
إعارة أكثر من 1492 من 
أعضاء هيئة التدريس 

للعمل كمستشار

د. السعيد:

حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 

منطقة  اأميير  نائب  عبدالعزيز،  بيين  عبدالرحمن  بيين 

الأحد وحتى  اليوم  امللك �سعود  الريا�ض، تنظم جامعة 

1440/6/2هي اأ�سبوع املهنة واخلريج واملعر�ض وامللتقى 
امل�ساحب الذي ت�سارك فيه كربى ال�سركات الوطنية يف 

خمتلف املجالت والتخ�س�سات.

اليييدورات  ميين  الييعييديييد  املهنة  اأ�ييسييبييوع  يف  و�سيقام 

اجلامعة  من�سوبي  من  والطالبات  للطالب  التدريبية 

مب�سارهم  املتعلقة  وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية  وغرهم 

املهني.

ودعت جامعة امللك �سعود اجلميع اإىل ح�سور اأ�سبوع 

املهنة، حيث �سيكون متاًحا للجميع ولي�ض مق�سوًرا على 

ا�ست�سعار  منطلق  من  وذلك  اجلامعة،  وطالبات  طالب 

وبنات  اأبيينيياء  وخدمة  املجتمعية  مل�سوؤوليتها  اجلامعة 

الوطن.

كما يرعى �سموه ، املوؤمتر الدويل للمعلومات اجلغرافية 

 International Geoinformatics« 2019م 
Conference2019« »IGC2019« خالل الفرتة 5 
10-13 فرباير  املوافق  1440هي  الآخرة  8 جمادى   -

ال�سعودية  اجلغرافية  اجلمعية  تنظمه  الييذي  2019م، 
للم�ساحة  الييدولييييية  اجلمعية  مييع  العلمي  بييالييتييعيياون 

 .»ISPRS« الت�سويرية وال�ست�سعار عن بعد

العلمية  اللجنة  رئي�ض  مكي  حممد  الدكتور  واأكييد 

 20 من  اأكرث  من  علمية  ورقة   200 من  اأكرث  م�ساركة 

املتخ�س�سة،  الدولية  العمل  ور�ييض  ميين  وعييدد  دولييية، 

املتحدة  الوليات  من  رئي�سني  متحدثني   10 ومب�ساركة 

و�سناع  ونيجريا  واليابان  والهند  واأوروبيييا  الأمريكية 

القرار باململكة العربية ال�سعودية.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان لإلغاثة

لييالإغيياثيية والأعييمييال  املييلييك �سلمان  وّقيييع مييركييز 

اجلامعة،  مييع  م�سرتك  تييعيياون  مييذكييرة  الإن�سانية 

لتعزيز التعاون بينهما يف عدة جمالت.

امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  معايل  التفاقية  وقع 

امل�سرف العام على املركز الدكتور عبداهلل الربيعة، 

اجلامعة  مدير  معايل  �سعود  امللك  جامعة  وعيين 

الدكتور بدران العمر، وذلك يوم الأربعاء املا�سي 24 

جمادى الأوىل 1440هي، يف مقر املركز بالريا�ض.

بني  التعاون  جوانب  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 

والدرا�سات  العلمية  البحوث  اجلانبني يف جمالت 

والتدريب وبناء القدرات وبرامج الأعمال التطوعية، 

وتعزيز امل�ساركة يف الأن�سطة واملوؤمترات والندوات 

واملعار�ض للطرفني.

اإ�ييسييافيية لييتييبييادل املييييواد الييعييلييمييييية واخلييدمييات 

ال�ييسييتيي�ييسييارييية فيييييمييا يييخيي�ييض الأعيييميييال الإغيياثييييية 

والإن�سانية، وتبني ن�سر الأخبار واملعلومات والربامج 

لكال اجلانبني، وت�سهيل عملية الربط الإلكرتوين اإن 

ا�ستدعت احلاجة لذلك.

يرعى املوؤمتر الدويل للمعلومات اجلغرافية.. الأحد القادم 

نائب أمير الرياض يدشن أسبوع المهنة.. اليوم

0220

»وادي الرياض« 
مستثمر إستراتيجي

د. العمر:

03
1507

دعوة الراغبين من 
أعضاء هيئة التدريس 

لتمديد خدماتهم

برنامج تدريبي ميداني 
حول تأهيل المناطق 

التاريخية بعسير
كتب: مو�سى حدادي

كتاباً  موؤخراً  الب�سرية  املييوارد  عمادة  اأ�سدرت 

اإ�سعار  اجلامعة  يت�سمن  ومعاهد  كليات  جلميع 

اأ�ستاذ  »اأ�ستاذ،  ال�سعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

بتمديد  يرغبون  ممن  م�ساعد«  اأ�ستاذ  م�سارك، 

ال�سن  وبلغوا  �سنوات   »5« حيييدود  يف  خدماتهم 

التمديد  فييرتة  انتهت  اأو  �سنة   »60« النظامي 

ال�سابقة لهم خالل الفرتة من »1441/1/1هي حتى 

التمديد  طلب  رفع  ب�سرورة  1441/12/29هي«، 
ب�سكل عاجل خالل الوقت املحدد بالكتاب املوجه 

اإلكرتونياً  التقدمي  اأن يكون  للكليات واملعاهد على 

على  التدري�ض  هيئة  ع�سو  خدمات  متديد  لطلب 

اأع�ساء  خدمات  متديد  نظام  الإلييكييرتوين  املوقع 

https://dfpas2. التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  هيئة 

.ksu.edu.sa/ext/Login.aspx
برفع  اللتزام  الب�سرية على  املوارد  واأكد عميد 

طلبات التمديد قبل �ستة اأ�سهر من نهاية اخلدمة، 

وزارة  توجيهات  ح�سب  التمديد  فييرتة  انتهاء  اأو 

التعليم؛ داعياً ملن مل يرد ا�سمه اأو لديه ا�ستف�سار 

حول التمديد التوا�سل مع الأ�ستاذ قا�سم الطامي 

عرب  التوا�سل  اأو   »0114678092« الرقم  على 

dfp.ksu@ksu. للعمادة  الإلييكييرتوين  الييربيييد 

لال�ستفادة  اجلامعة  اإىل حر�ض  م�سراً  edu.sa؛ 
من خدمات كفاءاتها الأكادميية املتميزة.

يف  املباين  تاأهيل  عن  تدريبي  برنامج  ا�ستهدف 

عليها،  واحلفاظ  ع�سر  مبنطقة  التاريخية  املناطق 

عدداً من طالب كلية العمارة والتخطيط بدعم من 

بدران  الدكتور  املدير  مبعايل  ممثلة  اجلامعة  اإدارة 

العمر وخالل الربنامج الذي ا�ستمر ملدة ع�سرة اأيام 

رئي�سني، هما:  الربنامج من عن�سرين  تكون  متتالية 

املحا�سرات النظرية وور�ض العمل امليدانية.

التفا�سيل �ص14

»الجامعة« تتوج ببطولة ألعاب القوى للجامعات السعوديةلجنة ذوي اإلعاقة تناقش التوسع في التخصصات

فتح باب القبول 
للدراسات العليا حتى 
نهاية األسبوع الحالي

القبول  بيياب  فتح  العليا  الدرا�سات  عمادة  اأعلنت 

ملرحلة الدرا�سات العليا للعام الدرا�سي 1441-1440، 

اعتباراً من يوم الأحد 14/ 5/ 1440هي، وملدة ثالثة 

اأ�سابيع.

لل�سوؤون  العليا  الدرا�سات  عمادة  وكيل  بذلك  �سرح 

الفنية الدكتور خالد ال�سبيعي، واأفاد اأن العمادة طرحت 

برناجماً  و57  للماج�ستر،  برناجماً   129 العام  هذا 

للدكتوراه.     التفا�سيل �ص6

د. العنزي:

قسم إعالم قوي 
أفضل من كلية 

ضعيفة



عقدت اللجنة الإ�شرافية العليا الدائمة لذوي 

الإعاقة اجتماعاً يوم الثالثاء 16 جمادى الأوىل 

اجلامعة  وكيل  اللجنة  رئي�س  برئا�شة  1440هـ 
حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 

النمي، حيث مت مناق�شة املو�شوعات املطروحة 

اأمني  ا�شتعر�شها  والتي  اللجنة  اأمانة  قبل  من 

الو�شول  لــرنــامــج  التنفيذي  املــديــر  اللجنة، 

عليها  واطلع  العجمي  نا�شر  الدكتور  ال�شامل، 

اأع�شاء اللجنة.

ومن �شمن املو�شوعات التي متت مناق�شقتها: 

التخ�ش�شات  يف  التو�شع  الإلــكــروين،  امللف 

مر�شد  وتخ�شي�س  الإعــاقــة،  ــذوي  ل والــرامــج 

اإكادميي، وحوكمة العمل يف مراكز ذوي الإعاقة، 

والرامج التي تخدم الطالب ذوي الإعاقة.

وتقرر اإجناز هذه املو�شوعات وفق الإجراءات 

التي مت التفاق عليها من قبل اللجنة.
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حلقة نقاش بعنوان »التحليل البعدي 
وحجم األثر«.. غدًا

مــواكــبــة لإعــــالن فــتــح الــتــقــدمي عــلــى بــرامــج 

الــدرا�ــشــي  للعام  باجلامعة  العليا  الــدرا�ــشــات 

الدرا�شات  عــمــادة  اأطلقت  هـــ؛   1441-1440
القبول  بــوابــة  مل�شتخدمي  الأول  دليلها  العليا 

الإلكروين للدرا�شات العليا، ت�شهياًل للمتقدمني 

وتو�شيحاً ملراحل التقدمي خطوة بخطوة.

ا�شتملت  �شفحة،   »18« يف  الدليل  جاء  وقد 

املتقدم  على  ينبغي  وما  م�شورة  �شروحات  على 

عمله يف كل مرحلة من مراحل التقدمي، كما ُذّيل 

مع  املتاحة  التوا�شل  و�شائل  من  بجملة  الدليل 

العمادة من خالل ح�شابات التوا�شل الجتماعي 

والريد الإلكروين اإ�شافة لهواتف العمادة.

كما اأطلقت العمادة يف وقت �شابق دليل �شروط 

القبول يف »88« �شفحة، لكل مرحلة من مراحل 

الدرا�شات العليا، مبتدئة دليلها ب�شروط الدرا�شة، 

العليا  للدرا�شات  املوحدة  الالئحة  كما وردت يف 

ثم  اجلامعة،  �شروط  ثم  ال�شعودية،  باجلامعات 

�شروط الأق�شام الأكادميية كل ق�شم على حدة.

لرموز اجلامعة  بيان  الدليل على  ا�شتمل  وقد 

الالزم اإدراجها يف بيانات اختبار اللغة الإجنليزية 

على  اأي�شاً  الدليل  ا�شتمل  كما   ،GRE واختبار 

معادلة دقيقة لحت�شاب درجات اللغة الإجنليزية 

املكاِفئة بني كل اختبار واآخر، وقد اأتاحت العمادة 

خالل  من  الدليلني  كال  من  ال�شتفادة  اإمكانية 

موقعها الإلكروين، حيث يتوافر الدليالن ب�شيغة 

.»PDF»اإلكرونية

التطوير  عــمــادة  توجهات  تنفيذ  اإطـــار  يف 

لوحدات  الــداعــمــة  وا�شراتيجيتها  واجلـــودة 

اأو  تنفيذ   على  تعمل  والتي  املتعددة،  اجلامعة 

للخطة  الداعمة  التطويرية  م�شروعاتها  اإعداد 

 »AAFAQ2029« امل�شتقبلية للتعليم اجلامعي

اخلطة  عقدت   ،KSA2030 اململكة  ـــة  وروؤي

اجتماعاً  ــاق«  »اآف اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية 

الجتماع  وا�شتهدف  العليا،  الدرا�شات  بعمادة 

»تاأ�شي�س  مل�شروع  التنفيذية  اخلطة  مناق�شة 

برنامج التبادل الدويل للطلبة بعمادة الدرا�شات 

العاملية،  التناف�شية  الــقــدرات  لتعزيز  العليا، 

امللك  جامعة  طلبة  بني  الثقايف  التنوع  واإثـــراء 

�شعود واجلامعات العاملية املرموقة«.

وخالل الجتماع وجه الدكتور عادل الهدلق، 

عميد عمادة الدرا�شات العليا، ال�شكر والتقدير 

لعمادة التطوير واجلودة وقيادتها، على الدعم 

امل�شتمر للحراك التطويري باجلامعة، موؤكداً اأن 

للتبادل الطالبي باجلامعة  فكرة تنفيذ برنامج 

من املمار�شات العاملية الرائدة التي ت�شهم ب�شكل 

مهارات  وزيـــادة  التناف�شية  الــقــدرات  يف  كبري 

تقدم  يف  فــعــال  ب�شكل  وتــ�ــشــهــم  اخلــريــجــني، 

اجلامعة على امل�شتوى العاملي، واأكد اأن اجلامعة 

للدرا�شات  براجمها  اعتماد  على  حالًيا  تعمل 

حماور  اأحــد  هو  الرنامج  هــذا  وتنفيذ  العليا 

والوطني. من جانبه  الدويل  العتماد  ومعايري 

عمادة  وكيل  ال�شلويل  م�شفر  الدكتور  اأو�شح 

التطوير واجلودة ل�شوؤون التطوير وامل�شرف على 

تنفيذ خطة »اآفاق« باجلامعة، اأن عمادة التطوير 

امل�شروعات  تنفيذ  دعــم  على  تعمل  واجلـــودة 

التنمية  خطط  لتنفيذ  الــداعــمــة  التطويرية 

امل�شتدامة وروؤية اململكة KSA2030، موؤكداً اأن 

هذا امل�شروع يدعم تنفيذ اخلطة ال�شراتيجية 

الالزمة  اخلريجني  مــهــارات  ويــعــزز  للجامعة 

امل�شتقبلية  اخلطة  تنفيذ  ويدعم  العمل  ل�شوق 

.»AAFAQ2029« للتعليم اجلامعي

للم�شروع  التنفيذية  اخلطة  �شعادته  وتناول 

على  ت�شتمل  والـــتـــي  املـــتـــعـــددة،  ــا  مبــحــاوره

مراحل  الأداء،  موؤ�شرات  امل�شروع،  »خمرجات 

اأن  مــوؤكــداً  الزمنية«،  الفرة  امل�شروع،  تنفيذ 

ا�شتدامته  من  تنبع  م�شروع  اأي  تنفيذ  اأهمية 

وا�شتمرار العمل عليه بعد عمليات التاأ�شي�س.

عبدالنعيم  د.  مـــن:  كــل  الجــتــمــاع  ح�شر 

»اآفاق«، والدكتور  الكا�شف امل�شرف على وحدة 

الأكادميية  ال�شراكات  وحدة  مدير  �شعد  اأحمد 

بالإ�شافة  العليا،  الدرا�شات  بعمادة  والبحثية 

حل�شور الأ�شتاذ �شلطان العبدال�شالم من وحدة 

التطوير  بعمادة  والإعــــالم  العامة  الــعــالقــات 

واجلودة.

الدراسات العليا تطلق دليال 
إرشاديًا للقبول اإللكتروني

»آفاق« تناقش برنامج التبادل الدولي 
لطلبة الدراسات العليا

ة اختراع في »تناول األنسولين بالفم«  براء
لكرسي السيرفاكتانت

لجنة ذوي اإلعاقة تناقش الملف اإللكتروني 
والتوسع في التخصصات

على  ال�شريفاكتانت  اأبحاث  كر�شي  ح�شل 

ــراءات الأمريكي  ال بــراءة اخــراع من مكتب 

طريق  عن  بالفم«  الأن�شولني  »تناول  بعنوان 

بوليمرلت ال�شيتوزان املعدلة.

الأمــرا�ــس  من  ال�شكري  مر�س  يعد  حيث 

التي تواجه العامل يف ع�شرنا احلديث ونظًرا 

ا�شتخدام  نتيجة  اأمل  من  املر�شى  يعانيه  ملا 

احلالية متثل حاًل  الــراءة  فــاإن هذه  احلقن، 

ي�شاعد على حتميل الأن�شولني على بوليمرات 

ومت  الروبيان،  ق�شور  من  م�شتخرجة  طبيعية 

حجم  اإىل  لت�شل  الكيميائي  تركيبها  تعديل 

النانو وامليكرو لإمكانية اإعطائها للمر�شى يف 

كب�شولت عن طريق الفم.

بالأن�شولني  حمملة  وهي  املواد  اأثبتت  وقد 

مقاومة ممتازة ملدة 24 �شاعة لل�شائل املعدي، 

وكان معدل خروجها جيداً يف ال�شائل املراري 

الن�شاط  بجانب  اإيجابية  نتائج  يعطي  ممــا 

يف  لتطبيقها  املــواد  لتلك  الآمــن  البيولوجي 

بدياًل  الفم  طريق  عن  ال�شكر  مر�شى  عالج 

للحقن.

كتب: �سلطان العمري

نظم كر�شي اأبحاث لقاحات الأمرا�س املعدية دورة تدريبية ملن�شوبات 

يف  النانو  تقنية  »تطبيق  بعنوان  هيئة التدري�س  اأع�شاء  من  اجلامعة 

1440/05/14هــ بكلية  الأحد  يوم  وذلك  املعدية«،  الأمرا�س  عالج 

العلوم املدينة اجلامعية للطالبات.

حممود  قدمت الدكتورة دينا  حيث  حمــاور،  ثالثة  الــدورة  �شملت 

»الأمــرا�ــس  العلوم عر�ًشا عن حمور  بكلية  احليوان  علم  ق�شم  من 

مع ت�شخي�شها  وطــرق  لالإن�شان  انتقالها  وكيفية  املعدية  الطفيلية 

امللك  معهد  مــن  عو�س  اأحــمــد  ملًيا«. كما قدمت الدكتورة منال 

تكنولوجي  النانو  »مفهوم  حمور  النانو عر�ًشا عن  لتقنية  عبداهلل 

الكيمائية  الطرق  النانوية با�شتخدام خمتلف  املــواد  ت�شنيع  وطــرق 

واحليوية«، وقدمت الدكتورة منال فوزي من ق�شم علم احليوان بكلية 

العلوم عر�شاً عن حمور »الدور الوقائي واملناعي جلزيئات النانو �شد 

الأمرا�س املعدية«. ويف نهاية الدورة قدمت الدكتورة ابت�شام العليان 

امل�شرفة على كر�شي اأبحاث لقاحات الأمرا�س املعدية �شكرها لعمادة 

البحث العلمي ممثلة يف وكالتها للكرا�شي البحثية على دعمهم لإقامة 

هذه الدورة، وختمت امل�شرفة على الكر�شي �شكرها للمتدربات على 

احل�شور والتفاعل. 

تغطية : غيداء املجلي- ندى العبداهلل

برعاية �شمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان اآل �شعود عميد كلية الآداب 

وتفعياًل  والت�شال،  لالإعالم  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

لل�شراكة بني ق�شم الإعالم واجلمعية، نظم امللتقى الإعالمي ندوة جديدة 

�شمن فعالياته الثقافية بعنوان »مقاربات فل�شفية يف الأبحاث الإعالمية«، 

وذلك يوم الأربعاء 23 يناير 2019م مبدرج »3« بكلية الآداب على اجلانب 

من  نخبة  بح�شور  الرجايل،  اجلانب  على  الآداب  كلية  وملتقى  الن�شائي، 

اأ�شاتذة ق�شم الإعالم، وطالب وطالبات البكالوري�س والدرا�شات العليا.

ال�شيا�شي  الإعــالم  اأ�شتاذ  املطريي  مطلق  الدكتور  الندوة  يف  حا�شر 

بالق�شم، الذي تف�شل يف م�شتهل الندوة بتعريف الأبعاد الفل�شفية لأي درا�شة 

على اأنها جمموعة امل�شلمات اأو التوجه الفل�شفي الذي يطبقه الباحث على 

متناول  الذهنية«  »النماذج  اأي�شا  البع�س  ي�شميها  والتي  درا�شته،  مو�شوع 

الرغماتية،  البنائية،  التحولية،  الو�شعية،  بعد  ما  الفل�شفية  املنطلقات 

والنوعي  الكمي  �شواء  الثالثة  باأنواعها  البحث  مناهج  على  ذلك  وتطبيق 

مثل  املعا�شرة  الق�شايا  من  للعديد  الإعالم  و�شائل  تناول  وعلى  واملزجي، 

املراأة و الأقليات.

واأعرب عن اأ�شفه لغياب البعد الفل�شفي حتى الآن، وعدم تطبيقه ب�شكل 

�شحيح يف  ر�شائل املاج�شتري، يف حني دعا الباحثني اإىل �شرورة الركيز 

اأرجع ذلك اإىل  على توظيفه يف درا�شات ما بعد برنامج الدكتوراه، حيث 

ترقي  لكي  اأهميته  من  الرغم  على  البعد  لهذا  الدرا�شية  املناهج  افتقار 

الأطروحات البحثية وت�شل اإىل امل�شتوى املطلوب.

يف  الفل�شفية  الأبــعــاد  توظيف  اأهمية  منطلق  من  الــنــدوة  هــذه  وتــاأتــي 

يعتمد  �شحيح  ب�شكل  عام  والإن�شانية  خا�س  ب�شكل  الإعالمية  الدرا�شات 

على التفكري واملعرفة ويبتعد عن الن�شخ والتطبيق مما جعلها تقرب من 

البحوث الإجرائية اأكرث منها اإىل املعرفية.

نظمها كر�سي اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية 

بال�رشاكة مع اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال 

دورة تدريبية حول »تطبيق تقنية 
النانو في عالج األمراض المعدية«

الملتقى اإلعالمي يطرح »مقاربات 
فلسفية في األبحاث اإلعالمية«

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

»اأفكر« حلقة النقا�س الثامنة واخلم�شني بعد املائة، �شمن �شل�شلة 

»التحليل  بعنوان  اأ�شبوعياً،  املركز  يعقدها  التي  النقا�س  حلقات 

بنت  جواهر  الدكتورة  وتقدمي  اإعــداد  من  الأثــر«  وحجم  البعدي 

حممد الزيد اأ�شتاذ القيا�س والإح�شاء امل�شاعد بق�شم علم النف�س 

جامعة امللك �شعود. وذلك يوم غد الثنني 1440/05/29هـ املوافق 

2019/02/04م يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف يف كلية 
الربية قاعة رقم »1اأ33«، ولل�شيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات 

كلية الربية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.
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يف كلمته االفتتاحية مل�ؤمتر �رشكة وادي الريا�ض لال�ستثمار اجلريء

د. العمر: »وادي الريا�ض« م�ستثمر اإ�سرتاتيجي يركز على القدرات املحلية وي�ستثمر حمليًا ودوليًا

د. ال�سالح: ا�ست�ساف امل�ؤمتر متحدثني حمليني وعامليني وخرباء يف اال�ستثمار اجلريء واملعريف

االبتكار  اقتصاد  لتعزيز  نسعى  الجامعة:  مدير 
السعودية الجامعات  المبادرة في  روح  وتطوير 

معهد  مع  الشراكة  لتوسيع  تسعى  »العلوم« 
الياباني  »NIMS«

بني  البحثي  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 

ال�شراكة  وب��رن��ام��ج  ال��ع��ل��وم  كلية 

البحث  عمادة  يف  الدولية  العلمية 

ال��ع��ل��م��ي ب���اجل���ام���ع���ة، ا���ش��ت��ق��ب��ل 

نا�شر  الدكتور  العلوم  كلية  عميد 

باندو  يو�شي  الربفي�شور  الداغري 

معهد  م��ن  ياما�شو  وال��ربف��ي�����ش��ور 

باحثان  وهما  باليابان،   »NIMS«

دوليان متعاونان مع ق�شم الفيزياء 

والكيمياء، كما ح�شر اللقاء رئي�س 

الدكتور  وال��ف��ل��ك  الفيزياء  ق�شم 

حممد ال�شاحلي. 

كلية  عميد  اأك��د  اللقاء  وخ��ال 

العلوم على رغبة الكلية يف تو�شيع 

 NIMS ال�شراكة العلمية مع معهد

اجلودة  عالية  البحثية  امل�شاريع  يف 

الدرا�شات  طاب  على  والإ�شراف 

ابتعاث  وك��ذل��ك جم���الت  ال��ع��ل��ي��ا، 

وت���دري���ب ط����اب ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

ال��ف��رة  يف   »NIMS« م��ع��ه��د  يف 

ال�شيفية.

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

وادي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س   رئي�س 

ال��ع��م��ر  ب������دران  ال���ري���ا����س،  الدكتور 

ف��ع��ال��ي��ات  املوؤمتر  امل��ا���ش��ي،  االث���ن���ن 

الثاين ل�شركة وادي الريا�س،  الذراع 

�شعود،  امل��ل��ك  جلامعة  اال�شتثماري 

���ش��رك��ة وادي  »م���وؤمت���ر   حتت ع���ن���وان 

الريا�س  لال�شتثمار اجلريء«.

اقت�شاد معريف

بها  ا�شتهل  كلمة  معاليه يف  وبني 

املوؤمتر اأن جامعة امللك �شعود ت�شعى 

اإىل ن�شر وتعزيز املعرفة يف اململكة 

قاعدة  وتو�شيع  ال�شعودية  العربية 

املتقدمة  ال��دول  ملواكبة  الدرا�شات 

والعمل على الإ�شهام يف الكت�شافات 

تاأ�شي�س  ياأتي  وعليه  والخراعات، 

ال���ذراع   – ال��ري��ا���س  وادي  ���ش��رك��ة 

 – ال�شتثماري جلامعة امللك �شعود 

لتحقيق اأهداف متكاملة مع اأهداف 

حتويل  يف  للم�شاعدة   2030 روؤي��ة 

نفطي  اقت�شاد  من  اململكة  اقت�شاد 

اإىل اقت�شاد يعتمد على املعرفة.

نقل وتطوير التقنية

وق��������ال: م����ن ت���ل���ك الأه��������داف 

التقنية  نقل  �شناعة  ال�شتثمار يف 

وتوطينها وتطويرها، وتوفري البيئة 

العلمية  الأبحاث  لإج��راء  املنا�شبة 

املجدية اقت�شادياً خلدمة اقت�شاد 

املعرفة، و تاأ�شي�س حا�شنات  التقنية 

فر�س  وتوفري  فيها،  وال�شتثمار 

ال�شتثمار يف البحث العلمي، موؤكداً 

م�شتثمر  الريا�س  وادي  �شركة  اأن 

ا�شتغال  على  يركز  اإ�شراتيجي 

حملياً  وي�شتثمر  املحلية  القدرات 

املراحل  يف  ال�شركات  يف  ودول��ي��اً 

امل��ب��ك��رة وم��راح��ل ال��ن��م��و لإي��ج��اد 

اإ�شراتيجية  وعوائد  مالية  عوائد 

تخدم م�شتقبل التنمية يف اململكة.

روح املبادرة

وادي  �شركة  اأن  معاليه  واأك���د 

ال����ري����ا�����س ت�����ش��ع��ى م����ن خ���ال 

للم�شاهمة  و�شراكاتها  ا�شتثماراتها 

على  قائم  بيئي  نظام  اإن�����ش��اء  يف 

من�شة  واإي��ج��اد  البتكار،  اقت�شاد 

لتطوير روح املبادرة يف اجلامعات 

اإىل  الو�شول  وكذلك  ال�شعودية، 

اأف�شل ممار�شات ت�شريع ال�شركات 

النا�شئة، والتج�شري جللب البتكار 

وتوطني التقنية مبا يتاءم مع اأنظمة 

اململكة العربية ال�شعودية.

م�شابقة حتدي

م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����ش����ح ال��رئ��ي�����س 

الريا�س  وادي  ل�شركة  التنفيذي 

انطاقاً  اأنه  ال�شالح  خالد  الدكتور 

يف  لا�شتثمار  ال��دور  الأ�شا�شي  من 

وتنويع  التقنية  نقل  اأه��داف  حتقيق 

 قاعدة القت�شاد الوطني،  فقد �شعت 

تنظيم  اإىل  ال��ري��ا���س  وادي  �شركة 

موؤمترها الثاين ودعت فيه متحدثني 

اإىل  بالإ�شافة  وع��امل��ي��ني،  حمليني 

�شركات  اأهم  من  وخ��رباء  تنفيذيني 

واأ�شار  واملعريف،  ال�شتثمار اجلريء 

اإىل اأن املوؤمتر تخلله م�شابقة حتدي 

 ال�شركات النا�شئة ال�شعودية، �شارك 

فيها اأكرث من 50 �شركة فيما تاأهلت 

عر�س  و�شيتم  نا�شئة،  �شركات   8
ن�شاطها على جلنة التحكيم لإعان 

قبل  بامل�شابقة  من  الفائزة  ال�شركة 

جلنة التحكيم اخلا�شة بامل�شابقة.

امل�شاركون

امل��وؤمت��ر  اأن  ال�����ش��ال��ح  واأ����ش���اف 

و�شركات  ج��ه��ات  اأب���رز  ا�شت�شاف 

وهي:  واملعريف  اجل��ريء  ال�شتثمار 

ال�شيليكون  وادي  م��ع��ام��ل  ���ش��رك��ة 

للتقنية،  الظهران  وادي  الأمريكية، 

مكة  وادي  للتقنية،  ج���دة  وادي 

عبدالعزيز  امللك  مدينة  للتقنية، 

التقنية  وحا�شنتها  والتقنية  للعلوم 

حا�شنة بادر، جامعة امللك عبداهلل 

العامة  والهيئة  والتقنية،  للعلوم 

واملتو�شطة،  ال�شغرية   للمن�شاآت 

البحث  وم��ك��ت��ب  ك��ف��ال��ة،  وب��رن��ام��ج 

والهيئة  التعليم،  ب���وزارة  والتطوير 

والهيئة  و�شابك،  العامة   لا�شتثمار، 

ال�شعودية للملكية الفكرية، واأرامكو 

الجتماعية،  التنمية  و بنك  »واعد«، 

ونيوم.

حماور املوؤمتر

ا���ش��ت��ع��ر���س امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م��دى 

ترثي  وم��و���ش��وع��ات  ي��وم��ني  حماور 

ق�شايا  2030  وكذلك  اململكة   روؤية 

 وحتديات تواجه  راأ�س املال اجلريء، 

وت�شمل نظرة على  ال�شتثمار اجلريء 

بعده،  وما  2019م  عام  املنطقة  يف 

بيئة  يف  �شناعة   2030 روؤي��ة  ودور 

النا�شئة،  للريادة  وال�شركات  راعية 

اجل��دي��دة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة   والفر�س 

خ���ال  ال�شتثمار  م��ن  ل��ل�����ش��رك��ات 

اجلريء، ودور نيوم يف حتقيق روؤية 

البحث  مكتب  دور  وكذلك   ،2030
يف حتقيق  التعليم  بوزارة  والتطوير 

يف  اجلامعات  ودور   ،2030 رووؤي��ة 

ج��اذب  م��رك��ز  اإىل  اململكة  حت��وي��ل 

اإىل  اجل��ريء،  والو�شول   لا�شتثمار 

واأهم  الفر�س  ال�شتثمارية،  اأف�شل 

لا�شتثمار  ال��ع��امل��ي��ة  الجت���اه���ات 

خطة  لأف�شل  اجل���ريء،  وم�شابقة 

عمل لل�شركات النا�شئة.
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بح�شور وكالء وروؤ�شاء الأق�شام والوحدات بال�شنة الأوىل امل�شرتكة

ت�شمل مهارات »التالوة« و»الإلقاء« و»التاأليف« و»الإن�شاد«ا�شتقبل الطالب والطالبات يف لقاء مفتوح

النهائية  التصفية  رجب..   2
موهبتك« »أنيري  لمسابقة 

بأضرار  توعوية  فعالية 
»المجتمع« في  التدخين 

كتبت: الرين املطريي

بداأت الت�شفيات الأولية مل�شابقة »اأنريي موهبتك« مب�شاركة اإدارة الأندية 

جمادى   16 الثالثاء  يوم  وذلك  الطالبات،  ل�شوؤون  الطالب  �شوؤون  بعمادة 

الأوىل على م�شرح مبنى القاعات امل�شرتكة، وتهدف هذه امل�شابقة لإظهار 

املواهب لدى الطالبات املتناف�شات من جميع التخ�ش�شات.

وت�شمل املواهب التالوات القراآنية والإلقاء والتاأليف والإن�شاد، و�شتكون 

وتت�شمن جلنة  بتاأهل ثالث طالبات فقط من كل فرع،  النهائية  الت�شفية 

حتكيم امل�شابقة كاًل من: اأ. جواهر بنت حممد البكر، معيدة بكلية الرتبية 

ق�شم الدرا�شات القراآنية، اأ. فاطمة بنت عبد اهلل بن مربد، م�شرفة برنامج 

»اأنريي موهبتك«، اأ. امتنان بنت حممد بن جدوع، معيدة بكلية الآداب ق�شم 

جواهر  واأ.  مربد  بن  فاطمة  واإ�شراف اأ.  ب��اإدارة  والربنامج  العربية،  اللغة 

التميمي، ومت حتديد موعد الت�شفية النهائية جلميع املواهب يوم ال�شبت 

2 رجب 1440ه�.

15 جمادى  نظمت وحدة الأن�شطة الطالبية بكلية املجتمع يوم الثنني 

الأوىل 1440ه�  فعالية توعوية بالتعاون مع اإدارة العالقات العامة والإعالم 

ال�شحي باملديرية العامة لل�شوؤون ال�شحية مبنطقة الريا�ض، وذلك للتوعية 

باأ�شرار التدخني و�شبل الوقاية والعالج منه.

افتتح وكيل الكلية لل�شوؤون التعليمية والأكادميية هذا الربنامج التوعوي 

الذي ت�شمن معر�شاً م�شغراً يبني الأ�شرار املختلفة والعديدة للتدخني على 

جوانب متعددة يف حياة املدخن �شواء ال�شحية اأو الجتماعية اأو القت�شادية.

اإىل نقل  التي تهدف  الفعاليات وامل�شابقات  كما ت�شمن الربنامج بع�ض 

ر�شالة توعوية غري مبا�شرة للطالب حول هذه الآفة اخلطرية، ومت التاأكيد 

خالل الفعالية على اللتزام باأنظمة اجلامعة فيما يتعلق مبنع التدخني يف 

مرافق و�شاحات الكلية. 

األساسية العلوم  وفعاليات قسم  التميز ألنشطة  يرعى حفل  »الجريوي« 

ورشة تدريبية في مهارات كتابة 
التاريخية البحوث 

وتسجيل  »قبول 
تستضيف  الطالبات« 
وفدًا من جامعة أم 

القرى

عميد اآلداب: األفضل عدم حصر وثيقة 
محدد بمسار  التخرج 

رعى عميد ال�شنة االأوىل امل�شرتكة الدكتور 

ع��ب��دامل��ج��ي��د اجل����ري����وي احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 

االأ�شا�شية  العلوم  ق�شم  وفعاليات  الأن�شطة 

1440/1439ه�  االأول  ال��درا���ش��ي  للف�شل 

والوحدات  االأق�شام  وروؤ�شاء  وك��اء  بح�شور 

بالعمادة ومن�شوبي الق�شم.

فيلم تعريفي

اآيات  ثم  ترحيبية  احلفل مبقدمة  افتتح 

عر�ض  مت  ذل��ك  بعد  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن 

�شاير  بن  م�شحي  د.  قدمه  تعريفي  فيلم 

امل�����ش��روع ح���ول منجزات  م��دي��ر  ال��ع��ن��زي 

الق�شم بالف�شل الدرا�شي الأول، بعدها قّدم 

ه�شام  د.  والتطوير  التدريب  جلنة  رئي�ض 

عبدالغفار اأبرز الربامج والفعاليات التي مت 

نقا�ض  ندوات علمية وحلقات  تنفيذها من 

اإبداعية وجائزة املدرب املتميز  وم�شابقات 

والربامج التدريبية النوعية والتخ�ش�شية.

بيئة منا�شبة

العلوم  ق�شم  عقب ذلك، �شكر رئي�ض 

القرين  �شعد  ب��ن  �شعالن  د.  الأ�شا�شية 

امل���درب���ني ع��ل��ى دع��م��ه��م ومت��ي��زه��م ط��وال 

جلميع  ورعايتهم  الأول  الدرا�شي  الف�شل 

الطالب لتوفري البيئة العلمية املنا�شبة لهم، 

اأن كل الربامج والأن�شطة التي مت  مو�شحاً 

تنفيذها تعود بالنفع لأبنائنا الطالب.

�شركاء النجاح

اأن  اأو����ش���ح د. اجل���ري���وي  م���ن ج��ان��ب��ه 

املنجزات التي قدمها ق�شم العلوم الأ�شا�شية 

احلفل  بهذا  وختاًما  واأن�شطة  برامج  من 

املن�شوبني  كل  جهود  ن  يُثِمّ وال��ذي  املُمّيز، 

من م�شرفني ومن�شقني ومدربني، حتقق ما 

امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  عمادة  اإليه  ت�شبو 

واملقررات  للق�شم  التطوير  عمليات  وتوؤكد 

التعلم  ن�شبة  لزيادة  القادمة  الفرتة  خالل 

الكاملة من مقررات  والإف��ادة  لدى طالبنا 

على  لت�شاعدهم  والإح�����ش��اء؛  الريا�شات 

العلمية  اآفاقهم  وتو�شيع  هواياتهم  تنمية 

والفكرية، وتاأهيلهم ملواجهة احلياة مبختلف 

األوانها، واكت�شاب مهارات وخربات جديدة 

والبتكار،  لالإنتاج  لهم  الفر�شة  واإت��اح��ة 

ل�شركاء  والتقدير  ال�شكر  اجلريوي  وّق��دم 

واللجنة  النوعي«  التعليم  »�شركة  النجاح 

للم�شاهمة  قدموه  ما  على  للحفل  مة  املنِظّ

يف جناح فعاليات حفل التميز. 

تكرمي املدربني وامل�شاركني

ال�شنة  عميد  ك��رم  احل��ف��ل،  خ��ت��ام  ويف 

يف  امل�شاركني  امل��درب��ني  امل�شرتكة  الأوىل 

تنفيذ تنظيم الندوات العلمية »د. اإبراهيم 

�شعبان،  اأ. عمر العودات، اأ. عمر املاحي، 

بربامج  وامل�شاركني  �شامه«  م�شطفى  د. 

ومت  واملوهوبني  املتفوقني  الطالب  رعاية 

املدرب  جائز  م�شابقة  يف  الفائزين  اإع��الن 

املتميز وتكرميهم وهم »اأ. اإياد اأبو �شهاب، 

ال�شاذيل،  اإبراهيم  اأ.  اأ. حممد بني خالد، 

اأ. جمدي النور«. ويف نهاية احلفل مت �شكر 

اإجن��اح  يف  جهودهم  على  احل�شور  جميع 

هذه الأن�شطة والربامج بالق�شم ومت التقاط 

و�شيوفه  احلفل  راعي  مع  جماعية  �شورة 

الكرام.

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ع��م��ادة ال��ق��ب��ول 

الطالبات  ل�����ش��وؤون  والت�شجيل 

ل�شوؤون  بوكيلة العمادة  ممثلة 

ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة اأم����ل اآل 

اإبراهيم، موؤخراً، وفداً من عمادة 

ل�شوؤون  والت�شجيل  القبول  �شوؤون 

ال��ق��رى،  اأم  بجامعة  ال��ط��ال��ب��ات 

���ش��وؤون  ع��م��ادة  برئا�شة وكيلة 

ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل ال��دك��ت��ورة 

انطالًقا  وذلك  الغامدي،  فاطمة 

م��ن م��ب��داأ ال��ت��ع��اون ال��دائ��م بني 

اجلامعات ال�شعودية.

ا�شتعرا�ض  الجتماع  يف  ومت 

ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اور وت��ب��ادل 

اإ�شافة  اخلربات بني اجلامعتني، 

لعر�ض اأبرز التجارب والإجنازات 

املتعلقة  الأكادميية  والإج���راءات 

بالطالبات واآليات العمل احلديثة 

لعمادة القبول والت�شجيل بجامعة 

امللك �شعود.

وح�شارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات  �شلمان  امللك  مركز   يعتزم 

اإقامة ور�شة تدريبية لطالب وطالبات الدرا�شات العليا بعنوان »مهارات يف 

كتابة البحوث التاريخية« يقدمها اأ. د. خالد البكر، وذلك يف يوم الأربعاء 

29/ 1440/6 من ال�شاعة 9 - 12، ودعا املركز جميع املهتمني واملعنيني 
ح�شور الدورة لأهميتها.

كتبت – ر�شا املوا�ش

الأربعاء  يوم  الآداب  كلية  نظمت 

م���درج  يف  ه����   1440  /5  /17
كلية  لعميد  مفتوحاً  ل��ق��اًء  الكلية 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب 

الكلية  وطالبات  طالب  مع  �شعود، 

والقرتاحات  ال�شتف�شارات  لتبادل 

والأ�شئلة.

ب����داأ ال��ل��ق��اء ب���اآي���ات م��ن ال��ذك��ر 

احلكيم، ثم كلمة عميد الكلية التي 

ذكر خاللها اأن قلة ح�شور الطالب 

موؤ�شراً  يعترب  للقاءات  الطالبات  اأو 

اإ�شكاليات  وج��ود  ع��دم  على  جيداً 

واأن جميع الأمور تتم على ما يرام، 

اإ�شكاليات  ح��ل  �شمر  نظام  اأي�شاً 

ال�شابقتني  ال�شنتني  خ��الل  ك��ث��رية 

يعتمد على وعي  ولكن هناك جزءاً 

الطالب وثقته بنف�شه واقتناعه بهذا 

اأي تعديل  اجلدول، واإذا كان هناك 

يجب اأن يكون من منطلق علمي.

واأف�����اد اأي�����ش��اً اأن����ه مت ت��زوي��ده 

عدد  ب���اأن  تفيد  ج��ي��دة  باإح�شائية 

الطالب والطالبات املنتظمني بكلية 

اآلف  خم�شة  اإىل  و���ش��ل  الآداب 

وهذا  وع�شرين،  واثنني  واأربعمائة 

الكبري  والقبول  الإقبال  على  دليل 

بالكلية.

بعد ذلك مت فتح املجال لالأ�شئلة 

الطالبات  اأ�شئلة  مت��ح��ورت  حيث 

اإمكانية  منها  املحاور  بع�ض  حول 

الإعالم  لق�شم  كلية م�شتقلة  وجود 

العميد  ع��ل��ق  وق���د  وم�����ش��ارات��ه، 

من  الأه��م  اأن  على  نايف  الدكتور 

ذلك هو قوة الإنتاجية، واإذا توفرت 

مثل  بذلك  ت�شمح  التي  ال��ظ��روف 

وجود اأع�شاء هيئة تدري�ض ووجود 

من  مانع  ل  فاإنه  موثقة  م�شارات 

ب��ل م��ن اجل��ي��د فتح فر�ض  ذل���ك، 

وظيفية للخريجني.

ورداً على �شوؤال بع�ض الطالبات 

يف  امل�شار  كتابة  ع��دم  بخ�شو�ض 

باأنه  �شعادته  اأف��اد  التخرج،  وثيقة 

ح�شر  ع��دم  للطالب  الأف�شل  من 

وثيقته اجلامعية مب�شار حمدد.
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ي�سمل 129 برنامج ماج�ستري و57 برنامج دكتوراه

بالتعاون بني كر�سي »�سلياك« وم�ست�سفى غربت اأورمند بلندن

بح�سور 1300 من من�سوبي الأمن العام

خريجي  يكرم  النانو  معهد 
الخبرات« وتوطين  »نقل 

باألولى  تراثي  حفل 
للطالبات المشتركة 

لطالب  توجيهي  لقاء 
الميدانية« »التربية 

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  رعاية  حتت 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  م�شاعد  وبح�شور  النمي،  حممد 

الكثريي،  �شعود  الدكتور  التطبيقي  والتعلم  للتدريب  والأك��ادمي��ي��ة 

وامل�شرف العام على معهد النانو الدكتور حمد الربيثن، ووكيل املعهد 

لل�شوؤون البحثية ومدير امل�شروع الدكتور علي الدلبحي، ووكيل املعهد 

امللك عبداهلل  الهزاع، نظم معهد  الدكتور عبدالعزيز  الفنية  لل�شوؤون 

النانو حفاًل لتكرمي خريجي املرحلة الأوىل من طلبة م�شروع  لتقنية 

املتقدمة« �شمن م�شاريع تطوير  التقنيات  »نقل وتوطني اخلربات يف 

العملية التعليمية بوكالة اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية، وذلك 

يوم الأربعاء 10 جمادى الأوىل 1440ه� مببنى كلية العلوم.

قدم  ثم  باحل�شور  املعهد  على  العام  امل�شرف  برتحيب  احلفل  بداأ 

م�شار  عن  تف�شيلًيا  �شرًحا  ح��زام،  حممود  الدكتور  باملعهد  الباحث 

علي  الدكتور  امل�شروع  مدير  األقى  ذلك  بعد  انطالقة،  منذ  التدريب 

الدلبحي، كلمة للح�شور هناأ فيها الطالب والطالبات الذين اجتازوا 

الدورة، ويف نهاية احلفل مت ت�شليم ال�شهادات.

واأ�شار الدكتور حمد الربيثن امل�شرف العام على املعهد باأن اإطالق 

املعهد لهذا امل�شروع ياأتي �شمن خطى املعهد نحو حتقيق روؤيته بالتميز 

والريادة يف اأبحاث تقنية النانو والتي تعك�س بدورها التقدم لتحقيق 

روؤية اململكة 2030. يف الرابط التايل تقرير امل�شار التدريبي للم�شروع

https://drive.google.com/file/d/1hwx2xSa7S8jY
SlOL9ugicJ67t6MXHz4q/view

امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  بعمادة  الطالبية  الأن�شطة  وح��دة  نظمت 

مبقر الطالبات يف مركز الدرا�شات اجلامعية للبنات بعلي�شة، احتفالً 

مبنا�شبة املهرجان الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية«،  �شمل احلفل 

ومن�شوبات  طالبات  من  كبرياً  اإقبالً  �شهدت  متنوعة  تراثية  اأركاناً 

ال�شعبي  ال��رتاث  على  املحافظة  اأهمية  من  انطالقاً  وج��اءت  املركز، 

ورعايته و�شقله والتعهد بحفظه من ال�شياع وتعريف الأجيال اجلديدة 

على املوروث ال�شعبي للوطن.

لطالب  لقاًء  الرتبية  بكلية  التدري�س  وط��رق  املناهج  ق�شم  عقد 

الرتبية امليدانية على م�شتوى الق�شم، وتخلل اللقاء عر�شان تو�شيحيان 

مقرر  اجل�شا�س  را�شد  والدكتور  الدو�شري  حممد  الدكتور  األقاهما 

الهامة  التوجيهات  بع�س  يخ�س  مبا  وذلك  امليدانية،  اخلربات  جلنة 

وتو�شيح اجلدول الزمني للقاءات طالب الرتبية امليدانية واإعطائهم 

ت�شوراً كاماًل عن هذا املقرر.

ح�شر اللقاء ما يزيد عن 160 طالباً مبقرر الرتبية امليدانية لهذا 

ويف  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  من  جمموعة  ح�شور  و�شهد  الف�شل، 

نهاية اللقاء مت توجيه الطالب اإىل م�شرفيهم لعقد لقاء للتعرف على 

املتطلبات الأ�شا�شية التي ينبغي مراعاتها.

نهاية  العليا حتى  للدراسات  القبول  باب  فتح 
الحالي األسبوع 

الهضمي والكبد  الجهاز  دورة في طب 
األطفال لدى  والتغذية 

»األثر  الضوء على  الحسبة يسلط  كرسي 
لرجل األمن« األخالقي 

العليا  الدرا�شات  عمادة  اأعلنت 

الدرا�شات  ملرحلة  القبول  باب  فتح 

-1440 ال��درا���ش��ي  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ل��ي��ا 

1441، اعتباراً من يوم الأحد 14/ 
5/ 1440ه�، وملدة ثالثة اأ�شابيع.

����ش���رح ب���ذل���ك وك���ي���ل ع���م���ادة 

الفنية  لل�شوؤون  العليا  ال��درا���ش��ات 

اأن  واأف��اد  ال�شبيعي،  خالد  الدكتور 

ال��ع��م��ادة ط��رح��ت ه��ذا ال��ع��ام 129 

للماج�شتري، و57 برناجماً  برناجماً 

تبداأ  التقدمي  اآلية  واأن  للدكتوراه، 

بوابة  اإىل  املتقدم  دخول  خالل  من 

ال��ق��ب��ول الإل����ك����رتوين ل��ل��درا���ش��ات 

باإكمال  ال��ط��ال��ب  ي��ق��وم  ث��م  العليا، 

له بعد ذلك الربامج  بياناته لتظهر 

املتاحة وفقاً للمدخالت ومبا يتالءم 

�شرورة  على  م��وؤك��داً  موؤهالته،  مع 

ال�شروط  لكامل  املتقدم  ا�شتيفاء 

واملتطلبات التي ا�شرتطتها اجلامعة 

التقدمي،  وقت  الأكادميية  والأق�شام 

واأن اأي نق�س يف ذلك يعني ا�شتبعاد 

اإج��راءات  يف  دخوله  وع��دم  الطلب 

جتريها  التي  واملفا�شلة  الرت�شيح 

م�شوؤولية  على  �شدد  كما  الأق�شام، 

بياناته  عن  تامة  م�شوؤولية  املتقدم 

بيانات  اأي  اإدخ��ال  واأن  ومعلوماته، 

اأو  اللغة  ك��درج��ات  �شحيحة  غ��ري 

�شالحية  اجلامعة  يعطي  نحوها؛ 

ا���ش��ت��ب��ع��اد ال��ط��ل��ب واحل���رم���ان من 

التقدمي لالأعوام القادمة.

الكبرية  لالأعداد  نظراً  اأنه  واأفاد 

التي تتقدم للجامعة كل عام، ورغبة 

والقبول  التقدمي  عملية  جتويد  يف 

باجلامعة؛ فاإن العمادة � هذه ال�شنة 

الت�شفية والرت�شيح  � تكفلت بعملية 

لل�شروط  املطابقة  للملفات  الأويل 

واملعايري اخلا�شة بكل ق�شم، ومن ثم 

اإر�شالها لالأق�شام املعنية ليتم  �شيتم 

ال��الزم  واإك��م��ال  ثانية،  منها  التاأكد 

واملقابالت  الخ��ت��ب��ارات  حيث  م��ن 

للمتقدمني.

اإمكاناتها  العمادة  جندت  وق��د 

لإجن��از  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  وطاقاتها 

ط��ل��ب��ات امل��ت��ق��دم��ني، وال��ع��م��ل على 

لكل  وحلظية  �شريعة  حلول  اإيجاد 

م��ا ق��د ي��ع��رتي ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دمي، 

من  متكامل  عمل  فريق  خ��الل  من 

ال��ق�����ش��م��ني ال���رج���ايل وال��ن�����ش��ائ��ي، 

ب�����اإدارة واإ����ش���راف وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

عاي�س  الدكتور  واجل���ودة  للتطوير 

الوداعني، كما اأعلنت العمادة �شابقاً 

املتاحة  التوا�شل  و�شائل  من  جملة 

من  وذل��ك  التقدمي،  اأ�شابيع  خ��الل 

تويرت)  يف  ال��ع��م��ادة  ح�شاب  خ��الل 

خ��الل  م��ن  اأو   »DGS_KSU«

dgsad@ksu.« الربيد الإلكرتوين

الهاتف  خ���الل  م��ن  اأو   »edu.sa
.114675557

بن  عبداهلل  الأم��ري  كر�شي  نظم 

القمح  ح�شا�شية  لأب��ح��اث  خ��ال��د 

م�شت�شفى  مع  وبالتعاون  »�شلياك« 

غ���رب���ت اأورم����ن����د ���ش��رتي��ن ب��ل��ن��دن 

وبح�شور عميد كلية الطب د. خالد 

فودة دورة ال�شرق الأو�شط ال�شابعة 

ل��ط��ب اجل��ه��از ال��ه�����ش��م��ي وال��ك��ب��د 

يوم  وذلك  الأطفال،  لدى  والتغذية 

امل��واف��ق  1440/5/22ه�  الث��ن��ني 

يف  ال��ط��ب  بكلية  2019/1/28م 
املدينة الطبية.

متحدثون  الدورة  هذه  �شارك يف 

د.  دي����ار،  نكيل  د.  بريطانيا  م��ن 

بوريني،  اأ�شفولد  د.  ُهند،  جونثان 

اأوهايو  جامعه  وم��ن  ك��ربي،  جو  د. 

ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة د. 

ك���ارل���و دل����وران����زو، وم���ن ال��ك��وي��ت 

ال��دك��ت��ورة اإمي����ان ب��و ح��م��رة، وم��ن 

عبدالوهاب  د.  ال��ق��رى  اأم  جامعة 

ت��ل��م�����ش��اين، وم����ن م��دي��ن��ة امل��ل��ك 

د.  ال��وط��ن��ي  ب��احل��ر���س  عبدالعزيز 

خالد الدري�س، ومتحدثون من كلية 

ومدينة  �شعود  امللك  جامعة  الطب 

امللك  الطبية وم�شت�شفى  امللك فهد 

في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث.

اجلهاز  اأم��را���س  ال���دورة  تناولت 

ال��ه�����ش��م��ي ك��ح�����ش��ا���ش��ي��ة امل����ريء 

وال���ش��رتج��اع  ال��ق��م��ح  وح�شا�شية 

الكبد  وزراع�����ة  وامل��ري��ئ��ي  امل��ع��دي 

املواليد  وجراحة  الأمعاء  وحركات 

احلرجة للجهاز اله�شمي والإ�شهال 

والإم�����ش��اك امل��زم��ن ل��دى الأط��ف��ال 

اله�شم  و���ش��وء  »ول�����ش��ون«  وم��ر���س 

ومر�س القولون التقرحي وال�شفراء 

ل���دى الأط���ف���ال، اإ���ش��اف��ة ل��درا���ش��ة 

وكذلك  وعالجها،  الأمعاء  حركات 

واجلديد  وعالجها  املعدة  جرثومة 

لدى  اله�شمي  اجل��ه��از  اأب��ح��اث  يف 

كرم  ال����دورة  نهاية  ويف  الأط��ف��ال. 

يف  امل��ت��ح��دث��ني  ال��ط��ب  كلية  عميد 

اأ�شعد  هذه الدورة، واأعرب الدكتور 

ع�����ش��ريي امل�����ش��رف ع��ل��ى ك��ر���ش��ي 

لعميد  �شكره  عن  »�شلياك«  اأبحاث 

البحث العلمي ووكيل عمادة البحث 

لدعمهم  البحثية  للكرا�شي  العلمي 

الندوات  واإقامة  لالأبحاث  املتوا�شل 

الطب  كلية  ولعميد  وامل���وؤمت���رات، 

وللمتحدثني  ال��دورة  هذه  لفتتاحه 

اخلارجيني ومن القطاعات ال�شحية 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

مل�شاركتهم يف اإجناح هذه الدورة.

كر�شي  وبرامج  واأن�شطة  فعالية  �شمن 

وتطبيقاتها  للح�شبة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

املعا�شرة بكلية الرتبية، وبالتعاون مع �شعبة 

تدريب  واملعنوي مبدينة  الفكري  التوجيه 

امللك  كر�شي  قدم  بالريا�س،  العام  الأمن 

املعا�شرة  وتطبيقاتها  للح�شبة  عبداهلل 

لرجل  الأخالقي  »الأثر  بعنوان  حما�شرة 

الأمن«، وذلك يوم الثالثاء 1440/5/16 

امل�شرف  األقاها   ،2019/1/22 املوافق 

على الكر�شي الدكتور �شليمان العيد.

ركزت املحا�شرة على جملة من الأخالق 

هذه  عن  ينبلج  وما  احل�شنة،  الإ�شالمية 

اإيجابية  واآث���ار  يانعة  ثمار  من  الأخ���الق 

جليلة تتج�شد اأولً يف رجل الأمن نف�شه، 

ب�شفة  ووط��ن��ه  جمتمعه  على  وتنعك�س 

ع��ام��ة، اأ���ش��ف اإىل ذل��ك م��ا ت��رتك��ه هذه 

الأخالق من �شمعة طيبة للوطن والقيادة 

احلكيمة املتمثلة بولة اأمره حفظهم اهلل. 

 1300 ح��وايل  املحا�شرة  ح�شر  وق��د 

واملتدربني،  التدريب  مدينة  من�شوبي  من 

ال�شكر  الكر�شي  ق��دم  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

اجلزيل مل�شاعد مدير الأمن العام ل�شوؤون 

العبداملنعم  عبداهلل  والعميد  التدريب، 

مدير �شعبة التوجيه الفكري واملعنوي على 

ح�شن تنظيمهم وكرمي ا�شتقبالهم، واإتاحة 

الوطن  خدمة  يف  معهم  للتعاون  الفر�شة 

ورجال اأمنه. 

د.ال�شبيعي
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تغطية: �صوق الزنيدي - هيفاء العا�صم 

الإعالميات  ن��ادى  بالتن�صيق مع  الإع���الم  ن��ادي  نظم 

الإع��الم  ق�صم  رئي�س  مع  املا�صي  الثنني  مفتوحًا  لقاًء 

ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي م���ع ط���الب وط��ال��ب��ات 

التدري�س،  هيئة  اأع�صاء  من  جمموعة  الق�صم،بح�صور 

منهم الدكتور نايف الثقيل، الدكتور حممد بن �صليمان 

الأحمد ، الأ�صتاذ ماجد بن عبداهلل اجلريوي وكيل ق�صم 

الطالب  اللقاء  واأدار  ال��ع��ن��زي،  �صعد  الأ���ص��ت��اذ  الإع����الم، 

عبدالعزيز العمران رئي�س نادي الإعالم.

ح�صور كثيف

�سهد اللقاء ح�سوراً كثيفاً من طالب وطالبات الق�سم، 

حيث افتتحه الدكتور العنزي بكلمة رحب فيها بالطالب 

امل�ستجدين، واملحولني اإىل ق�سم الإعالم، واأ�ساد بقدرات 

يف  اإجن��ازات  من  حققوه  وما  الق�سم،  وطالبات  طالب 

الأعوام املا�سية، كما ركز على اأهمية امل�ساركة الفاعلة 

التي  والفعاليات  الأن�سطة  كافة  يف  الطالب  قبل  من 

يقيمها الق�سم.

حتويل الق�صم اإىل كلية

لطرح  وال��ط��ال��ب��ات  للطالب  امل��ج��ال  فتح  ذل��ك  بعد 

يف  تواجههم  التي  والتحديات  وا�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم 

م�سریتهم التعليمية واملقرتحات التي من �ساأنها تطوير 

م�ستهلها  يف  جاءت  حيث  الق�سم،  يف  الدرا�سة  م�ستوى 

الإعالم  ق�سم  لتحويل  املنا�سب  التوقيت  حول  مداخلة 

اإىل كلية، ورد عليها الدكتور العنزي، م�سرًیا اإىل اأن هذا 

امل�سروع مطروح منذ اأمد بعيد، ولكن يف الفرتة الأخریة 

اأ�سبحت امل�ساألة مرتبطة باأعباء مادية للجامعة، ولذلك 

مت اإيقاف العمل يف هذا امل�سروع من قبل اإدارة اجلامعة، 

اأف�سل من  الكلية  اأن وجود ق�سم قوي يف  على  م�سدداً 

حتوله لكلية م�ستقلة �سعيفة، خا�سة مع �سعوبات كثریة 

واأهمها  الكلية  لهذه  الالزمة  الإمكانيات  نق�ص  منها 

اأع�ساء هيئة التدري�ص بكافة التخ�س�سات، وهو ما اأّيده 

الدكتور حممد الأحمد.

وثيقة التخرج

يجمع  مبا  التخرج  وثيقة  حول حتديث  مداخلة  ويف 

ق�سم  رئي�ص  اأج��اب  وامل�ساند،  الدقيق  التخ�س�ص  بني 

اأهمية  على  موؤكداً  العنزي  دبكل  علي  الدكتور  الإعالم 

التخ�س�ص العام وهو  الإعالم، والتخ�س�ص الدقيق وهو 

والتلفزيون،  الإذاع��ة  الإل��ك��رتوين،  والن�سر  »ال�سحافة 

يف  جديد  رابع  م�سار  اإليها  م�سافاً  العامة«،  العالقات 

امل�سرح، واأو�سح اأنه لي�ص �سرطاً  اإطالًقا اأن تُذكر بقية 

ال�سجل  اعتبار ذكرها يف  الأخرى، على  املقررات  حزم 

الدرا�سة  من  النتهاء  بعد  والطالبة  للطالب  الأكادميي 

بالق�سم.

اخلطة الدرا�صية

و���س��األ��ت اإح���دى امل��داخ��الت ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة حتديث 

باإ�سافة م�سار تخ�س�ص الإعالم الرقمي،  خطة الق�سم 

اأ�ساف  الق�سم  اأن  مو�سحاً  العنزي  الدكتور  ف��اأج��اب 

هذا التخ�س�ص بالفعل ليُدر�ص يف العديد من مقررات 

الإعالمية  التخ�س�سات  مع  جنب  اإىل  جنباً  الق�سم، 

الأخرى ليواكب التطورات يف �سوق العمل، واأ�ساف اأنه 

يف جمال الإعالم الأهم هو تخريج طالب موؤهل اأكادميي 

ومهني يف �سناعة املحتوى الإعالمي ب�سرف النظر عن 

الو�سيلة امل�ستخدمة �سواء يف الإعالم القدمي اأو اجلديد، 

تلغ  اأن اجلامعة مل  اإىل  الأحمد  الدكتور  اأ�سار  يف حني 

هذا امل�سروع، واإمنا هو الآن يف طور الدرا�سة.

الت�صجيل ال�صيفي

الت�سجيل  فتح  اإم��ك��ان��ي��ة  م��دى  ح��ول  م��داخ��ل��ة  ويف 

للتدريب ال�سيفي لهذا العام، اأفاد الدكتور العنزي بوجود 

الن�سائي حتول  بالق�سم  الآداب  بكلية  خا�سة  �سعوبات 

دون طرح التدريب ال�سيفي بالن�سبة للطالبات يف الوقت 

واأغلبها  الطالب،  لدى  وجوده  من  الرغم  على  الرهن، 

وم�سغالت  تدري�ص،  هيئة  ع�سوات  وج��ود  بعدم  يتعلق 

 15 تواجد  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  ال�سيف،  يف  للقاعات 

طالبة كحد اأدنى لفتح التدريب ال�سيفي.

�صكر وتقدير وتكرمي

بتقدمي  العنزي  الدكتور  تف�سل  اللقاء  نهاية  ويف 

دوام  لهم  متمنًيا  واحل�����س��ور،  الإع���الم  ل��ن��ادي  ال�سكر 

ب�سرورة  الن�سائح  لهم  وم��ق��دًم��ا  وال��ن��ج��اح،  التوفيق 

حني  يف  ومهاراتهم،  قدراتهم  لثقل  والط��الع  ال��ق��راءة 

من  وامتناًنا  تقديًرا  له  درعاً  العمران  عبدالعزيز  �سلم 

العديد  �سمن  اللقاء  هذا  وياأتي  والطالبات.  الطالب 

من اللقاءات املفتوحة التي اعتاد الق�سم على تنظيمها 

الق�سم،  يف  الأ�سرية  للروح  تعزيًرا  با�ستمرار  �سنوًيا 

كل  على  الرد  خالل  من  والو�سوح  لل�سفافية  وحتقيقاً 

ا�ستف�سارات واأ�سئلة من�سوبي ق�سم الإعالم.

قسم إعالم قوي أفضل من كلية ضعيفة
وصعوبات لفتح تسجيل صيفي للطالبات

انطالقًا من اأهمية تفعيل احلوار الطالبي.. د.العنزي: 

د. األحمد: مشروع تحديث الخطة للقسم لم يتم إلغاؤه وهو اآلن في طور الدراسة



�أن  �جل��ام��ع��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يتطلب 

�ملناخ  حتر�ص م�ؤ�س�ساته على تهيئة 

تنمية  �ل��ط��اب  لتنمية  �مل��ن��ا���س��ب 

تقدمي  خال  من  مت��زنة،  متكاملة 

جمم�عة من �خلدمات �لتي تعينهم 

على �لتح�سيل �لدر��سى وت�ساعدهم 

�لأ���س��ري��ة  على م����ج��ه��ة ظ��روف��ه��م 

ميكنهم  مبا  �خلا�سة،  و�لجتماعية 

ي�س�دها  حياة ممتعة  يحي��  �أن  من 

�لهدوء و�ل�ستقر�ر �لنف�سي.

للطاب  تقدم  �لتى  فاخلدمات 

ت�سكل جزء�ً �أ�سا�سياً من خمططات 

ولذلك  ح��دي��ث،  تعليمي  نظام  �أي 

ت�سغل  �ل��ت��ي  �مل�����س��ك��ات  ت��ع��د  مل 

�ل�سيا�سات  وو��سعي  �ملربني  �أذهان 

�لتي  تلك  على  قا�سرة  �لتعليمية، 

تتعلق بنظم �لتعليم وبر�جمه، وطرق 

�إن �لن��حي  �إليها، بل  �لتدري�ص وما 

�ل���ت���ي ت��رت��ب��ط ب��ت��ه��ي��ئ��ة �ل���ظ���روف 

�لجتماعية �ملائمة للتعليم و�لتعلم 

تنال  ت��ك��اد  �لطابية،  ك��اخل��دم��ات 

نف�ص �لقدر من �لهتمام، ومن �أجل 

�لطابية  �خلدمات  �أ�سبحت  ذلك 

�ملعايري  �أح���د  �ل��ر�ه��ن  �ل���ق��ت  يف 

للحكم  �لأ���س��ا���س��ي��ة 

تخلف  �أو  تقدم  على 

�لنظام �لتعليمي. 

ورع���اي���ة �ل��ط��اب 

م����ن خ������ال ت���ف��ري 

تي�سر  �لتي  �لظروف 

�لرتب�ية  حياتهم  لهم 

و�ملعي�سية ل تبد�أ من 

فر�غ، و�إمنا بالت�سدي 

ل��ل��م�����س��ك��ات �ل��ت��ي 

من  وتقلل  ت��جههم 

بالغرت�ب  �سع�رهم 

�لنتقال  عند  خا�سة 

مرحلة  م��ن  �ملفاجئ 

�لتعليم �لثان�ي �إىل �لتعليم �جلامعى، 

لذلك حتر�ص كل جامعة على ت�فري 

من  لطابها  �خلدمات  من  �لعديد 

و�لتغذية  �جلامعي،  �لإ�سكان  بينها 

و�مل���ك���ت���ب���ات، وخ���دم���ات �ل��رع��اي��ة 

�ل�سحية �ل�قائية و�لعاجية، �إ�سافة 

ملن  و�لعينية  �ملادية  �مل�ساعد�ت  �إىل 

من  �لأ���س��ري��ة  ظ��روف��ه��م  ل متكنهم 

�ل�ستمر�ر فى �لدر��سة.

ويت�قف �جلهد �ملبذول يف رعاية 

باجلامعة،  �لطاب 

ع���ل���ى �ل��ف��ل�����س��ف��ة 

�لتعليم  حتكم  �لتي 

�جل��ام��ع��ة  ت��ل��ك  يف 

ف��اإذ�  منه،  و�لهدف 

�لفل�سفة  تلك  كانت 

ت����ع����ن����ى ب����ت����زوي����د 

�ل����ط����اب ب��ب��ع�����ص 

�خلرب�ت و�ملعل�مات 

و�ملهار�ت  �لنظرية، 

�ل��ت��ي ت��ف��ي��ده��م يف 

�لعملية،  ح��ي��ات��ه��م 

ك�����ان �ل���رتك���ي���ز يف 

ه���ذه �حل���ال���ة على 

�ل��ع��م��ل د�خ����ل ق���اع���ات �ل���درو����ص 

و�ملحا�سر�ت، �أما �إذ� �ت�سعت فل�سفة 

�لتعليم �جلامعى لت�سمل تنمية �لفرد 

ومت��زنة،  متكاملة  �ساملة  تنمية 

قاعات  على  يك�ن  ل  �لرتكيز  ف��اإن 

�ملحا�سر�ت فقط، بل تتن�ع �أ�ساليب 

�جلامعى  �حل���رم  د�خ���ل  �ل��رع��اي��ة 

وخارجه، مبا ي�ساعد على �ل��س�ل 

�إىل هذه �لتنمية.

�خلدمات  �أهمية  من  و�نطاقاً 

حتقيق  يف  ودوره�������ا  �ل��ط��اب��ي��ة 

عامة  ب�سفة  �ل��رتب���ي��ة  �لأه�����د�ف 

خا�سة،  �جلامعى  �لتعليم  و�أه��د�ف 

على  �لتعرف  و�سرورة  �أهمية  ومن 

تلك �خلدمات  �مل�ستفيدين من  �آر�ء 

وهم �لطلبة، �إ�سافة �إىل ما ت��سلت 

�لآر�ء  تباين يف  من  �لدر��سات  �إليه 

من خدمات،  للطلبة  يقدم  ما  ح�ل 

�جلامعة  �أن  ي���ؤك��دون  فامل�س�ؤول�ن 

تقدم �لعديد من �خلدمات وب�س�رة 

كافية، يف حني يطالب �أولياء �لأم�ر 

�أن ما ه�  و�لطلبة باملزيد وي�ؤكدون 

متاح يقل كثري�ً عما يطمح�ن �إليه، 

�إج��ر�ء  �لأم���ر �ل��ذي يتطلب وي��ربر 

در��سة تتعلق مبحاولة �لتعرف على 

�آر�ء �لطلبة ح�ل ما يقدم �إليهم من 

وم���دى ح��ر���ص �جلامعة  خ��دم��ات، 

ع��ل��ى ت��ق��دمي ه���ذه �خل���دم���ات، مبا 

ه��ذه  ت��ط���ي��ر  يف  ي�سهم  �أن  مي��ك��ن 

بها،  �لطلبة  وت���ع��ي��ة  �خل���دم���ات، 

وبكيفية �ل�س�تفادة منها.

معلم وباحث يف �لإد�رة �لرتب�ية 

جامعة �لأمري �سطام بن 

عبد�لعزيز باخلرج

تدور �لأر���ص ح�ل حم�رها �لذي 

ه� خط وهمي م�ستقيم، مير عربها 

لي�سل مركز قطبها �ل�سمايل بنظريه 

في�سُل  �ل��ط���ل،  خط  �أم��ا  �جلن�بي، 

ولكن من خال  �ملركزين،  نف�ص  بني 

�متد�ده على �سطحها؛ مما يجعل منه 

ن�سف د�ئرة.

خط  ه�  �لط�ل  خط�ط  و�أ�سهر 

درج��ة،  �سفر  �خل��ط  �أو  غرينت�ص، 

وه� مير �إ�سافة ملدينة لندن - �لتي 

 - �س��حيها  �إح��دى  غرينت�ص  تعترب 

وع���سم؛  �أخ���رى  كبرية  م��دن  بعدة 

�لذي  �مل��اأه���ل  �لن�سف  لأن��ه يقع يف 

�أما  �لأر���ص.  �لياب�ص من  فيه معظم 

خط �لط�ل �ملقابل يف �لن�سف �لآخر 

لاأر�ص، و�ل��ذي يكمل �ل��د�ئ��رة، فه� 

خ��ط �ل��ط���ل 180 درج���ة، وه��� ما 

يعرف بخط �لتاريخ �ل��دويل، و�لذي 

غرينت�ص،  خ��ط  م��ن  �لنقي�ص  على 

فاإنه يقع مبعظمه يف �مل�سطح �ملائي 

�لأك����رب ع��ل��ى �سطح �لأر������ص، وه��� 

�ملحيط �لهادئ، ول مير ب�س�ى عدد 

قليل من �جلزر قليلة �ل�سكان، ولهذ� 

هذه  يف  حتديده  مت  خا�سة  �ل�سبب 

�ملنطقة �لنائية؛ للتقليل من �أثر م�سكلة 

�ختاف �لتاريخ على جانَبيْه �ل�سرقي 

و�لغربي، فه� �خلط �لذي يبد�أ �لي�م 

منه وينتهي �إليه، وفرق �لت�قيت �سرقه 

وغربه مبا�سرة ه� 24 �ساعة كاملة، 

ف���اإن ع��ربت ه��ذ� �خل��ط ق��ادًم��ا من 

�لغرب باجتاه �ل�سرق - كما ه� حال 

�مل�سافرين ِمن �سرق �آ�سيا �إىل �ل�ليات 

�ملتحدة - و�سادف ذلك �لثامنة �سباًحا 

من ي�م �لثنني، ف�س�ف ي�سبح تاريخك 

ي�م  من  �سباًحا  �لثامنة  ه�  �جلديد 

�لأحد، و�لعك�ص �سحيح بطبيعة �حلال 

للعابرين من �ل�سرق �إىل �لغرب. جميع 

خط�ط �لط�ل م�ستقيمة �مل�سار متاًما 

يف �جتاهها من �أحد �لقطبني لاآخر، 

با�ستثناء خط �لتاريخ �ل��دويل، �لذي 

�ن �نحر�فاٍت مق�س�دًة  �أحدث �ملخت�سُّ

فيه، فه� يتعرج مَينًة �أو يَ�سرة ل�سم 

لإدخالها  وهناك؛  هنا  �جل��زر  بع�ص 

�أو  �لرئي�سية  �ملناطق  ت�قيت  �سمن 

�لدول �لتي تتبعها هذه �جلزر.

�إن  �أنك  �أغ��رب ما يف �لت�قيت  �إن 

وقفت ف�ق مركز �لقطب، فاإن �ساعتك 

�سحيحة من �لناحية �لنظرية كيفما 

جميع خط�ط  لأن  عقاربها؛  حرَّكت 

�لط�ل �لقادمة من كل �أنحاء �لأر�ص 

- و�لذي يحمل كلُّ و�حد منها ت�قيًتا 

خمتلًفا عن �لآخر - جتتمع يف نقطة 

و�حدة تقع حتت قدميك.

�أما �إذ� رغبت يف تغيري �لي�م �لذي 

�أنت فيه، ثم �لرج�ع �إليه ثانية، فكل 

ب��ه ه��� �مل�سي يف  �ل��ق��ي��ام  م��ا عليك 

د�ئرة �سغرية ح�ل هذ� �ملركز، وحلل 

�ملنطقة،  ه��ذه  يف  �لت�قيت  �إ�سكالية 

فاإن َمن ي�سل �إىل هناك يبقى على 

ت�قيت �أقرب منطقة زمنية قدم منها، 

�أو ت�قيت غرينت�ص.

تلك  يف  م�سلم�ن  وُِج����د  �إن  �أم���ا 

�ملناطق �ملتجمدة، فاإنهم يتبع�ن ت�قيت 

�سل��ت و�سيام �أقرب منطقة جغر�فية 

ليلها عن نهارها، كما  �إليهم، يتمايز 

�ل�سروق  �نتظام  لعدم  �لعلماء؛  �أفتى 

و�لغروب، كما ه� �حلال يف �ملناطق 

�لأخرى؛ حيث ميتد �لنهار ملا يقارب 

�ستة �أ�سهر مت��لية، وكذلك �لليل يدوم 

لنف�ص �ملدة بح�سب �ل�قت من �ل�سنة.

خط�ط  م��ن  لا�ستفادة  �إ���س��اف��ة 

فاإن خط�ط  زمنية،  كمناطق  �لط�ل 

�لط�ل و�لعر�ص مًعا هي مبثابة �سبكة 

د تقاطعاتُها �إحد�ثيات كل بقعة  حُتدِّ

على هذ� �ل�سطح �لكروي لك�كبنا؛ لأن 

�مل�سافة بني كلِّ خطني منها مق�سمة 

�إىل 3600 جزء، لل��س�ل �إىل درجة 

�مل��قع،  �لدقة يف حتديد  من  عالية 

ما  �أ�سهرها  و�سائل؛  بعدة  ذلك  ويتم 

يعرف بالنظام �لعاملي لتحديد �مل��قع 

�سركات  م��ن  كثري  وت��ق���م   »GPS«

بتزويد  ح��ال��يًّ��ا  �ملحم�لة  �ل��ه����ت��ف 

يعمل  �ل��ذي  �لنظام  بهذ�  �أجهزتها 

على مد�ر �ل�ساعة، وبكافة �لظروف 

ل�ستعانته  ع��ال��ي��ة؛  ب��دق��ة  �جل���ي��ة، 

بالأقمار �ل�سناعية.

�أ. عاهد �خلطيب

�لعل�م

�لثقافية  �ل�سياحة  عن  �حلديث 

�ل�سع�ب  ممتلكات  عن  حديث  ه� 

�لت���سل  ع��ن  ح��دي��ٌث  �ل��ث��ق��اف��ي��ة، 

�لإمكانات  ي�ستقرئ  �ل��ذي  �لعاملي 

منها  �مل��ادي��ة  للمجتمعات  �لرت�ثية 

وغري �ملادية.

ول���� ن��ظ��رن��ا يف �مل��ف��ه���م �ل��ع��ام 

لل�سياحة �لثقافية ل�جدنا �أنها �أقرب 

بني  �لتز�وج  �إىل  دللة يف ج�هرها 

قطاعي �ل�سياحة من جهة، و�لثقافة 

من جهة �أخرى؛، وذلك بهدف تط�يع 

و��ستغال عنا�سر ومك�نات �لرت�ث 

�س�رة  �سياغة  �أج���ل  م��ن  �ل��ث��ق��ايف 

�سياحية  ك�جهة  م��ا  لبلد  حقيقية 

ت�ستقطب �أنظار �لقادمني من جميع 

�أنحاء �لعامل.

�ملحرك  يك�ن  �ملنطلق  ه��ذ�  م��ن 

�لأ�سا�سي ود�فع �لتنقل يف �ل�سياحة 

مكت�سبات  �كت�ساف  ه���  �لثقافية 

�ل�����س��ع���ب وم���روث��ات��ه��ا �مل��ع��رف��ي��ة 

�ملا�سي  يف  و�لإب��د�ع��ي��ة  و�لفكرية 

و�حلا�سر، فهي بذلك مق�ِّم �سياحي 

قابل  وغري  مت�سابه  �أو  متكرر  غري 

للمناف�سة.

ح��رك��ة  يف  �مل��ل��ح���ظ  �ل��ن��م���  �إن 

�ل�سياحة قد لفت �لهتمام بالرت�ث؛ 

ملا ي�فره من فر�ص �قت�سادية جيدة، 

�ملفاهيم  كر�ست  كما 

�ل��ت��ن��م���ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة 

مدى �رتباط �لرت�ث 

�لقت�سادية  بالتنمية 

و�لجتماعية، ف�سًا 

بالن�سبة  �أهميته  عن 

�إذ  �ل�طنية،  لله�ية 

�ل�سياحة  �أ�سبحت 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة م��ن �أك��ر 

�ل���ق���ط���اع���ات �ل��ت��ي 

ت����خ����دم �لأح�����ي�����اء 

و�لقدمية،  �لرت�ثية 

ف��ر���ص  ت����ف���ري  يف 

�لبيئة  وتنمية  عمل، 

�حلياة  ن�عية  وحت�سني  �حل�سرية، 

�لعامة فيها؛ لت�سبح مقا�سد و�عدة 

لل�سياحة.

تخفى  تُعد  مل  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف 

كعن�سر  ودخ�لها  �ل�سياحة  فاعلية 

وب��ر�م��ج  �ل����رت�ث  تنمية  يف  ف��اع��ل 

�سيانته و�حلفاظ عليه، �لأمر �لذي 

�لرت�ثية  �مل��قع  تهيئة  على  �ساعد 

وت�ظيف  �ل�����س��ي��اح��ي،  لا�ستثمار 

�مل��ب��اين �ل��رت�ث��ي��ة، و�إع�����ادة �لأل���ق 

جذب  نقطة  ت�سبح  بحيث  �إليها؛ 

خمتلف  م��ن  لل�سياح  و��ستقطاب 

�أنحاء �لعامل.

�لغنى  ب���ات  ل��ق��د 

يرتبط  وم��ا  �لثقايف 

ب��������ه م��������ن ب���ح���ث 

و��ستك�ساف وتفاعل، 

�ل�سفر  �أ���س��ب��اب  م��ن 

كبري  لعدد  �لرئي�سة 

م��ن �ل�����س��ي��اح �ل��ذي��ن 

يحر�س�ن على زيادة 

م��ع��ارف��ه��م وم��ع��ارف 

�أفر�د عائاتهم، فقد 

�لن�ساط  ه���ذ�  م��ّث��ل 

وف���ق �لإح�����س��ائ��ي��ات 

�ل�������������س������ادرة ع��ن 

م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ي��اح��ة 

 37% ح�����ىل   »WTO« �لعاملّية 

من �إجمايل �س�ق �ل�سياحة �لدولية، 

�لن�ساط  �إجمايل  ثُلث  ي��زي  ما  �أي 

�ل�سياحي �لعاملّي، كما ت�ؤكد �ملنظمة 

�ل�سياحة  من  �لن�ع  هذ�  �أن  نف�سها 

وي�فر  �سن�ياً،   15% مبعدل  ينم� 

200 ملي�ن وظيفة ح�ل �لعامل، كما 
جممل  من   11% ن�سبته  ما  ل  يُ�سكِّ

�لإنتاج �لعاملي.

�ل����رت�ث  م��ف��ه���م��ي  ت���ط����ر  �إن 

و�ل�سياحة و�لعاقة بينهما، وتعاظم 

�لثقافية،  �ل�سياحة  يف  �ل��رت�ث  دور 

قد دفع بالدع�ة �إىل تبني جمم�عة 

م���ب���ادئ �أ���س��ا���س��ي��ة مت��خ�����س��ت عن 

�لثقافية  لل�سياحة  �لعاملية  �لتفاقية 

ت�ؤكد  و�لتي  1999م،  عام  �ل�سادرة 

بطريقة  �لرت�ثية  �مل��قع  �إد�رة  على 

�لأجيال  منها  ت�ستفيد  ُم�ستد�مة، 

�حل��ال��ي��ة و�ل��ق��ادم��ة، �لأم����ر �ل��ذي 

ي�����س��ت��دع��ي ت��خ��ط��ي��ط ����س��ت��ث��م��اره��ا 

�ل�����س��ي��اح��ي مب���ا ي�����س��م��ن ح�����س���ل 

�لز�ئرين على جتربة مفيدة وممتعة 

من زيارتهم لهذه �مل��قع.

�ملعطيات  ح��ج��م  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

حتت�يه  وم��ا  �ململكة،  يف  �ل��رت�ث��ي��ة 

م���ن م��ع��امل �أث���ري���ة وم����دن وم��ب��اٍن 

تاريخية ذ�ت �ساأن عظيم، ومنتجات 

ثقافية،  ومر�كز  تر�ثية،  وفعاليات 

�سنفتها  م��قع  خم�سة  عن  ف�سًا 

�ل���رت�ث  ق��ائ��م��ة  �سمن  �لي�ن�سك� 

من  حتت�يه  وما  �لعاملي،  �لإن�ساين 

م���ادي غ��زي��ر ومتفرد،  ت���ر�ث غ��ري 

ي��ت�����س��ح ج��ل��ي��اً �أه��م��ي��ت��ه��ا ك��م����رد 

بغر�ص  �لثقافية  لل�سياحة  وج����ذب 

لها  �لأم��ث��ل  و�لت�ظيف  �ل�ستغال 

خطة  وف���ق  �ل�سياحة  �سناعة  يف 

تنم�ية حتافظ على �لرت�ث، وتعزز 

�لقت�ساد �ل�طني، ودمتم طيبني.

كلية �ل�سياحة و�لآثار

yasseralhiagi@gmail.
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ور�ش العمل الداعمة لتحقيق الأهداف

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تناول �أحد مقالتي �ملن�س�رة ب�سحيفة ر�سالة �جلامعة خال 

�لت�جه  تدعم  »م�ساركة  عن��ن  �ملا�سية حتت  �لقليلة  �لأ�سابيع 

يف  �هلل-  مب�سيئة  �جلامعة-  م�ساركة  م��س�ع  �ل�سرت�تيجي« 

�ملعر�ص و�مل�ؤمتر �لدويل للتعليم �لعايل �لذي يعقد حتت رعاية 

خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز -يحفظه 

�أن  �أبريل 2019م، وذكرت خاله  �هلل- خال �لفرتة 13-10 

للجامعات  مميزة  فر�سة  يعد  �ل��دويل  و�مل�ؤمتر  �ملعر�ص  هذ� 

لروؤية  �لد�عمة  �ل�سرت�تيجية  ت�جهاتها  تربز  لكي  �ل�سع�دية 

�ل�طن، و�آليات ذلك، وه� ما حتر�ص عليه جامعة �مللك �سع�د 

من خال م�ساركتها هذ� �لعام، مع �لرتكيز على �أن تربز �لأذرع 

�ل�ستثمارية  للجامعة يف �س�ء حت�لها مل�ؤ�س�سة غري ربحية.

كما ذكرت �أنني خال مقالت قريبة �س�ف �ألقي مزيد�ً من 

�للجان  �إجنازه فيها، وجه�د  يتم  �ل�س�ء على هذه �خلطة وما 

�جلامعة  مدير  معايل  وحر�ص  تنفيذها،  �مل�ساركة يف  �لفرعية 

وقياد�تها على دعم هذه �مل�ساركة. 

وه� ما يجعلني �لي�م �أ�سري �إىل �أن وكالة �جلامعة للتخطيط 

و�لتط�ير تعمل حالياً على تنفيذ خطة عمل تعمل من خالها 

على تنفيذ خم�ص ور�ص عمل يقدمها خرب�ء �جلامعة؛  تطرح 

�جلامعة من خالها روؤيتها �ل�سرت�تيجية و�لفر�ص �ل�ستثمارية 

حتر�ص  متعددة،  فر�ص  وه��ي  �سع�د،  �مللك  بجامعة  �ملتاحة 

�جلامعة من خال ت���سلها مع �ملجتمع �أن تطرح ��ستثمار�تها 

�لذي  �لأمر  وه�  �ل�ستثمار�ت،  هذه  تنفيذ  �آلية  يف  و�أفكارها 

يعطي هذه �ل�ر�ص �أهمية ك�نها د�عماً ق�ياً مل�ساركة �جلامعة يف 

هذه �لفاعلية �لدولية.

وتعمل �للجنة �لعلمية �لتي مت ت�سكيلها لإمتام عملية �لإعد�د 

�جلامعة  من�س�بي  �لأع��ز�ء  �لزماء  مناق�سة  على  �ل�ر�ص  لهذه 

�خلرب�ء يف �مل��س�عات �لتي مت �لتفاق على تناولها يف ور�ص 

�لعمل، حيث يتم و�سع �ملحاور �ملحددة لكل ور�سة عمل، و�آلية 

دعم هذه �ل�ر�ص لأهد�ف �جلامعة من م�ساركتها، �إ�سافة �إىل 

در��سة �ملحت�ى �لعلمي �لذي �س�ف يتم تقدميه.

على و�سع خطة عمل  �ل�كالة حالياً  تعمل  �آخر  ومن جانب 

و�لت���سل  �ل�ر�ص،  هذه  جهات حمددة حل�س�ر  دع�ة  تت�سمن 

�ل�ر�ص،  هذه  مب��س�عات  للتعريف  �ملعنية  �جلهات  كافة  مع 

يتم مناق�ستها فيها، وهي عملية يق�سد  �لتي �س�ف  و�لق�سايا 

بها ت�سليط �ل�س�ء على �مل��س�عات �لتي �س�ف يتم مناق�ستها 

للم�ساركة فيها،  �لعاقة  �لعمل، ودع�ة �جلهات ذ�ت  يف ور�ص 

�ل�ستثمارية،  لأهد�فها  �جلامعة  �لفاعلة يف حتقيق  و�مل�ساركة 

ن�ساأل �هلل �لت�فيق.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتط�ير

السياحة الثقافية منتوج غير قابل للمنافسة

مشعل الشهراني

رؤى مستقبلية في الخدمات الطالبية

سر »التوقيت« فوق مركز القطب الشمالي
النوم المبكر يعزز القدرة على التحصيل 

الدراسي
�ل�سخ�ص  تفكري  ق�ة  على  �ملبكر  �لن�م  �أث��ر  ح�ل  قدمي  ج��د�ل  هناك 

وقدرته على �لرتكيز و�لتح�سيل �لدر��سي، حيث �نق�سمت �لآر�ء �إىل م�ؤيد 

لهذه �لفكرة وهم �لأغلبية، ومعار�ص �أو م�سكك وهم �لأقلية، ويف �لع�سر 

�حلديث ثبت من خال �لبح�ث و�لدر��سات �لتطبيقية �أن �ساعات �لن�م 

هي يف حقيقتها �ساعات م�سح�نة بالعمل �لعقلي؛ �إذ يق�م �لعقل با�ستغال 

و�ملعارف  �ملعل�مات  وتخزين  وتب�يب  مر�جعة  يف  �جل�سم  ر�ح��ة  ف��رتة 

�جلديدة �لتي �كت�سبها �لإن�سان �أثناء �لنهار، لذ� فاإن �أي �ختال يف دورة 

�لأكمل،  �ل�جه  على  ب��جبه  �ملخ  قيام  يعني عدم  �ساعاته  �أو عدد  �لن�م 

بل و�سياع هذه �ملعل�مات مما ي�ؤدي �إىل نق�ص يف قدر�ته �ل�ستيعابية �أو 

مهار�ته �للغ�ية . 

�أي�ًسا عدم �لن�م �ملبكر ينتج عنه �سع�بة يف �ل�ستيقاظ وقلت �لن�ساط 

�جل�سدية  �ملناعة  نق�ص  يف  �مل�سببات  �أح��د  وه�  �لدر��سي  و�ل�ستيعاب 

و�خلم�ل.

وقد ربط �لعديد من �لأبحاث بني نق�ص �ساعات �لن�م و�سعف �لأد�ء 

هذ�  تدعم  �لتي  �لدر��سات  من  �لعديد  وهناك  �لطاب  لدى  �لأكادميي 

للطاب  �لعلمي  �لتح�سيل  �أن  �لدر��سات  بع�ص  �أظهرت  فقد  �لعتقاد، 

�لذين ينام�ن �أقل �أو يعان�ن من ��سطر�بات �لن�م �أقل من قرنائهم.

�لمتحان  ليلة  للمنهج  �مل�ستمرة  �ملر�جعة  �أن  �لطاب  بع�ص  ويعتقد 

و�ل�سهر للمذ�كرة، لها مردود �إيجابي على حت�سيل �ملعل�مة، ولكن �لعك�ص 

ه� �ل�سحيح، حيث �إن قلة �لن�م ليلة �لمتحان ت�ؤثر �سلًبا على �أد�ء �لطالب 

�لفعل  ردة  يف  وبطًئا  و�لذ�كرة  �لرتكيز  يف  نق�ًسا  وت�سبب  �لمتحان  يف 

و�سع�بة يف ��سرتجاع �ملعل�مة و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سحيحة.

عبد�هلل �لقحطاين

�لعل�م
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يعد الختالف يف وجهات النظر والآراء بني املدار�س العلمية ظاهرة 

الإيجابي �سحية،  جانبها  واأعمق، ويف  اأو�سع  للتفكري  وفر�سة  طبيعية 

حيث ت�ساعد على البحث يف معرفة �سبب التباين، والعمل على ممار�سة 

اأدب الختالف، وتربية الطالب والطالبة على قواعد احلوار ال�سليمة، 

وتنمية الهتمام بالنقد الإيجابي البناء.

تفجر  اخلالف  ومواقف  املعرفة،  لتعميق  طريق  الآراء  يف  فالتباين 

خمزوناً هائاًل من الطاقة ميكن لفائدتها اأن تكون عظيمة يف حال كونها 

والطالبات على فن  الطالب  تدريب  يعد  لذا  موجهة وجهة �سحيحة، 

احلوار وجتنب اخل�سوع والإذعان لكل ما يطرح من الآراء خري طريق 

لتجنب الوقوع يف التهاون وال�سراعات غري املثمرة، اإ�سافة اإىل العمل 

على اإك�سابهم القدرات التي متكنهم من احلوار املثمر ومن بناء عالقة 

تعاون بناءة مع الآخرين اآخذين مفهوم امل�سلحة خطاً جوهرياً.

اإن حماولة التوفيق بني الأفكار والآراء ي�سكل منبعاً اأ�سا�ساً لالأفكار 

املبدعة واحللول املبتكرة، وذلك حني تبنى هذه املحاولة على املعرفة 

العلمية املتقدمة، وال�ستخدام الأمثل للمعلومات املتدفقة.

ومبا اأن العقل الب�سري هو الركيزة الأ�سا�س يف هذه التحولت، ومبا 

تكون  لن  متى خرجت  الآراء  واأن  تن�سب،  ل  متجددة  ميثله من طاقة 

حكراً على اأحد، فاإنه ينبغي العمل مبوجب اآليات اأدب الختالف، والتي 

من اأهمها:

ال�ستزادة  تكون  الآخ��ر، وتقبل طرحه، ففي هذا  ال��راأي  اح��رام   -

ومعرفة حقيقة ذلك الراأي.

- ل تتحرج من اإظهار راأيك وما ت�سعر به جتاه املناق�سة دون انتقاد 

اأو لوم.

- ل تدع العواطف ت�سيطر على فكرك، والتزم احليادية يف مق�سدك 

من راأي دون اآخر.

- ابذل ق�سارى جهدك يف البحث وحتري الأفكار البناءة ثم تقدم 

بها قا�سداً احلقيقة.

- الختالف حالة �سحية، فلول الختالف لبارت ال�سلع.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التباين في الرأي طريق للمعرفة والتميز

الأطروحة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

اأو   »thesis »ماج�ستري  العلمية 

متثل   »dissertation »دكتوراه 

الدرا�سات  لطالب  بالغًة  اأهمية 

ال��ع��ل��ي��ا وي���ج���ب احل���ر����س ع��ل��ى 

ال�سحيح،  العلمي  بال�سكل  كتابتها 

كيفية  ب�سرد  عجالة  على  و�ساأقوم 

واأه���م  العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة 

بعني  تُوؤخذ  اأن  يجب  التي  النقاط 

العتبار.

علمية  اأط���روح���ة  اأي  ت��ت��ك��ون 

م����ن اأج�������زاء اأ����س���ا����س���ي���ة وه����ي: 

املقدمة   ،»Abstract« امللخ�س 

ال��ط��رق   ،»Introduction«

 ،»Methods« امل�����س��ت��خ��دم��ة 

املناق�سة   ،»Results« النتائج 

اخل���امت���ة   ،»Discussion«

.»Conclusion«

ن�سخة  عن  عبارة  هو  امللخ�س 

الأطروحة  من  وُموجزة  خمت�سرة 

العلمية ل تت�سمن اأي معادلت اأو 

باأهمية  تُبداأ  اأن  ويُف�سل  مراجع، 

حدود  يف  وتكون  املقرح  امل�سروع 

تُ�����س��رد  ك��ل��م��ة،   350 اإىل   250
وحتديد  الرئي�سية  النتائج  فيها 

الأخذ  مع  امل�ستخدمة،  الطريقة 

ب��ع��ني الع��ت��ب��ار: م��ا ه��و ال�����س��وؤال 

النتائج؟  ه��ي  م��ا  ط��رُح��ه؟  املُ���راد 

م��ا ه��ي الإج���اب���ة ع��ل��ى ال�����س��وؤال 

امللخ�س  يُكتب  اأن  يجب  املطروح؟ 

التايل: بال�ِسياق 

امل�ستخدمة.  الطرق  كتابة   1-  

كتابة   3- ال��ن��ت��ائ��ج.  ع��ر���س   2-

املناق�سة. عر�س   4- مقدمة. 

ي��ت��م ال��رك��ي��ز يف 

على:  املقدمة  جزء 

ت����ق����دمي م���و����س���وع 

الأط������������روح������������ة، 

ك��ت��اب��ة خ��ل��ف��ي��ة عن 

ال���ب���ح���ث، ال���ه���دف 

م������ن ال�����درا������س�����ة 

واأه����م����ي����ت����ه����ا، م��ا 

التي  الأ���س��ئ��ل��ة  ه��ي 

الإجابة  اإىل  تهدف 

ع���ل���ي���ه���ا، ت���ق���دمي 

من  خمت�سر  موجز 

الأخذ  مع  النتائج. 

جمل  على  احلفاظ  العتبار  بعني 

الإم��ك��ان  ق��در  ووا���س��ح��ة  ق�سرية 

فقرة  لكل  واحدة  بفكرة  واللتزام 

اإمكانية ا�ستخدام املراجع، مع  مع 

ال�ستناجات  ذك��ر  على  احل��ر���س 

النتائج. من  املقرحة  الرئي�سية 

عبارة  هي  امل�ستخدمة  الطرق 

ع���ن جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

اإج��راء  اإىل  حتتاج  والتي  للقارئ 

ذلك  يف  »مب��ا  لالأدبيات  مراجعة 

امل�������س���ادر وامل�����ع�����ادلت«، وه��ي 

القارئ  اخبار  على  تُركز  بب�ساطة 

ول  ذل��ك  مت  وك��ي��ف  فعله  مت  مب��ا 

نتائج. اأي  عر�س  ت�سمل 

يف ه��ذا اجل��زء حت��دي��داً يجب 

ال��ك��ت��اب��ة ب��و���س��وح وع���دم ال��ق��ي��ام 

ا�ستخدام  �سبب  عن  الكثري  ب�سرح 

كتابة  ميكن  كما  الطريقة.  ه��ذه 

الأ���س��ل��وب اخل��ا���س ب��ك اإم����ا يف 

ويتم  املا�سي  اأو  احلا�سر  الزمن 

ك��ذل��ك ال���س��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة من 

البيانية،  ال��ر���س��وم 

م����ع الأخ�������ذ ب��ع��ني 

ت�سمني  الع��ت��ب��ار 

ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

احل�����س��اب��ي��ة ال��ت��ي 

واإذا  تطبيقها،  مت 

برنامج  هناك  ك��ان 

مكتوب،  حا�سوبي 

ف���ق���د ي���ك���ون ذل���ك 

يف  ت�سمينه  منا�سًبا 

امللحق.

النتائج  جزء  اأما 

اإج��راء  اجليد  فمن 

م��راج��ع��ة جل��م��ي��ع الأدب���ي���ات مع 

وال��ت��ي يجب  الأه����داف  ت��و���س��ي��ح 

ولي�س  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ع  تتنا�سب  اأن 

النتائج  ترتيب  ويُف�سل  العك�س، 

بحاجة  فالقارئ  الأهداف،  لدعم 

النتائج. جميع  ملعرفة 

على  بالركيز  ال��ق��ي��ام  يُف�سل 

م��ع  واإجن��������ازه  م����ا مت حت��ق��ي��ق��ه 

ذات  ال��ن��ت��ائ��ج  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ني 

كتابتها  مت  التي  بالأهداف  ال�سلة 

تعطي  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ط��امل��ا  م�����س��ب��ق��اً، 

املهم  م��ن  اآراًء،  ولي�ست  حقائق 

مطلق  ب��و���س��وح  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي 

التف�سريات.  عن  وف�سلها 

اأم����ا ج����زء امل��ن��اق�����س��ة يُ��ف�����س��ل 

على  البداية  كتابة  على  احلر�س 

وترتبط  ت�سيق  حتى  وا�سع  نطاق 

مناق�سة  م��ن  ت��اأك��د  ب���الأه���داف، 

من  ابداأ  تكرارها،  ولي�س  النتائج 

اأخرى  مرة  اأهدافك  تقدمي  خالل 

ملناق�سة  ن��ق��اط  ب��اإ���س��اف��ة  ق��م  ث��م 

ال��ق��ارئ  واأخ���ر  ال��ف��ردي��ة  النتائج 

ك��ي��ف مي��ك��ن��ك حت�����س��ني ج��وان��ب 

عملك.

بالفر�سيات  النتائج  ربط  حاول 

جاهداً  ح��اول  نظرك،  وجهة  من 

ال��ن��ت��ائ��ج  ت��رب��ط  ك��ي��ف  ت��ظ��ه��ر  اأن 

بطرحها.  قمت  التي  بالتف�سريات 

باأفكار  ع��م��وم��اً  املناق�سة  تنتهي 

ببيان  م��ت��ب��وًع��ا  م�ستقبلية  ع��م��ل 

ن���ه���ائ���ي ق�������س���ري يُ���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

م��وج��ًزا  ي��ق��دم  وال���ذي  ال�ستنتاج 

باأكمله. للم�سروع 

على  املناق�سة  جزء  يف  احر�س 

كلما  واجلداول  الأرقام  ا�ستخدام 

اأم��ك��ن ذل���ك. اأم���ا ج���زء اخل��امت��ة 

ا�ستنتاجك  ي��ك��ون  اأن  ف��اح��ر���س 

بالتخطيط  ق��م  مت���اًم���ا،  وا���س��ح 

يجب  نتائجك.  يف  بعناية  والنظر 

الذي  العمل  اأهمية  على  الركيز 

اأي  تو�سية  اأو  واق��راح  به،  قمت 

هذا  ح��ول  مطلوب  اإ���س��ايف  عمل 

املو�سوع.

امل���ع���رف���ة  اإن  اخل�����ت�����ام،  ويف 

ال�����س��ح��ي��ح��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب ك��ت��اب��ة 

متطلب  ه��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 

اأ����س���ا����س���ي وم���ه���م ل��ك��ل ط��ال��ب/

ط��ال��ب��ة درا�����س����ات ع��ل��ي��ا وال��ت��ي 

مي��ك��ن م��ع��رف��ت��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا عن 

العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  ق���راءة  ط��ري��ق 

املتعلقة  تلك  وبخا�سة  ال�سابقة 

. لتخ�س�س با

اجليولوجيا  ق�سم   � العلوم  كلية 

واجليوفيزيا

الفكرية  احل��اج��ات  من  النجاح 

لأّن  ون��ظ��راً  ل��الإن�����س��ان،  الطبيعية 

يبحث  فاإنه  للتميز  حمب  الإن�سان 

دائماً عن النجاح يف �ستى جمالت 

التي  ال���دواف���ع  وت��خ��ت��ل��ف  ح��ي��ات��ه، 

تقف خلف الرغبة يف النجاح ومن 

لتحقيق  ح��ق��اً  املُ��ه��م��ة  اخل��ط��وات 

املوازنة بني  النجاح يف احلياة هي 

�سيء  على  الركيز  وع��دم  الأم��ور 

واحد فقط.

الأ�سدقاء  م��ن  الكثري  واأن�سح 

ال��ن��ج��اح  ال���راغ���ب���ني يف حت��ق��ي��ق 

امل�ستمرة  الإرادة واملثابرة  بامتالك 

و���س��ع  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  اأولً: 

اأه�������داف ���س��غ��رية 

حياتك  ب��داي��ات  يف 

والعلمية  العملية 

واإجن���ازه���ا ب��ك��ف��اءة 

ع��ال��ي��ة ل��ت�����س��ه��م يف 

من  اإعطائك جرعة 

لال�ستمرار  ال��ث��ق��ة 

اأه���داف  اإجن����از  يف 

اأك�����ر ع��ل��ى امل���دى 

البعيد.

ث����ان����ًي����ا: ع��ل��ي��ك 

ال����س���ت���م���راري���ة يف 

اك��ت�����س��اب م��ه��ارات 

عند  تتوقف  ل  متجددة  ومعارف 

م������ا مت����ت����ل����ك م��ن 

فالعامل  معلومات، 

فيه  ت��ع��ي�����س  ال����ذي 

م��ت��غ��ري م����ن ح��ي��ث 

اأ����س���ل���وب ال��ت��ف��ك��ري 

ل������رواد ك����ل ج��ي��ل، 

ت��ع��ل��م م��ن��ه��م وخ��ذ 

م�����ن اأ����س���ال���ي���ب���ه���م 

وف����ق اإم��ك��ان��ي��ات��ك 

ومبادئك.

ث��ال��ًث��ا: اإي��ج��اب��ي��ة 

ال����ت����ف����ك����ري وه�����و 

م�������ن ال�������ع�������ادات 

والتفكري  الفعالة،  وال�سلوكيات 

على  الإن�����س��ان  ي�ساعد  الإي��ج��اب��ي 

على  وي�ساعده  م�ساكله  مواجهة 

و�سريعة. �سليمة  حلول  اإيجاد 

يكون  اأن  على  اح��ر���س  راب��ًع��ا: 

املبدعني  الأ�سخا�س  من  حميطك 

اأ�سحاب الأخالق واملبادئ العالية، 

ولي�س  ب��اأخ��الق��ك  ال��ن��ا���س  وع��ام��ل 

باأخالقهم.

الت�سرف  على  اح��ر���س  اأخ���رياً 

ومعتقداتك  قيمك  مع  ين�سجم  مبا 

احلقيقي  ال�سبب  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 

لوجودك بهذه احلياة.

كلية ال�سياحة والآثار

كيفية كتابة الرسائل العلمية

أركان النجاح في الحياة.. تجربة شخصية

د. سطام المدني

د. عالء السرابي

حدد هدفك من الدراسة
هل �ساألت نف�سك عزيزي الطالب عن هدفك الأ�سا�سي من الدرا�سة، 

الدرا�سة  مقاعد  اإىل  بك  دفعت  التي  والأ�سباب  الدوافع  يف  فكرت  هل 

وقاعات املحا�سرات!لو فعلت ذلك لوجدت عدة اإجابات ل�سوؤالك، تعتمد 

الذي  التخ�س�س  على  تعتمد  كما  طموحك،  وحجم  تفكرية  اأ�سلوب  على 

اخرته وما اإذا كنت قد اخرته باإرادتك ورغبتك اأم عك�س ذلك.

وهو  تخ�س�سي  ح�سب  ال�سوؤال  ه��ذا  على  اأجيب  �سوف  يل  بالن�سبة 

التخ�س�س تتمثل  اأ�سباب درا�ستي لهذا  اإن  »تخ�س�س اجليولوجيا« لأقول 

يف النقاط التالية:

واملناظر  اجل��ب��ال  يف  وال��ت��اأم��ل  �سبحانه  اخل��ال��ق  عظمة  يف  التفكر   -

اجليولوجية الكثرية ومنها الوديان واله�ساب والغابات وال�سهول واجلبال 

ال�سدوع  مثل  الأر���س  داخ��ل  املوجودة  الأ�سياء  واأي�ًسا  والتالل  العظيمة 

والطيات والطبقات.

في�سل ال�سلقان - جيولوجيا
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لوحة الفعاليات

28 جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

29 جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

29جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

28 جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

 29جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

29جمادى الأوىل28 جمادى الأوىل

فعاليةدورة

دورةفعالية

مؤتمرمهرجان

منتدىمعرض

فعاليةفعالية

معرضمهرجان

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

الر�سوم املعلوماتية »اإنفوجرافيك« للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

وطن اأمن و�سالم

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية

املكان: موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية

اأر�ص العجائب »وندرالند«

الوقت: من ١١�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: بنية لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن

نظام اإدارة التعلم »البالك بورد«

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

امللك عبدالعزيز لل�سقور

الوقت: من ١م اإىل ٧م

اجلهة املنظمة: نادي ال�سقور ال�سعودي

املكان: ملهم �سمال مدينة الريا�ص

 ال�سعودي الدويل لالمتياز التجاري

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ريد �سنيدي لتنظيم املعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

اآثار كوريا

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني

املكان: املتحف الوطني

ما�سك ال�سنوي لال�ستثمار ٢٠١٩

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة:م�سك اخلريية

املكان: فندق الفي�سلية - قاعة االأمري �سلطان الكربى

 �سفاري مبزرعة اجلوهرة

الوقت: من ١٢م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة رحلة العمر لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: مزرعة اجلوهرة

ديكوفري - الريا�ص

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: ريد �سنيدي لتنظيم املعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

خزام

الوقت: من ٦م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: خزام الند

 العاملي الثاين لتجربة املري�ص ٢٠١٩

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: رفندق كراون بالزا

املكان: مدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 

االإن�سانية
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5 جمادى الآخرة29جمادى الأوىل

6 جمادى الآخرة29جمادى الأوىل

12 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

5 جمادى الآخرة29جمادى الأوىل

8 جمادى الآخرة30جمادى الأوىل

6 رجب1 جمادى الآخرة

معرضمعرض

ورشةحلقة

ملتقىبرنامج

دورةورشة

معرضمهرجان

معرضمؤتمر

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

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

عن�ان الكتاب: امل�ضرية اجلديدة لالإ�ضالح القت�ضادي يف ال�ضني

Zhang Zhuo Yuan :امل�ؤلف

املرتجم: ح�ضانني فهمي ح�ضني

ال�ضنة: 1439

حققت ال�ستثمارات وال�سادرات ال�سينية من� اً �سريعاً يف الناجت املحلي 

�سعف  قابله  الإنتاجية  الطاقة  يف  فائ�س  وج�د  اإىل  اأدى  الإجمايل، مما 

الطلب العاملي لهذه املنتجات، الأمر الذي دفع القيادة ال�سينية اإىل تبني 

خطة جديدة لدفع الإ�سالح القت�سادي، وتطبيق �سيا�سة »النفتاح« يف عام 

الق�سايا  من  بعدد  املتعلقة  القرارات  من  حزمة  من خالل  وذلك   ،1978
ب�ساأن تعميق الإ�سالح على نح� �سامل، وعلى مدار اأكرث من ثالثني عاًما، 

وا�ستطاعت حتقيق نه�سة اقت�سادية جذبت اإليها اأنظار العامل اأجمع.

اإدارة من�ضاآت الن�ضاط البدين والريا�ضة

قام  والذي  والريا�سة«  البدين  الن�ساط  من�ساآت  »اإدارة  كتاب  ي�سم 

بتاأليفه ت�ما�س ه�. �س�ير وترجمه ملفي مبارك الدو�سري  12 ف�ساًل، 

تناولت اإدارة فعاليات ومن�ساآت الن�ساط البدين والريا�سة التي تعمل يف 

جمال ال�سحة واللياقة البدنية والن�ساط البدين والرتفيه والريا�سة. 

كما يقدم دلياًل لإدارة هذه املن�ساآت ومراجعة املفاهيم الإدارية املتعلقة 

بها، وكيفية اإدارة هذه املن�ساآت.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 ال�سعودي الدويل لالمتياز التجاري

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة �سنيدي للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

اأعرا�سنا الدويل

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة نيارة لالحتفاالت واملوؤمترات 

واملعار�ص

املكان: نيارة لالحتفاالت واملوؤمترات واملعار�ص

نقا�ص »التحليل البعدي وحجم االأثر«

الوقت: من ١٢٫٣ 

اجلهة املنظمة: اأفكر

املكان: كلية الرتبية قاعة ٣٣اأ ومبنى »٢« معمل »٧٢« 

الدور االأول لل�سيدات

ا�سرتاتيجيات االإقناع واحلوار  للطالبات

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب اللغوي- ق�سم اللغة 

العربية واآدابها

مهارات اال�ستماع »املفهوم والكيفية« للطالب

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب اللغوي

املكان: قاعة مركز التدريب اللغوي- ق�سم اللغة 

العربية واآدابها

ال�سعودي ل�سناعة االجتماعات

الوقت: من ٨:٠٠ �سباحاً اإىل ٤:٠٠ م�ساًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

مهارات يف كتابة البحوث التاريخية« يقدمها اأ.د.خالد البكر

الوقت: من ٩�ص اإىل ١٢ظ - اجلهة املنظمة: مركز 

امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�سارتها - املكان: مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارته كلية االآداب

مهارات تنمية وتطوير الذات للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: علي�سة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

امللك عبدالعزيز ملزايني االإبل

الوقت: من ٩�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: نادي االإبل

املكان: ال�سياهد اجلنوبية للدهناء - الرحمية

 ال�سعودي الدويل الثاين الإنرتنت االأ�سياء

الوقت: من ٩:٠٠ �سباحاً اإىل ٨:٠٠ م�ساًء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص, 

الريا�ص

التاأمني ال�سحي ال�سعودي 

الوقت: من ٩ �ص اإىل ٦ الوقت: من ١٢٫٣٠ �ص اإىل 

٧٫٣٠ م

اجلهة املنظمة: جمموعة املخت�ص - اإكزيكون الدولية

املكان: قاعة االأمري �سلطان, فندق الفي�سلية

الريا�ص الدويل للكتاب

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة واالإعالم
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والفلك  ال��ف�����ض��اء  ع��ل��م��اء  اأع��ل��ن 

للغاية،  خطري  خ��ر  ع��ن  م����ؤخ���راً، 

اأن ك���ك��ب الأر����ض  اأك�����دوا خ��ال��ه 

احلديث  الع�ضر  ه��ذا  يف  يتعر�ض 

وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  نعي�ضه،  ال���ذي 

تهديدات  اإىل  تاريخه  خال  م�ضى 

ال�ضاقطة  الف�ضائية«  »ال�����ض��خ���ر 

ال�ضخ�ر  تهديد  اأن  م�ؤكدين  عليه، 

الف�ضائية لاأر�ض يف هذا ال�قت من 

ت�ضاعف  والأر����ض،  الب�ضرية  تاريخ 

مقارنة  ت��ق��ري��ب��اً  م���رات   3 مب��ع��دل 

كان  ال��ذي  ال���»دي��ن��ا���ض���رات«  بزمن 

290 ملي�ن �ضنة، وذلك  قبل قرابة 

وفقاً ملا ذكرته �ضحيفة »ديلي ميل« 

الريطانية.

الباحثني  اأن  ال�ضحيفة  وتابعت 

الك�نية،  الت�ضادمات  اأن  يعتقدون 

انقرا�ض  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي 

 66 يقارب  ما  قبل  الدينا�ض�رات 

م��ل��ي���ن ع���ام، وذل���ك ع��ن��دم��ا هبط 

ب�ضكل  احلجم  وه��ائ��ل  كبري  نيزك 

حفرة  و�ضكل  املك�ضيك،  يف  خا�ض 

»ت�ضيك�ض�ل�ب Chicxulub«، التي 

يبلغ قطرها اأكر من 180 كيل�مرتاً، 

�ضبه جزيرة  ُدفنت حتت  قد  وكانت 

»ي����ك���ات���ان« يف امل��ك�����ض��ي��ك، وي��ق��ع 

»ت�ضيك�ض�ل�ب«  بلدة  قرب  مركزها 

العماقة  الف�هة  ا�ضم  ين�ضب  التي 

على  ق�ضت  اأنها  وامل��ع��روف  اإليها، 

معظم اأ�ضكال احلياة على الأر�ض يف 

تلك الفرتة.

الفلك يف  العلماء  من  عدد  وكان 

جامعة »ت�رنت�« يف كندا، قد ابتكروا 

لفهم  ل��ل��زم��ن«،  »متقطعة  حم��اك��اًة 

الك�نية على  الأح��داث  تاأثري  معدل 

ك�كب  على  ذلك  طبق�ا  ثم  القمر، 

الأر������ض، و���ض��ّرح��ت ال��دك��ت���رة يف 

مزروعي«  »�ضارة  الكندية  اجلامعة 

على  دل��ي��ًا  بحثنا  »ي��ق��دم  ق��ائ��ل��ة: 

معدل  يف  دراماتيكي  تغري  ح��دوث 

الأر���ض  على  الك�يكبات  ت��اأث��ريات 

والقمر، والتي حدثت يف نهاية حقبة 

 »Paleozoic ما يُ�ضمى »باليازوليك

وهذا  القدمية«،  احلياة  »حقب  اأو 

�ضهدت  ال�قت،  ذلك  منذ  اأنه  يعني 

من  ن�ضبياً  مرتفعاً  م��ع��دلً  الأر����ض 

 2.6 مبقدار  الك�يكبات،  ت��اأث��ريات 

مرة اأعلى مما كانت عليه قبل 290 

ملي�ن �ضنة«.

وبح�ضب »ديلي ميل«، فقد زعمت 

النت�ءات  معظم  اأن  �ضابقة  اأبحاث 

الأر���ض��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ا���ض��ط��دام 

العمليات  ع��ر  حُم��ي��ت  ال��ن��ي��ازك، 

امل�ضتمرة  امل��ع��ق��دة  اجل��ي���ل���ج��ي��ة 

احلدوث على �ضطح ك�كب الأر�ض، 

ا�ضتك�ضاف  م��ع��دات  وب��ا���ض��ت��خ��دام 

فقد  »نا�ضا«،  ل�كالة  التابع  القمر 

الباحثني  م��ن  دويل  ف��ري��ق  مت��ك��ن 

لتاأثريات  �ضاملة  خريطة  اإن�ضاء  من 

الك�يكبات وتاريخ حدوثها.

جامعة  يف  الفلك  لعلماء  ووفقاً 

مليار  اإىل  بالرج�ع  فاإنه  »ت�رنت�«، 

ربع  من  يقرب  ما  اأي  فائتة،  �ضنة 

قام  ال�ضماوية،  الأج���رام  كل  عمر 

ال��ب��اح��ث���ن ب��ر���ض��م ج����دول زم��ن��ي 

ل���ت���اأث���ريات ال��ق��م��ر، ومت��ك��ن���ا من 

اإىل  ال�ضخ�ر  معدل حتطم  ح�ضاب 

بني  عاقة  وج���د  ليك�ضف�ا  تربة، 

من  بالقرب  الكبرية  ال�ضخ�ر  كمية 

احلفر وكذلك عمرها.

باأن تاريخ ق�ضف  كما تبنّي معهم 

م�ضابها  ك���ان  بالك�يكبات  ال��ق��م��ر 

لاأر�ض، ويف حني اأن �ضبب الرتفاع 

معروف،  غري  ال�ضطدام  معدل  يف 

يت�قع الباحث�ن اأنه قد يك�ن مرتبطاً 

اأكر  منذ  حدثت  كبرية  بت�ضادمات 

ع����ام، يف ح��زام  م��ل��ي���ن   300 م��ن 

ال��ك���ي��ك��ب��ات ال��رئ��ي�����ض ب��ني م���داري 

اآخر،  جانب  ومن  وامل�ضرتي.  املريخ 

فهمنا  تتحدى  النتائج  ه��ذه  ف���اإن 

ال�ضابق لتاريخ الأر�ض، الذي تتخلله 

وتط�ر  رئي�ضة  ان��ق��را���ض  اأح����داث 

�ضريع لاأن�اع اجلديدة.

مهارات في قراءة النصوص التاريخية

د. خالد بن عبدالكرمي البكر

امللك  دارة  ع��ن  �ضدر 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��دي��ث��اً، 

للدكت�ر  ج��دي��د  ك��ت��اب 

عبدالكرمي  ب��ن  خ��ال��د 

البكر، بعن�ان »مهارات 

الن�ض��ض  ق����راءة  يف 

التاريخية - تطبيقات 

ع����ل����ى من��������اذج م��ن 

الإ�ضامي«  التاريخ 

ع����ر�����ض ال���ب���اح���ث 

ع�ضر  خ���ال���ه  م���ن 

م����ه����ارات ي��ن��ب��غ��ي 

يت�ضدى  م��ن  على 

الن�ض��ض  لقراءة 

اأن  ال���ت���اري���خ���ي���ة 

اأبرزها  وم��ن  بها،  يتحلى 

القدرة على التحليل اللغ�ي، والتعرف على روؤية الن�ض، 

والتفريق بني امل�ضادر الأ�ضلية والثان�ية يف الن�ض املدرو�ض، 

والتمييز بني اخلر والراأي يف الن�ض��ض التاريخية.

اكت�شاف التناق�ض

كما �ضدد الكتاب على مهارة اكت�ضاف التناق�ض مل�ؤرخ واحد 

يف اأكر من ن�ض، وما ت�ؤدي اإليه تلك املهارة من خدمة للن�ض 

الأ�ضباب  ا�ضتنباط  على  املقدرة  لتعزيز  اإ�ضافة  التاريخي، 

واكت�ضاف  امل��درو���ض��ة،  التاريخية  الن�ض��ض  يف  احلقيقية 

التزييف فيها، ومتييز ما لي�ض من الن�ض الأ�ضلي من اإ�ضافات 

املهارات  ه��ذه  جانب  اإىل  الكتاب  وق��دم  وغ��ريه��م،  الن�ضاخ 

التاريخ  من  املختارة  الن�ض��ض  من  لعدد  تطبيقية  درا�ضات 

الإ�ضامي.

اإ�شكاالت »عريقة«

امل�ضاحبة  والتطبيقات  القرائية  املهارات  اأن  الكاتب  وبني 

لها على الن�ض التاريخي ذات اأثر بارز يف فهم الن�ض وحمايته 

من الد�ض والت�ض�يه ومن �ض�ء التاأويل، وجمع الكتاب ن�ض��ضا 

من م�ضادر م�ضرقية ومغربية واأندل�ضية، وفح�ض م�ضادرها 

اإمياءاتها  عن  كا�ضفاً  وم�ضامينها  الت�ثيقية  قيمتها  مبيناً 

ومي�ل م�ؤلفيها اأو تناق�ضاتهم. كما تناول اإ�ضكالت عريقة يف 

تراثنا التاريخي، وانتهى فيها اإىل نهاية يقبلها العقل وتطمئن 

اإليها النف�ض.

ميدان امل�ؤرخ املفكر

على  ي�ضاعد  القرائية  املهارات  تطبيق  اأن  امل�ؤلف  واأك��د 

الن�ض  اإثراء  من  امل�ؤرخ وميكنه  لدى  التاريخي  الفكر  تط�ير 

الن�ض،  من  جديدة  اأفكاراً  بها  �ضيتنبط  بت�ضاوؤلت  التاريخي 

اإىل اأن من �ضاأن هذه املهارات  ويقفز بها اإىل خارجه، لفتاً 

وب�ضكل  املعا�ضر  امل���ؤرخ  الغائبة يف عمل  املهام  بع�ض  اإع��ادة 

خا�ض »ت�ظيف معل�ماته التاريخية وفكره التاريخي يف قراءة 

امل�ضتقبل ور�ضد اإرها�ضاته« فالزمن باأبعاده الثاثية »املا�ضي، 

واحلا�ضر، وامل�ضتقبل« ه� ميدان امل�ؤرخ املفكر.

ا�شت�شفاف امل�شتقبل

املق�ض�د  اأن  الكاتب  بني  العا�ضرة«  »املهارة  عن�ان  حتت 

�ضيا�ضية  ت�قعات  اإع��ط��اء  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضفاف  مب��ه��ارة 

املقبلة  املرحلة  مامح  عليه  تك�ن  اأن  ميكن  عما  وح�ضارية 

انطاقاً من اأح�ال ال�اقع املعا�ض، ودرا�ضة حت�لت املا�ضي 

نتطلع  بل  فقط  امل�ؤرخ  بها  املق�ض�د  ولي�ض  والبعيد،  القريب 

اأي�ضاً اإىل ما ميكن اأن يلتقطه ذهن القارئ للن�ض التاريخي 

هنا  فاملهارة  اجلانب،  هذا  امل�ؤرخ�ن يف  اأتقنها  مهارات  من 

للقارئ ل للم�ؤلف وح�ضب.

تطبيقات واأمثلة

وطبق  التاريخية  ال��ن��م��اذج  م��ن  جمم�عة  امل���ؤل��ف  اأورد 

العا�ضرة  املهارة  حتت  ق�له  ذلك  ومن  املهارات،  تلك  عليها 

اإىل  مقدمته  ابن خلدون يف  »تطرق  امل�ضتقبل«:  »ا�ضت�ضفاف 

بع�ض العادات ال�ضائعة يف الأندل�ض يف زمنه فقال: وانظر اإىل 

كل قطر من الأقطار كيف يغلب على اأهله زيُّ احلامية وجند 

اإذا كانت  اأنه  ال�ضلطان يف الأكر، لأنهم العالب�ن لهم، حتى 

من هذا  اإليهم  في�ضري  عليها  الغلبة  ولها  اأخرى  اأمة جتاور 

الت�ضبه والقتداء حظ كبري، كما ه� يف الأندل�ض لهذا العهد 

مع اأمم اجلالقة.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأعمار  اأن  اأمريكية  درا�ضة  اأفادت 

حياة  منط  يتبع�ن  الذين  البالغني 

قد  العمر  منت�ضف  فرتة  يف  �ضحياً 

كما  �ضن�ات  ع�ضر  من  اأك��ر  تط�ل 

ب�ضبب  لل�فاة  اأقل عر�ضة  ي�ضبح�ن 

ال�ضرطان اأو اأمرا�ض القلب.

ورك����ز ال��ب��اح��ث���ن ع��ل��ى ع���ادات 

ارت��ب��ط��ت ط����ي���ًا ب���رتاج���ع خطر 

مزمنة  �ضحية  مب�ضاكل  الإ���ض��اب��ة 

جتنب  اأب��رزه��ا  ب�ضببها،  ال���ف��اة  اأو 

التدخني، المتناع عن تناول اخلمر، 

ممار�ضة التمارين الريا�ضية، عادات 

وزن  على  واحلفاظ  اجليدة،  الأك��ل 

اإتباع  �ضحي. ودر�ض الباحث�ن تاأثري 

ال�ضحية على  العادات  كل عادة من 

حدة، وكتب�ا يف دورية »�ضريكي�لي�ضن« 

ارتبط  مبفردها  ع��ادة  اأي  اإتباع  اأن 

لكن  املبكرة،  ال���ف��اة  خطر  برتاجع 

من  لدى  اأكر  كان  الإيجابي  التاأثري 

تاأثري  لكن  جميعاً،  ال��ع��ادات  اتبع�ا 

واحدة من تلك العادات كان الأكر.

ووجدت الدرا�ضة اأن العمر املت�قع 

الاتي  اخلم�ضني  �ضن  يف  للن�ضاء 

 14 زاد  ال�ضحية  ال��ع��ادات  اتبعن 

اأيا من  عاماً، مقارنة مبن مل يتبعن 

يف  للرجال  وبالن�ضبة  العادات،  هذه 

اأن  الدرا�ضة  ت�قعت  اخلم�ضني،  �ضن 

تزيد اأعمار من يتبع�ن العادات 12 

عاماً مقارنة مبن مل يتبع�ا اأياً منها. 

الباحثني يف  وقال فرانك، ه� كبري 

تي.اإت�ض  كلية  يف  ويعمل  ال��درا���ض��ة 

ت�ضان لل�ضحة العامة التابعة جلامعة 

يف  �ضك  »ل  ب��ضطن:  يف  ه��ارف��ارد 

اأن المتناع عن التدخني له الأول�ية 

التدخني  ع��ن  والم��ت��ن��اع  الق�ض�ى، 

واحلفاظ على وزن �ضحي اأمران يف 

ال�ضرطان  لل�قاية من  الأهمية  غاية 

الدم�ية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض 

واأمرا�ض مزمنة اأخرى«.

ال�ضليمة  الأكل  »ع��ادات  واأ�ضاف: 

لي�ضا  بانتظام  الريا�ضة  وممار�ضة 

وزن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ف��ق��ط  مهمني 

�ضحي واإمنا ي�ضهمان اأي�ضا يف تراجع 

املزمنة،  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  خطر 

وعدم تناول امل�ضروبات الكح�لية مهم 

بال�ضرطان  الإ�ضابة  للحد من خطر 

عن  الناجتة  وال�فيات  والإ���ض��اب��ات 

ح���ادث«. وق��ال كيث دي��از، الباحث 

باملركز الطبي التابع جلامعة ك�ل�مبيا 

ي�ضارك يف  مل  وال��ذي  ني�ي�رك،  يف 

الدرا�ضة: »هذه �ضن�ات كثرية ودليل 

ق�ي على اأن ال�ضرتاتيجيات ال�قائية 

اأن تظل  ويجب  ما زالت مهمة جداً 

يف  والأط��ب��اء  املر�ضى  تركيز  حم��ل 

ع�ضر الطب احلديث«.

درا�ضة  خ��ال  الباحث�ن  وخل�ض 

اأن  اإىل  ا�ضتمرت اأكر من 30 عاماً 

من اتبع�ا العادات كان�ا اأقل عر�ضة 

لل�فاة لأي �ضبب بن�ضبة 74 يف املئة، 

اأمرا�ض  ج��راء  املئة  يف   82 وبن�ضبة 

القلب و65 يف املئة ب�ضبب ال�ضرطان.

الأ�ضخا�ض  اأن  درا�ضة  اأظهرت 

بني  يرتاوح  قلق  من  يعان�ن  الذين 

معتدل و�ضديد يف منت�ضف العمر، 

رمبا يك�ن�ن اأكر عر�ضة لاإ�ضابة 

باخلرف مع تقدمهم يف ال�ضن.

من  بيانات  الباحث�ن  وفح�ض 

 30 تتبعت  �ضابقة  درا���ض��ات  اأرب��ع 

األف �ضخ�ض يف املجمل تقريباً ملدة 

ع�ضر �ضن�ات على الأقل.

»بي. دورية  يف  الباحث�ن  واأفاد 

درا�ضة  كل  يف  باأنه  اأوب��ن«  اإم.ج��ي 

كان  الأ�ضغر،  الدرا�ضات  هذه  من 

هناك ارتباط وا�ضح بني القلق يف 

وقت  يف  واخل��رف  العمر  منت�ضف 

لحق.

ناتايل  الباحثني  كبرية  وق��ال��ت 

م���ري����ض���ان���ت، م����ن ك���ل���ي���ة ل��ن��دن 

يعان�ن  النا�ض  كان  »اإذا  اجلامعية: 

فاإننا  �ضديد،  اإىل  معتدل  قلق  من 

امل�ضاعدة«. طلب  على  ن�ضجعهم 

واأ�����ض����اف����ت: »ت����ج���د ب��ال��ف��ع��ل 

ع���اج���ات اأث��ب��ت��ت ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف 

�ضبيل  على  ال��ق��ل��ق،  على  التغلب 

امل��ث��ال ال��ع��اج ب��احل���ار وال��ع��اج 

وبينما  التاأمل،  على  القائم  املعريف 

كانت  اإذا  ما  الآن  حتى  نعرف  ل 

الإ�ضابة  خطر  من  اأي�ضا  �ضتقلل 

اأع��را���ض  تخفيف  ف���اإن  ب��اخل��رف، 

يف  بالتاأكيد  ي�ضب  والت�تر  القلق 

املري�ض«. م�ضلحة 

جت��رب��ة  ال����درا�����ض����ة  ت���ك���ن  ومل 

حمكمة م�ضممة لإثبات ما اإذا كان 

يف  مبا�ضر  ب�ضكل  ي�ضهم  قد  القلق 

اأو كيفية حدوث  الإ�ضابة باخلرف 

من  الباحث�ن  يتمكن  مل  كما  ذلك، 

ر�ضمي  ب�ضكل  البيانات  كل  جتميع 

الأ�ضغر،  الأرب��ع��ة  ال��درا���ض��ات  من 

اإىل  ت��ق��دي��ر  م��ن  يتمكن�ا  مل  ل���ذا 

الإ�ضابة  خماطر  تزيد  م��دى  اأي 

القلق. ب�ضبب  باخلرف 

اأن  »يبدو  مري�ضانت:  واأ�ضافت 

يزيد  ال�ضديد  اإىل  املعتدل  القلق 

من هرم�نات الت�تر، وبالتايل فاإن 

الهرم�نات  لهذه  املت�ا�ضلة  الزيادة 

م��ن��اط��ق  ت���ل���ف  اإىل  ت��������ؤدي  ق����د 

يف ال���دم���اغ م��ث��ل ت��ل��ك امل��رت��ب��ط��ة 

بالذاكرة«.

ل  ال��ع��ل��م��اء  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 

القلق،  عاج  كان  اأن  بعد  يعرف�ن 

املت�ا�ضلة  الزيادة  تقليل  وبالتايل 

خطر  �ضتقلل  ال��ه��رم���ن��ات  ل��ه��ذه 

باخلرف. الإ�ضابة 

»الخرف« في مرحلة الحقة »القلق« في منتصف العمر مرتبط بـ

ارتفاع خطر تهديد الصخور الفضائية لألرض بمعدل 3 مرات

5 عادات صحية تطيل العمر 10 سنوات
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القرارات  اتخاذ  عملية  ترتبط 

ب�شكل عام مع حل امل�شاكل املختلفة، 

على  ق��درت��ه��ا  م��ن  اأهميتها  وتنبع 

ال�شليم  والتخطيط  الكامل  الفهم 

ما  النتائج املرجوة، فغالباً  وحتقيق 

يتم اتخاذ القرار حلّل بع�ض م�شكلة 

تعتمد  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  وعملية  م��ا، 

وو�شائل  اأ�ش�ض وخطوات  على عدة 

اأبرزها ما يلي:

- درا�شة الو�شع ب�شكل عام: ويف 

املعلومات  جمع  يتم  اخلطوة  ه��ذه 

التف�شيلية عن كافة الأمور املتعلقة 

واملوؤثرة اأو املتاأثرة مبو�شوع القرار.

طريق  ع��ن  امل�شكلة:  حت��دي��د   -

درا�شة الو�شع كما ذكر �شابقاً، ويتّم 

ب�شكل  امل�شكلة  و�شياغة  حت��دي��د 

جناح  ل�شمان  وذلك  و�شليم،  دقيق 

القرار بعد اعتماده.

حتديد  بعد  امل�شكلة:  حتليل   -

من  حتليلها،  خطوة  تاأتي  امل�شكلة 

خ���ال م��ع��رف��ة اأ���ش��ب��اب��ه��ا واآث��اره��ا 

وتو�شيح ماهّية العاقة بينها.

- و���ش��ع احل���ل���ول: يف ح���ال مت 

واآثارها،  واأ�شبابها  امل�شكلة  حتديد 

حلول  ع��دة  اق���راح  مرحلة  ت��اأت��ي 

خمتلفة ومنا�شبة حلل امل�شكلة، من 

درا�شة  ثم  حلول  عدة  و�شع  خال 

كل حل على حدة، ومعرفة النقاط 

الإيجابية وال�شلبية.

بعد  الأف�����ش��ل:  احل��ل  اختيار   -

امل���ق���ارن���ة ب���ن احل���ل���ول ال���ت���ي مت 

اختيار  يتم  ال�����ش��اب��ق،  يف  و�شعها 

للم�شكلة  والأن�شب  الأف�شل  احلل 

ومو�شوع القرار والظروف املختلفة 

املحيطة به.

- تنفيذ القرار: بعد حتديد احلل 

حيز  م��ك��ان  احل��ل  يو�شع  املنا�شب، 

التنفيذ، من خال الأفراد اأو الأطراف 

املخت�شة، ويتم ذلك بعد اإعام كافة 

املعنين باحلل الأف�شل، وبعد حتديد 

اخلطوات العملية الازمة �شمن نطاق 

زمني حمدد للتنفيذ.

- تقييم القرار: بعد و�شع احلّل 

ال�����ش��روري  م��ن  للتنفيذ،  امل��ق��رح 

القيام بدرا�شة مدى كفاءة احلل يف 

تقدمي العاج الأن�شب للم�شكلة، ويتم 

التاأكيد على اإمكانية ال�شتمرار باتباع 

خيار  تنفيذ  اأو  وتنفيذه  احلل  هذا 

اآخر بديًا عنه. بعد �شرد الو�شائل 

اتخاذ  لعميلة  املهمة  واخل��ط��وات 

القرار، يت�شح اأن املعلومات املتوفرة 

يف مرحلة حتليل الو�شع، هي املرتكز 

الأ�شا�شي للخطوات التالية، وبالتايل 

تعترب العامل الرئي�شي لتخاذ القرار 

املنا�شب وال�شحيح، وكلما كانت هذه 

و�شاملة  ودقيقة  وا�شحة  املعلومات 

جلميع جوانب مو�شوع القرار، كلما 

الفعالة  م�شاهمتها  اإىل  ذل��ك  اأدى 

يف الو�شول للقرار املنا�شب ب�شرعة 

و���ش��م��ن ال��وق��ت ال��زم��ن��ي امل��ح��دد. 

لتخاذ  مدخًا  املعلومات  ولتكون 

يتوفر  اأن  يجب  املختلفة،  القرارت 

عن  مف�شلة  بيانات  يلي:  ما  فيها 

مبو�شوع  املتلّعقة  اجل��وان��ب  ك��اف��ة 

املختلفة  امل�شكات  حتديد  القرار، 

اأ�شبابها  ت��و���ش��ح  دق��ي��ق��ة  بطريقة 

جمموعة  وتقدمي  اق��راح  واآثارها، 

املختلفة،  للم�شكات  احللول  من 

والإيجابّيات  ال�شلبّيات  وتو�شيح 

لتلك احللول.

كًا  وجعل  احلية  الكائنات  تعاىل  اهلل  خلق 

منها يتكيف مع البيئة التي يعي�ض فيها، ويتعاي�ض 

احلية،  الكائنات  تلك  من  جزء  والإن�شان  معاً، 

خال  م��ن  وال��ت��خ��اط��ب  بالتفاهم  عنها  متيز 

الإ�شارة اأو احلديث اأو بهما معاً، ويعترب احلديث 

بن  التخاطب  الرئي�شية يف  الو�شيلة  الكام  اأو 

الب�شر واحلوار الهادئ اأرقى اأ�شكاله.

احلوار حديث يدور بن طرفن اأو جمموعة 

بعيداً  والود  الهدوء  ي�شوده  بجو  الأط��راف  من 

والإك���راه،  الإج��ب��ار  اأو  وال�شراخ  التع�شب  عن 

باأن  ويختلف بذلك احلوار عن اجلدال، وذلك 

اجلدال فيه نوع من اخل�شومات وحماولة اإجبار 

الطرف الآخر على راأي معن وعدم الإن�شات 

للراأي الأخر.

ب��ال��ه��دف وهو  الل��ت��زام  احل���وار  اآداب  م��ن 

اإىل  الأق��رب  اأو  الأ�شوب  ال��راأي  اإىل  الو�شول 

ال�شواب؛ لذلك ل بد من البتعاد عن التع�شب 

اأ�شلوب  ا�شتخدام  ويجب  حم��دد،  راأي  جت��اه 

الألفاظ  فيه  ت�شتخدم  ال��ذي  ال��راق��ي  احل��وار 

اأو  التجريح  ع��ن  بعيداً  والإي��ج��اب��ي��ة  احل�شنة 

اإطاق التهامات.

من اآدابه اأي�شاً ح�شن ال�شتماع للراأي الآخر 

دقة  زي��ادة  �شاأنه  من  فهذا  اجلّيد؛  والإن�شات 

اأو  ال�شتهزاء  عن  والبتعاد  وجديته،  احل��وار 

الت�شوي�ض على الأطراف الأخرى عند حديثهم، 

وراأي  واح��دة  نظر  وجهة  على  للثبات  اإ�شافة 

فيما  والتناق�ض  الآراء  التنقل بن  واحد وعدم 

بينها.

اأ�شاليب  ال��ك��رمي على  ال��ق��راآن  اح��ت��وى  وق��د 

خمتلفة من احلوار ملحاورة الكافرين وامل�شلمن 

اهلل  بعبودّية  وال��رباه��ن  باحلجج  واإقناعهم 

تعاىل، كما زخرت �شرية النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم مبحاورة امل�شلمن والكفار.

ومن اأبرز اأ�شاليب احلوار: الأ�شلوب الو�شفي 

التعبريي: وهو عر�ض م�شاهد حوارية ب�شيطة 

وت�شل  القائم  باحلوار  ي�شتمتع  القارىء  جتعل 

النوع  الر�شالة من احلوار، كما ظهر هذا  اإليه 

من اأ�شاليب احلوار يف ال�شنة النبوية من خال 

�شرد الق�ش�ض وطرح الأمثال لر�شيخ املفاهيم.

حيث  احلجاجي:  الربهاين  الأ�شلوب  ومنها 

العقل  على  الأ�شئلة  طرح  خال  من  ذلك  يتم 

الزيف  م��ن  وتخلّ�شه  عنها  الإج��اب��ة  ملحاولة 

بوحدانية  يوؤمن  ال��ق��ارىء  يجعل  مما  وال��ه��وى، 

التاأّمل  اإىل  القارىء  دعوة  اأّن  كما  تعاىل،  اهلل 

يف الكون جتعله يوؤمن بوجود البعث وبقدرة اهلل 

تعاىل.

ال�شتنتاجي:  الت�شخي�شي  احل���وار  ومنها 

وجند هذا الأ�شلوب يف ال�شنة النبوية من خال 

قيام النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بطرح امل�شكلة 

اأمام النا�ض ليجذب انتباههم ويدعوهم للتفكري 

واخلروج بحٍل منا�شب.

»ورش العمل« وكيف يتم تنظيمها؟ ما المقصود بـ

ور�شة العمل عبارة عن لقاءات بن فريق اأو عدة فرق يف جمال 

اقراحات يف جمال حمدد،  اأو  بحوث  تقدمي  خالها  يتم  حم��دد، 

ونتائج  بتو�شيات  واخل��روج  الفريق  بن  واخل��ربات  الآراء  وتبادل 

ي�شتفيد منها امل�شاركون.

وهي  اخلطوات  بع�ض  اتباع  يجب  ناجحة  عمل  ور�شة  لتنظيم 

كالآتي:

الفئة  وحتديد  العمل  لور�شة  والتح�شري  الأويل  التخطيط   -

امل�شتهدفة وعدد الأفراد امل�شاركن.

- جمع املعطيات من خال جمع اهتمامات امل�شاركن وحاجاتهم.

- حتديد عدد اأفراد فريق العمل وتوزيع املهمات بينهم.

- حتديد الوقت واملكان املنا�شبن.

- حت�شري كافة الأدوات املطلوبة للور�شة وكذلك حت�شري الدعوات 

واإر�شالها لاأ�شخا�ض.

التي  وامل��ه��ارات  واهتماماتهم  امل�شاركن  عن  املعلومات  جمع   -

يريدون اأن يكت�شبوها وامل�شكات امل�شركة التي يواجهونها واآمالهم 

وتوقعاتهم.

مع  املتوفرة  الإمكانات  ح�شب  تنفيذها  اأه��داف ميكن  - حتديد 

موافقة كافة اأفراد فريق العمل عليها.

- ت�شميم ور�شة العمل: وهو من اأهم الأمور اّلتي يجب مراعاتها 

وت�شمل: طماأنة امل�شاركن يف ور�شة العمل اأّنهم مقبولون فيها، تبادل 

و�شياغة  حتديد  امل�شرك،  العمل  تنظيم  والهتمامات،  املعلومات 

الأهداف امل�شركة.

- التنفيذ: يبداأ التنفيذ من خال معرفة الأدوار؛ فاأدوار امل�شاركن 

اأدوار فريق العمل  اأّما  تتمثل يف حتليل التجربة والتخطيط للعمل، 

فتتلخ�ض يف م�شاعدة امل�شاركن يف اأدوارهم.

- املهام: حتتاج ور�شة العمل اإىل تلبية عدة مهام هي: التخطيط 

لإع��داد  التوثيق  الور�شة،  اإدارة  الور�شة،  انعقاد  قبل  والتح�شري 

املحا�شر وهيكل التقرير وامللخ�شات.

- التقييم واملتابعة: وهي من الأمور الهاّمة جداً يف ور�شة العمل 

حتى لو كانت النتائج غري مر�شية، فالتقييم جزء هام واأ�شا�شي يجب 

اأن يح�شل عليه كل �شخ�ض.

على  حتتوي  اأن  يجب  العمل  ور�شة  لنجاح  النجاح:  عنا�شر   -

على  للتعارف  للم�شاركن  فر�شة  اإعطاء  وهي:  مهّمة  عنا�شر  عدة 

مناق�شة  املجموعة،  �شمن  والراحة  بالطمئنان  وال�شعور  بع�شهم 

جتربة م�شركة تربط بن جتارب امل�شاركن ال�شخ�شية، واإعطائهم 

فر�شة لطرح همومهم وتوقعاتهم واهتماماتهم واآمالهم من الور�شة، 

الآراء  وتبادل  الذاتية  بالتجارب  التجارب  لربط  فر�شة  واإعطائهم 

ووجهات النظر، والتخطيط للم�شتقبل فيما ميكن فعله، واإعطائهم 

فر�شة ملعرفة اأ�شباب امل�شكات املطروحة وحتليلها.

سيـــن 
وجيم

اتخاذ القرار .. أهميته وخطواته ووسائله

فكر خارج 
الصندوق

الحوار الهادئ أرقى أشكال التخاطب

»�شع ن�شب عينيك اأن رغبتك بالنجاح 

وت�شميمك على حتقيقه اأهم من اأي �شيء 

اآخر«.

اإبراهام لنكولن »1809 - 1865م« 

الرئي�س ال�شاد�س ع�شر للواليات املتحدة 

االأمريكية يف الفرتة »1861 - 1865م«.

صورة نقدية

أجمل تعليق

النزول مل�شتوى عقل وتفكري الآخرين، اأحياناً، 

دليل على �شمو النف�ض ورجاحة العقل وطهر 

القلب!

ر�شوان عدنان بكري

ق�شم االإعالم
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تطبيقي  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  تنظيم  مت 

التاريخية  املناطق  يف  امل��ب��اين  تاأهيل  ع��ن 

مبنطقة ع�سري واحلفاظ عليها، واملتمثلة يف 

حمافظة النما�ص والقرى الرتاثية املجاورة 

ل��ه��ا، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون ب��ن امل��رك��ز العاملي 

»اإري�سيكا«  وال��ف��ن��ون  وال��ت��اري��خ  ل���أب��ح��اث 

ي��راأ���ص  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  ال���رتاث  وموؤ�س�سة 

جمل�ص اأمنائها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، وحلر�ص 

املعماري  بالرتاث  واهتمامه  الكرمي  �سموه 

وال��ع��م��راين، واإمي���ان���ه ب�����س��رورة احل��ف��اظ 

احل�سارية  بقيمه  والتعريف  وحمايته  عليه 

الدور�ص  وا�ستلهام  والعمرانية،  والثقافية 

منه.

نظري وميداين

ا�ستهدف الربنامج عدداً من ط�ب كلية 

العمارة  ق�سمي  م��ن  والتخطيط  ال��ع��م��ارة 

ونفذ  العمراين،  والتخطيط  البناء  وعلوم 

1438-1439ه�،  ال�سيفي  الف�سل  خ�ل 

اجلامعة  اإدارة  من  ومباركة  �سخي  بدعم 

العمر  بدران  الدكتور  املدير  مبعايل  ممثلة 

، وخ�ل الربنامج الذي ا�ستمر ملدة ع�سرة 

-10-15 ال�سبت  من  ابتداًء  متتالية،  اأي��ام 

25-10-1439ه��،  الأح��د  وحتى    1439
رئي�سن،  عن�سرين  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ت��ك��ون 

العمل  وور���ص  النظرية  املحا�سرات  هما: 

التاريخية،  املواقع  يف  متت  التي  امليدانية 

ورافق الط�ب اأثناء الربنامج املهند�ص علي 

عج�ن رئي�ص وحدة التدريب امليداين.

اخل�شب واحلجر

من  نخبة  ال��ن��ظ��ري��ة  امل��ح��ا���س��رات  ق���دم 

يف  املتخ�س�سن  والأك���ادمي���ي���ن  اخل����رباء 

احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��رتم��ي��م  احل��ف��اظ 

اليوم  ويف  الأبعاد«،  ث�ثي  ال�سوئي  »امل�سح 

الأول قام الط�ب بزيارة ميدانية ملحافظة 

الع�سبلي  الأ�ستاذ حممد  النما�ص ي�سحبهم 

مدير مكتب هيئة ال�سياحة الرتاث الوطني، 

املحافظة،  على  للتعرف  ال��زي��ارة  وهدفت 

ثربان  والأثرية كق�سر  التاريخية  وق�سورها 

وقرية  التاريخية  النييح  وق��ري��ة  الأث����ري، 

���س��در اأي����د، ح��ي��ث ت��ع��رف ال��ط���ب على 

بناء  يف  امل�ستخدمة  »املحلية«  البناء  م��واد 

العرعر  ذلك خ�سب  ومن  والق�سور،  املنازل 

يف  ي�ستخدم  الذي  احلجر  وكذلك  والطلح، 

واحلجر  اخل�سب  ويعد  كبري  ب�سكل  البناء 

النما�ص  للبناء يف  الأ�سا�سيان  املكونان  هما 

وقراها.

القط الع�شريي

البناء  ط��رق  على  ال��ط���ب  ت��ع��رف  كما 

امل��ع��م��اري،  الت�سكيل  واأ���س��ال��ي��ب  ال��ق��دمي��ة 

اخلارجية  الت�سطيبات  مع  التعامل  وكيفية 

حرفة  على  التعرف  اأي�ساً  ومت  والداخلية، 

قبل  م��ن  �ُسجلت  وال��ت��ي  الع�سريي،  القط 

العاملي غري  الرتاث  قائمة  اليون�سكو �سمن 

النما�ص  متحف  الط�ب  زار  كما  امل��ادي. 

والذي يعد من املتاحف الرئي�سية يف اململكة، 

حيث ي�سم قرابة 1500 قطعة اأثرية متنوعة، 

وبع�ص النقو�ص ال�سخرية التي يعود تاريخها 

للع�سور القدمية، ويقع املتحف �سمن مبنى 

التي  ال�سبعة،  الق�سور  اأح��د  ميثل  ت��راث��ي 

ي�سمها احلي التاريخي باملحافظه.

زيارة املحافظ

بن  اأ�سامة  الدكتور  زار  الثاين  اليوم  ويف 

اأم��ن ع��ام موؤ�س�سة  ن��ور اجل��وه��ري  حممد 

التدري�ص  هيئة  وع�سو  اخل��ريي��ة  ال���رتاث 

بالكلية وفريق الربنامج التدريبي والط�ب، 

حمافظ النما�ص الأ�ستاذ عبداهلل بن عائ�ص 

الدورة  برنامج  على  اطلع  حيث  العجريي، 

املتدربن  للط�ب  �ستقدم  التي  التدريبية 

د.  ثم حتدث  الزمني،  وجدولها  وحماورها 

ال��رتاث  موؤ�س�سة  ب��ه  تقوم  عما  اجل��وه��ري 

احلفاظ  يف  ومبادرات  اأعمال  من  اخلريية 

على الرتاث العمراين الوطني.

اإعجاب وتقدير

باجلهود  اإعجابه  اأبدى  النما�ص  حمافظ 

الكبرية التي تقوم بها املوؤ�س�سة يف احلفاظ 

وتاأهيله،  الوطني  العمراين  ال���رتاث  على 

على  �سعود  امللك  جلامعة  �سكره  قدم  كما 

والتخطيط  العمارة  لط�ب  الفر�سة  اإتاحة 

والتي  املهمة  ال��دورات  ل�لتحاق مبثل هذه 

ت�ساهم يف تاأ�سي�ص واإخراج الكوادر املعمارية 

امل��وروث  على  احلفاظ  يف  �ست�ساهم  التي 

�سوره،  اأح�سن  ليبقى يف  اجلميل  العمراين 

ويف خ��ت��ام ال���زي���اره ق���دم ف��ري��ق ال��ربن��ام��ج 

وتقديرهم  �سكرهم  وال��ط���ب  التدريبي 

للمحافظ على ح�سن ال�ستقبال وعلى دعمه 

حمافظة  ل��رتاث  والتاأهيل  احلفاظ  جلهود 

النما�ص وقراها الأثرية.

اأهمية الرتاث

يف اليوم التايل بداأت ور�سة العمل الأوىل، 

نظرية  حما�سرات  خ�لها  الط�ب  وتلقى 

الأ�ستاذ  اجلوهري  اأ�سامة  الدكتور  األقاها 

البناء،  وع��ل��وم  العمارة  ق�سم  يف  امل�سارك 

املعماري  ال��رتاث  اأهمية  املحا�سرة  تناولت 

وكيفية  عليه،  واأ�ساليب احلفاظ  والعمراين 

والتقييم  والتحليل  امل�سح  عمليات  اإج��راء 

فريق  مب�ساركة  الط�ب  قام  ثم  وال�سيانة، 

ال��ربن��ام��ج  ب��اخ��ت��ي��ار احل����الت ال��درا���س��ي��ة 

العمل  ور�ص  يف  عليها  التطبيق  �سيتم  التي 

امل�ساحبة.

اأ�شاليب الرتميم

ا�ستهلت مبحا�سرة  ور�سة عمل  ذلك  ت� 

تطبيقة األقاها الدكتور �سامح عبا�ص اأ�ستاذ 

م�سارك وخبري الرتميم واحلفاظ يف موؤ�س�سة 

الرتاث اخلريية، ا�ستعر�ست اأ�ساليب ترميم 

الدرا�سات  عمل  وكيفية  الأث��ري��ة،  امل��ب��اين 

والتوثيق،  والتاريخية  والبيئية،  الإن�سائية، 

ومت التطرق اإىل اأهم اأ�سباب تدهور املباين 

التاريخية والأثرية، وقام الط�ب بالتطبيق 

الفعلي على احلالت الدرا�سية املختارة من 

احلي التاريخي »ق�سر عاب�ص«، وكذلك من 

م�سجد  اإىل  اإ�سافة  الرتاثية،  حلباء  قرية 

الدرا�سات املطلوبة  اإجراء  ال�سرو، حيث مت 

على تلك احلالت وتوثيقها ور�سد وت�سجيل 

اأهم اأ�سباب تدهورها.

ق�شر ثربان

الثالثة،  العمل  ور�سة  ب��داأت  ذل��ك  عقب 

املواقع  م��ع  التعامل  بكيفية  تتعلق  وال��ت��ي 

اأو  والتجديد  الرتميم  عمل  قبل  الرتاثية 

عن  حما�سرة  اإل��ق��اء  خ�لها  مت  احل��ف��اظ، 

األقاها  الرتاثية،  املواقع  مع  التعامل  اأ�س�ص 

امل��ه��ن��د���ص ���س��امل ال��ك��رب��ي خ��ب��ري احل��ف��اظ 

والتاأهيل يف مركز الرتاث العمراين الوطني، 

والتاأهيل  احلفاظ  حركات  اإىل  فيها  تطرق 

احل��ف��اظ على  ال��دول��ي��ة يف  امل��واث��ي��ق  ودور 

الرتاث العمراين، واأ�ساليب واأ�س�ص احلفاظ 

واملعايري العامة للتعامل مع املواقع الرتاثية، 

واختتمت  ال�سحيح،  ال��رتم��ي��م  وخ��ط��وات 

الور�سة بعر�ص و�سرح لأعمال الرتميم التي 

الواقع  التاريخي على  ثربان  متت يف ق�سر 

الفريق،  وت�سكيل  احلفاظ  فكرة  من  ب��دءاً 

وعمل  امل�سوحات والدرا�سات ال�زمة بكل 

وانتهاًء  واملعوقات،  امل�ساكل  واأبرز  مراحلها 

بخطة الرتميم وتنفيذها.

تنوع وثراء

»الرتاث العمراين يف جنوب اململكة تنوع 

وثراء« كان حمور ور�سة العمل التالية، حيث 

األقى الدكتور حم�سن القرين خبري احلفاظ 

والرتميم يف مركز الرتاث العمراين الوطني، 

العمراين  ال��رتاث  خ�سائ�ص  عن  حما�سرة 

�سماته  اأب��رز  مبيناً  اململكة،  م�ستوى  على 

املعمارية،  ومفرداته  والتخطيطية  ال�سكلية 

وم�ستعر�ساً التنوع الكبري الذي تزخر به كل 

معمارية  مل�ساريع  مع عر�ص مناذج  منطقة، 

الور�سة  وانتهت  املناطق،  كل  من  وعمرانية 

املتدربن  نقا�ص مو�سعة مع الط�ب  بحلقة 

العمراين  الرتاث  خ�سائ�ص  حول  متحورت 

البيئة  خل�سائ�ص  وفقاً  وت�سكله  ومفرداته 

بها  ويتاأثر  توؤثر يف  التي  والعوامل  املحيطة 

الرتاث ووفقاً ل�حتياجات الإن�سانية.

املا�شح الليزري

ومت تنفيذ ور�سة عمل تناولت حما�سرات 

ا�ستخدام  كيفية  ع��ن  ل��ل��ط���ب  تطبيقية 

امل��ا���س��ح ال��ل��ي��زري ث���ث��ي الأب��ع��اد وه��و من 

عنا�سر  بتحليل  تقوم  التي  الأدوات  اأحدث 

البيئة العمرانية، وجتميع املعلومات املكانية 

والفيزيائية املتعلقة ب�سكل العن�سر ومظهره، 

بحيث يتم ا�ستخدام تلك املعلومات املجمعة 

لغر�ص بناء جم�سم رقمي ث�ثي الأبعاد، ويتم 

ل�إحداثيات  نقاط  غيمة  تكوين  عرب  ذلك 

املوثقة  العنا�سر  لتلك   »XYZ« الهند�سية 

نحوها  ل��ي��زري  اإ���س��ع��اع  ت�سليط  خ���ل  م��ن 

ب�سكل نب�سي اأو م�ستمر، ومت خ�ل الور�سة 

تدريب الط�ب على املا�سح الليزري وكيفية 

ا�ستخدامه يف عمل التوثيق والرفع امل�ساحي، 

بحيث يتم ا�ستخدامه يف احلالت الدرا�سية 

التي �سيعمل عليها الط�ب عمليات الرتميم 

واحلفاظ.

تطبيقات ميدانية

والط�ب  التدريبي  الربنامج  فريق  وقام 

النزول  ذلك  ومن  ميدانية،  تطبيقات  بعمل 

والتي  الرتاثية،  عليان  اآل  لقرية   امليداين 

اإط�ع  ومت  باملنطقة،  القرى  اأق��دم  من  تعد 

على  يحتوي  متحف  على  والفريق  الط�ب 

للط�ب  ال�سرح  ومت  باأنواعه،  املادي  الإرث 

يف املوقع عملياً من قبل �ساحب املبادرة عن 

كيفية عملية البناء يف القرية قدمياً، ابتداًء 

الأخ�ساب،  جمع  اإىل  احل��ج��ارة،  جمع  من 

اإىل  م�سرياً  وامل��ون��ة،  الأ���س��ا���س��ات  وجتهيز 

البناء  عملية  يف  تخ�س�سات  خم�سة  وجود 

دور  خمت�ص  ولكل  نهايتها  اإىل  بدايتها  من 

تكامً�  منهم  كل  ويحقق  به،  مناطة  ومهام 

وحمققاً  متما�سكاً  البناء  ليبدو  الآخ��ر  مع 

حاجات �ساكنيه.

عر�ض تقدميي

وخ���ت���ام���اً ل��ل��ربن��ام��ج ال���ت���دري���ب���ي، ق��دم 

مدير  بح�سور  تقدميياً  عر�ساً  ال��ط���ب 

بالنما�ص،  الوطني  والرتاث  ال�سياحة  هيئة 

العر�ص  �سمل  التدريبي،  الربنامج  وفريق 

الربنامج  خ�ل  مت  ملا  تف�سيلياً  ا�ستعراَ�ساَ 

م��ن حم��ا���س��رات وور�����ص ع��م��ل، ث��م �سرح 

العمل  التي مت  الدرا�سية  احلالت  الط�ب 

من  ابتداًء  التدريبي،  الربنامج  طيلة  عليها 

الليزري  املا�سح  طريق  عن  امل�ساحي  الرفع 

املعمارية  للمخططات  الأب���ع���اد  ال��ث���ث��ي 

ثم  ومن  العر�سية،  والقطاعات  والواجهات 

الدرا�سات  اإليه  تو�سلت  ما  لأب��رز  عر�ص 

التاريخية والأثرية والبيئية.

تم تنظيم البرنامج بالتعاون بين مركز األبحاث والتاريخ 
والفنون »إريسيكا« ومؤسسة التراث الخيرية

تضمن البرنامج محاضرات نظرية ومجموعة من ورش العمل 
الميدانية في عدة مواقع تراثية وتاريخية

برنامج تدريبي ميداني حول تأهيل المناطق 
التاريخية بمنطقة عسير

��ستهدف طالب �لعمارة و�لتخطيط و��ستمر ملدة 10 �أيام

الثابت: تراثنا ثروة ال تقدر بثمن د. 
والتخطيط  ال��ع��م��ارة  كلية  عميد  اأك���د 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ث��اب��ت اأن اله��ت��م��ام 

بالرتاث العمراين واحلفاظ عليه، يعد اأهم 

حمرك لتحقيق تنمية اإقت�سادية للوطن من 

جانباً  ويعك�ص  املحلية،  املجتمعات  خ�ل 

على  مدلً�  الوطنية،  الهوية  جوانب  من 

ذلك باأن معامل و�سواهد الرتاث املتج�سدة 

احلي  ال�ساهد  متثل  التاريخية  املباين  يف 

بكل  وت��راث��ه��ا  الأمم  ت��اري��خ  يج�سد  ال��ذي 

واجلمالية،  واملعمارية  التاريخية،  اأبعاده 

ومنها ت�ستمد املجتمعات ثقافتها وهويتها.

واأ�ساف اأن وطننا الغايل – حر�سه اهلل- 

ح�سر  ل  تاريخية  و�سواهد  معامل  ميتلك 

اأو  مادية  كانت  �سواء  مناطقه،  كل  لها يف 

غري مادية، وهي يف احلقيقة ثروة ل تقدر 

علينا  يتوجب  تعو�ص،  اأن  ميكن  ول  بثمن 

ن�ستطيع  ما  بقدر  ن�سعى  اأن  كمتخ�س�سن 

الأولويات  من  نعدها  واأن  عليها،  للحفاظ 

يف العملية التعليمية املعمارية والعمرانية، 

ل�سيما يف ظل التطور التكنولوجي وتاأثريه 

اجلانب  ل�سيما  حياتنا  جوانب  كل  على 

اجلبارة  اجلهود  على  واأث��ن��ى  العمراين.  

وامل�ساعي احلثيثه التي قام بها اأمري الرتاث 

بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اململكة،  ت��راث  على  احل��ف��اظ  يف  �سلمان 

وتاأ�سي�سه ملوؤ�س�سة الرتاث اخلريية، مقدراً 

التدريبية  الربامج  هذه  مثل  تبنيه  ل�سموه 

كل عام لط�ب كليات العمارة والتخطيط 

ب�سكل  اأ�سهم  الذي  ال�سعودية،  باجلامعات 

كبري يف اإك�سابهم املعارف واملفاهيم واأ�س�ص 

جوانبها  بكل  والرتميم  والتاأهيل  احلفاظ 

�سقل  يف  و�ساعد  والتطبيقية،  النظرية 

مهاراتهم واإمكاناتهم، والرفع من قدراتهم 

الأب��ح��اث،  �سموه  دع��م  وك��ذل��ك  املعرفية، 

وم�سروعات الت�سميم املعماري والعمراين، 

تتناول  التي  العمراين  ال��رتاث  وموؤمترات 

مو�سوعات الرتاث العمراين وتركز عليها، 

وال�سداد  والتوفيق  بالعون  ل�سموه  داعياً 

دعم  عالياً  ثمن  كما  اجلديدة.  مهامه  يف 

معايل مدير اجلامعة لتقدميه الت�سهي�ت 

والدعم واملتابعة مل�ساركة ط�ب الكلية يف 

مثل هذه الربامج التخ�س�سية النوعية.



نظم منرب اجلامعة االثنني املا�ضي لقاًء 

م��ف��ت��وح��ًا م���ع ع��م��ي��د م��ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الدكتور  اال�ضت�ضارية  وال��درا���ض��ات  للبحوث 

�ضعيد بن فايز ال�ضعيد، واأدار اللقاء الدكتور 

ت��رك��ي ال��ع��ي��ار، وح�����ض��ره ل��ف��ي��ف م��ن اأع�����ض��اء 

وع�������ض���وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ب��اح��ث��ني يف 

اللقاء ط��رح ومناق�ضة  اجلامعة، ومت خ��ال 

اأب�����رز امل��و���ض��وع��ات وال��ق�����ض��اي��ا ذات ال��ع��اق��ة 

ب��امل��ع��ه��د، يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء رح����ب ال��دك��ت��ور 

تركي العيار باحل�ضور، مقدمًا �ضكره لعميد 

وال��درا���ض��ات  للبحوث  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  معهد 

اال���ض��ت�����ض��اري��ة ع��ل��ى ح�����ض��وره وم�����ض��ارك��ت��ه يف 

التي  اال�ضتف�ضارات  على  واالإج���اب���ة  احل���وار 

املجال،  التدري�س يف هذا  اأع�ضاء هيئة  تهم 

وفتح الباب اأمام احل�ضور لطرح م�ضاركاتهم 

وا�ضتف�ضاراتهم.

بيت خربة وطني

�سعادته  املعهد  عميد  اأب���دى  جانبه  م��ن 

اأن معهد امللك عبداهلل  بهذا اللقاء، م�سرياً 

يعد  اال���س��ت�����س��اري��ة  وال��درا���س��ات  للبحوث 

ب��ي��ت خ���رة وط��ن��ي��اً، 

ي�����ق�����دم خ����دم����ات����ه 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ل��ت��ع��زي��ز 

م��ه��ام وم�����س��وؤول��ي��ات 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة 

املجتمعية، وال يهدف 

ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب 

م��ال��ي��ة، وج��م��ي��ع ما 

يح�سل عليه املعهد من مبالغ مالية ت�سرف 

ويخ�س�ص  املتنوعة،  امل�ساريع  تنفيذ  على 

ليتم  »ال��وف��ورات«  اجلامعة  حل�ساب  ج��زًءا 

ومبا  اجلامعة  اإدارة  ت��راه  ما  وفق  ال�سرف 

يحقق امل�سلحة العامة.

تعزيز املوارد

من�سوبي  جميع  اأن  ال�سعيد  د.  واأك����د 

خراء  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  اجلامعة 

بجميع  يرحب  واملعهد  املعهد؛  اأع��م��ال  يف 

هوؤالء اخلراء لتنفيذ اأو امل�ساركة يف تنفيذ 

م�ساريعه اال�ست�سارية، ويحر�ص املعهد على 

والتي  اال�سرتاتيجية،  اأهدافه  كافة  حتقيق 

منها، تعزيز املوارد املالية الذاتية للجامعة، 

هيئة  الأع�ساء  اإ�سايف  مايل  دخل  وحتقيق 

التدري�ص، مبا يتوافق مع الئحة املعهد، والتي 

تُعد املرجعية يف تنفيذ كافة اأعمال املعهد.

خرباء املعهد

ح��ول  ح��دي��ث��ه  ال�����س��ع��ي��د يف  د.  وع����رج 

املبادرات التي اأطلقها املعهد، وهي »متابعة 

خالل  من  الوطنية  املوؤ�س�سات  احتياجات 

الزيارات امليدانية اأو ما ي�سدر من قرارات 

وور�ص  املنتديات  يف  مناق�سات  من  يتم  وما 

العمل وو�سائل التوا�سل االجتماعي، واإعداد 

امل���ب���ادرات مب��وج��ب ذل���ك، واإع����داد خ��راء 

اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص ملبادرات 

مب��وج��ب ع��الق��ات��ه��م 

تقع  التي  باملوؤ�س�سات 

يف نطاق تخ�س�سهم، 

وم������ع������رف������ت������ه������م 

ب���اح���ت���ي���اج���ات ه���ذه 

املوؤ�س�سات.

�ضراكات ا�ضرتاتيجية

تنفيذ  للجامعة  حتقق  اأن��ه  �سعادته  وبني 

ملوؤ�س�ساتنا  وتطويرية  ا�ست�سارية  م�ساريع 

روؤية  يف  التنفيذية  الرامج  تدعم  الوطنية 

 ،2020 الوطني  التحول  وبرنامج   ،2030
بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  بنجاح حتقيق  ومت 

احلكومية،  املوؤ�س�سات  م��ن  وع��دد  املعهد 

اإيجابي  وي�سعد املعهد مبا يجده من �سدى 

وثناء وتقدير ملا حققته هذه ال�سراكات من 

متيز وجناح.

9 اآالف م�ضروع 
اأع��م��ال  اأب����رز  ال�سعيد  ال��دك��ت��ور  وع���دد 

قائاًل:  مت�ساعداً  منواً  �سهدت  التي  املعهد 

جنح املعهد يف ال�سنوات االخرية، يف تنويع 

م�ساريعه اال�ست�سارية، و�سهدت هذه امل�ساريع 

منواً مت�ساعداً ودخول م�ستفيدين جدد. كما 

اأن املعهد عمل على تقوية الثقة التي يجدها 

من �سركائه، مما اأدى اإىل اعتماد الكثري من 

ال�سركاء يف تنفيذ م�ساريع مبادرات التحول 

الوطني من خالل املعهد، بعد اأن نفّذ املعهد 

عدداً من م�ساريعهم اال�ست�سارية قبل وبعد 

م�ساريع  وجت���اوزت   ،2030 روؤي���ة  ان��ط��الق 

املعهد اال�ست�سارية »9000« م�سروع.

قدرات وجناحات 

تنفيذ  يعمل على  املعهد  اأن  العميد  واأكد 

وتعزيز اخلدمات  اجلامعة،  اإدارة  توجيهات 

ال��ق��درات  ت�سخري  خ��الل  م��ن  املجتمعية، 

وامل���ه���ارات وامل��ع��رف��ة ل���دى اأع�����س��اء هيئة 

الوطنية،  موؤ�س�ساتنا  خل��دم��ة  ال��ت��دري�����ص، 

اأي  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  امل��ع��ه��د يف  ي����رتدد  وال 

هيئة  اأع�ساء  خدمات  من  لال�ستفادة  طلب 

وخالل  االأنظمة،  مع  يتوافق  مبا  التدري�ص، 

ال�سنوات ال�ست املا�سية، مت اعارة اأكرث من 

للعمل  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من   1492
اأكرث  لدى  متفرغ،  غري  متفرغ/  كم�ست�سار 

املعهد  ويعتز  وطنية،  موؤ�س�سة   427 م��ن 

من جناحات  امل�ست�سارون  هوؤالء  حققه  مبا 

واإ�سافة للموؤ�س�سات التي يعملون فيها.

اآلية طلب امل�ضت�ضار

اآل���ي���ة طلب  ال�����س��ع��ي��د ع���ن  د.  وحت����دث 

الراغبة  اجل��ه��ة  تتقدم  بقوله:  امل�ست�سار 

حتديد  ويتم  بالطلب  امل�ست�سار  بخدمات 

���س��روط  اأه���م  وم���ن  للم�ست�سار،  امل��ك��اف��اأة 

تعار�ص بني عمله  اأن ال يكون هناك  العقد 

كم�ست�سار وعمله يف اجلامعة �سواًء �ساعات 

ويختلف  علمية،  حم��ا���س��رات  اأو  مكتبية 

امل�ست�سار املتفرغ عن امل�ست�سار غري املتفرغ 

بطريقة طلبه عن طريق اجلهة الراغبة فيه 

واأي�ساً يف طريقة التعاقد، لكن العمل واحد 

امل�ست�سار حتت  عن  يختلف  ال  يكون  ويكاد 

الطلب، واأغلب اجلهات تطلب امل�ست�سار غري 

املتفرغ.

وحدة ت�ضويق

وحول االآلية املتبعة لتعيني مدير للم�سروع 

قاعدة  لديه  املعهد  اأن  اأكد  املعهد  قبل  من 

بيانات بجميع اخلراء يف اجلامعة، م�سرياً 

ذات  امل�ساريع  دائماً  يف�سل  املعهد  اأن  اإىل 

فريقاً  يكوِّن  وامل�����س��وؤول  ال��واح��د،  امل�سوؤول 

خا�ساً به مل�سلحة امل�سروع.

وحده  لديه  املعهد  اأن  ال�سعيد  د.  و�سدد 

ت�سويق تقوم با�ستهداف بع�ص اجلهات ولكن 

ال نكتفي بذلك، ومن 

اآليات الت�سويق اإعداد 

م�ساريع ومبادرات من 

اجلهة  اإىل  اجلامعة 

للم�ساريع  امل��ن��ف��ذة 

املطروحة من جمل�ص 

ال���������وزراء، وامل��ع��ه��د 

�سغرية  وح��دة  يعتر 

ع�سرة  من  اأك��رث  على  ويعتمد  اجلامعة  يف 

الغالب  يف  وه��م  اجلامعة،  يف  خبري  اآالف 

باإمكانياتهم،  وي��ع��ّرف  للمعهد  ي�سوق  م��ن 

واأنا اأدعو من خالل »منر اجلامعة« جميع 

وخراتهم  باإمكانياتهم  للتعريف  ال��زم��الء 

عن  م�����س��وؤول  فاجلميع  اجل��ام��ع��ة،  خ���ارج 

اإىل  اإجلامعة  مدير  من  للمعهد  الت�سويق 

جميع اخلراء.

اآلية ال�ضرف

ال�سرف  اآلية  �سوؤال حول  اإجابة عن  ويف 

االآلية  ه��ذه  ق��ال:  امل��ع��اري��ن،  للم�ست�سارين 

ومت  فيها  اجتهاد  وال  املعهد  لوائح  اأقرتها 

اإقرارها من جمل�ص املعهد وجمل�ص اجلامعة 

املعهد  الئحة  يف  وموجودة  اجلامعة  ومدير 

بها  يقوم  التي  التفا�سيل  وكل  ثابتة،  وهي 

ملجل�ص  املرفوعة  بالتقارير  معلنة  املعهد 

بجميع  تعرف  التي  اجلهة  وه��و  اجلامعة 

موجودة  واأي�ًسا  واملالية  االإداري��ة  التفا�سيل 

نكون  قد  واأ���س��اف:  »اإت��ق��ان«.  برنامج  على 

على  التفا�سيل  ه��ذه  عر�ص  يف  مق�سرين 

موقع  على  تو�سع  ب��اأن  واأع��د  املعهد،  موقع 

يجب  وال  ال�سفافية  فنحن يف ع�سر  املعهد 

اأن نخفي �سيئاً.

حفظ احلقوق

للخارج  امل��ع��اري��ن  وح���ول ح��ف��ظ ح��ق��وق 

مما  ال��ع��ق��ود،  توقيع  ت��اأخ��ري  يف  خ�سو�ساً 

بعدم  للخطر  يعر�سه 

اإعطائه حقوقه املالية 

ب��ع��د اإمت������ام ع��م��ل��ه، 

اأن  ال�سعيد  د.  اعتر 

القانونية  االإج��راءات 

مكتملة  امل��ع��ه��د  يف 

امل�ست�سار  وي�ستطيع 

اأن ي�سمن حقوقه من 

خالل العقد الذي يوقع، والتاأخري يف �سرف 

امل�ستحقات يعتر نادراً، من واقع عملي يف 

فاإن  املا�سية  ال�ست  ال�سنوات  خالل  املعهد 

اأغلب اجلهات ملتزمة ب�سرف احلقوق ومل 

ي�سبق لنا اللجوء لالإدارة القانونية للمطالبة 

بحقوق م�ست�سار اأو خبري.
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يف لقاء مفتوح نظمه منرب اجلامعة االثنني املا�ضي.. عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث :

المعهد يسعى لتعزيز الموارد المالية للجامعة وتحقيق 
دخل إضافي ألعضاء هيئة التدريس

اجلميع م�ضوؤول عن الت�ضويق للمعهد واأدعو اجلميع للتعريف باإمكانياتهم وخرباتهم خارج اجلامعة

املردود املايل للمعهد ي�رصف على تنفيذ امل�ضاريع ويخ�ض�ص جزء حل�ضاب اجلامعة »الوفورات«

تم إعارة 1492 خالل 6 سنوات 
للعمل كمستشار متفرغ وغير 

متفرغ  لدى 427 مؤسسة 
وطنية

يعتز المعهد بما يحققه 
المستشارون المعارون من 

نجاحات وإضافات للمؤسسات 
التي يعملون فيها

العلمي« و»البحث  المعهد  بين 
اعترب عميد معهد معهد امللك عبداهلل 

اأن هناك  للبحوث والدرا�ضات اال�ضت�ضارية 

ق�����ض��ي��ة خ���ل���ط ب����ني ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي يف 

اجلامعة وبني معهد امللك عبداهلل للبحوث 

والدرا�ضات بحكم اال�ضم، ولكن معهد امللك 

تبني  ولي�س جهة  ن�ضر  لي�س جهة  عبداهلل 

الأبحاث اجلامعة، ولكن هناك اإمكانية اإذا 

كان البحث مفيدًا للمجتمع بتحويله اإىل 

امل�ضتفيدة  القطاعات  اإىل  واإر�ضاله  مبادرة 

من هذا البحث مثل الطاقة اأو الزراعة اأو 

يقدم  املعهد  اأن  معتربًا  االإن�ضانية،  العلوم 

اخلدمة ملن�ضوبي اجلامعة وي�ضاهم يف نقل 

اخل���ربة امل��وج��ودة يف اجل��ام��ع��ة للقطاعات 

اأن  ك��ل احل��ر���س  االأخ���رى، واملعهد حري�س 

من يقوم بتنفيذ امل�ضاريع هم من من�ضوبي 

تتطلب  ال���ع���ق���ود  اإدارة  ول���ك���ن  اجل���ام���ع���ة، 

ال��ت��ع��اق��د م��ع ���ض��رك��ات ع��امل��ي��ة فيما يخ�س 

التدريب  م�ضاريع  اأم��ا  العقود،  اإدارة  منتج 

واخل����ط����ط وال�����ربام�����ج واال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 

فالن�ضبة  اجلامعة  من�ضوبو  بها  ق��ام  التي 

العظمى جتدها من داخل اجلامعة ولهم 

االأولوية للقيام بالتنفيذ.



ل �ضك لدى علماء الف�ضاء والفلك اأن الأر�ض 

من  متنوعة  واأج��رام  كويكبات  لت�ضاقط  تتعر�ض 

الف�ضاء منذ ماليني ال�ضنني، وقد تزايدت وترية 

خالل  الف�ضاء  من  ال�ضخمة  ال�ضخور  ت�ضاقط 

ال��ف��رة الأخ���رية، ولكن رغ��م ك��ل ذل��ك ل داع��ي 

للقلق.

يف  نتائجها  ن�ضرت  ج��دي��دة،  لدرا�ضة  فوفقاً 

العدد الأخري من جملة »�ضاين�ض«، فاإنه على مدار 

ت�ضاقط  وترية  تزايدت  م�ضت،  عام  مليون   290
الكويكبات وال�ضخور على الأر�ض بواقع اأكرث من 

�ضعف ما ت�ضاقط يف 700 مليون عام �ضابقة.

درا�ضات  ح�ضب  للقلق،  حاجة  ل  ذل��ك،  وم��ع 

واأبحاث �ضدرت عن جامعة تورنتو الكندية، اإذ ما 

زالت الكويكبات ت�ضطدم بالأر�ض يف املتو�ضط كل 

مليون اأو ماليني قليلة من ال�ضنني، حتى مع زيادة 

معدل الت�ضادم.

�ضقوطاً  »ن��ا���ض��ا«  وك��ال��ة  ق��ائ��م��ة  تظهر  ول 

تهديدات  ول  حمتملة  كبرية  ف�ضائية  ل�ضخور 

ومرتقب  معروف  خطر  واأكرب  و�ضيكة،  رئي�ضية 

 1.3 ط��ول��ه  ي��ب��ل��غ  ع��ري�����ض  ك��وي��ك��ب  يف  يتمثل 

األ   %  99.988 بن�ضبة  احتمال  مع  كيلومر 

يف  للغاية  قريباً  يكون  عندما  الأر���ض  ي�ضرب 

861 عاما. غ�ضون 

الدينا�ضورات وكثرياً  اأن  العلماء  يعتقد معظم 

من ال�ضاللت الأخرى انقر�ضت بعد اأن حتطمت 

الو�ضطى  اأم��ريك��ا  يف  �ضخمة  ف�ضائية  �ضخرة 

معدي  كبرية  لكن  �ضنة،  مليون   65 ح��وايل  منذ 

الدرا�ضة »�ضارة مزروعي« عاملة الكواكب بجامعة 

»تورونتو«، قالت اإن »هذه الأحداث ما زالت نادرة 

اإنها  ب�ضاأنها،  قلقة  ل�ضت  اأنني  لدرجة  ومتباعدة 

جمرد لعبة احتمالت«.

وقامت مزروعي وزمالوؤها يف اململكة املتحدة 

قائمة  ب��اإع��داد  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  وال��ولي��ات 

كانت  التي  والقمر  الأر���ض  على  احلفر  بفوهات 

فوهة  حتتاج  تواريخها،  وعر�ضت  كم   20 اأك��رب 

يبلغ عر�ضها  ف�ضائية  �ضقوط �ضخرة  اإىل  كبرية 

يتجاوز  29 حفرة مل  الفريق  و�ضجل  800 مر، 
مليونا   291 بني  و9  �ضنة  مليون   290 عمرها 

و650 مليون �ضنة.

طوره باحثون من جامعة فريمونت ويتمتع بدقة 

تفوق مالحظات الأبوين

جهاز قابل لالرتداء يكشف 
اضطراب القلق عند األطفال

بل  فح�ضب،  بالبالغني  مرتبطتني  م�ضكلتني  والكتئاب  القلق  ميثل  ل 

م�ضطلح  العلماء  عليهما  ويطلق  اأي�ًضا  لهما  الأطفال  يتعر�ض  اأن  ميكن 

»ال�ضطرابات الداخلية« خالل مرحلة ما قبل املدر�ضة، لكن ي�ضعب على 

اللذين  ال�ضطرابني  ب�ضبب طبيعة هذين  الطفل  البالغني مالحظة معاناة 

ينعك�ضان على نف�ضية الطفل الداخلية.

باأجهزة  م��زوًدا  حديًثا  نظاًما  فريمونت  جامعة  من  باحثون  ط��ور  ل��ذا 

عند  الداخلية  ال�ضطرابات  عالمات  لك�ضف  ا�ضطناعي  وذكاء  ا�ضت�ضعار 

يف  اخلرباء  من  اأ�ضرع  النظام  هذا  اأن  اأي�ًضا  وادعوا  واأعرا�ضها،  الأطفال 

ت�ضخي�ض ال�ضطرابات واأكرث دقة من والدي الطفل، وو�ضف فريق جامعة 

يف  ن�ضرت  مف�ضلة  درا�ضة  يف  ال�ضطرابات  عن  الك�ضف  نظام  فريمونت 

�ضحيفة »بلو�ض وان.« وطلب الفريق خالل درا�ضتهم من 63 طفاًل - بع�ضهم 

ا�ضت�ضعار  ارتداء جهاز   - م�ضبًقا  م�ضخ�ضة  داخلية  ا�ضطرابات  من  يعاين 

»مهمة احلث  تدعى  �ضائعة  بحث  تقنية  اأداء  اأثناء  للحركة  متعقب  جتاري 

املزاجي« �ضممت ل�ضتثارة اأفعال اأو م�ضاعر حمددة، ويف هذه احلالة كانت 

م�ضاعر القلق هي املطلوبة. ثم رافق باحث كل طفل منهم اإىل غرفة ذات 

اإ�ضاءة خافتة وهو يلقي على م�ضامعه عبارات مريبة مثل، »�ضاأريك �ضيًئا 

ما« اأو »حاول اأن تبقى هادًئا كي ل ي�ضتيقظ« ومبجرد و�ضولهما اإىل حو�ض 

الغطاء و�ضحب  اإزالة  اإىل  الباحث  ي�ضارع  الغرفة،  اآخر  زجاجي مغطى يف 

اأفعى مزيفة من احلو�ض، ثم يوؤكد الباحث للطفل اأن كل �ضيء على ما يرام 

وي�ضمح له باللعب بالأفعى املزيفة، ل�ضمان جتنب حدوث اأي �ضدمة دائمة.

يدوًيا  و�ضجلوا  الأف��ع��ى  لتمرين  م�ضوًرا  ت�ضجياًل  الباحثون  و�ضاهد 

مالحظاتهم على كالم الطفل وردود اأفعاله لت�ضخي�ض ا�ضطرابه الداخلي، 

التي  البيانات  لتعالج  دربت  التي  اخلوارزمية  كانت  ذات��ه،  الوقت  يف  لكن 

جمعها جهاز ال�ضت�ضعار قادرة على متييز الأطفال ذوي ال�ضطرابات بدقة 

اأعلى من تلك التي  تبلغ ن�ضبتها 81% خالل 20 ثانية فقط، وهي ن�ضبة 

يحققها ال�ضتبيان النموذجي الذي يجيب عليه الوالدان.

وقال الباحث »اإيلني ماكجيني�ض«: »نح�ضل على النتيجة التي ن�ضتخل�ضها 

عادة بعد اأ�ضابيع من التدريب واأ�ضهر من �ضياغة الرموز، خالل دقائق قليلة 

من املعاجلة بالعتماد على هذه الأدوات«.

وت�ضري الأبحاث اإىل اأن خطر الإقدام على النتحار وتعاطي املخدرات 

بعد �ضن البلوغ اأعلى عند الأ�ضخا�ض الذين عانوا من ا�ضطرابات داخلية 

بحثهم يف  ي�ضاهم  اأن  الباحثون  ياأمل  لذا  العالج،  يتلقوا  ومل  يف طفولتهم 

م�ضاعدة هوؤلء الأطفال ليتلقوا العالج الذي ينا�ضب حالتهم وهم ما زالوا 

يف مرحلة الطفولة.

ويخطط الباحثون يف خطوتهم التالية لتطوير خوارزميتهم والتحقق من 

اإمكانية تدريبها للتمييز بني ا�ضطرابي القلق والكتئاب، وياأملون يف نهاية 

الأطباء،  ومكاتب  املدار�ض  يف  النظام  هذا  ا�ضتخدام  ي�ضهدوا  اأن  املطاف 

لفح�ض الأطفال والتاأكد من تلقيهم العالج ل�ضطرابات داخلية قد تهدد 

حياتهم يف حال ثبوت اإ�ضابتهم.

ا�ستعانوا بن�سخة معدلة من اأداة »كري�سرب«

باحثون أمريكان يسعون لتطوير 
مضادات حيوية أفضل

يواجه العامل اأزمة م�ضادات حيوية حمتملة ب�ضبب �ضح امل�ضادات احليوية 

اجلديدة وتزايد مقاومة البكترييا لها، ما يوؤهب لتف�ضي وبائيات حمتملة، 

ودفع هذا الحتمال املاأ�ضاوي الباحثني اإىل البحث عن طرائق اأخرى لتطوير 

ال�ضنعية  وامليكروبات  الفائقة  بالإنزميات  ب��دًءا  جديدة  حيوية  م�ضادات 

و�ضوًل اإىل ال�ضتعانة بالذكاء ال�ضطناعي.

اأخذ باحثون من جامعة  وا�ضنطن مادي�ضون وجامعة كاليفورنيا يف �ضان 

فران�ضي�ضكو على عاتقهم تطوير مقاربة جديدة بتعديل اأداة كري�ضرب للتعديل 

املورثي بهدف درا�ضة املورثات التي ت�ضتهدفها امل�ضادات احليوية، اأماًل يف 

اإيجاد �ضبل لتح�ضني الأدوية املوجودة اأو تطوير اأخرى جديدة مبراقبة اآلية 

تفاعل املورثات مع امل�ضادات احليوية.

تُ�ضتخدم اأداة »كري�ضرب« لتعديل احلم�ض النووي بتقطيع قطع من املورثات 

واإدخال قطع اأخرى اإبان اإ�ضالح اخللية لذاتها، وي�ضتخدم النظام اجلديد 

الذي طوره بروفي�ضور اجلامعة جي�ضون بيرز تقنيًة معدلًة، اإذ قال: »يفكر 

الكثريون بالتعديل املورثي حينما يتبادر اإىل ذهنهم م�ضطلح كري�ضرب«.

ا�ضتخدم بيرز وفريقه ن�ضخًة معدلًة من تقنية »كري�ضرب اآي« املتحركة، 

لتو�ضع  التقنية  هذه  و�ُضممت  كري�ضرب،  من  الأنياب  منزوعة  ن�ضخة  وهي 

على احلم�ض النووي ل�ضد الربوتينات التي تعمل على تفعيل مورثة معينة 

بدًل من تقطيعه، ومتكن الباحثون من تقليل كمية الربوتينات التي تنتجها 

املورثات ب�ضد هذه املورثات املختلفة انتقائًيا، وخل�ضوا اإىل اأن تقليل كمية 

الربوتني التي ي�ضتهدفها امل�ضاد احليوي اأدى اإىل زيادة ح�ضا�ضية البكترييا 

هذه  تطبيق  من  اآخ��رون  باحثون  ومتكن  ال��دواء،  من  منخف�ضة  جلرعات 

العملية جلمع البيانات عن اآلف املورثات يف اآن.

يُعد النظام اجلديد متنوًعا و�ضهل ال�ضتخدام وميكن اإدخاله اإىل خمتلف 

اأنواع البكريا، واأظهر بيرز وفريقه هذا بتطبيقه على بكترييا اإي. كولي 

منماة يف املخترب وبكترييا اأخرى اأقل �ضيوًعا تُ�ضمى يف. كازاي ا�ضتخل�ضوها 

من نوع جبنة فرن�ضي، ومتكن النظام يف احلالتني من اللت�ضاق ب�ضهولة على 

املعلومات الوراثية للبكترييا.

وقرر بيرز اإتاحة الفر�ضة لباحثني اآخرين يف ا�ضتخدام النظام لدرا�ضة 

للمجتمع كاماًل، ما مينح  النظام متاًحا  اجلراثيم املختلفة، قال »�ضي�ضبح 

الآخرين فر�ضًة للتقدم اإىل الأمام«.

أكبر خطر قد يهدد األرض من الفضاء لن 
يأتي قبل 800 عام

حذرت درا�ضة جديدة من اأن الأجيال املقبلة 

الطبقات  ت�ضكلها  موقوتة«  »قنابل  تواجه  قد 

املناخية،  بال�ضطرابات  �ضتتاأثر  التي  اجلوفية 

للمياه  الأول  اليوم امل�ضدر  واملياه اجلوفية هي 

العذبة يف العامل، ويعتمد عليها مليارا �ضخ�ض 

لل�ضرب اأو الري.

ب��ب��طء بف�ضل  ال��ط��ب��ق��ة اجل��وف��ي��ة  ومت��ت��ل��ئ 

البحريات  يف  منها  ج��زءاً  وتفرغ  املت�ضاقطات، 

وتخ�ضع  التوازن،  لتحقق  واملحيطات  والأنهر 

الرتفاع  ب�ضبب  كبري  ل�ضغط  الطبقات  ه��ذه 

اإل  الزراعي،  والإنتاج  ال�ضكان  عدد  املطرد يف 

اأن ظروف الطق�ض الق�ضوى، من جفاف وغريه 

التي زادت وتريتها مع الحرار، قد يكون لها 

تاأثري طويل املدى على �ضرعة امتالء الطبقات، 

ح�ضب ما جاء يف درا�ضة ن�ضرتها جملة »نيت�ضر 

كالميت ت�ضينج«.

وق���ال م���ارك ك��وث��ربت م��ن جامعة ك��اردي��ف 

»الطبقات اجلوفية ل نراها ول نفكر بها، اإل اأن 

هذا املورد اخلفي الهائل يدعم الإنتاج الغذائي 

العاملي، وما يح�ضل الآن �ضيكون له تاأثري كامن 

مهم وخطري جدا«.

معلوماتية  مناذج  وفريقه  الباحث  وا�ضتخدم 

وهم  اجلوفية،  الطبقات  حول  بيانات  وقواعد 

يعتربون اأن ن�ضف خمزون املياه اجلوفية فقط 

التوازن  اإىل  ي�ضل  اأن  اأو  كلياً  يعو�ض  اأن  ميكن 

جمدداً، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل نق�ض يف اأكرث 

املناطق جفافاً.

عن  احلديث  »ميكننا  قائاًل:  الباحث  و�ضدد 

قنبلة بيئية موقوتة لأن التاأثري احلايل لالحرار 

اجلوفية  الطبقات  امتالء  اإع��ادة  على  املناخي 

الأنهر  اإىل  انح�ضارها  مع  بالكامل  به  �ضي�ضعر 

واملناطق الرطبة بعد ذلك بكثري«.

داخ��ل  اإىل  الأم��ط��ار  مياه  ت�ضرب  وعملية 

الربة قد ت�ضتغرق قرونا وتتفاوت من منطقة 

اإىل اأخرى، والحرار م�ضوؤول يف الأ�ضا�ض عن 

موجات جفاف وعوا�ضف ومت�ضاقطات ق�ضوى 

لالأجيال  اجل��وف��ي��ة  الطبقات  على  ي��وؤث��ر  م��ا 

املقبلة.

الإج��م��ال��ي��ة  ال��ك��م��ي��ة  اإن  ال��ب��اح��ث  وق�����ال 

للمت�ضاقطات تطرح م�ضكلة ف�ضاًل عن الكثافة 

القوية جدا لبع�ض الظواهر.

للمناطق  اجلويف  املخزون  اإن  باحثون  وقال 

القاحلة يحتاج اإىل فرة اأطول قد ت�ضل اأحياناً 

اإىل اآلف ال�ضنني، للتفاعل مع التغيري املناخي 

»بع�ض  واأ�ضافوا:  الرطبة.  املناطق  مع  مقارنة 

اليوم  تتفاعل  ال�ضحراء  يف  اجلوفية  الطبقات 

�ضنة  اآلف  ع�ضرة  قبل  مناخي ح�ضل  تغري  مع 

عندما كانت املنطقة رطبة اأكرث بكثري«.

طبقات المياه الجوفية »قنابل بيئية موقوتة«

على ذمة باحثني بجامعة »تورنتو«

باحثون بجامعة كارديف:
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�أفادت �صحيفة »نيويورك تاميز« 

ل�صركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �أن 

في�صبوك »مارك زوكربريغ« يخطط 

لتطبيقات  �لتحتية  �لبنية  لتوحيد 

�ل�صركة،  متلكها  �ل��ت��ي  �ل��ر����ص��ل 

و�إن�صتغر�م  و�ت�����ص��اب  ذل��ك  يف  مب��ا 

تلك  جعل  مع  م�صنجر،  وفي�صبوك 

خالل  من  متاًما  �آمنة  �لتطبيقات 

�ل�صامل،  �لت�صفري  تقنية  �عتماد 

عن  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�صحيفة  ونقلت 

هذه  يف  ي�صاركون  �أ�صخا�س  �أربعة 

�خلطوة، �أن في�صبوك �صتحافظ على 

كتطبيقات  �لثالث  �خل��دم��ات  تلك 

م�صتقلة.

على  تعمل  �إنها  �ل�صركة  وقالت 

�إىل  ط���رف  م��ن  �لت�صفري  �إ���ص��اف��ة 

من  �لر�صائل  يحمي  و�ل��ذي  ط��رف، 

�أن يتم عر�صها من قبل �أي �صخ�س 

با�صتثناء �مل�صاركني يف �ملحادثة، �إىل 

�ملزيد من منتجات �لر��صل �لتابعة 

لها، و�لنظر يف طرق لت�صهيل �ت�صال 

�مل�صتخدمني عرب �ل�صبكات.

�ل�صركة:  با�صم  متحدث  وق���ال 

»ه���ن���اك �ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ن��اق�����ص��ات 

و�حلو�ر�ت مع بدء �لعملية �لطويلة 

لكت�صاف كل تفا�صيل �لطريقة �لتي 

�صيعمل بها هذ�«.

تاميز،  نيويورك  لتقرير  ووف��ًق��ا 

���ص��ي��ك��ون ب���اإم���ك���ان م�����ص��ت��خ��دم��ي 

�إر�صال  �لتغيري�ت،  بعد  في�صبوك، 

لي�س  �صخ�س  �إىل  م�صفرة  ر�صالة 

لديه �صوى ح�صاب و�ت�صاب.

وق�����ال ب��ع�����س م��ه��ن��د���ص��ي �أم���ن 

ت�صفري  وخبري  �ل�صابقني  في�صبوك 

تكون  �أن  �إن �خلطة ميكن  خارجي، 

�أخباًر� جيدًة خل�صو�صية �مل�صتخدم، 

�لت�صفري  تو�صيع  خ��الل  من  خا�صة 

طرف �إىل طرف.

ومع ذلك، ل تخفي هذه �لتقنية 

وه��ي  دوًم����ا،  �لو�صفية  �ل��ب��ي��ان��ات 

معلومات ب�صاأن من يتحدث �إىل من، 

�لباحثني  بع�س  �لقلق بني  �أثار  مما 

من �إمكانية م�صاركة �لبيانات.

دمج  �أي  يتيح  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن 

لفي�صبوك  �ل��و���ص��ف��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 

�مل�صتخدمني،  ع��ن  �مل��زي��د  معرفة 

�لهو�تف  �أرقام  مثل  معرفات  وربط 

لأولئك  �لإلكروين  �لربيد  وعناوين 

�ل���ذي���ن ي�����ص��ت��خ��دم��ون �خل���دم���ات 

ب�صكل م�صتقل عن بع�صهم �لبع�س، 

هذه  ��صتخد�م  لفي�صبوك  وميكن 

�لبيانات لتح�صيل ر�صوم �أكرب مقابل 

�مل�صتهدفة،  و�خلدمات  �لإع��الن��ات 

عليها  �صيتعني  �أن��ه  من  �لرغم  على 

��صتناًد�  �لإع��الن��ات  �إل��غ��اء  ��ا  �أي�����صً

م�صنجر  يف  �لر�صائل  حمتوى  �إىل 

و�إن�صتغر�م.

م�صنجر  ف��ي�����ص��ب��وك  وي�����ص��م��ح 

دون  بالأ�صخا�س  بالت�صال  للغرباء 

يزيد  مما  هو�تفهم،  �أرق��ام  معرفة 

خا�صًة  �لآخ��ري��ن،  ��صتهد�ف  خطر 

�لأطفال.

وب��امل��ق��اب��ل، ت�����ص��ت��م��ل �لأن��ظ��م��ة 

�ل��ه��و�ت��ف  �أرق������ام  �إىل  �مل�����ص��ت��ن��دة 

تتعلق  �إ����ص���اف���ي���ة  خم�����اوف  ع��ل��ى 

باخل�صو�صية، وذلك لأن �حلكومات 

ب�صهولة  ميكنها  �لأخ��رى  و�لكيانات 

��صتخر�ج معلومات �ملوقع منها.
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هاكر يعزل دولة أفريقية عن العالم 
مقابل 30 ألف دوالر

بريطاين على مهاجمة  �أمريكي، عمل هاكر  دولر  �ألف   30 لقاء 

�صبكة �صركة �ت�صالت يف ليبرييا، مما �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل قطع 

�لإنرنت عن هذه �لدولة بالكامل.

فقد  �لربيطانية،  »تلغر�ف«  �أوردتها �صحيفة  �لتي  �لتفا�صيل  ويف 

�تفق �لهاكر د�نيال كاي مع م�صوؤول كبري يف �صركة �ت�صالت »�صيلكوم« 

يف ليبرييا، عرب طرف ثالث، على �صن هجوم �إلكروين بغية تعطيل 

�أنظمة �لهاتف �ملحمول يف �صركة »لوني�صر«.

وبالفعل، نفذ كاي »30 عاما« ما يقع على عاتقه يف �لتفاق، �إذ 

�بتدع �صبكة »بوت نت«، وهي �إحدى �لأدو�ت �لتي يتم عن طريقها 

�صن �لهجمات �لإلكرونية، و�أ�صماها » Mirai #14«، وبد�أ يف �صن 

هجمات �إلكرونية على �صركة »لوني�صر«، بني �أكتوبر 2016 وفرب�ير 

2017، مما �أحلق �أ�صر�ر� كبرية بال�صركة �لليبربية وكلفها �إ�صالحات 
بلغت قيمتها 600 �ألف دولر.

بقوة  ي�صغط  �لإلكروين  �لهجوم  بد�أ  بعدما  �لنتائج كبرية  وكانت 

�صخمة على �لبنية �لتحتية لل�صركة، �لتي حتطم جزء منها، مما �أدى 

�إىل �نقطاع خدمة �لإنرنت، وبعدها �صعر م�صتخدمو »لوني�صر« عرب 

نوفمرب   4-3 بني  �لعنكبوتية  �ل�صبكة  خارج  باأنهم  �لذكية  �لهو�تف 

�مل�صتخدمني خارج  �أن��ه طال  �إىل درج��ة  �لهجوم قويا  وك��ان   ،2016
هذه �ل�صركة.

�لإلكروين،  �لهجوم  �صن  عندما  قرب�س  يف  مقيما  »ك��اي«  وك��ان 

�أجرت حتقيقا  �لتي  �لأملانية  �إىل نظريتها  �ل�صلطات هناك  و�صلمته 

معه قبل �أن ت�صلمه هي �لأخرى �إىل بريطانيا.

وقالت �لوكالة �لوطنية ملكافحة �جلرمية يف بريطانيا، �إن ق�صية 

»كاي« و�حدة من �أخطر ق�صايا �لف�صاء �لإلكروين يف �لبالد.

ق�صت  �ملا�صي،  �لعام  بذنبه  �لربيطاين  �لقر�صان  �أق��ر  �أن  وبعد 

حمكمة يف لندن، �جلمعة، ب�صجنه ملدة عامني وثمانية �أ�صهر.

لكن هذ� �حلكم لي�س نهاية �لق�صة، �إذ �إنه ماز�ل يف قلب حتقيق 

دويل يتناول مئات �لهجمات �لإلكرونية �لتخريبية �لتي حدثت يف 

�لعامل.

بيع  بنف�صه، يف  �أدو�ت���ه  �إن��ه ط��ور  �ل��ذي يقول  �لهاكر،  وب��د�أ ه��ذ� 

�صربات  توجيه  �خلدمات  وت�صمل  �لإنرنت،  عرب  للزبائن  خدماته 

ملناف�صي �لأ�صخا�س �لذين ي�صتعينيون به.
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»يوتيوب« تحد من انتشار »األخبار 
المغلوطة«

قررت خدمة »يوتيوب« �إق�صاء �ملقاطع �ملن�صورة عليها �لتي ترّوج 

لنظريات غريبة �لأطو�ر، مثل تلك �لتي تقول �إن �لأر�س م�صّطحة.

و�صيعمل �ملوقع على تعديل نظام �قر�ح �ملقاطع، بحيث ل تعود 

�ملقاطع ذ�ت �مل�صامني �ملخالفة للعلم و�حلقائق كثرية �لنت�صار، لكنه 

لن يحظرها متاما.

�لتي  �ملقاطع  بجعل  »�صنبد�أ  مدّونتها  على  �خلدمة  �إدر�ة  وكتبت 

تن�صر �أخبار� مغلوطة �أقل ظهور� يف قائمة �لقر�حات«.

عن  تتحدث  �لتي  بالت�صجيالت  لذلك  مثاًل  �لإد�رة  و�صربت 

�لأر�س  �إن  تقول  �لتي  تلك  �أو  لأمر��س خطرة،  »عالجات عجائبية 

م�صّطحة، �أو �لتي ترّوج لأمور بّينة �خلطاأ حول �أحد�ث تاريخية«.

هذه  �نت�صار  من  يحّد  �أن  �ملوقع  ياأمل  �لإج��ر�ء،  هذ�  ومن خالل 

ب��ذل��ك ب��ني »ح��ري��ة �لتعبري«  �مل��ق��اط��ع م��ن دون ح��ظ��ره��ا، م��و�زن��اً 

و»�مل�صوؤولية جتاه �مل�صتخدمني«.
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أبل وأمازون ويوتيوب على قائمة »منتهكي« 
بيانات المستخدمين

ق��دم��ت م��ن��ظ��م��ة »ن���وي���ب« غري 

�صد  �صكوى  �لنم�صا  يف  �لربحية 

ث��م��اين ���ص��رك��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، من 

هذه  �إن  قائلة  و�أم���ازون،  �أب��ل  بينها 

�ل�صركات ل تلتزم بالنظام �لأوروبي 

�لعام حلماية �لبيانات.

�تخذته  �ل��ذي  �لتحرك،  و�صمل 

�ملعني  �لنا�صط  برئا�صة  �ملنظمة 

�صرمي�س،  ماك�س  باخل�صو�صية، 

�أي�������ص���اً ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س و���ص��ب��وت��ي��ف��اي 

ويوتيوب، بعدما �ختربتهم من خالل 

تلك  ب��ح��وزة  خا�صة  ب��ي��ان��ات  طلب 

�ل�صركات عن م�صتخدمني.

�لعام  �لأوروب���ي  �لنظام  ويُعطي 

حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ان��ات، �ل����ذي ج��رى 

تطبيقه يف مايو، �مل�صتخدمني �حلق 

يف �لو�صول �إىل بياناتهم ومعلومات 

عن �مل�صادر ومتلقي �لبيانات.

�ل�صبكات  حت�����ص��ل  �أن  وي��ج��ب 

�لجتماعية على مو�فقة �لأوروبيني 

��صتخد�م  فيها  ت��ري��د  م��رة  ك��ل  يف 

يف  مب��ا  ج��دي��دة،  باأ�صكال  بياناتهم 

ذل��ك يف خ��دم��ات �لإع��الن��ات �لتي 

ت�صتهدف فئات بعينها.

قالت  �ل�����ص��ك��وى،  ع��ل��ى  رد  ويف 

�صفحة  ��صتحدثت  �إن��ه��ا  �أم����ازون 

�خل�صو�صية«  ب�����ص��اأن  »م�����ص��اع��دة 

�إد�رة  ميكنهم  كيف  للزبائن  تُظهر 

معلوماتهم على كافة �ملن�صات.

�للتز�م  نحقق  »نحن  و�أ�صافت 

من�صة  م��ن  طلب  ب��اأي  يتعلق  فيما 

�إىل  بالو�صول  لها  لل�صماح  بيانات 

�لبيانات �لتي تديرها �أمازون«.

با�صم  متحدثة  �صرحت  بدورها، 

بتطبيق  ملتزمون  »نحن  �صبوتيفاي: 

�ملحلية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �ل��ق��و�ن��ني  ك��اف��ة 

و�ل���دول���ي���ة، مب���ا يف ذل���ك �ل��ن��ظ��ام 

�لبيانات،  حلماية  �لعام  �لأوروب���ي 

�لذي نوؤمن باأننا ملتزمون به ب�صكل 

كامل«.

وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة »ن���وي���ب« �إن��ه��ا 

�ل�صلطات  �إىل  بال�صكاوى  تقدمت 

ع��ن ع�صرة  ب��ال��ن��ي��اب��ة  �ل��ن��م�����ص��اوي��ة 

�لهيئة  على  و�صيكون  م�صتخدمني، 

مع  �ل��ع��م��ل  �لنم�صا  يف  �ل��رق��اب��ي��ة 

�لرئي�صية  �ملوؤ�ص�صات  يف  نظر�ئها 

خلدمات �لبث.

وع��ل��ق �أخ�����ص��ائ��ي��ون ع��ل��ى ه��ذه 

من  »�ل��ك��ث��ري  �إن  ق��ائ��ل��ني  �حل���ال���ة 

للرد على  �أنظمة  �أ�ص�صت  �خلدمات 

�لغالب  يف  لكنهم  �لو�صول،  طلبات 

�ل��ت��ي يحق  �ل��ب��ي��ان��ات  ي��ق��دم��ون  ل 

للم�صتخدم �حل�صول عليها حتى ولو 

عن بعد، ويوؤدي هذ� �إىل خمالفات 

هيكلية حلقوق �مل�صتخدمني«.
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دمج واتساب وإنستغرام وفيسبوك مسنجر .. قريبًا

»مايكروسوفت« تعلن نهاية دعم ويندوز 10 موبايل
�صفحة  موؤخر�ً  »مايكرو�صوفت«  �صركة  ن�صرت 

دعم  نهاية  حول  تفا�صيل  تعر�س  و�أجوبة  �أ�صئلة 

 ،Windows 10 Mobile ويندوز 10 موبايل

نظام  م�صتخدمي  جميع  �أن  �ل�صركة  و�أو�صحت 

موبايل مل   10 ويندوز  �ملحمولة  �لأجهزة  ت�صغيل 

ذلك  يف  مبا  �لتحديثات،  لتلقي  موؤهلني  يعودو� 

حتديثات �لأمان، �عتبار�ً من 10 دي�صمرب/كانون 

مدعومة  غري  �لأجهزة  و�صت�صبح   ،2019 �لأول 

بعد هذ� �لتاريخ.

وت�صرح �ل�صفحة �أن �لن�صخ �لحتياطي �لتلقائي 

و�ليدوي لالأجهزة �صوف ي�صتمر ملدة 3 �أ�صهر حتى 

10 مار�س/�آذ�ر 2020، وذلك بعد قيام �ل�صركة 
باإيقاف �لدعم يف �صهر دي�صمرب/كانون �لأول، كما 

�ل�صحابية  بع�س �خلدمات  �أن  �ل�صفحة  لحظت 

ذلك عمليات حتميل  �ملز�منة، مبا يف  ومميز�ت 

�ل�صور و��صتعادة ن�صخة �حتياطية جلهاز موجود، 

قد ت�صتمر بالعمل ملدة ت�صل �إىل 12 �صهر�ً بعد 

�نتهاء تاريخ �لدعم.

�أعلنت نهاية نظام  وكانت »مايكرو�صوفت« قد 

�لأول  �أكتوبر/ت�صرين  �صهر  يف  ر�صمياً  �لت�صغيل 

 ،Joe Belfiore 2017، عندما غرد جو بلفيور
نائب رئي�س �ل�صركة ملنتج ويندوز 10، عرب من�صة 

طرح  عن  »مايكرو�صوفت«  توقف  معلناً  »توير« 

ويندوز  �لت�صغيل  لنظام  جديدة  و�أجهزة  ميز�ت 

�حلني  ذل��ك  يف  �ل�صركة  وجتنبت  م��وب��اي��ل.   10
�لإعالن عن تاريخ نهاية �لدعم، مع �لتاأكيد على 

حتديثات  على  �مل�صتخدمني  ح�صول  ��صتمر�ر 

�لأ�صئلة  �صفحة  معلومات  لكن  و�لرب�مج،  �لأمان 

مت  �ل��ذي   ،1709 �لإ���ص��د�ر  �أن  تو�صح  �ل�صائعة 

طرحه يف �صهر �أكتوبر/ت�صرين �لأول 2017، هو 

�آخر �إ�صد�ر من �لنظام �لت�صغيلي.

بنظام  �لعاملة  �لذكية  �لهو�تف  �أن  حني  ويف 

على  ت�صتحوذ  مل   Windows OS �لت�صغيل 

ح�صة �صوقية كبرية، فقد �أكد نائب رئي�س �ل�صركة 

 Windows 10 أن »مايكرو�صوفت« �أنهت نظام�

حيث  �ملتاحة،  �لتطبيقات  قلة  ب�صبب   Mobile
قلة  ب�صبب  تطبيقات  طرح  عن  �ملطورون  �متنع 

�أعد�د �مل�صتخدمني.

و�أو�صت �ل�صركة باأن ينتقل م�صتخدمو ويندوز 

10 موبايل �إىل �أجهزة �آي �أو �إ�س iOS �أو �أندرويد، 
 Windows قائلة: »مع نهاية دعم نظام �لت�صغيل

�إىل  �لعمالء  ينتقل  ب��اأن  نو�صي   ،10 Mobile
�أجهزة �أندرويد �أو �آي �أو �إ�س �ملدعومة«.

وك���ان���ت »م��اي��ك��رو���ص��وف��ت« ق���د �أن���ه���ت دع��م 

يوليو/متوز   11 Windows Phone 8.1 يف 
�ملتعلقة  جهودها  �لآن  �ل�صركة  وتركز   ،2017
بالأجهزة �ملحمولة على �إن�صاء تطبيقات وخدمات 

و�حت�صنت  و�أن��دروي��د،   iOS �إ�س  �أو  �آي  لأجهزة 

كاإ�صد�ر  �أن��دروي��د  �لعمالقة  �لربجميات  �صركة 

حممول من ويندوز.
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ضرر األسبرين لألصحاء »أكبر من نفعه«

مواد كيميائية في »حفاضات« عالمية شهيرة

تناول »المقليات« بانتظام يزيد خطر الوفاة المبكرة

���س��ج��ت ف��رن�����س��ا خ���ال الأي����ام 

املا�سية بدرا�سة اأظهرت وجود مواد 

املاركات  كيميائية خطرية يف بع�ض 

ال��ع��امل��ي��ة حل��ف��ا���س��ات الأط���ف���ال، 

الفرن�سي  الإع��ام  و�سائل  وتناولت 

بعد  �سيما  ل  وا�سع،  ب�سكل  اخل��ر 

الأغذية  �سامة  وكالة  ح��ذرت  اأن 

يف فرن�سا من »خماطر« على �سحة 

امل��واد  بع�ض  م��ن  الر�ّسع  الأط��ف��ال 

احلفا�سات  املوجودة يف  الكيميائية 

القابلة للرمي.

وزارات  ث��اث  اأ���س��ارت  ويف حني 

ف��رن�����س��ي��ة »ال�����س��ح��ة والق��ت�����س��اد 

وجود  عدم  اإىل  البيئي«  والنتقال 

وداه�������م«، طلبت  ج�����س��ي��م  »خ��ط��ر 

»امل�سنعني  م��ن  م�سرتك  ب��ي��ان  يف 

واملوزعني اأن يقطعوا خال 15 يوماً 

املواد  هذه  على  للق�ساء  التزامات 

من حفا�سات الأطفال«.

�سامة  وكالة  حتذير  وبح�سب 

وبائية  »بيانات  ل  فاإنه  الأغذية، 

ث��ار  الآ بني  راب��ط  بتحديد  ت�سمح 

احل��ف��ا���س��ات«،  وو���س��ع  ال�سحية 

اأن  ع���ل���ى  ب���ال���ت���ايل  اأدل�������ة  ول 

التي  للرمي  القابلة  احلفا�سات 

فرن�سا  اأطفال  من   95% ي�سعها 

لل�سحة. موؤذية 

املنتدب  الوكالة  مدير  واأو���س��ح 

فران�ض  ل��وك��ال��ة  ل���س��ف��ارغ  ج���ريار 

»ل ميكن  �سيء،  كل  رغم  اأن��ه  بر�ض 

ناحظ  لأننا  خطر  وجود  ا�ستبعاد 

عدد  مع  ال�سحية  للحدود  جت��اوًزا 

من املواد«.

ت�سمل  امل��واد  تلك  اأن  اإىل  ي�سار 

نوعني عطريني اإ�سافة اإىل اأنواع من 

متعددة  العطرية  الهيدروكربونات 

احللقات امل�سببة اأحيانا »لل�سرطان«، 

الفوران  ومركبات  والديوك�سينات 

الكيميائية.

تقييمها  يف  ال��وك��ال��ة  واع��ت��م��دت 

ع��ن  ع���امل���ي���اً  ن���وع���ه  م����ن  الأول 

احلفا�سات، على حتليات خمرية 

لبيانات تتناول 60 مليون م�ستهلك، 

املخاطر  ال�سحية  الوكالة  وقيمت 

ا���س��ت��خ��دام  ظ���روف  »يف  املحتملة 

واقعية«.

اإىل  الثاث  ال���وزارات  واأ���س��ارت 

اأنه بالإ�سافة اإىل التعهدات الواجب 

»للق�ساء  يوماً   15 خال  اتخاذها 

ع��ل��ى ه���ذه امل�����واد م���ن ح��ف��ا���س��ات 

الأطفال«، فاإنه يجب على امل�سنعني 

اأق��رب  يف  يتخذوا  »اأن  وامل��وزع��ني 

ت�سمن  التي  التدابري  ممكن  وق��ت 

�سامة املنتجات يف ال�سوق«.

الدجاج  تناول  اأن  يعتقد  اأحد  ل 

لل�سحة،  مفيد  اأو  جيد  اأم��ر  املقلي 

لكن معظم النا�ض يرون اأنه ل باأ�ض 

الأوق���ات،  تناوله يف وق��ت م��ن  م��ن 

ل��ك��ن وف���ًق���ا ل��ب��ح��ث ج���دي���د، ف���اإن 

يزيد  بانتظام  املقلي  الدجاج  تناول 

وجدت  فقد  املبكرة.  الوفاة  خطر 

ريفيود  »بري  دوري��ة  ن�سرتها  درا�سة 

تناول  اأن  العريقة  الطبية  جورنال« 

خطر  بزيادة  يرتبط  املقلي  الطعام 

�سن  ب��ع��د  للن�ساء  امل��ب��ك��رة  ال��وف��اة 

بيانات  الباحثون  وا�ستخدم  الياأ�ض، 

ا�ستبيان لتقييم الوجبات الغذائية ل� 

اأعمارهن  ت��رتاوح  106.966 ام��راأة 
بني 50 و 79 عاًما ومتت متابعتهن 

ملدة 18 عاًما حتى فراير 2017.

امل��رات  ع��دد  يف  الباحثون  ونظر 

املقلية  الأطعمة  فيها  تناولن  التي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل ال����دج����اج امل��ق��ل��ي 

املقلي  وامل��ح��ار  املقلية  والأ���س��م��اك 

التورتيا  ورقائق  املقلية  والبطاط�ض 

املقلية، والتاكو.

وخ�����ال ذل����ك ال����وق����ت، ت��وف��ت 

31588 امراأة، كانت اأمرا�ض القلب 
وحدها ال�سبب يف وفاة 8358 حالة 

ال��وف��ي��ات، يف ح��ني توفت  تلك  م��ن 

13880 امراأة لأ�سباب اأخرى.
عن  اإن«  اإن  »�سي  �سبكة  ونقلت 

يوي باو، عامل الأوبئة يف جامعة اأيوا 

الدرا�سة  اإج���راء  يف  �سارك  وال��ذي 

ا�ستهاك  اأن  نعلم  »ن��ح��ن  ق��ول��ه: 

يف  جًدا  �سائع  اأمر  املقلية  الأطعمة 

جميع  يف  وكذلك  املتحدة  الوليات 

ل  ل�سوء احلظ  لكننا  العامل،  اأنحاء 

نعرف �سوى القليل جًدا عن التاأثري 

ل�ستهاك  امل���دى  ط��وي��ل  ال�سحي 

الأطعمة املقلية«.

ال��درا���س��ة هي  ه���ذه  اأن  وي��ب��دو 

الأب��ح��اث  لكن  نوعها،  م��ن  الأوىل 

بني  �سلة  وج��ود  اأظ��ه��رت  ال�سابقة 

خطر  وزي��ادة  املقلي  الطعام  تناول 

القلب وال�سكري،  باأمرا�ض  الإ�سابة 

احلياة،  ح�ساب منط  بعد  وعموًما، 

وم�ستوى  الغذائي،  النظام  وج��ودة 

التعليم والدخل، اأظهرت النتائج اأن 

تناول الطعام املقلي بانتظام يرتبط 

بزيادة خطر املوت.

اأولئك  فاإن  التحديد،  وجه  وعلى 

اأكرث  اأو  واحدة  وجبة  تناولوا  الذين 

يف اليوم لديهم خماطر اأعلى بن�سبة 

8 يف امل��ئ��ة م��ن اأول���ئ���ك ال��ذي��ن مل 
يتناولوا الطعام املقلي.

اليومي  املقلي  ال��دج��اج  وارت��ب��ط 

 13 ب��زي��ادة ق��دره��ا  ال��وف��اة  بخطر 

اآخ��ر، وزيادة  اأي �سبب  املئة عن  يف 

خطر الوفاة بن�سبة 12 يف املئة من 

مقارنًة  بالقلب،  مرتبطة  م�سكات 

بعدم تناول اأي طعام مقلي، وارتبط 

ال�سمك املقلي بزيادة خماطر الوفاة 

بن�سبة 7 يف املئة.

ب�سمات  ويتمتع  التوتر  مع  التفاعات  اأحد  اأنه  القلق  يعرف 

توؤثر على ال�سحة البدنية والنف�سية، التي قد متثل يف مرحلة من 

مراحل تطور املر�ض خطراً حقيقياً على حياة املري�ض ال�سحية 

والجتماعية، الأمر الذي يظهر جلياً عن امل�سابني ب�»ا�سطرابات 

الوعي  ي�ساعد  كما  الأم��را���ض،  من  بكثري  ترتبط  التي  القلق« 

ال�سحي واللتزام بتعليمات املخت�سني على احلد من امل�ساعفات 

والتاأثريات لهذا املر�ض.

تاأثري ا�سطرابات القلق على اجل�سم:

اأولً: م�ساكل اجلهاز اله�سمي، تعاين ن�سبة كبرية من امل�سابني 

ب�»ا�سطرابات القلق« من متازمة القولون املتهيج وع�سر اله�سم، 

احل�سا�سية  �سديدة  لله�سم  املنظمة  الأع�����س��اب  تظهر  حيث 

على  خطراً  ي�سكان  ل  املر�سني  هذين  اأن  علماً  للمحفزات، 

احلياة، غري اأن اأعرا�سهما ت�سبح مزمنة وي�سعب التعامل معها 

وحتملها، وتتمثل اأبرز اأعرا�ض املر�سني يف اأمل البطن وانتفاخه 

والإم�ساك اإ�سافة اإىل غثيان والت

ثانياً: ا�سطرابات جهاز التنف�ض املزمنة، حيث ينقب�ض املجرى 

التنف�سي عند امل�سابني مبر�ض الربو م�سبباً انخفا�ض كمية الهواء 

الوا�سلة للرئتني، من جهة اأخرى ت�سوء حالة امل�سابني بان�سداد 

ال�سعب الهوائية املزمن عندما تفقد الرئتني مرونتها، مما ي�سبب 

�سعوبة و�سول الهواء اإىل الرئتني وعدم قدرتهما على احل�سول 

على الهواء واإخراجه ب�سكل جيد. 

م�سابني  ت�سمنت  التي  الدرا�سات  من  العديد  تظهر  كما    

بان�سداد ال�سعب الهوائية املزمن اأن الإ�سابة باأحد »ا�سطرابات 

القلق« تنطوي على اإ�سعاف املري�ض ب�سكل متكرر اإىل امل�ست�سفى، 

على  ال�سلبي  بتاأثريها  عموماً  القلق«  »ا�سطرابات  تعرف  كما 

مر�سى الربو. 

بتطور  القلق«  »ا���س��ط��راب��ات  ترتبط  القلب،  مر�ض  ث��ال��ث��اً: 

الإ�سابة مبر�ض القلب وم�ساكل ال�سريان التاجي عند امل�سابني 

بهذا املر�ض، علماً اأن هذه ال�سطرابات توؤدي اأي�ساً اإىل نوبات 

قلبية تزداد احتمالت الإ�سابة بها بازدياد م�ستويات القلق عند 

املري�ض.

 

فوائد عاج القلق البدنية:

يت�سم العاج النف�سي الناجح لأحد »ا�سطرابات القلق« بقدرته 

اله�سمي  اجلهاز  واأمرا�ض  ا�سطرابات  اأعرا�ض  من  احلد  على 

مثل متازمة القولون املتهيج واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة 

من  هاماً  دوراً  للعاج  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  الربو،  مثل 

حيث الوقاية وعاج مر�ض القلب اأي�ساً، كما تقلل بع�ض الأدوية 

امل�ستخدمة لعاج »ا�سطرابات القلق« من معدل �سربات القلب 

و�سغط الدم، مما يجعلها مفيدة للم�سابني بهذه ال�سطرابات. 

ن�سائح احلد من تاأثريات ا�سطرابات القلق:

-1    تعرف »ا�سطرابات القلق« مب�ساعفاتها اخلطرية، مما 

يتطلب اللتزام بن�سائح الطبيب واتباع تعليماته. 

-2    �سجل املواقف التي ت�سعرك بالقلق واطلب العون من 

طبيبك للتعامل معها ب�سكل اأف�سل.

-3    مار�ض ن�ساطاً بدنياً مينحك �سعوراً جيداً واحر�ض على 

احل�سول على نظام غذائي �سحي يت�سمن املعادن والفيتامينات 

واملواد الغذائية ال�سرورية للج�سم والدماغ. 

 -4    يوؤدي تناول الأدوية دون ا�ست�سارة الطبيب للحد من 

اأعرا�ض القلق اإىل م�سكلة خطرية تعرف با�سم »�سوء ا�ستخدام 

العقاقري«. لذلك، مينع ا�ستخدام الأدوية دون ا�ست�سارة طبية.

-5    تزداد م�ستويات القلق عند الذين ل يحظون بق�سط وافر 

من النوم، لذلك احر�ض على النوم ما ل يقل عن 6 �ساعات يومياً. 

لأحد  عنها  بالتعبري  ال�سلبية  م�ساعرك  من  تخل�ض      6-

املقربني اإن اأردت حت�سن حالتك ال�سحية. 

اأ�سدقائك  مع  امل�سرتكة  والهويات  الأن�سطة  مار�ض      7-  

وتوا�سل معهم بكافة الطرق املتاحة. 

-8    يعد الكافيني عدواً للم�سابني ب� »ا�سطرابات القلق« نظراً 

لديهم، مما  القلق  زيادة م�ستويات  ال�سلبي وقدرته على  لتاأثريه 

يعني �سرورة البتعاد عن كافة ال�سوائل والأطعمة التي حتتوي 

على مادة الكافيني.

امل�سدر : تطبيق قريبون من اإعداد اللجنه الوطنية لتعزيز 

ال�سحة النف�سية 

•اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سيه باجلامعه 
»تعزيز«

تأثير القلق على بعض  أعضاء 
جسمك 

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  تو�سلت 

الأ�سرين  يتناولون  الذين  الأ�سحاء 

وقت  القلبية يف  النوبات  ملنع  يومًيا 

يلحقون  ق���د  احل���ي���اة،  م���ن  لح���ق 

ح��دود  ي��ت��ج��اوز  ���س��رًرا  باأنف�سهم 

املنفعة.

ا�ستُخدم  ال��زم��ن،  م��ن  ول��ع��ق��ود 

القلب،  مر�سى  ل��ع��اج  الأ���س��ري��ن 

وال�سكتات  القلبية  النوبات  لوقف 

الدماغية، ولكن العديد من الأ�سحاء 

يف منت�سف العمر، يتناولون حبوب 

»بولي�سة  باعتبارها  الأ���س��ري��ن، 

تاأمني« �سد م�سكات القلب.

خل�ست  م��ي��ل«،  »دي��ل��ي  وبح�سب 

بيانات  ت�سم  كبرية،  جديدة  درا�سة 

اأن  األ��ف ف��رد، اإىل  اأك��رث م��ن 160 

كبري،  داخلي  نزيف  ح��دوث  خطر 

الأ�سرين  منفعة  كبري  ب�سكل  يفوق 

من  يعانون  ل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ل��دى 

اأمرا�ض القلب.

وقدمت هذه الدرا�سة التي قادها 

 »King›s College« كلية  خراء 

يف ل��ن��دن، اأدل���ة م��ت��زاي��دة على اأن��ه 

ا�ستخدام  ال�����س��روري  م��ن  يعد  مل 

وهو  الأول��ي��ة«،  »للوقاية  الأ�سرين 

ل  الذين  املر�سى  لعاج  م�سطلح 

يعانون من اأي م�سكات يف القلب.

ووجد الباحثون اأن خطر الإ�سابة 

بالنوبة القلبية لدى الأ�سحاء، الذين 

انخف�ض  الأ���س��ري��ن،  ا���س��ت��خ��دم��وا 

خطر  ارت��ف��اع  م��ع   ،11% بن�سبة 

اأن  يعني  ما   .43% بن�سبة  النزيف 

تناول  �سيتعني عليهم  265 �سخ�ساً 
نوبة  ملنع  �سنوات   5 مدة  الأ�سرين 

قلبية اأو �سكتة دماغية واحدة، ولكن 

اأ�سخا�ض   210 اأ���س��ل  م��ن  واح���داً 

�سيعاين من نزيف كبري.

وقال الدكتور �ساين زينغ، الباحث 

القلب:  اأمرا�ض  علم  يف  الأكادميي 

توجد  ل  اأن��ه  الدرا�سة  ه��ذه  »تبني 

اأدلة كافية على التو�سية با�ستخدام 

الأ���س��ري��ن ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال��ن��وب��ات 

لدى  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية 

الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل ي��ع��ان��ون من 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية«.

ال�سورة  اأن  البحث  فريق  ووج��د 

ملر�سى  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ت��ع��ق��ي��ًدا  اأك����رث 

عر�سة  اأك��رث  هم  الذين  ال�سكري، 

لاإ�سابة باأمرا�ض القلب، وغالبا ما 

يُو�سف لهم الأ�سرين.

اأن  واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور ري���ن���غ، 

نقا�ًسا  يتطلب  الأ�سرين  ا�ستخدام 

اأن  العلم  مع  وطبيبه،  املري�ض  بني 

حمتملة  وعائية  قلبية  ف��وائ��د  اأي 

�سغرية، يتم موازنتها مقابل اخلطر 

احلقيقي للنزيف احلاد.

وق����ال ال��روف��ي�����س��ور، ج��ريمي��ي 

امل�ساعد  الطبي  امل��دي��ر  ب��ري���س��ون، 

»ل  الريطانية:  القلب  موؤ�س�سة  يف 

باإعطاء  احلالية  الإر�سادات  تو�سي 

الأ���س��ري��ن ل��اأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل 

وال��دورة  القلب  اأمرا�ض  من  يعانون 

الأ�سرين  يقلل  حني  ويف  الدموية، 

بالنوبات  الأف��راد  اإ�سابة  خطر  من 

فاإن  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية 

خطر  يتجاوزها  مرجوة  فائدة  اأي 

النزيف احلاد«.
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تعد اململكة العربية ال�سعودية اأكرب الدول م�ساحة بني الدول الواقعة 

للعديد من  العربية والتي تتعر�ض حوافها  بال�سفيحة  �سمن ما ي�سمى 

الزالزل، وتعد املناطق الغربية من اململكة من اأكرث املناطق التي ميكن 

اأن تتعر�ض لهزات اأر�سية، وبالذات املناطق ال�سمالية الغربية واجلنوبية 

الغربية.

درج��ات   6 درجتها  فاقت  لهزات  �سعودية  وق��رى  م��دن  تاأثرت  وق��د 

العقبة عام  الذي وقع يف خليج  الزلزال  اأبرزها  مبقيا�ض ريخرت، وكان 

باأنها واقعة  7.2 درجة مما ميكن ت�سنيف اململكة  1995 وبلغت قوته 
�سمن املناطق ذات اخلطر الزلزايل اخلفيف اإىل املتو�سط ال�سدة.

عاملياً،  احل��دوث  �سائعة  الطبيعية  املخاطر  اأك��رث  من  ال��زالزل  وتعد 

وتزداد خطورتها بح�سب املوقع اجلغرايف واقرتابها من حدود احلركات 

التكتونية، واملناطق ال�سعودية التي تعد االأ�سد خطراً هي املناطق الواقعة 

على امتداد �ساحل البحر االأحمر وخليج العقبة وبع�ض مناطق احلرات 

»الطفوح الربكانية«، بينما تتمتع املناطق الداخلية بنوع من اال�ستقرار.

درجات   6 من  اأكرب  اإىل  قوتها  ت�سل  اأر�سية  زالزل  املرا�سد  �سجلت 

يف بع�ض مناطق البحر االأحمر وخليج العقبة، ولكن اأكرب زلزال �سجل 

حديثاً كان زلزال خليج العقبة الذي وقع عند ال�ساعة 15:7 من �سباح 

يوم االأربعاء 1416/6/29ه� املوافق 1995/11/22م، وقد بلغت قوته 

7.2 درجة على مقيا�ض ريخرت، مما اأدى اإىل بع�ض الدمار يف مدن وقرى 
املنطقة، و�سعر به بع�ض اأهايل املدينة املنورة وينبع.

ولكنها حتدث  ال��زالزل ال حتدث بطريقة ع�سوائية  اأن  املعروف  من 

يف اأماكن معروفة، وهي ما ت�سمى باالأحزمة الزلزالية، وهي عادة تقع 

اأن  املعروف  ومن  املعروفة،  التكتونية  لل�سفائح  الفا�سلة  احلدود  على 

ال�سفيحة العربية تتاأثر بثالثة اأنواع من احلدود التكتونية؛ وهي احلدود 

التباعدية، واحلدود التقاربية، واحلدود التما�سية، ومتثل �سبه اجلزيرة 

ت�سميتها  ج��اءت  هنا  ومن  ال�سفيحة،  هذه  من  االأك��رب  اجل��زء  العربية 

بال�سفيحة العربية.

يحد هذه ال�سفيحة من الغرب نطاق ات�ساع قاع البحر االأحمر مبعدل 

انفتاح حوايل 2 �سم يف ال�سنة، ومن اجلنوب نطاق ات�ساع قاع منت�سف 

خليج عدن، ويف كلتا املنطقتني تزداد م�ساحة هذه االأجزاء من ال�سفيحة 

طورو�ض  وجبال  باإيران  ومكران  زاجرو�ض  جبال  ت�سكل  كما  العربية، 

جنوب تركيا احلدود ال�سرقية وال�سمالية لل�سفيحة العربية، وهي حدود 

تقاربية ميثلها نطاق ت�سادم مع ال�سفيحة االأورا�سية، ويحد ال�سفيحة 

البحر  »فالق  ي�سمى  ي�ساري،  متا�ض  حد  الغربي  ال�سمال  من  العربية 

امليت« وميتد من الطرف ال�سمايل للبحر االأحمر حتى جبال طورو�ض 

جنوب تركيا ماًرا بالبحر امليت، ويحد ال�سفيحة من اجلنوب ال�سرقي 

حد متا�ض مييني ميتد من الطرف ال�سرقي خلليج عدن حتى الطرف 

ال�سرقي جلبال مكران بباك�ستان، ويطلق علية فالق »اأوينز«.

تتحرك ال�سفيحة العربية ناحية ال�سمال ال�سرقي بني حدي التما�ض 

املذكورين، فيوؤدي ذلك اإىل ات�ساع م�ساحة البحر االأحمر وخليج عدن من 

جانب، ومزيد من اال�سطدام عند جبال مكران وزاجرو�ض وطورو�ض من 

اجلانب االآخر، وهذا يف�سر اأ�سباب حدوث الزالزل عند حدود ال�سفيحة 

عدن  وخليج  طورو�ض  وجبال  زاجورو�ض  جبال  �سال�سل  وعند  العربية 

والبحر االأحمر وعند فالق البحر امليت وفالق اأوينز، وبالتايل فاإن هذه 

داخل  اإىل  تنتقل  حوافها  على  وخا�سة  اململكة  على  توؤثر  التي  القوى 

ال�سفيحة العربية وتتجمع اإىل اأن ت�سل اإىل حد يزيد عن حتمل ال�سخور 

تن�سيط  اإع��ادة  على  تعمل  قد  اأو  زالزل  حدوث  فتت�سبب يف  املوجودة، 

للفوالق املوجودة داخل نطاق ال�سفيحة العربية.

اأحمد خالد االإ�سالمبويل

العلوم 

بعد  امل��ن��ازل  يف  ال�سيافة  اأمن���اط  ت��غ��رت 

لعوامل  نتيجة  احلديثة؛  املدنّية  نحو  التحول 

التي  املوؤثرات  اأهم  ومن  عليها،  اأثرت  عديدة 

ال��غ��از  ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��غ��رات  ه���ذه  اإىل  اأدت 

القهوة  البيوت، مما جعل جتهيز  والكهرباء يف 

وت��ت��وىل  امل��ط��ب��خ،  يف  ي��ت��م  لل�سيوف  وال�����س��اي 

اأحد  اأو  امل�سيف  يحمله  ثم  الن�ساء،  م�سوؤوليته 

وقد  ال��رج��ال،  جمل�ض  اإىل  ذل��ك  بعد  االأب��ن��اء 

اأن  العربية  املجال�ض  يف  املعتاد  النمط  ك��ان 

ويجل�ض  والتمر،  القهوة  حول  ال�سيوف  يتحلق 

خدمتهم. اأثناء  بينهم  امل�سيف 

حتى منط االأثاث تغر اأي�ًسا من العربي اإىل 

الغربي، اأو من اجلل�سات االأر�سية اإىل ا�ستخدام 

اخلدمة  �سارت  وبالتايل  »الكنبات«،  الكرا�سي 

-مثاًل-  �سار  حيث  جممعة،  من  ب��دالً  موزعة 

�سخ�سني  اأو  �سخ�ض  لكل  يو�سع  التمر  �سحن 

على  وهما  اأمامهما  توجد  التي  الطاولة  على 

امل�سيف  ي��ق��وم  ث��م  ال��ك��را���س��ي، 

فنجايل  بتقدمي  اأبنائه  اأح��د  اأو 

القهوة، ثم اإعادة ملئها لل�سيوف 

وهو واقف.

ا����س���ت���خ���دام  ب�����داي�����ات  يف 

ال��ك��ن��ب��ات يف امل��ج��ال�����ض ك��ان��ت 

االأر����س���ي���ات م���ات���زال ت��ف��ر���ض 

بال�سجاد، ولذلك كان باالإمكان 

االأر����ض  على  ال�سيوف  ن���زول 

خا�سة  ال��ق��ه��وة،  ت��خ��دمي  وق��ت 

ال���زي���ارات  اأو  ال���ل���ق���اءات  يف 

من  كثر  ويف  الر�سمية،  غ��ر 

تبقى  م��ا  مي�سون  ال�سيوف  ك��ان  االأح��ي��ان، 

العودة  دون  االأر���ض،  على  جلو�ًسا  الوقت  من 

ال�سخ�ض  يكن  مل  ما  الكرا�سي،  على  للجلو�ض 

اجللو�ض  جتعل  �سحية  م�سكالت  من  ي�سكو 

متعًبا. االأر�ض  على 

����س���ارت  اأن  ب���ع���د  ول����ك����ن 

بعد  مك�سوفة  ت��رتك  االأر�سيات 

ال�سراميك  اأو  بالرخام  تبليطها 

ت��ع��ّذر  ف��ق��د  ال���ب���ور����س���الن،  اأو 

نتيجة  الر�سمية  والتزمت  ذل��ك، 

ل���ذل���ك! وب���ال���ت���ايل، ت��غ��ر منط 

فبدالً  فراغًيا،  املجموعة  توزيع 

دائ��ري��ة  حلقة  اجل��ل��و���ض يف  م��ن 

يجمعهم  وم��ت��ق��ارب��ني،  متقابلني 

متفرقني،  �ساروا  واح��د،  حديث 

ال�سهل  متباعدين، مما جعل من 

اأن يتجزاأ املجل�ض اإىل جمموعات 

�سغرة متقاربة.

د. حممد بن عبدالعزيز ال�سرمي

اأ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�سارك

كلية العمارة والتخطيط

mshraim@ksu.edu.sa

ت��وا���س��ل ال�����س��ني اإب��ه��ارن��ا مب��ا ت��ق��وم ب��ه يف 

اجل�سور  بناء  مثل  ومتنوعة،  كثرة  جم��االت 

بناء  واأ�سرع  العامل  اجل�سور يف  واأطول  املعلقة، 

لربج، واأ�سرع قطار طلقة وغر ذلك.

لي�ض  العجيب«  ال�سني  »ط��ري��ق  اأن  ورغ���م 

حديًثا، بل مت �سقه يف العام 1995، فاإنه يظل 

املتعرج  الطريق  فهذا  و�سكله،  بطبيعته  منفرًدا 

يحتوي  كيلومرتات،   6.3 طوله  البالغ  واملتموج 

 154 حوايل  تكلفته  وبلغت  منعطًفا،   68 على 

األف جنيه اإ�سرتليني.

ومت �سق الطريق وتعبيده لربط قرى جين�سينغ 

غربي  جنوب  ي��ون��ان  مقاطعة  يف  وجينغا�ساو 

ال�سني، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الطريق  �سق  النية  كانت  الوقت،  ذل��ك  ويف 

يعني متلك  ال���ذي  االأم���ر  ع��ل��ى ط��ول اجل��ب��ل، 

احلكومة الأرا�سي ال�سكان يف تلك املنطقة، لكن 

التعر�ض  دون  الطريق  تنفيذ  ق��ررت  احلكومة 

هذا  على  فجاء  لل�سكان،  الزراعية  لالأرا�سي 

العجيب. النحو 

ال�سكان  اأن  اإال  خطورته،  من  الرغم  وعلى 

يوفر  ال��ذي  الطريق  ل��وج��ود  مرتاحني  ي��ب��دون 

ومقتنياتهم  م�سرتياتهم  وحمل  امل�سقة  عليهم 

اأكتافهم. على 

تطور أنماط الضيافة

طريق صيني عجيب يتحدى المنطق

عمرانيات

غرائب حول العالم

أكبر زلزال تعرضت له المملكة حديثًا

جيولوجيات

لوحة بعنوان:

تأمالت في 
أمجاد الماضي

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

لوحة ب�سيطة تعرب عن اأجماد املا�سي، حيث جي�ض امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه وراية التوحيد خفاقة، 

االأر�ض،  بقاع  اأطهر  املكرمة حيث  ومكة  املا�سي،  ق�س�ض  جنباته  بني  يحمل  الذي  التاريخي  امل�سمك  وق�سر 

و�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان ويل العهد حفظه اهلل.

عويد بن عزيز العنزي

جامعة امللك �سعود



العامة  العالقات  وح��دة  نظمت 

الأ�سنان  طب  مب�ست�سفى  والإع��الم 

اجلامعي فعالية »حكاية عام«، وذلك 

يوم الأحد 21 جمادى الأوىل 1440 

بح�سور   2019 يناير   27 امل��واف��ق 

الأ���س��ن��ان  ط���ب  م�ست�سفى  م��دي��ر 

اجلامعي د. فهد اخل�سريي.

اأو����س���ح مدير  وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

اجلامعي  الأ�سنان  طب  م�ست�سفى 

اإدارة  اأن  اخل�سريي،  فهد  الدكتور 

على  دائ��م��اً  حري�سة  امل�ست�سفى 

املا�سي  ال��ع��ام  ال��ت��ذك��ري مب��ن��ج��زات 

باعتبارها دافعاً لتقدمي املزيد خالل 

ال��ع��ام ال��ق��ادم، ودائ��م��اً م��ا نحر�ص 

اأعمال،  من  به  نقوم  ما  توثيق  على 

تعد  الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأن  كما 

واإب��رازاً  امل�ساركني  للزمالء  تكرمياً 

جلهودهم.

من جانبه او�سح »امل�سور الطبي« 

فكرة  ���س��اح��ب  ال��ه��ت��اين  متعب  اأ. 

كفكرة  ب��داأت  الفعالية  اأن  الفعالية 

الإدارة  على  عر�سها  مت  �سغرية 

الطبية التي كانت متجاوبة وحمفزة، 

مادياً  الفكرة  بدعم  قامت  وال��ت��ي 

ومعنوياً وحتققت هذه الفكرة ب�سبب 

جهود  اإب��راز  يف  وتعاونهم  حر�سهم 

امل�ست�سفى ودعمهم الال حمدود.

الطبي«  »امل�سور  �سكر  وختاماً 

والإع���الم  العامة  العالقات  وح��دة 

بتنظيم  وق��ي��ام��ه��ا  ع��م��ل��ه��ا  ع��ل��ى 

اإدارة  اإىل  الفعالية، كما وجه �سكره 

امل�ست�سفى ب�سكل عام على ت�سهيلهم 

اأث��ن��اء  واجهته  ال��ت��ي  العقبات  لكل 

جعل  مما  ودعمهم  بالفعالية  قيامه 

احلدث يخرج باأف�سل �سورة.

عفراء الزعبي تحصد جائزة دولية 
في أبحاث العلوم الصيدالنية

صرف مكافآت يناير للطلبة

ورشة عمل حول الممارسة 
الحقلية في السكرتارية الطبية

حققت الطالبة املوهوبة عفراء الزعبي من كلية ال�سيدلة، تخ�س�ص 

علوم �سيدلة يف معر�ص »SIPHA« الدويل لل�سيادلة التابع للجمعية 

ال�سيدلية ال�سعودية SPS، والذي انعقد يف جدة اأثناء الفرتة 23 - 24 

العلوم  اأبحاث  الثاين يف  املركز  على  وذلك حل�سولها  2019م،  يناير 

الطلبة  وبرنامج  اجلامعة  اإدارة  وهناأت  املمار�سني«،  »فئة  ال�سيدلنية 

املتفوقني واملوهوبني الطالبة املوهوبة عفراء على فوزها، �سائلني اهلل 

لها مزيداً من التفوق والإبداع.

وبدل  املكافاآت  �سرف  عن  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  اأعلنت 

لعام  الثاين  الدرا�سي  بالف�سل  املنتظمني  والطالبات  للطالب  الإعاقة 

2019م،  لعام  يناير  �سهر  عن  وذل��ك  املا�سي،  الأرب��ع��اء   1440/1439
با�سل  الدكتور  بذلك  �سرح  ريال.  مليون   40 املكافاآت  مبلغ  وقد جتاوز 

ال�سدحان عميد �سوؤون القبول والت�سجيل.

نظم ق�سم العلوم ال�سحية بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع، 

موؤخراً ور�سة عمل لطالبات التدريب امليداين بعنوان »املمار�سة احلقلية 

احلجي  جواهر  د.  بح�سور  العمل«  ومتطلبات  الطبية  ال�سكرتارية  يف 

نوف  الدكتورة  مب�ساركة  ال�سبكي  ندى  املحا�سرة  قدمتها  الق�سم،  وكيلة 

احلربي الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم العلوم ال�سحية.

اأو�سحت املحا�سرة للطالبات الهدف من التدريب امليداين وقدمت لهن 

فكرة عن بيئة العمل الواقعية وما عليهن من واجبات وما لهن من حقوق 

من خريجات  عدد  ا�ست�سافة  ومت  العمل،  على حتديات  التغلب  وكيفية 

الق�سم للتحدث من خالل الور�سة عن جتربتهن يف التدريب امليداين يف 

امل�ست�سفى وكان التفاعل كبرياً جداً.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

ما هي شراكاتكم مع شراكات الجامعة؟

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ماذا بعد اأن �سعدنا بتوقيع اجلامعة مذكرة �سراكة وتعاون مع 

�سكر من عمل  ياأتي  اهلل  �سكر  بعد  لالإغاثة؟  �سلمان  امللك  مركز 

اأعمال خدمة  للكثري من  التي ت�سيف  ال�سراكة  على حتقيق هذه 

التوقف  يتبقى  ولكن  للجامعة.  الإن�ساين  الوجه  وت�سيء  املجتمع، 

جمالت  يف  التعاون  تعزيز  من  ال�سراكة  مذكرة  مكونات  اأم��ام 

وبرامج  القدرات  وبناء  والتدريب  والدرا�سات  العلمية  البحوث 

الأعمال التطوعية واخلدمات ال�ست�سارية. 

املذكرة  دخ��ول  من  وخ�سية  واأم��ل، حزن  وكلي حزن  هنا  اأكتب 

درج الن�سيان بعد بريق الإعالم، واأمل يف اأن ن�ستطيع كتابة تقرير 

�سحفي نفاخر فيه بهذه ال�سراكة وما نتج عنها من برامج. 

عاتق  على  امللقاة  الكثرية  الأعباء  ظل  يف  كبري  حتٍد  هو  نعم 

اأع�ساء هيئة التدري�ص والطالب، ولكن عمل اخلري �سيجد الوقت 

وجودنا  غايات  اأ�سمى  اهلل  مع  فالتجارة  املزدحمة،  جداولنا  يف 

و»خري النا�ص اأنفعهم للنا�ص«.

 واأكتب هنا بقلم املق�سر واملتاأمل اأن يكون يل ولزمالئي يف ق�سم 

الإعالم و�سحيفة »ر�سالة اجلامعة« دور يف هذه ال�سراكة حتى ولو 

معايل  و�سكًرا  املفخرة.  املركز  هذا  مع  �سراكاتنا  لإبراز  بال�سعي 

املدير و�سكًرا معايل الدكتور عبداهلل الربيعة على حر�سكما على 

جناح هذه املذكرة.  
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يوم املهنة واخلريج.. تطلع وترقب انطالقته �صباح اليوم

»حكاية عام« بمستشفى طب األسنان

حققت املركز الأول يف الرتتيب العام بر�صيد »5 ,142« نقطة

للجامعات   القوى  ألعاب  ببطولة  تتوج  »الجامعة« 

امللك  جامعة  مدير  معايل  ت��وج 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  عبدالعزيز 

الحت��اد  رئي�ص  وبح�سور  ال��ي��وب��ي 

ال�سعودية  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 

الفائزين  البقمي،  عبداهلل  الدكتور 

متثل  التي  القوى  األعاب  بطولة  يف 

الحتاد  لبطولت  اخلام�ص  التجمع 

ال��ري��ا���س��ي يف م��و���س��م��ه ال��ت��ا���س��ع، 

با�ست�سافة  مناف�ساته  واأق��ي��م��ت 

يف  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 

الريا�سية  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة 

 20 ميثلون  طالًبا   334 مب�ساركة  

ج��ام��ع��ة.  وح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امللك 

الرتتيب  يف  الأول  امل��رك��ز  ���س��ع��ود 

العام بر�سيد 5 ،142 نقطة، وحلت 

جامعة جدة يف املركز الثاين بر�سيد 

اجلامعة  ون��ال��ت  نقطة،   111  ،  5
بر�سيد  الثالث  املركز  الإ�سالمية 

80 نقطة، وجاءت جامعة طيبة يف 
املركز الرابع بر�سيد 70 نقطة، ويف 

ب�69  املركز اخلام�ص جامعة جازان 

امللك  جامعة  ح�سلت  فيما  نقطة، 

ال�ساد�ص  امل��رك��ز  على  عبدالعزيز 

بر�سيد 5 ،58 نقطة.

الريا�سي  الحت���اد  رئي�ص  وه��ن��اأ 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور 

الفائزة  اجلامعات  البقمي  عبداهلل 

باملراكز الأول، م�سيداً بجهود جامعة 

اإجناح  ودوره��ا يف  امللك عبدالعزيز 

البطولة التي �سهدت تناف�ساً مميزاً 

بني امل�ساركني.

وقال: »ما �ساهدناه من م�ستويات 

م��ت��م��ي��زة م��ن ال��ط��الب امل�����س��ارك��ني 

تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  يوؤكد 

اجلامعات لتطوير اجلانب الريا�سي 

الرئي�ص  ال��ه��دف  وه��و  ملن�سوبيها، 

اأن  اإىل  اإ�سافة  اجلامعات،  لحت��اد 

ق��دم��ت لع��ب��ني مميزين  ال��ب��ط��ول��ة 

اململكة  ملنتخبات  دعامة  �سيكونون 

يف األعاب القوى«.


