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0220 05 04 بدء توزيع المشالح واألوشحةمناقشة إنجازات »إتقان« مذكرة تفاهم مع »سابك«بحث المنح الدراسية

برعاية اآل ال�صيخ وحتت �صعار »جيل مثقف علميًا القت�صاد مزدهر«

األربعاء والرياضيات..  العلوم  مؤتمر 

دار النشر تشارك بمعرض الكتاب

اكتشاف أحفورة 
مرشدة لطحالب 
عمالقة في المملكة

قواعد وفنون تجاوز 
ضغوط العمل

ما يحققه اإلرشاد 
األكاديمي

صالح جسدك 
وروحك بصالح قلبك

ثقافة االدخار في 
المجتمع السعودي

»نساء شامخات كجبل 
طويق«

دور التخصصات اإلنسانية 
في تحقيق األمن السيبراني

 يف ندوة نظمها امللتقى االإعالمي وجمعية االإعالم

ك�سف رئي�س هيئة امل�ساحة اجليولوجية، رئي�س اللجنة 

ال�سعودية للتتابع الطبقي املهند�س ح�سني العتيبي، عن 

اأول اكت�ساف لأحافري مر�سدة لوجود طحالب عمالقة 

يف  ت�سبه  مرت«   0٫63 وقطر  1،25مرت  »بطول  فريدة 

من  العلوي  اجلزء  وذلك يف  الأ�سجار،  وهيئتها  �سكلها 

جمموعة الوجيد بوادي الدوا�سر.

واأ�ساف اأن هذه الأحفورة متثل الطحالب يف الع�سر 

م�ست«،  �سنة  مليون   420  -  370« مابني  الديفوين 

ذلك  اأن  اإىل  تو�سل  مرة  ولأول  اللجنة  فريق  اأن  مبيناً 

املتكون يعود اإىل الع�سر الديفوين املتاأخر، الذي يعلوه 

الروا�سب اجلليدية ملتكون جويل »الكربوين املتاأخر«.

التفا�صيل �ص15

�سلط معر�س »ن�ساء �ساخمات كجبل طويق« ال�سوء 

على  اإجن���ازات  م��ن  ال�سعودية  امل���راأة  حققته  م��ا  على 

امل�ستوى املحلى والعاملي يف جمالت العلوم، كما اأقيمت 

املعر�س جل�سة حوارية بح�سور نخبة من  على هام�س 

ال�سخ�سيات الن�سائية ال�سعودية.       التفا�صيل �ص3

نظم امللتقى الإعالمي واجلمعية ال�سعودية لالإعالم 

والت�سال ندوة بعنوان »الأمن ال�سيرباين يف الدرا�سات 

اخلمي�س  يوم  وذلك  الإن�سانية«،  والتخ�س�سات  البينية 

املا�سي برعاية وح�سور عميد كلية الآداب الدكتور نايف 

بن ثنيان اآل �سعود، واأدار الندوة الدكتور فهد الطيا�س 

وقدمها  التميمي،  اأمل  الدكتورة  الإع��الم  ق�سم  ووكيلة 

د.حممد الأحمد، د.اجلوهرة الزامل، د.جميدة الناجم، 

د.�سالح الغامدي، د.فاطمة العقيل، اأ.مها القريني.

وجرى خالل الندوة حماولة اإلقاء ال�سوء على الفرق 

بني الأمن ال�سيرباين والأمن املعلوماتي من وجهة نظر 

والإن�سانية  الجتماعية  التخ�س�سات  ودور  اإعالمية، 

يف  ال�سيرباين  الأم��ن  وحتديات  ال�سيرباين،  الأم��ن  يف 

الفكري  لالأمن  اإ�سافة  الجتماعية،  املخاطر  مواجهة 

بني  والعالقة  ال�سيرباين،  الع�سر  يف  املوؤلفني  وحقوق 

انت�سار الأجهزة الذكية واجلرائم الإلكرتونية.

يرعى معايل وزير التعليم الدكتور 

ح��م��د ب��ن حم��م��د اآل ال�����س��ي��خ، ي��وم 

الأربعاء القادم موؤمتر التميز الثالث 

يف تعليم وتعلم العلوم والريا�سيات، 

البحثي  التميز  مركز  ينظمه  والذي 

يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات 

مثقف  »جيل  �سعار  حتت  باجلامعة 

وال��ذي  م��زده��ر«،  لقت�ساد  علمياً 

�ستقام فعالياته على مدار ثالثة اأيام 

يف جامعة امللك �سعود.

وقد ثمن الدكتور �سعيد ال�سمراين 

مدير املركز هذه الرعاية، واأ�سار اإىل 

اأن املوؤمتر يف ن�سخته الثالثة يت�سمن 

تقام  حيث  الفعاليات،  من  العديد 

حما�سرات  و4  علمية،  جل�سات   7
رئي�سة، وجل�سة للمل�سقات العلمية، 

تدريبية  عمل  ور���س��ة   15 بجانب 

ومب�ساركة 68 بحثاً. 

الثالث يف  التميز  موؤمتر  ويهدف 

والريا�سيات،  العلوم  وتعلم  تعليم 

الذي يقام بالرعاية مع �سركة تطوير 

مع  وبال�سراكة  التعليمية  للخدمات 

العربي لدول اخلليج  مكتب الرتبية 

بجامعة  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  وق�����س��م 

امللك �سعود، اإىل تطوير تعلُّم وتعليم 

العلوم والريا�سيات من خالل اإتاحة 

ال��ف��ر���س��ة لل��ت��ق��اء ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 

العلوم  بتعليم  وامل��ه��ت��م��ة  ال��ع��ام��ل��ة 

والنقا�س  ل��ل��ت��ح��اور  وال��ري��ا���س��ي��ات 

وتبادل اخلربات والتطور املهني.

ع���دد  امل�����وؤمت�����ر،  ي�������س���ارك يف 

اململكة،  خ����ارج  م��ن  اخل����رباء  م��ن 

واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف 

اجلامعات، وباحثون يف تعليم العلوم 

يف  تربوية  وق��ي��ادات  والريا�سيات، 

وزارة التعليم واإدارات التعليم.

امللك  ج��ام��ع��ة  دار  ت�����س��ارك 

�سعود للن�سر يف معر�س الدويل 

ل��ل��ك��ت��اب ال�����ذي ي���ق���ام مب��رك��ز 

للمعار�س  ال����دويل  ال��ري��ا���س 

واملوؤمترات.

يف الفرتة من 6 - 16 رجب 

اجل�����اري، و���س��ت��ك��ون م��واع��ي��د 

الزيارة من 10 �سباحاً حتى 10 

م�ساًء، اأما يوم اجلمعة ف�ستكون 

من 3 م�ساًء حتى 10 م�ساًء. 
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وزير التعليم في اجتماع مجلس الجامعة

املا�سي  الأربعاء  انطلقت �سباح 

الثالث  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات 

»اجتاهات حديثة يف تعليم العربية 

ملدة  ا�ستمر  وال���ذي  ث��ان��ي��ة«،  لغة 

ال��ل��غ��وي��ات  معهد  ون��ظ��م��ه  ي��وم��ني 

مع  بال�سراكة  اجلامعة  يف  العربية 

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

الدويل خلدمة اللغة العربية.

خطابي  بحفل  امل��وؤمت��ر  ا�ستهل 

ب��ح�����س��ور راع����ي احل��ف��ل م��ع��ايل 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

والأم��ني  العمر،  عبدالرحمن  ب��ن 

الدويل  عبداهلل  امللك  ملركز  العام 

ال��ع��رب��ي��ة، وعميد  ال��ل��غ��ة  خل��دم��ة 

معهد اللغويات العربية وعدد كبري 

جمال  يف  والباحثني  العلماء  من 

اللغويات العربية. 

التفا�صيل �ص3

مؤتمر دولي لتعليم العربية »لغة ثانية«



�إىل  زي��ارة  �للغويات  معهد  يف  و�الجتماعي  �لثقايف  �لنادي  نظم 

1440/٦/٢١ه�،  �لثالثاء  ي��وم  وذل��ك  بالريا�ض،  �لوطني  �ملتحف 

وبلغ عدد �لطالب �مل�شاركني يف هذه �لزيارة »٣١« طالباً من جميع 

�شعب و�أق�شام �ملعهد و�شعب �لدبلوم و�ملاج�شتري، وقد ��شتقبلهم �أحد 

�ملر�شدين يف �ملتحف، حيث قام ب�شرح وتو�شيح �أبرز �ملعامل �ملوجودة 

يف �ملعر�ض، وذلك �أثناء جتولهم يف �ملتحف، �إ�شافة �إىل فقد �شاهد 

�لطالب فيلماً وثائقياً عن تاريخ �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ومر�حل 

تاأ�شي�ض وتو�شع مدينة �لريا�ض.
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»عادات العقل وتنمية الفكر« 
للمتفوقات 

حلقة نقاش حول دور 
التفكير الناقد في 
تعزيز األمن الفكري

نظمها مركز التوجيه 

والإر�شاد الطالبي

 »سلياك« يطلق حملته 
التوعوية الثامنة  تقدمي  �لرتبية  كلية  تو��شل 

ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة ل��رف��ع 

ق�����در�ت ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 

من�شوبي  ولتبادل �خلرب�ت بني 

خطتها  �شمن  وذلك  �جلامعة، 

�إقامة  تنظيم  يف  �ال�شرت�تيجية 

�لفعاليات و�لرب�مج.

ويف ه��ذ� �الإط��ار نظم ق�شم 

�ل���رتب���وي ممثاًل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

�الثنني  يوم  �لطالبي  باملجل�ض 

1440/6/27ه������������ ب��ح�����ش��ور 
ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور فهد 

�ملجل�ض  هوية  »تد�شني  �ل�شايع 

�لفعاليات  وح�شور  �لطالبي« 

�ملرئي  و�لعر�ض  له  �مل�شاحبة 

الإجناز�ت �ملجل�ض من مبادر�ت 

ويف  �ملجل�ض  و�أه��د�ف  وخطط 

�مل�شرف  تكرمي  �للقاء مت  نهاية 

و�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����ض يف دورت���ه 

�ل�شابقة.

�ملعامل  جل��ن��ة  ق��دم��ت  ك��م��ا 

بق�شم  �الإل����ك����رتوين  و�ل��ت��ع��ل��م 

عمل  ور����ض  �لتعليم  ت��ق��ن��ي��ات 

»لقاء  �أ���ش��ب��وع  خ��الل  متنوعة 

ت���ب���ادل �خل������رب�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة« 

�شعود  �مللك  جامعة  ملن�شوبي 

ل���ت���ب���ادل �خل������رب�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

من  ع����دد�ً  لت�شمل  و�إث��ر�ئ��ه��ا 

�لتعلم  �إد�رة  كنظام  �ملو��شيع 

 Dropbox و Blackboerd
.Hologram و Endnoteو

�لثالثاء  ي��وم  �أقيمت  كذلك 

حم��ا���ش��رة  1440/6/28ه� 
�لبحث  يف  »�ل��ن�����ش��ق  ب��ع��ن��و�ن 

�لدكتور حممد  �لعلمي« قدمها 

�ملناهج  ق�شم  نظمها  �ل��ن��ذي��ر 

وط������رق �ل���ت���دري�������ض ل��ط��الب 

و�لتي  �لرتبية  كلية  وطالبات 

�حل�شور  م��ن  بتفاعل  حظيت 

ع���رب م���د�خ���الت ت����دور ح��ول 

وم�شمونها  �ملحا�شرة  عنو�ن 

ح�شاب  عرب  عر�شها  مت  حيث 

�لكلية يف تويرت بث مبا�شر.

�أي�������ش���ا ن��ظ��م��ت �ل�������ش���وؤون 

مركز  مع  بالتعاون  �الأكادميية 

�ل��ت��م��ي��ز �ل��ب��ح��ث��ي يف ت��ط��وي��ر 

و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  �ل��ع��ل��وم  تعليم 

�لرتبية  لطالب  �لثالث  �للقاء 

�مل��ي��د�ن��ي��ة ب��ع��ن��و�ن »�ل��ب��ح��ث 

�الإجر�ئي«، وذلك يوم �خلمي�ض 

وت�شمن  1440/6/30ه�����������، 
يف  �لهامة  �لنقاط  من  �لعديد 

ما يخدم �لعمل �مليد�ين.

و�الإر���ش��اد  �لتوجيه  مركز  نظم 

�ل��ط��الب��ي �ل��ت��اب��ع ل��ع��م��ادة ���ش��وؤون 

�ل���ط���الب ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ض ب��ع��ن��و�ن 

تعزيز  يف  ودوره  �لناقد  »�لتفكري 

�الأمن �لفكري« مب�شاركة عدد من 

م�شوؤول  وبح�شور  �جلامعة  طالب 

�أ.  باملركز  �لفكرية  �لتوعية  بر�مج 

عبد�هلل �ملطوع.  

بن  خ���ال���د  د.  �حل��ل��ق��ة  �أد�ر 

هيئة  ع�����ش��و  �ل�����ش��ن��ي��رب  حم��م��د 

تناول  �ل��رتب��ي��ة،  بكلية  �ل��ت��دري�����ض 

�لناقد  بالتفكري  �لتعريف  فيها 

و�ل��دور  ومفاهيمه،  و�أ�شا�شياته 

�لذي يقدمه يف �شبيل تعزيز �الأمن 

�لفكري و�ملهار�ت �لالزمة للطالب 

بناًء  وي��ك��ون  �لتفكري  ه��ذ�  ليثمر 

�أتيح  �للقاء  نهاية  ويف  �هلل،  ب��اإذن 

�مل�شاركني  �ل��ط��الب  �أم���ام  �مل��ج��ال 

ومد�خالتهم  مقرتحاتهم  لتقدمي 

و�أ�شئلتهم.

»التربية« تدشين هوية المجلس الطالبي بـ

لل�شوؤون  �جلامعة  وكيل  ���ش��ارك 

�ل��دك��ت��ور  و�الأك���ادمي���ي���ة  �لتعليمية 

�لتا�شع  �الجتماع  يف  �لنمي  حممد 

لل�شوؤون  �جل��ام��ع��ات  وك���الء  للجنة 

باجلامعات  و�الأكادميية  �لتعليمية 

��شت�شافته جامعة  �ل�شعودية، �لذي 

�مللك عبد�لعزيز بجدة يوم �خلمي�ض 

23 جماد �لثاين 1440ه�.
فيما ناق�ض �الجتماع مو�شوعات 

من  �الأع��م��ال،  ج��دول  على  مدرجة 

بينها حلقة نقا�ض عن �أهم �ملبادر�ت 

�ملقرتحة، �إىل جانب مو�شوع نو�جت 

�لتعلم ودور �جلامعات يف تطويرها 

وقيا�شها ومو�ءمتها مع �شوق �لعمل.

كما ناق�ض �الجتماع �أي�شاً �لعديد 

�مل�شرية  تهم  �لتي  �ملو�شوعات  من 

�الأكادميية يف �جلامعات �ل�شعودية، 

�مل��ق��رتح��ات،  مناق�شة  ج��ان��ب  �إىل 

على  ذل���ك  ح��ي��ال  �الآر�ء،  وت��ب��ادل 

م�����ش��ت��وى �جل��ام��ع��ات �ل�����ش��ع��ودي��ة، 

و�ال�شتفادة من �لتجارب ذ�ت �ل�شلة، 

جامعة  ت��ويل  على  �الت��ف��اق  مت  كما 

�مللك عبد�لعزيز �أمانة �للجنة.

د. النمي يشارك في اجتماع وكالء الشؤون التعليمية بجامعة المؤسس

وفد  و�الآثار  �ل�شياحة  كلية  ز�ر 

م��ن م��رك��ز �ل���رت�ث �ل��ع��م��ر�ين يف 

و�ل��رت�ث  لل�شياحة  �لعامة  �لهيئة 

بن  �شعد  �الأ�شتاذ  وه��م  �لوطني، 

�شامر  �ملهند�ض  ور�ف��ق��ه  ح��زمي، 

�شامل م�شمار، وكان يف ��شتقبالهم 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ة و�الآث����ار 

�لزهر�ين،  عبد�لنا�شر  �لدكتور 

و�لدكتور �أحمد �لعيدرو�ض، رئي�ض 

ق�شم �إد�رة مو�رد �لرت�ث و�الإر�شاد 

�ل�شياحي، و�لدكتور �شامر �شحلة، 

رئي�ض ق�شم �الآثار، و�الأ�شتاذ وليد 

حملي، �ملعيد يف ق�شم �إد�رة مو�رد 

�لرت�ث و�الإر�شاد �ل�شياحي.

�ملهند�ض  عر�ض  �للقاء  وخالل 

���ش��ام��ر ف���ك���رة ت��وث��ي��ق �ل����رت�ث 

�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �ل��ع��م��ر�ين 

�ل�شعودية و�أن �لهدف �ملن�شود هو 

تر�ثي  1000 موقع ومبنى  توثيق 

ذ�ت  �ململكة  مناطق  خمتلف  من 

�لطرفان  و�تفق  �لعمر�ين،  �لتنوع 

�ل����رت�ث  م��رك��ز  ي��ق��وم  �أن  ع��ل��ى 

عن  حما�شرة  بتقدمي  �لعمر�ين 

توثيق �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة 

يف �أقرب فر�شة.

برئا�شة عميد عمادة �لتطوير و�جلودة �لدكتور 

�شالح �لق�شومي ُعقد �جتماع بقاعة �الجتماعات 

بالعمادة مع وحدة �جلودة و�العتماد �الأكادميي، 

ووحدة �إتقان. هدف �الجتماع مناق�شة �إجناز�ت 

وحدة  وبخا�شة  �جل��ودة  ل�شوؤون  �لعمادة  وكالة 

�إتقان، ووحدة �جلودة و�العتماد �الأكادميي.

منها  �ل��ب��ن��ود،  م��ن  ع���دد�ً  �الج��ت��م��اع  ت�شمن 

مناق�شة �لو�شع �لر�هن لنظام �إتقان، و�لتو�شيات 

و��شتعر��ض  �ل��وح��دة،  م��ن  �ملقدمة  �لتطويرية 

�جل��ودة  وح��دة  م��ن  �مل��ق��دم  �لتدريبي  �لربنامج 

بالتعاون مع عمادة تطوير  �الأكادميي  و�العتماد 

من  �ملقدمة  �لتطويرية  و�لتو�شيات  �مل��ه��ار�ت 

�لوحدة. 

ح�شر �الجتماع وكيل �لعمادة ل�شوؤون �جلودة 

�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �حل��ي��دري، و�ل��دك��ت��ور �أحمد 

و�العتماد  �جل��ودة  وح��دة  على  �مل�شرف  عكاوي 

�الأكادميي، و�الأ�شتاذ حممد �ملقرن �مل�شرف على 

وحدة �إتقان. 

كما ح�شر �الجتماع عرب �ل�شبكة �الإلكرتونية 

د�رة  �لدكتورة  و�جل��ودة  �لتطوير  عمادة  وكيلة 

ل�شوؤون  �ل��ع��م��ادة  وكيلة  وم�����ش��اع��دة  �ل��دي�����ش��ي، 

�جلودة �لدكتورة �أريج �لدبا�شي، وم�شاعدة وكيلة 

�لعمادة ل�شوؤون �لتطوير �لدكتورة �لهنوف �ملفلح، 

�الأك��ادمي��ي  و�العتماد  �جل��ودة  وح��دة  وم�شرفة 

�إتقان  وحدة  وم�شرفة  �لغ�شم،  رحاب  �الأ�شتاذة 

�الأ�شتاذة م�شاعل �لدري�ض.

وفد من مركز التراث العمراني يزور السياحة

»التطوير والجودة« تناقش إنجازات »إتقان« والجودة واالعتماد
نظم �لنادي �لثقايف و�الجتماعي يف كلية �ل�شياحة و�الآثار فعالية ومعر�ض 

1440ه�� يف   /6  /16-15 �الأربعاء و�خلمي�ض  وطن �الأجماد وذلك يومي 

بهو كلية �الآد�ب.

وقد �فتتح �ملعر�ض عميد �لكلية و�لوكالء يف �لكلية، ثم جتولو� يف مر�فق 

�ملعر�ض �لذي ��شتمل على �أهم م�شاريع �ململكة �مل�شتقبلية �ملنبثقة من روؤية 

2030، و��شتمعو� �إىل �شرح تو�شيحي لهذه �مل�شاريع، كما �حتوى �ملعر�ض 
على �أهم �لنماذج �لرت�ثية من �لع�شور �لقدمية.

قيمت فعالية »ِزد معلوماتك« و�لتي ��شتملت على 
ُ
ويِف نهاية يوم �خلمي�ض �أ

معلومات عن هذه �مل�شاريع وكذلك معلومات عامة«.

»اللغويات« ينظم زيارة إلى 
المتحف الوطني

»معرض وطن األمجاد« في بهو اآلداب

كتبت: �سارة ال�سويداء 

نظمت عمادة تطوير �ملهار�ت وبالتعاون مع برنامج �لطلبة �ملتفوقني 

و�ملوهوبني دورة بعنو�ن »عاد�ت �لعقل وتنمية �لفكر« للطالبات �ملتفوقات 

من خمتلف �لكليات يف �ملدينة �جلامعية للطالبات، وذلك �شمن عدد 

من �لدور�ت �لتي تقام هذ� �لف�شل للطالبات يف مرحلة �الإعد�د �لعام 

من �لربنامج، وهن �لطالبات يف �ل�شنة �لثانية من �لدر��شة �جلامعية، 

وكذلك للطالبات من م�شار م�شتمري �لتفوق.

قدمت �لدورة �لدكتورة مها بن �شعالن، بح�شور عدد من �لطالبات 

�ملتفوقات بلغ عددهن 68 طالبة، و�رتكزت حماور �لدورة على �أقا�شم 

�لعاد�ت، �ملهارة و�ملعرفة و�لرغبة، هرم �الحتياجات �الإن�شانية، مفهوم 

�لتهور،  وعدم  �لنف�ض  و�شبط  �لتحكم  �ملثابرة،  �ملنتجة،  �لعقل  عاد�ت 

�لتفكري،  بعد  فيما  �لتفكري  �لتفكري مبرونة،  وتعاطف،  بتفهم  �الإ�شغاء 

�لكفاح من �أجل �لدقة، �لقدرة على �لت�شاوؤل وطرح �مل�شكالت، تطبيق 

جمع  ودق��ة،  بو�شوح  �لتفكري  جديدة،  �أو�شاع  على  �ل�شابقة  �ملعارف 

�لبيانات با�شتخد�م جميع �حلو��ض، �الإبد�ع و�لت�شور، �ال�شتجابة بدقة، 

�الإقد�م على �ملخاطرة وحتمل �مل�شوؤولية، �لقدرة على ممار�شة �لدعابة، 

�لتفكري �لتباديل، �ال�شتعد�د �لد�ئم للتعلم �مل�شتمر، �لذكاء�ت �ملتعددة، 

�ملتعددة،  �لذكاء�ت  نظرية  عليها  قامت  �لتي  �الأ�ش�ض  �لذكاء،  تعريف 

�لقانون �الأ�شا�شي للحياة، وغري ذلك، كما تخلل �لدورة �أن�شطة للطالبات 

تتعلق بالدورة.

نظم كر�شي �الأمري عبد�هلل بن خالد الأبحاث 

ح�شا�شية �لقمح »�شلياك« بكلية �لطب و�ملدينة 

�لطبية �جلامعية بجامعة �مللك �شعود بالتعاون 

مع كليات �شليمان �لر�جحي �لطبية بالق�شيم 

ح�شا�شية  مبر�ض  للتوعية  �لثامنة  �حلملة 

�لقمح »�شلياك« يومي �خلمي�ض و�جلمعة 30-

1/6-1440/7ه� �ملو�فق 7-2019/03/8م. 
يف �شوق �لعثيم مول مبدينة عنيزة بالق�شيم، 

م�شرف  ع�شريي  �أ�شعد  �لدكتور  بذلك  �شرح 

كر�شي �الأم���ري ع��ب��د�هلل ب��ن خ��ال��د الأب��ح��اث 

ح�شا�شية �لقمح »�شلياك«.

ركزت  �حلملة  �أن  ع�شريي  �لدكتور  وب��ني 

على �لتوعية باأعر��ض مر�ض ح�شا�شية �لقمح 

وعالمات مر�ض »�شلياك« يف �الأطفال و�لكبار 

وعالجه  »�شلياك«  مر�ض  ت�شخي�ض  وطريقة 

وطرق �لوقاية من �ملر�ض.

وعالقتها  �لتغذية  على  �حلملة  ركزت  كما 

و�شملت  �ل��ق��م��ح،  ح�شا�شية  مب��ر���ض  �ل��ق��وي��ة 

�أجل  �أركان لالأطفال و�لكبار من  �حلملة عدة 

�لتثقيف ورفع �لوعي �ل�شحي للمو�طنني، كما 

تطرقت مل�شاعفات �ملر�ض على �ملدى �لقريب 

و�لبعيد.

�حلملة  ه��ذه  �أن  ع�شريي  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 

بجامعة  �لبحث  كر��شي  دور  الإظهار  تهدف 

�مللك �شعود وكر�شي �الأمري عبد�هلل بن خالد 

الأبحاث ح�شا�شية �لقمح بكلية �لطب و�ملدينة 

�لطبية بجامعة �مللك �شعود يف خدمة �ملجتمع.
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نظمه معهد اللغويات بالتعاون مع مركز خدمة اللغة العربية

معرض  يفتتح  العليا  الدراسات  وكيل 
كجبل طويق«  »نساء شامخات 

لتعليم  الثالث  الدولي  المؤتمر  الجامعة  ترعى 
ثانية« »لغة  العربية 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  افتتح 

ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

عميد  وبح�سور  ال��ع��ام��ري  اأح��م��د 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

البحث  ع��م��ادة  ووك��ي��ل  احل��م��ي��زي 

ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة ي��وم 

الأح����د ١٤٤٠/٦/٢٦ه��������� امل��واف��ق 

»ن�����س��اء  م��ع��ر���ض  ٢٠١٩/٣/٣م 

والفعاليات  كجبل طويق«  �ساخمات 

كر�سي  نظمه  وال��ذي  له،  امل�ساحبة 

بالتعاون  املعدية  الأمرا�ض  لقاحات 

مع عمادة البحث العلمي، وذلك يف 

بهو املدينة الطبية مب�ست�سفى امللك 

خالد اجلامعي.

ما  على  ال�سوء  املعر�ض  و�سلط 

حققته املراأة ال�سعودية من اإجنازات 

يف  والعاملي  املحلى  امل�ستوى  على 

ال��ع��ل��وم مب��ا يحقق روؤي���ة  جم���الت 

هام�ض  على  اأقيمت  كما   .2030

بح�سور  ح��واري��ة  جل�سة  امل��ع��ر���ض 

الن�سائية  ال�سخ�سيات  م��ن  نخبة 

خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��زات  ال�سعودية 

املجالت.

كر�سي  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  وق��ال��ت 

لقاحات الأمرا�ض املعدية وامل�سرفة 

ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  امل��ع��ر���ض  ع��ل��ى 

العليان: »لل�سعوديني همم مثل جبل 

طويق، وهمة ال�سعوديني لن تنك�سر 

وت�ساوى  اجلبل  ه��ذا  ه��دم  اإذا  اإل 

ب����الأر�����ض«، ك��ل��م��ة اأث�����ارت غ��ري��زة 

األقاها �سمو الأمري حممد  التحدي 

اجلميع  من  م��راأى  على  �سلمان  بن 

والإب��داع  التحدي  اإجن��ازات  تعك�ض 

متيزنا به. 

واأ�سافت: »عزمت عمادة البحث 

ال��ع��ل��م��ي مم��ث��ل��ة ب��ك��ر���س��ي اأب��ح��اث 

لقاحات الأمرا�ض املعدية على اإقامة 

�سمو  كلمة  ويحقق  يندرج  معر�ض 

الأم�ري بعنوان »�سعوديات �ساخمات 

كجبل طويق« تزامًنا مع اليوم العاملي 

واإجن��ازات  همم  فيه  تعك�ض  للمراأة، 

املراأة ال�سعودية لي�ض فقط يف رحاب 

واإمنا يف جميع  امللك �سعود  جامعة 

اأنحاء مملكتنا احلبيبة وكيف خلقت 

لنف�سها �سعوبات وحتديات ل�سناعة 

حا�سرها وم�ستقبلها.

�سابات  اأن  العليان  د.  واعتربت 

هذه البالد هن عماد الإجناز واأمل 

�سريك  ال�سعودية  وامل��راأة  امل�ستقبل 

ذوو حقوق كاملة. وقدمت د. العليان 

للدرا�سات  اجلامعة  لوكيل  �سكرها 

لإفتتاحه  العلمي  والبحث  العليا 

املعر�ض ولعمادة البحث العلمي على 

لإقامة  الكبرية  وج��ه��وده��ا  دعمها 

هذا املعر�ض.

املا�سي  الأربعاء  �سباح  انطلقت 

الثالث  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات 

العربية  تعليم  »اجتاهات حديثة يف 

لغة ثانية«، والذي ا�ستمر ملدة يومني 

يف  العربية  اللغويات  معهد  ونظمه 

امللك  مركز  مع  بال�سراكة  اجلامعة 

ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دويل 

خلدمة اللغة العربية.

خطابي  بحفل  امل��وؤمت��ر  ا�ستهل 

ب��ح�����س��ور راع�����ي احل���ف���ل م��ع��ايل 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

والأم���ني  ال��ع��م��ر،  عبدالرحمن  ب��ن 

ال��دويل  عبداهلل  امللك  ملركز  العام 

وعميد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  خل��دم��ة 

كبري  وعدد  العربية  اللغويات  معهد 

جمال  يف  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ن 

اللغويات العربية. 

بيت خربة

حتدث يف احلفل اخلطابي اأمني 

اآل  ماجد  بن  علي  الدكتور  املوؤمتر 

والداعمني  املنظمني  و�سكر  �سريدة 

لإجناح املوؤمتر، تلت كلمته كلمة اأمني 

مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة 

بن  عبداهلل  الدكتور  العربية  اللغة 

عن  فيها  حت��دث  الو�سمي  �سالح 

العربية  اللغة  خدمة  يف  املركز  دور 

من�سوبي  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  دول��ًي��ا 

تطوير  يف  العربية  اللغويات  معهد 

ب��راجم��ه��م و���س��م��اه »ب��ي��ت اخل���ربة« 

للمركز، بعد ذلك عرب عميد معهد 

للجنة  الرئي�ض  العربية  اللغويات 

�سعد  ال��دك��ت��ور  التنظيمية  امل��وؤمت��ر 

القحطاين عن �سكره وامتنانه لدعم 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل 

بدور  والإمي��ان  املوؤمتر  لإجناح هذا 

لغتنا  تعزيز  املوؤمترات يف  مثل هذه 

وهويتنا.

تكرمي امل�شاركني

بتكرمي  اخلطابي  احلفل  اختتم 

نظري  ال��دويل  عبداهلل  امللك  ملركز 

وتكرمي  املوؤمتر  تنظيم  يف  �سراكته 

ل�سيف �سرف احلفل الدكتور حممود 

ن��ظ��ري خدمته  ���س��ال��ح  اإ���س��م��اع��ي��ل 

الدكتور  ول��الأ���س��ت��اذ  العربية  للغة 

الع�سيلي  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز 

خدمته  نظري  احلفل  �سرف  �سيف 

للغة العربية. كذلك مت تكرمي عميد 

كلية طب الأ�سنان نظري ا�ست�سافتهم 

ل��ل��م��وؤمت��ر يف امل�����س��رح ال��رئ��ي�����ض يف 

كما  الأ�سنان  طب  م�ست�سفى  مبنى 

ك��رم م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��دويل 

دعمه  على  اجلامعة  مدير  معايل 

معهد  عميد  و�سعادة  العربية  للغة 

الفعال  املركز  مع  لتعاونه  اللغويات 

مع املركز. 

بعد ذلك اختتم الدكتور بندر بن 

الغميز احلفل اخلطابي  عبدالعزيز 

امل��وؤمت��ر  ج��ل�����س��ات  اأوىل  م�����س��ت��ه��اًل 

العلمية.

د. العمر يرعى امل�ؤمتر الدويل الثالث لتعليم العربية

د.العامري يطلع على معر�ض ن�شاء �شاخمات 

املقام يف به� املدينة الطبية اجلامعية

د.ابت�شام العليان اأثناء اإلقائها  

كلمة الكر�شي

مدير اجلامعة خالل تد�شني امل�ؤمتر
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الدراسات العليا و»التعليم« يبحثان المنح الدراسية

»التميمي« تشارك في حلقة نقاش عن »المرأة واإلعالم«

»الكيمياء الكهربية 2019« في ورشة عمل

العليا  الدرا�سات  عميد  التقى 

من  بوفد  الهدلق  ع��ادل  الدكتور 

الدرا�سية  للمنح  العامة  الإدارة 

املدير  يتقدمهم  التعليم  وزارة  يف 

للمنح  ال��ع��ام��ة  ل��������إدارة  ال���ع���ام 

الدكتور  التعليم  ب��وزارة  الدرا�سية 

عبدالرحمن العنقري، و�سم الوفد 

الإدارة  م��دي��ر  م�����س��اع��د  م��ن  ك���ً� 

م�سرف  العطا�س،  �سالح  الأ�ستاذ 

من�سور  الدرا�سية  املنح  برنامج 

»منظومة  م�ساريع  مدير  احلربي، 

لتقنيات  تطوير  �سركة   - جامعة 

حملل  ال��زه��راين،  ب��ن��در  التعليم« 

�سركة   - جامعة  »منظومة  اأعمال 

مهند  التعليم«  لتقنيات  ت��ط��وي��ر 

احلاج.

وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان م��و���س��وع��ات 

م��ت��ع��ل��ق��ة ب���ق���ب���ول ط������ب امل��ن��ح 

املنح  وخدمة  باجلامعة  الدرا�سية 

»جامعة«  منظومة  �سمن  الدرا�سية 

التي  امل�سافة  وال��ق��ي��م  وال��ف��ر���س 

بتطبيق  اجلامعات  بها  �ستحظى 

هذه اخلدمة والتحديات واحللول.

جانب  من  الجتماع  ح�سر  وقد 

من  ك��ل  العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة 

الفنية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��م��ادة  وك��ي��ل 

ال�سبيعي،  بن �سالح  الدكتور خالد 

ال�سهري  ج��اب��ر  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ 

�سعد  الأ�ستاذ  املنح،  وح��دة  مدير 

ال����داوود م��دي��ر وح��دة  ب��ن حممد 

القبول، الأ�ستاذة �سارة بنت حممد 

وحدة  مدير  م�ساعدة  النغيم�سي 

الدرا�سية. املنح 

ن��ظ��م م��رك��ز الأب���ح���اث ال��واع��دة 

ودرا���س��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  للبحوث 

بنت  ن���ورة  الأم���رة  بجامعة  امل���راأة 

مغلقة  نقا�سية  حلقة  عبدالرحمن، 

بعنوان »امل��راأة والإع���م« وذلك يوم 

على  2019م،  فرباير   27 الأربعاء 

 »A3« مب��ق�����س��ورة  �ساعتني  م���دار 

ب��ال��دور ال��راب��ع ق��اع��ة رق���م »4 – 

.»112
ال�شراكات العلمية

�سخيل  اآل  مها  د.  اأدارت احللقة 

منى  د.  بح�سور  امل��رك��ز،  م��دي��رة 

اللويبة عميدة كلية الآداب، د. هند 

�سارة  د.  الكلية،  وكلية  ال�سليمان 

العتيبي، د. هدى  العتيبي، د. زكية 

من  اخليال  اإمي��ان  د.  العبدالعايل، 

ال�سمري  ف��وزي��ة  د.  الآداب،  كلية 

مديرة مركز بحوث كلية الرتبية، د. 

اأ�سول  ق�سم  رئي�سة  القرين  بدرية 

كلية  من  الدايل  تهاين  د.  الرتبية، 

الرتبية.

عباة  اأب���و  اآرام  اأ.  ���س��ارك��ت  كما 

الإم��ام،  بجامعة  الإع����م  كلية  من 

رمي  الدبيخي،  اأري���ج  والأ���س��ت��اذات 

املطري، بدور الرميزان من جامعة 

امللك �سعود، وذلك يف اإطار التوا�سل 

بناء  خ���ل  م��ن  والتكامل  الفكري 

امل���رك���ز مل��ن��ظ��وم��ة م���ن ال�����س��راك��ات 

املناظرة  العلمية  املراكز  العلمية مع 

يف اململكة وتبادل اخلربات يف جمال 

ودرا���س��ات  الجتماعية  الدرا�سات 

املراأة.

الأوراق املقدمة

بعر�س  النقا�سية  احللقة  ب��داأت 

م��وج��ز ل����أه���داف م���ع ال��رتح��ي��ب 

ذلك  ت���  واحل�����س��ور،  بامل�ساركات 

غ��زوايل  �سامية  ال��دك��ت��ورة  ع��ر���س 

»اآل��ي��ات جت��دي��د اخلطاب  ب��ع��ن��وان 

ال�سعودية  امل����راأة  ح��ول  الإع���م��ي 

بعنوان  اأخرى  ثم ورقة  يف اخل��ارج« 

وتخ�س�سات  ال�����س��ع��ودي��ة  »امل�����راأة 

الإع�م« ل�أ�ستاذة نوف العتيبي.

مقالة الراأي العام لدى الكاتبات 

ال�شعوديات

التميمي  اأمل  الدكتورة  تف�سلت 

امللك  بجامعة  الإع���م  ق�سم  وكيلة 

احللقة  امل�ساركات يف  �سمن  �سعود 

ب��ت��ق��دمي ورق����ة يف جم����ال امل����راأة 

لدى  ال��ع��ام  ال���راأي  »مقالة  بعنوان 

من  حاولت  ال�سعوديات«،  الكاتبات 

كاتبات  جهود  عن  الك�سف  خ�لها 

يف  ال�سعوديات  العام  ال��راأي  مقالة 

ال�سعودية،  م�ستقبل  ا�ست�سراف 

بالتطبيق على بع�س ق�سايا مقالت  

ف��وزي��ة  د.  ال��ق��ن��ي��ع��ر،  ح�سناء  د. 

كنماذج  امل��ان��ع  ع��زي��زة  د.  ال��ب��ك��ر، 

ال�سعوديات  ال��ك��ات��ب��ات  م��ن  ب���ارزة 

الق�سايا  من  العديد  تناولن  ال�تي 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأ����س���رة وامل��وؤ���س�����س��ة 

العر�س وجهت  نهاية  الوطنية، ويف 

القائمني  ل��ك��ل  ال�����س��ك��ر  التميمي 

بالإمكانيات  م�سيدة  امل��رك��ز  على 

التقنية للجامعة وباجلهود الب�سرية 

والإدارية بها.

فتح ق�شم لالإعالم

فتح  مت  احل��ل��ق��ة،  ن��ه��اي��ة  ويف 

حول  واملناق�سة  امل��داخ���ت  ب��اب 

ثم  املقدمة،  الأوراق  مو�سوعات 

واملقرتحات  التو�سيات  تلخي�س 

م�سروع  اأهمها  من  والتي  النهائية، 

مقطع   1000 م��ن  فيلم  ت�سوير 

ل����رائ����دات ����س���ع���ودي���ات ف��ي��م��ا ل 

مقطع،  لكل  دقائق  ث���ث  يتجاوز 

جمل�س  موافقة  ع��ن  الإع����ن  م��ع 

جامعة الأمرة نورة على فتح ق�سم 

قريباً. ل�إع�م 

اأبحاث واعدة

يُ��ع��د م��رك��ز الأب���ح���اث ال��واع��دة 

رائدة  ن��ورة خطوة  الأم��رة  بجامعة 

العلمي،  بالبحث  العناية  جمال  يف 

من  املنتظر  ال���دور  على  والتاأكيد 

اجلامعة يف دعم الدرا�سات املرتبطة 

واهتماماته،  وق�ساياه،  باملجتمع، 

ال�سعودية،  باملراأة  يتعلق  وخا�سة ما 

امل�����س��اري��ع  اإىل دع���م  ي��ه��دف  ك��م��ا 

البحثية؛ الرامية اإىل درا�سة املجتمع 

ال�سعودي، وي�سع يف اأولوياته العناية 

ب��امل��راأة  املتخ�س�سة  ب��ال��درا���س��ات 

ال�سعودية، وق�ساياها، واحتياجاتها، 

واإجن���ازات���ه���ا، وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تواجهها بهدف ر�سم �سورة �سادقة 

م�ساركتها  تطوير  يف  ت�سهم  عنها؛ 

وتعزيز  والقت�سادية،  الجتماعية، 

يعرت�سها  ما  وحل  التنموي،  دورها 

من  نابعة  روؤي��ة  وفق  م�سك�ت؛  من 

املجتمع ال�سعودي وقيمه الرا�سخة؛ 

الإ���س���م��ي��ة،  امل��ب��ادئ  على  املبنية 

والعمق  الوطنية،  بالهوية  املعتزة 

العربي والإ�س�مي للمملكة.

كتب: �سلطان العمري 

ن��ظ��م ك��ر���س��ي اأب���ح���اث ال��ع��ل��وم 

العلوم  كلية  يف  الكهروكيميائية 

ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء ور����س���ة ال��ع��م��ل 

الأوىل وال������ت������ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ع��ر���س 

ال���ت���ق���ن���ي���ات ال��ك��ه��روك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

امل���ه���م���ة واأ����س�������س���ه���ا ال��ن��ظ��ري��ة 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم 

�سل�سة  ال��ور���س��ة  وت��خ��ل��ل  ف��ي��ه��ا، 

مل��دة  عملي  حما�سرات وتدريب 

-22 واخلمي�س  »الأرب��ع��اء  يومني 

23 جمادى الآخرة 1440 ه��«.
ح�سور  العمل  ور���س��ة  و���س��ه��دت 

وباحثات  التدري�س  هيئة  ع�سوات 

وط���ال���ب���ات ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

وخ���ري���ج���ات ت��خ�����س�����س ال��ك��ي��م��ي��اء 

وال��ف��ي��زي��اء وامل��ه��ت��م��ات يف جم��ال 

اململكة،  يف  ال��ك��ه��رب��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 

وب����ل����غ ع����دد امل���������س����ارك����ات  47 

موؤه�ت  على  م�ساركة حا�س�ت 

من جهات اأكادميية.

م�سرف  ق��دم  الور�سة  نهاية  ويف 

الكر�سي د. عبداهلل املعيوف �سكره 

قدم  كما  تفاعلهم  على  للح�سور 

العلمي ممثلة  البحث  لعمادة  �سكره 

على  البحثية  الكرا�سي  وك��ال��ة  يف 

دعمهم لإقامة هذه الور�سة. 

يف اإطار تعزيز ال�رشاكة بني ق�سم الإعالم وجامعة الأمرية نورة 

يوم للتواصل مع خريجي علوم الرياضة

واهتمامها  البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  حر�س  من  انط�ًقا 

باأبنائها اخلريجني، وات�ساقاً مع مبادرة التوا�سل والتفاعل الجتماعي بني 

اخلريجني وجهات العمل؛ نظمت وكالة التطوير واجلودة بالكلية فعالية »يوم 

التوا�سل مع اخلريجني«، وذلك يوم اخلمي�س 23 جمادى الآخرة 1440ه�، 

القطاعات  من  وعدد  واحلاليني،  ال�سابقني  اخلريجني  من  كثر  ح�سرها 

املدنية والع�سكرية والحتادات واملراكز الريا�سية.

عدداً   ،2030 اململكة  وروؤية  اجلامعة  لروؤية  وفقاً  احل�سور  ناق�س  وقد 

من املو�سوعات املتعلقة باخلريجني وارتباطها ب�سوق العمل، ويف اخلتام مت 

تكرمي �سركة فهد الر�سيد للتجارة واملقاولت الراعي الر�سمي للفعالية، كما 

مت اأخذ جولة على خمتربات الكلية.

د. الهرسي مديرًا تنفيذيًا 
للشؤون الصحية

اإداري���اً  ق���راراً  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��در   -

مديراً  بالعمل  الهر�سي  اأح��م��د  الدكتور  بتكليف 

تنفيذياً لل�سوؤون ال�سحية باملدينة الطبية.

مجلس حواري ثاني للمتفوقات
اجلامعية  املدينة  يف  موؤخراً  واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

للطالبات، املجل�س احلواري الثاين للطالبات، قدمته الطالبة املتفوقة من 

كلية ال�سيدلة اآية ال�سريف، بعنوان »حينما يكون مفتاح الأبواب املغلقة هو 

عزميتك«. وتطرقت ال�سريف يف هذا احلوار للعزم وتعريفه، وعن جتربتها 

ال�سخ�سية وكيف كان الطريق اإىل النتائج النجاح، ومواجهة ال�سعوبات.

جانب من اجتماعات الوفدين

ح�شور ور�شة العمل

عدد من امل�شاركني يف الفعالية

د. الهر�شي
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مذكرة تفاهم بين صندوق طالب المنح وصندوق سابك الخيري

»الحميزي« يبحث تحديات البحث العلمي باألولى المشتركة

فعالية »ما وراء الهندسة الوراثية« بالجامعي

»أخالقيات البحث العلمي« في األولى المشتركةمسابقة »المسائل الرياضية« لطالب االنتقالي

�سابك  م��وظ��ف��ي  ���س��ن��دوق  وق���ع 

ب�����رئ��ي�����س جلنة  اخل����ري، مم��ث��ًا 

امل�ساريع الأ�ستاذ حممد بن ح�سني 

�سنبع، مذكرة تفاهم مع ال�سندوق 

اخل�����ري ل���رع���اي���ة ط����اب امل��ن��ح 

اجلامعة  بوكيل  ممثًا  باجلامعة، 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  لل�سوؤون 

ال�سندوق،  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

النمي؛  �سالح  بن  حممد  الدكتور 

املجتمعية  ال�سراكة  تاأطر  بهدف 

وحت��ق��ي��ق امل�����س��ال��ح امل�����س��رك��ة بني 

التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  الطرفني، 

والتنموية.  املجتمعية  املجالت  يف 

وتهدف التفاقية اإىل �سد حاجات 

اأ����س���ر ط����اب امل���ن���ح ال��درا���س��ي��ة 

اجلامعة  تتيح  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة، 

الأ�سر  ا�ستقدام  فر�سة  للطاب 

وي�سعى  حم����ددة،  ���س��واب��ط  وف���ق 

طاب  لرعاية  اخلري  ال�سندوق 

للعمل  باجلامعة  الدرا�سية  املنح 

املرتبطة  اجل��وان��ب  حت�سني  على 

املنح.  بطاب 

التنفيذي  املدير  التوقيع،  ح�سر 

خالد  الدكتور  اخلري  لل�سندوق 

اأم��ن��اء  جمل�س  وع�سو  ال�سنيرب، 

خ��ال��د  د.  اخل�����ري  ال�������س���ن���دوق 

النمر.

زار عميد البحث العلمي الدكتور 

خالد احلميزي عمادة ال�سنة الأوىل 

امل�سركة موؤخراً، وكان يف ا�ستقباله 

عميد ال�سنة الأوىل امل�سركة الدكتور 

عبداملجيد اجلريوي، ووكاء العمادة، 

بالعمادة.   البحثية  الوحدة  ورئي�س 

هدفت الزيارة اإىل حتديد التحديات 

التي تواجه عملية البحث العلمي يف 

الكلية، وعر�س فر�س البحث املتاحة 

لأع�ساء  العلمي  البحث  لدى عمادة 

بالعمادة،  التدري�س  هيئة  وع�سوات 

م��وج��زاً  و�سفاً  د.احل��م��ي��زي  م  وق���دَّ

تقدمها  التي  البحثية  الربامج  عن 

التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  ال��ع��م��ادة 

املجموعات  وبرنامج  رائد،  كربنامج 

الدولية،  ال�سراكة  وبرنامج  البحثية، 

ملبتعثي  املتاحة  الربامج  على  عاوة 

قاعدة  تاأ�سي�س  ت�سمن  التي  الكلية 

من الباحثني املميزين يف امل�ستقبل.

ك��م��ا ب��ني اأه��م��ي��ة ت��وج��ه اأع�����س��اء 

الدرا�سات  وط��اب  هيئة التدري�س 

مميزة،  جم��ات  يف  للن�سر  العليا 

تقدمها  ال��ت��ي  واأو����س���ح اخل��دم��ات 

الباحثني  م�ساندة  خ��دم��ات  وح���دة 

اإفادة الباحثني  بالعمادة، وحث على 

بالعمادة من تلك اخلدمات باأق�سى 

درج����ة مم��ك��ن��ة. ك��م��ا ا���س��ت��م��ع اإىل 

ت�ساوؤلت روؤ�ساء الأق�سام عن الربامج 

وال�سروط املطلوب حتقيقها لاإفادة 

التي  والتحديات  الربامج،  تلك  من 

تواجه الأع�ساء.

ويف نهاية اللقاء وجه عميد ال�سنة 

وتقديره  �سكره  امل�سركة  الأوىل 

مبادرته  على  العلمي  البحث  لعميد 

بالفر�س  والتعريف  ال��زي��ارة  ب��ه��ذه 

تقدمها  التي  البحثية  واخل��دم��ات 

عمادة البحث العلمي.

كتب: حمزة ع�سيبات

ن��ظ��م ط���اب ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 

احل���ي���وي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم حت��ت 

اإ��������س�������راف جل����ن����ة اخل���ري���ج���ني 

يف  ف��ع��ال��ي��ة  املجتمعية  واخل��دم��ة 

امللك  مب�ست�سفى  ال��ب��ازا  منطقة 

»ما  عنوان  حتت  اجلامعي  خالد 

 The« ال��وراث��ي��ة«  الهند�سة  وراء 

 Magic Behind Genetic
واف��ت��ت��ح   ،»Engineering
ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

ورئي�س  ال��داغ��ري  نا�سر  الدكتور 

الدكتور  احليوية  الكيمياء  ق�سم 

عدد  بح�سور  ال��ع��م��ري،  �سلمان 

الكيمياء  ق�سم  وطلبة  من�سوبي  من 

هيئة  اأع�ساء  من  ولفيف  احليوية 

كليات  عدة  من  والطلبة  التدري�س 

الفعالية  ا�ستملت  وقد  باجلامعة. 

التعريف  منها  حم���اور  ع��دة  على 

وتطبيقاتها  ال��وراث��ي��ة  بالهند�سة 

و�����س����رح ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات والأج����ه����زة 

اجلينات،  ا�ستن�ساخ  يف  امل�ستخدمة 

  Gene editing« والتعريف بتقنية

وتطبيقاتها،   CRISPR Cas9

والنواقل  واأنواعه  اجليني  والعاج 

»الفرو�سية  ف��ي��ه  ت�ستخدم  ال��ت��ي 

واأمثلة  الفرو�سية«،  غر  والنواقل 

الطبية  واملنتجات  اجلينات  على 

مت  كما  وراث��ًي��ا.  لة  املعَدّ والكائنات 

من  املن�سورة  الأبحاث  بع�س  عر�س 

الق�سم يف �سورة مل�سقات ومت توزيع 

مطويات تعريفية.

الأ�سا�سية  ال��ع��ل��وم  ق�سم  ق��دم 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح����دة الأن�����س��ط��ة 

الأوىل  ال�سنة  بعمادة  الطابية 

امل�����س��رك��ة، م�����س��اب��ق��ة امل�����س��ائ��ل 

ال��ري��ا���س��ي��ة ل���ط���اب ال��ربن��ام��ج 

امل�سركة،  الأوىل  لل�سنة  النتقايل 

ن����ظ����راً لأه���م���ي���ة ال��ري��ا���س��ي��ات 

ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  يف 

والقدرة  الطالب  لدى  واملنطقية 

ف�سًا  التحليلي  ال��ت��ف��ك��ر  ع��ل��ى 

اأمور  لها يف  اليومي  الحتياج  عن 

احلياة.

اأحمد  الأ���س��ت��اذ  الفعالية  اأع��د 

يف  زم��ائ��ه  مب�ساعدة  ال��ق��رع��ان، 

بالربنامج  الأ�سا�سية  العلوم  ق�سم 

فقرات  عدة  وت�سمنت  النتقايل، 

ل���غ���از  ك��امل�����س��ائ��ل احل�����س��اب��ي��ة والأ

املنطقية  والعمليات  الريا�سية 

امل�ساكل،  ح��ل  وط��رق  والهند�سة 

حيث  مت�سابقاً   16 فيها  وا�سرك 

بينهم  ف��ي��م��ا  امل��ن��اف�����س��ة  ا���س��ت��دت 

ا�ستمر  ثم  طاب،  اأربع  بها  ليفوز 

ليتم  طاب  الأربعة  بني  التحدي 

الرابع. اإىل  الأول  ترتيبهم من 

بوكالة  ال��ت��دري��ب  ع��ق��دت وح���دة 

ال�سنة  ب��ع��م��ادة  واجل����ودة  التطوير 

ق�سم  مع  بالتعاون  امل�سركة  الأوىل 

حما�سرة  ال���ذات،  تطوير  م��ه��ارات 

بعنوان »اأخاقيات البحث العلمي«، 

الوائل،  عبدال�سام  الدكتور  قدمها 

البحث  اأخ��اق��ي��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ب��ع��م��ادة  ال��ع��ل��م��ي، 

باجلامعة.

الدكتور  املحا�سرة  افتتح  وق��د 

رئي�س  ال��ع��ام��ر،  معط�س  ب��ن  �سعد 

ق�سم مهارات تطوير الذات، متحدًثا 

اأخاقيات  ثقافة  ن�سر  اأهمية  عن 

الدكتور  ث  حتدَّ ثم  العلمي،  البحث 

الأخاقيات  اأ�سول هذه  الوائل عن 

امل�سكات  بع�س  واأو�سح  واأ�س�سها، 

ال��ت��ي ي��ق��ع ب��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون، و���س��رد 

بع�س الأمثلة، واأ�سار اإىل الأ�ساليب 

املعتمدة يف التوثيق.

ا�ستف�ساراتهم  احل�سور  وط��رح 

وت�ساوؤلتهم واأجاب عنها املحا�سر.

من  كبر  عدد  املحا�سرة  ح�سر 

اجلامعية،  امل��ه��ارات  مقرر  ط��اب 

ولفيف من اأع�ساء هيئة التدري�س.

»المواصفة القياسية بين المتطلبات والتطبيق« 
في محاضرة

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  بكلية  التطويرواجلودة  وكالة  نظمت 

حما�سرتني بعنوان »املوا�سفة القيا�سية الدولية ISO 9001:2015  بني 

�سوؤون  م�ست�سار  عبهري  ه�سام  الدكتور  األقاهما  والتطبيق«،  املتطلبات 

اجلودة بوكالة عمادة التطويرواجلودة، وذلك يومي 13 و20 جمادى الآخرة 

الربية  ق�سم  وقاعة  والرويحية،  الريا�سية  الإدارة  ق�سم  1440ه� مبدرج 
البدنية يف الكلية.

ح�سر اللقاءين وكيل الكلية للتطويرواجلودة د. �سليمان اجللعود، وروؤ�ساء 

بث  ومت  والإداري��ني،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  بالكلية،  الوحدات 

املحا�سرة الثانية لوكالة الكلية فرع الطالبات. 

اجلزيل  بال�سكر  بالكلية  الآي��زو  فريق  رئي�س  تقدم  اللقاءين  ختام  ويف 

لل�سيف املحا�سر على حما�سرته املتميزة، واإجابته على كافة ال�ستف�سارات، 

كما تقدم بال�سكر للح�سور الكرمي مثنياً على حر�سهم على امل�ساركة وح�سن 

تفاعلهم.

لقاءان مع خبراء للمتفوقين والمتفوقات

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبالتعاون مع برنامج ال�سراكة 

العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي لقاءين مع خرباء للطاب والطالبات 

املتفوقني واملتفوقات، ففي يوم الثاثاء 21 جمادى الآخرة 1440ه� اأقيم 

لقاء مع خبر »١٢« مبقر برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، خ�س�س اللقاء 

للطاب املتفوقني بالتخ�س�سات العلمية من م�سار الطلبة املتفوقني وم�سار 

ناجحاً، ا�ست�ساف  م�ستمري التفوق، وكان حمور اللقاء كيف ت�سبح باحثاً 

فيه الربنامج الربوفي�سور فان زانق اأ�ستاذ الكيمياء بجامعة فودان بال�سني.

ويف يوم اخلمي�س 23 جمادى الآخرة 1440ه� اأقيم لقاء مع خبر »١٣« 

للطالبات  اللقاء  خ�س�س  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  التمري�س  بكلية 

املتفوقني،  الطلبة  م�سار  من  وال�سحية  العلمية  بالتخ�س�سات  املتفوقات 

ا�ست�ساف فيه الربنامج الربوفي�سور ديني�س اأنتوين، اأ�ستاذ ال�سحة والرعاية 

الجتماعية بجامعة ديربي وجامعة ليدز باململكة املتحدة، والذي حتدث عن 

البحث العلمي يف املجالت ال�سحية.

»شكرًا«.. فعالية بمدينة الطالبات
فريق  »م��ب��ادرة  1440ه�  الآخ���رة  جمادى   21 الثاثاء  اليوم  انطلقت 

ال�سعادة« التابع  لإدارة التخطيط والربامج وامل�ساريع التابع لوكالة اجلامعة 

لل�سوؤون الطالبات،  من خال فعالية »�سكًرا« و مت اإقامة الفعالية يف ال�ساحة 

جميع  حما�س  كبراً« اأثار  »قلباً  الفريق  و�سكل  و20   21 مبنى  بني  ما 

الإيجابية  الروح  لرفع  خفيف  ن�ساط  تخلله  ال�ساحة،  على  املطله  املكاتب 

للمن�سوبات، ومت توزيع لوحات على �سكل قلب لكل مكتب يف الإدارة وعدد 

ال�سكر  ثقافة  ون�سر  الزميات  بني  ال�سكر  عبارات  لتبادل  البطاقات  من 

والمتنان.

جلسة الالفندر بعنوان »الالشيء«

كتبت: دلل اجلريذي 

نظم نادي الحتياجات اخلا�سة جل�سة الافندر بعنوان »الا�سيء«، وذلك 

يوم الثاثاء املا�سي يف متام ال�ساعة ١٢ظهًرا اإىل ١ بعد الظهر، اأمام املكتبة 

اأجواء  لتغير  ودية  جل�سة  وكانت  للطالبات،  اجلامعية  املدينة  املركزية يف 

الطالبات من خال تبادل احلديث والتعارف واإدخال البهجة اإىل نفو�سهن. 

د. �لنمي يوقع مذكرة تفاهم مع �أ. حممد �صنبع

د. �حلميزي يقدم موجزً� عن �لرب�مج �لبحثية بعمادة �لأوىل �مل�صرتكة

عميد �لعلوم د. �لد�غري متو�صطًا �مل�صاركني

�لربوفي�صور فان ز�نق يف لقاءه مع �ملتفوقني



التقى وكيل وزارة التعليم ل�سوؤون البعثات الدكتور جا�سر احلرب�ش الأ�سبوع 

املا�سي، �سكرترية الدولة الربملانية بوزارة ال�سحة الأملانية الحتادية ال�سيدة 

زابينا فاي�ش ع�سوة الربملان الحتادي، وذلك على هام�ش زيارتها للمملكة 

حل�سور القمة الوزارية العاملية ل�سالمة املر�سى مبدينة جدة.

للتخ�س�سات  البتعاث  يف  التعاون  جم��الت  تعزيز  الطرفان  وبحث 

البتعاث  دول  تنويع  على  التعليم  وزارة  تعمل  حيث  اأملانيا،  اإىل  ال�سحية 

وبناء �سراكات جديدة مع الدول املتقدمة طبًيا لتخ�سي�ش مقاعد لالبتعاث 

يف التخ�س�سات الطبية الدقيقة، اإذ يوجد حالًيا ما يقارب 800 �سعودي 

و�سعودية يف اأملانيا يف التخ�س�سات ال�سحية.

و�سم الوفد الأملاين ال�سيد اإملار باير امل�ساعد اخلا�ش ل�سكرترية الدولة، 

وال�سيدة غالينا مانتاي م�سوؤولة �سيا�سات ال�سحة الثنائية، وال�سيدة زيليفيا 

هاويزر م�سوؤولة املرا�سم، وال�سيدة جينيفر رويل مرتجمة.

اأقيم موؤخًرا يف الريا�ش، ملتقى اجلامعات الثاين الذي نظمته مدار�ش 

الطالبات  حت�سيل  م�ستوى  حت�سني  ط��رق  على  للتعرف  الأهلية  املنهل 

باأف�سل  اللتحاق  من  لتمكينهن  ن�سبتهن  ورف��ع  ال��ق��درات  اختبارات  يف 

والكليات  اجلامعات  بح�سور عدد من  ذلك  وكان  اجلامعية،  التخ�س�سات 

املتخ�س�سة كجامعة امللك �سعود، وجامعة الإمام حممد بن �سعود، وجامعة 

وكلية  الطبية،  العناية  وكلية  املعرفة،  وكليات  اليمامة،  وجامعة  الفي�سل، 

القدرات والتح�سيلي يف املدار�ش  امللتقى من�سقات جلنة  الغد، وا�ستهدف 

الثانوية وطالبات ال�سف الثاين والثالث ثانوي.

وقدمت قائدة مدار�ش املنهل الأ�ستاذة تهاين بنت عبداهلل الطويلي �سكرها 

للم�ساركات يف هذا امللتقى واأكدت على اأهمية هذه ال�سراكة والتعاون املثمر 

بني مكتب �سمال الريا�ش الذي ميثله  جلنة القدرات والتح�سيلي يف املكتب، 

واجلامعات املعنية التي �ست�سهم باإذن اهلل مبا يت�سمنه امللتقى من اأن�سطة 

حتقيقها  اإىل  نطمح  جميعنا  رائعة  نتائج  اإىل  الو�سول  يف  مرثية  وبرامج 

قة جلنة القدرات والتح�سيلي يف مكتب  من هذا املنطلق. واأو�سحت من�ِسّ

عدد  على حتقيق  تعتمد  الربنامج  خطة  اأن  الوهيبي  هيا  الريا�ش  �سمال 

من الأهداف التي مت ت�سنيفها لتتفق مع اأهداف الروؤية الوطنية للمملكة، 

واأهداف الوزارة، واملدر�سة، والطالب، وبالتايل كخطوة اأخرى مت العمل على 

ت�سخي�ش الواقع ل�سد الحتياجات وما فوق الحتياجات وتقدمي اأف�سل ما 

لدينا، كما اهتمت خطة جلنة القدرات والتح�سيلي بتحقيق ال�سمولية وكل 

ما يخ�ش الطالبة حتى التح�سيل اجلامعي، اإ�سافة اإىل ا�ستمرارية العمل، 

اإىل  ن�سل  وبالتايل  التح�سيلي،  الطالبات  م�ستوى  لرفع  امل�ستمر  والتقييم 

حتقيق العدالة واحلد من الت�سرب بحيث حت�سل كل طالبة على ما ينا�سبها 

وفق نتائج القدرات والتح�سيلي لكل طالبة.
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مع  التعاون  أوجه  يبحث  التقويم  رئيس هيئة 
عمان بسلطنة  والتعليم  التربية  وزيرة 

يوافق الأ�شبوع الأول من �شهر مار�س من كل عام

واإلبداع« للموهبة  خليجي  »يوم  اعتماد 

اجلوف ثانًيا والإمام عبدالرحمن بن في�شل ثالًثا

للجامعات الشاطئية  الكرة  ببطولة  تفوز  اإلمام  جامعة 

تقومي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ���س��م��و  زار 

الدكتور  الأم��ري  والتدريب  التعليم 

وزارة  امل�ساري  عبداهلل  بن  في�سل 

عمان،  ب�سلطنة  والتعليم  الرتبية 

الدكتورة  معايل  با�ستقباله  وك��ان 

مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية، وزيرة 

�سعود  والدكتور  والتعليم،  الرتبية 

ال���وزارة  وك��ي��ل  البلو�سي  ���س��امل  ب��ن 

امل��وارد  وتنمية  الرتبوي  للتخطيط 

ال��ب�����س��ري��ة وع����دد م���ن امل�����س��وؤول��ني 

واملخت�سني بالتعليم يف ال�سلطنة.

تلبية  ال����زي����ارة  ه����ذه  وج������اءت 

ل�سمو  بال�سلطنة  الوزارة  من  لدعوة 

اأوج��ه  بحث  بهدف  الهيئة،  رئي�ش 

التكاملية  الأدوار  ومناق�سة  التعاون 

والهتمامات امل�سرتكة بني اجلهتني 

وما  الهيئة  جتربة  على  وال��ت��ع��رف 

تقدمه من برامج وم�ساريع واأهداف 

ا�سرتاتيجية ترمي للنهو�ش بالتعليم 

والتدريب.

زي��ارة  العمانية  ال��وزي��رة  وثمنت 

�سمو رئي�ش الهيئة والوفد املرافق له 

الهيئة يف خدمة  على جهود  واأثنت 

ملزيد  وتطلعت  التعليمية،  العملية 

والتعاون  امل�سرتكة  العمل  اأوجه  من 

مع  خا�سة  الهيئة،  م��ع  امل�ستقبلي 

ت�سابه الهتمامات والتطلعات.

يف  مو�سع  لقاء  عقد  ذل��ك،  اإث��ر 

بالهيئة  للتعريف  ال����وزارة  م�سرح 

ا�ستهله �سمو رئي�سها باحلديث حول 

واملراحل  اململكة  التعليم يف  م�سرية 

التي مرت بها حتى و�سلت اإىل وقتنا 

الراهن يف ظل روؤية اململكة للتعليم، 

ثم تطرق �سموه اإىل التعريف بهيئة 

ومهامها  والتدريب  التعليم  تقومي 

وبراجمها  وتنظيماتها  وم�سوؤولياتها 

العملية  وكفاية  جودة  لرفع  الرامية 

املدير  اأو�سح  التعليمية. من جانبه، 

التنفيذي لقطاع تقومي التعليم العام 

اأن  القعيد  ع��ادل  الدكتور  بالهيئة 

الذي  املدر�سي«  التقومي  »برنامج 

تزويد  اإىل  ي�سعى  الهيئة  تطبقه 

العالقة  ذات  التعليمية  اجل��ه��ات 

بتقييم  واملعلمني  امل��دار���ش  وق���ادة 

التعليم  منظومة  وفاعلية  ك��ف��اءة 

وحت�سني  امل����دار�����ش،  يف  وال��ت��ع��ل��م 

و�سمان  التعليمية،  البيئة  وتطوير 

التعلم،  ون����واجت  خم��رج��ات  ج���ودة 

اإىل  التقدميي  عر�سه  يف  وت��ط��رق 

ملناهج  الوطنية  املعايري  »ب��رن��ام��ج 

و�سًفا  يقدم  ال��ذي  ال��ع��ام«  التعليم 

من خالل  التعليمية  الطالب  لرحلة 

يتعلمه  اأن  يجب  ما  ��دد  حتحُ معايري 

اأداءه  وي�ستطيع  ويفهمه  الطالب 

ح�سب  امل�ستهدف  التعلم  جمال  يف 

امل�ستويات وال�سفوف الدرا�سية.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم ن���ائ���ب امل��دي��ر 

التنفيذي يف املركز الوطني للقيا�ش 

-قيا�ش- الدكتور عبداهلل القاطعي 

املركز،  تعريفًيا مف�ساًل عن  عر�ساً 

عن  متعددة  اإح�سائيات  وا�ستعر�ش 

واملنتجات،  واملقايي�ش  الختبارات 

التي  املنهجيات  ع��ن  حت���دث  ك��م��ا 

واأ�سلوب عر�ش  قيا�ش  يتبعها مركز 

النتائج التي يقدمها يف اململكة.

امل�سرف  اأو�سح  اأخ��رى،  من جهة 

ال���ع���ام ع��ل��ى الت�����س��ال والإع�����الم 

بن  نايف  للهيئة  الر�سمي  واملتحدث 

مون�ش العبديل اأن تفعيل هذا النوع 

من الزيارات وال�ستفادة من نتائجها 

حتقيق  يف  كبرية  ب��درج��ة  �سي�سهم 

واأهدافها  ور�سالتها  الهيئة  روؤي���ة 

التكاملي،  ودوره���ا  ال�سرتاتيجية 

من  عاٍل  م�ستوى  وجود  اإىل  م�سرًيا 

بني  والتكامل  والتوا�سل  التن�سيق 

على  دولياً  املماثلة  واجلهات  الهيئة 

النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية 

العليا.

جت�����س��ي��ًدا حل���ر����ش ق�����ادة دول 

 �� اهلل  يحفظهم   � التعاون  جمل�ش 

على الهتمام باملوهوبني واملبدعني، 

وت��ك��ث��ي��ًف��ا جل��ه��ود م��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة 

العربي لدول اخلليج يف هذا املجال، 

للمكتب  العام  املوؤمتر  اأ�سدر  فقد 

ق��راًرا  والع�سرين  الثالثة  دورت��ه  يف 

خليجي  يوم  اعتماد  على  باملوافقة 

للموهبة، وحتديد الأ�سبوع الأول من 

لالحتفاء  عام  كل  من  مار�ش  �سهر 

»ال��ي��وم  م�سمى  ال��ي��وم حت��ت  ب��ه��ذا 

اخلليجي للموهبة والإبداع«.

وحمل الحتفال هذا العام �سعار 

عدًدا  و�سمل  رعايتهم«،  »�ساركونا 

من الور�ش التدريبية حول التناف�سية 

واملحافظة  املواهب  ا�ستقطاب  يف 

عليها يف ظل متطلبات روؤية اململكة 

ا���س��ت��ح��داث  واأمن�������وذج  2030م، 
بهدف  الإبداعية  امل��ب��ادرات  وح��دة 

وقد  للمواهب،  الأم��ث��ل  ال�ستثمار 

اخلليج  لدول  الرتبية  مكتب  اأ�سهم 

من  ع���دًدا  ���س��َمّ  ال��ع��رب��ي مبعر�ش 

املتعلقة  براجمه  ون��واجت  اإ�سداراته 

ورع��اي��ت��ه��م،  امل��وه��وب��ني  باكت�ساف 

وتنمية مواهبهم، كما عر�ش مناذج 

من م�سابقاته وجوائزه التي ينظمها 

ال���دول  يف  وامل��ب��دع��ني  للمتفوقني 

الأع�ساء باملكتب.

الرتبية  مكتب  اه��ت��م��ام  وي��اأت��ي 

العربي لدول اخلليج �� منذ تاأ�سي�سه 

من  انطالًقا  والإب����داع؛  باملوهبة   ��

تقوم  اأن  الذي يجب  بالدور  قناعته 

ل�ستنبات  الرتبوية  املوؤ�س�سات  به 

العناية  وباأن  والإبداع،  التفوق  بذور 

مدخاًل  يعّد  واملبدعني  باملوهوبني 

التقدم  نا�سية  لم��ت��الك  ���س��رورًيّ��ا 

والرتقاء يف �ستى ميادين احلياة.

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال�����وزارة  وت��ق��ي��م 

التعليم  وكيل  رعاية  احتفالية حتت 

املوازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز 

وور���ش  ت�سمل حم��ا���س��رات  ال��ع��واد 

للفعالية،  م�ساحباً  ومعر�ساً  عمل 

الدول  يف  باملوهوبني  العناية  وتاأتي 

العربي  الرتبية  مبكتب  الأع�����س��اء 

الهتمام  اإط���ار  يف  اخلليج،  ل��دول 

الفئة  هذه  لدى  الكامنة  بالقدرات 

للربامج  املتميزة من الأبناء، ودعماً 

امل��ق��دم��ة ل��ه��م؛ ب��غ��ر���ش اك��ت�����س��اف 

ق���درات���ه���م وجم������الت اإب���داع���ه���م، 

التوجيه  توجيهها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

املزيد من  ال�سليم، وت�سجيعهم على 

الإبداع والبتكار، وتوظيف ذلك يف 

من  فاعلة  اإر�سادية  برامج  اإع���داد 

الإيجابي  ال�سلوك  تعويدهم  �ساأنها 

مواهب،  من  لديهم  ما  ي��ربز  ال��ذي 

الرتبوي  املناخ  تهيئة  اإىل  بالإ�سافة 

املوهبة  ب��ذور  ل�ستنبات  املنا�سب 

املجتمعية  الرعاية  وتوفري  والإبداع 

امل��ح��ي��ط��ني  اإدراك  ظ���ل  يف  ل��ه��ا 

وخ�سائ�سه،  امل��وه��وب  لإم��ك��ان��ات 

لتعليم  تخ�س�سية  خدمات  وتقدمي 

تنمية  كيفية  على  وتعويده  املوهوب 

مبا  وممار�ستها،  اخلا�سة  ق��درات��ه 

ال��ذي  الأم���ر  ووط��ن��ه؛  نف�سه  يخدم 

م�ساركة  يف  ق��درت��ه  على  ينعك�ش 

جمتمعة اآماله وطموحاته يف التنمية 

والتطوير.

التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 

الريا�سي  الحتاد  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش 

اآل  حمد  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات 

بن  الإمام حممد  تحُوجت جامعة  ال�سيخ، 

الطائرة   كرة  ببطولة  الإ�سالمية  �سعود 

ال�ساطئية للجامعات التي نظمها الحتاد 

�سمن  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 

جامعة  وا�ست�سافتها  التا�سع   املو�سم 

وح�سلت  م���وؤخ���راً،  واختتمت  ج����ازان، 

ج��ام��ع��ة اجل����وف ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��اين 

في�سل  بن  عبدالرحمن  الإم��ام  وجامعة 

من الدمام على املركز الثالث.

للجودة  ج���ازان  جامعة  وك��ي��ل  وق���ام 

حممد  ال��دك��ت��ور  الأك��ادمي��ي  والتطوير 

الريا�سي  الحت���اد  ورئي�ش  ال�سفحي، 

عبداهلل  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات 

البقمي، وعميد �سووؤن الطالب بجامعة 

جازان الدكتور عثمان حكمي، وامل�ست�سار 

البطولة  وم��دي��ر  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  يف 

الدكتور اأحمد الفا�سل، بت�سليم الكوؤو�ش 

وامليداليات الذهبية والف�سية والربونزية 

املراكز  الفائزة يف  للمنتخبات  واجلوائز 

حكام  ت��ك��رمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ث��الث��ة 

يتقدمهم  حكًما   26 وعددهم  البطولة 

امل�سرف  الزغيبي  خالد  ال��دويل  احلكم 

العام على احلكام، بجانب تبادل الدروع 

والحت��اد  ج��ازان  جامعة  بني  التذكارية 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية.

الدكتور  التتويج  حفل  ح�سر  وق��د 

عمر بافقيه وكيل عمادة �سوؤون الطالب 

ع��ب��دالإل��ه  وال��دك��ت��ور  ج����ازان،  بجامعة 

ال�سلوي امل�ست�سار ورئي�ش اللجنة الفنية، 

ورئي�ش  امل�ست�سار  العيار  تركي  والدكتور 

الريا�سي  الحتاد  يف  الإعالمية  اللجنة 

للجامعات ال�سعودية.

وق����د ح��ظ��ي��ت ال��ب��ط��ول��ة ب��ح�����س��ور 

اجلامعات  ط��الب  من  كبري  جماهريي 

الريا�سية  اجلماهري  وعموم  امل�ساركة 

مع تواجد اإعالمي ملحوظ يف البطولة، 

 22 قناة  من  مبا�سر  بث  اإىل  بالإ�سافة 

الف�سائية، و�سهدت البطولة اأكرب جتمع 

من  43 فريقاً  ريا�سي جامعي متثل يف 

24 جامعة و110 مباريات.
اأحمد الفا�سل مدير  واأعرب الدكتور 

البطولة بهذه املنا�سبة عن �سعادته بنجاح 

والتربيكات  التهاين  مقدًما   البطولة 

للفرق  التوفيق  ومتمنًيا  الفائزة  للفرق 

امل�ساركة يف املو�سم العا�سر القادم، وقدم 

وعلى  ج���ازان  جلامعة  وتقديره  �سكره 

ال��دك��ت��ور مرعي  امل��دي��ر  راأ���س��ه��م معايل 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة   ووك��ي��ل  القحطاين 

حممد ال�سفحي وعميد �سووؤن الطالب 

الدكتور عثمان حكمي على ا�ست�سافتهم 

ح�سن  وعلى  ال�ساطئية  الكرة  لبطولة 

�ساهم يف  الذي  ال�سيافة  وكرم  التنظيم 

جناح البطولة.

د. احلرب�ش م�ستقباًل الوفد الأملاين

تكرمي رئي�ش هيئة تقومي التعليم ال�سعودي

تتويج جامعة الإمام بكاأ�ش البطولة

التقى سكرتيرة وزارة الصحة األلمانية

الحربش يبحث تعزيز االبتعاث 
»الصحي« إلى ألمانيا

ملتقى جامعي يبحث تحسين مستوى 
الطالبات في »القدرات« و»التحصيلي«
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وقفت املبتعثة »تهاين« برهبة يف املحكمة واأمام عد�سات التلفزيون 

وكان  مرورية،  مثري حول خمالفة  نقا�ش  ليدور  العتيد..  والقا�سي 

لتجيب  الواقعة..  تفا�سيل  عن  الطالبة  يناق�ش  ال�سهري  القا�سي 

بعفوية عن املخالفة ومالب�ساتها والقا�سي ي�ستمع باإن�سات..

املخالفات..  بع�ش  ع��ن  التجاوز  ع��ر  تعاطًفا  القا�سي  اأب���دى 

وبت�سرف ذكي، طلب القا�سي من »تهاين« –وهي الطالبة الأجنبية- 

فيها.. فردت  تدر�ش  التي هي  والولية  باملدينة  راأيها  اأن تعر عن 

-وب�سكل فاجاأ القا�سي- بقولها »So so«، اأي »نوًعا ما«!

وهنا ا�ستغرب القا�سي الرد، ليبادرها ممازًحا اأنه توقع �سيًئا اآخر 

وهو اأن تهيم مبحا�سن الولية واملدينة والنظام الق�سائي، فف�سرت 

باأنها تعر�ست ملواقف جعلتها غري مرتاحة،  هذا املوقف »امللتب�ش« 

دعاها  ما  وهو  الزجاج،  وك�سر  �سيارتها  على  لهجوم  اأ�سارت  حيث 

لأن توقف �سيارتها بجوار �سكنها حتى لو تعر�ست ملخالفات، مما 

ا�سرتعى اهتمام القا�سي الذي مل يرتدد يف ر�سم الب�سمة اجلميلة 

على حميا تهاين باأن األغى ما تبقى من خمالفة عليها.

اإىل  »العفوي«  املوقف  ه��ذا  يتحول  اأن  »ت��ه��اين«  بخلد  ي��در  مل 

اهتمامات وتعاطف اجلمهور، ولكن ملا متلكه هذه الفتاة من »كارزما« 

وال�سجاعة  العفوي  والتعامل  ال�سافية  البت�سامة  عر  توا�سلية 

الأدبية.. كلها »خلطة« جعلت القا�سي يثمن هذا ال�سلوك ويتفاعل 

معها، واأعطت ر�سائل »ناعمة« اإيجابية.

وهنا مربط الفر�ش، فاملوقف العفوي اجلميل اأثار اهتمام الآلف 

وحظي مب�ساهدات عالية جتاوز جمموعها املليون م�ساهدة.. وبات 

مو�سوًعا للنقا�ش والتداول، وهو الأمر الذي ا�ستطاعت تهاين عر 

�سلوك اإيجابي و�سادق يف التعاطي مع املوقف لي�سل الإعجاب يف 

اأحد املواقع اإىل ما يقارب الع�سرة اآلف!

يف  تاأثرًيا  اأبلغ  تكون  –اأحياًنا-  العابرة  الإن�سانية  املواقف  اإن 

العامة خا�سة يف ظل �سطوة  العالقات  موؤ�س�سات  العام من  الراأي 

و�سائل التوا�سل الجتماعي. وقدمت تهاين ب�سلوكها الطبيعي موقًفا 

ا�ستغرق دقائق معدودة لكنه اأعطى ر�سائل ودللت كبرية للم�ساهد 

عن الرقي والتعبري املهذب.

وبعد.. هنيًئا لالأ�سرة التي قامت على تربية هذه الفتاة، وهنيًئا 

للوطن بفتيات يتقدمن يف �سروح العلم والأخالق.. وهن من عنا�سر 

القوة الناعمة لهذا الوطن احلبيب. واأترككم لت�ستمتعون بامل�ساهدة:

https://www.youtube.com/

watch?v=cLztaKKXanc

تهانينا... لـ»تهاني«

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة ت��ب��وك ال��دك��ت��ور 

عبداهلل بن مفرح الذيابي، حفل التميز الوظيفي 

الذي نظمته عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ش 

اجلامعة  وكالء  بح�سور  اجلامعة،  يف  واملوظفني 

من�سوبي  م��ن  وع���دد  الكليات  ووك���الء  وع��م��داء 

اجلامعة، وذلك على م�سرح كلية الطب بتبوك.

من  ب��اآي��ات  املنا�سبة  بهذه  املعد  احلفل  ب��داأ 

اأع�ساء  �سوؤون  عميد  األقى  ثم  الكرمي،  ال��ق��راآن 

هيئة التدري�ش واملوظفني الدكتور �سالح احلربي، 

مثل  دع��م  على  اجلامعة  اإدارة  فيها  �سكر  كلمة 

هذه الأفكار، التي ت�سجع موظفي اجلامعة على 

املنظومة  م�سلحة  فيه  مل��ا  ال�سريف،  التناف�ش 

ب�سكل عام.

��ا عن  ع��ر���سً �سالح  ال��دك��ت��ور  ق��دم  ذل��ك  بعد 

يعمل  الذي  امل��وارد،  لتنمية  �سلمان  امللك  برنامج 

واللوائح،  لالأنظمة  ودقيقة  �ساملة  مراجعة  على 

والإدارات  املوؤ�س�سات  يف  الإداري��ة  البيئة  وتهيئة 

واجلامعات، لالنتقال اإىل مفهوم املوارد الب�سرية، 

الأعمال  لأداء  املوؤهلة  الب�سرية  القوى  وتوفري 

املناطة بها.

يت�سمن فر�ساً  الرنامج  اأن  واأ�ساف احلربي، 

واإدارة  للموظفني،  الوظيفي  والتطوير  للتدريب 

والدعم  والتوجيه،  والتدريب  والتطوير،  الأداء 

وتخطيط  املواهب،  واإدارة  والوجداين،  النف�سي 

القوى العاملة، وتطوير القيادات.

بعد ذلك األقى معايل مدير جامعة تبوك كلمة 

ودعمه  �سكره  عن  معرباً  باحل�سور،  فيها  رحب 

الوقت  يف  داع��ي��اً  الفكرة،  ه��ذه  على  للقائمني 

نف�سه، جميع موظفي جامعة تبوك اإىل موا�سلة 

العمل من اأجل حتقيق اأهداف اجلامعة، ويف ختام 

احلفل كّرم معاليه املوظفني املتميزين يف جامعة 

تبوك.

للتقومي  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  وق���ع 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ع��ق��داً مع 

م�����س��روع  لتنفيذ  ج�����ازان  ج��ام��ع��ة 

امل�ستوى  على  التقوميية  الدرا�سة 

اجلامعة  مقر  يف  وذلك  الراجمي، 

مبدينة جازان.

املركز  ج��ان��ب  م��ن  العقد  ووق���ع 

الدكتور  للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر 

وم��ن  ب��ن يحيى اجل��ب��ي��ل��ي،  اأح��م��د 

ج���ان���ب اجل���ام���ع���ة م���ع���ايل م��دي��ر 

ح�سني  بن  مرعي  الدكتور  اجلامعة 

القحطاين، كما ح�سر التوقيع عدد 

من م�سوؤويل املركز واجلامعة.

املركز  تنفيذ  على  العقد  ون�ّش 

مل�س�روع الدرا�سة التقوميية لالعتماد 

الراجمي  امل�ستوى  على  الأكادميي 

ل��ث��م��ان��ي��ة م���ن ب���رام���ج اجل��ام��ع��ة، 

الطبية  العلوم  كلية  من  منها  اأربعة 

املخترات  برنامج  وهي  التطبيقية، 

الطبيعي،  العالج  وبرنامج  الطبية، 

وب��رن��ام��ج ال��ت��غ��ذي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، 

الت�سخي�سية،  الأ���س��ع��ة  وب��رن��ام��ج 

ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

واجلراحة من كلية الطب، وبرنامج 

ال��ت��م��ري�����ش م��ن ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ش، 

وبرنامج الت�سميم الداخلي من كلية 

طب  وبرنامج  والعمارة،  الت�سميم 

الأ�سنان من كلية طب الأ�سنان.

للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��دم 

ج��ازان  جامعة  مدير  ملعايل  �سكره 

ومن�سوبيها على هذه اخلطوة الهادفة 

اإىل حتقيق م�ستويات عليا من جودة 

للجامعة،  التعليمية  امل��خ��رج��ات 

من�سجًما  ي��اأت��ي  ال���ذي  الأم���ر  وه��و 

لروؤية  الإ�سرتاتيجية  التوجهات  مع 

اململكة 2030.

حفل للتميز الوظيفي بجامعة تبوك

»االعتماد األكاديمي« يوقع عقدًا مع جامعة جازان

والتنمية  ال��ع��م��ل  وزارة  وق��ع��ت 

الج��ت��م��اع��ي��ة ث���الث ات��ف��اق��ي��ات مع 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 

بتنظيم ومتكني  اثنتني منها تخت�ش 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف امل��ن��ظ��م��ات 

والثالثة  الربحية،  وغري  احلكومية 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��اء وت���ط���وي���ر امل��ع��اي��ري 

القطاع  لوظائف  املهنية  واملوؤهالت 

غري الربحي.

كما تبع ذلك توقيع اتفاقيتني يف 

ذات ال�سياق بني اجلامعة وموؤ�س�سة 

وموؤ�س�سة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��راج��ح��ي 

ال�سبيعي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ع��ب��داهلل 

اخلريية كموؤ�س�سات مانحة لتاأ�سي�ش 

وح�����دات ال���ت���ط���وع، وذل�����ك ال��ي��وم 

اخلمي�ش مبقر الوزارة بالريا�ش.

العمل  ووق���ع الت��ف��اق��ي��ات وزي���ر 

والتنمية الجتماعية املهند�ش اأحمد 

بن �سليمان الراجحي، ومدير جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن الدكتور 

�سهل بن ن�ساأت عبداجلواد، بح�سور 

الجتماعية  للتنمية  ال��وزي��ر  نائب 

ال���دك���ت���ورة مت��ا���س��ر ب��ن��ت ي��و���س��ف 

الرماح.

مع  اجلامعة  اتفاقيتي  وق��ع  كما 

اجلامعة  وكيل  املانحة  املوؤ�س�سات 

التطبيقية  والأب��ح��اث  ل��ل��درا���س��ات 

العقيلي،  حممد  بن  نا�سر  الدكتور 

واملدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الراجحي 

م�سفر  بن  ر�سيد  الدكتور  الإن�سانية 

ملوؤ�س�سة  العام  والأم��ني  ال��زه��راين، 

ال�سبيعي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ع��ب��داهلل 

اخلريية الدكتور ح�سن بن حممد بن 

التفاقيتني  هذه  تاأتي  حيث  �سرمي، 

ب��ن��اًء ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة امل��رم��ة بني 

ال�ساأن  ه��ذا  يف  واجلامعة  ال���وزارة 

لدعم العمل التطوعي والرقي به.

وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع ورع��اي��ة ال����وزارة 

ل��ه��ذه الت��ف��اق��ي��ات ان��ط��الًق��ا من 

لتحقيق  ال�����وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

مل�ستهدفات برنامج التحول الوطني 

يف جم��ال   2030 امل��م��ل��ك��ة  وروؤي�����ة 

ومتكينه،  التطوعي  العمل  ت�سجيع 

وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع غري 

الربحي وموؤ�س�ساته لتحقيق الريادة 

يف اإداراته، لتمكينهم من التميز يف 

الأداء والزيادة يف الإنتاجية.

حول  الأوىل  التفاقية  وج���اءت 

بتاأ�سي�ش  للجامعة  ال���وزارة  اإ�سناد 

املنظمات  يف  ت��ط��وع  وح���دة   250
احلكومية وغري الربحية، والتفاقية 

ال��ث��ان��ي��ة ح����ول حت��ف��ي��ز اجل��ام��ع��ة 

تاأ�سي�ش  لتمويل  املانحة  اجل��ه��ات 

رعاية  تطوعية حتت  وحدة   »100«

الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 

بن  ع��ب��داهلل  موؤ�س�سة  رع��ت  حيث 

اإبراهيم ال�سبيعي اخلريية وموؤ�س�سة 

الراجحي الإن�سانية تكاليف تاأ�سي�ش 

يف  ت��ط��وع��ي  ع��م��ل  وح�����دة   »40«

اجلهات غري الربحية.

وزارة العمل توقع 3 اتفاقيات تعاون 
مع جامعة الملك فهد

مببا�سرة  املكلفة  اللجنة  وافقت 

اخت�سا�سات جمل�ش التعليم العايل 

على  ع�سر  التا�سع  اجتماعها  يف 

اخلا�سة  اجلوف،  تو�سيات جامعة 

بع�ش  هيكلة  واإع�����ادة  بتاأ�سي�ش 

الكليات والأق�سام باجلامعة وتغيري 

م�سمياتها، حيث �سارعت اجلامعة باإعادة هيكلة اأكادميية �ساملة بالتوافق 

مع اأهداف وتطلعات روؤية اململكة 2030.

ومنها  اأخرى،  وتاأ�سي�ش  كليات  م�سميات  تغيري  على  املوافقة  وا�ستملت 

تاأ�سي�ش كلية الأعمال مت�سمنًة ق�سم اإدارة الأعمال، وق�سم املحا�سبة، وق�سم 

التمويل وال�ستثمار، وتغيري م�سمى كلية العلوم الإدارية والإن�سانية اإىل كلية 

وق�سم  الإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  اأق�سام  مت�سمنًة  ب�سكاكا،  الآداب 

علوم الريا�سة والن�ساط البدين، وكذلك ق�سم الفنون، وافتتاح ق�سم هند�سة 

الداخلي  الت�سميم  ق�سم  وافتتاح  واملعلومات،  احلا�سب  بكلية  الرجميات 

بكلية الهند�سة للطالبات فقط، وافتتاح ق�سم الإح�ساء بكلية العلوم ب�سكاكا.

كما ا�ستملت املوافقة على تغيري م�سمى ق�سم علوم احلا�سب واملعلومات 

العلوم  اإىل ق�سم علوم احلا�سب يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات وكلية 

والآداب يف طرجل وكلية العلوم والآداب بالقريات، ونقل ق�سم الدرا�سات 

الدرا�سات  ق�سم  وف�سل  والقانون،  ال�سريعة  كلية  اإىل  ب�سكاكا  الإ�سالمية 

الإ�سالمية بكلية العلوم والآداب بطرجل عن ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 

بالقريات ليكون ق�سماً م�ستقاًل.

كما مت اعتماد ق�سم اللغة الإجنليزية وق�سم العلوم الإدارية والإن�سانية 

ق�سم  م�سمى  وتغيري  بطرجل،  املجتمع  كلية  يف  املالية«  الإدارة  »برنامج 

ريا�ش الأطفال بكلية الرتبية ب�سكاكا وكلية العلوم والآداب بالقريات اإىل 

ق�سم الطفولة املبكرة، وتغيري م�سمى ق�سم و�سائل وتقنيات التعليم يف كلية 

الرتبية ب�سكاكا وكلية العلوم والآداب بالقريات اإىل ق�سم تقنيات التعليم.

ق�سمني  اإىل  النف�ش  وعلم  الرتبية  ق�سم  ف�سل  على  التغيري  وا�ستمل 

وهما: ق�سم القيادة وال�سيا�سات الرتبوية، وق�سم علم النف�ش الرتبوي بكلية 

الرتبية ب�سكاكا، وتغيري م�سمى ق�سم القت�ساد املنزيل بكلية العلوم والآداب 

بالقريات اإىل ق�سم الفنون.

جامعة الجوف تؤسس كلية لألعمال وتعيد 
هيكلة بعض الكليات واألقسام

makinzyadel@ksu.edu.sa

وزير العمل والتنمية االجتماعية يوقع مع مدير جامعة امللك فهد 

االتفاقية

جانب من احل�ضور للحفلحفل التميز الوظيفي بح�ضور مدير جامعة تبوك



عالقة الفلسفة بالعلوم الطبية
هناك لب�س يف فهم العالقة بني الفل�سفة والعلوم الطبية اأو التطبيقية، 

وال  وكانت  ع��ام،  ب�سكل  والتعليم  بالرتبية  الفل�سفة  عالقة  يف  حتى  بل 

 Philosophy and«  - ال�سحي«  العام  والتعلم  الرتبية  »فل�سفة  تزال 

من   »Philosophy of Education and Health Education
العبارات اجلدلية عرب التاريخ.

املتقدم  العامل  العبارات مكانة رفيعة يف  الذي حتتل هذه  الوقت  ويف 

و�سلت اإىل درجة كونها اأهم معيار ل�سمان اجلودة، نالحظ اأنه ال مكانة 

لها حملًيا وعربًيا، بل اإن الكثري الزال يربطها مبفهومها ال�سائد ما قبل 

الع�سور الو�سطى على اأنها جمرد ثرثرة اأو كالم فارغ.

من هذا املنطلق كلفني املحا�سر عي�سى بن علي اجلوحلي املتخ�س�س 

يف التعليم ال�سحي بق�سم علوم �سحة املجتمع مبهمة الك�سف عن مكانة 

الفل�سفة ومرادفاتها يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، وهي مهمة لي�ست 

�سهلة فقد اأفاد املحا�سر اأنه كلف العديد من الطالب خالل دفعات عديدة 

�سابقة ولكن مل يكت�سفها اإال القليل وبعد تلميحات. 

وقد ق�سيت وقتاً يف البحث والتاأمل وكانت املفاجاأة اأنني مل اأجد عبارة 

اإنه  للكلية،  »فل�سفة Philosophy« ن�ًسا اإال يف مكان واحد لي�س تابعاً 

من  كثري  توجد  واأق�سامها  الكلية  بينما يف  فقط!!  كيف«  »د.  قهوة  مقر 

االأخالق«  القيم،  الر�سالة،  »الروؤيا،  واأهمها  الفل�سفة  ومكونات  مرادفات 

اإىل  خل�سنا  وال��زم��الء،  املحا�سر  م��ع  مناق�ستي  خ��الل  وم��ن  وغ��ريه��ا. 

االعتقاد باأن هذا االأمر ينطبق على كل اأو معظم كليات اجلامعة، ورمبا 

اأهمية خا�سة  ذو  اأمر  الوطنية اخلا�سة واحلكومية، وهو  كل اجلامعات 

ويتطلب مزيداً من البحوث والتوعية ورفع الوعي جتاه املعاين واملفاهيم 

احلقيقية للفل�سفة العلمية وفل�سفات الرتبية والتعليم ونظرياتها العلمية 

واأهمية تطبيقها ل�سمان اجلودة.   

في�سل بن �سلّوم

تعليم �سحي

احليوية  االأع�����س��اء  م��ن  ال��ق��ل��ب 

يف ج�����س��م االإن�������س���ان، ي�����س��خ ال��دم 

ليمدها  اجل�����س��م،  اأع�����س��اء  جلميع 

الطاقة  الإنتاج  والغذاء  باالأوك�سجني 

احليوية،  بالوظائف  للقيام  الالزمة 

لذا فاإن اأي مر�س بالقلب يهدد حياة 

االإن�سان.

املعنوي  مبدلوله  القلب  ويرتبط 

بالروح والعواطف، وي�ساب باأمرا�س 

ال��ك��رب وال���غ���ل واحل�����س��د واحل��ق��د 

االأمرا�س  من  وغريها  والبغ�ساء، 

النف�سية التي قد توؤدي اإىل اأمرا�س 

ع�سوية، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم »اأال اإن يف اجل�سد م�سغة 

واإذا  كله  اجل�سد  �سلح  �سلحت  اإذا 

وهي  اأال  كله  اجل�سد  ف�سد  ف�سدت 

�سلح  القلب  �سلح  ف���اإذا  ال��ق��ل��ب«. 

االإن�سان روًحا وج�سًدا، ويعد الهدوء 

اجلهاز  حمفزات  م��ن   واالطمئنان 

الع�سبي الإفراز »االأندروفني« املهدئ 

اإيجابًيا  اأثًرا  يحدث  الذى  الطبيعي 

على القلب وال�سرايني.

اآَمنُوا  {الَّ��ِذي��َن  تعاىل:  اهلل  ق��ال 

اَل 
َ
اأ  ،

ّ
اهلل ِب��ِذْك��ِر  ُقلُوبُُهم  َوتَ��ْط��َم��ِئ��نُّ 

اأي�ًسا  الُْقلُوُب}.  تَْطَمِئنُّ   ِ
َّ

اهلل ِبِذْكِر 

املحافظة على ال�سلوات واالأذكار يف 

على  احلفاظ  على  ي�ساعد  اأوقاتها 

بال�سكل  البيولوجية  ال�سعة  اإي��ق��اع 

اأمرا�س  من  يقي  وه��ذا  ال�سحيح، 

اللهو  كرثة  فاإن  املقابل،  يف  القلب. 

والقلق  والغ�سب  وامل��ن��ام  وال��ك��الم 

واخل����وف واحل����زن، م��ن حم��ف��زات 

و»الكورتيزون«  »االأدرينالني«  اإفراز  

االأثر  ذات  الهرمونات  من  وغريها 

ال��دم��وي��ة  االأوع���ي���ة  ع��ل��ى  ال�سلبى 

والقلب.

�سور خلل القلب كثرية، منها عدم 

القدرة على الوقوف لدقائق لل�سالة 

والقدرة على الوقوف �ساعات طويلة 

اأو  وجبة  انتظار  اأو  ما  عمل  الأداء 

حد  ال�سهر  ح��ب  ومنها  م�����س��روب، 

االإرهاق على اأتفه االأمور واالإعرا�س 

يف  ال�ستغفار  اأو  الليل،  ق��ي��ام  ع��ن 

االأ�سحار.

عندما اأحر�س على اإيقاظ اأبنائي 

م�سريتهم  ط��وال  مبكراً  للمدر�سة 

ال��درا���س��ي��ة واأف�����س��ل يف اإي��ق��اظ��ه��م 

يف  اأف�سل  وق��د  ب��ل  الفجر  ل�سالة 

�سور خلل  فهذا من  نف�سي،  اإيقاظ 

القلب، وامل�سكلة لي�س اأين ال اأ�ستطيع 

ال  قلبي  اإن  بل  مبكراً  اال�ستيقاظ 

ي�ستطيع اأن ي�سحو هلل ولكنه ي�سحو 

اخللل  يكون  عندئذ  الدنيا،  الأم��ور 

لي�س بج�سدي ولكن بقلبي.

ج��ي��داً  درو����س���ي  اأح��ف��ظ  حينما 

واأن�سى  الأجن���ح  لالختبار  واأذه����ب 

اأموت  اأين يف طريقي لالختبار قد 

بها  ق�سرت  اأخ���رى  م���اّدة  واأخ��ت��رب 

الأجلها،  ول��دت  وق��د  حياتي  ط��وال 

لي�س  فاخللل  اهلل،  طاعة  وهي  اأال 

بج�سدي ولكنه بقلبي.

لال�ستحمام  وق��ت��اً  اأج���د  حينما 

والتحدث  والدرا�سة  والعمل  واالأكل 

الأداء  وق��ت��اً  اأج���د  وال  وال�����س��ح��ك، 

الطاعات، فالعلة لي�ست يف جدويل 

اأو توقيتي ولكن قلبي ال ميتلك وقتاً 

لي�س  واخل��ل��ل  ب��ال��ط��اع��ات،  ليفكر 

بج�سدي ولكنه بقلبي.

ال  اأننا  لي�ست  بالنهاية  امل�سكلة 

ن�ستطيع فنحن مكلفون مبا ن�ستطيع 

التعلق  الأن  ت�ستطيع  ال  قلوبنا  لكن 

{بل  اأف�سدها.  قد  باحلياة  الزائد 

واالآخرة خرٌي  الدنيا  احلياة  توؤثرون 

واأبقى}.

اأ. د. جمال الدين هري�سة

كلية ال�سيدلة 

الطلبة  واإخ���وت���ي  نف�سي  اأدع����و 

اأكرث بتحقيق  والطاللبات لالهتمام 

واكت�ساب  ال��ق��درات  وتنمية  ال��ذات 

وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى �سنع  امل����ه����ارات، 

وملجتمعنا،  ل��ن��ا  اأف�����س��ل  م�ستقبل 

لتحقيق  مهتم  وك��ل  نف�سي  واأن�سح 

ما�سلو  »هرم  بتطبيق  الهدف،  هذا 

يف تطوير الذات«.

يُعرف تطوير الذات باأنه جمهود 

كان  مم��ا  اأف�سل  ليكون  ال�سخ�س 

تنمية  طريق  عن  املا�سي  يف  عليه 

و�سنع  ق��درات��ه  وحت�سني  م��ه��ارات��ه 

ذل���ك مبعرفة  وي��ك��ون  م��وؤه��الت��ه، 

نقاط القوة يف �سخ�سيته وتطويرها 

تدريجياً، واأي�ساً هذا التطوير يجمع 

القدرات العقلية ومهارات التوا�سل 

مع من حولك ويجمع تطوير الذات 

القدرة على اإدراك النف�س مع ردود 

عديدة  مهارات  واكت�سابها  االأفعال 

و�سلوكيات اإيجابية.

له  ال����ذات  ت��ط��وي��ر  اأن  ���س��ك  وال 

اأو  للفرد  كانت  �سواء  كبرية،  اأهمية 

تطوير  اأهمية  وتختلف  للمجتمع، 

الذات من �سخ�س الآخر، وكلما زاد 

�سي�سبح  نف�سه  تطوير  من  االإن�سان 

له قيمة عظيمة  مركزه يف املجتمع 

وكفاءة عالية.

التي  والو�سائل  ال��ط��رق  تختلف 

ذات��ه،  لتطوير  �سخ�س  ك��ل  يتبعها 

طريقته  ���س��خ�����س  ل��ك��ل  اإن  ح��ي��ث 

وذات��ه،  نف�سه  تطوير  يف  اخلا�سة 

يبداأ  اأن  لل�سخ�س  االأف�سل  ولكن 

يدخل  اأن  قبل  بنف�سه  ثقته  بتطوير 

اجعل  ودائ��م��اً  ال����ذات،  تطوير  يف 

االطالع  يف  طوياًل  طريقاً  لنف�سك 

على كل ما هو جديد يحدث اأمامك، 

وال تهتم للكالم ال�سلبي الذي تتلقاه 

معيناً  ح���داً  ت�سع  وال  ح��ول��ك  م��ن 

دائماً  اأهدافك  اجعل  بل  الهدافك 

هذه  دائ��م��اً  وت��ذك��ر  امل���دى،  طويلة 

اخل�سارة  لي�س عند  »الف�سل  املقولة 

اإمنا الف�سل عند االن�سحاب«.

حممد وليد احللبي

ق�سم االإعالم  

كونه  م��ن  العمل  اأه��م��ي��ة  تنطلق 

�سعي  م��دى  عن  تعرب  التي  احلالة 

من  ذات����ه  اإىل حت��ق��ي��ق  ال�����س��خ�����س 

خالل توظيف قدراته واإمكانياته يف 

حتقيق اأهدافه وتكوين روؤيه وا�سحة 

االنطالقة  ه��ذه  وم��ن  للم�ستقبل، 

تت�سلل ال�سغوط اإىل حياتنا العملية 

االأم��ر؛  بداية  يف  بها  �سعورنا  دون 

نتيجة احلما�س امل�ساحب للنجاحات 

املتحققة.

ولقد اأكدت العديد من الدرا�سات 

التي تناولت مو�سوع �سغوط العمل 

من  اإداري��ة حتد  �سغوًطا  هناك  اأن 

على  وق��درت��ه��م  ال��ع��ام��ل��ني  فاعلية 

اأدائ��ه��م  على  ينعك�س  مب��ا  ال��ع��م��ل، 

ميكن  ال  اإذ  لعملهم، 

املر�سومة  لالأهداف 

تتحقق  اأن  م�سبًقا 

العمل  ي��ت��م  مل  اإذا 

ت��خ��ف��ي��ف تلك  ع��ل��ى 

ال�����س��غ��وط، وت��ت��ن��ّوع 

���س��غ��وط ال��ع��م��ل مع 

ت���ن���وع م��ت��ط��لّ��ب��ات��ه، 

اأ�سباب  تختلف  كما 

ال�������س���غ���ط وف����ق����اً 

الوظائف،  الختالف 

طبيعة  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 

وحجم  امل�سوؤوليات، 

�����س����الح����ّي����ات ك��ل 

موظف يف العمل.

وم�������������ن اأه����������م 

امل�ساعدة  ال��ق��واع��د 

�سغوط  جت���اوز  ف��ى 

ب��ن��اء  اأوالً  ال��ع��م��ل 

االإيجابية  العالقات 

ال�����وا������س�����ح�����ة م��ع 

ثانيا  العمل،  زم��الء 

حت���دي���د االأن�����س��ط��ة 

وامل��ه��ام ال��ت��ى حتفز 

���س��غ��ف��ك ال��داخ��ل��ي، 

تلك  ت�ساعد  ح��ي��ث 

االأن�سطة على العمل 

اأكرب،  نف�سية  براحة 

عالقة  اإي��ج��اد  ثالًثا 

ت�����وازن ح��ق��ي��ق��ي��ة ب���ني ال��ت��ط��ل��ع��ات 

واالحتياجات واالإمكانيات املتوفرة.

اأي�ساً ين�سح بتغيري زوايا التفكري 

والنظر اإىل االأمور املحيطة باإيجابية 

فكلما نظرت لالأمور باإيجايبة �سوف 

تقلل من ال�سلوك االنفعايل، واأخرياً 

على  لتق�سي  دائ��م��اً،  م��ب��ادراً  ك��ن 

الروتني القاتل، واجعل املبادرة جزءاً 

حالة  من  تتخل�س  كي  �سلوكك،  من 

الك�سل واالإحباط النا�سئ عن تراكم 

االهتمامات،  وت��ع��دد  امل�سوؤوليات 

مببادرة  اأ�سبوعياً  نف�سك  زود  لذلك 

واجعل  االأ�سا�سية،  اأم��ورك  الإجن��از 

االإ�سرار طريقك للنجاح.

دكتوراه ت�سويق

البيئة  يف  املعلومات  دور  اختلف 

ال�����س��ي��ربان��ي��ة ب��ح��ي��ث اأ����س���ب���ح  ال 

يقت�سر على اقتناء اأوعية املعلومات 

امل��ط��ب��وع��ة وح��ف��ظ��ه��ا واإت��اح��ت��ه��ا 

اقتناء  اإىل  امتد  بل  للم�ستفيدين، 

واإدارة  الرقمية،  املعلومات  اأوعية 

وفهار�س  رقمية،  معلوماتية  م�سادر 

هذه  اإىل  الو�سول  وتي�سري  رقمية، 

امل�����س��ادر وال��ف��ه��ار���س م��ن االأج��ه��زة 

النقالة،  اأو  ال��ث��اب��ت��ة  احل��ا���س��وب��ي��ة 

با�ستخدام  كلها  خدماتها  وتقدمي 

و�سائل التكنولوجيا الرقمية. 

اأخ�����س��ائ��ي  دور  اأ����س���ب���ح  وق����د 

البيئة  ب��ه��ذه  م��رت��ب��ًط��ا  امل��ع��ل��وم��ات 

الرقمية، فهو يتعامل مع امل�ستفيدين 

م���ن خ����الل م���وق���ع امل��ك��ت��ب��ة على 

الواجهة  ميثل  بات  ال��ذي  االإنرتنت 

فيما  البحث  خاللها  من  يتم  التي 

وحمتوى  رقمية  فهار�س  من  تتيحه 

تتيح  موؤ�س�سة  يف  ويعمل  رق��م��ي، 

العديد من املحتويات النقالة التي ال 

تخلو اأي مكتبة منها، وت�سمل الكتب 

امل�����س��م��وع��ة، وال��ك��ت��ب االإل��ك��رتون��ي��ة 

املو�سيقية  وامل��ق��اط��ع   ،e-books
املحتوى  تقدم  كما  الفيديو.  واأفالم 

االأجهزة  مع  يتالءم  ال��ذي  الرقمي 

خالل  من  النقالة،  

ت�سغري حجم امللفات 

وتقليل  ال��رق��م��ي��ة، 

ح���ج���م ال��ن�����س��و���س 

وال�سماح  الوا�سفة، 

ب��اإ���س��اف��ة ع��الم��ات 

م����رج����ع����ي����ة ع���ل���ى 

���س��ف��ح��ات م��ع��ي��ن��ة، 

بحيث ميكن الرجوع 

اإليها عند الرغبة يف 

الدرا�سة  يف  التعمق 

والبحث.

عما  ف�ساًل  ه��ذا 

خدمات  م��ن  تتيحه 

مرجعية نقالة، حيث ميكن للباحث 

جهازه  من  ن�سية  ر�سالة  يوجه  اأن  

يطلب  املعلومات  الأخ�سائي  النقال 

فيها معلومات معينة اأو االإفادة عن 

املعلومات  في�ستقبل  بعينه،  مرجع 

قد  والتي  ن�سية،  كر�سائل  املطلوبة 

تذكرة  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  تت�سمن 

انتهاء  مبوعد  اأو  الهامة  باالأحداث 

كما  ذل��ك.  غري  اأو  اال�ستعارة  فرتة 

النقال،  ج��ه��ازه  خ��الل  م��ن  ميكنه، 

من  التحقق  اأو  الكتالوج  يف  البحث 

الكتب املعارة، اأو اإ�سافة تعليق على 

حم����ت����وى ���س��ف��ح��ة 

تنزيل  اأو  رق��م��ي��ة، 

على  م�ساعد  تطبيق 

اأو  ال��ن��ق��ال،  الهاتف 

اخلدمة  ر�سوم  دف��ع 

م���ن خ����الل اأن��ظ��م��ة 

الدفع عرب االإنرتنت.

ك������م������ا ي���ع���م���ل 

املعلومات  اأخ�سائي 

اإع��ارة  تتيح  بيئة  يف 

الكتب الرقمية، وهي 

ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ت��اح 

ب�سكل  ن�����س��و���س��ه��ا 

رقمي، ويتم حتميلها 

وبثها  وتخزينها  وحفظها  ونقلها 

على  ا�ستناداً  االإن��رتن��ت،  خالل  من 

تقنيات و�سائط القراءة االإلكرتونية، 

النقالة  واالأج��ه��زة  احلوا�سيب  مثل 

وت�سمح  االإل��ك��رتون��ي��ة،  وال��ق��ارئ��ات 

هذه الكتب - اإىل جانب القراءة اأو 

البحث،  عمليات  باإجراء   - العر�س 

وو����س���ع احل��وا���س��ي وامل��الح��ظ��ات 

مقاطع  واإب���راز  بالقارئ،  اخلا�سة 

معينة داخل الن�س وغري ذلك.

اآن  ق��د  اأن����ه  ���س��ب��ق  مم��ا  يت�سح 

الأخ�����س��ائ��ي��ي  ي��ك��ون  ل��ك��ي  االأوان 

رئي�س يف  ق��دم  م��وط��ئ  امل��ع��ل��وم��ات 

مديري  و�سط  ال�سيرباين  الف�ساء 

املعرفة  وم����دراء  االإن��رتن��ت  م��واق��ع 

اأن  االآن  فاحلا�سل  واأخ�سائييها، 

اأو اأكرثهم-   اأخ�سائيي املعلومات – 

ينتقلون خطوة اإىل الوراء مع ظهور 

كل تقنية جديدة، ثم يقومون باتخاذ 

اخلطوات ال�سرورية للحاق بالركب 

والتعاطي مع هذه التقنية، ولكن بعد 

اأن ينت�سر ا�ستخدامها.

جيًدا  يدركون  منهم  الكثريين  اإن 

التقدم  ملواكبة  به  القيام  ينبغي  ما 

على  قادرين  غري  ولكنهم  التقني، 

اال�ستعداد لذلك يف الوقت املنا�سب، 

عارفني  يكونوا  اأن  فينبغي  ثم  ومن 

�سوء  يف  ق��درات��ه��م  تقييم  بكيفية 

امل��ت��غ��ريات احل���ادث���ة يف ال��ف�����س��اء 

ال�سيرباين، ثم اإيجاد حلول لتحديد 

م��واق��ع��ه��م و���س��ط ه���ذه امل��ت��غ��ريات 

يف  اجل��دي��دة  ب���اأدواره���م  واملطالبة 

الوقت املالئم، واحلل معروف ولكنه 

�سريعة،  و�سفة  اأو  �سهال  لي�س حال 

كما اأنه لي�س حاًل ق�سري االأمد، اإنه 

م�ستقلة  ب�سورة  التعلم  على  القدرة 

مدى احلياة.

اأ�ستاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

تطبيقات التحول الرقمي باجلامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

اأع�ساء  االأع���زاء  ال��زم��الء  من  ع��دد  من  املكون  العمل  فريق  �سرع   

وع�سوات هيئة التدري�س يف ا�ستكمال املحتوى العلمي املقدم يف ور�س 

العمل التي تقدمها اجلامعة يف املعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل 

2019م، الذي يعقد حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز- يحفظه اهلل-  يف الفرتة من 10 اإىل 13 اأبريل القادم، 

حيث تقدم اجلامعة خم�س ور�س عمل خالل هذه الفرتة.

»ر�سالة  الغراء  ب�سحيفتنا  ن�سره  �سبق  مقال  خالل  ذكرت  قد  وكنت 

اجلامعة« اأنني �سوف اأقدم للقارئ الكرمي نبذة عن هذه الور�س، وبحمد 

اإر�سال ملخ�س  الور�س يف  اهلل بداأ الزمالء االأعزاء املتحدثون يف هذه 

للور�س التي �سيتم تقدميها -مب�سيئة اهلل- ولذا راأيت اأن الفر�سة مواتية 

الإلقاء ال�سوء على ملخ�سات هذه الور�س يف مقاالت متتالية.

من ور�س العمل املقدمة ور�سة عمل بعنوان »تطبيقات التحول الرقمي 

عبدالرحمن  الدكتور  من  كل  ويقدمها  يعدها  �سعود«  امللك  جامعة  يف 

واالت�ساالت  االإلكرتونية  التعامالت  عمادة  وكيل  اخلنيفر  عبداهلل  بن 

للتطبيقات، والدكتور عمر بن اإبراهيم ال�سالح وكيل عمادة التعامالت 

التعليم  على  وامل�سرف  واجل���ودة  للتطوير  واالت�����س��االت  االإلكرتونية 

االلكرتوين.

وبح�سب امللخ�س الذي قدمه الزمالء فاإن الور�سة �ستتناول عدداً من 

املحاور هي: منوذج عمل تطوير اخلدمات االإلكرتونية، منوذج عمل تطوير 

املحتوى الرقمي، من�سة التدريب االإلكرتوين، جتربة التعليم عن بعد من 

منظور تقني، وختم جامعة امللك �سعود االإلكرتوين، وهو اأحد تطبيقات 

اخلدمات  مبنظومة  التعريف  اإىل  الور�سة  وتهدف  الرقمي،  التحول 

يف  االإلكرتوين  التعليم  مبنظومة  والتعريف  اجلامعة،  يف  االإلكرتونية 

اجلامعة، واإبراز حتديات التحول الرقمي يف القطاع التعليمي اجلامعي.

ي�سري حمتوى هذه الور�سة اإىل اأن اجلامعة متتلك منظومة خدمات 

اإلكرتونية �ساملة مقدمة ملن�سوبيها من اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني، 

يف  اخلدمات  وتنوع  لتعدد  ونظًرا  املجتمع،  وعموم  للطلبة  باالإ�سافة 

اجلامعة، ا�ستحدثت اجلامعة اإطار عمل متقدماً الأمتتة تلك اخلدمات 

متخ�س�سة  عملية  اأق�ساماً  اجلامعة  متتلك  كما  امل�ستمر،  وحت�سينها 

اإطار  اإيجاد  اإىل  املعرفة مما دعت احلاجة  �ستى جماالت  ومتميزة يف 

التعليم  اأنظمة  من خالل  يقدم  اإلكرتوين  لتطوير حمتوى  متقدم  عمل 

االإلكرتوين، ليكون جزءاً من العملية التعليمية يف اجلامعة.

فتم  ومهنًيا،  اإدارًي���ا  من�سوبيها  تطوير  على  اجلامعة  حر�ست  كما 

ا�ستحداث من�سة تدريب اإلكرتونية قائمة على منط التدريب الذاتي عن 

بعد، وذلك للو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من امل�ستهدفني؛ حيث تعترب 

املن�سة حالًيا اأحد و�سائل التدريب الرئي�سية يف اجلامعة.

اإىل هنا انتهى امللخ�س الذي قدمه الزمالء، واأود التنويه اإىل اأن ور�سة 

باملعر�س  �ستعقد  �سعود  امللك  بجامعة  الرقمي  التحول  تطبيقات  عمل 

2019/4/11م  اخلمي�س  يوم   ،2019 العايل  للتعليم  الدويل  واملوؤمتر 

ال�ساعة 11 �سباحاً يف القاعة »ب«، ون�سعد بح�سوركم وم�ساركتكم.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

قواعد وفنون تجاوز ضغوط العمل

حتمية التعلم مدى الحياة ألخصائي المعلومات

صالح جسدك وروحك بصالح قلبك

اصنع لنفسك مستقبال أجمل

أ. د. جبريل العريشي

أ. د. عالء السرابي 

ً
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

من  اأ�سا�سياً  وجزًءا  تربوياً  فكراً  الأكادميي  الإر�ساد  يعد 

توجيه كل طالب  اإىل  الطالبية, فهو يهدف  الرعاية  خدمات 

البيئة  مع  والتكيف  النتائج  اأف�سل  على  للح�سول  وطالبة 

تزويدهم  طريق  عن  لهم,  املتاحة  الفر�ص  واغتنام  اجلامعية 

باملهارات الأكادميية التي ترفع من حت�سيلهم العلمي و�سولً 

اجلامعية. الكفاءة  م�ستوى  اإىل  بهم 

تت�سف  مهنية  ع��الق��ة  والتوجيه  الإر���س��اد  عملية  متثل 

بهذا  ال��ق��ي��ام  على  وامل�����س��اع��دة  احل��ل  وت��ق��دمي  بامل�سداقية 

وتنظيمات  اأ�س�ص  على  تقوم  تخ�س�سية  عملية  وفق  احلل 

واإدراك  نف�سه  لفهم  والطالبة  الطالب  اأم��ام  الفر�سة  تتيح 

النمو  من  مزيد  اإىل  ويدفعه  التوافق  مينحه  ب�سكل  قدراته 

نتاجية. والإ

الطالب يف �سوء  مل�ساعدة  ال�سرية  العالقة على  تبنى هذه 

يقود  بدوره  الذي  ال�سامل  النمو  على حتقيق  وميوله  قدراته 

التعلمية. التعليمية  العملية  حت�سني  نحو  الهدف  حتقيق  اإىل 

املر�سد  م��ع  التوا�سل  اإن  وال��ط��ال��ب��ات,  ال��ط��الب  اأب��ن��ائ��ي 

على: للح�سول  الطرق  اأحد  الأكادميي 

- م��ع��رف��ة ال��ت��ق��ومي اجل��ام��ع��ي ال�����س��ن��وي, وم��واع��ي��د ب��دء 

ومواعيد  وال�سيف  والثاين  الأول  الدرا�سي  للف�سل  التدري�ص 

المتحانات. اإجراء 

بالإ�سافة  للتقديرات,  والعليا  الدنيا  احل��دود  معرفة   -

الدرا�سة. ل�سنوات  الرتاكمي  التقدير  ح�ساب  كيفية  اإىل 

- �سروط احلذف, �سروط الإ�سافة, العتذار, الن�سحاب, 

التحويل. التاأجيل,  الإنذارات, 

ت�سحيح  اإع���ادة  بطلب  التقدم  ل��ك  يحق  متى  معرفة   -

اإجابتك. اأوراق 

على  م�ساعدتك  �ساأنه  من  ما  كل  يف  والن�سح  امل�سورة   -

التي  العقبات  وتذليل  امل�سكالت,  وحل  التميز,  اإىل  الو�سول 

درا�ستك. طريق  تعرت�ص 

�سعيد  على  واج��ب��ات  م��ن  عليك  وم��ا  ل��ك  م��ا  معرفة   -

اجلامعة. داخل  �سلوكك 

العمل على حل  مع  تواجهك,  التي  املخاطر  الوقاية من   -

م�سكالت. يطراأ من  قد  ما 

ميكن  ما  على حتقيق  ي�ساعدك  فاملر�سد  الوقت,  اإدارة   -

التزامات. والوفاء مبا يجب من  من رغبات, 

على  الطالب  الأك��ادمي��ي  الإر���س��اد  ي�ساعد  اخل��ت��ام,  ويف 

اجلامعة  ج��ه��ود  وي��دع��م  ج��ه��ة,  م��ن  بكفاءة  درا���س��ت��ه  اإجن���از 

�سوق  يف  املتغريات  مواجهة  على  ق��ادري��ن  ط��الب  لتخريج 

ثانية. جهة  من  العمل 

والأكادميية التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

ما يحققه اإلرشاد األكاديمي

يف حياتنا اليومية, نواجه الكثري 

م���ن امل���واق���ف ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب منا 

بع�ص  اأم��ر,  من  اأك��ر  بني  الختيار 

وبع�سها  �سهلة,  اخل���ي���ارات  ه���ذه 

اأنها  يبدو  التي  ال��ق��رارات  �سعب, 

الأكر �سعوبة هي تلك التي تتطلب 

لأنها  التفكري,  من  اأعمق  م�ستوى 

ق��د تُغري من��ط احل��ي��اة وتُ��وؤث��ر على 

امل�ستقبل.

طريقة  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ 

به  نولد  �سيئاً  ولي�ص  تعلُمها  ميكن 

بالفطرة, ولكنها اإجراءات وخطوات 

ال��ت��ج��ارب  م��ن  ع����ادة  تعلمها  ي��ت��م 

ويق�سد  ال�����س��خ�����س��ي��ة,  وامل���واق���ف 

باّتخاذ القرار اختيار نهج اأو طريق 

من  ع���دد  ب��ني  م��ن  معينة  اآل��ي��ة  اأو 

البدائل واخليارات املتاحة.

ق��رارات  اتخاذ  كيفية  معرفة  اإن 

اأف�سل,  املفتاح حلياة  �سحيحة هي 

ال��ق��رارات يف  اتخاذ  وال��ُق��درة على 

يف  بالثقة  وال�سعور  املنا�سب  الوقت 

مهاراتك, مُيكن اأن يوفر الكثري من 

الوقت واجتناب العديد من املتاعب.

للجميع  احل��ّظ, ميكن  ُح�سن  من 

طريق  ع��ن  اأف�سل  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ت��ط��ب��ي��ق جم��م��وع��ة م���ن ال��ن�����س��ائ��ح 

واملبالغة  الإف��راط  اإن  والإر�سادات؛ 

والتوقعات  الثقة  يف 

ي�ساعد  ما  اأه��م  من 

ق��رارات  اتخاذ  على 

غري �سائبة, فالكثري 

قد يبالغون يف تقدير 

م����ق����دار م����ا مي��ك��ن 

اإجن��ازه وحتقيقه يف 

فرتة زمنية معينة.

اأح��������������د اأه���������م 

اتخاذ  ا�سرتاتيجيات 

مراقبة  ه��ي  ال��ق��رار 

اأن  الأهداف, مبعنى 

الغر�ص  حتديد  يتم 

ب�سوؤال  ال��ق��رار  م��ن 

نف�سك ما هي بال�سبط امل�سكلة التي 

يجب حلها؟ وملاذا يجب حلها؟

من  �سليمة,  ق����رارات  ولت��خ��اذ 

الأف�������س���ل ج��م��ع ُك����ل امل��ع��ل��وم��ات 

ال�������س���روري���ة امل��رت��ب��ط��ة م��ب��ا���س��رة 

القيام  �سي�ساعدك  اإذ  بامل�سكلة, 

يجب  مل��ا  اأف�����س��ل  فهم  على  ب��ذل��ك 

توليد  يف  �سي�ساعد  ك��م��ا  ع��م��ل��ه, 

اأي�ساً  يُن�سح  اأخ��رى,  حللول  اأفكار 

لتقدير  الوقت  من  جزء  بتخ�سي�ص 

احتمالية جناحك, ويف نهاية اليوم, 

قم بتقييم تقديراتك.

اجليدة  القرارات  �سانعو  يُ��درك 

ال��ث��ق��ة  اأن  مت����ام����اً 

اأن  املُ��ف��رط��ة مي��ك��ن 

م�ساكل,  لهم  ت�سبب 

ف��ب��ال��ت��ايل ي��ق��وم��ون 

تفكريهم  ب��ت��ع��دي��ل 

و����س���ل���وك���ه���م وف���ًق���ا 

ل������ذل������ك, ع���ن���دم���ا 

�سعباً  خياراً  تواجه 

لالختيار بني قرارين 

مثاًل, يُف�سل التفكري 

الإي����ج����اب����ي����ات  يف 

اأو  وال�������س���ل���ب���ي���ات 

املحتملة  امل��خ��اط��ر 

لكل قرار على حدة, 

بالت�سرع يف مثل  اإطالقاً  يُن�سح  ول 

هذه احلالت.

اأن قراراتك غري  عندما تكت�سف 

�سحيحة, ا�ساأل نف�سك عن الأ�سباب 

اع��رتف  لح���ق���اً,  جتنبها  وح����اول 

م�ساعرك  كانت  واإذا  باأخطائك, 

تقودك ب�سكل خاطئ, قم بت�سحيح 

اخلطاأ, حتى عند اتخاذ قرار خاطئ 

اأخذ املزيد  فذلك �سوف يُحقق لك 

من احِليطة واحلذر م�ستقباًل.

ال��ت��ي ميكن  ال���درو����ص  م��ن  تعلم 

اك��ت�����س��اب��ه��ا م���ن ك���ل ق����رار خ��اط��ئ 

مراجعة  اجعل  حياتك  يف  تتخذه 

على  بها  قمت  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��ارات 

توؤثر  قد  يومية,  ع��ادة  اليوم,  م��دار 

على  الإيجاب  اأو  بال�سلب  العاطفة 

لذا  منا�سبة,  غ��ري  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ح���اول جت��نُ��ب ت��اأث��ري ذل���ك عليك. 

لك  املقربني  اخل��رة  ذوي  ا�ست�ِسر 

اأي قرار,  وحتدث معهم قبل اتخاذ 

لأن ذلك ي�ساعدك على التو�سل اإىل 

عند  احللول  من  متنوعة  جمموعة 

قرار  لتخاذ  خياراتك  جميع  تقييم 

نهائي, فما ندم من ا�ست�سار. توقف 

عن ال�سعي عن الكمال ول تنتظر اأن 

الثقة  فبناء  مثالياً,  �سيء  كل  يكون 

بالنف�ص والتاأين يف اتخاذ القرارات 

من اأهم ما حتتاج اإليهما.ُكن م�ستقاًل 

ُكن  حولك,  مبن  تتاأثر  ول  وحيادياً 

على ا�ستعداد لتحمل العواقب والتي 

على  اإيجاباً  اأو  �سلباً  توؤثر  اأن  ميكن 

م�ستقبلك, اأحياناً يجب عليك اتخاذ 

قرار �سيئ حتى تتجنب الأ�سواأ.

تعجبني:  جميلة  مبقولة  اأخ��ت��م 

التي  تلك  ه��ي  اللحظات  »اأ�سعب 

تعتزم فيها اتخاذ قرار يوؤملك ولكنه 

�سائب«.

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

يعتر الدخ��ار من الأم��ور املهمة 

يف حياة الأفراد واملجتمعات, فالفرد 

قد مير يف حياته مبراحل وتقلبات 

ل يتوقعها اأو ل ي�ستطيع حتا�سيها, 

تتطلب  ال��ت��ق��ل��ب��ات  بع�ص  اأن  ك��م��ا 

وجود وفرة مالية ليتمكن الفرد من 

مواجهتها ومعاجلة اأثرها, وبالن�سبة 

التنمية  اإن  القول  ميكن  للمجتمع 

ال�ساملة تتطلب العديد من العوامل 

لتحقيقها وو�سول القت�ساد القومي 

ملرحلة النمو الذاتي.

الأف��راد على  ادخار  ن�سبة  تعتمد 

احتياجاته التي تتنوع بني �سروريات 

وكماليات, فال�سروريات هي الأمور 

التي  والأم���ور  الأ�سا�سية  احلياتية 

ي�سعب  اأو  ل��ه��ا  التخطيط  مي��ك��ن 

الإن�سان  اأن  اإىل  بالإ�سافة  توقعها 

بطبيعته تزيد احتياجاته مع تكوين 

اأ���س��رت��ه وزي���ادة ع��دده��ا, ولعل من  

لالإن�سان  الأ�سا�سية  الحتياجات 

على  لها  يخطط  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 

�سبيل املثال �سراء م�سكن, فامل�سكن 

قد ل يتمكن الإن�سان من حتقيقه يف 

عام اأو عامني.

ال�سعوب  ثقافة  يعتر  والدخ���ار 

كما  الكرى,  ال�سناعية  ال��دول  يف 

يعتر كذلك يف بع�ص الدول العربية 

اقت�سادية  اأزم���ات  من  عانت  التي 

ثقافة  ت��ك��ون  وت��ك��اد  �سيا�سية,  اأو 

ال��دول  بقية  يف  معدومة  الدخ���ار 

دول  راأ�سها  وعلى  الغنية  العربية 

بع�ص  ل��دى  وج��وده��ا  رغ��م  اخلليج, 

فئات جمتمعها الذين يعرفون ب�سدة 

اإىل  الدخ���ار  ثقافة  على  حر�سهم 

البع�ص  وي�سميها  الق�سوى  حدودها 

من  وينطلقون  امل��ال,  وح��ب  البخل 

مبداأ »احفظ قر�سك الأبي�ص ليومك 

الأ�سود«.

�سرورة  اأ�سبح  الدخ���ار  اأن  كما 

يف  القت�سادية  الظروف  تفر�سها 

الطاقة  ا�ستخدام  وتر�سيد  التوفري 

الكهربائية واملياه وتر�سيد ا�ستخدام 

والأج��ه��زة  ال�����س��ي��ارات  مثل  ال�سلع 

الكهربائية وغريها عن طريق ح�سن 

ا�ستعمالها كل ذلك �سوف ي�ساهم يف 

ادخار ن�سبة من الدخل الأ�سا�سي.

تاأتي بعد ن�سر  اإن ثقافة الدخار 

فنبداأ  الإن��ف��اق  يف  الرت�سيد  ثقافة 

يف ن�سر هذه الثقافة من البيت اإىل 

العمل,  اإىل  اجلامعة  اإىل  املدر�سة 

جتاوز  ن�ستطيع  لن  كمجتمع  ونحن 

ثقافتي  بدون  القت�سادية  الأزم��ات 

ن�سبة  وتختلف  والدخ��ار,  الرت�سيد 

عوامل  لعدة  وفقاً  لالأ�سر  الدخ��ار 

منها حجم الدخل, ال�ستهالك الذي 

حتدده العوامل املو�سوعية كالأ�سعار 

وعدد الأفراد وامل�ستوى الجتماعي 

الظهور  كحب  ال��ذات��ي��ة  وال��ع��وام��ل 

والتمتع بالقوة واجلاه.

النزعة  اأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن  ل��ع��ل 

ال�ستهالكية لدى املجتمع ال�سعودي 

تتمثل يف عوامل ذاتية لدى الأفراد 

وال�سيطرة  بالقوة  �سعورهم  وه��ي 

كلما زاد ا�ستهالكهم.

وثقافة الدخار لها اأهداف عديدة 

ال�سخ�سي واملجتمعي  امل�ستوى  على 

تنمي  وعائدات  اأرب��اح  منها حتقيق 

وخلق  والوطني,  الفردي  القت�ساد 

تنمية اجتماعية وامت�سا�ص البطالة 

وحت�سني م�ستوى اخلدمات.

ومن وجهه نظري اأن اأبرز اأ�سباب 

ال��ن��زع��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة وال�����س��ل��وك 

ال�سعودي  املجتمع  لدى  التفاخري 

ثقافة الدخ����ار, وه��ذا  ه��و غ��ي��اب 

اأو�سحوا  اقت�ساديون  اإليه  اأ�سار  ما 

اأدن����ى  اح���ت���ل���وا  ال�����س��ع��ودي��ني  اأن 

وفقاً  الدخ��ار  يف  خليجياً  املعدلت 

خا�سة  ل��الدخ��ار  وطنية  ل�سكوك 

درا�سة  اأ�سارت  كما  اخلليج.  ب��دول 

ع��دد  اأن   2015 ع���ام  اق��ت�����س��ادي��ة 

البنوك  من  ال�سعوديني  املقرت�سني 

%62, وذلك ل ي�سمل �سركات  بلغ 

وموؤ�س�سات التق�سيط, وهذا يعني اإن 

ثقافة الدخار يف املجتمع ال�سعودي 

تكاد تكون منعدمة!

عوائق  معاجلة  حلول  اأب���رز  م��ن 

الدخ�����ار يف امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي 

والتي تاأتي بها روؤية اململكة العربية 

رفع  يف  تتمثل   ,2030 ال�سعودية 

من  ال�سعودية  الأ�سر  ادخ��ار  ن�سبة 

اإجمايل الدخل من %6 اإىل 10%, 

الدخ��ار  ثقافة  بغر�ص  ياأتي  وذل��ك 

فبداية  اأولً,  الفردي  امل�ستوى  على 

املنزل  م��ن  تكون  اأن  لب��د  الدخ���ار 

تعليم الطفل على كيفية  يتم  بحيث 

توفري جزء من م�سروفه لأمر اآخر 

يريد حتقيقه.

خلود فرج ال�سهراين

ق�سم اإعالم

فن صناعة القرار

ثقافة االدخار في المجتمع السعودي

د. سطام المدني
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لوحة الفعاليات
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مؤتمرمهرجان

معرضمعرض

معرضمعرض

ورشةحملة

محاضرةفعالية

معرضمنتدى

�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

امللك عبدالعزيز ملزايني الإبل

الوقت: من ٩�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: نادي الإبل

املكان: ال�صياهد اجلنوبية للدهناء - الرحمية

ال�صالمة املرورية

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: �صركة هوادي املحدودة

املكان: فندق الريتز كارلتون

وهج زينة ال�صفحة املخطوطة

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: مركز امللك في�صل للبحوث 

والدرا�صات الإ�صالمية

املكان: متحف الفي�صل

 وملتقى لِك القيادة 2

الوقت: من ٥م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �صركة الطيار للعالقات العامة 

واخلدمات

املكان:  فندق كمبين�صكي - برج رافال

هال بال�صتاء

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: فازا لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: خمرج ١6 - �صوق بازار

الريا�ص الدويل للكتاب

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة والإعالم

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

 »ادخارك اأمان«

الوقت: من ٤٫٣٠م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: املركز ال�صعودي للم�صوؤولية 

الجتماعية

املكان: جمعية الأطفال املعوقني

فر�صة عمل للطالبات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: وكالة عمادة �صوؤون الطالب ل�صوؤون 

الطالبات

املكان:  مبنى2٥ الدور الأول ور�صة عمل رقم ٤

مزولة

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�صعودية اخلريية ملر�ص 

الزهامير

املكان: العمارية هيلز

الذكاء ال�صطناعي: ما هو؟ جمالته وتطبيقاته

الوقت: من ١2م اإىل 2م

اجلهة املنظمة: عمادة البحث العلمي

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الدور الأول

 جامعة اليمامة الهند�صي 2٠١٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جامعة اليمامة

املكان: جامعة اليمامة

 ال�صعودي الدويل للطريان

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٧م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص

املكان: اأر�ص مطار الثمامة
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16 �شعبان20 رجب

معرضدورة

مؤتمرمعرض

معرضمعرض

مهرجانمنتدى

ملتقىدورة

معرضندوة

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: مناهج البحث يف اكت�ضاب اللغة الثانية

Alison Mackey :امل�ؤلف

املرتجم: عقيل حامد ال�ضمري

ال�ضنة: 1440

و�ضف الكتاب:

 قييام بتاأليف هييذا الييكييتيياب جمم�عة ميين  الييبيياحييثييني  والأكييادمييييييني من 

خمتلف اجلامعات، حيث يتميز بعدد من املزايا تتيح املقارنة بني املناهج 

ا�ضتخدام  لكيفية  اأمثلة  تقدم   التي  املعرو�ضة  البح�ث  ومنيياذج  املختلفة؛ 

امليينيياهييج املختلفة يف عيييدد ميين الييدرا�ييضييات. ويييعييد كييذلييك مييرجييعييًا للطالب 

واملتخ�ض�ضني يف تدري�س »مناهج البحث«، اأو اأي مقّرر م�ضابه يتعامل مع 

ق�ضايا املنهج يف بح�ث اكت�ضاب اللغة الثانية.

النظرية والتطبيق يف نظرية ال�ضتجابة للفقرة

 

�س�س نظرية ال�ستجابة للفقرة ومناذج بيانات 
ُ
ي�ستعر�س هذا الكتاب اأ

بحثية يتم حتليلها با�ستخدام برامج حا�س�بية خا�سة. ونتائج التحليل، 

وحدودها ودللتها، كذلك يعد هذا الِكتاب مرجعاً للباحثني. وقد قام 

بتاأليفه R. J. de Ayala وترجمه عبداهلل زيد الكيالين- اإ�سماعيل 

�سالمة الرب�سان.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ت�صميم وبناء املقرر الدرا�صي لأع�صاء هيئة التدري�ص 

اجلدد »تخ�ص�صات �صحية«

الوقت: من ٩�ص اإىل 2م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان:  مركز التعليم الطبي ـ كلية الطب اأو كلية طب الأ�صنان

الريا�ص لل�صفر

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:اأ�صا�ص لتنظيم املعار�ص

املكان: فندق الفي�صلية

 املراأة ال�صعودية

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�صرق الأو�صط

املكان: فندق الفور�صيزون

 الإقليمي الثاين ل�صالمة الغذاء والرعاية ال�صحية

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: فندق هوليداي ان الق�صر– العليا

املكان: فندق هوليداي اإن الق�صر– العليا

 التذوق 2٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١2م

اجلهة املنظمة: خرباء املعار�ص واملوؤمترات

املكان: قاعه اأو�صا للمنا�صبات

�صالون املجوهرات

الوقت: من 6م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ريد �صنيدي لتنظيم املعار�ص

املكان: فندق الفي�صلية

املياه ال�صعودي

الوقت: من ٧�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: وزارة البيئة واملياه والزراعة

املكان: فندق فريمونت الريا�ص

مذاق الطريق

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة اأو�صمة الإعالم لتنظيم 

املعار�ص واملوؤمترات

املكان: �صڤن مونز

التدري�ص اجلامعي الفعال لأع�صاء هيئة التدري�ص 

اجلدد »تخ�ص�صات �صحية«

الوقت: من ٩�ص اإىل 2م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان:  مركز التعليم الطبي ـ كلية الطب اأو كلية طب الأ�صنان

 ال�صفر وال�صتثمار ال�صياحي 2٠١٩

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٧م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث 

الوطني

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص طريق امللك عبداهلل

 التاأمني ال�صعودي اخلام�صة

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الت�صويق ال�صامل

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

ري�صتاتك�ص الريا�ص العقاري

الوقت: من ٤م اإىل ١م

اجلهة املنظمة: رامتان للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

رجب

1440ه�

( مار�س )

2019م



خل�ست در��سة علمية حديثة �إىل 

�لبيولوجية  �ل�ساعة  ��سطر�ب  �أن 

للج�سم قد يزيد �حتمال من تعر�ض 

�الأ���س��خ��ا���ض ال���س��ط��ر�ب��ات �مل���ز�ج، 

كل  يف  ت��دق  �لبيولوجية  و�ل�ساعة 

تقريًبا،  �جل�سم  خ��اي��ا  م��ن  خلية 

�الأن�����س��ج��ة يف  ع��م��ل  كيفية  وت��غ��ر 

�الإيقاع �ليومي.

ن�سرت  �لتي  �لدر��سة،  ووج��دت 

�لنف�سي  للطب  الن�سيت  دوري��ة  يف 

�أن  �ألف �سخ�ض،   91 و�أجريت على 

للج�سم  �لبيولوجية  �ل�ساعة  تعطل 

م��رت��ب��ط ب��االك��ت��ئ��اب و�ال���س��ط��ر�ب 

ث��ن��ائ��ي �ل��ق��ط��ب وم�����س��اك��ل �أخ���رى 

وم�ساكل نف�سية �أخرى.

غا�سكو  بجامعة  باحثون  وق��ال 

�إن هذ� مبثابة حتذير  �إ�سكتلند�  يف 

�أق��ل  �أ���س��ب��ح��ت  �ل��ت��ي  للمجتمعات 

تو�فقاً مع هذه �الإيقاعات �لطبيعية.

مل  �لدر��سة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

تنظر �إىل ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول، 

قال د�نييل �سميث، �أحد �لباحثني يف 

جامعة غا�سكو، �إنه من »�ملرجح« �أن 

من  يعانون  �لذين  �الأ�سخا�ض  بع�ض 

و�سائل  ي�ستخدمون  رمبا  �سعوبات 

�لتو��سل �الجتماعي يف �لليل.

هاتفي  فاإن  »بالن�سبة يل،  وق��ال: 

�لعا�سرة  �ل�ساعة  يُغلق  �مل��ح��م��ول 

الأنه  �الأم��ر،  م�ساء، وهذ� كل ما يف 

من �لو��سح �أننا مل نتطور لكي ننظر 

�إىل �ل�سا�سات يف �لوقت �لذي يتعني 

علينا �أن ننام«.

و�رتدى �الأ�سخا�ض �لذين �سملتهم 

�لدر��سة �أجهزة ملر�قبة �لن�ساط ملدة 

�أ�سبوع ملعرفة مدى تعطل �ساعاتهم 

�لبيولوجية.

�لذين كانو� ن�سيطني  وقد �ُسنف 

�لن�سطني  غر  �أو  �لليل  يف  للغاية 

من  يعانون  �أنهم  على  �لنهار  �أثناء 

تعطل �ساعتهم �لبيولوجية.

وك���ان ه����وؤالء �الأ���س��خ��ا���ض �أك��ر 

و10   6 بني  ت��ر�وح  بن�سبة  عر�سة 

�ملز�ج  با�سطر�ب  لاإ�سابة  �ملئة  يف 

�أثناء  �لن�سطني  باالأ�سخا�ض  مقارنة 

�لنهار وغر �لن�سطني �أثناء �لليل.

لي�ست  »ه����ذه  ���س��م��ي��ث:  وق����ال 

�خ��ت��اف��ات ك���ب���رة، ل��ك��ن �ل�����س��يء 

�مل��ل��ف��ت ل��ل��ن��ظ��ر ه���و �أن���ه���ا م��وؤك��دة 

�لنتائج �ملثرة  �لكثر من  للغاية يف 

لاهتمام«.

�أعلى  معدالت  �لدر��سة  ووجدت 

لاكتئاب و�ال�سطر�ب ثنائي �لقطب 

و�ل�سعور بالوحدة و�نخفا�ض �ل�سعور 

�ملز�جي  �ال�ستقر�ر  وعدم  بال�سعادة 

من  يعانون  �لذين  �الأ�سخا�ض  لدى 

��سطر�ب �ل�ساعة �لبيولوجية.

وم���ع ذل����ك، ال مي��ك��ن ل��ل��در����س��ة 

�إذ� كان هذ� �ال�سطر�ب  معرفة ما 

�أنه جمرد  �أو  �لعقلي  �ملر�ض  ي�سبب 

ع��ر���ض م��ن �أع��ر����س��ه، وم���ن �أج��ل 

معرفة ذلك، يجب �إجر�ء �ملزيد من 

�لبحوث.

تاأثًر�  �أنحاء �جل�سم  ويتاأثر جميع 

�لتي  �لبيولوجية،  بال�ساعة  ق��وًي��ا 

وم�ستويات  �مل��ز�ج  تغير  �إىل  ت��وؤدي 

�جل�سم  ح��ر�رة  ودرج��ة  �لهرمونات 

و�لتمثيل �لغذ�ئي يف �إيقاع يومي.

وحتى خطر �الإ�سابة بنوبة قلبية 

يرتفع كل �سباح بينما ي�ستعد �جل�سم 

لبد�ية يوم جديد.

�لدر��سة  »تخربنا  �سميث:  وق��ال 

للغاية  �لبيولوجية مهمة  �ل�ساعة  �أن 

�مل��ز�ج،  با�سطر�بات  يتعلق  م��ا  يف 

يف  �أك��رب  �أولوية  نعطيها  �أن  وينبغي 

�لبحث ويف �لطريقة �لتي ننظم بها 

جمتمعاتنا«.

سجناء الجغرافيا
تيم مار�سال

ق������دم �مل������وؤل������ف ت��ي��م 

�لكتاب  هذ�  يف  مار�سال 

روؤي���ت���ه ع���ن �أث����ر �مل��ن��اخ 

�لطبيعية  و�لت�ساري�ض 

و�مل���وق���ع �جل���غ���ر�يف يف 

�ال�سر�تيجيات  ف��ه��م 

�أو  ل��دول��ة  �ل�سيا�سية 

مبا  بعينها،  منطقة 

ت�سمله من تاأثر فكري 

م��ن��اط��ق  وث���ق���ايف يف 

ح�سا�سة ومعقدة من 

�لعامل، �سملت:  هذ� 

رو����س���ي���ا و�ل�����س��ني 

�ملتحدة  و�ل��والي��ات 

�لاتينية  و�أمريكا 

و�ل�����س��رق �الأو���س��ط 

و�أف��ري��ق��ي��ا و�أوروب�����ا و�ل��ي��اب��ان وك��وري��ا، 

وجريناند و�لقطب �ل�سمايل.

حتليلية نظرة 

�أحد�ث �لعامل بناًء على �لعو�مل  قدم �لكتاب حماولة لفهم 

�جلغر�فية، من جبال و�أنهار وبحار، باعتبار �أن  هذه �خل�سائ�ض 

قر�ر�تها  وحت��دد  �لبلد�ن،  تلك  يف  قوة  �أو  �سعف  نقاط  متثل 

حتليلية  نظرة  �ملوؤلف  قدم  �لطرح  هذ�  �سياق  ويف  �مل�سرية؛ 

�سملت بع�ض �الأ�سئلة مثل: ماذ� يعني �أن يكون لرو�سيا �أ�سطول 

بحري، يف حني �أن مو�نئها متجمدة �ستة �أ�سهر يف �لعام؟ ما هو 

د �أوروبا  م�ستقبل �ل�سني �ملقيدة جغر�فياً؟ وما �أ�سباب عدم توحُّ

ب�سكل كامل؟!

ال�سوري الو�سع 

يف عام 2012، وبينما �سوريا منحدرة نحو م�ستنقع �حلرب 

، ي�ساهد عن بُعد قرية  �الأهلية، وقف تيم مار�سال على قمة تلٍّ

ذ�  �حل��ادث  هذ�  �أن  حينها  يفكر  ومل  �لدخان،  منها  يت�ساعد 

ملاذ� حترق  �ل�سوريون  �أ�سدقاوؤه  له  �أو�سح  حتى  كبر،  مغزى 

من  �آتًيا  �لهجوم  كان  لقد  �خل�سو�ض؟  وجه  على  �لقرية  تلك 

من  �ملهاجمون  ن  متكَّ �إذ�  �لقرية،  هذه  من  ميًا  تبعد  منطقة 

�لو�دي  يربطو�  �أن  ي�ستطيعون  فاإنهم  �ل��و�دي،  على  �ل�سيطرة 

� �إىل �لطريق �ل�سريع، وهذ�  مبنطقة �أخرى تكون بدورها ممًرّ

�ملهاجمني  لدى  ولكن  ��سر�تيجًيا،  ك�سًبا  ذ�ته  حدٍّ  �سيكون يف 

د من  خطة �أبعد من ذلك بكثر؛ �إذ� ف�سلت �سوريا يف �أن تتوحَّ

جديد؛ فيمكن �أن تكون هذه �ملنطقة نو�ة لدويلة يف �مل�ستقبل!

جغرايف ت�سابه 

من وجهة نظر مار�سال، �الأمر �لذي حدث يف �سوريا ي�سبه 

عندما  �ليوغو�سافية،  �حل��روب  يف  ح��دث  ما  كبر  حد  �إىل 

خطط �لزعماء �ملحليون الإمرب�طور�تهم، �أن تقوم على عمليات 

�لتطهر �لعرقي و�ملذ�بح �جلماعية. كتب مار�سال: »يف �ل�سابق، 

�أرى  �أن  فيمكنني  �الآن  �أما  �لقرية فقط،  �حر�ق  �أ�ساهد  كنت 

�ل�سيا�سية  تُ�ساغ �حلقائق  و�أدرك كيف  �أهميته �ال�سر�تيجية، 

من �أ�سباب مادية حم�سو�سة«.

وفعال ب�سيط  منهج 

موؤلف �لكتاب تيم مار�سال، حمرر �سيا�سي �سابق يف �سكاي 

بلًد�،   30 يف  ن��ز�ع  مناطق  غطى  �سي،  بي  بي  ومر��سل  نيوز، 

ومنطقة  و�لعر�ق  �ل�سابقة  ويوغو�سافيا  �أفغان�ستان  �سملت 

ولكنه  ب�سيط  منهج  على  �لكتاب  هذ�  يقوم  �الأو�سط.  �ل�سرق 

ال؛ فمن خال ع�سرة ف�سول، وع�ْسر خر�ئط تغطي مناطق  فعَّ

لت �جلغر�فيا لي�ض  �لقوى �لعاملية �ملوؤثرة، ي�سرح ويعلل كيف �سكَّ

فقط �لتاريخ يف هذه �ملنطقة، بل م�سرها �أي�ًسا.

اأفريقيا فو�سى 

يطرح �ملوؤلف �أ�سئلة �سعبة ويقدم �إجابات قاطعة، مثل: ملاذ� 

تعج �أفريقيا وهي مهد �حل�سارة �الإن�سانية مبثل هذه �لفو�سى؟ 

�لقليل  ولكن  تزدهر،  مل  �لعامل  يف  �ملناطق  من  �لكثر  »هناك 

منها مثل �أفريقيا! على �لرغم من ميزة ن�سوء �أول �إن�سان عاقل 

بها قبل حو�يل 200.000 �سنة«، ويعزو �الأمر �إىل �سببنْي، هما: 

�أفريقيا  ففي  �ل�ساالت؛  و�نت�سار  طبيعية،  مو�نئ  وجود  عدم 

�لعديد من �الأنهار �لكبرة، ولكنها، كما يقول: »رديئة يف نقل �أيِّ 

�سيء«، ب�سبب وجود �ل�ساالت �ملتتابعة.

اأوروبا ازدهار 

يف �ملقابل، جند �أن نهر �لر�ين، وال�سيما عند �ت�ساله بنهر 

�لد�نوب، �لذي مير عرب �لعديد من �لبلد�ن �الأوروبية، �ساعد 

دها، يف حني �أن �الأنهار  على مرِّ �لقرون يف �زدهار �أوروبا وتوحُّ

زمبيزي،  ونهر  و�لكونغو  و�لنيجر  �لنيل،  �أفريقيا،  يف  �لكربى 

�أفريقيا  �أنَّ هناك مناطق ياب�سة �سا�سعة يف  غر مت�سلة. كما 

لت من خال �ل�سحر�ء �لكربى و�ملحيط �لهندي و�ملحيط  �ُسكِّ

عن  بال�سكان  �ملاأهولة  �ملناطق  عزلة  من  يزيد  �الأطل�سي؛ مما 

تاأثر �لتكنولوجيا �لقادمة من �لغرب، و�لتيار�ت �لفكرية، ومما 

يزيد �لطني بلة يف هذه �لعزلة: تركة �ال�ستعمار �لكارثية عرب 

�لقرون.

قــــــــــــــــرأت لك..

�الآب��اء  يختلف  �أن  �لطبيعي  م��ن 

�آثار  لكن  يتجادلو�،  و�أن  و�الأمهات 

ه����ذه �خل���اف���ات ع��ل��ى �الأط���ف���ال 

وطويل  كبر  ب�سكل  وتوؤثر  متنوعة 

�الأمد على �ل�سحة �لعقلية و�لتطور 

بني  �لعاقة  ولي�ست  �لطفل.  ل��دى 

�الأهل و�أطفالهم هي وحدها �ملوؤثرة، 

بينهما  فيما  �لو�لدين  فالعاقة بني 

�جلو�نب  كافة  على  �الأث��ر  كبر  لها 

�ل�سحة  من  ب��دًء�  �لطفل،  ن�ساأة  يف 

�الأكادميي  �لنجاح  وحتى  �لنف�سية 

و�لعاقات �مل�ستقبلية.

ودولية  بريطانية  �أب��ح��اث  ت�سر 

على مدى عقود من خال  �أجريت 

منازلهم،  يف  �الأ���س��ر  بع�ض  مر�قبة 

�إىل  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��ر�ت  ومتابعتهم 

ك��ان��و� عر�سة  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال  �أن 

مل�����س��اه��دة �خل��اف��ات ب��ني �أه��ل��ه��م، 

معدالت  يف  زي��ادة  لديهم  تكون  قد 

لهرمون  و�إف�����ر�ز  �ل��ق��ل��ب  ���س��رب��ات 

�لتوتر.

ك��م��ا ب��ي��ن��ت �الأب����ح����اث �أن����ه قد 

ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى �ل��ر���س��ع و�الأط���ف���ال 

تطور  تعطل  ع��ام��ات  و�مل��ر�ه��ق��ني 

�لدماغ، و��سطر�بات �لنوم، و�لقلق، 

�ل�سلوك  و����س��ط��ر�ب  و�الك��ت��ئ��اب، 

وغرها من �مل�ساكل �خلطرة نتيجة 

خافات  ت�سوبها  �أ�سرة  يف  للعي�ض 

حادة ومزمنة بني �لو�لدين.

وقد تظهر هذه �الآثار �أي�ًسا عند 

�الأطفال يف �الأ�سر �لتي يختلف فيها 

�لو�لد�ن ب�سكل م�ستمر ولكن ب�سورة 

�لذين  باالأطفال  مقارنة  حدة،  �أقل 

حل  يف  �لبناء  للنقا�ض  �أهلهم  يلجاأ 

م�ساكلهم ونز�عاتهم.

بع�ض  هنالك  �أن  �لدر��سة  وترى 

�ملفاهيم غر �لدقيقة حول ما يوؤثر 

�ملثال،  �سبيل  فعلى  �الأط��ف��ال،  على 

�أو  �لطاق  �إىل  ينظر  كان  ما  غالباً 

تاأثر  لهما  �أنهما  على  �النف�سال 

�سلبي على �لعديد من �الأطفال.

لكن يف بع�ض �حلاالت، ميكن �أن 

ت��ك��ون �جل���د�الت �ل��ت��ي حت��دث بني 

�لو�لدين قبل و�أثناء وبعد �النف�سال 

�الأث��ر  ه��ذ�  ت��رك  عن  �مل�سوؤولة  هي 

ولي�ض  �الأط����ف����ال،  ل���دى  �ل�����س��ل��ب��ي 

�النف�سال بحد ذ�ته.

�أن  �عتقدنا  لطاملا  وب��امل��ق��اب��ل، 

�لور�ثة، يف كثر من �الأحيان، تلعب 

��ستجابة  كيفية  حت��دي��د  يف  دوًر� 

�الأط���ف���ال ل��ل��خ��اف��ات ب��ني �أه��ل��ه��م، 

يف  مركزي  دور  لها  »�لطبيعة«  و�أن 

تلعب  �إذ  للطفل،  �لعقلية  �ل�سحة 

دور�ً يف م�ساكل مثل �لقلق و�الكتئاب 

و�لذهان.

ب��اأن  �الع��ت��ق��اد  ح��ال��ًي��ا،  ويتنامى 

�ل��ك��ام��ن��ة ور�ء  �مل��خ��اط��ر �جل��ي��ن��ي��ة 

�أن  ميكن  �ل�سيئة  �لعقلية  �ل�سحة 

ت�سبح �أ�سو�أ �أو �أف�سل، �عتماًد� على 

�حلياة �الأ�سرية.

حديثة  علمية  در����س��ة  خل�ست 

وحمبي  �ل�����س��ه��ر  ع�����س��اق  �أن  �إىل 

عليهم  ي�سعب  ممن  متاأخًر�،  �لنوم 

�أكر  هم  �ل�سباح،  يف  �ال�ستيقاظ 

�لفئات عر�سة خلطر �لوفاة �ملبكرة 

مقارنة باأولئك �لذين ينامون مبكر�ً 

مبكًر�. وي�ستيقظون 

�سملت  �لتي  �لدر��سة،  وتو�سلت 

�أن  �إىل  �سخ�ض،  �أل��ف   433 نحو 

�أك���ر عر�سة  �ل�����س��ه��ر ه��م  حم��ب��ي 

 10 بن�سبة  �ملبكرة  �ل��وف��اة  خلطر 

يف �مل��ئ��ة، م��ق��ارن��ة ب��اأول��ئ��ك �ل��ذي 

خل�ست  كما  م��ب��ك��ًر�.  ي�ستيقظون 

�إىل �أن �أولئك �لذين ي�ستيقظون يف 

عر�سة  �الأك��ر  هم  متاأخرة  �أوق��ات 

باأمر��ض  لاإ�سابة  �الأرج���ح  على 

عقلية وج�سدية.

وق���ال �مل�����س��رف��ون ع��ل��ى �إع���د�د 

بذل  �إىل  حاجة  ثمة  �إن  �لدر��سة 

حمبي  مل�ساعدة  �جلهود  من  مزيد 

�ل�سهر على »�ال�ستيقاظ مبكًر�«.

�سملتهم  مم��ن  �ل��ع��ل��م��اء  وط��ل��ب 

�لدر��سة، وتر�وح �أعمارهم بني 38 

و73 عاًما، �أن ي�سنفو� �أنف�سهم من 

على  �سباًحا  �ال�ستيقاظ  »فئة  بني 

�ال�ستيقاظ  »فئة  �أو  ق��اط��ع«  نحو 

»فئة  �أو  معتدل«  نحو  على  �سباحا 

�ل�سهر على نحو قاطع«.

ن�سرتها  �لتي  �لدر��سة،  وتناولت 

�ل���دوري���ة �ل��دول��ي��ة ل��ع��ل��م �الأح��ي��اء 

�لزمني، بالبحث حاالت �لوفاة بني 

�ست  نحو  بعد  �مل�ساركني  �أول��ئ��ك 

�سنو�ت ون�سف.

�ل�سن،  مثل  عو�مل،  �سبط  وبعد 

و�جل��ن�����ض، و�ل���ع���رق، و�ل��ت��دخ��ني، 

وم��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة �جل�����س��م، و�حل��ال��ة 

تو�سل  و�القت�سادية،  �الجتماعية 

�لوفاة  �حتمال  �أن  �إىل  �لباحثون 

معدالته  �أدن��ى  �إىل  ير�جع  �ملبكرة 

�إىل  ينتمون  �لذين  الأولئك  بالن�سبة 

نحو  على  �سباًحا  �ال�ستيقاظ  »فئة 

�حتماالت  ت��زد�د  ق��اط��ع«، يف حني 

�ساعة  لديهم  ملن  بالن�سبة  �ل��وف��اة 

متاأخرة. بيولوجية 

�أن  �إىل  �ل��در����س��ة  خل�ست  كما 

�لفئات  �أك���ر  ه��م  �ل�سهر  ع�����س��اق 

نف�سية  مب�سكات  لاإ�سابة  عر�سة 

و�الإ���س��اب��ة  �مل��ئ��ة،  يف   90 بن�سبة 

يف   30 بن�سبة  �ل�����س��ك��ري  مب��ر���ض 

�الإ�سابة  �حتمال  عن  ف�سًا  �ملئة، 

�له�سمي  �جل��ه��از  يف  مب�سكات 

و�لع�سبي.

وق���ال���ت ك��ر���س��ت��ني ك��ن��وت�����س��ون 

�الأ�ستاذ �مل�ساعد بكلية طب فينربغ 

�الأمريكية  وي�سرن  ن��ورث  بجامعة 

ومعاناة  نف�سي،  �إجهاد  يحدث  »قد 

يف  �لطعام  ت��ن��اول  نتيجة  للج�سم 

�ل��وق��ت �خل���ط���اأ، وع���دم مم��ار���س��ة 

�لتمرينات �لريا�سية بطريقة كافية، 

وعدم �لنوم بطريقة كافية، و�ل�سهر 

ل���ي���ًا، ورمب����ا ت��ع��اط��ي �مل���خ���در�ت 

»هناك  و�أ���س��اف��ت:  �ل��ك��ح��ول«.  �أو 

جمموعة كاملة من �ل�سلوكيات غر 

بال�سهر«. �ل�سحية �ملرتبطة 

السهر واالستيقاظ المتأخر يزيدان »خطر الوفاة«

االكتئاب وسوء المزاج مرتبطان باضطراب الساعة البيولوجية

جدل وخالفات الوالَدين يؤثران على عقول األطفال
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ي���ق���ول امل�����ش��ت�����ش��ار ال���رب���وي 

واالج���ت���م���اع���ي ال���دك���ت���ور ج��ا���ش��م 

املطوع: من خالل متابعتي للر�شائل 

ا�شتطعت  لال�شت�شارات  وتقدميي 

اأ�شناف:  االآباء خلم�شة  اأ�شنف  اأن 

»مهمل، مت�شاهل، مت�شلط، م�شتبد، 

وحمافظ مرن«.

مع  �شلبي  �شخ�ص  املهمل  االأب 

وال  م�شوؤوليتهم  يتحمل  ال  اأبنائه 

وم�شاكلهم،  متطلباتهم  مع  يتفاعل 

�شاألتها  ل��و  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع���دة  وه��ن��اك 

اأن��ت  كنت  اإذا  �شتكت�شف  لنف�شك 

وه��ي: هل  اأم ال،  ال�شنف  من هذا 

العاطفية  طفلك  باحتياجات  تهتم 

والعلمية؟  والرفيهية  واجل�شدية 

اليومي؟  طفلك  ج��دول  تعرف  هل 

ه��ل ت���رك ط��ف��ل��ك اأوق���اًت���ا كثرية 

لوحده؟ هل تعرف اأ�شدقاء اأبنائك 

ت�شارك  هل  باملدر�شة؟  ومدر�شيه 

لو  اخلارجية؟  براجمه  يف  طفلك 

اأنك  يعني  اإجابتك »ال« فهذا  كانت 

املت�شاهل فهو  اأما االأب  اأب مهمل. 

الذي ي�شتجيب لطلبات اأبنائه لكنه 

ويحر�ص على  ال يطلب منهم �شيئاً 

باأخطائهم حتى ال  مواجهتهم  عدم 

عدة  وه��ن��اك  ل��ه،  حمبتهم  يخ�شر 

اأ�شئلة لو �شاألتها لنف�شك �شتكت�شف 

ال،  اأم  ال�شنف  ه��ذا  م��ن  كنت  اإذا 

قوانني  الأب��ن��ائ��ك  ت�شع  ه��ل  وه���ي: 

داخ��ل  تطبيقها  يف  ح��ازم��اً  وت��ك��ون 

املنزل وخارجه؟ هل تتجنب ال�شراع 

ت�شع  هل  اأبنائك؟  مع  واالختالف 

مكافاآت الأبنائك دائماً حتى ينفذوا 

ما تريد؟ لو كانت اإجابتك »ال« فهذا 

يعني اأنك اأب مت�شاهل.

ال��ذي  فهو  املت�شلط  االأب  اأم���ا 

بت�شرفاتهم  ويتحكم  اأبناءه  يراقب 

من  للتعلم  م�شاحة  لهم  ي��رك  وال 

لو  اأ�شئلة  ع��دة  وهناك  اأخطائهم، 

اإذا كنت  لنف�شك �شتكت�شف  �شاألتها 

وه��ي: هل  اأم ال،  ال�شنف  من هذا 

يف  تتحكم  عندما  ب�شعادة  ت�شعر 

طفلك وينفذ ما تريده حتى لو كان 

يخالفك الراأي؟ هل ترف�ص ما يقوله 

هل  لراأيك؟  خمالفاً  كان  اإذا  ابنك 

تاأخر  اإذا  وال�شراخ  للع�شبية  تلجاأ 

واأوام��رك؟  تنفيذ طلباتك  ابنك يف 

هل تلجاأ للتهديد والوعيد اإذا حاول 

طفلك اأن يقاومك؟ لو كانت اإجابتك 

»نعم« فهذا يعني اأنك اأب مت�شلط.

اأما االأب امل�شتبد فهو الذي يريد 

ب�شكل  واأوام���ره  قوانينه  تُطبَّق  اأن 

عدم  على  ويعاقب  وف���وري  �شريع 

لو  اأ�شئلة  ع��دة  وه��ن��اك  التطبيق، 

اإذا كنت  لنف�شك �شتكت�شف  �شاألتها 

وه��ي: هل  اأم ال،  ال�شنف  من هذا 

دون  قوانينك  بتطبيق  طفلك  تاأمر 

ترى  هل  وقدراته؟  لظروفه  النظر 

وابنك  �شواب  على  دائ��م��اً  نف�شك 

على خطاأ؟ هل تكرث من ا�شتخدام 

اإذا  العقاب لينفذ طفلك ما تقول؟ 

كانت اإجابتك »نعم« فهذا يعني اأنك 

اأب م�شتبد.

اأما االأب املحافظ املرن فهو الذي 

يحر�ص على تطبيق القيم وااللتزام 

االأب��ن��اء من  م��ع حماية  ب��االأخ��الق 

اأبناءه  ويعطي  خارجي،  تدخل  اأي 

اآرائهم  عن  والتعبري  للحوار  املجال 

اإعطائهم  م��ع  ويوجههم  ويتابعهم 

م�شاحة للحرية واحلركة.

ويف  ال�شعادة  مفهوم  يف  الفال�شفة  اختلف 

االأ�شياء التي جتعل االإن�شان �شعيداً يف حياته، 

ومن اأبرز واأ�شهر اآراء الفال�شفة يف هذا املجال 

ما يلي:

- الفيل�شوف اليوناين اأر�شطو قال: ال�شعادة 

وجود  ال  التي  باللذة  وثيق  ارتباط  ولها  ل��ذة، 

لالأمل واالإزعاج فيها.

- الفيل�شوف االإيطايل توما االإكويني يرى اأن 

ال�شعادة الب�شرية التامة ال تتحقق اإال عند قدرة 

االإن�شان على معرفة جوهر الكون.

باروخ  الهولندي  الفيل�شوف  عند  ال�شعادة   -

تعني  »االأخ��الق«  كتابه  �شبينوزا كما ذكرها يف 

عند  وندركها  بها  ن�شعر  التي  والفرح  الغبطة 

حتررنا من اخلرافات واالأهواء.

- الفارابي ذكر ال�شعادة وو�شفها باأنها اأعظم 

وتتحقق  االإن�شان  بها  ينعم  قد  التي  اخل��ريات 

باالطمئنان الداخلي والر�شا اخلازجي.

- االإمام الغزايل يرى اأن معرفة اهلل عز وجل 

هي اأ�شا�ص ال�شعادة واللذة عند االإن�شان، وف�شل 

العني  ل��ذة  اإىل  مها  وق�شَّ ال��ل��ذة،  عن  احلديث 

االأ�شوات  ب�شماع  االأذن  بال�شور احل�شنة، ولذة 

الطيبة، ولذة القلب يف معرفة اهلل تعاىل، فكلّما 

كان القلب قريباً من ربه كان خملوقاً �شعيداً.

- اأما الفيل�شوف الفرن�شي اآالن باديو يرى اأن 

بالرغبة  يتم�شك  عندما  �شعيداً  يكون  االإن�شان 

الّتمييز  على  ق��ادراً  يجعله  وذلك  الفل�شفة؛  يف 

بني ال�شعادة احلقيقية و�شعادة اإ�شباع الرغبات، 

يف  راغباً  تكون  اأن  بد  ال  �شعيداً  تكون  وحتى 

تغيري العامل، فريى باديو اأن ال�شعادة احلقيقية 

تكمن يف متعة امل�شتحيل.

- عامل االجتماع البولندي زيغمونت باومان 

حتدث عن ال�شعادة فو�شفها باأنها ِكفاح ولي�شت 

مكافاأة، كما اأّنها لي�شت فرحاً دائماً.

اأجريت درا�شة على جمموعة من  - وختاماً 

النا�ص ال�شعداء يف حياتهم ملعرفة الفرق بينهم 

وين النا�ص العاديني، ومت خاللها الك�شف عن اأن 

االإن�شان ال�شعيد ي�شعر بنف�ص امل�شاعر ال�شلبية 

اأن الفرق  اإال  التعي�ص؛  التي ي�شعر بها االإن�شان 

ب�شكل  يتعافى  ال�شعيد  االإن�شان  اأن  الوحيد هو 

بتطوير  قام  الأنه  ال�شلبية؛  م�شاعره  من  اأ�شرع 

مناعة لنف�شه �شد تلك امل�شاعر، لهذا فال�شعادة 

طوال  �شعيد  اإن�شان  يوجد  وال  دائمة،  لي�شت 

حياته.

ماذا تعرف عن قانون السعادة »X 8 3«؟
املطوع  جا�شم  ال��دك��ت��ور  حت��دث 

فقال  ال�شعادة  لقانون  جتربته  عن 

عمل خطة حلياته  اأن  اكت�شف  اإنه 

قد �شاعدته كثرياً يف تنظيم اأموره 

بتقييم  قام  اأهدافه؛ حيث  وحتقيق 

حياته  جم���االت  جميع  يف  نف�شه 

»ق��ان��ون  ي�شمى  م��ا  وه���و  امل��ه��م��ة، 

ال�شعادة 8x3« وكيفّية تطبيق هذا 

القانون هي كالتايل:

جم��االت  ث��م��ان  يف  نف�شك  قيم 

وهذه  ع�شرة،  اإىل  واحد  من  مهمة 

عالقتك  »ال�شحة،  هي  امل��ج��االت 

ولعبك،  ترفيهك  بربك،  واإمي��ان��ك 

ال��ع��ائ��ل��ة واالأ����ش���دق���اء، اأم���وال���ك 

وا�شتثماراتك، م�شاعرك، تعليمك، وخدمتك ملجتمعك«.

واإذا وجدت اأن اأحد هذه املجاالت كان تقييمها اأقل من خم�ص، 

فهذا يعني اأن عليك اأن تخ�ش�ص وقتاً اأكرب لزيادة هذا التقييم حتى 

حت�شل على �شعادة ور�شا يف حياتك.

فيها  تقييمك  درج��ة  تقل  اأن  يجب  ال  جم��االت  اأرب��ع��ة  وهنالك 

والدين«، فهذه  العائلة،  التعليم،  »ال�ّشحة،  عن �شت درجات، وهي: 

املجاالت لها االأولوية يف حياتك.

عند قيامك برتيب اأولوياتك يف احلياة على هذا النحو وتقييمك 

لها، فاإنك �شتجد اأين تكمن نقاط �شعفك ونقاط قوتك، وهذه بداية 

طريقك نحو ال�شعادة، وبعد اأن قمت بتقييم نف�شك عرب هذا القانون 

ابداأ بعدها بو�شع خطة لك، واجعلها يف متناول يدك، وانظر اإليها 

يومياً كل �شباح �شتجد نف�شك قد تغريت من يوم اإىل اآخر و�شتجد 

نف�شك �شعيداً.

فال�شعادة كما حتدث عنها الدكتور جا�شم املطوع تكمن يف »متعة 

اإن اخل�شارة  االأ�شياء، بل  االإجن��از« و»قوة االإمي��ان« ولي�ص يف متلّك 

والفقر قد جند فيهما �شعادة؛ وذلك الأن اخل�شارة تر�شدنا وتقودنا 

اإىل الن�شر والربح والفوز.

سيـــن 
وجيم

5 أنواع لآلباء

فكر خارج 
الصندوق

ال سعادة دائمة وال شقاء مع األمل

والذكاء  مكافاأة،  ولي�شت  ف�شيلة  ال�شعادة 

واالإرادة وجهان لعملة واحدة.

باروخ �شبينوزا »1632 - 1677م« 

فيل�شوف هولندي من اأهم فال�شفة القرن 

ال�شابع ع�شر.

صورة نقدية

أجمل تعليق

»يداً بيد و�شفاً واحداً مع قيادتنا الر�شيدة، 

نحمي بالدنا ونعزز وحدتها ونحقق �شموها 

ورفعتها«.

طارق بن عبدالعزيز املعجب

كلية علوم الأغذية والزراعة - وحدة الإر�شاد 

الأكادميي والختبارات

جا�شم املطوع
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ات« القراء وتعدد  الغرانيق  »مسرى 
العربية اللغة  بقسم  ندوة  في 

الخميس.. أميمة  الرواية  صاحبة  بحضور 

كتب: �سامي نعمان

الندوة  مع  بالتعاون  ال�سعودي  الأدب  كر�سي  نظم 

العلمية بق�سم اللغة العربية يوم الثالثاء املا�سي، ندوة 

علمية حول رواية »م�سرى الغرانيق« وتعدد القراءات، 

اأميمة  ال��روائ��ي��ة  الأ���س��ت��اذة  ال��رواي��ة  كاتبة  بح�سور 

اخلمي�س.

وح�سلت الروائية اأميمة اخلمي�س بهذه الرواية على 

جائزة جنيب حمفوظ لهذا العام، ويف الندوة حتدث 

عنوان  دللت  عن  البدء  يف  امل�سهور  الدكتور حممد 

اإ�سارة  تعطي  م�سرى  كلمة  امل�سهور:  وق��ال  ال��رواي��ة، 

لها  كلمة  وهي  وانتقال،  انطالق  اإىل حلظة  �سريحة 

الإ�سراء  حادثة  ت�ستدعي  حيث  اإ�سالمية،  مرجعية 

واملعراج.

وركز امل�سهور على �سخ�سية الرواية الرئي�س »مزيد 

الرواية،  اأح��داث  طوال  امل�ستمرة  رحلته  يف  احلنفي« 

التوقف  على  تعتمد  التي  ال�سردية  البنية  اإىل  ملمًحا 

ثم النطالق من جديد لإكمال الرحلة، وعرج امل�سهور 

املركوب  تغري  وكيفية  ال�سخ�سية،  على حمطات هذه 

بح�سب البيئة التي كان يالقيها.

ملواكبة  ال��رواي��ة  يف  الن��ط��الق  اإن  امل�سهور:  وق��ال 

من  والتوثيق  �سخ�سياتها،  مع  والن��دم��اج  الأح���داث، 

ال��رواي��ة ف��ال يح�سل  ا يف  فهمها، ج��اء م��ت��اأخ��ًرا ج��دًّ

ذلك للمتلقي اإل يف ال�سفحة 184، وهذا الرقم كاد 

يقرتب من اأربعة اأ�سعاف املتعارف عليه نقديًّا، واقرتح 

امل�سهور الإفادة من تقنيات الرواية من حيث التقدمي 

والتاأخري للق�ساء على ملل انتظار القارئ.

العي�سى  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، حت��دث��ت 

البعد  اإىل  ملمحة  الغرانيق«،  »م�سرى  دللت  عن 

وقالت  ال��رواي��ة.  يف  ال��واردة  الأ�سماء  يف  ال�سيميائي 

العي�سى: الرواية ذات طابع �سردي مو�سوعي، ح�سرت 

وتقاليدها،  وعاداتها  و�سخو�سها  باأمكنتها  فيها جند 

ثم انتقلت اإىل مدن العقيق، واختارت بغداد والقد�س 

وم�سر والقريوان وقرطبة وغرناطة.

مفتاح  ال�سخ�سية  ا�سم  اأن  اإىل  العي�سى  واأ�سارت 

كما  وعناية،  بذكاء  �سيغت  واأنها  الن�س  لهذا  وعتبة 

العمل  ه��ذا  يف  الأن��ث��ى  ح�سور  دللت  اإىل  اأ���س��ارت 

اإىل  بالنظر  طويلة  ال��رواي��ة  اأن  مو�سحة  ال��روائ��ي، 

مدن  �سبع  تقدم  لأنها  الو�سف مطوًل  وجاء  طبيعتها 

واجلغرافيا  والتقاليد  العادات  فيها  وت�سف  عربية 

وغري ذلك.

وحت���دث ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��غ��ام��دي ع��ن اخلطاب 

الدر�س  اأهمية  اإىل  ملمًحا  ال��رواي��ة  يف  احلجاجي 

ال�سكل  وحجاجية  ال�سردية،  للخطابات  احلجاجي 

وحجاجية  لروايتها،  املوؤلفة  اختارته  الذي  التاريخي 

التزمني وفيه حتدث عن املفارقات الزمنية: الرتداد 

مركًزا  الو�سف  بحجاجية  حديثه  واختتم  وال�ستباق، 

من  الكثري  وحجاجية  البطل  �سخ�سية  و�سف  على 

�سفاته.

الرمادي  املعاطي  اأبي  الدكتور  من  كل  الندوة  اأدار 

اأ�ساتذة  من  عدد  وح�سرها  الوثالن،  مي  والدكتورة 

امل��داخ��الت  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  واأث���ري���ت  الق�سم  وط��ل��ب��ة 

والنقا�سات.

معرض إلبداعات موهوبات الجامعة بمدينة الطالبات
مبنا�سبة اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع

تم عرض مواهب الطالبات في مجال الرسم الرقمي والزيتي والمائي والتصوير الفوتوغرافي

نظم  والإب����داع،  للموهبة  اخلليجي  اليوم  مبنا�سبة 

خا�ساً  معر�ساً  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج 

ملواهب طالبات جامعة امللك �سعود، وذلك يوم الثالثاء 

املركزية  املكتبة  اأم���ام  ١٤٤٠ه����  الآخ���رة  ج��م��ادى   ٢٨

املعر�س  خ��الل  مت  وق��د  للطالبات.  اجلامعية  باملدينة 

الرقمي  الر�سم  جم��ال  يف  الطالبات  م��واه��ب  عر�س 

الفوتوغرايف،  والت�سوير  والر�سا�س،  واملائي  والزيتي 

وت�سوير الفيديو واملونتاج، والت�سميم الرقمي، والكتابة 

الأدبية، والأ�سغال اليدوية واحلياكة، واملكياج التجميلي، 

وال�سينمائي، كما مت عر�س بع�س مواهب الطالبات، ففي 

جمال الريا�سيات عر�ست الطالبة جلني البليهي كيفية 

ا�ستخدام تقنية الكيو اآر »QR« يف الدرو�س التعليمية، 

ويف جمال الكتابة الأدبية قدمت الطالبة عائ�سة الري�س 

رمي  الطالبتان  وق��دم��ت  الأدب��ي��ة،  اأعمالها  م��ن  بع�ساً 

للر�سم بالألوان  القحطاين ورمي العقيل عر�ساً مبا�سراً 

املائية، ويف فن املكياج ال�سينمائي قدمت الطالبتان منار 

الرباهيم وعذاري اخلمي�س جتربة اأمام الطالبات لهذا 

التجميلي  املكياج  فنون  من  عدد  عر�س  مت  كما  الفن، 

قدمتها الطالبتان مرمي الغبني وغ�سون عبده، وعر�ست 

الطالبة ب�ساير املحيميد عدداً من ت�ساميمها لل�سعارات 

والإعالنات. وبهذه املنا�سبة تقدمت اإدارة برنامج الطلبة 

املتفوقني واملوهوبني بال�سكر اجلزيل للطالبات املبدعات 

التقدم  من  مزيداً  لهن  متمنية  املعر�س،  يف  امل�ساركات 

والنجاح والإبداع.



ت��ن��اق��ل��ت الأو������ص�����اط ال��ع��ل��م��ي��ة وو����ص���ائ���ط ال��ت��وا���ص��ل 

اجليولوجية  امل�صاحة  هيئة  رئي�س  ت�صريح  الجتماعي 

الطبقي  للتتابع  ال�صعودية  اللجنة  رئي�س  ال�صعودية، 

املهند�س ح�صني بن مانع العتيبي، حول اكت�صاف اأحفورة 

طحلبية عمالقة يف �صخور اجلزء العلوي من جمموعة 

ال��وج��ي��د ب������وادي ال���دوا����ص���ر، وق����د مت ط����رح ال��ك��ث��ر من 

الأ�صئلة من جيولوجيني ومثقفني حول هذا الكت�صاف 

واأهميته.

اأهمية الكت�صاف

اإن الأحافري اأو امل�ستحثات اأو املتحجرات كما ي�سم�سها 

البع�ض؛ هي بقايا اأو اآثار اأحياء نباتية اأو حيوانية عا�ست 

قبل ماليني ال�سنني، وبعد موتها حتجرت لتكون �ساهًدا 

ولكل  اأخ���رى،  كثرية  معلومات  وم�سدر  وج��وده��ا  على 

ع�سر اأو فرتة جيولوجية اأحافريها التي تدل عليها.

منها  املر�سدة  وخا�سة  الأحافري  هذه  اأهمية  وتكمن 

اأنها ل حتدد عمر الطبقات فح�سب، بل وت�ساعد على 

بيئات  وتف�سر  كما  لآخر،  مكان  من  الطبقات  م�ساهاة 

وتزداد  وقتذاك،  ال�سائدة  املناخية  والظروف  الرت�سيب 

اأحجار  طبقات  يف  توجد  التي  تلك  الأح��اف��ري  اأهمية 

الرمل التي نادًرا ما حتتفظ بالأحافري.

اإجناز علمي مهم

اأكد  لعبون،  بن  عبدالعزيز  اجليولوجي  الربوفي�سور 

للتتابع  ال�سعودية  للجنة  العلمي  الفريق  اكت�سفه  ما  اأن 

اجليولوجي  البحث  م��ن  اأي���ام  ع�سرة  خ��الل  الطبقي، 

اإىل  القهر  جبال  اأو  الوجيد  ه�سبة  جبال  يف  امليداين 

اجلنوبي  الطرف  من  الغرب  واإىل  تثليث  من  ال�سرق 

الدوا�سر وجنران، يف  وادي  وبني  ل�سل�سلة جبال طويق 

من  متقلبة  مناخية  وظ��روف  رمال  وكثبان  وعرة  جبال 

�سعوبة  على  وي��دل  رملية،  وعوا�سف  وح���رارة  ب��رودة 

املنطقة م�سميات جبالها: القهر، اخلانق، خمنق ال�سباع، 

الأحمر، اخلرب  املقطع، اخلرب  الكلبني،  الذئاب،  ريع 

الأ�سود؛ يُعّد اإجناًزا علمًيا مهًما يحل م�سكلة جيولوجية 

من  �سميكة  طبقات  عمر  حتديد  يف  م�ستع�سية  كانت 

اأحجار الرمل تعرف جيولوجًيا مبتكون خ�سيني، ن�سبة 

اأحجار  اله�سبة، ومقارنة  �سرقي  اإىل جبل خ�سيني يف 

الرمل تلك مبا يكافوؤها من اأحجار رمل منك�سفة يف جال 

اجلوبة الغربي �سمال �سكاكا يف منطقة اجلوف، وتعرف 

مبتكون اجلوبة.

اأحجار رمل الوجيد

حمط  ك��ان��ت  ال��وج��ي��د  ه�سبة  �سخور  اأن  واأو���س��ح 

اهتمام ودرا�سات عدد من اجلهات الر�سمية وال�سركات 

واجلامعات منذ اأوا�سط القرن امليالدي املا�سي عندما 

�سنة  واأوي���ن  اأرام��ك��و ج��ريه��ارت  ق��ام اجليولوجيني يف 

الوجيد  رمل  اأحجار  ا�سم  واإط��الق  بدرا�ستها  1948م 
عليها، ثم توالت الدرا�سات منها درا�سات قامت بها فرق 

من اأرامكو و�سارك ابن لعبون فيها، واأدت تلك الدرا�سات 

الديفوين  للع�سر  تابعة  لأ�سماك  اآحافري  اكت�ساف  اإىل 

قرب جنران، ومت تنظيم رحالت جيولوجية علمية بحثية 

وطالبية يف اله�سبة، وكانت جيولوجية املنطقة مو�سوع 

ر�سالة الدكتوراه للدكتور ح�سني بن فهد العجمي.

اأحفورة نادرة

واأكد بن لعبون اأن الفريق اكت�سف اأحفورة نادرة على 

الفطريات  اأو  الطحالب  من  نوع  وهي  العامل،  م�ستوى 

اأي  املتاأخر   – الأو�سط  الديفوين  الع�سر  خالل  منت 

مليون   395 اإىل   360 ب��ني ح��وايل  م��ا  ال��ف��رتة  خ��الل 

بروتوتك�سيت�ض  ب��ا���س��م  علمًيا  وت��ع��رف  خ��ل��ت،  �سنة 

 ،»Dondonica« دوندونيكا  نوع   »Prototaxites«
وبذلك اأمكن حتديد عمر اأحجار رمل متكون اخل�سيني 

وتكمن  املتاأخر،   – الأو�سط  الديفوين  بالع�سر  العلوي 

الفطريات  اأو  الطحالب  من  اإنها  الأحفورة  هذه  اأهمية 

�سجرة  هيئة  على  ال�سنني  من  املاليني  مئات  قبل  منت 

عظيمة.

متكون اجلوبة

اأحمد  اكت�سف  1981م  �سنة  يف  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

اأحفورة  اأول  عمارة  و�سيد  يوك�ض  واأول��رخ  اهلل  باحفظ 

بروتوتك�سيت�ض، فقد عرثوا على قطع كبرية منها متناثرة 

يف اجلال الغربي للجوبة حوايل ثالثة كيلومرتات �سمايل 

اجلزء  عمر  حتديد  من  متكنوا  وبهذا  �سكاكا،  مدينة 

بالع�سر  �سكاكا  رمل  باأحجار  يعرف  كان  مما  ال�سفلي 

للع�سر  التابع  العلوي  اجل��زء  ع��ن  وف�سله  الديفوين 

واإيك  وريدلر  ومايتون  مايزنر  قام  الكريتا�سي، وعندما 

واأ�سبينل وفر�ساين وديني �سنة 1986م بر�سم اخلريطة 

املبدئية ملربع ال�سويحطية عرثوا على جذوع كبرية من 

الرمل،  اأحجار  بني  مكانها  الربوتوتك�سيت�ض يف  اأحفورة 

اأحجار الرمل هذه يف الع�سو  وهذا ما جعلهم ي�سعون 

العلوي ملتكون اجلوف، ولحًقا عندما قام مايزنر وديني 

بر�سم  1989م  �سنة  واأ�سبينل  واإي��ك  وريدلر  وفر�ساين 

اأحجار  اقرتحوا ف�سل  ملربع اجلوف  املبدئية  اخلريطة 

الرمل املحتوية على اأحفورة الربوتوتك�سيت�ض واعتربوها 

متكوناً قائماً بذاته وعّرفوها واأ�سموها متكون اجلوبة.

اأكرب اأحفورة بروتوتك�صيت�س

ونقل عن مايزنر واآخرين 1989، اأن ما عرثوا عليه 

يف �سكاكا يُعّد اأكرب اأحفورة بروتوتك�سيت�ض يف العامل، واأن 

 Francis« هذا ال�ستنتاج هو ما ذكره فران�س�ض هيوبر

الوطني  الطبيعي  التاريخ  متحف  من   »M. Hueber
 »Smithsonian Institution ال�سمث�سوين  »املعهد 

يف العا�سمة الأمريكية الذي زار جميع مواقع وجود هذه 

الأحفورة يف العامل مبا فيها �سكاكا، فقد زارها مرتني 

واعترب  1988م،  مار�ض  ويف  1985م  �سنة  نوفمرب  يف 

الأحافري  النوع من  املتخ�س�ض يف هذا  هيوبري اخلبري 

اأن بروتوتك�سيت�ض اجلوبة »يبلغ طولها 4،2 مرت وقطرها 

1،2 مرت عرث عليها مايزنر، واأخرى يبلغ طولها 3 اأمتار 
وقطرها 1 مرت عرث عليها �سالح ديني«، هي الأحفورة 

م�ستوى  على  النوع  ه��ذا  من  تكت�سف  قطًرا  الأ�سمك 

العامل.
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الطباقي التتابع  لجنة 
ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ت��ت��اب��ع 

الطباقي هي جلنة تابعة للم�ساحة 

بهدف  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ي��ول��وج��ي��ة 

توحيد تعريف الوحدات ال�سخرية 

بها،  يتعلق  ما  وجميع  وت�سمياتها 

للجهات  ممثلني  اأع�����س��اء  وت�سم 

جامعة  التالية:  والر�سمية  العلمية 

باجليولوجي  ممثلة  �سعود،  امللك 

بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 

امللك  جامعة  لعبون،  بن  عبداهلل 

فهد للبرتول واملعادن، جامعة امللك 

وزارة  طيبة،  جامعة  عبدالعزيز، 

امللك  البيئة، مدينة  وزارة  الطاقة، 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اأرامكو 

ال�سعودية.

أكبر  اكتشاف  »الجامعة« تشارك في 
العالم في  أحفورة طحلبية 

تثليث الشرق من  إلى  الوجيد  في جبال هضبة  تقع 

ممثلين  أعضاء  الطباقي وتضم  التتابع  لجنة  االكتشاف  هذا  حقق 
السعودية والرسمية  العلمية  للجهات 

طبقات  عمر  بتحديد  تتعلق  جيولوجية  مشكلة  االكتشاف  يحل 
»متكون خصيين« أحجار  من  سميكة 



ق��ط��ع ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا لو�س 

اأجنلو�س �صوًطا كبرًيا نحو اإنتاج دماغ ا�صطناعي، 

ورغم اأن حتقيق هذا الهدف ما زال �صعًبا، لكن 

�صبكة  تنمية  يف  جنح  الكيمياء  علماء  من  فريق 

ذاتية التجميع ت�صبه اأجزاًء من الدماغ من ناحية 

الرتكيب والن�صاط الكهربائي، وفًقا ملوقع زيد دي 

نت.

�إجناز كبري

اأهمية جليم�س  الأكرث  امل�صروع  البحث  وميثل 

جامعة  يف  الكيميائي  املهند�س  جيزف�صكي، 

العام  يف  اأعلن  الذي  اأجنلو�س،  لو�س  كاليفورنيا 

وقال  ا�صطناعي.  دم��اغ  اإنتاج  يريد  اأن��ه   2012
يفكر  ا�صطناعي  دم��اغ  اإنتاج  »اأري��د  جيزف�صكي 

الأنظمة غري  وه��ذه  ع��ايل،  ذك��اء  م�صتوى  ولديه 

موجودة حالًيا و�صيمثل ابتكارها اإجناًزا كبرًيا«.

�أ�سالك نووية

ووجد جيزف�صكي وفريقه اأن ال�صبكة امل�صنوعة 

من النحا�س اأنتجت بعد معاجلتها بنرتات الف�صة 

ت�صبه  ع�صوائية  اجت��اه��ات  يف  نانوية  اأ���ص��اًك��ا 

وعلى  ال��دم��اغ؛  يف  املت�صابكة  الع�صبية  اخلايا 

امل�صتوى الذري، فاإن الو�صات بني هذه الأ�صاك 

تلتقي  التي  الع�صبية  الت�صابكات  ت�صبه  النانوية 

عندها اخلايا الع�صبية وتنتقل عربها الإ�صارات 

الع�صبية.

رنني مغناطي�سي

الطريقة  اأن  ن��ت«  دي  »زي���د  م��وق��ع  وذك���ر 

ت�صبه  ذاتها  النانوية  الأ�صاك  بها  تنظم  التي 

بالرنني  الت�صوير  يف  يظهر  الذي  الدماغ  �صكل 

وعندما  الذكريات،  تخزين  اأثناء  املغناطي�صي 

كهربائية،  لإ���ص��ارة  الأ���ص��اك  �صبكة  تتعر�س 

�صلوك  ت�صبه  ب��ط��ري��ق��ة  ذات��ه��ا  ت��ن��ظ��م  ف��اإن��ه��ا 

الأ���ص��اك  »ت��ب��داأ  جيزف�صكي:  وق��ال  ال��دم��اغ. 

جتتمع  عندما  ببع�صها  الت�صال  يف  النانوية 

مع  ال�صبكة  اأجزاء  جميع  تتفاعل  وبذلك  مًعا، 

. » بع�صها

طموح بحذر

الكيميائي  امل��ه��ن��د���س  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

  2012 العام  يف  طموحه  عن  اأعلن  جيزف�صكي 

للموقع:  ق��ال  اإذ  ح���ذًرا؛  اأك��رث  الآن  يبدو  لكنه 

ف��اإن  ب��ح��ذر،  ال�صبكة  ه��ذه  م��ع  التعامل  »علينا 

الكهربائية  اخلوا�س  ت�صبه  الكهربائية  خوا�صها 

بالرنني  الت�صوير  اأي�ًصا  وت�صبه  الع�صبية  للخايا 

اأمن��اط  وكذلك  لاأدمغة  الوظيفي  املغناطي�صي 

التخطيط الدماغي«.

جامعة كولورادو تحذر من أضرار 
»تعويض السهر بنوم العطلة«

متاأخرة  لأوق��ات  ال�صهر  تعوي�س  مبقدورك  اأنه  يعتقدون  كنت ممن  اإذا 

الأ�صبوع،  النوم بعطلة نهاية  الأ�صبوع عرب ق�صاء �صاعات طويلة يف  خال 

فاأنت خمطئ، وذلك ح�صب درا�صة اأمريكية حديثة،  حيث اأجرى باحثون يف 

خمترب النوم وعلم الأحياء الزمني التابع جلامعة كولورادو بولدر الأمريكية، 

دار�صة على جمموعة من البالغني على مدار 15 يوًما، ملعرفة تاأثري النوم 

عليهم يف اأوقات خمتلفة خال الأ�صبوع.

اأن الأ�صخا�س الذين مل يناموا لأكرث من خم�س  اإىل  وتو�صلت الدرا�صة 

طويًا يف  بالنوم  ا�صتمتاعهم  قبل  اخلم�صة،  العمل  اأيام  يومًيا يف  �صاعات 

نهاية الأ�صبوع، مل يعو�صوا نق�س النوم لديهم، مقارنة باآخرين اتبعوا نظام 

نوم اأطول واأكرث تنظيًما طيلة الأ�صبوع، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن من 

ينامون طويًا يف العطات ي�صعرون بانتعا�س مقبول ن�صبًيا، اإل اأن اآثار ذلك 

بعدد  واملتمثل  الأ�صبوع،  املتبع خال  النوم  لنمط  تتا�صى مبجرد عودتهم 

قليل من ال�صاعات.

ونقلت �صحيفة »مريور« الربيطانية، عن مدير املخترب، الدكتور كينيث 

رايت، قوله: »لتعديل �صاعتنا البيولوجية يف العطات ومن ثم اإهمال النوم 

اأ�صرار مدمرة«. كذلك ك�صف البحث  اأيام الأ�صبوع،  على نحو كاٍف خال 

العلمي اأن من مييلون للنوم ل�صاعات قليلة خال الأ�صبوع، يقبلون على تناول 

العديد من الوجبات اخلفيفة ليًا، مما يرفع من اأوزانهم، ويزيد من احتمال 

اإ�صابتهم مبر�س ال�صكري.

ك�سفها باحثون بجامعة »�سان دييغو« الأمريكية

مخاطر »قاتلة« للشموع المعطرة
ك�صفت درا�صة جديدة عن خماطر »قاتلة« لل�صموع مل تكن يف احل�صبان، 

على الرغم مما ت�صفيه على املكان من اأجواء رومان�صية وروائح طيبة يف 

كثري من البيوت حول العامل، وتو�صلت الدرا�صة احلديثة التي اأجريت يف 

الوليات املتحدة اإىل اأن ال�صموع تهدد البيئة و�صحة النا�س، وفق ما ذكر 

يف  الدرا�صة  على  اأ�صرفوا  الذين  الباحثون،  بادي«.وقال  يور  »ثانك  موقع 

الهواء يف  تلوث  املعطرة  ال�صموع  اإن  كاليفورنيا،  بولية  دييغو  �صان  جامعة 

املنازل، مما يزيد من خماطرها على ال�صحة، واأجرى الباحثون درا�صة حول 

اأن  فوجدوا  املنزل،  داخل  الهواء  تلويث  يف  ت�صاهم  التي  املختلفة  العوامل 

دخاناً يلوث الهواء ويخلق بيئة غري �صحية.

كما تو�صلوا اإىل اأن ال�صموع املعطرة من بني العوامل املوؤثرة على البيئة، 

وو�صفوها ب�»امل�صدر ال�صخم لتلوث الهواء داخل املنازل«.

اأحد موؤلفي الدرا�صة قوله: »ال�صموع املعطرة م�صدر  ونقل امل�صدر عن 

الكيميائية  امل��واد  من  الكثري  تنفث  ال�صموع  ه��ذه  ال��ه��واء..  لتلوث  �صخم 

كميائية  مواد  من  م�صنوعة  املعطرة  ال�صموع  »معظم  م�صيًفا:  اخلطرة«، 

خطرية مثل البارافني والبنزين والتولوين«.

وتابع: »هذا النوع من املواد الكيميائية غالًبا ما ي�صبب اأ�صراًرا للدماغ 

والرئة واجلهاز الع�صبي«.

الزيت  يف  الطعام  وقلي  البخور  حرق  اأن  اإىل  اأي�ًصا  الدرا�صة  وخل�صت 

عدد  زي��ادة  يف  ت�صهم  اجلو  ومعطرات  التنظيف  منتجات  ر�س  جانب  اإىل 

اجل�صيمات الدقيقة ال�صارة يف الهواء«.

اأنتجه باحثون بجامعة روكيفيلر

محلول ملحي يضعف شهية البعوض للدغ
ل اأحد يحب احل�صرات التي تتغذى على دمه، وهو ما دفع العلماء يف 

الآونة الأخرية اإىل العمل على مهمة اإبقاء البعو�س بعيًدا عن الب�صر. ل لأنها 

مزعجة فح�صب، بل لأنها حتمل معها اأمرا�ًصا خطريًة مثل فريو�س غرب 

الو�صول  اإىل  العلماء  الأ�صراب اجلائعة  النيل واملاريا. وقادت مهمة �صد 

اإىل حلول مبتكرة تت�صمن الكت�صاف الأخري املتمثل يف اإنتاج حبوب غذائية 

ت�صعف �صهية بع�س اأنواع البعو�س.

دوري��ة  يف  املن�صورة  درا�صتهم  يف  روكيفيلر  جامعة  من  باحثون  اخترب 

»�صل« البعو�س الزاعج امل�صري امل�صبب الرئي�س لنت�صار حمى ال�صنك يف 

اأمريكا اجلنوبية واإفريقيا و�صرق الوليات املتحدة الأمريكية، واكت�صفوا اأن 

اأدى اإىل  اأدوية ب�صرية للحمية  تغذية البعو�س مبحلول ملحي يحتوي على 

يف  الأدوي��ة  تلك  عمل  اآلية  مثل  متاًما  لل�صهية  وفقدانها  بال�صبع  �صعورها 

اجل�صم الب�صري.ميكن اأن ي�صاعد فهم اآلية تعديل �صهية احل�صرات يف تقليل 

احلاجة ل�صتخدام املبيدات احل�صرية التي طورت ح�صرات عديدة مناعًة 

�صدها وت�صببت يف الوقت ذاته يف نفوق الطيور والنحل. وقد توفر طرائق 

ت�صبب  والتي  للجدل  املثرية  املورثية  للتعديات  بدائل  مكافحة اجلماعات 

تدمري جماعات باأكملها.

وقالت الكاتبة الرئي�صة ليزيل فو�صال لبي بي �صي »اقرتبنا من ا�صتنفاد 

اأفكار التعامل مع احل�صرات التي تنقل الأمرا�س، وهذه طريقة جديدة كلًيا 

للتفكري مبكافحة احل�صرات«.

دماغ اصطناعي يخزن الذكريات

ك��ت��ب ال��ربوف��ي�����ص��ور ري��ت�����ص��ارد م��ات�����ص��ون، 

املتخ�ص�س يف علم النف�س بجامعة »بينغهامتون« 

الأمريكية، اإجابة ل�صوؤال حول ما اإذا كان هناك 

الت�صابه  لختبارات  علمي  اأ�صا�س  اأي  فعلياً 

والتوافق يف العاقات بني الأزواج وفقاً جلينات 

»ديلي  �صحيفة  عنه  نقلت  ما  بح�صب  حم��ددة، 

ميل« الربيطانية، يقول: »اأظهرت الدرا�صات اأن 

التوائم املتماثلة وراثياً، والتي يتم تربيتهم ب�صكل 

تقييم  يف  اخل��ط��وات  نف�س  يتبعون  منف�صل، 

اختياراتهم ل�صركاء احلياة، ما ي�صري اإىل بع�س 

امل�صاهمة اجلينية الدائمة يف احلياة الزوجية«.

�ل�سعادة �لزوجية

بنجاح  ال�صلة  ذات  اجل��ي��ن��ات  تبقى  ول��ك��ن 

التوقعات  اإن  حيث  ل��غ��زاً،  ال����زواج  ع��اق��ات 

ب��ال��ت��واف��ق يف ع��اق��ات ال����زواج ع��ل��ى اأ���ص��ا���س 

توليفات حمددة من املامح اجلينية ت�صتند اإىل 

قاعدة علمية �صعيفة، فقد بداأ الباحثون موؤخراً 

التي  اجلينات  اأجل حتديد  من  اأبحاث  باإجراء 

قد ترتبط بال�صعادة الزوجية وما هي اخلطوات 

ناجحة  اخ��ت��ي��ارات  لتحقيق  اتباعها  ال��واج��ب 

ل�صركاء احلياة.

هرمون �حلب

باحثاً  اإنه ب�صفته  ويقول بروفي�صور مات�صون 

وعاملاً نف�صانياً �صريرياً، فاإن لديه اهتماًما طويل 

الأمد بتحديد العوامل التي ت�صاهم يف حتقيق 

الأزواج  اإدارة  كيفية  ومنها  ال�صعيد،  ال���زواج 

للخافات، واأنه بات يويل اهتماماً متزايداً يف 

الأخرية ل�صتك�صاف املحددات اجلينية،  الآونة 

احلم�س  م��ن  اأج���زاء  ه��ي  اجلينات  اأن  يُ��ذك��ر 

اأن  ورغم  معينة،  �صمات  بت�صفري  تقوم  النووي 

يف  الفردية  الختافات  وراء  تكمن  اجلينات 

جمموعة وا�صعة من اخل�صائ�س التي يعتقد اأنها 

ذات �صلة بالزواج، يقول بروفي�صور مات�صون اإنه 

مهتم على وجه التحديد باجلني OXTR وهو 

الذي  اأوك�صيتو�صني،  لهرمون  امل�صتِقبْل  اجلني 

اإليه با�صم »هرمون احلب«، والذي يلعب  ي�صار 

وي�صت�صهد  العاطفي،  الرتباط  يف  مهماً  دوراً 

العاطفي  ال��دور  هذا  على  مات�صون  بروفي�صور 

عند  الأمهات  يغمر  باأنه  اأوك�صيتو�صني  لهرمون 

ولدة اأطفالهن.

�الرتباط �لعاطفي

اإنه يقوم بدرا�صة  ويقول بروفي�صور مات�صون 

اإف���رازات  ينظم  ال��ذي   OXTR اجل��ني  ح��ول 

هرمون الأوك�صيتو�صني، يف �صياق كيفية قيا�صه 

لتحديد الزيجات الناجحة، والرتباط العاطفي 

باملحيطني بكل فرد. وي�صتطرد �صارحاً اأن جني 

OXTR يرتبط اأي�صاً مبجموعة من الظواهر 
مثل  لاإن�صان،  الجتماعي  بال�صلوك  املرتبطة 

ال�صعور بالثقة وامل�صاواة الجتماعية.

جمع  الفر�صية،  هذه  لختبار  اأنه  وي�صيف 

العلماء مبا يف  التخ�ص�صات من  فريقاً متعدد 

ذلك علماء النف�س مع خربة اإ�صافية يف جمال 

الوراثة  وعلم  الزوجية،  العاقات  يف  البحث 

يف  املتخ�ص�س  ال�����ص��م��اء  ال��غ��دد  واأخ�����ص��ائ��ي 

البحثي  الفريق  وقام  الأوك�صيتو�صني،  هرمون 

خمتلف  من  الأزواج  من   79 ح��الت  بدرا�صة 

اجلن�صيات.

باحث بجامعة بينغهامبتون يكشف »جين الحب«
در�س حالت 79 من الأزواج من خمتلف اجلن�سيات

يعمل كيميائيو جامعة كاليفورنيا على اإنتاجه
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»اليونيسيف« تحذر من ارتفاع مقلق لحاالت اإلصابة بالحصبة

8 طرق طبيعية للتخلص من غازات البطن

خمسة أشياء »غريبة« يقوم بها الجنين في رحم أمه

يعاين كثري من النا�س من انتفاخ 

�سواء  ب��ال��غ��ازات  وامتالئها  البطن 

تناول  بعد  اأو  املعدة  م�ساكل  ب�سبب 

وجبة د�سمة، ويرتاوح هذا االنتفاخ 

اأو  امل��ت��و���س��ط  اإىل  اخل��ف��ي��ف  ب���ن 

ال�سديد ح�سب احلالة.

لعدة  املعدة  يف  الغازات  وترتاكم 

الطعام  تناول  نتيجة  اإم��ا  اأ�سباب، 

ال��غ��ازات  تتجمع  حيث  وال�����س��راب، 

وامليثان  الكربون  اأك�سيد  ثاين  مثل 

نتيجة  اأو  املعدة،  يف  والهيدروجن 

ابتالع الهواء اأثناء االأكل اأو ال�سرب، 

ي����وؤدي اإىل جت��م��ع االأك�����س��ج��ن  م��ا 

والنيرتوجن يف اجلهاز اله�سمي ثم 

انتفاخ البطن.

امل��ع��دة  مت��ت��ل��ئ  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 

ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  نتيجة  ب��ال��غ��ازات 

امل�سروبات  وتناول  كبرية،  ب�سرعة 

الغازية، والتدخن وم�سغ العلكة.

تخل�سك  التي  الطرق  اأحد  ولعل 

م���ن غ�����ازات ال��ب��ط��ن ه���ي، ت��ن��اول 

و�سرب  ب��االأل��ي��اف  الغنية  االأطعمة 

على  ال�����س��وائ��ل  م��ن  كافية  كميات 

مدار اليوم وجتنب االأطعمة امل�سببة 

الفا�سوليا،  امللفوف،  مثل  لالنتفاخ 

العد�س،  القرنبيط،  الكامل،  القمح 

التفاح واالأطعمة التي ت�ستغرق وقتاً 

طوياًل يف اله�سم.

منزلية  عالجات  هناك  اأن  كما 

من  التخل�س  يف  ت�ساعد  طبيعية 

ح�سب  املزعجة،  والغازات  االنتفاخ 

�سكاي«  »ب��ول��د  م��وق��ع  م��ا ج���اء يف 

املعني بال�سحة، وهي:

ال��ك��اروم: حيث حتتوي  ب��ذور   -

يطلق  كما  النانخة  اأو  الكاروم  بذور 

هندي  ت��اب��ل  وه��ي  البع�س،  عليها 

مركب  على  اخل���ردل،  ب��ذور  ي�سبه 

عملية  يقلل  وال��ذي  الثيمول  ي�سمى 

اإفراز ع�سارة املعدة مما يخفف من 

الغازات  املعدة مبا يف ذلك  م�ساكل 

باإ�سافة  وين�سح  اله�سم،  وع�سر 

3-4 م��الع��ق ���س��غ��رية م���ن ب���ذور 
املاء  من  ك��وب  ن�سف  اإىل  ال��ك��اروم 

املغلي، وتناوله بعد ت�سفيته.

خل  يعمل  حيث  ال��ت��ف��اح:  خ��ل   -

تقليل  يف  ف��ع��ال  نحو  على  ال��ت��ف��اح 

ع�سر  اأي�ًسا  ويعالج  املعدة  غ��ازات 

اله�سم، وذلك عن طريق اإ�سافة 2 

ملعقة كبرية منه اإىل كوب من املاء 

الدافئ وترك اخلليط يربد، ومن ثم 

تناوله لتهدئة املعدة.

عالًجا  النعناع  يعد  النعناع:   -

م�ساكل  من  احلد  يف  فعاالً  منزلًيا 

اأعرا�س  من  يخفف  اأنه  كما  املعدة 

ال��ع�����س��ب��ي، ح��ي��ث يعمل  ال��ق��ول��ون 

مبثابة مهدئ للجهاز اله�سمي، كما 

يف  ت�ساهم  التي  للغازات  طارد  اأنه 

اأف�سل  على  وللح�سول  االن��ت��ف��اخ، 

اأو  اأوراق�����ه،  م�سغ  مي��ك��ن  ال��ن��ت��ائ��ج 

وتناولها  املغلي  امل��اء  اإىل  اإ�سافتها 

كم�سروب دافئ.

على  القرفة  ت�ساعد  القرفة:   -

تهدئة املعدة وتعزز اله�سم، كما اأنها 

مما  املعدة  حم�س  اإف��راز  من  تقلل 

الغازات،  من  التخل�س  يف  ي�ساعد 

�سغرية  ملعقة  ن�سف  اأ�سف  فقط 

�سغرية  ملعقة  ون�سف  القرفة  من 

احلليب  م��ن  ك��وب  اإىل  الع�سل  م��ن 

الدافئ، وتناوله كلما كنت تعاين من 

الغاز.

خ�سائ�سه  بف�سل  الزجنبيل:   -

ي�ساعد  لاللتهاب،  وامل�سادة  املهدئة 

واحلد  املعدة  تهدئة  يف  الزجنبيل 

اله�سم،  ع�سر  وع��الج  التهابها  من 

وبالتايل طرد الغازات غري املرغوب 

فيها، وللتخل�س ب�سرعة من الغازات 

مي��ك��ن م�����س��غ ق��ط��ع��ة ���س��غ��رية من 

االأكل  بعد  النيئ  الطازج  الزجنبيل 

مبا�سرة.

- بذور ال�سمر: تعد بذور ال�سمر 

انتفاخ  م��ن  للحد  طبيعًيا  ع��الًج��ا 

مركبات  على  البطن، حيث حتتوي 

اله�سم  يف  ت�ساعد  ق��وي��ة  نباتية 

اأ�سف  فقط  الغازات،  تكون  ومتنع 

ملعقة كبرية من بذور ال�سمر لكوب 

نار  على  يغلي  وات��رك��ه  امل���اء،  م��ن 

5 دقائق، وتناولها بعد  خفيفة ملدة 

اأن تربد.

عالًجا  الليمون  يعد  الليمون:   -

املعدة،  اآالم  لتخفيف  جيًدا  منزلًيا 

امل��وج��ود  احل��م�����س  بف�سل  وذل����ك 

اإن���ت���اج حم�س  ب���ه وال�����ذي ي��ح��ف��ز 

امل��ه�����س��م، فقط  ال��ه��ي��دروك��ل��وري��ك 

اأ�سف 1-2 ملعقة كبرية من ع�سري 

الدافئ  امل��اء  من  كوب  اإىل  الليمون 

وتناوله بعد كل وجبة للح�سول على 

اأف�سل النتائج.

البابوجن  يتميز  البابوجن:  �ساي   -

وهو  ل��ل��غ��ازات،  ط���اردة  بخ�سائ�س 

املعدة  ت�سنجات  من  اأي�ًسا  يخفف 

والتي ي�سببها االنتفاخ، كل ما عليك 

البابوجن  �ساي  اإ�سافة كي�س من  هو 

اإىل كوب من املاء الدافئ وتركه ملدة 

5 دقائق قبل تناوله.
الطبيعية  ال��ع��الج��ات  اأن  ورغ���م 

�سالفة الذكر فعالة جًدا يف الق�ساء 

ين�سح  اأنه  اإال  البطن،  غ��ازات  على 

�ساحب  اإذا  الطبيب  با�ست�سارة 

مثل:  اأخ��رى  اأعرا�س  االنتفاخ  هذا 

االإ�سهال،  الوزن،  فقدان  االإم�ساك، 

التقيوؤ، وت�سنجات اأو حرقة يف املعدة 

اأو ال�سعور باأمل يف ال�سدر.

ال يتذكر النا�س �سيًئا عما فعلوه 

اأمهاتهم، لكن  اأرحام  حن كانوا يف 

باحثن يف الطب ك�سفوا عدة اأمور 

يقوم بها اأي جنن قبل قدومه اإىل 

احلياة.

وبح�سب موقع »�ساين�س فوك�س«، 

فاإن اجلنن يقوم يف بداية ت�سكله، 

باإحداث تغيري يف االأوعية الدموية 

امل�سيمة  اإن�ساء  الأجل  الرحم  داخل 

التي تقوم بعملية حيوية خالل فرتة 

احلمل.

امل�����س��ي��م��ة، يقوم  وب��ف�����س��ل ه���ذه 

الغذاء  بنقل  احلامل  امل��راأة  ج�سم 

اإىل اجل��ن��ن داخ��ل  واالأوك�����س��ج��ن 

ينقل  ذل��ك،  وع���الوة على  ال��رح��م، 

لكن  اخل�������ارج،  اإىل  ال��ف�����س��الت 

يقف  ال  والطفل  االأم  بن  التفاعل 

عند هذا احلد.

ع��دًدا  اأن  ال��درا���س��ات  وك�سفت 

االأم،  اإىل  تنتقل  اجلنن  خاليا  من 

هذه  اأن  ال���دم  حتليالت  وتك�سف 

بعد  حتى  م��وج��ودة  تبقى  اخل��الي��ا 

ويف  واالإجن���اب،  احلمل  من  عقود 

حاالت اأخرى، تنتقل خاليا جذعية 

االأم ويكون  من اجلنن �سوب قلب 

لها دور اإيجابي يف حت�سن النب�س.

نعرفها،  ال  قد  التي  االأمور  ومن 

هو اأن اجلنن يكون يف بداية تكونه 

�سبيًها ب�سمك اجلمربي اإذ يبدو كما 

لو اأنه ذو ذيل، لكن هذا يختفي مع 

يتبقى  وال  الرحم،  الوقت يف  مرور 

ع��ظ��م �سغري  اإال  ال��ذي��ل  ه��ذا  م��ن 

ن�سعر به اأحياًنا عند اجللو�س.

اأ�سابع  ت��اأخ��ذ  ث��ال��ث،  اأم���ر  ويف 

بعدما  الطبيعي  �سكلها  اجل��ن��ن 

كانت يف هيئة جماذيف، من خالل 

اخلاليا«،  ب�»انتحار  تعرف  عملية 

االأ�سبوع  خالل  التحول  هذا  ويتم 

الثامن من احلمل.

يقوم  نعتقده،  ق��د  م��ا  وب��خ��الف 

اجل���ن���ن ب���اإن���ت���اج ع����دد ك��ب��ري من 

اخل���الي���ا ال��ع�����س��ب��ي��ة خ����الل ف��رتة 

ربط  ي�سمن  وحن  االأوىل،  احلمل 

االأع�ساب وعدة  االت�سال بن هذه 

بع�س  مت��وت  اجل�سم،  م��ن  مناطق 

تعد  اأن��ه��ا مل  ت��درك  التي  اخل��الي��ا 

نافعة.

املتحدة  االأمم  منظمة  ح���ذرت 

تف�سي  م��ن  »يوني�سيف«،  للطفولة 

عالية  مب�ستويات  احل�سبة  مر�س 

ما  بلدان  ع�سرة  متثل  اإذ  ومقلقة، 

املئة من جمموع  74 يف  يزيد على 

الزيادة يف حاالت االإ�سابة، وذكرت 

اأن  الر�سمي  موقعها  على  املنظمة 

البلدان  من  ع��دد  اإىل  ع��اد  املر�س 

اأعلنت يف ال�سابق اأنها تخل�ست من 

احل�سبة.

واأ�سار التقرير اإىل تراجع التقدم 

امل��ح��رز يف حم��ارب��ة امل��ر���س ع��ام 

2017، اإذ اأبلغ 98 بلداً عن حدوث 
عام  احل�سبة يف  ح��االت  من  مزيد 

ال�����س��اب��ق،  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ًة   2018
والبلدان الع�سرة التي �سهدت اأعلى 

ع�����س��ر زي������ادات يف احل�����االت بن 

عامي 2017 و2018 هي: اأوكرانيا 

والفلبن والربازيل واليمن وفنزويال 

و���س��رب��ي��ا وم��دغ�����س��ق��ر وال�����س��ودان 

وتايالند وفرن�سا.

و���س��ه��دت اأوك���ران���ي���ا وال��ف��ل��ب��ن 

اأكرب الزيادات يف حاالت  والربازيل 

اأوكرانيا  يف  �سجلت  اإذ  احل�سبة، 

يف  اإ�سابة  حالة   35.120 وحدها 

احلكومة،  اإىل  وا���س��ت��ن��اًدا   ،2018

اأ�سيب 24.042 اآخرين يف ال�سهرين 

االأولن العام 2019.

 12.736 �سجلت  الفلبن،  ويف 

حالة اإ�سابة باحل�سبة و203 حاالت 

 ،2019 م��ن  �سهرين  اأول  يف  وف��اة 

مقارنة مبا جمموعه 15.599 حالة 

يف 2018 باأكمله.

وق����ال����ت امل����دي����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

يف  ف��ور  ه���.  هرنييتا  ل�»يوني�سيف« 

وفعال  اآم��ن  لقاح  »لدينا  التقرير: 

�سديد  م��ر���س  ���س��د  مكلف  وغ���ري 

ال���ع���دوى، ل��ق��اح اأن��ق��ذ ع��ل��ى م��دى 

مليون  يقارب  ما  املا�سين  العقدين 

مل  احل��االت  وه��ذه  �سنوياً،  �سخ�س 

ومبا  و�سحاها،  ع�سية  بن  حتدث 

ال��ذي  ل��ل��داء  اخل��ط��ري  التف�سي  اأن 

نراه اليوم بداأ يف 2018، فاإن عدم 

اليوم  اإج��راءات  اتخاذ  اإىل  املبادرة 

على  وخ��ي��م��ة  ع��واق��ب  ل��ه  �ستكون 

االأطفال غداً«.

احل�سبة  ف��اإن  املنظمة  وبح�سب 

عدواه  يف  وتفوق  للغاية،  معٍد  وب��اء 

وميكن  واالإنفلونزا،  وال�سل  اإيبوال 

بعد  بالفريو�س  �سخ�س  ي�ساب  اأن 

ال�سخ�س  م���غ���ادرة  م���ن  ���س��اع��ت��ن 

امل�ساب للغرفة، وينت�سر املر�س عرب 

الهواء وي�سيب اجلهاز التنف�سي، مما 

الذين  االأطفال  وفاة  اإىل  ي��وؤدي  قد 

يعانون من �سوء التغذية اأو االأطفال 

تلقيحهم،  يتم  مل  ال��ذي��ن  ال�سغار 

ومبجرد االإ�سابة بالعدوى، ال يوجد 

ي��وؤك��د  م��ا  للح�سبة  حم���دد  ع���الج 

اأهمية التلقيح الإنقاذ حياة االأطفال.

اأظهرت درا�سات حديثة وجود عالقة وثيقة بن االإ�سابة ب�»الرهاب 

االجتماعي« و»االكتئاب«، وبّينت اجلمعية العاملية للطب النف�سي اأن 

مر�س  يعانون  االجتماعي«  »الرهاب  مر�سى  من   %17 نحو  هناك 

»االكتئاب«؛ ما يتطلب تو�سيح هذه العالقة بن اال�سطرابن، واأبرز 

طرق التعامل مع تاأثرياتهما اخلطرية.

اأعرا�س االكتئاب:

تتمثل اأبرز اأعرا�س ا�سطراب االكتئاب يف غياب الرغبة يف القيام 

ما  م�ستويات طاقة اجل�سم؛  انخفا�س  املبهجة،  واالأن�سطة  باالأعمال 

الرتكيز،  بالذنب، �سعوبة يف  ال�سعور  واإرهاًقا �سديدين،  تعًبا  ي�سبب 

من  كبرية  كميات  تناول  اأو  ال�سهية  فقدان  النوم،  اأمناط  م�ساكل يف 

اأو  التفكري يف  االنتحار  اأفكار متكررة تت�سمن  اإىل  اإ�سافة  الطعام، 

املوت.

اأعرا�س الرهاب االجتماعي »القلق االجتماعي«:

اأو ح�سب  االجتماعي  ب���»ال��ره��اب  االإ���س��اب��ة  اأع��را���س  اأه��م  ت��ربز 

القدرة  عدم  يف  االجتماعي«  القلق  ا�سطراب  اجلديدة:  الت�سمية 

ال�سديد، جتنب  القلق  ب�سبب  االعتيادية  االأمور  باأب�سط  القيام  على 

التوا�سل مع االآخرين، خ�سو�ًسا الغرباء، العزلة عن املجتمع واالبتعاد 

عن االأنظار، �سعوبة اأو عدم القدرة على التوا�سل الب�سري يف اأثناء 

ت�سارع  برع�سة،  واالإ�سابة  اجل�سم  تعرق  الوجه،  احمرار  احلديث، 

�سربات القلب، اإ�سافة اإىل م�ساكل ه�سمية، مثل اأمل املعدة والغثيان 

واالإ�سهال.

طبيعة العالقة بن الرهاب االجتماعي واالكتئاب:

االإ�سابة  اإثر  كبري  ب�سكل  ب�«االكتئاب«  االإ�سابة  احتماالت  ت��زداد 

ب�«الرهاب االجتماعي«؛ ما يرجح اأن االإ�سابة ب�«الرهاب االجتماعي« 

تاأتي اأوالً، كما تتمثل هذه العالقة باحتماالت اأكرب من حيث الرغبة 

يف االنتحار؛ نظًرا الرتباطها ب�«االكتئاب« ورغبة املري�س يف احلد من 

م�ساعر القلق باأي �سكل من االأ�سكال.

خماطر االإ�سابة بالرهاب االجتماعي واالكتئاب:

ب�»الرهاب  ب�»االكتئاب« مبجرد االإ�سابة  تزداد احتماالت االإ�سابة 

اال�سطرابات   بع�س  ي�ساحب  ق��د  ال��ره��اب  اأن  اإال  االج��ت��م��اع��ي«، 

وا�سطراب  االأخرى  القلق  ا�سطرابات  مثل  االكتئاب  عدا  النف�سية، 

املزاج ثنائي القطب.

ن�سائح التعامل مع الرهاب االجتماعي واالكتئاب:

1- ميثل اعرتاف امل�ساب ب�»الرهاب االجتماعي« مبخاوفه القلق 
االإج��راءات  اتخاذ  على  امل�ساعدة  اخلطوات  اأوىل  لديه  وم�سبباته 

ال�سحية املنا�سبة.

2- ت�ستوجب االإ�سابة بكل من »الرهاب االجتماعي« و»االكتئاب« 
دائم،  ب�سكل  معهم  والتوا�سل  النف�سي   واملعالج  الطبيب  ا�ست�سارة 

اإ�سافة اإىل االلتزام باالأدوية والعالجات النف�سية والتعليمات ال�سحية.

احلالتن،  اأعرا�س  حدة  من  عموًما  البدين  الن�ساط  يخفف   -3
املدى  والقلق على  التوتر  التعامل مع  القدرة على  زيادة  اإىل  ويوؤدي 

البعيد.

اخل�سروات  يت�سمن  ال��ذي  املتكامل  الغذائي  النظام  يعزز   -4
والفاكهة واالألياف واالأحما�س الدهنية »اأوميجا 3« احلالة ال�سحية 

و»الرهاب  »االكتئاب«  فيها  مبا  نف�سية  باأمرا�س  امل�سابن  ملعظم 

االجتماعي«.

امل�سابن  حالة  املحببة  واالأعمال  الهوايات  ممار�سة  حت�سن   -5
ال�سعادة  هرمون  م�ستويات  زي��ادة  على  لقدرتها  نظًرا  ب�»االكتئاب« 

»�سريوتونن«.

اأ�س�س  اأه��م  من  الغري  مع  والتوا�سل  االجتماعي  الدعم  يعد   -6
االبتعاد عن العزلة االجتماعية والتخل�س من امل�ساعر ال�سلبية التي 

واأفراد  االأ�سدقاء  يبذل  اأن  يجب  لذلك  تعقيًدا؛  املري�س  تزيد حالة 

»الرهاب  اأو  ب�»االكتئاب«  امل�سابن  مع  للتوا�سل  جهدهم  العائلة 

االجتماعي« اإن اأرادوا حت�سن حالتهم ال�سحية.

7- قد يوؤدي ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي ب�سكل مفرط 
الأنهم  االجتماعي«؛  »الرهاب  مر�سى  على  خطرية  م�ساعفات  اإىل 

�سيبتعدون عن العامل احلقيقي.

8- يوؤدي الكتمان اإىل مزيد من امل�ساعر ال�سلبية ال�سارة ب�سحتك؛ 
لذلك ينبغي االإف�ساح عما ت�سعر به من �سوء اإىل اأحد املقربن من 

االأهل اأو االأ�سدقاء.

على  لقدرته  نظًرا  حياتك  يف  االإيجابي  التغيري  على  واظب   -9
حت�سن مزاجك، وذلك كاأن تقوم بتغيري ترتيب مكتبك اأو مكان اأثاث 

منزلك بن الفينة واالأخرى.

بالقلق  ت�سعرك  التي  االجتماعية  املواقف  مواجهة  يجب   -10
واخلوف ب�سكل تدريجي؛ الأن تفادي هذه املواقف لن ي�ساعدك اأبًدا.

لذا  والتوتر؛  القلق  م�ساعر  من  باحلد  اجليد  النوم  ي�سهم   -11
ين�سح به فهو لل�سحة النف�سية ب�سكل عام.

 اإعداد تطبيق قريبون: اللجنة الوطنية لتعزيز ال�سحة النف�سية 

•اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة »تعزيز«

العالقة بين الرهاب واالكتئاب

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
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تطوير  على  العامل  دول  تت�سابق 

ل�سبكات  ا�ستعداًدا  التحتية  بناها 

تعرف  ال��ت��ي  اأو  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 

ب�«5G«، التي يتوقع لها اأن تبداأ يف 

االنت�سار على نطاق وا�سع بدًءا من 

هذا العام، مقدمة العديد من املزايا 

والقدرات غري امل�سبوقة.

متثل هذه التقنية اجليل اجلديد 

املتنقلة،  االت�����س��االت  م��ع��اي��ري  م��ن 

كبرية  وتغطية  فائقة  ب�سرعة  وتعد 

لل�سبكات الال�سلكية، وت�سل ال�سرعة 

 4.5 اإىل  ال�سبكة  ل��ه��ذه  اجل��دي��دة 

جيجابت يف الثانية، يف الوقت الذي 

ل�سبكات  الق�سوى  الكفاءة  فيه  تبلغ 

اجليل الرابع نحو 600 ميغابت يف 

الثانية.

ال�سبكة  ه���ذه  ت��خ��ف�����س  ك��ذل��ك 

عند  اال�ستجابة  زم��ن  م��ن  الثورية 

ت�سغيل  اأو  االإنرتنت  رابط على  نقر 

فيديو، لي�سل اإىل 1 ميلي ثانية، وهو 

الزمن الذي ي�ستغرقه اإر�سال الطلب 

اإىل ال�سبكة وجتاوبها والتحويل اإىل 

ما  وف��ق  املوقع،  اأو  املطلوب  املوقع 

اأورد موقع CNET التقني.

وت�ستخدم هذه ال�سبكة طيًفا فائق 

الرتددات العالية بنطاق اأق�سر ولكن 

بقدرة اأكرب لنقل بيانات �سخمة عرب 

االإنرتنت وبجودة عالية.

اخلام�س  اجليل  �سبكة  �سممت 

لربط عدد اأكرب بكثري من االأجهزة 

�سبكات  توفرها  التي  بتلك  مقارنة 

فاإنها  وبالتايل  التقليدية،  اخلليوي 

تتيح تطبيق مفهوم »اإنرتنت االأ�سياء« 

ب�سهولة، اأي اأن اأي اأداة اأو جهاز يف 

�سيكون  العمل  اأو  ال�سارع  اأو  البيت 

مت�سال باالإنرتنت.

وبف�سل ذلك �سيكون من ال�سهولة 

لتطبيقات  التقنية  دعم هذه  مبكان 

والعمل  الذكية  امل��دن  مثل  ع��دي��دة 

ال�سحابية  احل��و���س��ب��ة  يف  وال��ل��ع��ب 

والواقع  بعد  الطبية عن  واجلراحة 

ال�سناعية  واالأمت��ت��ة  االف��رتا���س��ي 

وال�سيارات ذاتية القيادة.

كما تتبنى �سبكات اجليل اجلديد 

ت��ق��ن��ي��ات ت��ق��ل��ل م���ن احل��م��ل على 

االأج��ه��زة، االأم���ر ال���ذي ي��ق��دم حاًل 

الطاقة  ت�ستنزف  التي  للم�سكالت 

بعيدة  االت�سال  نقطة  تكون  عندما 

عن جهاز امل�ستخدم.

ال�����س��ب��ك��ات حت�سل  ه����ذه  وم����ع 

نف�س  يف  تعمل  ال��ت��ي  التطبيقات 

ات�سال  اإىل  حت��ت��اج  وال��ت��ي  ال��وق��ت 

نف�س  على  العنكبوتية،  بال�سبكة 

القوية لال�ستخدام  االإنرتنت  �سرعة 

�سلًبا  معينة  خدمة  ت��وؤث��ر  اأن  دون 

بث  اأو  املحتوى  �سرعة حتميل  على 

نف�س  يف  اآخ���ر  ن�ساط  اأو  الفيديو 

الوقت على اجلهاز.

وم��ن اأب���رز االأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��دور 

امل�ستخدمني،  م��ن  كثري  اأذه���ان  يف 

هواتفهم  لتبديل  �سي�سطرون  هل 

باأخرى جديدة متوافقة مع ال�سبكة؟ 

ول��الأ���س��ف ف���اإن االإج��اب��ة ه��ي نعم، 

تتطلب  اخلام�س  اجليل  تقنية  الأن 

غري  اإ���س��ارة  وم�ستقبالت  هوائيات 

متوفرة يف االأجهزة احلالية، وبالفعل 

فقد بداأت العديد من ال�سركات يف 

مثل  تدعم  جديدة  هواتف  اإط��الق 

»�سام�سونغ«  ك�سركة  ال�سبكات  هذه 

و»هواوي« و»�ساومي«.

skynewsarabia :امل�صدر

اأطلقتها �رشكة »اإيربا�ص« و�رشيكتها »وان ويب«

6 أقمار صناعية تبدأ خطة »إنترنت الفضاء«
»اأيربا�س«  �سركة  �سيدتها  �سناعية  اأقمار   6 يحمل  �ساروخ  انطلق 

و�سريكتها »وان ويب«، من غويانا الفرن�سية، يف اأول خطوة �سمن خطة 

النائية  املناطق  يف  للماليني  الف�ساء  من  ال�سرعة  فائق  اإنرتنت  توفري 

الناجح حقبة جديدة يف �سناعة خدمات  والريفية، وقد ميثل االإطالق 

االأقمار ال�سناعية.

اإيلون  االأع��م��ال  لرجل  اململوكة  اإك�س«  »�سبي�س  مثل  �سركات  وتعمل 

ما�سك و»ليو�سات اإنرتبرايز�س« و»تيلي�سات« الكندية، على ت�سغيل �سبكات 

بيانات عرب مئات اأو حتى اآالف االأقمار ال�سناعية ال�سغرية التي تدور 

يف  التقليدية،  االت�ساالت  اأقمار  من  االأر���س  من  اأق��رب  ارتفاعات  على 

حتول جذري اأ�سبح ممكنا بف�سل طفرات يف تكنولوجيا الليزر ورقائق 

احلا�سوب.

اإط��الق  خدمات  على  الطلب  ال�سناعية  االأق��م��ار  يف  النمو  و�سيزيد 

االإطالق اخلا�سة  �سركات  تطور جمموعة �سغرية من  فيما  ال�سواريخ، 

�سواريخ اأ�سغر حجًما، ميكنها ن�سر اأقمار �سناعية اأ�سغر حجما بتكلفة 

اأقل.

وقد انطلق موؤخراً ال�ساروخ »اآريان�سبي�س �سويوز« من غويانا الفرن�سية 

»اإيربا�س«  بني  م�سرتكة  �سركة  �سنعتها  التي  ال�سناعية  االأقمار  حاماًل 

بفرن�سا،  تولوز  ومقرها  �ساتياليت�س«  ويب  »وان  ت�سمى  وي��ب«،  و»وان 

واالأقمار ال�سناعية، وكل منها يف حجم الثالجة، و�سلت اإىل ارتفاع األف 

كيلو مرت بعد اأكرث من �ساعة من االإطالق، فيما قد ي�ستغرق تقييم �سالمة 

االأقمار بالكامل 24 �ساعة.

االإنرتنت  توافر  نطاق  تو�سيع  اأخرى  و�سركات  ويب«  »وان  وت�ستهدف 

وزيادة �سرعته عرب االأقمار ال�سناعية مقارنة مبزودين اآخرين مثل »هيوز 

نتورك �سي�ستمز«، التي حتلق اأقمارها ال�سناعية يف مدار اأعلى بالف�ساء.

وجمعت �سركة »وان ويب« اأكرث من ملياري دوالر من م�ستثمرين منهم 

»اأيربا�س« و»كوكاكوال« و»فريجن غروب« و»�سوفت بنك«، وتهدف ال�سركة 

لتغطية عاملية على نطاق عري�س بحلول 2021 با�ستخدام قرابة 650 

قمًرا �سناعًيا.

skynewsarabia :امل�صدر

استحواذ قريب ألوبر على منافستها »كريم«
اأن   »Bloomberg« نقل موقع  اأوبر،  �سركة  مل�سدر مقرب من  وفقاً 

ال�سركة يف خ�سم عملية تفاو�س لال�ستحواذ على مناف�ستها يف ال�سرق 

لتحكم قب�ستها على  االأخرية فيها  اللم�سات  يتم و�سع  االأو�سط »كرمي« 

جمال خدمات التو�سيل يف املنطقة.

حيث من املتوقع اأن تتم عملية اال�ستحواذ بال�سق النقدي واال�ستثمار 

باالأ�سهم �سمن �سفقة بثالثة مليارات دوالر، ومن املتوقع اأن تقوم اأوبر 

باالإعالن عنها خالل االأ�سابيع القليلة القادمة ح�سب امل�سدر الذي اأفاد 

اأن ال�سفقة حتت بند املراجعة النهائية.

فيما تعترب كرمي من اأكرب ال�سركات التقنية النا�سئة يف ال�سرق االأو�سط، 

حيث بلغت قيمتها مليار دوالر عقب جولة متويل عام 2016، مع العلم اأن 

كال ال�سركتني قد قامتا مب�ساورات مبدئية يوليو املا�سي لدرا�سة تقدمي 

خدماتهم للزبائن بنظام م�سرتك يف ال�سرق االأو�سط بغر�س تنظيم وحل 

النزاعات التناف�سية فيما بينهما على ال�ساحة.

اال�ستثماري يف عديد  التو�سع  اأ�سلوب  تنتهج  اأوبر  اأن  بالذكر  اجلدير 

من املجاالت �سملت خدمات تو�سيل الطعام والدعم اللوج�ستي باالإ�سافة 

اال�ستحواذ  عملية  وتعترب  الذاتية،  القيادة  ونظم  الكهربائية  للدراجات 

هذه �سمن خطتها التو�سعية والتي تعني بامتامها �سيطرة تامة يف اأكرث 

من 100 مدينة تخدمها كرمي االآن.

»معيار أمان« من أندرويد يستغني عن كلمات المرور
 FIDO« حت�����ال�����ف  اأع�����ل�����ن 

اأن  قوقل  �سركة  م��ع   »Alliance
نظام الت�سغيل اأندرويد اعتباًرا من 

االإ�سدار 7.0 وما بعده اأ�سبح يدعم 

متكني  يعني  ما   ،FIDO2 معيار 

هاتف  مليار  من  اأك��رث  م�ستخدمي 

الدخول  ت�سجيل  من  العامل  ح��ول 

اإىل  احلاجة  دون  التطبيقات  اإىل 

اإدخال كلمات املرور.

 FIDO حت���ال���ف  اأن  ي���ذك���ر 

ترخي�س  يف  يخت�س   Alliance
القيا�سات  مثل  امل�سادقة  اأج��ه��زة 

للتحقق  االأم��ان  ومفاتيح  احليوية 

موا�سفات  م��ع  ت��ت��واف��ق  اأن��ه��ا  م��ن 

امل��ع��ي��ار  ذل����ك  يف  مب���ا   ،FIDO
ي�سمن  وه��ذا   .FIDO2 االأح��دث 

مت��ك��ني م�����س��ت��خ��دم��ي ال���وي���ب من 

التحالف عرب  يعتمده  ما  ا�ستخدام 

جميع التطبيقات وخدمات الويب.

 FIDO« حتالف  اأن  اإىل  يُ�سار 

ل�»الهوية  اخت�سار  هو   »Alliance
 Fast االإن���رتن���ت  ال�����س��ري��ع��ة ع��ل��ى 

يف  �س�س 
ُ
اأ  »IDentity Online

ملعاجلة   2012 يوليو  مت��وز/  �سهر 

ع����دم ق��اب��ل��ي��ة ال��ت�����س��غ��ي��ل ال��ب��ي��ن��ي 

ب��ني ت��ق��ن��ي��ات امل�����س��ادق��ة ال��ق��وي��ة، 

يواجهها  التي  امل�سكالت  ومعاجلة 

امل�����س��ت��خ��دم��ون م��ع اإن�����س��اء وت��ذك��ر 

مرور  وكلمات  م�ستخدمني  اأ�سماء 

متعددة.

ن��ظ��ام  ح�����س��ول  وم����ع  واالآن، 

بعده،  وما   7.0 باإ�سداره  اأندرويد 

ال��ذي��ن  ال��ن��ظ��ام  م�ستخدمي  ف���اإن 

ي��ث��ب��ت��ون االإ����س���دار االأح����دث من 

 Google ب��الي  غ��وغ��ل  خ��دم��ات 

اأ���س��ب��ح��وا   Play Services

ق���ادري���ن ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة م��ن 

ح�����س��ا���س ال��ب�����س��م��ة امل���دجم���ة يف 

 FIDO االأمان  ومفاتيح  هواتفهم 

ومواقع  التطبيقات  اإىل  للو�سول 

ال��وي��ب واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��دع��م 

الإدخ���ال  احل��اج��ة  دون   FIDO2
املرور. كلمة 

 FIDO« حت�����ال�����ف  وق���������ال 

اإنه  �سحفي  بيان  يف   »Alliance
والتطبيقات  الويب  ملطوري  ميكن 

من  ق��وي��ة  م�سادقة  اإ���س��اف��ة  االآن 

ومواقعهم  تطبيقاتهم  اإىل   FIDO
ا�ستدعاء  خالل  من  اأندرويد  على 

ب�سيطة،  تطبيقات  برجمة  واجهة 

مرتبط  غ��ري  اأم���ان  لتوفري  وذل���ك 

الت�سيد  مل��ق��اوم��ة  م����رور،  بكلمة 

التو�سع  �سريعة  لقاعدة  االحتيايل 

الذين  النهائيني  امل�ستخدمني  من 

لديهم بالفعل اأجهزة اأندرويد رائدة 

اأجهزة  اإىل  بالرتقية  �سيقومون  اأو 

جديدة يف امل�ستقبل.

 FIDO2 معيار  اأن  اإىل  يُ�سار 

مدعوم بالفعل من قبل مت�سفحات 

ال��وي��ب احل��ال��ي��ة، م��ث��ل ك����روم من 

مايكرو�سوفت،  من  واإي��دج  غوغل، 

وف��اي��رف��وك�����س م��ن م��وزي��ال، ودع��م 

جت��ري��ب��ي م���ن م��ت�����س��ف��ح ���س��ف��اري 

اإىل  اآبل، وهو يهدف  ل�سركة  التابع 

ت�سجيل  م��ن  امل�ستخدمني  متكني 

االإلكرتونية  اإىل اخلدمات  الدخول 

با�ستخدام  اأك���رب  واأم����ان  ب�سهولة 

 FIDO2 م���ع  م��ت��واف��ق��ة  اأج���ه���زة 

االأ�سابع  ب�سمات  ح�سا�سات  مثل 

االأم��ان  مفاتيح  اأو  ال��ك��ام��ريات  اأو 

بالتحالف. اخلا�سة 

alarabiya :امل�صدر

التقنية الجديدة »5G« سرعة فائقة وتغطية كبيرة

هاتف ذكي ببطارية مشحونة لـ50 يوما

حل  »اإن��رج��اي��زر«  �سركة  تعتزم 

املحمولة،  الهواتف  بطاريات  اأزمة 

بطرح هاتف ذكي ببطارية تدوم 50 

امل�ستخدمون  يحتاج  اأن  قبل  يوماً 

اإىل اإعادة �سحنها من جديد.

وت����وؤرق احل��اج��ة امل��ت��ك��ررة اإىل 

الهواتف  ب��ط��اري��ات  �سحن  اإع���ادة 

م�سكلة  وهي  امل�ستخدمني،  الذكية 

ال��ه��وات��ف  ���س��رك��ات  ت�ستطيع  مل 

اإذ  االآن،  حتى  حلها  �سعبية  االأكرث 

احلاجة  م��ن  امل�ستخدمون  ي�سكو 

خ��الل  ال��ه��ات��ف  ل�سحن  امل��ت��ك��ررة 

الواحد. اليوم 

ال��ذي  »اإن��رج��اي��زر«  لكن ه��ات��ف 

 Power ا����س���م  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق���ت 

رقيقاً  لي�س   Max P18K Pop
املحمولة  بالهواتف  مقارنته  عند 

الع�سرية.

بريطانية  اإع��الم  و�سائل  ونقلت 

قولها  للهاتف  امل�سنعة  ال�سركة  عن 

م�ساهدة  ميكنهم  امل�ستخدمني  اإن 

الهاتف  هذا  عرب  الفيديو  مقاطع 

واال�ستماع  متوا�سلني،  يومني  طيلة 

املو�سيقى،  م��ن  �ساعة   100 اإىل 

�سحن  اإع��ادة  اإىل  يحتاجوا  اأن  قبل 

بطاريته مرة اأخرى.

خالل  االه��ت��م��ام  الهاتف  واأث���ار 

املحمولة  للهواتف  العاملي  املوؤمتر 

حيث  بر�سلونة،  يف   2019 ل��ع��ام 

ك�سفت ال�سركة عن الهاتف.

احلجم  كبري  الهاتف  اأن  ورغ��م 

ال�����س��رك��ة  اأن  اإال  ال�����وزن،  وث��ق��ي��ل 

املزايا  اإنه يحمل كل  تقول  امل�سنعة 

املتوقعة يف هاتف ذكي يعمل بنظام 

اأندرويد.

يكون  اأن  »اإن���رج���اي���زر«  وت��اأم��ل 

يف  ب��ط��اري��ة  ق���درة  اأع��ل��ى  لهاتفها 

ب�سعة  االإط���الق  على  ذك��ي  ه��ات��ف 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،،18000mAh
خم�س كامريات.

ومن املنتظر اأن تعلن ال�سركة يف 

وموعد طرح  �سعر  عن  وقت الحق 

الهاتف للبيع يف االأ�سواق.

alarabiya :امل�صدر

ت�ستلزم تبديل الهواتف احلالية باأخرى جديدة متوافقة معها

ً
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مييردال« يف جنوب  اأي  »فيك  قرية  ال�سوداء يف  الرمال  �ساطئ  يقع 

اأي�سلندا، وهو معروف با�سم �ساطئ »فيك«، ويقع على الطريق الدائري 

ال�سوداء  الرمال  فكرة  اأن  من  الرغم  وعلى  بالقرية،  املحيط  الرئي�سي 

اأو االنقبا�س، ولكن العك�س هو ال�سحيح، ففي عام  قد توحي بالرعب 

باأكمله،  العامل  يف  �سواطئ   10 اأجمل  اأحد  بلقب  ال�ساطئ  فاز   1991
واملياه  الزرقاء  ال�سماء  مع  تالقيها  عند  املتالألئة  ال�سوداء  رماله  حيث 

الفروزية، تعطي لوحة من اأجمل لوحات اخلالق عز وجل.

االأ�ساطر يف القرية والقرى املحيطة تقول اإن ال�ساطئ كان يف قدمي 

االأزل �ساطئاً عادياً، ولكن اجلن غ�سبوا من ال�سكان املحليني يف املنطقة 

�ساطئ  عليه  اأطلقوا  لذا  �سوداء،  رماله  لتكون  ال�ساطئ  ب�سحر  فقاموا 

اجلن، ولكن احلقيقة التي يوؤكدها علماء اجليولوجيا هي اأن هذه الرمال 

تكونت نتيجة ثورة بركان »كتاال« فوق اجلبل، والذي قذف باحلمم على 

طول ال�ساطئ اإال اأن املياه قد بردته وفتته مع الزمن لت�سنع من احلمم 

رمال �سوداء بركانية.

بل  والطرق،  ال�سهول  اأو  املباين  تنت�سر  ال  املميز  ال�ساطئ  حول هذا 

يحيط به من كل جانب وكاأنه خامت خطبة دائري، �سال�سل من اجلبال 

متباينة الطول والتي يبلغ عددها 450 جباًل.

ركن  كل  ففي  ا�ستحقاق،  بال  االأجمل  لقب  ال�ساطئ  هذا  ياأخذ  مل 

منه منظر مبدع، حيث جتمعت ال�سخور لت�سنع جباًل �سخرياً طبيعياً 

هند�سي ال�سكل، يبدو وكاأنه اأعمدة بي�ساء فوق بع�سها البع�س، لتكون 

قاعدته الرمال ال�سوداء ليُظهر تناق�س اللونني جماالً فائقاً.

في�سل احلميدان

العلوم

روؤييية  متتلك  التي  الييدول  اأن  التجارب  اأظهرت 

واإحيييداث  املطلوبة،  الييتييحييوالت  هيكلة  »تييراعييي: 

والبعيد«،  املتو�سط  املدى  الالزمة على  التغيرات 

لتحقيق املتطلبات الوطنية والتكيف مع املتغرات 

العاملية، ميكنها النمو والتطور مبزايا تناف�سية.

وقد اأقرت -وهلل احلمد- روؤية للمملكة ت�ستفيد 

على  وترتكز  االقت�سادية،  ومقوماتها  ثرواتها  من 

ثالثة حماور اأ�سا�سية هي: »جمتمع حيوي، واقت�ساد 

مزدهر، ووطن طموح«. ويظهر من خالل املراجعة 

املتخ�س�سة ملحاور »روؤية اململكة 2030« اأن الق�سايا 

الالزم تنفيذها لتحقيق اجلوانب املوؤثرة يف االإ�سكان 

اأو املتاأثرة به ب�سكل مبا�سر اأو غر مبا�سر؛ ترتكز 

ب�سكل اأ�سا�سي فيما يلي:

على  احل�سول  من  ال�سعودية  االأ�سر  متكني   -

امل�سكن وامتالكه:

اإن توفر العدد الكايف من الوحدات ال�سكنية، التي 

تلبي التنوع يف رغبات االأ�سر ال�سعودية بجودة عالية 

وتكلفة مي�سرة ويف وقت ق�سر؛ يتطلب تطوير اإ�سكان 

ذي جودة نوعية، يتوافق مع اإمكانية االأ�سر املالية، 

ويحقق متطلباتها الوظيفية واالجتماعية، على اأن يتم 

توفر بدائل متنوعة من امل�ساكن تنا�سب جميع فئات 

املجتمع؛ لذا تلزم العناية مبوا�سيع متعددة ت�سمل: 

تطوير معاير الت�سميم العمراين واملعماري املي�سر 

واأ�ساليب تطبيقها، وتعديل تنظيمات بناء امل�ساكن 

وتطوير  ال�سكنية،  املناطق  تخطيط  وا�سرتاطات 

تقنيات واأنظمة بناء تعتمد الت�سنيع جزءاً من عملية 

اإنتاج املكونات املعيارية �سهلة الرتكيب لبناء امل�ساكن 

وجعلها  اململكة،  يف  �سناعتها  وتوطني  باجلملة، 

متوفرة باأ�سعار مناف�سة يف اأ�سواق التجزئة، باالإ�سافة 

اإىل ت�سجيع املواطنني على االدخار من اأجل امل�سكن، 

وتوفر قنوات جذابة ومتنوعة لالدخار، مع بدائل 

مي�سرة للتمويل.

- تطوير البيئة ال�سكنية:

احلياة؛  جييودة  تعزز  �سكنية  بيئة  الإيجاد  يتعني 

االأحياء  ت�سكيل  يف  الثقايف  االإرث  على  احلفاظ 

املناطق  اأميين  بتعزيز  والعناية  امل�ساكن،  وت�سميم 

ال�سكنية، واحلد من احلوادث املرورية فيها، وحتقيق 

اال�ستدامة االجتماعية فيها؛ من خالل زيادة املناطق 

اخل�سراء وال�ساحات املفتوحة، ومتكني ال�سكان من 

التنقل على االأقييدام بي�سر واأمييان؛ لت�سجيعهم على 

الوجود يف الفراغات اخلارجية، ومزاولة الريا�سة، 

وحتقيق اال�ستدامة البيئية من خالل توفر نظام 

�سحي جلمع النفايات والتخل�س منها يف االأحياء 

ال�سكنية، واحلد من التلوث، واحلر�س على تر�سيد 

ا�ستهالك املياه والكهرباء، والعناية با�ستخدام بدائل 

الطاقة املتجددة يف امل�ساكن، والعمل على توطني 

�سناعتها، و�سمان انت�سارها يف االأ�سواق، وتوفرها 

الالزمة  اال�ييسييرتاطييات  وو�ييسييع  مناف�سة،  باأ�سعار 

لتطبيقها.

- تطوير قطاع االإ�سكان غر الربحي:

موؤ�س�سات  تاأ�سي�س  تنظيمات  اإعيييداد  يتطلب 

االإ�سكان غر الربحي وموجهات عملها؛ لتمكينها من 

تييقييدمي اإ�ييسييكييان 

مي�سر  جميييياين 

وم�ستدام لالأ�سر 

االأ�يييسيييد حيياجيية، 

مدعوم  واإ�سكان 

ذات  ليييالأ�يييسييير 

املالية  االإمكانيات  يتوافق مع  املنخف�سة،  الدخول 

جلميع ذوي الدخل املنخف�س، مع �سمان متكينها 

من دفع تكاليف اأعمال الت�سغيل وال�سيانة للحفاظ 

ومتكينها  وا�ستدامته،  االإ�سكاين  خمزونها  على 

اأي�ساً من بناء م�ساريع �سكنية جديدة، خمتلطة من 

ناحية الدخل وامل�ستوى االجتماعي لتعزيز اجلوانب 

وم�ستمر،  دائييم  ب�سكل  للم�ستفيدين،  االجتماعية 

االإ�سكان  توفر  ذاتييي. وميكن كذلك دعم  وبدعم 

لذوي الدخل املنخف�س من خالل ت�سجيع �سركات 

التطوير االإ�سكاين اال�ستثماري يف مقابل تقدمي بع�س 

الت�سهيالت والدعم احلكومي لها، على اأن يتم التعاون 

مع قطاع االإ�سكان غر الربحي يف اإدارتها، وهو ما 

�سيوؤدي اإىل ظهور ما يعرف »باالإ�سكان الهجني«، 

اأحد مناذج توفر االإ�سكان لذوي الدخل املنخف�س 

من خالل التعاون امل�سرتك بني القطاعات الثالثة 

ببدائل  الربحي،  وغيير  واال�ستثماري،  احلكومي، 

متعددة قد تكون: متويلية، اأو تنظيمية، اأو من خالل 

توفر املنتجات واخلدمات، اأو غرها.

اأ. د. علي بن �سامل باهمام

اأ�ستاذ العمارة واالإ�سكان -كلية العمارة والتخطيط

يعد الربع اخلايل ثاين اأكرب �سحراء يف العامل، 

ويحتل الثلث اجلنوبي ال�سرقي من �سبه اجلزيرة 

ال�سعودية،  اأربع دول، هي:  العربية، ويتجزاأ بني 

واليمن، وُعمان، واالإمييارات، ويقع اجلزء االأكرب 

تزيد  حيث  ال�سعودية،  االأرا�ييسييي  �سمن  منه 

وترتفع  مربع،  كيلومرت  األف   600 عن  م�ساحته 

فيه كثبان رملية ثالثمائة مرت وتتحرك با�ستمرار 

جاعلة الربع اخلايل منعدم املعامل الثابتة، وفيه 

يبلغ  حيث  الييعييامل  يف  رملي  لكثيب  قمة  اأعييلييى 

ارتفاعه 449 مرتاً فوق �سطح البحر.

من  العمري  عييبييداهلل  الربوفي�سور  وك�سف 

جامعه امللك �سعود، عن خمزون احتياطي هائل 

الييربييع اخلييايل  كثبان  املييييياه اجلوفية حتييت  ميين 

على عمق 600 اإىل 2000 مرت، وتوجد يف 12 

متكوًنا جيولوجًيا حاماًل للمياه يف اململكة، يكفي 

االأجيال املقبلة لع�سرات ال�سنني ويوفر مليارات 

الرياالت التى تنفق على م�سروعات حتلية مياه 

البحر. وال تقت�سر كنوز الربع اخلايل على املياه 

فقط واإمنا على الرمال والنفط والغاز، فيومياً 

ال�سيبة،  حقل  من  اأرامييكييو  �سركة  معامل  تنتج 

حيث ي�سخ يومياً 1،000،000 برميل من النفط 

اخلام عايل اجلودة.

املادة  �سيليكا  من  حتتويها  وما  الرمال  وتعد 

والطوب  واخَلَر�سانة  الزجاج  االأولية يف �سناعة 

ويدخل  الكمبيوتر،  ورقائق  واجَل�س  والقرميد 

واجل�سور  والييطييرقييات  البيوت  بيينيياء  يف  اأييي�ييسيياً 

م�ستح�سرات  بع�س  اإىل  و�ييسييوالً  واليي�ييسييدود 

ا�ستعماالً  االأكرث  الطبيعي  املورد  فهو  التجميل، 

على االإطالق، لذا، قد ال يكون من املبالغة القول 

اإن الربع اخلايل لي�س جمرد �سحراء واإن الرمل 

هو املادة االأ�سا�س يف بناء احل�سارة احلديثة.

اآدم الرو�سان 

جيولوجيا

اإلسكان في رؤية المملكة »2030«

برج الشياطين

عمرانيات

جيولوجيات

شواطئ الرمال السوداء

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

عبق الماضي

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

ما  وهييو  قييدمييياً،  اليينييور  م�سدر  ت�سور  اللوحة 

ي�سمى بال�سراج، وهو اأ�سا�سي يف تلك الفرتة لعدم 

وجود الكهرباء.

�ضجاء بنت عبداهلل الع�ضيبي

جامعة الق�ضيم



والأمن  لل�سالمة  العامة  الإدارة  اأعلنت 

اإخالء  تنفيذ فر�سية حريق  اجلامعي عن 

�سباح  م��ن  ع�سرة  احل��ادي��ة  عند  وه��م��ي 

19 مبا يف  اليوم الأح��د، وذل��ك يف مبنى 

ووكالء  اجلامعة  مدير  معايل  مكتب  ذلك 

الإدارة  عام  مدير  بذلك  �سرح  اجلامعة. 

الأ�ستاذ  اجلامعي  والأمن  لل�سالمة  العامة 

مو�سى قحل.

د�سن نادي امل�سرح يوم الثالثاء 1440/6/22ه� برنامج �سينما امل�سرح، 

والذي يعر�ض اأف�سل واأجمل امل�سرحيات التي عر�ست يف م�سرح جامعة 

امللك �سعود يف قاعة العر�ض الرتفيهي باملركز الرتفيهي للطالب يف البهو 

الرئي�سي، وبدء اأول باكورة العرو�ض بامل�سرحية ال�سبابية »على وين«.

وتدور ق�سة امل�سرحية حول التعقيدات وامل�ساعب التي يواجهها مراهق 

اليوم، وتدور حبكة امل�سرحية حول خم�سة اأ�سخا�ض يجدون اأنف�سهم يف 

غرفة مغلقة لي�ض لها باب يقود اإىل اخلارج، وعند حماولتهم النجاة من 

هذا املاأزق تبداأ املكا�سفة وتقاذف اللوم كنوع من ردة الفعل للواقع الذي 

اإخراج وتاأليف فهد ال�سهراين،  يعي�سونه يف هذه الغرفة. امل�سرحية من 

ومتثيل حمد ال�سالح و�سجاع ن�ساط وزيد ال�سهلي واأحمد بن دو�ض ويا�سر 

العبا�ض ومروان �سالح، علماً اأن العرو�ض القادمة �ستكون كل يوم ثالثاء 

من ال�ساعة 11-12 ظهراً، يف نف�ض قاعة العر�ض.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

ندوة األمن السيبراني دخلت نفق التبليغ

د. فهد بن عبداهلل الطياش

و�سع عميد كلية الآداب ورئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية 

لالإعالم والت�سال الدكتور نايف اآل �سعود يده على مف�سل بحثي يف 

غاية الأهمية يتعلق بالأمن ال�سيرباين، واجتهد الزمالء يف التفكري 

لعقد �سل�سلة ندوات للنقا�ض وتبادل الروؤى بني زمالء من تخ�س�سات 

الأ�سبوع  نهاية  الندوات  اأوىل  عقد  مت  وقد  واجتماعية،  اإن�سانية 

املا�سي، و�ستليها اأخرى يف الأ�سبوع القادم باإذن اهلل.

الأمن ال�سيرباين ل يعني التهديد والتخويف وح�سب بل ميكن اأن 

تنظيم  اأمام مع�سلة  وظيفية وبحثية، وهنا نقف قلياًل  يوفر فر�ساً 

الفعاليات والتي اأقرتح اأن تكون تطبيًقا اأو عماًل رقمياً ل يتطلب من 

الفعالية �سوى تعبئة منوذج تتم متابعته من اجلهات  القائمني على 

التنظيمية املعنية يف فرتة زمنية حمددة.

بلغونا«،  »ما  بريوقراطية  ب�سبب  تلغى  اأن  الندوة  تلك  كادت  لقد 

اأن  الندوات الداخلية اخلا�سعة لأنظمة اجلامعة لبد  اأن  العلم  مع 

تلقى ت�سهياًل يف تنظيمها، اأما الوقوف بحجة واهية اأعتقد اأن الزمن 

األ  يجب  املعيارية  ال�سروط  عليها  تنطبق  فعالية  فكل  عليها،  عفى 

تدخل يف نفق التبليغ، والقاعات العامة يجب اأن تكون �سمن نظام 

تفاعلي �سفاف يعرف اجلميع متى �ستكون متاحة لأن�سطة الكليات 

دون احلاجة للدوران يف حلقة مفرغة حتى يعرف املنظم.

اإنها ق�سة اأزلية اآن الأوان اأن تتغري.
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اأ�شغال يدوية من اإنتاج الطالبات يف معر�ض املوهوبات

استقبال طلبات مكافأة التميز

فرضية حريق وإخالء وهمي 
بمبنى »19«.. اليوم

تدشين »سينما المسرح« في 
المركز الترفيهي

اأعلنت اأمانة املجل�ض العلمي بوكالة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

طلبات  ا�ستقبال  ب���دء  ع��ن  العلمي 

مكافاأة التميز لأع�ساء هيئة التدري�ض 

ال�����س��ع��ودي��ني وم���ن يف ح��ك��م��ه��م، عن 

الإلكرتونية«  اخلدمات  »بوابة  طريق 

h t t p s : / / e . k s u . e d u . s a/

اأ�سهر   3 Account/Login وملدة  
2019م   1 مار�ض  تاريخ  اعتباًرا  من 

ح�سب  2019م،  مايو   31 تاريخ  اإىل 

ال�سوابط املُعلن عنها والتي مت تعميمها على جميع الكليات واملو�سحة 

على بوابة املجل�ض العلمي.
.. وشؤون الطالبات تبدأ توزيع أوشحة التخرج اليوم 

اأعلنت عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات 

ع��ن ب��دء ت��وزي��ع اأو���س��ح��ة ال��ت��خ��رج ل��ع��ام 1440 

الأحد  اليوم  من  وذل��ك  البكالوري�ض،  خلريجات 

وحتى يوم اخلمي�ض 1440/7/14، على اأن يكون 

توزيع الأو�سحة يف مبنى 25 الدور الأول بجانب 

مدرج رقم 1 ح�سب اجلدول املرفق.

يذكر اأن ا�ستالم الأو�سحة خلريجات كلية الطب 

�سيكون توزيعها يف نف�ض الكلية، كما �سيكون توزيع 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية  خلريجات  الأو�سحة 

وخدمة املجتمع يف علي�سة بنف�ض الكلية.

األربعاء التخرج..  بدء توزيع مشالح 
كتب: اأمين منقو�ض

ت�ستعد الإدارة التنفيذية ب�سندوق 

التخرج  م�سالح  ل��ت��وزي��ع  ال��ط��الب 

للدفعة »58«، وذلك يف مقر الإدارة 

يوم  م��ن  اب��ت��داًء   17 ال��واق��ع مببنى 

1440/7/6ه�  ال��ق��ادم  الأرب���ع���اء 

املوافق 2019/3/13م.

اإىل  ال��ت��وزي��ع  ت��وج��ي��ه جل��ن��ة  ومت 

ا�ستقبال الطلبة اخلريجني واملتوقع 

تخرجهم من ال�ساعة الثامنة �سباحاً 

وحتى الثانية ظهراً، وذلك طيلة اأيام 

التوزيع  وي�ستمر  الر�سمية،  ال��دوام 

حتى يوم احلفل باإذن اهلل تعاىل.

ونوه امل�سرف على اللجنة الأ�ستاذ 

�سرورة  على  املطريي  عبدالعزيز 

امل�سلح  ل���س��ت��الم  ال��ط��ال��ب  ح�سور 

اإثبات  اأو  اجلامعية  البطاقة  واإب��راز 

الهوية.

ل�سندوق  التنفيذي  املدير  وذك��ر 

اأن  الناجي  فهد  الأ�ستاذ  الطالب 

�سخرت  ال��ط��الب  ���س��ن��دوق  اإدارة 

جميع الإمكانيات واجلهود ل�ستقبال 

لهم  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  اخلريجني 

بال�سكل الالئق واملنظم.

وتاأتي هذه اخلدمة �سمن برامج 

املقدمة، حيث مت  الطالب  �سندوق 

للطالب،  م�سلح   4000 عدد  تاأمني 

للطالبات  ع���ب���اءة   7000 وع����دد 

للعام  تخرجهم  واملتوقع  اخلريجني 

الدرا�سي 1439-1440ه�.

�سندوق  اإدارة  خ�س�ست  ك��م��ا 

لنقل  ت��وي��رت  يف  ح�سابها  ال��ط��الب 

اأخ��ب��ار واإع���الن���ات م��رك��ز ال��ت��وزي��ع 

والرد على جميع ال�ستف�سارات: @

SFKSU

»وقت التغيير« و»ال تتأخري« بمنتزه البجيري
بلجنة  ال�سحي  ال��ف��ري��ق  ق���دم 

تنمية الأ�سرة التابعة جلامعة امللك 

�سعود مبادرتَي »وقت التغيري« و»ل 

مبدينة  البجريي  مبنتزه  تتاأخري« 

اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���ض، 

باإمارة  املجتمعية  للتنمية  الن�سائية 

»تالة  وب��رع��اي��ة  ال��ري��ا���ض  منطقة 

الأ���س��رة،  ���س��وؤون  امل����راأة« مبجل�ض 

ج��م��ادى   25 ال�سبت  ي���وم  وذل���ك 

مار�ض   2 املوافق  1440ه�  الآخرة 

2019م.
التغيري«  »وق��ت  مبادرة  وتهدف 

اإىل ن�سر الوعي والتثقيف ال�سحي 

ع��ن اأه��م��ي��ة ال���ت���وازن يف ال��غ��ذاء 

والريا�سة ومدى تاأثريهما املبا�سر 

الناحية  من  الإن�سان  �سحة  على 

ت�سمنت  كما  والنف�سية،  اجل�سدية 

بع�ض  عن  مب�سطاً  �سرحاً  املبادرة 

ال��ط��رق الآم���ن���ة لإن��ق��ا���ض ال���وزن 

اجل��راح��ة،  اأو  ال���دواء  با�ستخدام 

و�سملت الفعالية م�ساركات متعددة 

�سيدلية  �سعود،  امللك  جامعة  من 

الريا�سي  الرتقاء  وفريق  ال��دواء، 

التطوعي. 

ك���م���ا ق�����دم ف���ري���ق ح��م��ل��ة »ل 

توعوية  تتاخري« معلومات �سحية 

ون�سح  الرحم،  عنق  �سرطان  عن 

الك�سف  ب�سرورة  والن�ساء  الفتيات 

�سد  الآم���ن  اللقاح  واأخ���ذ  املبكر 

الفريو�ض امل�سبب لل�سرطان.

وت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرات اإح���دى 

املراأة  لدعم  املجتمعية  امل�ساهمات 

اململكة  مناطق  كافة  يف  ال�سعودية 

من خالل متكينها وتعزيز مكانتها 

وزي���ادة وعيها وب��ن��اء ق��درات��ه��ا يف 

ال�سحية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

لتحقيق  وامل��ع��رف��ي��ة  والأ����س���ري���ة 

م�ستقبل م�سرق لهن.

د. العامري

اأ. مو�شى قحل

جانب من احل�شور ملبادرتي »وقت التغيري« و »ال تتاأخري«

جدول توزيع اأو�شحة التخرج ح�شب الكليات


