�سية ،والت�أمل فيها بعمق وروية
للتعرف على �آثارها القريبة والبعيدة ،املبا�شرة وغري املبا�شرة ،امللمو�سة
وغري امللمو�سة ،ويف كافة جوانب احلياة االجتماعية ،وبخا�صة الآثار
واالنعكا�سات ال�سلبية والأعباء االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة ،ثم
التفكري بالإجراءات الكفيلة املمكن اتخاذها للتقليل من نتائجها ال�سلبية.
مبعنى �آخر :يجب قبل �أن تفكر الدولة «احلكومة» بطرح �أي �سيا�سة
جديدة �أن تدر�س �آثارها ال�سلبية والإيجابية من كافة النواحي ،وتعرف
بدقة الفئات االجتماعية واالقت�صادية امل�ستفيدة ،والفئات الأخرى التي
قد يطالها ال�ضرر جراء تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة ،واال�ستماع �إىل وجهات
النظر املختلفة للأطراف ذات العالقة بربنامج ال�سيا�سة العامة املقرتح.
وهذا ما يحدث يف احلكومات واملجتمعات الدميقراطية ،حيث تتاح
الفر�صة للفئات االجتماعية ،والأح��زاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية
وجماعات امل�صالح وال�ضغط وغريها لإبداء الر�أي بكل و�ضوح نحو ما
تنوي احلكومة طرحه من �سيا�سات عامة ،وقد تن�ش�أ حالة من االنق�سام
واجلدل والنقا�ش مما ي�سهم يف �إثراء وتب�صري احلكومة بالعواقب املرتتبة
على م�شروع ال�سيا�سة املقرتحة.
يف اخلتام ن��ود الت�أكيد على �أن ال�سيا�سة العامة هي �أداة الدولة
«احلكومة» لل�سيطرة وتوجيه �سلوكيات �أف��راد املجتمع ،و�إح�لال القيم
الإيجابية ،والتعامل مع امل�شكالت االجتماعية بنجاعة ،و�أي �سيا�سة
جديدة البد �أن تخ�ضع لدرا�سة مت�أنية وعميقة ،للتعرف على �آثارها
املحتملة على خمتلف �شرائح املجتمع ،كما البد و�أن تقوم على قاعدة
توازن امل�صالح وتوزيع الأعباء بعدالة على اجلميع ،لأن عدم توخي ذلك
قد يولد م�شكالت و�آث��اراً اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية و�أمنية غري
مرغوبة ،تتطلب ملواجهتها وتطويقها موارد وجهوداً م�ضنية.
يف احللقة القادمة �سوف ن�ستكمل هذه ال�سل�سلة بالتطرق للآثار
واالنعكا�سات املختلفة التي تنجم عن �أي �سيا�سة عامة جديدة ،و�سوف
نقدم مثاالً ل�سيا�سة عامة مت اتخاذها وترتب عليها العديد من الآثار
املتعددة على كافة القطاعات والأط���راف ذات العالقة يف املجتمع،
والفئات االجتماعية التي ا�ستفادت ،والأخرى التي ت�ضررت منها ،وكيف
ميكن للحكومة م�ساعدة الفئات املت�ضررة جراء ذلك.
د .عبد امللك املخاليف
ق�سم الإدارة العامة  -كلية �إدارة الأعمال
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أجندة

 10ربيع �أول

معرض

 11ربيع �أول

حلقة
 11ربيع �أول

معرض

 11ربيع �أول

معرض

 12ربيع �أول

ورشة

 13ربيع �أول

برنامج
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كنوز ال�صني
الوقت :من �8ص �إىل 8م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني-املتحف الوطني
املكان :مركز امللك عبدالعزيز التاريخي /املتحف الوطني

 13ربيع �أول

ورشة

الأخطاء ال�شائعة يف التوثيق العلمي
الوقت :من ال�ساعة ١٢٫٣٠
اجلهة املنظمة :مركز «�أفكر»
املكان :كلية الرتبية قاعة «�١أ »٣٣ولل�سيدات مبنى ٢
معمل « »٧٢الدور الأول

 17ربيع �أول

ورشة

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

 18ربيع �أول

مؤتمر

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

 19ربيع �أول

معرض

مهارات التذوق العرو�ضي للطالب
الوقت :من � ٩٫٣٠ص �إىل ١٫٣٠م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب اللغوي بق�سم اللغة
العربية

 19ربيع �أول

معرض

�صياغة الر�سائل العلمية للطالب
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب اللغوي بق�سم اللغة
العربية

 20ربيع �أول

دورة

تنظيم الأفكار وتدوين املهام للطالبات
الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب بق�سم اللغة العربية

كتابة الق�صة الق�صرية للطالب
الوقت :من �١٠ص �إىل  ٢م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب اللغوي بق�سم اللغة
العربية
م�ستقبل التخ�ص�صات الطبية نحو ٢٠٣٠
اجلهة املنظمة :كلية العلوم الطبية التطبيقية
واملدينة الطبية اجلامعة
املكان :فندق انرتكنتيننتال

ديكوفري  - ٢٠١٨الريا�ض
الوقت:من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض

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

فن التحفيز الذاتي للطالبات
الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب بق�سم اللغة العربية

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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اليوم ال�سنوي الثامن ع�شر للبحوث اجلراحية
الوقت :من �٩ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة�« :سيمارك»
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 20ربيع �أول

فعالية

 27ربيع �أول

مؤتمر

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

 21ربيع �أول

معرض

 28ربيع �أول

معرض

الدويل للقهوة وال�شوكوالتة
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة �أعايل لتنظيم املعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 25ربيع �أول

معرض

 25ربيع �أول

مهرجان

 26ربيع �أول

برنامج

 26ربيع �أول

معرض

 3ربيع الآخر

معرض

الدويل لتقومي التعليم
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :تطوير التعليم القاب�ضة
املكان :قاعة اململكة  -فندق الفور�سيزون
باب رزق جميل للتوظيف
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة�:أعمال املعار�ض لتنظيم و�إدارة املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
عامل التجارة الإلكرتونية
الوقت :من ٣م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهدف الذهبي لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :فندق الفي�صلية

الوطني الرتفيهي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
املكان :جمعية الأطفال املعوقني

ملتقى

لغة الإقناع والتفاو�ض للطالبات
الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب اللغوي
املكان :قاعة مركز التدريب بق�سم اللغة العربية

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

ال�صقور وال�صيد ال�سعودي
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :نادي ال�صقور ال�سعودي
املكان :طريق امللك فهد �شمال تقاطع �أن�س بن مالك

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

 5ربيع الآخر
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�ألوان ال�سعودية
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�سياحة والرتاث الوطني
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

إصدارات دار جامعة الملك سعود
العنوان :التكنولوجيا امل�ساعدة يف الرتبية اخلا�صة :م�صادر للرتبية
والتدخل و�إعادة الت�أهيل

حياة «عبدالرحمن بن ح�سان بن ثابت»
�أحدث �إ�صدرات د .املانع

امل�ؤلفJOAN L. GREEN :
املرتجم :عثمان بن تركي الرتكي� ،أحمد بن عبداهلل الدريوي�ش

�أ�صدر كر�سي الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها كتاباً
بعنوان «عبدالرحمن بن ح�سان بن ثابت ,,حياته و�شعره» من ت�أليف د.را�شد بن
مبارك الر�شود ,ويتناول هذا الكتاب بالدرا�سة والبحث عبدالرحمن بن ح�سان بن
ثابت الأن�صاري حياته و�شعره يف ق�سمني رئي�سني ,الق�سم الأول تناول هذا الق�سم
ترجمة عبدالرحمن ,ن�سبه ومولده ,ثم ن�ش�أته وحياته ,و�صفاته ,فوفاته ,ثم درا�سة
�شعره من حيث الأغرا�ض واخل�صائ�ص الفنية ,وعناية �أبيه ح�سان به ,وجوانب
ت�أثريه يف �شعره ,ثم منهج جمع �شعره وحتقيقه.
�أما الق�سم الثاين فجاء جام ًعا ملا و�صلنا من �شعره يف �ست و�ستني ق�صيدة
ومقطوعة ,مع حتقيق ن�سبتها وتوثيق روايتها.

مفكرة الشهر

يتناول ه��ذا الكتاب �أدوات حت�سني وتعوي�ض النق�ص املرتبط
بالكالم والفهم والقراءة والكتابة والتفكري والتذكر ،بالإ�ضافة �إىل
ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة الطالب لي�صبحوا �أكرث تنظي ًما وفعالية ،كما
ا�ستعر�ض الكتاب ا�ستخدامات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية،
واملنتجات القائمة على احلو�سبة ال�سحابية ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادر
الإلكرتونية و�أدوات ال�شبكات االجتماعية لتمكني القراء من التعرف
على املنتجات كلما �أ�صبحت متاحة.

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

ربيع الأول
1440هـ
) نوفمرب (

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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ا�ستمر � 4أيام و�شمل  3جل�سات نقا�ش وور�شتي عمل

طالبات «العقول الرقمية» يطلقن مؤتمر «الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء»
شارك في تنظيمه  50طالبة متطوعة وأداره  8طالبات من مختلف المستويات
متابعة :حنان ال�شريف  -منرية
العبد الوهاب
ن��ظ��م ن����ادي ال��ع��ق��ول ال��رق��م��ي��ة
التابع لوكالة عمادة �ش�ؤون الطالب
ل�����ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ات ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم
احلا�سب واملعلومات م�ؤمتر «الذكاء
اال�صطناعي و�إن�ترن��ت الأ���ش��ي��اء»،
وذلك خالل الفرتة � 22 - 19صفر
1440هـ ،و�شارك يف امل�ؤمتر رواد
وم��ه��ت��م��ون ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي
و�إن�ت�رن���ت الأ���ش��ي��اء م��ن من�سوبي
اجلامعة وحت��دي �دًا م��ن من�سوبات
كلية علوم احلا�سب واملعلومات ،ومت
خ�لال امل�ؤمتر عقد ث�لاث جل�سات
ن��ق��ا���ش وث��ل�اث ج��ل�����س��ات خ��ا���ص��ة
بالإ�ضافة �إىل ور�شتي عمل.
جيل الر�ؤية
�����ش����ارك يف ت��ن��ظ��ي��م امل����ؤمت���ر
والإع���داد له  50طالبة متطوعة
وق����ام ب�����إدارت����ه  8ط��ال��ب��ات من
خمتلف التخ�ص�صات وامل�ستويات،
و�أو���ض��ح��ت رغ��د الثنيان رئي�سة
ن��ادي ال��ع��ق��ول الرقمية �أن فكرة
امل�ؤمتر متثل �إحدى مبادرات جيل
الر�ؤية الذي ي�سعى بخطى حثيثة
ل��ل��و���ص��ول �إىل ال��ع��امل الأول من
خ�لال ر�ؤي���ة طموحة ،وه��ي ر�ؤي��ة
 ،٢٠٣٠ورغبة منّا مبواكبة التقنية
ون�شر مفاهيم التطور احلديثة،
م�ؤكد ًة �أن م�ؤمتر «»FUTURE
يج�سد �إميان طالب وطالبات جيل
الر�ؤية بقدرتهم على ن�شر الثقافة
وامل�شاركة يف دف��ع عجلة التطور
والتقنية باعتبارها �أب��رز عنا�صر
بناء امل�ستقبل.
�إثراء املحتوى العربي
�شرف امل�ؤمتر ح�ضور د� .إينا�س
العي�سى وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ،د .ر �ؤى ال��ق��ف��ي��دي

وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
ل�ش�ؤون الطالبات ،د .دنيا الفراج
م�����س��اع��دة وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���ش ��ؤون
ال��ط�لاب ل�����ش ��ؤون ال��ط��ال��ب��ات ،د.
مي�ساء القري�شي عميدة �أق�سام
ال��ع��ل��وم وال��درا���س��ات الطبية� ،أ.
اجلوهرة املانع م�ساعدة الوكيلة
ا لإداري�������ة ل�ل�أن�����ش��ط��ة وا لأن���دي���ة
الطالبية ،وح��ر���ص امل��ؤمت��ر على
اعتماد اللغة العربية يف اجلل�سات
احلوارية انطالقاً من دعمنا للغة
وتنمية و�إثراء للمحتوى العربي يف
املجال التقني ،با لإ�ضافة لدعم
امل�ؤمتر للغة ا لإ���ش��ارة وتوفري كل
ُ�سبل الراحة لأخواتنا الكفيفات.
مقدمة للمبتدئني
عقد يف اليوم الأول �أوىل حلقات
النقا�ش بتقدمي د .ن��ورة الطوير�ش
رئي�سة ق�سم تقنية املعلومات ،ود .هبة
اجلربين دكتوراه يف نظم املعلومات،
وا�ستهدفت اجلل�سة املبتدئني بهذا
املجال كمقدمة ،ومتت �إدارت��ه��ا من
قبل الطالبة دمي��ا العبد ال��ع��ايل.
تبعها جل�سة خا�صة بح�ضور د.
ب��دور الري�س ،دكتوراه يف تطبيقات
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ال��ت��ج��ارة
الإلكرتونية ،واختتمت مبداخلة من
�أ .معاذ بوعائ�شة ،بكالوريو�س يف
الهند�سة وعلوم احلا�سب والأع�صاب،
و� ً
أي�ضا ا�ستهدفت اجلل�سة الكفيفات
العتمادهن على التقنية ب�شكل كبري،
وفئة �ضعاف ال�سمع وال�صم ،وخ�ص�ص
لهن مرتجمة للغة الإ�شارة وحر�ص
النادي على �أن تكون امل�صطلحات
امل�ستخدمة يف الإع�لان��ات و�أث��ن��اء
احلوار باللغة العربية.
م�ستوى متقدم
و�أق���ي���م يف ال��ي��وم ال��ث��اين حلقة
نقا�ش عن تقنية �إن�ترن��ت الأ�شياء
ب ��إدارة الطالبة فاطمة القحطاين،
وا�ستهدفت هذه اجلل�سة امل�ستوى

امل��ت��ق��دم م��ن احل�����ض��ور يف �إن�ترن��ت
الأ�����ش����ي����اء مب�������ش���ارك���ة د .ع��ب�ير
احلميمدي ،رئي�سة ق�سم هند�سة
ال�برجم��ي��ات ب��ع��ن��وان «Area of
 ،»modeling in IOTتالها
امل��زي��د م��ن احل��دي��ث ع��ن ال��ذك��اء
اال�صطناعي مب�شاركة د .الهنوف
الثنيان ،د� .سراب املهيدب ،و� ً
أي�ضا
ع��ر���ض م�صاحب يف ب��ه��و الكلية،
ع���ر����ض ف��ي��ه م�����ش��اري��ع ال��ت��خ��رج
للطالبات التي ترتبط ب�شكل مبا�شر
بتطبيقات �إنرتنت الأ�شياء والذكاء
اال�صطناعي ملرحلتي البكالوريو�س
واملاج�ستري.
روبوتات ذكية
ويف ال������ي������وم ال�����ث�����ال�����ث م��ن
�أي������ام امل�����ؤمت����ر مت ع��ق��د ور���ش��ة
ع��م��ل ب��ع��ن��وان «s guide to
artificial intelligence and
cognitive computing ’A
 »beginnerق��دم��ت��ه��ا �أ .ن��ورة
ال��ن�����ش��وان م��ن ���ش��رك��ة «،»IBM
حت��دث��ت ع��ن �أ���س��ا���س��ي��ات وم��ب��ادئ
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،وتطبيق
ب�سيط للأكواد ،كما مت عقد ور�شة
عمل بعنوان «Smart Video
 »Carsمقدمة من مركز �أبحاث
ال��روب��وت��ات ال��ذك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
مركز االبتكار بتقدمي املدربتني �أ.
ابتهال املطريي� ،أ .منار الن�صار،
وا�ستمرت مل��دة �أرب��ع �ساعات ،مت
خاللها تناول مقدمة عن املو�ضوع
وعالقته بالذكاء اال�صطناعي ثم
البدء باجلانب العملي من برجمة
النظام �إىل تركيب �أج��زاء وقطع
النظام ليتم ت�شغيله.
�أنظمة الطوارئ
وع��ق��دت اجل��ل�����س��ة الأخ��ي��رة يف
ال��ي��وم ال��راب��ع ب�����إدارة الطالبة مها
�شعبي ومب�شاركة د .لينا الطعيمي،
دك���ت���وراه يف ع��ل��وم احل��ا���س��ب ،ود.

ن��ورة احل��ق��ب��اين ،دك��ت��وراه يف نظم
امل��ع��ل��وم��ات ،ود .مل��ي��اء الإب��راه��ي��م،
دكتوراه يف علوم احلا�سب ،بعد ذلك

حتدثت د .جنالء النبهان ،دكتوراه
يف علوم احلا�سب يف جل�سة خا�صة
عن موا�ضيع يف �إنرتنت الأ�شياء،

ح��ي��ث رك�����زت يف ح��دي��ث��ه��ا على
ا�ستخدام �إنرتنت الأ�شياء يف �إدارة
�أنظمة الطوارئ.

«الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء» في ورشة
كتب :جماهد الطخي�س
بح�ضور عميد كلية احلا�سب
واملعلومات وعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة والباحثني اقامت
كلية علوم احلا�سب واملعلومات ور�شة
عمل بعنوان «الذكاء اال�صطناعي
و�إنرتنت الأ�شياء» قدمها الدكتور
حممد القري�شي املتخ�ص�ص يف تعلم
الآل��ة واحلوا�سيب املحيطة وع�ضو
كر�سي �أب��ح��اث احلو�سبة املحيطة
واملتنقلة .بد�أت ور�شة العمل بتفاعل
وا���ض��ح م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
املهتمني يف تعلم الآلة والتي تناول
فيها الدكتور حممد القري�شي �أهم

امل�ستجدات يف هذا املجال.
ويف ختام الرو�شة ق��دم عميد
الكلية ال��دك��ت��ور من�صور الزعري

كلمة �أو���ض��ح فيها �أهمية الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ودوره يف خ��دم��ة
املجتمع.

�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف جلمعية الثقافة بال�رشاكة مع ق�سم الإعالم

ندوة تناقش دور اإلعالم في إدارة الصراع الثقافي
د .المكينزي :اإلعالم انعكاس للثقافة ..ونحن نتحدث عن رؤية ثقافية حتى في الترفيه
م��ت��اب��ع��ة  :ال��ع��ن��ود امل��ن��ي��ع��ي –
اجل��وه��رة �آل ال�شيخ – ���س��وزان��ا
الدو�سري
ا�ست�أنف امللتقى الإعالمي ثاين
ندواته التي خ�ص�صت ملناق�شة دور
«الإعالم وال�صراع الثقايف» ،وذلك
�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف
جلمعية الثقافة والفنون بال�شراكة
مع ق�سم الإعالم ،وذلك يوم االثنني
 2رب��ي��ع الأول  1440ه��ـ امل��واف��ق
 12نوفمرب  2018م ،يف اخليمة
الثقافية مبقر اجلمعية بالريا�ض،
مب�شاركة وح�ضور ع��دد كبري من
�أع�ضاء هئية التدري�س ومن�سوبي
جامعة امللك �سعود وجامعة الإمام
حممد بن �سعود� ،إ�ضافة لبع�ض
الإعالميني من خمتلف ال�صحف
والقنوات الف�ضائية.
�سل�سلة ندوات
ت�أتي ه��ذه الندوة �ضمن جدول
�سل�سلة من الندوات املقرر انعقادها

ملا يقرب من �سبعة �شهور لتداول
ومناق�شة خمتلف املو�ضوعات التي
يناق�شها امللتقى خالل عامي 2018
–  ،2019وذل���ك حت��ت �إ���ش��راف
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ط��ي��ا���ش الأ���س��ت��اذ
امل�شارك بق�سم الإع�لام وامل�شرف
على �إدارة وحترير �صحيفة «ر�سالة
اجلامعة» والدكتورة �أمل التميمي
وكيلة ق�سم الإعالم.
فيلم مرئي
����ش���ارك يف ال���ن���دوة ن��خ��ب��ة من
�أ����س���ات���ذة ق�����س��م الإع���ل��ام منهم
د��� .س��ح��ر م�����ص��ط��ف��ى ،د .ع���ادل
امل��ك��ي��ن��زي ،د .حم���رز غ���ايل ،ومت
خالل امللتقى عر�ض �أوراق بحثية
�سلطت ال�ضوء على دور الإعالم يف
�إدارة ال�صراع الثقايف واحل�ضاري
يف املجتمعات املعا�صرة من زوايا
متعددة ،و�أدارت امللتقى الأ�ستاذة
رمي امل��ط�يرى املحا�ضر بالق�سم،
وا�ستهل اللقاء بعر�ض فيلم مرئي
بعنوان «ال�صراع الثقايف» من �إنتاج
نادي الإعالم.

انعكا�س للثقافة
تطرق الدكتور ع��ادل املكينزي
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم الإع�لام،
يف ورق��ت��ه ال��ب��ح��ث��ي��ة �إىل طبيعة
العالقة التبادلية والتفاعلية بني
الإع��ل�ام وال��ث��ق��اف��ة ،ك��م��ا تو�صل
م���ن خ��ل�ال ط���رح���ه �إىل ت��ب��ع��ي��ة
و�سائل الإع�لام للثقافة ال�سائدة
يف املجتمع ،واعتبارها انعكا�ساً
للثقافة ،وذلك بالتطبيق على عدة
ق�ضايا ووق��ائ��ع حملية وع��امل��ي��ة،
ومنها ق�ضية ج��م��ال خا�شقجي،

وختم قوله بت�أكيده �أننا «نتحدث
عن ر�ؤية ثقافية حتى يف الرتفيه».
قبول وحوار
�أع��ق��ب ذل��ك عر�ضت الدكتورة
���س��ح��ر م�صطفى ،درا���س��ت��ه��ا عن
دور و���س��ائ��ل الإع��ل��ام يف �إذك���اء
ال�صراعات و�إ�شعالها �أم تنمية
االح��ت�رام واحل����وار امل��ت��ب��ادل بني
ال�شعوب ،يف �إط��ار ق�ضية «�شارل
�إي����ب����دو» ب��ع��د ن�����ش��ره��ا ل��ر���س��وم
كاريكاترييه م�سيئة للر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم ،وذلك بالتطبيق

على ال�صحافة العربية الدولية
مل��ع��رف��ة م��ا �إذا ك��ان��ت ت��دع��و �إىل
التمايز وال�صراع مع الآخر الغربي
�أم ت�سعى لإيجاد نوع من القبول
والتعاي�ش امل�شرتك بني الإ�سالم
وال��غ��رب ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن �صحيفة احلياة ا�ستطاعت �أن
تقف يف منطقة و�سط من خالل
عدم تبنيها �أطروحة «هنتنجتون»
عن حتمية ال�صراع بني احل�ضارات
وق��ي��ام��ه��ا ب��ط��رح ح��ل��ول مي��ك��ن �أن
ت�ساعد على التعاي�ش واحلوار.
ثقايف �أم ح�ضاري!
م��ن ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ط��اع ال��دك��ت��ور
حمرز غايل يف ورقته البحثية التي
ا�ستعر�ضها �ضمن فعاليات الندوة
�أن ي�ضع حداً بني مفهومي احلوار
ال���ث���ق���ايف واحل������وار احل�������ض���اري،
وت��ب��ن��ى م��ف��ه��وم احل�����وار ال��ث��ق��ايف
على اعتبار �أن داخ��ل احل�ضارة
الواحدة ثقافات متعددة ،م�ستنداً
يف دعمه ملنطق التعددية والتنوع
�إىل بنود اتفاقية الأمم املتحدة

ال��ت��ي ���ص��درت ع���ام  ،2005كما
ت��ط��رق ل����دور الإع��ل��ام يف �إط���ار
ه��ذه التعددية والتنوع ،وخل�صت
ورقته �إىل �أن احلوار والتفاعل بني
الثقافات ينبغي �أن يكون املحرك
الأ�سا�سي لل�شعوب والدول.
معر�ض «تعاي�ش»
���ص��اح��ب ال��ن��دوة م��ع��ر���ض الفن
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي «ت���ع���اي�������ش» ،ال���ذي
ا���س��ت��ع��ر���ض ل��وح��ات ال��ع��دي��د من
ال��ف��ن��ان�ين حت���ت �إ�����ش����راف جلنة
الفنون الت�شكيلية بالريا�ض حول
«ال�صراع الثقايف والتعاي�ش» ،ويف
اخلتام مت فتح باب املداخالت من
احل�ضور ومنها مداخلة د .ثريا
ال��ب��دوي �أ�ستاذ العالقات العامة
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود وج��ام��ع��ة
القاهرة ،د .نايف الثقيل الأ�ستاذ
امل�����س��اع��د بجامعة امل��ل��ك �سعود،
�أ .عبدالعزيز اليو�سف �صحفي
ب�صحيفة ال��ري��ا���ض� ،إىل جانب
�أ���س��ئ��ل��ة ط�ل�اب وط��ال��ب��ات ق�سم
الإعالم ،والرد عليها.
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ثق بقدرتك على النجاح وسوف تنجح

ل�ستَ بحاجة لأن تكون مفكراً
عظيماً �أو متلك موهبة خارقة
كي حُتقق النجاح والتميز ،لكنك
بحاجة لتعلُّم وفهم ع��ادة التفكري
والت�صرف بالأ�سلوب الذي يجعلك
ت�صل �إىل هدفك� ،آمن بقدرتك على
النجاح و�سوف تنجح ،عالج نف�سك
من اخل��وف والف�شل ،فكر واحلم
ب�صورة �إبداعية ،تعلم كيف تفكر
ب�صورة �إيجابية ،فكر مثل القادة.
ال��ن��ج��اح ال يعتمد ع��ل��ى حجم
عقل الفرد ،بل على حجم تفكريه،
وهناك ت�سا�ؤل م�شروع« :طاملا �أن
التفكري على م�ستوى �أك�بر يحقق
للمرء الكثري ،فل َم ال يفكر اجلميع
على ه��ذا ال��ن��ح��و؟» .والإج��اب��ة �أن
�شخ�صياتنا تت�شكل بنا ًء على �أمناط
التفكري املحيطة بنا ،و�أغ��ل��ب ما
يحيط بنا للأ�سف يدعونا لكبح
تفكرينا ويجذبنا �إىل مرتبة متدنية،
وكل يوم يُقال لنا �إن فر�ص القيادة
مل تعد متاحة ،لذا علينا �أن نقنع
بالأقل ونلعب الدور الثانوي الذي
نلعبه .قال �أح��د امل��دراء وامل�س�ؤول
ع��ن اخ��ت��ي��ار امل��وظ��ف�ين اجل���دد �إن
من يتقدمون لنيل الوظائف التي
تدفع راتباً �سنوياً ق��دره 10.000

دوالر يفوقون ع��دد من يتقدمون
لنيل ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��دف��ع رات��ب�اً
�سنوياً قدره  50.000دوالر بحوايل
� 250 - 100ضعفاً ،وه��ذا يعني
�أن املناف�سة على الوظائف املتدنية
�أ�شد مبائة مرة عنها يف الوظائف
الأرق����ى� ،إذن ال��ط��ري��ق للوظائف
ال��راق��ي��ة �أق�����ص��ر و�أي�����س��ر ،وهناك
الكثري من املنا�صب الرفيعة تنتظر
�أ���ش��خ��ا���ص �اً مثلك ي���ج���ر�ؤون على
التفكري على م�ستوى �أكرب.
�إن الإميان بتحقيق نتائج عظيمة
هو القوة الدافعة وراء كل الإجنازات
واالكت�شافات العظيمة ،والإمي���ان

التفكري النقدي عملية ذهنية تتم بالتدرج
وتنعك�س يف ثالث قدرات رئي�سة هي :التحليل
وما ي�ستدعيه من تقومي ومقابلة ومماثلة,
الإب���داع ويدخل فيه االكت�شاف واالبتكار,
التطبيق ويت�ضمن املعاجلة وتوظيف الأفكار.
�أ .د .دخيل بن عبداهلل الدخيل اهلل
�أ�ستاذ علم النف�س االجتماعي بكلية
الرتبية  -جامعة امللك �سعود

بالنجاح هو املكون الأ�سا�سي الذي ال
غنى عنه يف �شخ�صية الناجحني� ،إن
�آمنت من قلبك بقدرتك على النجاح،
ف�ستحقق ما ت�صبو �إليه من جناح،
ويف املقابل ف�إن عدم الإميان له قوة
�سلبية ،حني يفقد العقل �إميانه ب�أمر
ما ويبد�أ بال�شك فيه ،يبد�أ العقل يف
جذب «امل�ب�ررات» التي تدعم �شكه
هذا ،فال�شك وعدم الإميان بالذات
وعدم الرغبة يف حتقيق النجاح كلها
�أ�شياء م�س�ؤولة عن الف�شل.
م�ؤلفة رواي��ات �صاعدة حتدثت
يف مقابلة مع �أح��د مديري الن�شر
عن طموحها يف عامل الكتابة قائلة:

«ح�سناً �إن ال�سيد «�س»  -وتق�صد
ب��ه �أح��د كبار م�شاهري الكتاب -
كاتب رائع ولن ميكنني بالطبع �أن
�أ���ص��ل �إىل م��ا حققه م��ن جن��اح».
ف�شعر مدير التحرير بالإحباط من
كالمها ،خا�صة و�أنه يعرف امل�ؤلف
«���س» فقال لها� :إن الكاتب «�س»
لي�س بال�شخ�ص فائق الذكاء �أو ذي
العقلية اخلارقة وال ميلك �أي �شيء
مميز �آخ��ر ،با�ستثناء متتعه بقدر
وافر من الثقة بالنف�س� ،إنه ي�ؤمن
ب�أنه واح��د من �أف�ضل الأ�شخا�ص
يف جماله ،وبالتايل يت�صرف وي�ؤدي
على هذا الأ�سا�س.

فكر خارج كرات التنس تمنع كارثة بحرية

الصندوق

يف منت�صف �ستينات القرن املا�ضي غرقت
�إح���دى ال��ن��اق�لات العمالقة يف م��ي��اه اخلليج
العربي وعلى متنها ق��راب��ة �ستة �آالف ر�أ���س
من الأغ��ن��ام ،وف��ور انت�شار اخل�بر �أ�سقط يف
يد خرباء النقل البحري ،فوجود هذه الكمية
ال�ضخمة من الأغنام النافقة يف مياه اخلليج
يعني كارثة بكل املقايي�س ،فالبيئة البحرية يف
مكان غرق ال�سفينة وامل�ساحة الكبرية املحيطة
بها �أ�صبحت مهددة بالدمار ،واحتمال انت�شار
التلوث والأوبئة على �سطح املاء �أ�صبح احتمال
ال يقبل ال�شك.
البحث عن حل
�إذن على امل�س�ؤولني �أن يجدوا ح ً
ال لإخالء
ال�سفينة من حمولتها دون ت�سرب تلك احلمولة
�أو �أج���زاء منها �إىل املياه وكيف يحدث هذا
وال�سفينة يف قاع اخلليج؟ و�أي حماولة لإخالئها
متا ًما تبدو ع�سرية التحقق ،ناهيك عن �أنه ال بد
من ت�سرب بع�ض تلك الأغنام امليتة �أثناء عملية
حتطيم �أحد جدران املركب لإخراج احلمولة،

�إذن البد من رفع تلك ال�سفينة
�إىل �سطح البحر و�سحبها �إىل
ال�شاطئ و�إفراغها على مهل،
ولكن كيف يحدث هذا؟!
حل خمتلف متا ًما
و�����س����ط ح����ال����ة ال�ت�رق���ب
امل�صحوب بقلق �شديد خرج
�أحد اخلرباء بحل يبدو للوهلة
الأوىل �شديد ال��غ��راب��ة ،فقد
طلب توفري كميات �ضخمة من
ك��رات تن�س الطاولة «البينج
بوجن»! ومع �أن الفكرة ب�سيطة جدًا �إىل حد عدم
ت�صديقها وطريفة �إىل حد �أنها تثري ال�ضحك
�أكرث من الإعجاب� ،إال �أن امل�س�ؤولني القلقني
على �صحة بيئتهم ومواطنيهم مل يجدوا بدًا من
قبولها ،ومت توفري كل ما �أمكن احل�صول عليه
يف �أقرب وقت من كرات البينج بوجن حتى و�صل
عدد الكرات �إىل  27مليون كرة!
فكرة احلل
كانت الفكرة تقوم على ملء ال�سفينة بهذه
الكرات �إىل احلد الذي يجعلها حتاول مقاومة
�ضغط امل��اء يف الأعماق فتطفو على ال�سطح
ومعها ال�سفينة العمالقة ،وبعد �إح�ضار الكرات
راح الغوا�صون ينفذون الفكرة ،دفعات ودفعات

صورة نقدية

أجمل تعليق
�أكرث اختالفاتنا ب�سبب نظرة كل منا للأمور من
زاويته اخلا�صة وعدم حماولة االنتقال �إىل مواقع
الآخرين للنظر من زواياهم.
طارق بن عبدالعزيز املعجب
كلية علوم الأغذية والزراعة

التفكير النقدي
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م��ن ال��ك��رات حت��ت��ل مكانها داخ���ل جتويفات
الناقلة ،والكل ينتظر بني �آمل وم�شكك ،وو�سط
�صيحات الإعجاب من اجلميع راحت ال�سفينة
تطفو م��ن ج��دي��د ومت منع ك��ارث��ة بحرية من
الوقوع بف�ضل تفكري خمتلف.
م�صدر الفكرة
قد يتبادر لذهنك �أن �صاحب هذا التفكري
و�صل �إليه نتيجة خربات طويلة يف �إنقاذ ال�سفن
الغارقة �أو �أنه قد در�س هذه الطريقة العجيبة
يف معاهد �أعايل البحار يف الدول الكربى ،لكن
احلقيقة التي �أف�صح عنها الرجل فيما بعد هي
�أنه ر�أى هذه الفكرة من قبل ولكن لي�س على
�أر�ض الواقع وال يف املعاهد املتخ�ص�صة ،بل يف
�إحدى جمالت الر�سوم اخلا�صة بالأطفال!

سيـــن
وجيم
ما أفضل مهارات وآليات جمع
المعلومات وتنظيمها؟
هناك مهارات و�آليات جلمع املعلومات وتنظيمها يجب
على طالب العلم معرفتها وا لإملام بها ،ومنها:
 املالحظة :Observingاحلوا�س اخلم�س
من
أكرث
�
أو
�
يق�صد بها ا�ستخدام واحدة
ِّ
«الإب�صار ،ال�سمع ،الذوق ،ال�شم ،اللم�س» للح�صول على
معلومات عن ال�شيء �أو الظاهرة التي تقع عليها املالحظة.
 املقارنة :Comparingه��ي �إح���دى م��ه��ارات ال��ت��ف��ك�ير ا لأ���س��ا���س��ي��ة ،وت��ف��ي��د يف
التعرف على �أوجه ال�شبه واالختالف بني �شيئني �أو �أكرث،
تفح�ص العالقات بينهما ،والبحث عن نقاط
عن طريق
ُّ
االت��ف��اق واالخ��ت�لاف ،ور�ؤي���ة م��ا ه��و م��وج��ود يف �أحدهما
ومفقود يف الآخر.
 الت�صنيف :Classifyingهي مهارة تفكري �أ�سا�سية لبناء ا لإطار املرجعي املعريف
للفرد ،وميكن اعتبارها من �أهم مهارات التعلم والتفكري
الأ���س��ا���س��ي��ة ،وتقت�ضي ف��رز امل��ع��ل��وم��ات وترتيبها ح�سب
�أهميتها ورتبتها ،ذلك �أن قدرتنا على �إحلاق �أو ت�صنيف
الأ�شياء �أو اخل�برات اجلديدة �ضمن منظومات �أو فئات
م�ألوفة لدينا  -حت ِّد ُد طبيعة ا�ستجاباتنا لها.
 الرتتيب :Orderingهو مهارة تفكري �أ�سا�سية من مهارات جمع املعلومات
وتنظيمها ،ويعني و�ضع املفاهيم �أو ا لأ�شياء �أو الأحداث
التي ترتبط فيما بينها ب�صورة �أو ب�أخرى يف �سياق متتابع
وف ًقا ملعيار معني ،فا لإن�سان يك ِّون �صو ًر ا ذهنية �أو مفاهيم
للأ�شياء التي يتع َّر�ض لها م��ن واق��ع خ�برات��ه التعليمية
وال�شخ�صية ،ويعطي لك ِّل مفهوم �أو �شيء ا�س ًما �أو عنوا ًنا
خمتل ًفا .
 تنظيم املعلومات :Organizing Dataالبحاث ل��دى املتعلم �أك�ثر �أهمية من
�إن تنمية العقل
َّ
ً
في�ضا من املعلومات التي ميكن �أن يتو�صل �إليها
تلقينه
بنف�سه� ،إذا �أُتيحت له فر�ص الرجوع �إىل م�صادر هذه
املعلومات.
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مثلها عميد �ش�ؤون الطالب ومدير الأندية ونخبة من مميزي الن�شاط الطالبي

«الجامعة» تشارك في ملتقى سفراء الحوار بين
األديان بتونس
نظم الملتقى الكشافة التونسية بالتعاون مع االتحاد العالمي للكشاف المسلم وشارك به وفود من  24دولة
تقرير :حممد عبداجلليل �سالم

���ش��ارك وف��د م��ن اجلامعات ال�سعودية
ممثلة بـ«جامعة امللك �سعود وجامعة الأمري
�سطام وجامعة املجمعة وجامعة اجلوف»
ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س جمل�س ع��م��داء ���ش ��ؤون
الطالب يف اململكة وعميد �ش�ؤون الطالب
بجامعة امللك �سعود �أ .د .فهد القريني
وم��دي��ر الأن��دي��ة الطالبية بجامعة امللك
�سعود عبداهلل املالكي يف امللتقى العاملي
ل�سفراء احل��وار بني الأدي���ان ،وال��ذي �ضم
�أكرث من  150م�شاركاً من  24دولة ،وذلك
يف والية احلمامات بجمهورية تون�س خالل
الفرتة من � 5إىل  8نوفمرب والذي نظمته
الك�شافة التون�سية بالتعاون مع االحت��اد
العاملي للك�شاف امل�سلم.

السفير السعودي :لمست في طالب جامعاتنا ثقافة عالية وخلقًا حميدًا واحترافية تثري سوق العمل
 5جل�سات و 3ور�ش
ت�ضمن برنامج امللتقى خم�س جل�سات علمية وثالث
ور�ش عمل متحورت حول عناوين عديدة �أهمها «الأديان
ال�سماوية وال�سالم» و«الإ���س�لام وح��وار احل�ضارات»
و«القيم امل�شرتكة بني الأدي���ان» ،بينما تناولت الور�ش
التدريبية «�إعداد دليل ال�سفري» ودرا�سة بيان تون�س.
و�صف الرحلة
و�صل وفد جامعة امللك �سعود بقيادة مدير الأندية
الطالبية الأ�ستاذ عبداهلل املالكي برفقة نخبة من
املميزين يف الن�شاط ال��ط�لاب��ي �صباح ي��وم اجلمعة
املوافق � 2018/11/2إىل العا�صمة تون�س وك��ان يف
ا�ستقبالهم عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د .فهد بن حمد
القريني وانطلقوا منها ملقر �إقامتهم يف والية احلمامات
وا�ستقروا فيها ملدة �ستة �أيام من حلظة و�صولهم.
دليل ال�سفري
انطلق امللتقى العاملي ل�سفراء احلوار بني الأديان من
والية احلمامات يف جمهورية تون�س ال�شقيقة ،وا�ستمر
ملدة ثالثة �أيام قدمت فيها خم�س جل�سات علمية وثالث
ور�ش عمل و�إعداد «دليل ال�سفري».
االفتتاح الر�سمي
رعى معايل وزير ال�ش�ؤون الدينية بتون�س د� .أحمد
عظوم وبح�ضور امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور حممد
التوم ،افتتاح احلفل ،و�ألقى عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د.
فهد القريني خالل احلفل كلمة بالنيابة عن اجلامعات
ال�سعودية الأرب��ع امل�شاركة يف امللتقى ،واختتم معايل

ال��وزي��ر احل��ف��ل بتد�شني ح�سابات م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي لالحتاد العاملي للك�شاف امل�سلم.
احلفل اخلتامي
اختتم امللتقى العاملي ل�سفراء احل��وار بني الأدي��ان
ب ��إع�لان ب��ي��ان تون�س وت��ك��رمي اجل��ه��ات امل�شاركة ويف
مقدمتها جامعة امللك �سعود ممثلة مبدير الأن��دي��ة
الطالبية رئي�س االحت���اد ال��ع��امل��ي للك�شافة ورئي�س
الك�شافة التون�سية وحدي العبيدي وعدد من قيادات
الك�شافة البارزين.
ومت بعد انتهاء فعاليات امللتقى ا�صطحاب الوفود
امل�شاركة يف زيارة للجامعات التون�سية واملعامل التاريخية
التون�سية ،وزيارة جلامع عقبة بن نافع ،ومركز الدرا�سات
الإ�سالمية بتون�س ،ومعهد اخلطابة يف القريوان ،وكذلك
جامعة الزيتونة ،وجامعة تون�س املنار.
زيارة ال�سفارة
واختتم وفد اجلامعات ال�سعودية برناجمه يف تون�س
بزيارة ل�سفارة اململكة العربية ال�سعودية والتقى فيها
�سفري خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني حممد ب��ن حممود
العلي ،وخ�لال ال��زي��ارة �أل��ق��ى كلمة ال��ط�لاب بالنيابة
عن اجلامعات ال�سعودية امل�شاركة يف امللتقى الطالب
عبدالعزيز العمران �أمام ال�سفري.
ثقافة واحرتافية
من جانبه �أ���ش��اد �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
يف تون�س بالن�شاطات الطالبية يف اجلامعات ودورها

الكبري ب�إعداد قادات امل�ستقبل ،واختتم حديثه بالثناء
على طالب اجلامعات وما وجده منهم من ثقافة عالية
وخلق حميد واحرتافية ترثي �سوق العمل ،ويف ختام
دروعا تذكارية بهذه
الزيارة قدمت اجلامعات ال�سعودية
ً
املنا�سبة ل�سعادته.
الطالب امل�شاركون
�شارك يف هذه الزيارة عدد من الطالب املتميزين
يف الأن�شطة الطالبية بجامعة امللك �سعود ،وهم :مدير
ن��ادي الإع�لام عبدالعزيز خالد العمران ،مدير نادي
ال�صيدلة ورئي�س الفريق التنظيمي عبدالرحمن فايز
ال�سويد ،رئي�س ال�شراكة الطالبية �أحمد فاروق عرب،
رئي�س مبادرة كفة نواف حممد �آل �سليمان ،نائب رئي�س
املركز التطوعي علي �سليمان العتيق.
بطاقات �شكر
يف ختام الزيارة وجه الوفد امل�شارك �شكره ملعايل
مدير اجلامعة د .بدران العمر على �إتاحته هذه الفر�صة
املميزة والتي �ساهمت يف �صقل خربات ومهارات طالب
جامعة امللك �سعود ورف��ع م�ستوى ال��وع��ي م��ن خالل
االحتكاك مبثل هذه اخلربات والثقافات املختلفة.
كما �شكروا الداعم الأول لطالب اجلامعة �أ .د .فهد
بن حمد القريني واملوجه الأول لهم من خالل الن�شاطات
الال�صفية و�إر�شادهم للطرق ال�سليمة لأخذ اخلربات
الفريدة والتي متيز ط�لاب جامعة امللك �سعود عن

زمالئهم من اجلامعات الأخرى ،وكذلك املحرك الأول
للأندية الطالبية ون�شاطاتها �أ .عبداهلل املالكي على
جميع ما قدم ،وهذا �إن دل ف�إنه يدل على وجود قيادات
مميزة يف جامعة امللك �سعود تدفع الطالب لالحرتافية
بالعمل لتجهيزهم ل�سوق العمل ب�شكل �أكرب.
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معهد التصنيع المتقدم «ينتج» الدفعة الثانية
من سيارات الجولف

د .الخليفة :نتطلع للتوسع في اإلنتاج وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مستثمرين وطنيين

ق��ام فريق العمل مبعهد الت�صنيع املتقدم بت�سليم
دفعة جديدة من �سيارات القولف الكهربائية لعدد من
اجلهات امل�ستفيدة يف اجلامعة ،ومت ت�صميم ال�سيارات
و�إنتاجها بالكامل يف ور�ش املعهد ،وي�أتي هذا يف �إطار
اهتمام املعهد مب�شاريع نقل تقنية الت�صنيع وتدعيم ربط
البحث العلمي بال�صناعة واال�ستفادة من املوارد املتاحة
وتدريب طالب م�شاريع التخرج على عمليات الت�صميم
الهند�سي باحلا�سب الآيل مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف
اخلطة الإ�سرتاتيجية للمعهد يف نقل التقنية وتوطني

ال�صناعات.
توفري ٪ 20
الدكتور ه�شام بن �صالح اخلليفة امل�شرف على معهد
الت�صنيع املتقدم ،رفع �شكره وتقديره لإدارة اجلامعة
على الدعم والرعاية التي يلقاها املعهد ،و�أو�ضح �أن عدد
م�شاريع التخرج التي يعمل عليها املعهد حال ًيا تبلغ 20
م�شروع تخرج ي�شارك  50طالباً من كلية الهند�سة ،وي�أتي
يف مقدمة تلك امل�شاريع م�شروع ت�صميم و�إنتاج �سيارات
اجلولف الكهربائية ،والذي بد�أ العمل به خالل الف�صل

الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1439/1438هـ،
ويتكون فريق امل�شروع من مهند�سني وفنيني وطالب،
و�أ�شار �إىل �أن تكلفة �إنتاج �سيارة اجلولف تعترب �أقل
من نظريتها امل�ستوردة من اخلارج بن�سبة  ٪ 20يف حالة
الإنتاج الكمي.
مراحل الت�صميم والإنتاج
وحول عدد �سيارات اجلولف التي مت �إنتاجها حتى
الآن واجلهات امل�ستفيدة �أكد د .اخلليفة �أن امل�شروع
�أنهى حتى الآن مرحلتني من مراحل الت�صميم والإنتاج،

تطوير مهني للطالب
والباحثين والفنيين

ت�صميم وت�صنيع
ونتيجة لتعدد املجاالت وات�ساعها والطبيعة املتنوعة
ملجاالت الت�صميم والت�صنيع ذات ال�صلة مبجاالت
الأن�شطة العامة للمعهد ،فقد �أدرك املعهد منذ
البداية �أن الرتكيز البحثي والتقني يعد �أم ًرا �أ�سا�سياً
لتطوره ،ويتطلع معهد الت�صنيع املتقدم �أن يقوم بدور
�أ�سا�سي يف عملية البحث والتطوير ملواكبة التغريات
والتطورات التقنية يف جماالته التخ�ص�صية.
 3عنا�صر �أ�سا�سية
ويدرك املعهد هدفه الرامي �إىل حتقيق الريادة يف
جماالت الت�صميم والت�صنيع من خالل ثالثة عنا�صر
�أ�سا�سية على النحو التايل:
 - 1البحث والتطوير يف الت�صميم والت�صنيع من
خالل املبادرات اخلا�صة باملعهد� ،أو من خالل امل�شاركة
يف فر�ص التعاون البحثي املحلية والدولية ،ويت�ضمن
هذا اجلانب القيام بتبني وتنفيذ امل�شروعات البحثية
املتميزة يف خمتلف املجاالت التي يدعمها املعهد ،كما
يت�ضمن �إجراء التح�سينات امل�ستمرة والنمو امل�ستقبلي
للربامج والأن�شطة البحثية ا�ستجابة لالحتياجات

اجلديدة والنا�شئة يف جماالت ت�صميم وتطوير املنتج
وت�صنيعه ويف املواد الهند�سية.
 - 2التطوير املهني للطالب والباحثني والفنيني يف
جماالت الت�صنيع املتقدم وهند�سة امل��واد؛ ويت�ضمن
ذلك تقدمي التدريب املتخ�ص�ص لطالب اجلامعة يف
الت�صنيع املتقدم ،وت�صميم املنتج ال�صناعي وم��واد
الت�صنيع ،وكذلك الإ�سهام يف الربامج الأكادميية،
ودعم م�شروعات التخرج وبحوث طالب الدرا�سات
العليا يف املجاالت التخ��ص�صية للمعهد.
 - 3الأن�شطة التعاونية وخدمة املجتمع على��شكل
�أعمال بحثية وخدمات ا�ست�شارية يف جماالت الت�صنيع
املتقدم؛ ويت�ضمن ذل��ك �إج��راء درا���س��ات ا�ست�شارية
متخ�ص�صة ،وور�ش تدريبية ملهند�سي ال�صناعة حول
تقنيات الت�صنيع ،وكذلك تقدمي خدمات فنية للقطاع
ال�صناعي املدين والع�سكري ،مثل االختبارات املعملية
للمنتجات ال�صناعية ،وت�صميم وت�صنيع قطع الغيار.
جماالت معهد الت�صنيع
 - 1الت�صنيع :يهتم هذا املجال بتقنيات وعمليات

ان��ط�لا ًق��ا م��ن ا�سرتاتيجية جامعة امل��ل��ك �سعود
ور�ؤيتها امل�ستقبلية  2030املبينة على �أ�س�س ال�شراكة
املجتمعية ملواءمة جوانب التنمية املختلفة يف كافة
القطاعات الإنتاجية يف اململكة ،والريادة العاملية يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،فقد برزت �أهمية الت�صنيع
املتقدم ودوره يف املجال ال�صناعي ك�أحد الق�ضايا
التي ت�ستدعي االهتمام الكبري من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،لذا �أن�ش�أت اجلامعة معهد الت�صنيع املتقدم
عام 1433هـ للإ�سهام يف مواجهة التحديات التقنية
املتزايدة وتلبية الطلب املتنامي على احللول الفعالة
يف جماالت ت�صميم وت�صنيع املنتجات ،وزي��ادة حجم
اال�ستفادة من الإمكانات الفنية والتقنيات املتاحة
خلدمة قطاع �أكرب من العمالء يف جماالت ال�صناعة.

ويف املرحلة الأوىل مت �إنتاج � 5سيارات ومت توزيعها
على اجلهات التالية� :إدارة املتابعة ،معهد امللك عبداهلل
للبحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،عمادة التعامالت
الإلكرتونية ،ويف املرحلة الثانية مت �إنتاج � 5سيارات
ومت توزيعها على اجلهات التالية� :إدارة املتابعة ،معهد
ري���ادة الأع��م��ال ،الإ���س��ت��اد الريا�ضي ،وختم الدكتور
اخلليفة ت�صريحه بالقول �إن املعهد يتطلع للتو�سع يف
�إنتاج �سيارات اجلولف وعقد اتفاقيات اتفاقيات �شراكة
وتعاون مع م�ستثمرين وطنيني.

الت�صنيع املتقدم مثل الت�صنيع الرقمي املبا�شر ،وت�صنيع
ال��ن��م��اذج ال�سريعة ،والت�صنيع امل��اي��ك��رو ،وعمليات
الت�صنيع غري التقليدية والرقمية ،كما يهتم هذا املجال
ب�صياغة ومراجعة وتنفيذ برامج اال�سرتاتيجيات
ال�صناعية ،واخلطط التنفيذية للت�صنيع والتكامل
ال�صناعي و�سال�سل وعمليات الإم���داد ال�صناعية
وحتليل وت�صميم منظومات الت�صنيع.
 - 2ت�صميم وت�ط��وي��ر امل�ن�ت��ج :ويهتم ه��ذا املجال
مبهام عملية ت�صميم املنتج ال�صناعي اجلديد ،وتطوير
املنتجات احلالية ،وتقدمي احللول التقنية احلديثة يف
جمال ا�ستعادة املوا�صفات الفنية والوظيفية للمنتجات
وقطع الغيار وتطويرها واختبارها.
 - 3التحليل الهند�سي :يهدف �إىل التحقق من
كفاءة وج��ودة الت�صاميم قبل تنفيذها و�إيجاد حلول
هند�سية خمتلفة لكثري من �أنواع التحليالت الهند�سية،
مثل حتيل الهياكل والت�أثريات احلرارية واالهتزازات
الرئي�سية والت�صميم الأم��ث��ل للأ�شكال الهند�سية
واختبارات املوائع.
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يبلغ حجمه �سد�س حجم ال�شم�س وعمره
 13.5مليار عام فقط

جامعة جونز هوبكنز
تكتشف نجمًا قديمًا في
«درب التبانة»

و�صفوه بـ«موطن للبكترييا»

تحذير من انتقال البكتيريا عبر
مرش االستحمام
ت��و� �ص �ل��ت درا� � �س� ��ة ع �ل �م �ي��ة ح� ��ول ال�تر� �س �ب��ات
البكتريية املرتاكمة يف مر�ش اال�ستحمام باملنازل
يف ال��والي��ات املتحدة و�أوروب��ا �إىل نتائج مثرية،
حيث تو�صل الباحثون �إىل �أن ه�ن��اك مناطق
ج�غ��راف�ي��ة مي�ك��ن و�صفها ب��أن�ه��ا ب ��ؤر للبكترييا
ال�ضارة .كما وجد الباحثون �أن املايكوبكترييا،
�أو م��ا ت���س�م��ى ب��ال�ف�ط��ري��ات ،ت�ع�ت�بر �أك�ث�ر �أن ��واع
البكترييا �شيوعً ا يف مر�ش اال�ستحمام ،وتبني
�أن امل�ي�ك��روب�ك�ت�يري��ا �أك�ث�ر ان�ت���ش��ارًا يف ال��والي��ات
املتحدة منها يف �أوروب� ��ا ،حيث ت��زده��ر يف مياه
ال�صنابري �أك�ث�ر منها يف م�ي��اه الآب� ��ار ،وف� ً�ق��ا ملا
ً
نقال
ن�شرته �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية
ع��ن دوري� ��ة « »mBioال �� �ص��ادرة ع��ن اجلمعية
الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.
عامل جرثومي
وق���ال ب��روف��ي�����س��ور ن���وح ف��ي�يرر م��ن جامعة
كولورادو بولدر« :هناك عامل جرثومي مذهل
يزدهر يف ر�أ�س مر�ش حمامك ،وميكن �أن ميطر
ج�سمك بها يف كل مرة ت�ستحم فيها ،ومعظم
هذه امليكروبات غري �ضارة ،لكن القليل منها
يت�سبب يف �أ���ض��رار ،وت�ساعد ه��ذه الدرا�سة
البحثية يف فهم كيفية قيامنا ب�أعمال وقائية،
ب��داي��ة م��ن �أن���واع �أنظمة معاجلة امل��ي��اه ،التي
ن�ستخدمها و�صوالً �إىل امل��واد التي يف�ضل �أن

ي�صنع منها مر�ش اال�ستحمام ،وهي �إج��راءات
ميكن �أن ت�سهم يف تغيري تركيبة تلك املجتمعات
امليكروبية».
جامعة كولورادو
قام الفريق البحثي بتحليل احلم�ض النووي،
ال���ذي مت جمعه م��ن  656مر�شاً منزلياً يف
الواليات املتحدة ويف  13دولة �أوروبية ،وقاموا
مب�سح الأج����زاء الداخلية م��ن ر�ؤو����س الد�ش
با�ستخدام �أدوات فح�ص متخ�ص�صة ،ثم قاموا
ب�إر�سال عينات «بيوفيلم» بالربيد �إىل الفريق
البحثي يف جامعة كولورادو بولدر ،ومن خالل
ت�سخري تقنية ت�سل�سل احلم�ض النووي ،ا�ستطاع
الباحثون حتديد الأنواع البكتريية ،التي عا�شت
يف الرت�سبات املرتاكمة ب��داخ��ل ر�أ����س مر�ش
اال�ستحمام ومدى كثافة تركزها.
خريطة البكترييا
عندما و�ضع الباحثون خريطة للمواقع التي
انت�شرت فيها �أنواع البكترييا امل�سببة للأمرا�ض،
ك�شفت اخلرائط عن «النقاط ال�ساخنة» التي
تقابل املناطق التي تنت�شر فيها �أمرا�ض الرئة
الال�سلية « »NTMغ�ير املنت�شر �أك�ث�ر من
غريها ،وتبني �أنها تنت�شر يف �أجزاء من جنوب
كاليفورنيا ،وفلوريدا ونيويورك ،مع ت�سليط

ال�ضوء على ال��دور املحوري املحتمل لبكترييا
مر�ش اال�ستحمام يف نقل املر�ض.
مطهرات الكلور
ويعتقد الباحثون �أن ال�سبب وراء التباين
وال��زي��ادة والنق�صان يف ن�سب املايكوبكترييا
بح�سب اختالف املناطق يرجع �إىل ا�ستخدام
املطهرات الكلورية ،حيث ت�ستطيع الفطريات
�إىل حد ما مقاومة املطهرات ،التي تعتمد يف
تكوينها على الكلور ،وهي التي ت�ستخدم بكثافة
يف الواليات املتحدة �أك�ثر من �أوروب��ا ،ويف�سر
هذا �سبب �أن هناك �أنواعاً بكتريية �أخرى تكون
�أكرث قدرة على النمو يف مياه مر�ش اال�ستحمام
يف �أوروبا ،ولكن يتم الق�ضاء بفاعلية �أكرث على
ال�سالالت التي ت�سبب املر�ض.
املر�ش البال�ستيكي �أف�ضل
ويقول الفريق البحثي �إن املواد امل�صنوع منها
ر�ؤو���س مر�ش اال�ستحمام تلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا
� ً
أي�ضا.
ويو�ضح الباحثون �أنه مت اكت�شاف �أن املزيد
من الفطريات تتواجد يف ر�ؤو�س املر�ش املعدنية
باملقارنة مع تلك امل�صنوعة من مواد بال�ستيكية،
التي تقوم بت�صفية جمتمعات بكتريية متنوعة،
مما يحول دون �أن تراكم املايكوبكترييا بكرثة.

حذرت من ا�ستمرار الظواهر املناخية املتطرفة..جامعة بن�سلفانيا:

تقليل انبعاثات الفحم يبطئ التغير المناخي

حمل العام املا�ضي هجمة جوية مرعبة من
اجلفاف واحلرائق يف والية كاليفورنيا الأمريكية
لتتحول �إىل عوا�صف مدمرة يف جميع �أنحاء
ال��ع��امل وي��ظ��ن ال��ع��ل��م��اء �أن ال��ظ��واه��ر املناخية
املتطرفة �ستزداد �سو ًءا �إذا ا�ستمر اعتمادنا على
الوقود الأح��ف��وري ،وي�شري بحث جديد ن�شرته
جملة «�ساين�س �أدفان�س�س» الأمريكية �إىل وجود
طريقة لإب��ط��اء االح��ت�رار ال��ع��امل��ي ،م��ا مينحنا
مزيدًا من الوقت لالنتقال �إىل الطاقة النظيفة
واملتجددة.
كيو �آر �إيه
در���س البحث ال��ذي �شارك فيه ع��امل الأر���ض
البارز مايكل مان من جامعة بن�سلفانيا الأمريكية،
مناذج عديدة للتنب�ؤ مبا ي�سمى �أحداث «ت�ضخيم
�شبه الرنني» �أو ما ي�سمى اخت�صا ًرا بالإجنليزية
«كيو �آر �إي��ه» ،انطال ًقا من النماذج امل�شرية �إىل
اً
و�صول �إىل
انخفا�ض �ضئيل يف تلك الأح���داث،
النماذج املحذرة من احتمال الزيادة مبقدار ثالثة
�أ�ضعاف .وتقع �أح��داث كيو �آر �إيه عندما تتعطل

التيارات النفاثة ،و�أمن��اط الرياح العاملية منها
ب�شكل �أ�سا�سي ،وتعلق جيوب ال��ه��واء ال�ساخنة
والباردة يف مكانها ،وهي ترتبط مبا�شرة ب�أحداث
الطق�س املتطرفة كاجلفاف والعوا�صف ،ويرجح
البحث زي��ادة �أح��داث كيو �آر �إي��ه بن�سبة ،% 50
ما ي�سفر عن طق�س خطري خالل القرن احلادي
والع�شرين� ،إذا ا�ستمر اعتمادنا على الفحم
والنفط.
فحم نظيف
ويعود �سبب اخللل يف التيارات النفاثة �إىل
هباء جوي ينبعث يف اجلو نتيجة احرتاق الفحم،
وميكن ت�أجيل �أ�سو�أ الأحوال اجلوية الناجمة عن
تغري املناخ حتى منت�صف القرن �إذا اعتمدت
حم��ط��ات ح��رق الفحم تقنيات للم�ساعدة يف
ت�صفية الهباء ،وقد ال يوفر ذلك حلاً جذر ًيا� ،إال
�أن النتيجة قد تعطينا مزيدًا من الوقت لتبنّي
الطاقة النظيفة يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،و�إال
فلنح�ضر �أنف�سنا ال�ستقبال �أ�سو�أ النماذج املناخية
يف امل�ستقبل القريب.

ظواهر مناخية متطرفة
وت�شري النماذج املناخية �إىل �أن ارتفاع م�ستوى
ثاين �أك�سيد الكربون ودرجة حرارة الغالف اجلوي
هو امل�س�ؤول عن ارتفاع ن�سبة الطق�س املتطرف
وزيادة حدّته ،و�أنه �سبب ما ن�شهده من عوا�صف
و�أعا�صري م��داري��ة و�أي���ام مل نعتد مثل حرارتها
ورطوبتها؛ ف�لا عجب �إذن �أن يُ�ص ِّنف املنتدى
االقت�صادي العاملي ،الطق�س املتطرف من �أكرب
الأخطار البيئية املحدقة بالب�شرية يف .2018
ووثقت درا���س��ات علمية احل���وادث الناجمة عن
موجات احلر املدمرة ،لت�شري �إىل �أن موجة حر
حلت يف �أوروب��ا عام  2003ت�سببت يف وفاة نحو
� 70ألف �شخ�ص ،وموجة �أخرى اجتاحت رو�سيا يف
العام  2010و�أدت �إىل وفاة نحو � 55ألف �شخ�ص.
فو�ضى مناخية
ويقول مايكل مان« :ميكن للتغري املناخي �أن
يت�سبب بتغريات حادة يف درجات احلرارة ،وهذا
خمتلف عن التغريات العادية الطبيعية ،وعلى
الرغم من االرت��ف��اع العام يف درج��ات احل��رارة،
ميكن �أن ن�شهد باملقابل �أحدا ًثا مناخية �شديدة
ال�ب�رودة يف �أم��اك��ن مثل �شمال �شرق ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ،وه����ذا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي
واالحتبا�س احلراري».
وي�����ض��ي��ف �إن «ه����ذا ل���ن ي��ح��دث ك���ل �شتاء
بال�ضرورة ،لكن يجب � ً
أي�ضا �أال نعتربه �شذو ًذا
يحدث ملرة واح��دة� ،إذ يت�سبب الت�أثري الب�شري
امل�ستمر على مناخ الأر�ض ب�آثار طويلة الأمد ،وقد
ت�ضر بالكوكب ب�صورة ال ميكن عك�س مفعوله،
ولهذا يجب �أن نبحث عن حلول الطاقة النظيفة
ونفعل ما بو�سعنا لت�أمني حياة مريحة على الأر�ض
للأجيال املقبلة».

ميا يف الطبقات
اكت�شف علماء الفلك يف جامعة جونز هوبكنز جن ًما قد ً
اخلارجية من جمرة درب التبانة ،قد يكون �أحد �أقدم النجوم يف العامل،
و�سين�شر بحثٌ جديد قري ًبا يف دورية �أ�سرتوفيزيكال جورنال عن هذا
النجم امل�سمى «�2إم �إيه �إ�س �إ�س جيه  5104378-18082002بي»
ويبلغ حجمه �سد�س حجم ال�شم�س ويقدر �أن عمره  13.5مليار عام� ،أي
�أنه تك ّون بعد ن�ش�أة الكون بنحو  300مليون عام فح�سب.
نعرف �أن هذا النجم قدمي جدًا ب�سبب املعادن التي تك ّونه ،فعندما
متوت النجوم تك ّون بقاياها جنو ًما جديدة ،وتنتج تفاعالت االندماج
النووي التي حتدث �أثناء ذلك معادن ثقيلة مثل الذهب والبالتني ،وكلما
زادت هذه املعادن ،ي�شري ذلك �إىل �أن عملية انفجار النجم وموته وتك ّون
جنوم جديدة من بقاياه تكررت مرات عديدة.
لكن هذا النجم يت�ضمن كمية �صغرية من املعادن الثقيلة ،ولذا يرى
علماء الفلك �أن��ه من اجليل الثاين يف الكون و�أن �سلفه تك ّون خالل
االنفجار العظيم ،وعند مقارنته مع ال�شم�س جند �أنها تك ّونت بعده
ب�أجيال عديدة� ،إذ يقل عمرها عنه بنحو  4.6مليار عام.
هذا النجم �أقدم من �أي �شيء �آخر يف جمرتنا ،ورمبا ي�ساعد اكت�شافه
يف اكت�شاف جنوم �أقدم ،ويعني ذلك �أننا قد نعرف قري ًبا املزيد عن كيفية
ن�ش�أة الكون بعد االنفجار العظيم ،ونفهم �أ�صولنا ب�صورةٍ �أف�ضل.

�صممها فريق من جامعة كاليفورنيا ومفيدة للم�صابني باحل�سا�سية

أداة لتحليل الهواء الذي
نتنفسه

يف ك ّل دقيقة تق�ضيها خارج منزلك ،ت�ستن�شق مئات اجل�سيمات الغبارية
احليوية ،مثل :غبار الطلع والأبواغ والكائنات الدقيقة وغريها من الأج�سام
حت�س�س ًّيا ،وتقت�صر قدرة العلماء
ارتكا�سا
ال�صغرية التي قد ت�س ّبب لديك
ً
ُّ
املح�س�سة على تقنية بدائية تعتمد على التقاط
حال ًّيا عند قيا�س هذه املواد
ّ
اجل�سيمات الغبارية عرب مر�شحات ودرا�ستها حتت املجهر ،لكن فري ًقا من
جامعة كاليفورنيا لو�س �أجنلو�س �صمم �أداة تعتمد على تقنية تعلُّم الآلة
لت�سريع هذه العملية ،وقد متنحنا هذه الأداة القدرة على معرفة طبيعة
الهواء الذي نتنف�سه.
ي�صف فريق جامعة كاليفورنيا لو�س �أجنلو�س هذا اجلهاز الذي ال تتجاوز
تكلفة �أجزائه  200دوالر يف بحث نُ ِ�شر يف جملة «�أي �سي �إ�س فوتونك�س»
ب�أنه يلتقط اجل�سيمات الغبارية احليوية من خالل �سطح ال�صق ويفح�ص
هذه اجل�سيمات با�ستخدام �أ�شعة ليزرية وم�ست�شعر �صغري ،وير�سل اجلهاز
نتائج الفح�ص �إىل �شبكة ع�صبية مدربة للتعرف على امل��واد املح�س�سة
ال�شائعة ،مثل البلُّوط وغبار الطلع وبع�ض �أب��واغ الفطريات؛ ثم تعطي
ال�شبكة تقري ًرا عن املواد التي ت�سبب تلك احل�سا�سية.
ورغ��م من النتائج امل ّب�شرة للبحث ،ما زال اجلهاز يحتاج �إىل تعديل
وتطوير� ،إذ تتعرف خوارزميات ال�شبكة الع�صبية حاليا على خم�س مواد
حم�س�سة فقط ،وال تتجاوز د َّقة اجلهاز  ،94%و�سي�ؤدي تطوير هذا اجلهاز
ّ
وحت�سينه �إىل �صناعة �أداة فعالة لتحليل اجل�سيمات يف الهواء حولك،
و�ستقدّم الن�صائح للمر�ضى بتناول م�ضادَّات اله�ستامني عند احلاجة.
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فقدان الوزن يقلل احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي

�أ�شارت درا�سة �أمريكية �أجريت
على ع��دد كبري م��ن الن�ساء لفرتة
طويلة م��ن ال��زم��ن �إىل �أن فقدان
ال��وزن لدى الن�ساء الأك�بر �سناً قد
يقلل من احتماالت �إ�صابتهن بنوع
خطري من �سرطان الثدي مقارنة
مب��ن يحتفظن ب���ذات ال���وزن ومبن
تزيد �أوزانهن.

وفيما ارت��ب��ط��ت ال�سمنة لفرتة
طويلة ب��زي��ادة احتماالت الإ�صابة
ب�سرطان ال��ث��دي� ،إال �أن الأبحاث
ال�سابقة قدمت �صورة م�شو�شة عن
�إمكانية م�ساهمة فقدان ال��وزن يف
تقليل ذلك االحتمال.
ق��ام الباحثون باحت�ساب م�ؤ�شر
كتلة اجل�سم لأك�ث�ر م��ن � 61أل��ف

ام��ر�أة مرتني ،تف�صل بينهما ثالثة
�أعوام ،ثم تابعوا حاالتهن لأكرث من
 11عاماً �أ�صيبت خاللها �أكرث من
ثالثة �آالف منهن ب�سرطان الثدي.
وم��ق��ارن��ة بالن�ساء ال�لات��ي كانت
�أوزان��ه��ن م�ستقرة خ�لال ال�سنوات
الثالث الأوىل من ال��درا���س��ة ،قلت
احتماالت �إ�صابة من فقدن  5%على

الأقل من �أوزانهن خالل تلك ال�سنوات
ال��ث�لاث باملر�ض على م��دى العقد
املقبل من �أعمارهن بن�سبة .12%
من جهته ،ق��ال روان ت�شلبو�سكي،
من مركز �سيتي �أوف هوب الطبي
الوطني بوالية كاليفورنيا ،وهو كبري
باحثي الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية
«كان�سر» �إن «النتائج التي تو�صلنا
�إليها ت�شري �إىل �أنه ب�إمكان الن�ساء
تقليل خطر �إ�صابتهن بال�سرطان
حتى و�إن بقني بدينات بعد فقدان
بع�ض ال��وزن ،ويجب �أن يكون ذلك
م�شجعاً ل��ل��ن�����س��اء� ،إذ م��ن املمكن
للكثريات حتقيق خف�ض متوا�ضع يف
الوزن واحلفاظ عليه».
وو�صلت كل الن�ساء امل�شاركات
يف الدرا�سة ملرحلة انقطاع الطمث،
ال��ت��ي ي��ق��ل ب��ع��ده��ا �إن���ت���اج ه��رم��ون
الأ����س�ت�روج�ي�ن وي�����ص��ب��ح امل�����ص��در
الرئي�سي لهذا الهرمون هو الأن�سجة
الدهنية ،وبالتايل فال�سمنة تزيد من
خطر الإ�صابة بال�سرطان ب�سبب �أن
هذا الهرمون ي�ساعد الأورام على
النمو.

تناول األسماك يحد من إصابة األطفال بالربو

ك�شفت درا�سة �أ�سرتالية حديثة
�أن ت���ن���اول الأ����س���م���اك ال��ده��ن��ي��ة
مثل ال�سلمون وال�سردين مرتني
�أ�سبوعياً ميكن �أن يحد من �أعرا�ض
مر�ض الربو لدى الأطفال.
ال���درا����س���ة �أج����راه����ا ب��اح��ث��ون
بجامعة «الت����روب» الأ���س�ترال��ي��ة،
ون�������ش���روا ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف ال��ع��دد
الأخري من دورية «Journal of
Human Nutrition and
 »Dieteticsالعلمية.
والربو هو مر�ض تنف�سي مزمن،
ينتج عن وجود التهاب وت�شنج يف
امل�سالك الهوائية ،مما ي��ؤدي �إىل

ان�����س��داده��ا ،وه��و ي�صيب الذكور
والإن��اث يف جميع مراحل العمر،
ويتمثل يف �سرعة التنف�س والكحة
وكتمة ال�صدر .ويرتبط الربو ب�شكل
كبري ب�أمرا�ض احل�سا�سية ،وي�صيب
الأ���ش��خ��ا���ص وخ��ا���ص��ة الأط���ف���ال،
الذين لديهم عوامل وراثية لبع�ض
امل��واد املثرية للح�سا�سية ،كالغبار
والقطط والفئران وال�صرا�صري.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة،
�أج����رى ال��ف��ري��ق جت��رب��ة �سريرية
�شملت  64ط��ف� ً
لا يف ال��ي��ون��ان،
تراوحت �أعمارهم بني � 5إىل 12
عاماً �أ�صيبوا بالربو اخلفيف.

وق�����س��م ال��ب��اح��ث��ون الأط���ف���ال
�إىل جمموعتني ،تناولت الأوىل
وجبتني م��ن الأ���س��م��اك الدهنية
املطبوخة التي ال تقل عن 150
غراماً لكل وجبة �أ�سبوعياً ،كجزء
من نظام غذائي يعتمد على حمية
البحر املتو�سط مل��دة � 6أ�شهر،
فيما مل تتناول املجموعة الثانية
الأ�سماك.
ويف انتهاء فرتة الدرا�سة ،وجد
الباحثون �أن املجموعة التي �أكلت
الأ�سماك انخف�ضت لديها التهابات
ال�شعب الهوائية وانخف�ضت لديها
�أعرا�ض الربو ،مقارنة باملجموعة

الأخرى.
ويتميز النظام الغذائي ل�شعوب
�أوروب��ا املطلة على البحر الأبي�ض
امل��ت��و���س��ط ،ب��االع��ت��م��اد على زيت
الزيتون كم�صدر �أ�سا�سي للدهون،
بجانب الإكثار من تناول الفواكه
واخل�����ض��روات واحل��ب��وب الكاملة
والبقوليات واملك�سرات ،وتناول
الأ���س��م��اك وال��دواج��ن على الأق��ل
م��رت�ين يف الأ���س��ب��وع ،واحل���د من
تناول اللحوم احلمراء.
واكت�شف الباحثون �أن الأطفال
امل�صابني ب��ال��رب��و ال��ذي��ن يتبعون
ن��ظ��ام��اً غ���ذائ���ي���اً ���ص��ح��ي �اً غ��ن��ي�اً
ب��الأ���س��م��اك ال��ده��ن��ي��ة حت�سنت
وظائف الرئة لديهم بعد � 6أ�شهر.
وقالت الدكتورة ماريا باريكاميل،
ق��ائ��د ف��ري��ق ال��ب��ح��ث �إن النتائج
ت�ضاف �إىل جمموعة متزايدة من
الأدل���ة التي ت�ؤكد �أن اتباع نظام
غ��ذائ��ي ���ص��ح��ي مي��ك��ن �أن يكون
عالجاً حمتم ً
ال لربو الطفولة.
و�أ�ضافت« :اتباع نظام غذائي
غني بالدهون وال�سكر وامللح ميكن
�أن ي ��ؤث��ر على ت��ط��ور ال��رب��و لدى
الأط��ف��ال ،والآن لدينا دليل على
�أنه من املمكن �أي�ضاً عالج �أعرا�ض
الربو من خالل الأكل ال�صحي».

األطفال معرضون لها أكثر من البالغين

مركز أمريكي يرصد مخاطر النوم قرب الهاتف
هناك �أخبار �سيئة لأولئك الذين
ي�صطحبون هاتفهم املحمول يف كل
مكان حتى يف �سريرهم� ،أما اخلرب
الأ�سو�أ ،فهو �أننا جمي ًعا نفعل ذلك،
وقد ح��ذرت �إدارة ال�صحة العامة
يف كاليفورنيا من «�أ�ضرار خطرية»
م��ن ه���ذا ال��رف��ي��ق ال�صغري ال��ذي
نحت�ضنه وينام بجوارنا ويدخل معنا
املرحا�ض ،حيث ت�صدر الهواتف
املحمولة �إ�شارات راديوية ال�سلكية
« »RFع��ن��دم��ا ت��ر���س��ل وت�ستقبل
امل��ع��ل��وم��ات م��ن الأب�����راج اخللوية
املحيطة ،وهي ترددات خطرية.
لذلك �أ�صدرت �إدارة ال�صحة يف
كاليفورينا بع�ض املبادئ التوجيهية

ب�ش�أن �سالمة الهواتف املحمولة،
لتك�شف عن �أم��ور خميفة للغاية،
م��ن بينها �أن «اال���س��ت��خ��دام طويل
امل��دى للهواتف اخللوية قد يكون
ً
مرتبطا ب�أنواع معينة من ال�سرطان
والآثار ال�صحية الأخرى».
وي�شمل ذل��ك «�سرطان الدماغ
و�أورام الع�صب ال�سمعي ال�لازم
لل�سمع والتوازن ،والغدد اللعابية،
وانخفا�ض عدد احليوانات املنوية
�أو قلة ن�شاطها ،وال�صداع و�آث��اره
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م وال���ذاك���رة وال�سمع
وال�سلوك والنوم».
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم وج��ود
رابط قاطع بني ا�ستخدام الهواتف

وهذه الأمرا�ض ،ف�إن ذلك ال مينعنا
م���ن ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ع��ر���ض ل���ل�ت�رددات
الال�سلكية ،فقط لكي ن��ك��ون يف
اجلانب الآمن.
ولذلك� ،أ�صدرت الإدارة ال�صحية
التو�صيات التالية:
 ابق هاتفك بعي ًدا عن ج�سمك:حتى ب�ضعة �أق��دام فقط �ستحدث
يرا ،وا���س��ت��خ��دم �سماعة
ف��ر ًق��ا ك��ب� ً
ب��ل��وت��وث ق���در الإم���ك���ان ،و�أر���س��ل
ر�سائل ن�صية ب���دالً م��ن التحدث
على الهاتف ،واب��ق الهاتف بعي ًدا
عنك �أثناء تنزيل �أو �إر�سال ملفات
كبرية كما يتعني عليك حمل هاتفك
يف حقيبة ظهر �أو حمفظة بدالً من

اجليب �أو حمالة ال�صدر �أو احلزام.
 جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام ه��ات��ف��كاملحمول عندما ير�سل م�ستويات
عالية م��ن ال�ت�رددات الال�سلكية:
ويحدث هذا عندما تكون الإ�شارة
�ضعيفة «���ش��ري��ط واح���د �أو اثنني
فقط من اخل��دم��ة» ،و�إذا كنت يف
�سيارة �سريعة فتجنب بث ال�صوت
�أو الفيديو �أو تنزيل امللفات كبرية
احلجم �أو �إر�سالها.
 ال تنم والهاتف يف �سريرك �أوبالقرب من ر�أ���س��ك ،ما مل حتوله
�إىل و�ضع الطائرة ،ويتعني عليك
و���ض��ع��ه ع��ل��ى ب��ع��د ب�����ض��ع��ة �أم��ت��ار
على الأق��ل ،وهذا يعني �أنه ال نوم
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السموم العالجية ..الواقع والمأمول
تع ّد ال�سموم كمواد كيميائية �أو بيولوجية
�أو عوامل فيزيائية قد تدخل اجل�سم عرب
االبتالع �أو اال�ستن�شاق �أو النفاذ من اجللد
فتحدث �أ���ض��را ًرا على الكائنات احلية،
قد ت�ؤدي �إىل الوفاة ،وعندما تُ�صنّف مادة
ما على �أنها ُ�س ّم فمن البديهي �أننا نبتعد
عنها ،وبالرغم م��ن ذل��ك ميكن للعلماء
حتويل ال�سموم �إىل عالج .وتعمل ال�سموم
بالت�أثري على بع�ض العمليات احليوية يف
ج�سم الإن�سان قد ي�ؤدي �إىل الوفاة ،بينما
تناول بع�ض ال�سموم بجرعات �صغرية قد
عالجا للأمرا�ض الفريو�سية والبكتريية وال�سرطانية ،كما �أن
يكون
ً
تناول بع�ض الأدوية مثل ديجوك�سني والأ�سربين واملنومات واملهدئات
بجرعات كبرية ت�صبح هذه العالجات �سمو ًما تهدد حياة الإن�سان.
وبالرغم من التقدم العلمي املذهل يف املجال العالجي �إال �أن��ه ال
يزال الكثري من الأمرا�ض ال يوجد لها عالج نهائي ،لذا يعكف العلماء
على البحث حلل هذه امل�شكلة بدرا�سة ال�سموم البيولوجية واكت�شاف
عالجات فعالة للأمرا�ض امل�ستع�صية منها .تعد �سموم الأفاعي
وخا�صة الكوبرا من �أ�شد ال�سموم خطورة وت�س ِّبب مئات الوفيات �سنو ًيا،
ولكن هذه ال�سموم قد حتمل �أم ً
ال جديداً لعالج التهاب املفا�صل من
خالل حماية الكوالجني ،وما زالت الأبحاث �سارية الكت�شاف �أدوية
عالجا واعدًا قد ينقذ
من هذه ال�سموم .كما يعد �سم بع�ض العناكب
ً
امل�صابني بالذبحة ال�صدرية من املوت املحققً � .
أي�ضا احللزون املخروطي
ال�سام من �أخطر املخلوقات التي تعي�ش على الأر�ض ،فقطرة واحدة
من �سمه قد تقتل الع�شرات من الب�شر ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن لهذا
ال�سم خ�صائ�ص م�سكنة للآالم بفاعلية �أقوى من املورفني من خالل
�إحداثه حل�صار يف النقل الع�صبي ،وي�ستخدم يف عالج ال�شلل الرعا�ش
والزهامير واالكتئاب وغريها� .أ�ضف �إىل ذلك �سم العقرب الأ�صفر
ال�شديد ال�سمية ،ومع ذلك �أثبت العلماء �أن له فوائد يف عالج ال�سرطان،
كما تفرز بع�ض الأ�سماك �أ�شد �أنواع ال�سموم الطبيعة املعروفة ،وقد
يفوق ال�سيانيد ،حيث ا�ستطاع الباحثون ا�ستخال�ص م�سكن �أمل فعال من
هذا ال�سم .كما �أن بع�ض ال�ضفادع تفرز عرقاً �ساماً �أثبتت الدرا�سات
�أنه يحتوي على بع�ض املواد الدوائية التي ميكن �أن حت�سن تدفق الدم.
وتعد النباتات كذلك م�صد ًرا لل�سموم البيولوجية والتي ميكن �أن
تكون �أدوي��ة واع��دة ،فالباذجنان ال�سام قد يكون م�صد ًرا الكت�شاف
عالج للعديد من الأمرا�ض ،كالربو والنقر�س وال�صرع ،ويف العمليات
اجلراحية ،حيث يحتوي على مواد متنع بع�ض الإ�شارات الع�صبية .كما
�أن فطر الإرغوت ي�ستخرج منه عدة مواد دوائية� ،أهمها الإرغوتامني
الذي ي�ستخدم يف الوالدة للم�ساعدة يف �إيقاف النزف ولعالج ال�صداع
الن�صفي ومو�ض باركن�سون والأمرا�ض الع�صبية الأخرى .ويعد نبات
ال�شوكران من النباتات ال�سامة جداً ،وقد ا�ستخل�ص العلماء ال�سم
من هذا النبات وا�ستخدموه لعالج ال�صرع والهو�س وال�سعال الديكي
وال�شلل الرعا�ش� .أ�ضف �إىل ذلك �شجرة الطق�سو�س ،وقد ذكرها ابن
�سينا يف كتاب القانون حتت ا�سم «الزرنب» ،و�أكد �أن له ا�ستخدامات
عالجية للقلب ،وحدي ًثا �أثبت الباحثون �أن له ت�أثريات م�ضادة لل�سرطان.
كما تعد البكيرتيا من الكائنات املنتجة لل�سموم البيولوجية ،فمث ً
ال
�سم البوتيولينم ،وهو مادة كيميائية يتم ا�ستخراجها من البكيرتيا
امل�سماة «كلو�سرتيديوم بوتولينيوم» ،يُعد هذا ال�سم �أكرث املواد �سمية،
حيث �إن  2كيلو جرام فقط منه ميكن �أن ت��ؤدي �إىل قتل الب�شرية
ب�أكملها .ويعمل ُ�سم البوتيولينم على التو�صيل الع�صبي عن طريق
منع �إفراز الأ�ستيل كولني الذي يُعد الناقل الع�صبي الرئي�سي ،نتيجة
لذلك يحدث �شد ع�ضلي ب�شكل م�ؤقت بني الأع�صاب والع�ضالت.
لذلك ي�ستعمل البوتيولينم عمليات البوتوك�س لعالج طم�س جتاعيد
ع�ضالت الوجه ،حيث يحقن به اجللد بكمية خمففة جداً ليظهر
م�شدودًا و�أكرث جماالً .كما ي�ستعمل لت�صحيح �أو�ضاع العني البطيئة �أو
ا َ
حل َول ،وعالج فرط التع ُّرق ال�شديد وعالج حركات الع�ضالت لدى
مر�ضى باركين�سون وعالج ال�صداع الن�صفي.
د .جمال الدين �إبراهيم هري�سة
والهاتف حتت الو�سادة بعد الآن.
 خلع �سماعة ال��ر�أ���س عندماال ت��ك��ون ق��ي��د االت�����ص��ال :ت�صدر
ريا
�سماعات ال��ر�أ���س م��ق��دا ًرا �صغ ً
من ال�ترددات الال�سلكية حتى يف
حالة عدم ا�ستخدام هاتفك ،لذا
على ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا �أف�����ض��ل من
حمل الهاتف �إىل م�ستوى الر�أ�س،
ف�����إن ع��ل��ي��ك احل���د م���ن ال��ت��ع��ر���ض
للرتدد الال�سلكي قدر الإمكان.
 ال تعتمد على «درع �إ�شعاعي» �أوغريها من املنتجات التي تزعم منع
طاقة الرتددات الال�سلكية �أو املجاالت
الكهرومغناطي�سية �أو الإ�شعاعات من
الهواتف اخللوية :وف ًقا للجنة التجارة
الفيدرالية الأمريكية ،ف�إن �أي منتج
يتداخل مع �إ�شارة الهاتف قد يجعله
يعمل بخطورة �أكرب ورمبا تنبعث طاقة
�أعلى من ال�تردد الراديوي من �أجل
البقاء على ات�صال ،مما ي�أتي بنتائج
عك�سية.

وي��ذك��ر ال��ت��ق��ري��ر �أن الأط��ف��ال
معر�ضون خلطر �أكرب من البالغني،
الن �أدمغتهم و�أج�����س��اده��م �أ�صغر
بكثري و�أق���ل ت��ط��وراً بحيث يكون
ل��ل��ك��م��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال��ت��رددات
الال�سلكية ت�أثريا �أكرب عليهم.
ويف ال��وق��ت ال���ذي ال ت���زال فيه
الأب��ح��اث ب�����ش��أن ت ��أث�ير ال�ت�رددات
ال�سلكية على الأطفال قليلة ،ف�إن
ال��درا���س��ات امل��ت��اح��ة حاليا ذك��رت
�أن الأم����ر ق���د ي��ع��ر���ض الأط���ف���ال
وامل��راه��ق�ين ل��ـ«ف��ق��دان ال�سمع �أو
ال��رن�ين يف الأذن��ي��ن ،وال�����ص��داع ،
وتراجع ال�صحة العامة».
وقبل �أن تفزع وت�سرع من �أجل
بيع جهازك الذكي واحل�صول على
ً
عو�ضا عنه ،تذكر
هاتف �أر���ض��ي
�أن العلم ال يزال يتطور و�أن الأمر
م��ره��ون باال�ستخدام امل��ت��زن لهذه
الأج��ه��زة ،والأه��م من ذل��ك هو �أن
تنام بعي ًدا عن هاتفك.
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إمكانية استرداد
رسائل واتساب
المحذوفة
ي� �ع ��اين ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن م �� �س �ت �خ��دم��ي ت�ط�ب�ي��ق
الرتا�سل ال�ف��وري وات�ساب  WhatsAppمن
م���ش�ك�ل��ة ح ��ذف ب�ع����ض ال ��درد� �ش ��ات ع��ن ط��ري��ق
اخل �ط ��أ �أو ح��ذف�ه��ا لأي ��س�ب��ب �آخ� ��ر ،ويف حني
مي�ك�ن��ك ا��س�ت�ع��ادة ال��درد� �ش��ات امل ��ؤر� �ش �ف��ة ،التي
مت �أخ��ذ ن�سخة احتياطية ب�سهولة يف تطبيق
وات�ساب ،ال ميكن ا��س�ترداد الر�سائل املحذوفة
اخل � �ط� ��وة الأوىل :ق� ��م ب �ت��و� �ص �ي��ل ه��ات �ف��ك
بالكمبيوتر
• ق��م بتنزيل برنامج Android Data
 ،Recoveryوتثبيته على جهاز الكمبيوتر
اخلا�ص بك
• قم بتو�صيل هاتفك بالكمبيوتر بوا�سطة
كابل USB
• انتظر حتى يتم التعرف على هاتفك تلقائ ًيا
اخل��ط��وة الثانية� :سيطلب منك الربنامج
تفعيل �إع���دادات الت�صحيح Enable USB
 debuggingباجلهاز قبل بدء عملية الفح�ص
اتبع اخلطوات التي متكنك من الدخول �إىل
و�ضع ت�صحيح الأخطاء:
• ابحث عن �آيقونة الإع��دادات Settings
على �شا�شة هاتفك ،وا�ضغط عليها

ب��دون ن�سخة احتياطية بهذه ال�سهولة ،ولكن
هناك طريقة ميكنك ا�ستخدامها ال�ستعادة
البيانات التي ال توجد منها ن�سخة احتياطية
ل��دي��ك .وميكنك ا�ستعادة الر�سائل املحذوفة
بدون وجود ن�سخة احتياطية منها ،من خالل
برنامج  Android Data Recoveryوهو
تطبيق يعمل ع�ل��ى �أن�ظ�م��ة الت�شغيل وي�ن��دوز
• ا�ضغط على خيار حول الهاتف About
Phone
• ا��ض�غ��ط ع�ل��ى خ�ي��ار Build number
ت �ق��ري � ًب��ا  7م � � ��رات ،ح �ت��ى ت �ظ �ه��ر ل ��ك ر� �س��ال��ة
«�أن � ��ت يف و� �ض��ع امل �ط��ور You are under
»developer mode
• ارجع مرة �أخرى للإعدادات Settings
• ابحث عن خيارات املطور Developer
 optionsوا�ضغط عليها
• قم بت�شغيل ال��زر امل��وج��ود �أعلى ال�شا�شة،
واب�ح��ث ع��ن خيار �إع ��دادات الت�صحيح USB
 ،debuggingق��م بت�شغيله وا��ض�غ��ط على
خيار موافق يف النافذة املنبثقة
اخلطوة الثالثة :اخرت امللف ال�صحيح
بعد تفعيل من��ط ،USB Debugging
وق��ي��ام ال�برن��ام��ج بالتعرف على هاتفك ،قم

وم��اك ،ويتيح لك ا�ستعادة الر�سائل اخلا�صة
وم��ادث��ات
ب�ه��ات�ف��ك وال �� �ص��ور وال �ف �ي��دي��وه��ات حُ
تطبيق وات�ساب وغريها من خالل عدة خطوات
�سهلة ،وهو يدعم كافة �أن��واع الهواتف العاملة
ً
تقريبا ...وال�سرتدادها
بنظام الت�شغيل �أندرويد
ما عليك �سوى اتباع اخلطوات التالية:
حينها باختيار الق�سم الذي تريد عمل م�سح له
ال�ستعادة البيانات املفقودة.
• ك�م��ا يف ال �� �ص��ورة ال�ت��ال�ي��ة ق�م�ن��ا ب��اخ�ت�ي��ار
ق �� �س �م��ي  WhatsAppوWhatsApp
Attachments
• ا�ضغط على زر التايل  Nextيف الزاوية
اليمنى بالأ�سفل.
اخل� �ط ��وة ال ��راب� �ع ��ة :ال �� �س �م��اح ب��ال �ب �ح��ث عن
البيانات املفقودة ال�سرتدادها
يجب �أن يظهر لك هاتفك ر�سالة تطلب
�إع���ط���اء ال�برن��ام��ج ال�����ص�لاح��ي��ة لعمل م�سح
لهاتفك ،وت�ستطيع �إعطائه هذه ال�صالحية من
خالل ال�ضغط على �أي�اً من اخليارات التالية
� Allowأو � Grantأو  ،Authorizeوذلك
وف ًقا لنوع هاتفك.

 10دقائق تنقذك من جحيم مواقع
التواصل االجتماعي

ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة �أن تقليل وقت
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وعلى ر�أ�سها
في�سبوك ،ملدة  10دقائق يوم ًيا يحد من االكتئاب
وال�شعور بالوحدة.
الدرا�سة �أج��راه��ا باحثون بجامعة بن�سلفانيا
الأمريكية ،ون�شروا نتائجها ،يف العدد الأخري من
دوري��ة «Journal of Social and Clinical
 »Psychologyالعلمية.
و�أو�ضح الباحثون �أن درا�سات �سابقة حتدثت عن
العالقة بني و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�شعور
بالوحدة ،لكن الدرا�سة اجلديدة تعترب الأوىل التي
ت�ستند �إىل بيانات جتريبية حول ت�أثري ا�ستخدام
في�سبوك و�سناب �شات و�إن�ستغرام على م�ستوى

الرفاهية.
وقام الباحثون مبراقبة  143طال ًبا ،وطلب منهم
ا�ستكمال التجارب حول في�سبوك ،و�سناب �شات،
و�إن�ستغرام ،وهي املواقع االجتماعية الأكرث �شعبية
بني الطلبة يف املرحلة اجلامعية ،ح�سب الدرا�سة.
ُ
وط��ل��ب م��ن ك��ل واح��د منهم بعد �أن مت ر�صده
مل��دة �أ���س��ب��وع ،ومنحه تقيي ًما مل�ستواه املعتاد يف
ا�ستخدام في�سبوك و�إن�ستغرام و�سناب �شات،
ومن ثم مت تق�سيمهم ب�شكل ع�شوائي ملجموعتني:
املجموعة الأوىل ُطلب منها �أن حتافظ على روتينها
وم�ستواها الطبيعي يف معدل اال�ستخدام اليومي
لتلك املن�صات ،واملجموعة الثانية طلب منها �أن
حتد من الوقت الذي مت�ضيه بواقع  10دقائق يوم ًيا

فقط لكل من�صة.
وج��اءت النتائج �أن الذين قاموا بتقليل الوقت
ال��ذي مي�ضونه يف ت�صفح تلك املن�صات مل��دة 10
دقائق يوم ًيا على كل من�صة من املن�صات الثالثة،
ظهر لديهم انخفا�ض كبري يف ال�شعور بالوحدة
واالكتئاب وم�ستويات القلق واخل��وف على مدى
الأ�سابيع الثالثة ،مقارنة باملجموعة التي مل تغري
من روتينها.
وكانت درا�سات �سابقة ك�شفت �أن الطالب الذين
ي�ستخدمون م��واق��ع التوا�صل االجتماعي بكرثة
ينامون عدد �ساعات �أقل من املعدالت الطبيعية ما
يعر�ضهم مل�شاكل �صحية.
وح ّذرت الدرا�سات من ا�ستخدام الهواتف الذكية
قبل اخللود للنوم ،لي�س فقط لأن ا�ستخدامها يحدث
خل ً
ال يف دورة النوم ،لكن ال�ضوء الأزرق الذي يخرج
من �شا�شة الهاتف ،قد يت�سبب يف �إحداث م�شاكل
خطرية لل�صحة البدنية والعقلية للم�ستخدمني.
و�أو���ض��ح��ت �أن ال�����ض��وء الأزرق ،ال���ذي ينبعث
مب�ستويات عالية من �شا�شات الهواتف الذكية،
والأجهزة اللوحية ،ميكن �أن ي�ضر بالر�ؤية ،كما �أنه
مينع �إف��راز هرمون امليالتونني ،ال��ذي يعمل على
�ضبط عمل ج�سم الإن�سان والتحكم يف دورات النوم
واال�ستيقاظ.
ويف ح��ال��ة ح���دوث خلل يف م�ستويات �إف���راز
امليالتونني ،وبالتايل ارتباك دورة النوم ،تتزايد
خماطر تعر�ض الأف��راد لعدد من الأمرا�ض ،التي
ترتاوح ما بني االكتئاب وال�سرطان ،وخطر التعر�ض
للإ�صابة بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية.
امل�صدر alarabiya

خاصية جديدة تحذرك من
«الرادارات» على خرائط قوقل

ت�ستعد �شركة قوقل لتوفري خا�صية جديدة مل�ستخدمي خرائطها «قوقل
ماب�س» ،لي�صبح ب�إمكانهم معرفة مواقع «الرادارات» وتخفيف �سرعتهم قبل
الو�صول �إليها لتفادي املخالفات املرورية.
وتقوم غوغل باختبار خا�صية جديدة ،ت�سمح للم�ستخدمني بالإبالغ عن
�أماكن احلوادث �أو الرادارات ،لتقوم ال�شركة با�ستخدامها يف «غوغل ماب�س»
لتحذير ال�سائقني الآخرين.
ومت طرح اخلا�صية على بع�ض هواتف �أندرويد� ،إذ ظهرت عالمة  +داخل
«فقاعة حمادثة» ،يف �أ�سفل الزاوية الي�سرى من ال�شا�شة ،وفق ما ذكر موقع
«�أندرويد بولي�س».
وبال�ضغط على العالمة ،ميكن للم�ستخدم الإب�لاغ عن احل��وادث �أو
الرادارات ،ثم تقوم قوقل بدورها بتجميع البيانات وتكوين فكرة وا�ضحة
عن طبيعة حركة ال�سري يف منطقة معينة ،ولكن ال بد من �أن يكون ال�شخ�ص
ي�ستخدم و�ضع «.»navigation
ولأنه يتم حتديث هذه البيانات ب�صورة كبرية ،ف�إنه من املمكن للخا�صية
اجلديدة �أن تنبهك من رادارات ال�شرطة املتحركة.
ومن املرجح �أن تعتمد قوقل على البيانات التي يقدمها جمموعة من
امل�ستخدمني عن منطقة معينة ،ثم تقوم بو�ضعها على خرائطها ،للت�أكد
من �أنها لي�ست جمرد معلومات مغلوطة وفرها م�ستخدم واحد ،على �سبيل
املثال.
ي�شار �إىل �أن مثل هذه اخلوا�ص متوفرة بالفعل على تطبيق «واز» الذي
متلكه قوقل� ،إال �أنها �ستكون املرة الأوىل التي �ستكون متوفرة فيها على
تطبيق «قوقل ماب�س».
امل�صدرskynewsarabia :

تعهدت باستبدالها مجانًا

آبل تعترف بمشاكل في
«آيفون  »Xو«ماكبوك برو»

ك�شفت �شركة �آب���ل ع��ن بع�ض
امل�شاكل يف اثنني من �أكرث منتجاتها
�شعبية «�آي���ف���ون  »Xو«ح��ا���س��وب
ماكبوك ب��رو» وعر�ضت ا�ستبدال
املنتجات «املعطوبة» جما ًنا.
و�أع��ل��ن��ت ال�شركة اجلمعة �أن
بع�ض ال�شا�شات لهواتف «�آيفون
 »Xال تعمل �أو قد ال تعمل لفرتة
م�ؤقتة عند اللم�س ،وجاء الإعالن
بعد �شكاوى عديدة من م�ستخدمني
خللل ال�شا�شات يف الهاتف الذي
�أ�صدرته �آبل العام املا�ضي.
كما �أعلنت ال�شركة عن وجود
خلل بحوا�سيب «ماكبوك برو 13

بو�صة» قد ي��ؤدي لتوقف القر�ص
ال�صلب عن العمل.
ً
عر�ضا جمان ًيا
وقدمت ال�شركة
لتعوي�ض امل�ستخدمني املت�ضررين
من �شا�شات هاتف «�آيفون � ،»Xإما
بت�صليح ال�شا�شات �أو ا�ستبدالها
متا ًما ،وكذلك ت�صليح احلوا�سيب
املت�ضررة جما ًنا.
ومل ت�ستجب �آب���ل يف ال�سابق
ل��ل��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ت�����ش�ير مل�شاكل
�شا�شات هاتف �آي��ف��ون  ،Xوج��اء
رده��ا الآن بعد �إ���ص��دار الن�سخة
اجلديدة للهاتف ،وهي �آيفون .XS
امل�صدرaitnews :
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

17
19

منوعات

جيولوجيات

مصادر الطاقة في بالدنا

لوحة بعنوان:

همة وطن
عمل فني يج�سد حبنا لهذا
الوطن
حيث نقول للعامل �أجمع:
ن��ح��ن ن�����ش�� ّم��ر ع��ن ���س��واع��دن��ا
للدفاع ع��ن ت���راب وح���دود هذا
الوطن..
ن��ح��ن ي��د واح����دة ليبقى علم
بالدنا عال ًيا..
نحن للوطن وبالوطن نكون
حنان بنت �إبراهيم القعيمي
كلية ال�شرق العربي للدرا�سات العليا

عمرانيات

أهم مواصفات المبنى المستدام
هناك فكرة مغلوطة عن املبنى امل�ستدام ب�أنه
املبنى امل��وف��ر للطاقة �أو امل��وف��ر للمياه ،ولكن
احلقيقة �أن املبنى امل�ستدام هو املبنى الذي ال
ي�ؤثر وجوده على غريه ال حا�ضراً وال م�ستقب ً
ال.
هذا «الوجود» ي�شمل مرحلة البناء ومرحلة
الت�شغيل ومرحلة الهدم ،و«الغري» ي�شمل البيئة
الطبيعية والبيئة املحيطة وي�شمل امل�ستخدم،
و«ال��ت���أث�ير» ي�شمل الت�أثري بال�ضرر املبا�شر �أو
النف�سي �أو ال�صحي �أو حتى التفرقة يف القدرة
على اال�ستخدام.
فالعدل يف ا�ستهالك املوارد جلميع الأجيال
والو�صول ال�شامل جلميع فئات امل�ستخدمني من
�أهم مبادئ اال�ستدامة ،ومن هذا املنطلق ،ف�إن
�أي مبنى ال ي�ستطيع حمدود الر�ؤية �أو حمدود
احلركة �أو الطفل ا�ستخدامه ك�أي م�ستخدم �آخر
ال يعترب مبنى م�ستدا ًما.
يعد الت�صميم امل��ع��م��اري امل��راع��ي للظروف
املناخية اخل��ط��وة الأوىل لأي مبنى م�ستدام،
فتوجيه املبنى ودرا�سة �أماكن الفتحات وتوزيع

فراغات املبنى بال�شكل الذي يقلل
ا�ستهالك امل���وارد مب��ا فيها املياه
وال��ط��اق��ة ه���ي م���ن ���ص��م��ي��م عمل
املعماري ،وبح�سب �صعوبة املناخ
�أو الطبيعة املحيطة ت�أتي التقنيات
واخل��دم��ات امل�ساندة التي تخفف
ما �صعب تخفيف ت�أثريه بالعملية
الت�صميمية.
ت�شارك كلية العمارة والتخطيط
حتت قيادة كلية الهند�سة يف فريق جامعة امللك
�سعود امل�شارك يف م�سابقة املنزل ال�شم�سي
العاملية املقامة يف دبي يف نهاية هذا العام ،وقد
قام الفريق املعماري بعمل الت�صميم املعماري
للمبنى بالطريقة التي ت�ضمن �أقل م�ستوى ممكن
م��ن احل��م��ل احل���راري للمبنى ،وذل���ك بتوجيه
فتحات املبنى بالطريقة التي متنع دخ��ول �أي
�أ�شعة �شم�س مبا�شرة لداخل املبنى مع �ضمان
اال�ستفادة من الإ�ضاءة الطبيعية بالأ�شعة الغري
مبا�شرة.

كما مت توجيه املبنى بال�شكل الذي
ي�ساعد على تهوية املبنى طبيعيا
يف ح��ال ك��ان اجل��و معتدالً ،كذلك
كان لتجميع اخلدمات التي حتتاج
�إىل املياه يف جزء واح��د من املبنى
ال���دور الكبري يف تقليل ا�ستخدام
املياه من جهة وتقليل الطاقة املهدرة
يف ت�سخني املياه من جهة �أخ��رى،
وبالطبع مت مراعاة مبد�أ الو�صول
ال�شامل و�إمكانية ا�ستخدام الفئة ذات �صعوبات
احلركة و�صعوبات ال��ر�ؤي��ة يف جميع فراغات
املبنى.
د .حممد غازي كتبي
رئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء
كلية العمارة والتخطيط
رئي�س الفريق املعماري وامل�صمم املعماري
مل�شروع البيت ال�شم�سي
mkotbi@KSU.EDU.SA

غرائب حول العالم

البروكلي والليمون لم تكن موجودة قبل  1000سنة
لو �أنك ع�شتَ قبل 2000
�سنة ،ملا كنت تناولت الربوكلي
يف طعامك ،فقد مت تهجني
الكرنب ال�ب�ري ع�بر باحثني
يف الب�ستنة و�إن��ت��اج الربوكلي
ب�شكل انتقائي ،وعمل على
الإنتاج باحثون ومزارعون من
�إيطاليا يف ع��ام  ،1720ثم
انتقل �إىل �إجنلرتا والح ًقا �إىل
�أمريكا.
مثله متا ًما الليمون ،فلم يكن
متواجدًا يف الطبيعة ب�صورته
احلالية� ،إمن��ا مت تهجينه من
�ساللة متقاطعة من الربتقال
احلام�ض وال�سيرتون ،ويُعتقد
�أن��ه من��ا لأول م��رة يف بورما
و�شمال �شرق الهند ،وحظي
ب�شعبية كبرية عندما ب��د�أت
زراع��ت��ه يف �أوروب���ا يف القرن
اخلام�س ع�شر.

تعترب الطاقة من املقومات الأ�سا�سية يف الع�صر احلديث ،وت�شكلت
م�صادر الطاقة غري املتجددة على مدى ماليني ال�سنني ب�سبب العمليات
اجليولوجية يف خمتلف �أنحاء العامل.
تعترب اململكة العربية ال�سعودية بف�ضل اهلل� ،أكرب دولة تنتج وت�صدر
النفط يف العامل ،لي�س ذلك فح�سب هنالك � ً
أي�ضا م�صادر هامة للغاز
الطبيعي الذي ي�سمى بالغاز املرافق ،وذلك يعني �أن �سيا�سة الطاقة
يف اململكة العربية ال�سعودية ت�ؤثر ب�شكل كبري على �إمدادات الطاقة يف
العامل �أجمع.
ومع توقيع ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان مذكرة تفاهم لإن�شاء
خطة الطاقة ال�شم�سية التي تعد الأك�بر يف العامل يف جمال الطاقة
ال�شم�سية ،فمن املتوقع �أن ي�ساهم هذا امل�شروع يف توفري النفط ب�شكل
كبري.
وهنالك م�صادر �أخرى كثرية يف اململكة ال يتم اال�ستفادة من بع�ضها
ب�شكل كبري؛ �إما لتكلفة ا�ستخراجه و�إنتاجه الباهظة �أو ب�سبب وجود
النفط والغاز الطبيعي كم�صدر �أ�سا�سي للطاقة يف اململكة.
من �أبرز م�صادر الطاقة غري امل�ستغلة يف اململكة الطاقة اجلوفية
احلرارية ،وهي م�صدر طاقة نظيف ومتجدد ،و�أر�ضنا مليئة بالكنوز
ا�ستودعه
الطبيعية تنتظر م��ن��ا ا���س��ت��غ�لال وا���س��ت��ث��م��ار ما
اهلل فيها.

فرا�س بن حممد ال�سحيباين
جيولوجيا
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صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

كنت أتمنى اسم جامعتي معهم!
اخت�صرت �إح��دى ال�شخ�صيات ال�سعودية البارزة حجم
الفخر واالنتماء باجلامعة التي تخ ّرج منها ،عندما قال« :كنت
�أمتنى ا�سم جامعتي من �ضمن هذه القائمة» ،وكان هناك
ا�ستعرا�ض �صحفي لبع�ض اجلامعات العاملية التي �سجلت
ح�ضو ًرا علم ًيا واحتلت ر�أ�س قائمة الت�صنيف العلمي العاملي.
وها نحن اليوم ن�شهد بكل فخر واعتزاز ت�سجيل جامعة امللك
�سعود �أول خطوة عملية عاملية لإنتاج الكهرباء عرب ت�سخني
الرمال بال�شراكة مع �شركة الكهرباء ،وهي خطوة ت�ضاف �إىل
الكثري من اخلطوات العلمية التي عززت مكانة اجلامعة يف
الت�صنيفات العلمية العاملية.
وبالرغم من كل هذا التميز والتقدم الذي نلم�سه على
�أر�ض الواقع يف جامعتنا� ،إال �أننا نطمح �إىل املزيد خا�صة
يف م�ساحة التحرك لبناء �شراكات مع القطاع اخلا�ص يف كل
كلية علمية �أو كل ق�سم.
فهذه ال�شراكات �ستدفع عجلة البحث العلمي �إىل التحرك
ب�سرعة �أكرب خا�صة عندما تبد�أ اجلامعة يف تطبيق التحول
�إىل قطاع غري ربحي ذاتي املوارد.
فالتخ�صي�ص ق��ادم واجلامعة �أول رواده ،وتبقى نقطة
البداية لكي ت�صبح هذه املفاهيم �ضمن �أبرز مكونات ثقافتنا
امل�ؤ�س�سية ...فهل تتحقق؟

تكرمي الطلبة املتطوعني امل�شاركني يف احلج والعمرة 1439ه ـ

altayash@ksu.edu.sa

سفيرة التفيا تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة
زار جامعة امللك �سعود �سفرية
ج��م��ه��وري��ة الت��ف��ي��ا ل����دى امل��م��ل��ك��ة
ال�سيدة �أ�سرتا كورميه ،وذل��ك يوم
الأرب��ع��اء 1440/2/29ه امل��واف��ق
2018/11/7م ،وكان يف ا�ستقبالها
معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،و امل�شرف على �إدارة التعاون
ال��دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مزيد الرتكاوي.
وق���د ن��اق�����ش اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود
املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التبادل
الأك���ادمي���ي ب�ين ج��ام��ع��ات التفيا
وجامعة امللك �سعود يف �ضوء ر�ؤية
اململكة .2030

بعثة «السياحة واآلثار» تزور حائل

نظمت وح���دة ���ش���ؤون ال��ط�لاب
بكلية ال�سياحة والآثار م�ؤخراً رحلة
�إىل منطقة حائل ا�ستغرقت يومني
وا�ستهدفت زي��ارة عدد من املواقع
التاريخية باملنطقة.
وت��ر�أ���س عميد الكلية الدكتور
عبدالنا�صر الزهراين البعثة التي
غ����ادرت ع�بر حم��ط��ة ق��ط��ار ���س��ار،
و�شارك فيها وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور �سامل
طريان ،ورئي�س ق�سم الآثار الدكتور
�سامر �سحلة ،ورئي�س ق�سم موارد
الرتاث والإر�شاد ال�سياحي الدكتور
�أح��م��د ال��ع��ي��درو���س وجم��م��وع��ة من
الطالب.

وفور الو�صول با�شرت البعثة زيارة
«جبة» ،حيث مت الوقوف على
منطقة ُ
م�شروع ت�أهيل الفنون ال�صخرية يف
موقعي ُجبة وال�شومي�س ،وا�ستمع
الطالب ل�شرح من الدكتور �سامر

�سحلة عن النقو�ش ال�صخرية ،وبعد
ا�سرتاحة ق�صرية يف مكتب الآثار بـ
«جبـة» توجهت البعثة ملقر �إقامة
ُ
فعالية «ل��ي��ايل ُجبـة التاريخية»
لال�ستمتاع ببع�ض العرو�ض املقامة

هناك.
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل زارت البعثة
«م��دي��ن��ة ف��ي��د ال��ت��اري��خ��ي��ة» وال��ت��ي
ت�ستمد قيمتها التاريخية من كونها
حم��ط��ة رئ��ي�����س��ة يف ط��ري��ق احل��ج
ق��دمي�اً ب�ين ب��غ��داد وم��ك��ة املكرمة،
بخالف �أنها �أكرب منطقة مطمورة
حتت الأر����ض مبنطقة حائل ،وقد
و�صفها �أح���د ال��ت��ق��اري��ر بـ«مدينة
الآث���ار وامل ��آث��ر» ،م�شرياً الحتوائها
على «ق�صر خرا�ش» الذي ي�شاهد
فيه ال��زائ��ر ال�����س��رادي��ب والقنوات
املائية التي تعود للع�صور الإ�سالمية
ال عن  45بئراً �أثرياً
الأوىل ،ف�ض ً
ونقو�ش تاريخية وبرك زبيدة.

انطالق
«مهرجان الكتاب
المخفض» ..غدًا

كتب� :أمين منقو�ش
�أعلنت �إدارة �صندوق الطالب عن
انطالق مهرجان الكتاب املخف�ض
«ال��ت��ا���س��ع» بخ�صومات ت�صل �إىل
�أك�ث�ر م��ن  50%يف جميع مراكز
بيع الكتب التابعة لإدارة ال�صندوق،
وذلك ملن�سوبي اجلامعة من طالب

وط��ال��ب��ات و�أع�����ض��اء هيئة تدري�س
وموظفني.
ينطلق امل��ه��رج��ان غ���داً االث��ن�ين
 11رب��ي��ع �أول 1440هـ وي�ستمر
حتى نهاية الف�صل الدرا�سي الأول
1440-1439ه����������ـ م���ن ال�����س��اع��ة
ال��ث��ام��ن��ة ���ص��ب��اح �اً وح��ت��ى الثانية

ظهراً ،ويقام يف مركز بيع الكتب
الواقع مببنى  17ال��دور الأر�ضي
لطالب ومن�سوبي اجلامعة ،ومكتب
 15مبنى  25يف املدينة اجلامعية
للطالبات واملن�سوبات �إىل جانب
م���رك���ز ال��ط��ال��ب��ات ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي.

برعاية عميد كلية التمري�ض

فعالية «صحتي بيدي» تشهد حضورًا كثيفًا

برعاية وح�ضور عميد كلية التمري�ض الدكتورة مي الرا�شد �أقيمت
فعالية «�صحتـي بيدي» مبحافظة الدرعية منطقة البجريي ،وعقب ق�ص
�شريط االفتتاح ّ
اطلعت الدكتورة الرا�شد على �أركان الفعالية ،والتي �شملت
ركن التثقيف بامل�شاكل ال�صحية الن�سائية ،وركن ه�شا�شة العظام وطرق
الوقاية منه ،وركن التغذية العالجية والريا�ضة ،وركن ما بعد التقاعد،
وركن مكافحة التدخني مب�شاركة جمعية نقاء.
و�أ�شادت الدكتورة مي الرا�شد ب�أهداف الفعالية واجلهد والتعاون اجليد
من قبل طالب وطالبات الكلية لإجناحها ،كما �أثنت على جهود الطالب
وم�شاركتهم الفعالة خلدمة جمتمعهم عرب تبنّيهم العديد من الق�ضايا
ال�صحية التوعوية.
وق��د �شارك بالفعالية  45طالباً وطالبة متري�ض ما بني متحدثني
ومنظمني وم�شرفني ،و�شهدت الفعالية ح�ضوراً مكثفاً من الزوار نظراً
لكون املنطقة جاذبة للعوائل يف هذا الوقت مما �ساهم يف �إي�صال هدف
الفعالية لأكرب عدد ممكن من املجتمع.

محطة رصد مناخي بـ«جغرافيا الطالبات»
كتبت :رمي الفايز
مت م�ؤخراً تد�شني حمطة الر�صد املناخي «»Weather Station
برعاية عميدة �أق�سام العلوم الإن�سانية الدكتورة غزيل العي�سى ووكيلة
كلية الآداب الدكتورة �أمل الرا�شد وبح�ضور عدد من من�سوبات اجلامعة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفات والطالبات.
وقامت وكيلة ق�سم اجلغرافيا الدكتورة �أ�سماء �أبا اخليل ب�إلقاء الكلمة
الرتحيبية وال�شكر ملن قام بامل�ساهمة يف �إن�شاء املحطة متمثلة يف مقررة
جلنة املعامل الأ�ستاذة حنان الغيالن والأ�ستاذة رمي الفايز على ما بذلنه
من جهود .وقد مت تو�ضيح �آلية عمل املحطة املناخية من قبل الدكتورة
فوزية بخرجي املخت�صة يف علم املناخ ،و�أفادت ب�أهمية املحطة املناخية
يف دعم الطالبات والباحثني يف العلوم البيئية.
ومت افتتاح املعر�ض امل�صاحب والذي �شاركت فيه الطالبات ب�إ�شراف
الدكتورة عبري �سلمان والأ�ستاذة جيهان اخلليف والأ�ستاذة جواهر
احلميدي والأ�ستاذة و�سمية العتيبي.

