
ك���ت���ب���ت: ت������اال ال����دب����ا�����س����ي- ف��ل��وة 

اخلليوي- دميا العثمان:

ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى الإع���ام���ي ن��دوة 

الربنامج  فعاليات  �ضمن  ج��دي��دة 

اجلمعية  م��ع  ب��ال�����ض��راك��ة  ال��ث��ق��ايف 

والفنون  للثقافة  ال�ضعودية  العربية 

ب��ع��ن��وان »الت�����ض��ال ال��ب��ن ث��ق��ايف.. 

عاملي«،  �ضوق  يف  وا�ضتثمار  تناف�س 

يف  الثقافية  اخليمة  مبقر  وذل��ك 

بالريا�س،  والفنون  الثقافة  جمعية 

حت���ت اإ�����ض����راف ال���دك���ت���ورة اأم���ل 

فهد  ال��دك��ت��ور  واإدارة  ال��ت��م��ي��م��ي، 

الطيا�س، وح�ضور نخبة من اأع�ضاء 

وط��اب  بالق�ضم،  التدري�س  هيئة 

من  وع��دد  البكالوريو�س  وطالبات 

امل��ه��ت��م��ن مب��ج��ال الإع�����ام داخ��ل 

اجلامعة وخارجها.  تفا�سيل �ص 2

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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0220 03 »ما وراء الدواء« بالبجيريمخاطر البكتيريا المعوية.. الثالثاء ملتقى »اسأل تنقذ حياة« بمدينة الطالبات.. اليوم

كتب: عبدالرحمن املن�سور

برعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن بندر 

بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�س، تنظم جامعة امللك 

�ضعود يوم الثاثاء 12 رجب 1440ه� املوافق 19 مار�س 

2019م حفل افتتاح مبنى كلية التمري�س.
واأو�ضح معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

اأمري منطقة  وت�ضريف �ضمو  برعاية  اأن اجلامعة تفخر 

كلية  اأن  اإىل  لفًتا  الكلية،  مبنى  افتتاح  الريا�س حلفل 

الطبية  العلوم  كلية  من  ج��زًءا  كانت  اأن  منذ  التمري�س 

التطبيقية مت�ضي بخطوات حثيثة لبناء جيل من العاملن 

اإل  الحتفالية  هذه  وما  التمري�س،  جمال  يف  والقادة 

حيث  اإجن��ازات��ه��ا،  وم�ضرية  الكلية،  ه��ذه  مكانة  لإب��راز 

الريادة  نحو  �ضعود  امللك  داعمة خلطوات جامعة  تاأتي 

اأول عميد  بتعين  اعتزاز اجلامعة  معرًبا عن  والتميز، 

لكلية التمري�س من عن�ضر ن�ضائي، حيث تعد الدكتورة 

مي الرا�ضد اأول عميد لكلية اأكادميية يف اجلامعة.

التدري�س  هيئة  اأع�����ض��اء  ك���ادر  زي���ادة  اإىل  واأ���ض��ار 

الكلية  معيدي  وابتعاث  التمري�س  كلية  من�ضوبي  من 

وحما�ضريها ل�ضتكمال الدرا�ضات العليا يف التخ�ض�ضات 

اإق��رار  مت  كما  وعلومه،  التمري�س  جم��ال  يف  الدقيقة 

 150 بعدد  التمري�س  املبا�ضر لطاب وطالبات  القبول 

نوعية  قفزة  ي�ضكل  العدد  وه��ذا  طالبة،  و160  طالًبا 

والتحاقهم  التمري�س  اأعداد خريجي  الفجوة يف  وت�ضد 

ب�ضوق العمل مبا يحقق روؤية اململكة 2030م يف توطن 

امل�ضت�ضفيات على م�ضتوى  كافة  التمري�س يف  تخ�ض�س 

اململكة.

تفا�سيل �ص3

للتقومي  الوطني  املركز  اأعلن 

والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي م��وؤخ��راً 

ت�����ض��در اجل���ام���ع���ة ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ال���ربام���ج  ع�����دد  ال���وط���ن���ي���ة يف 

وقدم  وطنياً،  املعتمدة  الأكادميية 

م�ضيداً  للجامعة  التهاين  املركز 

ب��خ��ط��ة اجل���ام���ع���ة، وج��ه��وده��ا 

امل�ضتمرة لارتقاء بجودة الربامج 

الأكادميية.

وك�������ض���ف وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

ال��دك��ت��ور  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

امللك  جامعة  اأن  ع�ضريي  يو�ضف 

يف  نوعياً  اإجن���ازاً  حققت  �ضعود 

اأكادميياً  املعتمدة  الربامج  ع��دد 

م���ن امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي 

الأك����ادمي����ي، حيث  والع���ت���م���اد 

ت�����ض��درت اجل��ام��ع��ة اجل��ام��ع��ات 

الوطنية يف عدد الربامج املعتمدة 

اأكادميياً بواقع 47 برناجماً حتى 

احل��ايل  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  مطلع 

كان  ح��ن  يف  1439-1440ه�، 
من  املعتمدة وطنياً  الربامج  عدد 

للتقومي والعتماد  الوطني  املركز 

اجلامعي  العام  حتى  الأك��ادمي��ي 

1436-1437ه����������������؛ ه����و 11 
برناجماً فقط.

تفا�سيل �ص15-14

»جامعتنا« تتصدر الجامعات السعودية 
في البرامج المعتمدة..

الطالبات.. غرة شعبان أسبوع تخرج 
اإلعالمي«  »الملتقى 

البين  »االتصال  ينظم 
الثقافة بجمعية  ثقافي« 

يفتتحه اأمري الريا�ض

�ضعود  بن  بنت حممد  ن��ورة  الأم��رية  الريا�س  منطقة  اأم��ري  ترعى حرم 

للعام  للطالبات  واخلم�ضن  اخلام�ضة  للدفعة  التخرج  اأ�ضبوع  �ضعود  اآل 

املوافق  1440/8/1ه�  ال�ضبت  يوم  وذلك  1440ه�،   -  1439 الدرا�ضي 

باملدينة  الرئي�ضي  بامل�ضرح  �ضباحاً،  العا�ضرة  ال�ضاعة  2019/4/6م.. 
اجلامعية للطالبات.

»سابرا« يبحث دور العالقات العامة في 
مواجهة األزمات

 10 و   9 يومي  ال�ضناعية  ا�ضت�ضافت مدينة اجلبيل 

مار�س اجلاري فعاليات امللتقى الرابع للجمعية ال�ضعودية 

�ضعار  والذي حمل  »�ضابرا«  والإعان  العامة  للعاقات 

»العاقات العامة والأزمات.. الأدوار وال�ضرتاتيجيات« 

ورعته الهيئة امللكية باجلبيل، حيث ناق�س امل�ضاركون من 

داخل ال�ضعودية وخارجها عدداً من الق�ضايا واملوا�ضيع 

املتعلقة بالأزمات وكيفية تعامل اإدارات العاقات العامة 

وال�ضرتاتيجيات  التوجهات  ظ��ل  يف  معها  والإع���ام 

احلديثة التي ت�ضهدها املنظمات احلكومية والأهلية مع 

�ضرعة تنقل البيانات واملعلومة وتغري منط الأزمات عما 

كانت عليه يف ال�ضابق.

تفا�سيل �ص7

03

فرضية حريق وهمي

الثالثاء للتمريض..  جديد  مبنى 



حتت رعاية معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ، 

نظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات فعاليات 

�شعار  والريا�شيات حتت  العلوم  وتعلم  تعليم  الثالث يف  موؤمترالتميز 

»جيل مثقف علمياً لقت�شاد مزدهر« يومي الأربعاء واخلمي�س 6 - 7 

رجب 1440هـ بقاعة حمد اجلا�شر وباإ�شراف كلية الرتبية.

جل�شات  و7  عمل  و15ور�شة  بحثية  م�شاركة   68 املوؤمتر  و�شمل 

الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  و�شارك  رئي�شة،  حما�شرات  و4  علمية 

فهد بن �شليمان ال�شايع برئا�شة جل�شة املتحدث الدكتور نا�شر �شالح 

بعنوان  كانت  والتي  بربيطانيا  اك�شرت-  جامعة  من  من�شور  الدين 

العلمية«  الرتبية  منظور  املزدهر:  لالقت�شاد  علمًيا  املثقف  »املواطن 

وحلقة نقا�س بعنوان »دمج الأخالقيات الإ�شالمية يف تدري�س العلوم 

والريا�شيات«.

التاأملية يف  »املمار�شات  العمل كور�شة  العديد من ور�س  اأقيم  كما 

عمل  وور�شة  ال�شنيدي،  حمود  مبارك  �شليمان  للدكتور  التدري�س« 

»توظيف التوجهات احلديثة يف ف�شول الريا�شيات باملرحلة البتدائية« 

لالأ�شتاذ اإبراهيم احل�شني اإبراهيم خليل، كذلك حلقة النقا�س لالأ�شتاذ 

فهد عبدالرحمن الرحيلي والتي كانت بعنوان »تدري�س العلوم يف �شوء 

.»NGSS معايري
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حفل استقبال لمساعد المدير 
التنفيذي بوادي الرياض

»سلسلة آفاق تقنية« تبحث 
مخاطر البكتيريا المعوية.. الثالثاء

برعاية وزير التعليم

ينظمها املخترب املركزي مبدينة الطالبات

شمل المؤتمر ٦٨ مشاركة بحثية و١٥ورشة عمل و٧ جلسات 
علمية و٤ محاضرات رئيسة

اختتام فعاليات مؤتمر »جيل 
مثقف القتصاد مزدهر« بكلية 

التربية

ا�شتقبل مدير ومن�شوبو وادي الريا�س للتقنية زميلهم املهند�س عثمان 

بن عبداهلل ال�شهري الذي مت تعيينة م�شاعًدا للمدير التنفيذي للوادي، 

املهند�س  للوادي  التنفيذي  املدير  بح�شور  ال�شتقبال  حفل  تنظيم  ومت 

عبدالرحمن بن عمر النوفل وروؤ�شاء الأ ق�شام والوحدات، ومتت دعوة 

الزمالء يف �شركة وادي الريا�س ومكتب حتقيق الروؤية.

وقد ارجتل املدير التنفيذي للوادي املهند�س عبدالرحمن النوفل كلمة 

له  متمنياً  من خاللها،  فيه  رحب  ال�شهري،  عثمان  باملهند�س  ترحيبية 

التوفيق يف مركزه اجلديد، من جانبه �شكر املهند�س عثمان هذه البادرة 

من زمالئه بوادي الريا�س للتقنية، ومتنى اأن يحقق مع الفريق تطلعات 

قيادة اجلامعة.

بعمادة  املركزي  املخترب  ينظم 

الطبية  والدرا�شات  العلوم  اأق�شام 

باملدينة اجلامعية للطالبات، يومي 

 12« القادميني  والأربعاء  الثالثاء 

1440هـ«  رجـــب   13  -

املــلــتــقــى الــــثــــاين مــن 

اآفاق  »�شل�شلة 

متميزة«  تقنية 

حتــــــــت عــــــنــــــوان 

»الــبــكــتــرييــا املــعــويــة.. 

تـــطـــلـــعـــات مــــرجــــوة.. 

واعــدة«،  واأبــحــاث  خماطر 

وذلك يف م�شرح املخترب املركزي 

اجلامعية  املدينة  يف   13 مببنى 

للطالبات.

من  عــــدداً  امللتقى  ويت�شمن 

وحلقات  العلمية  املــحــا�ــشــرات 

املت�شجدات  اآخــر  حــول  النقا�س 

ــة  املــعــوي ــا  ــريي ــت ــك ــب ال يف جمــــال 

وتطبيقاتها.

التعرف  اإىل  امللتقى  ويــهــدف 

املتوفرة  البحثية  التقنيات  على 

بيئة  وخلق  املــركــزي،  املخترب  يف 

بني  العلمي  للتعاون 

العلماء من 

خمـــتـــلـــف 

ــات  ــع اجلــام

ــــة  ــــودي ــــع ــــش ــــ� ال

واملـــــــخـــــــتـــــــرب 

ـــــــــــزي،  ـــــــــــرك امل

اإىل  بــــالإ�ــــشــــافــــة 

ـــوء عــلــى  ـــ�ـــش ــيــط ال ــل ــ�ــش ت

وعالقتها  املعوية  البكترييا 

والتوعية  واملر�س،  بال�شحة 

البكترييا  تــوازن  يف  الغذاء  بــدور 

املــعــويــة يف اجلــ�ــشــم، وتــوجــيــه 

املهتمات بالتقنيات املتقدمة باآلية 

التطبيق البحثي وم�شتلزماته.

بجامعة  الطبية  املدينة  اأطلقت 

ال�شحي  »النوم  حملة  �شعود  امللك 

مع  بالتزامن  الأعــمــار«  لكل  �شحة 

يوافق  الـــذي  للنوم  الــعــاملــي  الــيــوم 

15من �شهر مار�س برعاية الرابطة 
.»WASM« العاملية لطب النوم

وعّد مدير املركز اجلامعي لطب 

الطبية  املدينة  يف  الــنــوم  واأبــحــاث 

اأحمد  الدكتور  �شعود  امللك  بجامعة 

حدثاً  للنوم،  العاملي  اليوم  باهمام 

يكون  اأن  به  يق�شد  عاملياً،  �شنوياً 

احــتــفــالً وتـــذكـــرًيا بــاأهــمــيــة الــنــوم 

ق�شايا  على  للعمل  ودعــوة  للج�شم 

التذكري  مثل  بالنوم،  تتعلق  هامة 

بــاأهــمــيــة الـــنـــوم لــلــ�ــشــحــة الــعــامــة 

اجلوانب  على  النوم  نق�س  وتــاأثــري 

وتاأثريه على  والتعليمية  الجتماعية 

حوادث ال�شيارات.

للنوم  العاملي  اليوم  اأن  واأو�ــشــح 

»النوم  �شعار  حتت  العام  هذا  ياأتي 

ال�شحي �شحة لكل الأعمار« م�شرياً 

ر�شالة  ير�شل  ال�شعار  هذا  اأن  اإىل 

يح�شن  اجلــيــد  ــنــوم  ال اأن  مــفــادهــا 

عام  ب�شكل  وال�شحة  احلياة  نوعية 

لفتاً  العمرية،  الفئات  خمتلف  يف 

اإىل اأن الفعالية تهدف اإىل التوعية 

العامة  ال�شحة  على  النوم  باأهمية 

لكل الأعمار، وتخفيف عبء م�شاكل 

النوم عن املجتمع من خالل التوعية 

ا�شطرابات  مــن  الوقاية  وحت�شني 

النوم.

فر�شة  تعترب  الفعالية  اأن  ــد  واأك

من  النا�س  لعامة  للو�شول  ودعــوة 

الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  خالل 

وغريها من طرق التوا�شل للتوعية 

لل�شحة  الــنــوم  باأهمية  والــتــذكــري 

على  ــنــوم  ال نق�س  ــري  ــاأث وت الــعــامــة 

ــة اجلــمــهــور  ــوعــي ــاة الـــفـــرد، وت حــي

بالأمرا�س  وتعريفهم  النوم  باأهمية 

ال�شائعة كانقطاع النف�س اأثناء النوم 

والأرق ومر�س زيادة النعا�س وطرق 

وظائف  للنوم  اأن  مبيناً  عالجها، 

ــراز  اإف تنظيم  منها  وكــثــرية،  مهمة 

النمو  كهرمون  الليل  يف  الهرمونات 

املهم لل�شغار.

ا�شطرابات  اأن  اإىل  النظر  ولفت 

ــــر مـــن 70  الـــنـــوم تــتــكــون مـــن اأك

وانقطاع  ال�شخري  منها  ا�شطراًبا، 

الال  واحلركات  النوم  اأثناء  التنف�س 

منوهاً  النوم،  اأثناء  وامل�شي  اإراديــة 

زمالة  �شعود  امللك  جامعة  باعتماد 

 2009 العام  النوم منذ  ا�شطرابات 

وتخرج منها ما يقارب ع�شرة اأطباء 

ودول  الــ�ــشــعــوديــة  مــن  الآن  حــتــى 

اخلليج والأردن.

»الطبية« تطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للنوم
حتت �صعار »النوم ال�صحي �صحة لكل الأعمار«

د. �أحمد باهمام

ك���ت���ب���ت: ت�����اال �ل����دب����ا�����س����ي- ف��ل��وة 

�خلليوي- دميا �لعثمان:

نــدوة  الإعــالمــي  امللتقى  نظم 

الربنامج  فعاليات  �شمن  جديدة 

اجلمعية  مــع  بال�شراكة  الثقايف 

ــة لــلــثــقــافــة  ــودي ــع ــش ــ� ــة ال ــي ــرب ــع ال

البني  »الت�شال  بعنوان  والفنون 

ثـــقـــايف.. تــنــافــ�ــس وا�ــشــتــثــمــار يف 

�شوق عاملي«، وذلك مبقر اخليمة 

الــثــقــافــة  الــثــقــافــيــة يف جــمــعــيــة 

اإ�شراف  حتت  بالريا�س،  والفنون 

واإدارة  التميمي،  اأمــل  الــدكــتــورة 

وح�شور  الطيا�س،  فهد  الدكتور 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  نخبة 

ــم، وطـــــالب وطـــالـــبـــات  ــش ــ� ــق ــال ب

املهتمني  من  وعدد  البكالوريو�س 

جامعة  داخــــل  الإعـــــالم  مبــجــال 

وخارجها. �شعود  امللك 

الــدكــتــور  ـــنـــدوة  ال حــا�ــشــر يف 

مركز  مــديــر  الــ�ــشــمــراين  حــ�ــشــن 

ــك �ــشــعــود،  ــان« جــامــعــة املــل ــش ــ� »ل

الأ�شتاذ  ح�شن  اأروى  والــدكــتــورة 

الإجنليزية،  اللغة  بق�شم  امل�شاعد 

ــجــة مــريــ�ــشــد  والأ�ــــشــــتــــاذة خــدي

الإعالم. بق�شم  املحا�شرة 

مكونات �لنجاح

وجهه  ب�شوؤال  الــنــدوة  ا�شتهلت 

الدكتور الطيا�س م�شمونه »متى بداأ 

الت�شال البني الثقايف؟« وا�شتعر�س 

الت�شال  مــهــارات  مفاهيم  بــعــده 

اأهــم  اإىل  م�شرياً  عاملياً،  وتــاأثــريه 

ال�شوق  يف  املوظف  جناح  مكونات 

العاملية، واإىل تزايد اأهمية الت�شال 

البني الثقايف ب�شكل طردي خا�شة 

مع تطور التقنية وحتول العامل اإىل 

قرية كونية.

�لعربية و�ل�سينية

ثم قدم الدكتور ح�شن ال�شمراين 

اللغة  »لنتعلم  بعنوان  بحثية  ورقــة 

اأجاب  ال�شينية«،  زمن  يف  العربية 

مفاده  مفرت�س  ــوؤال  ــش � عــن  فيها 

ال�شينية؟«  اللغة  اأبناءنا  نعلم  »ملاذا 

ثم  تعلُمها،  اإيجابيات  م�شتعر�شاً 

�شرح باإدراج اللغة ال�شينية كمقرر 

ــراحــل  امل جــمــيــع  يف  مــقــرريــن  اأو 

واجلامعات  املدار�س  يف  التعليمية 

ال�شعودية، لي�س فقط بهدف تعزيز 

العالقات الثقافية مع دولة ال�شني 

لتاأ�شي�س  واإمنــا  فح�شب،  ال�شعبية 

اللغة  يتقنون  املواطنني،  من  اأجيال 

ال�شينية ب�شكل جيد، حتى ميكنهم 

اخلربات  من  الق�شوى  ال�شتفادة 

جميع  يف  الــ�ــشــيــنــيــة  واملــــعــــارف 

املجالت م�شتقباًل.

�إعالنات متعددة �لثقافات

اأروى  الـــدكـــتـــورة  ــاركــت  ــش � ثـــم 

تقنعنا  »كيف  بعنوان  بورقة  ح�شن 

ـــات مــتــعــددة الــثــقــافــات«  ـــالن الإع

حتـــدثـــت فــيــهــا عـــن الإعــــالنــــات 

لي�س  الإبــداع  اأن  موؤكدة  التجارية، 

ي�شمل  بل  الأدبية  الكتابة  فقط يف 

كما  حياتنا،  يف  املجالت  خمتلف 

ا�شتعر�شت مدى تاأثري الثقافة على 

بعدة مناذج  م�شت�شهدة  الإعالنات، 

ل�شركة »دانكن دونت�س« كمثال لدور 

الثقافة يف التاأثري على الإعالنات.

�لعامل« »بكل لغات 

ــعــر�ــشــت  ــت ا�ــش الـــنـــهـــايـــة  ويف 

الأ�شتاذة خديجة مري�شد جتربتها 

بكل  »ال�شعودية  ملبادرة  كرئي�شة 

ب�شتة  بــداأت  التي  الــعــامل«  لغات 

و�شل  حتى  موؤ�ش�شني  اأ�شخا�س 

اإىل  وجـــيـــزة  فــــرتة  يف  عـــددهـــم 

جميع  يف  و�شعودية  �شعودياً   256
با�شتخدام  وذلــك  العامل،  مناطق 

ال�شعوب  لإقــنــاع  الناعمة  القوى 

الأخــــرى بــالــر�ــشــالــة التــ�ــشــالــيــة 

لــلــمــمــلــكــة، مــ�ــشــتــعــر�ــشــة اآلــيــات 

�ــشــنــاعــه املــحــتــوى وحتــويــلــه اإىل 

والإنتاج  املونتاج  الت�شميم  ق�شم 

الرتجمة. ثم 

�ملحيطات« »ثقافات عرب 

فيلم  بعر�س  الــنــدوة  اختتمت 

ــافــات عــرب املــحــيــطــات« من  ــق »ث

العليا  الــدرا�ــشــات  طــالب  ــاج  ــت اإن

»�شجاع احلارثي- ماجد احلربي- 

بدر  العيد-  علي  ال�شهلي-  نا�شر 

الزهراين«، والذي تناول الت�شال 

الختالف  واأوجـــه  الثقافات  بني 

بني كل ثقافة.

األقسام اإلنسانية تشارك في ندوة »االتصال 
البين ثقافي« بجمعية الثقافة

�صمن فعاليات الربنامج الثقايف للملتقى الإعالمي

د. الطياش: تتزايد أهمية 
االتصال البين الثقافي مع 

تطور التقنية وتحول العالم 
لقرية كونية

د. الشمراني: إدراج الصينية 
لجميع المراحل ال يستهدف 
تعزيز العالقات الثقافية مع 

الصين وحسب

د. أروى: االختالف في 
الكتابة اإلعالنية متنوع 
وأهمها على مستوى 
التواصل في المجتمع

أ. خديجة: نستخدم القوى 
الناعمة إلقناع اآلخر بأننا 
موجودون وال نبالغ في 

الرسالة االتصالية

ح�سور �لندوة 

��ستقبال م.عثمان �ل�سهري

�ملتحدثون يف �لندوة 
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نفذت فر�ضية حريق وهمي واإخالًء مببنى الإدارة العامة

ت�ضم 11 قاعة ومدرجني ومركزين اأكادمييني ومكتبة ومركز »BLS« للتعلم والتدريب

د. الفقير يحاضر في 
معرض الكتاب

ع�ضو  الفقري،  ب��در  د.  يلقي 

هيئة التدري�س بق�ضم اجلغرافيا، 

عنا�ضر  »دور  بعنوان  حما�ضرة 

اإثراء  يف  اجلغرافية  ال�ضخ�ضية 

العربية  للمملكة  الأثرية  القيمة 

ال�ضعودية»، وذلك �ضمن الفعالية  

ملعر�س  امل�����ض��اح��ب��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

يف  الريا�س،  مدينة  يف  الكتاب 

م�ضاء  من  الثامنة  ال�ضاعة  متام 

الأرب����ع����اء 1440/7/13ه����������، 

عن  2019/3/20م،  امل��واف��ق 

العربية  للمملكة  الأثرية  القيمة 

البحرين،  ومملكة  ال�ضعودية 

ال�ضيخ  الفعالية  يف  وي�����ض��ارك 

اأح��م��د ب��ن خ��ل��ي��ف��ة، وال��دك��ت��ور 

�ضعيد بن فايز ال�ضعيد.

اليوم الطالبات  بمدينة  حياة«  تنقذ  »اسأل  ملتقى  انطالق 
تحتفل  واألمن«  »السالمة 

المدني للدفاع  العالمي  باليوم 

اأمن و�ضالمة من�ضوبيها وال�ضعي  انطالقاً من حر�س اجلامعة على 

بالتعاون مع املديرية  اأف�ضل معايري ال�ضالمة يف من�ضاآتها  اإىل تطبيق 

بوكالة  والأم��ن  لل�ضالمة  العامة  الإدارة  نفذت  املدين،  للدفاع  العامة 

الإدارة  مبنى  يف  واإخ��الء  وهمي  حريق  فر�ضية  للم�ضاريع  اجلامعة 

العامة »19« يوم الأحد املا�ضي 1440/7/3ه� ال�ضاعة احلادية ع�ضرة 

خالد  امللك  م�ضت�ضفى  واإ�ضعاف  املدين  الدفاع  فيها  �ضارك  �ضباحاً، 

اجلامعي بح�ضور معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر والعميد 

خالد احلرقان مدير اإدارة الدفاع املدين مبدينة الريا�س، ومبتابعة من 

الدكتور عبداهلل ال�ضقري وكيل اجلامعة للم�ضاريع، ومت خاللها اإخالء 

ما يقارب من 700 �ضخ�س  خالل »3« دقائق.

�ضمن  تاأتي  الفر�ضية  هذه  اأن  ال�ضقري  عبداهلل  الدكتور  واأو�ضح 

مع  التعامل  على  من�ضوبيها  لتدريب  �ضعود  امللك  جامعة  ا�ضرتاتيجية 

لديهم خا�ضة يف  الأمني  الوعي  وتعزيز  والأزم��ات  الطارئة  احل��الت 

جمال ال�ضالمة ومكافحة احلرائق والإنقاذ.

كما اأكد الأ�ضتاذ مو�ضى بن عبداهلل قحل مدير عام الإدارة العامة 

لدى  ال�ضالمة  ثقافة  لن�ضر  الإدارة  �ضعي  اجلامعي  والأم��ن  لل�ضالمة 

من�ضوبي اجلامعة وتعريفهم بالت�ضرف ال�ضحيح يف احلالت الطارئة 

م�ضتوى  ورف��ع  وامل���رور  والأم���ن  ال�ضالمة  من�ضوبي  ت��دري��ب  وك��ذل��ك 

ال�ضتجابة وال�ضتعداد ملواجهة مثل هذه احلالت.

واأ�ضاف الأ�ضتاذ �ضند العنزي مدير اإدارة ال�ضالمة اأن احلرائق من 

املخاطر التي تهدد املن�ضاآت والتي ل ميكن التنبوؤ بها كما اأن نتائجها 

التدافع  ب�ضبب  كانت  من �ضحايا حوادث احلرائق  كثرياً  واأن  كارثية، 

اأثناء اخلروج، لذا اأعدت اإدارة ال�ضالمة خطط الإخالء وعملت على 

تنفيذها بالتعاون مع الدفاع املدين للتدريب على كيفية الإخالء ب�ضكل 

اآمن.

كلية  مبنى  افتتاح  يرعى حفل  الرياض  منطقة  أمير 
الثالثاء التمريض.. 

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

ينطلق  ال��ع��م��ر  ب�����دران  ال���دك���ت���ور 

»ا�ضاأل  التوعوي  التثقيفي  امللتقى 

اجلامعية  املدينة  يف  حياة«  تنقذ 

رجب   10 الأح��د  اليوم  للطالبات 

م��ار���س   17 امل����واف����ق  1440ه� 
2019م وميتد ليومني.

لتطلعات  حتقيقاً  امللتقى  وياأتي 

الوطني  التحول  برنامج  الوطن يف 

2030، والروؤية امل�ضتقبلية جلامعة 
امللتقى  ي��ق��وم  حيث  �ضعود  امل��ل��ك 

باإدخال الزوار بتجربة فريدة داخل 

الف��رتا���ض��ي،  امل�ضت�ضفى  اأروق����ة 

ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن م���ع���رف���ة ك��ام��ل 

حقوقهم  وواجباتهم.

من  ع��دد  امللتقى  ي�ضاحب  كما 

يديرها  التي  احل��واري��ة  اجلل�ضات 

جم��الت  يف  املخت�ضني  م��ن  نخبة 

بذلك  اجلامعة  وت�ضعى  خمتلفة، 

بتوعية  ال�ضحية  الرعاية  لتح�ضني 

خالل  الهامة  بالأ�ضئلة  اجلمهور 

رحلة العالج وكذلك بخدمات وزارة 

اخلدمات  ك��ف��اءة  وزي���ادة  ال�ضحة، 

الطبية ب�ضقيها الوقائي والعالجي.

كتب: عبدالرحمن املن�صور

برعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر 

تنظم جامعة  ال��ري��ا���ض,  منطقة  اأم���ري  العزيز  عبد  ب��ن 

امللك �صعود يوم الثالثاء 12 رجب 1440ه� املوافق 19 

مار�ض 2019م حفل افتتاح مبنى كلية التمري�ض.

فخر واعتزاز

وبهذه املنا�ضبة اأو�ضح معايل مدير اجلامعة الدكتور 

بدران العمر، اأن اجلامعة تفخر برعاية وت�ضريف �ضمو 

لفًتا  الكلية،  مبنى  افتتاح  الريا�س حلفل  منطقة  اأمري 

اإىل اأن كلية التمري�س منذ اأن كانت جزًءا من كلية العلوم 

الطبية التطبيقية مت�ضي بخطوات حثيثة لبناء جيل من 

العاملني والقادة يف جمال التمري�س، وما هذه الحتفالية 

اإجنازاتها، حيث  الكلية، وم�ضرية  اإل لإبراز مكانة هذه 

الريادة  نحو  �ضعود  امللك  داعمة خلطوات جامعة  تاأتي 

عميد  اأول  بتعيني  اجلامعة  اعتزاز  عن  معرًبا  والتميز، 

لكلية التمري�س من عن�ضر ن�ضائي، حيث تعد الدكتورة 

مي الرا�ضد اأول عميد لكلية اأكادميية يف اجلامعة.

قبول مبا�صر

واأ�ضار معاليه اإىل زيادة كادر اأع�ضاء هيئة التدري�س 

الكلية  معيدي  وابتعاث  التمري�س  كلية  من�ضوبي  من 

وحما�ضريها ل�ضتكمال الدرا�ضات العليا يف التخ�ض�ضات 

اإق��رار  مت  كما  وعلومه،  التمري�س  جم��ال  يف  الدقيقة 

 150 بعدد  التمري�س  وطالبات  املبا�ضر لطالب  القبول 

نوعية  قفزة  ي�ضكل  العدد  وه��ذا  طالبة،  و160  طالًبا 

والتحاقهم  التمري�س  اأعداد خريجي  الفجوة يف  وت�ضد 

ب�ضوق العمل مبا يحقق روؤية اململكة 2030م يف توطني 

م�ضتوى  على  امل�ضت�ضفيات  كافة  التمري�س يف  تخ�ض�س 

اململكة.

11 قاعة
واأفاد اأن املبنى اجلديد للكلية ي�ضم 11 قاعة درا�ضية 

التعليم  يف  العاملية  اجل��ودة  معايري  اأعلى  وفق  جمهزة 

والتدريب الذكي، ومدرجني، ومركزين اأكادمييني اأحدهما 

مركز الكفاءات التعليمية وي�ضم مركز اختبارات، ووحدة 

تعلم،  وم�ضادر  اأكادميي  اإر�ضاد  ووح��دة  التعليم،  دعم 

ويتكون  الإكلينيكية،  الكفاءات  مركز  عن  عبارة  والآخر 

من 8 معامل اإكلينيكية تعليمية ومركز للمحاكاة م�ضممة 

امل�ضت�ضفيات  يف  الإكلينيكية  املمار�ضة  واق��ع  لتحاكي 

واملوؤ�ض�ضات ال�ضحية، كما يوجد يف مبنى الكلية مكتبة 

ومركز  تخ�ض�ضية،  تعليمية  مب�ضادر  جمهزة  للطالب 

ومكاتب جمهزة  والتدريب،  للتعلم   »BLS« احلياة  دعم 

ترفيهية  وقاعة  والإداري����ني،  التدري�س  هيئة  لأع�ضاء 

للطالب حتتوي على اأحدث و�ضائل الرتفيه التي تتنا�ضب 

مع احتياجات الطالب.

4 اأق�صام
اأق�ضام   4 ت�ضم  التمري�س  كلية  اأن  معاليه  واأب���ان 

الباطني  التمري�س  ق�ضم  وه���ي:  رئي�ضة  اأك��ادمي��ي��ة 

وق�ضم  والطفولة،  الأمومة  �ضحة  ومتري�س  اجلراحي، 

والعقلية،  النف�ضية  وال�ضحة  املجتمع  �ضحة  متري�س 

تقدم  الكلية  اأن  مبيًنا  التمري�س،  وتعلم  اإدارة  وق�ضم 

الدرجة  فيه  الطالب  مينح  حيث  البكالوريو�س  برامج 

يف التمري�س العام، وبرنامج ماج�ضتري ويقدم 7 برامج 

الباطني  متري�س  التمري�س:  وتعلم  واإدارة  كتمري�س 

ومتري�س  الطفولة،  �ضحة  ومتري�س  للكبار،  اجلراحي 

�ضحة  ومتري�س  القبالة،  ومتري�س  الأم��وم��ة،  �ضحة 

املجتمع، ومتري�س ال�ضحة النف�ضية والعقلية، كما متنح 

الكلية درجة الدكتوراه يف فل�ضفة التمري�س، وهو برنامج 

الدكتوراة الأول والوحيد يف اململكة.

كوادر وطنية

الدكتورة  التمري�س  كلية  عميدة  نوهت  جانبها  من 

مي الرا�ضد اإىل اأن ت�ضريف �ضمو اأمري منطقة الريا�س 

الدولة  اهتمام  على  وتاأكيًدا  الكلية  ملن�ضوبي  فخًرا  يعد 

تطوير اخلدمات  �ضاأنه  من  ما  كل  - يف  اهلل  رعاها   -

الكلية تهدف  اأن  اإىل  البحثية، م�ضريًة  العلمية والطبية 

يف  عالية  كفاءة  ذات  متري�ضية  وطنية  ك��وادر  لإع��داد 

رعاية املر�ضى موؤهلة علمًيا ملمار�ضة املهنة يف املوؤ�ض�ضات 

واإعداد برامج  املتعددة،  ال�ضحية واخلدمات املجتمعية 

والتي  ال�ضحية  امل�ضكالت  مع  التعامل  مهارات  تطوير 

متكن الطلبة من اإدراك وحتليل وتف�ضري حالت املر�ضى، 

وتنمية قدرة احلكم على احلالت ال�ضريرية من خالل 

ال�ضتق�ضاء العلمي والتفكري النقدي والتحليل املنطقي 

امل�ضتمر  التعلم  مهارات  وتطوير  الرباهني،  على  املبني 

ال�ضخ�ضي واملهني من خالل م�ضايرة التقدم.

تعليم وتدريب

ما  اأن  الرا�ضد  الدكتورة  اأك��دت  ت�ضريحها  ختام  ويف 

حر�س  يعك�س  والنماء،  اخلري  عهد  يف  اململكة  به  متر 

واهتمام حكومة خادم احلرمني ال�ضريفني على حتقيق 

نه�ضة �ضاملة يف كافة القطاعات ومنها قطاعا التعليم 

على  بالنفع  تعود  تنموية  م�ضاريع  خالل  من  وال�ضحة، 

مدير  معايل  حر�س  مثمنًة  الغايل،  وطننا  وبنات  اأبناء 

معربًة  امل�ضروع،  هذا  مراحل  لكافة  ومتابعته  اجلامعة 

جهودهم  على  الكلية  ملن�ضوبي  وتقديرها  �ضكرها  عن 

يف  جديدة  مرحلة  حتقيق  يف  اأ�ضهمت  التي  املخل�ضة 

ال�ضحي يف هذا  والتدريب  والبحثي،  التعليمي،  املجال 

التخ�ض�س على خمتلف امل�ضتويات العلمية و الأكادميية.

د. الفقري



كتبت: دالل اجلريذي 

نظم ن���ادي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ع��اون ورع��اي��ة م��رك��ز عبور 

للتاأهيل فعالية »لنتحد من اأجل التوحد«، وذلك يوم االأحد ٣ مار�س اأمام 

املكتبة املركزية من ال�صاعة التا�صعة حتى الواحدة ظهًرا.

وقد جاء تنظيم هذه الفعالية انطالقاً من نتائج التغريدة التي ن�صرها 

الكايف  الوعي  لديه  املجتمع  بنظرك  »هل  وم�صمونها  تويرت  النادي على 

بالتعامل مع ذوي ا�صطراب التوحد« وكانت االإجابات ال بن�صبة ٨٢٪، نعم 

بهذا  الطالبات  لتوعية  الفعالية  هذه  النادي  ونظم   .٪٦ اأعلم  وال   ،٪١٨

التي  واالألعاب  التوحد  با�صطراب  العام  التعريف  اال�صطراب من خالل 

ترتكز على االإدراك واالإح�صا�س، واأركان اأخرى للت�صوير وو�صع ب�صمة من 

اأجل االحتاد من اأجل التوحد.

اجلامعية  باملدينة   »KSU Movement« احلركة  مبادرة  نظمت 

الريا�س  فريق  مع  وبالتعاون  للمراأة،  العاملي  اليوم  مع  وتزامناً  للبنات 

للجري وجمموعة من االأندية الريا�صية الن�صائية مارثون ٥ كيلو »جري/

م�صي« للتوعية باأهمية �صحة املراأة يف هذا اليوم.  

املرزوقي،  بنت عبدالرحمن  الدكتورة مزنة  املبادرة  موؤ�ص�صتا  واأ�صارت 

حممد  بنت  رمي  اأ�صتاذة  املجتمع،  �صحة  علوم  بق�صم  م�صاعد  اأ�صتاذ 

الطبية  العلوم  كلية  يف  الطبية  املختربات  بق�صم  حما�صر  اخلمي�س، 

التطبيقية، اإىل اأن املبادرة التي مت ا�صتحداثها العام املا�صي كاأول مبادرة 

اجلري  ريا�صة  ممار�صة  على  الت�صجيع  اإىل  تهدف  �صعودية  جامعة  يف 

وامل�صي للن�صاء وجتمع هواة الريا�صة و حمرتفاتها من داخل حرم جامعة 

امللك �صعود ومن خارجها من مواطنات ومقيمات يف منطقه الريا�س. 

وجود  اأن  للجري  الريا�س  فريق  كابنت  مغازل،  اأمل  االأ�صتاذه  وذكرت 

امل�صاحات الوا�صعة باحلرم اجلامعي واأجواء الت�صجيع واحلما�س تزيد من 

متعة اجلري، علًما باأن فريق الريا�س للجري يرك�صون ب�صكل اأ�صبوعي يف 

االأماكن العامة ومل متنعهم العباءة من ممار�صة اجلري يف الهواء الطلق، 

وخليجية  �صعودية   ٣٠٠ حوايل  الن�صاء  من  العديد  م�صاركة  اإىل  م�صرية 

وعربية وعدد من اجلاليات االأجنبية.

وعرب عدد من امل�صاركات عن ا�صتفادتهن من هذه املبادرة موؤكدات اأن 

ال�صحة  لتعزيز  الوعي وح�صب، ولكن  ن�صر  الهدف منها ال يقت�صر على 

العامة ون�صر منط احلياة ال�صحية.
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التاريخية« البحوث  كتابة  »مهارات  في  تدريبية  ورشة 

بمبادرة  يشارك  والموهوبين«  »المتفوقين  برنامج 
مسؤوليتي« »مستقبلي 

للمتفوقين جلسة مع خبير »14« ولقاء مع عالم »12« 

بقسم  التقليدي«  الزي  مع  »رحلة 
إدارة موارد التراث

نظم مركز امللك �صلمان لدرا�صات 

وح�صارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

وطالبات  ل��ط��الب  تدريبية  ور���ص��ة 

ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ال��ت��اري��خ 

البحوث  كتابة  يف  »مهارات  بعنوان 

خالد  الدكتور  قدمها   التاريخية« 

البكر ع�صو هيئة التدري�س بجامعة 

امللك �صعود.

بداأت الور�صة بالرتحيب بالدكتور 

ثم   امل�صاركني  والطالبات  والطالب 

اأهمية  ع��ن  البكر  الدكتور  حت��دث 

امل��و���ص��وع  والدة  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ور���ص��ة 

وذكر  والطالبات،  للطالب  البحثي 

يبداأ  الطالب  اأن  ال�صائع  اخلطاأ  اأن 

بعد  البحث  مو�صوع  يف  بالتفكري 

االختبار ال�صامل وهذا خطاأ.

لدى  ي��ك��ون  اأن  يجب  اأن���ه  وذك���ر 

الباحث قلق معريف با�صتمرار ويجب 

العلمية  والق�صايا  امل�صاكل  اإث���ارة 

عليه  يجب  الباحث  واأن  با�صتمرار، 

يخلق  اأن  مب��و���ص��وع  يفكر  حينما 

الت�صاوؤالت  وهذه  �صعبة،  ت�صاوؤالت 

يكون فيها �صوؤال كبري يجب اأن يكون 

حا�صراً واأن يج�صد يف البحث.

وذك���ر م��ث��االً ح���ول امل�����ص��اج��الت 

املن�صور  جعفر  اأب���ي  ب��ني  املكتوبة 

وحممد النف�س الزكية، وذكر ظهور 

االإعالمي  ال�صراع  من  جديد  قرن 

ظهور  ��ا  واأي�����صً ال�صيا�صي  وال��ن��زاع 

نزاع �صيا�صي جديد بني بني ها�صم 

هذه  قيمة  ر�صد  واأو�صح  اأنف�صهم. 

العبارات  تاأ�صي�س  يف  امل�صاجالت 

هو  امل�صاجالت  ه��ذه  م��ن  وال��ه��دف 

قيمة  ر���ص��د   – ال�����ص��رع��ي��ة  غ��ر���س 

امل�صاجالت ال�صرعية وال�صيا�صية.

��ا ع��ن ال��درا���ص��ات  وحت���دث اأي�����صً

ال�صابقة، وهي يف احلقيقة درا�صات 

حديثة »مراجع«، اإما ر�صائل جامعية 

اأو موؤلفات اأو مقاالت علمية ن�صرت 

ولي�س  حمكمة  علمية  جم��الت  يف 

يتعامل  اأن  ي��ج��ب  واأن����ه  ���ص��ح��اف��ة، 

ال�صابقة  ال��درا���ص��ات  م��ع  ال��ب��اح��ث 

جمع  مرحلة  عن  بناًء  نقده  ويكون 

ي�صاحبها  اأن  وي��ج��ب  امل��ع��ل��وم��ات 

تعليقات ومالحظات.

وحول الن�س يف امل�صدر التاريخي 

 – خرب   – اأنه يتكون من »راأي  ذكر 

وثيقة« واملاأمول من الباحث اأن يفرق 

بينها ويكون عنده مهارة يف التفريق، 

التلخي�س  اأهمية  ع��ن  حت��دث  كما 

واأ�صار اإىل اأنه البد اأن يقراأ الباحث 

له  وي���ك���ون  االأدب  يف  ال��ت��اري��خ��ي 

قامو�صه اخلا�س بالكتابة حتى تكون 

كتابته فاخرة.

الطالب  خالد  الدكتور  ونا�صد 

»العكازات  عن  باالبتعاد  والطالبات 

اللغوية«، وهي عدم قدرته على بناء 

بها  ويو�صح  تاريخية  بحثية  جملة 

اخلامتة  يف  كنقاط  النتائج  و�صع 

الكتابة  مهارة  لديك  تكون  اأن  يجب 

بالالحق  ال�صابق  تربط  كيف  وتعلم 

واالبتعاد عن العكازات اللغوية .

وللتحرير  للتحليل  اأي�ًصا  تطرق 

وال�����ص��ي��اغ��ة واالأم����ان����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

من  الكامل  والتجرد  واملو�صوعية 

االإ�صراف يف  وعدم  وامليول  االأهواء 

القدح واملدح واالبتعاد عن الغمو�س، 

التاريخ  كتابة  ال�صجع يف  وحذر من 

كما  يحتمل«،  ال  »التاريخ  اإن  قائاًل 

حتدث عن املالحق، وقال »يجب اأن 

يكون فيها اإ�صافة �صيء جديد غري 

ماألوف«.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  �صارك 

»م�صتقبلي  م��ب��ادرة  يف  وامل��وه��وب��ني 

م�صوؤوليتي«، وذلك يوم اخلمي�س ٣٠ 

جمادى االآخرة ١٤٤٠ه�، يف مدار�س 

مبحافظة  احلربية  بالكلية  االأبناء 

العيينة، وهي �صمن برنامج االإر�صاد 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 

اجلامعات.

املعلمة  فكرة  املبادرة  كانت  وقد 

ريا�صيات  معلمة  احل�صني  �صيخة 

قامت  حيث  االأب���ن���اء،  م��دار���س  يف 

يف  للطالبات  عمل  ور���س  بتن�صيق 

بداية  من  العامة  الثانوية  مرحلة 

لتثقيفهن  الثاين  الدرا�صي  الف�صل 

بالدرا�صة اجلامعية، وكيفية اختيار 

التخ�ص�صات املنا�صبة.

مرحلة  طالبات  امللتقى  ح�صر 

الثانوية العامة وموجهات من وزارة 

ومن  امل��در���ص��ة،  ومعلمات  التعليم، 

الربنامج  مّثلت  �صعود  امللك  جامعة 

االأ�صتاذة مو�صي الري�س، كما ح�صر 

ممثالت من ق�صم القبول والت�صجيل 

باجلامعة.

 بداأ اللقاء بكلمة ترحيبية وتالوة 

ثم  احلكيم  الذكر  اآي��ات  من  عطرة 

ال�صالم امللكي وكلمة مديرة املدر�صة، 

ونتائج  عر�س حم��اور  مت  ذلك  بعد 

للطالبات،  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ور���س 

و����ص���ارك مم��ث��الت اجل��ام��ع��ة من 

القبول والت�صجيل ب�صرح اآلية القبول 

االأ���ص��ت��اذة  تف�ّصلت  ث��م  باجلامعة، 

تعريفي  ع��ر���س  ب��ت��ق��دمي  م��و���ص��ي 

اآلية االلتحاق  و�صرح  الربنامج  عن 

اأ�صئلة  على  واالإج���اب���ة  ب��ال��ربن��ام��ج 

الطالبات حول الربنامج.

العلماء  م��ع  ال��ل��ق��اءات  اإط���ار  يف 

برنامج  ينظمها  ال��ت��ي  واخل����رباء 

ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني وامل��وه��وب��ني 

التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  بوكالة 

والطالبات  للطالب  واالأك��ادمي��ي��ة 

امل��ت��ف��وق��ني م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 

اأق��ام  الف�صل؛  ه��ذا  يف  اجل��ام��ع��ة 

برنامج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ربن��ام��ج 

بعمادة  الدولية  العلمية  ال�صراكة 

 30 اخلمي�س  ي��وم  العلمي  البحث 

جل�صة  1440ه�  االآخ���رة  ج��م��ادى 

ا�صت�صاف   ،»14« خبري  مع  ح��وار 

حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ربن��ام��ج  فيها 

جاويد من جامعة بوترا مباليزيا.

حول  الطالب  مع  احل��وار  ودار 

باحثاً  لت�صبح  والو�صائل  ال��ط��رق 

طالباً   ٢٦ اللقاء  ح�صر  ناجحاً، 

العلمية،  التخ�ص�صات  من  متفوقاً 

ومت��ي��ز ال��ل��ق��اء ب��ت��ف��اع��ل ال��ط��الب 

اخلبري  على  اال�صتف�صارات  وطرح 

ثم  واأج��اب عليها،  بها  والذي رحب 

وتوزيع  تذكارية  اللقاء ب�صور  اختتم 

�صهادات ح�صور موقعة من اخلبري 

للطالب احلا�صرين.

مع  وبالتعاون  الربنامج  نظم  كما 

مع  لقاًء علمياً  برنامج زمالة عامل، 

ع��امل »12«، وذل��ك ي��وم االث��ن��ني 4 

رجب 1440ه� مبقر برنامج الطلبة 

ا�صت�صاف  وامل��وه��وب��ني،  املتفوقني 

فين�صنزو  الربوفي�صور  الربنامج  فيه 

فاجينينغني  جامعة  م��ن  فولقيانو 

ب��ه��ول��ن��دا، وك����ان م��و���ص��وع ال��ل��ق��اء 

الدرا�صية  املهارات  تطوير  مفاتيح 

واالأكادميية، ح�صر اللقاء ٢٩ طالباً 

متفوقاً من الكليات العلمية، ووزعت 

ال�صور  والتقطت  للح�صور  �صهادات 

التذكارية يف نهاية اللقاء.

جانب من الور�شة

مناق�شة يف جل�شة احلوار

»لنتحد من أجل التوحد«

إطالق مبادرة »نمشي نجري« 
بمدينة الطالبات

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

»كتابي عطاء« في 
الطالبات مدينة 

عطاء«  »كتابي  فعالية  تنظيم  مت 

للطالبات،  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 

وذلك يوم االثنني ٤ رجب ١٤٤٠ه�، 

ال�صاحة  يف  يومني  مل��دة  وا�صتمرت 

املركزية،  املكتبة  مقابل  اخلارجية 

حت���ت اإ����ص���راف ع���م���ادة ال�����ص��وؤون 

االأك��ادمي��ي��ة وال��ط��الب��ي��ة. وه��دف��ت 

وثقافة  املبادلة  روح  لن�صر  املبادرة 

العطاء والتعاون من اأجل املعرفة يف 

البيئة االأكادميية، حيث تعد فعالية 

داعمة ملبادرة »كتابي علم ينتفع به«.

تركزت الفعالية على تغذية مكتبة 

وتعميم  الدرا�صية،  بالكتب  املبادرة 

من  ممكنة  �صريحة  الأك��رب  الفائدة 

طالبات اجلامعة.

�صل�صلة  �صمن  ال�صياحي  واالإر�صاد  الرتاث  موارد  اإدارة  ق�صم  عقد 

مع  »رحلة  بعنوان  حما�صرة  #نر�صد_لري�صخ_تراثنا،  حما�صرات 

هيئة  ع�صو  الب�صام  ليلى  الدكتورة  األقتها  ال�صعودي«  التقليدي  الزي 

اإدارة  التدري�س بجامعة االأمرية نوره بنت عبدالرحمن رئي�س جمل�س 

اجلمعية العلمية ال�صعودية للفن والت�صميم.

ح�صر املحا�صرة نيابة عن عميد الكلية وكيل الكلية للدرا�صات العليا 

الدكتور �صامل طريان، ورئي�س الق�صم الدكتور اأحمد العيدرو�س، اإىل 

ليلى من خالل املحا�صرة  الدكتورة  املهتمني. قدمت  جانب عدد من 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  التقليدية  االأزي��اء  عن  ثرية  معلومات 

امل��ح��ا���ص��رة  ن��ه��اي��ة  وذلك من خالل عر�س �صرائح تفاعلية.   يف 

للدكتورة  تذكارياً  قدم رئي�س الق�صم الدكتور اأحمد العيدرو�س، درعاً 

ليلى �صكرها من خالله على م�صاركتها الفاعلة يف �صل�صة حما�صرات 

الق�صم.
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بحثت نتائج 10 اجتماعات وعرو�ض 4 �رشكات

جناح  تصاميم  تستعرض  والتطوير  التخطيط 
العالي التعليم  بمؤتمر  الجامعة 

وفد إمارتي يزور مركز ذوي اإلعاقة

نبصر« »بكم  مبادرة  الشراكة يطلق  مركز 

قائم  استراتيجي  »تخطيط 
بالمتفوقين القيادة«..  على 

تستقبل  والتسجيل  القبول 
وفدًا من جامعة طيبة

متخصصتان  دورتان 
للمتفوقات 

تقدمي البحوث واملل�صقات والتوثيق العلمي

ال�صخ�صي  »التخطيط  بعنوان  عمل  ور�صة  املتفوقني  ن��ادي  نظم 

اال�صرتاتيجي القائم على القيادة الذاتية« مبقر النادي لطالب جامعة 

امللك �صعود املتفوقني، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 30 جمادى االآخرة 

1440ه�، من ال�صاعة 4-9 م�صاًء، حيث مت تزويد الطالب املتفوقني 
التخطيط  جانب  يف  واملهمة  اجلديدة  واملهارات  باملعارف  باجلامعة 

هذه  يف  والرتكيز  احلياة  جوانب  ملختلف  اال�صرتاتيجي  ال�صخ�صي 

الدورة على اجلانب القيادي الذاتي املالئم.

بوكيلة العمادة  ممثلًة  والت�صجيل  القبول  �صوؤون  عمادة  ا�صت�صافت 

القبول  عمادة  من  وفداً  اإبراهيم  اآل  اأمل  الدكتورة  الطالبات  ل�صوؤون 

�صفاء  برئا�صة الدكتورة  طيبة  بجامعة  الطالبات  ل�صوؤون  والت�صجيل 

بجامعة  التعليمية  لل�صوؤون  والت�صجيل  القبول  وكيلة عمادة  بلقا�صم 

للفروع  القبول والت�صجيل  البلوي وكيلة عمادة  فوزية  طيبة والدكتورة 

بجامعة طيبة.

وتاأتي هذه الزيارة انطالًقا من مبداأ التعاون الدائم بني اجلامعات 

وتبادل  اللقاء  هذا  املحاور يف  من  العديد  ا�صتعرا�س  ومت  ال�صعودية، 

واالإجن��ازات  التجارب  اأبرز  مت عر�س  اجلامعتني، حيث  اخلربات بني 

احلديثة  العمل  واآليات  بالطالبات  املتعلقة  االأكادميية  واالإج���راءات 

لعمادة القبول والت�صجيل بجامعة امللك �صعود.

تطوير  وع��م��ادة  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  ق��دم 

يف  املتفوقات  اجلامعة  لطالبات  متخ�ص�صتني  دورت��ني  املهارات 

التي  الدورات  للطالبات، وهي �صمن عدد من  املدينة اجلامعية 

تقام هذا الف�صل للطالبات املتفوقات من مرحلة االإعداد املتقدم، 

واالإعداد التخ�ص�صي من الربنامج، وهن الطالبات يف ال�صنوات 

املتقدمة يف الدرا�صة اجلامعية.

يف  واملل�صقات  البحوث  »تقدمي  بعنوان  كانت  االأوىل  ال��دورة 

حماور  وارتكزت  احلارثي،  �صلوى  الدكتورة  قدمتها  املوؤمترات«، 

الدورة على تعريف املل�صق العلمي اأو االأكادميي، كتابة وعنا�صر 

البيانية  والر�صوم  واجل���داول  ال�صور  اأهمية  العلمي،  املل�صق 

والر�صومات  وال�صور  الن�س  بني  ما  التوازن  العلمي،  املل�صق  يف 

الربامج  اأ�صهر  عليها،  املتعارف  املل�صقات  اأح��ج��ام  البيانية، 

امل�صتخدمة لت�صميم املل�صقات العلمية، ن�صائح مهمة قبل تقدمي 

املل�صق  ت�صميم  اأثناء  ال�صائعة  االأخطاء  اأب��رز  العلمي،  املل�صق 

العلمي، ن�صائح مهمة اأثناء تقدمي املل�صق العلمي اأمام اجلمهور، 

عر�س لقوالب جاهزة على �صبكة االإنرتنت لت�صميم مل�صق علمي 

عملي  تطبيق  العلمية،  للمل�صقات  البوربوينت  قوالب  وعر�س 

ملل�صق علمي على برنامج البوربوينت.

اأما الدورة الثانية فكانت بعنوان »التوثيق العلمي بنظام جمعية 

علم النف�س االأمريكية APA الطبعة ال�صاد�صة«، قدمتها الدكتورة 

حماور  وارتكزت  ال�صيدلة،  كلية  من  العقيل  عبداملح�صن  �صيناء 

العلمية،  املراجع  توثيق  اأمن��اط  وتعريفه،  التوثيق  على  ال��دورة 

االنتحال العلمي، ال�صرقة العلمية، تدريبات على التوثيق، وما اإىل 

اأ�صئلة الطالبات واحلديث  الدورة االإجابة على  ذلك، وقد تخلل 

عن بع�س جتاربهن.

ب��رئ��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور ي��و���ص��ف ع�����ص��ري وك��ي��ل 

اجلامعة للتخطيط والتطوير رئي�س اللجنة العليا 

اجلامعة  م�صاركة  وتنظيم  اإعداد  على  لالإ�صراف 

للتعليم  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  فعاليات  يف 

خادم  رعاية  حتت  يعقد  ال��ذي  2019م،  العايل 

احلرمني ال�صريفني يف الفرتة من 10-13 اأبريل؛ 

عقدت اللجنة العليا، وجلنة ت�صميم وتنفيذ جناح 

بوكالة  االجتماعات  بقاعة  اجتماعاً  اجلامعة 

ا�صتعرا�س  بهدف  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة 

ت�صميم  جلنة  و�صعتها  التي  الفنية  املوا�صفات 

التطوير  عميد  برئا�صة  اجلامعة،  جناح  وتنفيذ 

واجلودة نائب رئي�س اللجنة العليا الدكتور �صالح 

والعرو�س  الت�صاميم  وا�صتعرا�س  الق�صومي، 

ت�صميم  يف  متخ�ص�صة  �صركات   4 من  املقدمة 

وتنفيذ املعار�س.

ع�صري  يو�صف  للدكتور  بكلمة  االجتماع  بداأ 

م�صيداً  اجلامعة،  مدير  ملعايل  ال�صكر  فيها  وجه 

م��راح��ل  متابعة  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه  معاليه  ب��دع��م 

ي�صمن  مب��ا  جهد  اأق�صى  ب��ذل  واأهمية  العمل، 

احل�صور  �صكر  كما  للجامعة،  متميزة  م�صاركة 

جلنة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  الكبر  باجلهد  م�صيداً 

فيما  وبخا�صة  اجلامعة،  جناح  وتنفيذ  ت�صميم 

يتعلق باإعداد املوا�صفات الفنية جلناح اجلامعة، 

يف  املتخ�ص�صة  ال�صركات  ومناق�صة  وا�صتقبال 

العرو�س املقدمة منهم، حيث عقدت اللجنة 10 

�صامل  لتقرير  خاللها  من  تو�صلت  اجتماعات، 

حول هذه العرو�س املقدمة. 

اأو�صح  عر�صاً  الق�صومي  د.  قدم  ذلك  عقب 

جلنة  عليها  اتفقت  التي  الفنية  املوا�صفات  فيه 

اأن  اأبرزها:  وتنفيذ جناح اجلامعة، ومن  ت�صميم 

من  يتاألف  واأن  اجلامعة،  هوية  الت�صميم  ي��ربز 

لكبار  خم�ص�س  مكان  على  ويحتوي  طابقني، 

ال�صخ�صيات يف الطابق العلوي، واأن يحتوي على 

�صتة اأركان »اأق�صام« ويخ�ص�س �صا�صة رقمية لكل 

ركن، اإ�صافة اإىل �صا�صة عر�س كبرة على املمر 

لعر�س  مكان خم�ص�س  وتوفر  للجناح،  الرئي�س 

واالإ�صاءة  باجلامعة  اخلا�صة  واملطويات  الكتب 

ال�صكل اجلمايل، ووجود مداخل  املنا�صبة الإبراز 

وغرها  اخلا�صة،  االحتياجات  ب��ذوي  خا�صة 

التي تدعم حر�س اجلامعة على  من املوا�صفات 

امل�صاركة املتميزة.

العرو�س  الق�صومي  الدكتور  ا�صتعر�س  كما 

ال�صركات،  قدمتها  ال��ت��ي  والت�صاميم  الفنية 

التزامها  وم��دى  العرو�س  هذه  يف  اللجنة  وراأي 

باملوا�صفات الواجب توافرها يف جناح اجلامعة. 

كما ت�صمن االجتماع مناق�صة العديد من املحاور 

اجلامعة  جناح  متيز  على  جميعها  رك��زت  التي 

للتعليم  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  يف  امل�صارك 

العايل 2019م.

ح�صر االجتماع عدد من اأع�صاء اللجنة العليا، 

وجلنة ت�صميم وتنفيذ جناح اجلامعة.

التابع  االإع��اق��ة  ذوي  ال��ط��الب  مركز  ا�صتقبل 

لعمادة �صوؤون الطالب وفداً من املكفوفني من دولة 

بهو اجلامعة،  املركز يف  ال�صقيقة مبقر  االإم��ارات 

1440ه�،  االآخرة  جمادى   29 االأربعاء  يوم  وذلك 

طالب  وبع�س  املركز  موظفو  ا�صتقبالهم  يف  وكان 

املركز باجلامعة.

االأن�صطة  م�صرف  البي�صي  ع��ب��داهلل  االأ���ص��ت��اذ 

ال��زائ��ري��ن  ال��ك��رام  بال�صيوف  رح���ب  وال��ت��دري��ب 

ا�صتعر�س  م��وج��ًزا  �صرًحا  ق��دم  ثم  وم��ن  للمركز، 

فيه كل الربامج والفعاليات ال�صحية واالجتماعية 

للطالب  املركز  يقدمها  التي  والعلمية  والرتفيهية 

واأجاب  �صعود،  امللك  جامعة  االإعاقة يف  ذوي  من 

على االأ�صئلة التي قدما الفريق الزائر.

من  تعرفوا  املقر  على  بجولة  ال�صيوف  قام  ثم 

الطبية  واال�صرتاحة  برايل  مطبعة  على  خاللها 

خدماتها  تقدمي  وكيفية  االآيل  احلا�صب  ومعمل 

للطالب، ويف نهاية الزيارة تناول الوفد وجبة الغداء 

اأقامها املركز على �صرفهم لزيارتهم جلامعة  التي 

امللك �صعود، ومن ثم اأخذت ال�صور التذكارية.

مبركز  ممثلة  الطالب  �صوؤون  عمادة  اأطلقت 

نب�صر«  »بكم  بعنوان  مبادرة  التطوعي  ال�صراكة 

م�صاء االأحد ٣ رجب ١٤٤٠ه�، يف قاعة الدرعية، 

االإع��اق��ة  ذوي  ب��واق��ع  للتوعية  ال���دورة  وه��دف��ت 

الب�صرية يف حياتهم اليومية.

بداأت املبادرة باآيات من الذكر احلكيم األقاها 

طالب من ذوي االإعاقة الب�صرية، ثم كلمة األقاها 

الكرام  بال�صيوف  فيها  رح��ب  اخل��رباين  خالد 

وعلى راأ�صهم عميد �صوؤون الطالب الدكتور فهد 

العمادة  وكيل  ال�صالح  حممد  والدكتور  القريني 

العمادة  ووكيل  الطالبية  وال�صراكة  لالأن�صطة 

للتطوير واجلودة الدكتور ح�صني احلكمي وجميع 

اجلامعة  مدير  معايل  بال�صكر  وخ�س  احل�صور 

الدكتور بدران العمر على رعايتة لهذه املبادرة.

ثم األقى عميد �صوؤون الطالب كلمة رحب فيها 

باحلا�صرين جميًعا والطالب امل�صاركني، وقال اإنه 

االإعاقة  ذوي  من  اأبنائه  مع  يت�صارك  اأن  ي�صعده 

اهتماًما  ت��ويل  اجلامعة  اإن  وق��ال  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

االإجن��ازات  من  الكثر  قدمت  التي  الفئة  بهذه 

على امل�صتويني الداخلي واخلارجي واأنهم لي�صوا 

فاقدي الب�صر الأنهم اأهل ب�صرة وعلم.

من  لكل  اجلزيل  ال�صكر  بتوجيه  كلمته  وختم 

مركز  وباالأخ�س  املبادرة  هذه  اإجن��اح  يف  اأ�صهم 

الطالب  بتكرمي  قام  ثم  ومن  التطوعي،  العمل 

املتميزين وامل�صاركني من ذوي االإعاقة الب�صرية.

د. ع�سريي يرتاأ�س الإجتماع

جانب من امل�ساركني يف ور�سة العمل

الوفد الإماراتي يف املركز

امل�ساركني ومنظمي املبادرة 



متابعة: غ���رام  ال��دو���س��ري - رنيم 

ال�سامل - منال ال�سلمي

ت�����وال�����ت ال������ن������دوات الأ����س���ب���وع���ي���ة  

ل��ل��م��ل��ت��ق��ى الإع������ام������ي ب���ال�������س���راك���ة 

م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل���اإع���ام 

بعنوان  جديدة  ن��دوة  مع  والت�سال 

»الأم�������ن ال�����س��ي��راين يف ال���درا����س���ات 

الإن�سانية«  والتخ�س�سات  البينية 

الآداب  كلية  عميد  وح�سور  برعاية 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 

�سعود،  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف  الدكتور 

وذلك يوم اخلمي�س 7 مار�س 2019  

ب��امل��دي��ن��ة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة   4 مب�����درج 

كلية  وملتقى  للطالبات  اجلامعية 

الآداب.

اأدار الندوة الدكتور فهد الطيا�س 

م�������وؤك�������دًا يف ب�����داي�����ة ال������ن������دوة ع��ل��ى 

اأك��ادمي��ي على اأهمية  اإج��م��اع  وج���ود 

التعا�سد بني خمتلف التخ�س�سات 

والتوعية  املعلوماتي  الأم��ن  لتعزيز 

ب������احل������م������اي������ة م��������ن الخ����������راق����������ات 

الإلكرونية، وعلى اجلانب الن�سائي 

اأدارت الندوة الدكتورة اأمل التميمي، 

و������س�����ارك ف���ي���ه���ا ك����ل م����ن د. حم��م��د 

ال��غ��ام��دي،  زي���اد  الأح��م��د، د. �سالح 

د. اجل���وه���رة ب��ن��ت ف��ه��د ال���زام���ل، د. 

جم���ي���دة ب���ن���ت حم���م���د ال���ن���اج���م، د. 

فاطمة العقيل، اأ. مها القريني.

اأهمية املو�سوع

نايف  ال��دك��ت��ور  ال��ن��دوة  ا�ستهل 

يف  اأك��د  ال��ذي  �سعود  اآل  ثنيان  ب��ن 

اأهمية الأمن ال�سيرباين  كلمته على 

املفهوم  ب��ه��ذا  اله��ت��م��ام  و���س��رورة 

والدرا�سات املرتبطة به، م�سيفاً اأن 

اململكة اهتمت  القيادة احلكيمة يف 

الهتمام  ه��ذا  وجتلى  الأم���ر  بهذا 

ب��اإن�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���أم��ن 

ال�سيرباين. 

اأولوية اجتماعية

بداأت الندوة د. اجلوهرة الزامل 

اأ�ستاذة اخلدمة الجتماعية يف ق�سم 

الدرا�سات الجتماعية ومديرة مركز 

الدرا�سات والبحوث يف جامعة امللك 

�سعود باحلديث عن اأهمية مو�سوع 

الأم���ن ال�����س��ي��رباين يف ال��درا���س��ات 

الإن�����س��ان��ي��ة وال��ب��ي��ن��ي��ة، خ��ا���س��ة مع 

الجتماعية  الق�سايا  اأولويات  تغري 

يتطلب  مب���ا 

حت�������دي�������ث 

الأف��������ك��������ار 

مل�����واج�����ه�����ة 

الخرتاقات، 

على  م��وؤك��دة 

�سرورة الهتمام بالعن�سر الب�سري، 

وحت�سني  ال���وع���ي  ب��غ��ر���س  وذل����ك 

الفكر من خطورة هذه الخرتاقات 

ال���ق���ي���م، كما  وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

التقليدية  ا�ستعر�ست الأ�سكال غري 

الف�ساء  على  الجتماعية  للجرمية 

الناجمة  والأ����س���رار  الإل���ك���رتوين 

ل  اأن  �سرورة  على  و�سددت  عنها، 

يف�سلنا ا�ستخدام التقنيات احلديثة 

عن الواقع احلياتي وعن ال�ستمتاع 

مع  وخا�سة  الأ�سرة،  مع  بالتوا�سل 

تاأثري  تراجع 

ال���ت���ن�������س���ئ���ة 

عية  جتما ل ا

م�������������������������ع 

ا���س��ت��ح��داث 

م�������وؤث�������رات 

جديدة تتمثل 

يف الأجهزة الذكية ومواقع التوا�سل 

الجتماعي.

�سرورة حتمية 

تناولت بعد ذلك الدكتورة جميدة 

اخلدمة  درا���س��ات  اأ���س��ت��اذة  الناجم 

امل��ل��ك  الج��ت��م��اع��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 

وخماطر  حتديات  مو�سوع  �سعود 

جوانب  عدة  من  ال�سيرباين  الأم��ن 

م��ن��ه��ا الج��ت��م��اع��ي، وال�����س��ي��ا���س��ي، 

وب���داأت  والنف�سي،  والق��ت�����س��ادي، 

ال��ب��ع��د  ذات  امل��خ��اط��ر  مب��ن��اق�����س��ة 

مع  خا�سة  وخطورتها  الجتماعي 

اأبرزها  جمهولية الفاعل، والتي من 

اجل��رائ��م الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي تهدد 

كالتهديدات  واملجتمعات  الأف���راد 

وال��ت��ح��ر���س وال��ت��ه��ري��ب وال��ت��ن��م��ر 

الإل����ك����رتوين 

والإره�����������اب 

الإل����ك����رتوين 

والجت�������������ار 

ب����ال����ب���������س����ر 

على  والتعدي 

اإىل  و�سولً  الفكرية،  امللكية  حقوق 

ت�سل  قد  التي  ال�سيا�سية  املخاطر 

بت�سريب  العاملي  ال�سلم  تهديد  اإىل 

املعلومات النووية.

تاأثري  اإىل  الناجم  اأ���س��ارت  كما 

كبري  ب�سكل  ال�����س��ي��رباين  ال��ف�����س��اء 

لدى  اخل�سو�سية  حم��دودي��ة  على 

الأفراد عرب ف�ساءات الإنرتنت، مما 

الع�قات  �سكل  يف  تغري  عنه  نتج 

والتفاع�ت الجتماعية، موؤكدة على 

جديد  معريف  لبناء  ال�سعي  �سرورة 

على  ي�ساعد 

ال��ت��ع��ام��ل مع 

امل�����س��ت��ج��دات 

امل����رت����ب����ط����ة 

ب��ال��ت��ط��ورات 

غري املحدودة 

ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات، 

النف�سية  الآث����ار  ا�ستعر�ست  كما 

تهدد  اأن  ميكن  التي  والقت�سادية 

ال�ستقرار الأ�سري، والهوية الثقافية 

يف  وتت�سبب  للمجتمعات  املحلية 

اإحداث الفو�سى وعدم ا�ستقرار.

ويف نهاية مداخلتها اأو�ست الناجم 

ب�سرورة وحتمية تطوير ا�سرتاتيجية 

وبناء  ال�سيرباين  ل���أم��ن  الوطنية 

ت�ستخدم  ودول��ي��ة  وطنية  �سيا�سة 

اأف���راد  حلماية  م�ستحدثة  اآل��ي��ات 

املجتمع من التهديدات ال�سيربانية. 

تهديد الأمن الفكري

ثم حتدث د. �سالح الغامدي اأ�ستاذ 

النقد الأدبي يف ق�سم اللغة العربية، 

املوؤلفني يف  وحقوق  الفكر  اأمن  عن 

اإن  على  موؤكداً  ال�سيرباين،  الع�سر 

التهديد ال�سيرباين ل يقت�سر فقط 

على التهديدات التقنية يف ال�سبكة، 

ولكنه ي�سمل اأي�ًسا املحتوى، منتقداً 

التي  اخلاطئة  املمار�سات  ذل��ك  يف 

الوح�سية  امل�ساهد  بت�سوير  تقوم 

وعر�سها  وبثها  احل��وداث  بع�س  يف 

يف  ال�سبكات  مواقع  عرب  وتناقلها 

الف�ساء ال�سيرباين، قائً�: »الفجائع 

اأ����س���ب���ح���ت 

اإىل  ت��ت��ح��ول 

�سورة  جمرد 

وم�سهد«.

اأ���س��ار  كما 

ال����غ����ام����دي 

ب��ع�����س  اإىل 

تتعلق  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  اجل��وان��ب 

تتمثل  والتي  ال�سبكات  با�ستخدام 

و�سهولة  املعلومة  على  احل�سول  يف 

اجلانب  على  ت�سببت  لكنها  الن�سر، 

الآخر بالعديد من الخرتاقات ل�أمن 

الفكري  الأم��ن  وتهديد  ال�سيرباين 

احلقوق  �سرقة  ومنها  والجتماعي، 

التطرف  ون�سر  ل���آخ��ري��ن،  امللكية 

وال�سذوذ  والتع�سب  اأن��واع��ه،  بكل 

اإ�سافة  والتنمر،  والتوح�س  الفكري 

تفر�سها  اأ�سبحت  التي  العزلة  اإىل 

و�������س������ائ������ل 

على  التقنية 

الإن���������س����ان، 

وه����و ي��ت��وه��م 

يتوا�سل  اأن���ه 

م����ع ال��ن��ا���س 

افرتا�سًيا.

بني ال�سيراين واملعلوماتي 

حممد  د.  ذل����ك  ب��ع��د  حت����دث 

جامعة  يف  الإع���م  اأ�ستاذ  الأحمد 

ال�سوء  األ��ق��ى  حيث  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

يف ورق��ت��ه على ال��ف��ارق ب��ني الأم��ن 

من  املعلوماتي  والأم���ن  ال�سيرباين 

اإىل  م�سرياً  اإع���م��ي��ة،  نظر  وجهة 

قدميا  امل��ع��ل��وم��ات  حفظ  ت��ط��ورات 

ال��ورق  على  الإن��رتن��ت  ظ��ه��ور  قبل 

احلفظ  عملية  لت�سبح  والأ�سرطة، 

الثابتة  وغري  الثابتة  الأقرا�س  على 

و�سلت  حتى  الكمبيوتر،  خ�ل  من 

الإنرتنت،  ف�ساء  على  حفظها  اإىل 

مما جعل هناك حاجة ما�سة ل�أمن 

ال�سيرباين كحماية اإلكرتونية تواجه 

ه��ذا ال��ك��م م��ن الخ��رتاق��ات ال��ذي 

يحدث كل يوم.

واأو�سح الدكتور الأحمد اأن الأمن 

الأمن  من  اأو�سع  مفهوم  املعلوماتي 

ال�سيرباين، م�سرياً اإىل اأهمية وجود 

يف  ال�سيرباين  ل�أمن  هيئات  ث�ث 

اململكة هي هيئة الأمن ال�سيرباين، 

ال�سيرباين،  ل�أمن  الأعلى  املجل�س 

احت���اد الأم���ن ال�����س��ي��رباين، خا�سة 

م����ع ت��ط��وي��ر 

امل��وؤ���س�����س��ات 

الإع�����م����ي����ة 

ل���ق���ن���وات���ه���ا 

ال���رق���م���ي���ة، 

واع�����ت�����ب�����ار 

اخلليج  دول 

كما  امل�ستهدفة،  ال��دول  من  العربي 

نا�سد ب�سرورة زيادة وعي املتعاملني 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م��ع 

جهات  �سواء  الإلكرتونية  وامل��واق��ع 

حتى  اأو  وخ��ا���س��ة  ع��ام��ة  حكومية 

اأفراد.

تزايد الخراقات

تناولت بعد ذلك د. فاطمة العقيل 

املتخ�س�سة يف احلا�سب الآيل واأمن 

مو�سوع  النظم  وهند�سة  املعلومات 

الأم��������������������ن 

ال�����س��ي��رباين 

م������ن وج���ه���ة 

تقنية،  ن��ظ��ر 

اإىل  م�����س��رية 

الأ������س�����ب�����اب 

جعلت  ال��ت��ي 

مع  خا�سة  ه��ام��اً،  امل��و���س��وع  ه��ذا 

ت��زاي��د م��ع��دلت الخ���رتاق���ات كل 

اأن ٧٧٪ من املن�ساآت  يوم، م�سرحة 

تعر�ست لخرتاق واحد على الأقل 

اإىل  اإ���س��اف��ة   ،٢٠١٨ ع���ام  خ����ل 

ر�سد ما يقرب من ٤ م�يني �سجل 

يومي  ب�سكل  �سرقته  يتم  اإلكرتوين 

منذ عام ٢٠١٣.

اأه��م  العقيل  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 

�سواء  الخرتاقات  وم�سببات  دوافع 

من الداخل واخلارج، والتي تنوعت 

ما بني دوافع �سيا�سية اأو اجتماعية 

اأو بدافع الف�سول اأو اإثبات القدرات 

اأهمية  اإىل  واأ����س���ارت  وامل���ه���ارات، 

الأمن ال�سيرباين يف تاأمني الأنظمة 

اإن�ساء  اإىل  اأدى  ما  وهو  وحمايتها، 

العديد من اجلهات املخت�سة بذلك، 

الأنظمة  �سن جملة من  اإىل  اإ�سافة 

ويف  ال�سيرباين،  الأم��ن  تعزز  التي 

طرح  عن  العقيل  �سرحت  النهاية 

لدبلوم  قريًبا  �سعود  امللك  جامعة 

ال�سيرباين  ل���أم��ن  وب��ك��ال��وري��و���س 

هذا  واأهمية  بخطورة  منها  اإمي��ان��اً 

التخ�س�س.

تقنني ال�ستخدام

القريني،  مها  اأ.  اأ�سارت  بدورها 

املعلومات  علم  املاج�ستري يف  باحثة 

يف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ����س���ع���ود، يف 

تعترب يف  اململكة  اأن  اإىل  مداخلتها، 

انت�سار  يف  العاملية  ال��دول  م�ساف 

والربجميات،  التقنيات  وا�ستخدام 

العاملية  ال�سركات  ك��ربى  جعل  مما 

اإنتاجها  ت�سويق  تت�سابق يف  امل�سنعة 

الذكية  والهواتف  الربجميات  من 

بها.

الآخر  اجلانب  على  وا�ستعر�ست 

الآثار ال�سلبية الناجتة عن ا�ستخدام 

زيادة  اإىل  اأدت  التي  الأجهزة  هذه 

خماطر اجلرائم املعلوماتية، اإ�سافة 

على  الأ����س���رة  رق��اب��ة  �سعوبة  اإىل 

ت�سببها  التي  والأم��را���س  الأب��ن��اء، 

واليد  الرقبة  اأمرا�س  مثل  الأجهزة 

و�سواها. 

خطورة  من  القريني  حذرت  كما 

بع�س  با�ستخدام  املعلومات  تبادل 

الربجميات والتطبيقات املجانية، ملا 

نتج عن ذلك من ا�ستغ�ل العديد من 

اجلهات املعادية لنا لهذه املعلومات، 

تقنني  ب�سرورة  اأو�ست  النهاية  ويف 

ال�ستخدام على التطبيقات املوثوقة 

فقط.
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نظمها الملتقى اإلعالمي بالشراكة مع جمعية اإلعالم واالتصال

د. بن ثنيان: القيادة الحكيمة اهتمت بهذا األمر 
وأنشأت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

د. األحمد: يوجد 3 هيئات لألمن 
السيبراني في المملكة واألمن 
المعلوماتي أوسع من السيبراني

د. الغامدي: أرفض تصوير 
المشاهد الوحشية في الحوداث 

وبثها وتناقلها بهذا الشكل

د. الزامل: يجب أن ال تفصلنا التقنيات الحديثة 
عن الواقع الحياتي والتواصل مع األسرة

د. العقيل: ٧٧٪ من المنشآت 
تعرضت للتهديد خالل ٢٠١٨ 
وماليين السجالت يتم سرقتها 

د. الناجم: أدعو لبناء معرفي جديد يساعد على 
التعامل مع المستجدات غير المحدودة للتقنيات

القريني: المملكة في مصاف دول 
العالم تقنيًا وبرمجيًا ومخاطر 
الجرائم المعلوماتية في ازدياد

البينية  الدراسات  السيبراني في  »األمن  ندوة 
االستخدام لتقنين  تدعو  اإلنسانية«  والتخصصات 
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ال�صناعية  اجل��ب��ي��ل  م��دي��ن��ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 

ف��ع��ال��ي��ات  10 م���ار����س اجل������اري  و   9 ي���وم���ي 

امل���ل���ت���ق���ى ال������راب������ع ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���ع���ودي���ة 

وال��ذي  »���ص��اب��را«  والإع���ان  العامة  للعاقات 

والأزم�����ات..  ال��ع��ام��ة  »ال��ع��اق��ات  �صعار  حمل 

الهيئة  ورع���ت���ه  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات«  الأدوار 

امللكية باجلبيل، حيث ناق�س امل�صاركون من 

داخل ال�صعودية وخارجها عددًا من الق�صايا 

واملوا�صيع املتعلقة بالأزمات وكيفية تعامل 

معها يف  والإع����ام  العامة  ال��ع��اق��ات  اإدارات 

احلديثة  وال�صراتيجيات  التوجهات  ظ��ل 

التي ت�صهدها املنظمات احلكومية والأهلية 

وتغري  واملعلومة  البيانات  تنقل  �صرعة  م��ع 

منط الأزمات عما كانت عليه يف ال�صابق.

املحور الرئي�صي

اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  املنا�سبة  وبهذه 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة 

عبدالعزيز  ب��ن  حممد  الدكتور  والإع���ان 

بني  العاقة  مو�سوع  اختيار  اإن  احل��ي��زان 

العاقات العامة والأزمات جاء انطاقاً من 

الأزم��ات  مع  التعامل  ب��اأن  اجلمعية  اإدراك 

العاقات  ن�ساط  يف  رئي�ساً  حم��وراً  ي�سكل 

وذلك  مهامها،  من  اأ�سا�سية  ومهمة  العامة، 

العاقات  اأن  مفادها  حقيقة  اإىل  ا�ستناًدا 

العامة معنية ب�سكل رئي�س بال�سورة الذهنية 

اأن  ي�ستدعي  عليها  واحلفاظ  للموؤ�س�سات، 

تكون العاقات العامة حا�سرة بقوة يف هذا 

اجلانب، وبالتايل فاإن هذا يوؤكد بقوة على 

اإعطائه  و�سرورة  التخ�س�س،  هذا  اأهمية 

املكانة الائقة به.

رئي�س  امللتقى  راعي  نوه  اآخر  جانب  من 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع املهند�س عبداهلل 

اإبراهيم ال�سعدان يف كلمة األقاها نيابة عنه 

باجلبيل  امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

اإىل  املهدي  حممد  بن  م�سطفى  املهند�س 

باأهم  متمثلة  العامة  العاقات  »اأن منظومة 

عنا�سرها وهو راأ�س املال الب�سري، هي خط 

الأزمات،  اإدارة  يف  للموؤ�س�سة  الأول  الدفاع 

واأ�سار اإىل اأن احلفاظ على �سمعة املوؤ�س�سة 

و�سورتها  وامل��ادي��ة  الب�سرية  وا�ستثماراتها 

واخلارجية  الداخلية  وعاقاتها  الذهنية 

على راأ�س مهام العاقات العامة.

اأزمة موؤ�ص�صاتية

واملخت�سني  الباحثني  وقدم جمموعة من 

يف جمال العاقات العامة على مدى يومني 

باجلبيل  احل�ساري  عبداهلل  امللك  مبركز 

والت�سورات  الآراء  م��ن  جملة  ال�سناعية 

اإدارة  يف  العامة  العاقات  ل�سرتاتيجية 

اجلل�سات  اأوىل  ناق�ست  حيث  الأزم����ات، 

والأ�سباب  مفاهيمها  املوؤ�س�ساتية  الأزم��ات 

حيث  العيار  فهد  تركي  الدكتور  واأداره���ا 

اأ���س��ت��اذ الإع�����ام امل�����س��اع��د بكلية  حت���دث 

الت�سال والإعام بجامعة امللك عبدالعزيز 

بجدة الدكتورة هناء احلفناوي عن العاقات 

الت�سورات  املوؤ�س�سات  اأزم��ة  واإدارة  العامة 

والنماذج.

فن اإدارة الأزمات

فيما تناول رئي�س وحدة الإعام مبوؤ�س�سة 

نا�سر  ريا�س  الأ�ستاذ  الراجحي  �سليمان 

الفريجي م�ساألة العاقات العامة وفن اإدارة 

الأزمات املوؤ�س�ساتية عرب مقاربة حديثه يف 

فيها  واأو���س��ى  وال�سرتاتيجيات،  املفاهيم 

مل�سوؤويل  احلقيقي  ال��دور  فهم  �سرورة  اإىل 

الثقة  ومنحهم  باملوؤ�س�سة،  العامة  العاقات 

الازمة للقيام بدورهم يف مواجهة الأزمات 

وتاأثرياتها  عواقبها  من  واحلد  املوؤ�س�ساتية 

ال�سلبية على املوؤ�س�سة وم�ساحلها و�سرورة 

للك�سف  م�ستمرة  ودرا���س��ات  بحوث  اإج��راء 

والأزمات  والعراقيل  واملخاطر  امل�ساكل  عن 

املحيطة باملوؤ�س�سات.

�صيناريوهات

عبداهلل  م��اج��د  الأ���س��ت��اذ  ت��ط��رق  بينما 

ال��ع��اق��ات  اإدارة  ج��ه��ود  اإىل  اجل�����ارهلل 

يف م��واج��ه��ة الأزم�����ات »اأ���س�����س واأ���س��ال��ي��ب 

ملواجهة  العلمية  وال��ط��رق  و�سيناريوهات 

واملن�ساآت«  املنظمات  لأزم���ات  ال��ع��اق��ات 

و�ساركت الأ�ستاذة هاجر عبداهلل ترك�ستاين 

اأزمة قيا�س الأثر واأ�ساليب  بورقة عمل عن 

حتفيز الأداء يف العاقات العامة.

ا�صتك�صاف الأزمة

فيما كانت اجلل�سة الثانية بعنوان »اأ�ساليب 

ا�ستك�ساف الأزمة والتنبوؤ بوقوعها« واأدارها 

عميد كلية الإعام والت�سال بجامعة الإمام 

�سابًقا الدكتور عبداهلل بن حممد الرفاعي 

العامة  ال��ع��اق��ات  م��دي��رة  فيها  و���س��ارك��ت 

التقني  للتدريب  العامة  باملوؤ�س�سة  والإعام 

احلربي  ف��وزي��ة  الأ���س��ت��اذة  »ب��ن��ات«  واملهني 

بورقة عمل عن الفر�س التي قدمتها �سبكات 

التوا�سل الجتماعي مل�سوؤويل العاقات يف 

اكت�ساف الأزمة قبل وقوعها، وناق�س الدكتور 

بق�سم الإعام والت�سال بجامعة امللك خالد 

بعنوان  عمل  ورقة  �سعدة  بو  اإبراهيم  عمر 

مواجهة  يف  الت�سالية  املعلومات  اإدارة  دور 

الأزمات املوؤ�س�ساتية.

ال�صورة الذهنية

والت�سال  الإع��ام  بق�سم  الدكتور  ورك��ز 

على  �ساعد  �ساعد  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة 

الأزم���ات  اأث��ن��اء  الذهنية  ال�سورة  مو�سوع 

وعر�س  اجلامعية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

الدكتور  تطرق  بينما  لذلك،  حياً  اأمنوذجاً 

بجامعة �سقراء حممود حممد عو�س لدور 

اأزمة  مواجهة  الرقمية يف  العامة  العاقات 

الأمن الفكري.

املتحدث الر�صمي

ون��اق�����س��ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة م��و���س��وع 

ا�سرتاتيجية التعامل مع الأزمات املوؤ�س�ساتية 

بجامعة  الإع����ام  ق�سم  رئ��ي�����س  واأداره������ا 

العنزي و�سارك فيها  الدكتور على  الطائف 

الت�سال  عام  ومدير  اجلمعية  رئي�س  نائب 

الهيئة  يف  الرئي�سي  وامل��ت��ح��دث  والإع����ام 

عبدالرحمن  الدكتور  وينبع  للجبيل  امللكية 

عن  عمل  بورقة  العبدالقادر،  عبداهلل  بن 

ا�سرتاتيجيات املتحدث الر�سمي يف مواجهة 

الأزمات من ناحية اأنواع الأزمات ومفهومها 

و���س��م��ات��ه��ا واخل�����س��ائ�����س ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 

التفاعل  وطبيعة  الر�سميني  للمتحدثني 

اأثناء  الر�سميني  املتحدثني  ودور  الأزم��ة  مع 

اأهمية  واتفق اجلميع على  الأزم��ة،  معاجلة 

�سامي  الدكتور  وو�سفه  الر�سمي  املتحدث 

حممد باأنه »�سخ�سية فريدة من نوعها«.

اأزمة فواتري الكهرباء

اإىل  العياف  اأحمد  الأ�ستاذ  تطرق  فيما 

م��و���س��وع اح��رتاف��ي��ة امل��ت��ح��دث الإع��ام��ي 

الأزم��ة،  وق��ت  موؤ�س�سته  �سوت  اإي�سال  يف 

والت�سال  الإعام  بكلية  الدكتورة  وطرحت 

ي�������س���را ح�����س��ن��ي ع���ب���داخل���ال���ق م��و���س��وع 

الدبلوما�سية العامة واإدارة ات�سالت الأزمات 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  الدولية، من جهته �سارك 

الدكتور  الإع��ام��ي  وامل�ست�سار  بال�سحافة 

الت�سالية  الأدوار  مبو�سوع  حممود  �سمري 

لإدارات الإعام والعاقات يف اأزمة فواتري 

امل�سرية  للحالة  مقارنة  »درا�سة  الكهرباء 

زينب هذال  الأ�ستاذة  وتناولت  وال�سعودية«، 

ل�سرتاتيجية  مقرتح  »ت�سور  بعنوان  ورق��ة 

العاقات العامة يف اإدارة اأزمة املقيمني غري 

ال�سرعية بال�سعودية«.

اجتاهات م�صتقبلية

باجلل�سة  امللتقى  من  الأول  اليوم  واختتم 

الرابعة بندوة اجتاهات وم�ستقبل املمار�سة 

الدكتور  واأداره���ا  العامة  للعاقات  املهنية 

فيها  وحتدث  الع�سكر،  عبدالعزيز  بن  فهد 

العناد،  ح��م��ود  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

وال���دك���ت���ور خ��ال��د ب���ن حم��م��د م��رغ��اين، 

ال��ق��اي��دي،  ب��ن حم��م��د  عي�سى  وال��دك��ت��ور 

والدكتور مفو�س بن عواد العنزي، عن جملة 

من الآراء يف هذا ال�ساأن، حيث قال الدكتور 

يف  للتحولت  الرا�سد  اإن  الفرهود  مفو�س 

ارتباطها  يجد  العامة  العاقات  �سناعة 

و�سائل  وبتطور  اجلوانب  كل  بالتحولت يف 

الإعام ووعي اجلمهور.

جملة جتارب

ويف اليوم الأخري من امللتقى اأدار الدكتور 

فهد بن عبد اهلل الطيا�س جل�سة خم�س�سة 

وقعت  لأزم��ات  التجارب  من  جملة  لعر�س 

من  بنوع  املنظمات  بع�س  معها  وتعاملت 

يف  اأخ���رى  ف�سلت  بينما  ال��ك��ام��ل،  التمكن 

حليمة  الدكتورة  وحتدثت  معها،  التعامل 

حالة  الأم���وال  توفري  �سرورة  عن  احلبيب 

وقوع الأزمات البيئية موؤكدة اأن البيئة حمور 

ا�ستعر�س  فيما  الب�سرية،  حياة  يف  مهم 

�سيول  اأزم����ة  احل��م��زي  �سلطان  ال��دك��ت��ور 

واأنه  ال�سعودية  غرب  املدن  اإحدى  ونفايات 

مت معاجلة احلدث يف 45 يوًما بينما اأثرها 

طال.

احرام امل�صتهلك

اأباح�سني  تهاين  ا�ستعر�ست  املقابل  يف 

ال�سعودية  ال�سركات  بع�س  اأزم��ات  جت��ارب 

تريد  التي  ال�سركات  اأن  واأك��دت  والعاملية 

ينبغي  اإ�سكالت  يف  الدخول  وع��دم  الربح 

الأ�ستاذ  وراأى  امل�ستهلك.  اح���رتام  عليها 

الأزم���ة  اإدارة  ت�سكيل  اأن  كبي�سي  �سامي 

بعد  ت�سكيلها  اإن  حيث  ب��ع��د،  ولي�س  قبل 

وا�ستعر�ست  ط��وارئ.  �سوى  يعد  ل  الأزم��ة 

يف  تويرت  جتربة  ع�سري  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة 

اأف�سل  كانت  اإنها  وقالت  الأزم���ات،  اإدارة 

واأن  احلزم  عا�سفة  اأثناء  للتوا�سل  و�سيلة 

ح�ساب انفوجرافيك ال�سعودية  كان حا�سًرا 

لقوات  اليومي  البيان  عدا  تاأثريه  وله  بقوة 

التحالف العربي.

عمومية اجلمعية

ويف ختام ملتقى جمعية العاقات العامة 

والإعان الذي حظي بح�سور اإعامي ومن 

املهتمني بالعاقات العامة والإعام؛ حتدث 

عبدالرحمن  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  نائب 

العبدالقادر، موؤكداً فخره وفخر اجلميع مبا 

كبري مبنظمات  اهتمام  من  احلكومة  توليه 

بنجاح  فخور  اأن��ه  م�سيفاً  امل��دين،  املجتمع 

وم��ب��ادرة  وبا�ستجابة  وباحل�سور  امللتقى 

امللتقى  رعاية  على  باجلبيل  امللكية  الهيئة 

للمرة الثانية، واأ�سار اإىل اأن جميع البحوث 

بامللتقى �ستو�سع على  التي متت مناق�ستها 

موقع اجلمعية قريبا، وحث يف نهاية حديثه 

اجلمعية  عمومية  ح�����س��ور  اإىل  اجل��م��ي��ع 

وانتخابات جمل�س الإدارة يف دورته اجلديدة 

يف �سعبان املقبل.

رعته »الهيئة الملكية« على مدى يومين في الجبيل

د. الحيزان: التعامل مع األزمات محور رئيس في 
العالقات العامة ومهمة أساسية من مهامها

م. السعدان: منظومة العالقات العامة هي خط 
الدفاع األول لدى المؤسسة في إدارة األزمات

د. عشري: تجربة »تويتر« في إدارة األزمات كانت 
أفضل وسيلة للتواصل أثناء عاصفة الحزم

العامة العالقات  دور  يبحث  »سابرا«  لـ الرابع  الملتقى 
األزمات مواجهة  في 

وطن بال مخالف
العامة  للعاقات  الرابع  امللتقى  حظي 

حيث  ك��ب��ري،  ن�سائي  بح�سور  والإع����ان 

ط��رح��ت جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ات اأزم���ة 

املقيمني غري ال�سرعيني يف اململكة، وتناولت 

اإعداد خطة  للبحث  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 

و�سائل  ودور  الأزم���ة،  وق��وع  قبل  ات�سال 

بعد  املتابعة  وا�ستمرار  الر�سمية،  الإع��ام 

الوقائي  ال��دور  اإىل  اإ�سافة  الأزم��ة،  انتهاء 

وحتديد الأطر الإعامية املتبعة، وانق�سمت 

نتائج الدرا�سة اإىل �سقني، الأول يتمثل يف 

نتائج حتليل النظم، وال�سق الثاين يت�سمن 

نتائج الدرا�سة التحليلية التي كان من بينها 

هذه  وج��اءت  املعاجلة،  مب�سارات  مايتعلق 

باحثات  باإعدادها  قامت  التي  امل�ساركة 

وزينب  املطريي،  حمجي  اأم��ل  الدكتوراه: 

�سالح الهذال، وفاتن يتيم املنت�سري، وملياء 

القحطاين،  �سامل  ومنى  العنزي،  حمدان 

العتيبي  عامر  وهند  العتيبي،  كتاب  ونوف 

اإ�سرتاتيجيات  بتقدمي  امل�ساركة  اإط��ار  يف 

ومقرتحات تناولت احلملة الوطنية الأمنية 

»وطن با خمالف« التي بذلت فيها اأجهزة 

الدولة املعنية جهوداً خللق بيئة �سليمة يف 

�سوق العمل، والق�ساء على املخالفات التي 

ت�سوه القت�ساد وتعزز اجلرمية والفو�سى.

امل�صاركون يف ملتقى العاقات العامة والإعان »�صابرا«جانب من جل�صة جتارب الأزمات



أفضل مصدر علمي ومعرفي للطالب
ال �شك اأن كل طالب جامعي جاد وجمتهد يهتم بتنمية معارفه ومهاراته 

وثقافته ويبحث عن اأف�شل امل�شادر والو�شائل امل�شاعدة على ذلك، وتتنوع 

تلك امل�شادر والو�شائل بني الكتب واملذكرات واملجالت واملطويات واملواقع 

االإلكرتونية والقنوات االإذاعية والتلفزيونية. لكن يبقى الكتاب هو اأف�شل 

م�شدر علمي ومعريف وثقايف للطالب اجلامعيني، وتبقى املكتبات املرجع 

االأول الذي ينبغي على كل طالب جامعي اأن يق�شدها ويبحث فيها للح�شول 

على املعلومات واملعارف، وقد اأتاحت جامعتنا العريقة جامعة امللك �شعود 

مكتبة مركزية متميزة هي مكتبة امللك �شلمان واأتاحت من خاللها الو�شول 

ال�شريع للعديد من الكتب واالإ�شدارات والر�شائل اجلامعية. ويبقى العامل 

االأ�شا�شي هو الرغبة امللحة لدى الطالب يف املعرفة واالطالع على هذه 

املعلومات، وهي من ت�شاعد يف و�شولك اإىل مبتغاك، وال نن�شى اأن وراء 

كل خطوة فكرة، ووراء كل فكرة كتاب قراأته، وها هو معر�ض الكتاب لهذا 

العام ميثل فر�شة مواتية ورائعة لتعزيز �شالتنا بالكتاب.

عبدالعزيز اجلميعة  - اإعالم

العدد  اجلامعة  ر�شالة  ورد يف  ملا  اإ�شارة 

يف  1440/6/26هـ،  1334بتاريخ  رقــم 

بعنوان  ال�شورة«  »�شوت  االأخرية  ال�شفحة 

نفيدكم  .. ممنوع«  املــواقــف  من  »اخلـــروج 

باالآتي: املواقف تخدم من�شوبي كليتي االآداب 

واحلقوق والعلوم ال�شيا�شية من اأع�شاء هيئة 

التدري�ض واملوظفني والطالب، ومت تخ�شي�ض 

التدري�ض  هيئة  الأعــ�ــشــاء  االأر�ــشــي  الـــدور 

واملوظفني. وقد مت ا�شتقطاع جزء من مواقف 

الدور االأر�شي، مراعاة الأبنائنا الطالب، ومت 

اأع�شاء  مواقف  عن  الطالب  مواقف  عــزل 

هيئة التدري�ض واملوظفني بحواجز خر�شانية 

وال�شماح للطالب بالوقوف يف الدور االأر�شي. 

و�شع  يف  املــروريــة  ال�شالمة  جانب  وروعـــي 

احلـــواجـــز، حــيــث يــوجــد مــداخــل وخمـــارج 

احلركة  تو�شح  �شور  »مــرفــق  املــواقــف  مــن 

ذكر يف  كما  ولي�ض  املواقف«،  داخل  املرورية 

العنوان، حيث ركز امل�شور على ت�شوير جزء 

من احلواجز اخلر�شانية دون النظر لل�شورة 

ال�شاملة ومناق�شة جهة االخت�شا�ض عن �شبب 

ذلك االإجراء، وكيف تتم احلركة املرورية داخل 

املواقف، مع العلم باأن املواقف تعمل منذ فرتة 

طويلة دون �شكاوى تذكر..

مدير عام االإدارة العامة لل�شالمة واالأمن 

اجلامعي

رد املحرر:

للتفاعل  وال�سالمة  الأم��ن  اإدارة  ن�سكر  اأوًل: 

والرد.. وللتو�سيح فاإن املق�سود بال�سورة مو�سع 

اخلالف، انتقاد بع�ض الطالب الذين 

يوقفون �سياراتهم ب�سكل خاطئ ويف 

مكان غري م�سموح الوقوف به، مما 

يعيق خروج ال�سيارات.

بداأت فكرة كتابة هذا املقال بعد 

قــراءتــي حلـــوارات كانت تـــدور بني 

علم  درا�ــشــة  اأهمية  حــول  الكثريين 

العلم  لهذا  البع�ض  واتهام  املكتبات، 

باأنه مل يعد ي�شلح لهذا الزمن، وما 

الكالم  هــذا  يخرج  اأن  اأكــر  يثريك 

والعاملني  االخــتــ�ــشــا�ــض  ذوي  مــن 

يف هـــذا املـــجـــال. رغـــم قــنــاعــاتــي 

تلك  اأن  اإال  العلم،  هذا  يخ�ض  فيما 

فيما  للبحث  دفعتني  احلـــــوارات 

كتب يف هذا املو�شوع على امل�شتوى 

اأول  كــانــت  وقـــد  والــعــاملــي،  املحلى 

النقا�ض  هــذا  اأن  لها  و�شلت  نتيجة 

املنطقة  يف  هنا  علينا  حــكــًرا  لي�ض 

العربية، فالكثريون يخو�شون يف هذا 

املو�شوع، وهناك الكثري من املقاالت 

هذا  �ــشــاأن  مــن  تقلل  الــتــي  واالآراء 

هناك  املقابل  يف  ولكن  التخ�ش�ض، 

الكثري والكثري ممن ينا�شلون الإبراز 

اأهمية هذا التخ�ش�ض والذين يوؤمنون 

التخ�ش�ض  هــذا  وبقاء  با�شتمرارية 

من  جتعل  التي  االأ�شباب  ويك�شفون 

علم املكتبات علما غري قابل لالنتهاء 

كما يدعي الطرف االأخر.من االأمثلة 

اأ�شباب جتعل  »خم�شة  بعنوان  مقال 

من مهنة املكتبات خياراً رائعاً للم�شار 

 Martha J. كتبه  ومقال  املهني«، 

اأ�شباب   10 »اأف�شل  بعنوان   Spear
هذا  ن�شر  وقد  مكتبة«،  اأمني  لتكون 

املقال يف جملة املكتبات االأمريكية، 

هــذه  �شاكلة  عــلــى  الــكــثــري  ــاك  وهــن

املقاالت والتي تدح�ض فكرة االبتعاد 

عن درا�شة هذا التخ�ش�ض.

اأناق�ض  دعــوين  ذلــك  رغــم  ولكن 

درجــة  على  احل�شول  فــكــرة  معكم 

املاج�شتري يف علم املكتبات للوقوف 

قيمة  �شي�شيف  كــان  اإذا  مــا  على 

وفائدة للتخ�ش�ض اأم اأن وجوده وعدم 

وجوده �شيان!

اإىل  النظر  يتم  طويلة  فــرتة  منذ 

كو�شيلة  العليا  الــدرا�ــشــات  كليات 

من  الــعــديــد  يف  املــوظــفــني  ت�شاعد 

املراحل املهنية للم�شي قدًما يف جمال 

املحتملة  املكا�شب  ـــادة  وزي عملهم، 

املاج�شتري  ودرجـــة  بــهــم،  اخلــا�ــشــة 

ل�شمان  املــفــتــاح  ــكــون  ت اأن  ميــكــن 

املتغرية،  املــجــاالت  وتعزيز  الرتقية 

االأ�شا�شي  الــ�ــشــرط  تــكــون  قــد  كما 

لعدد من املهن ولكن بع�ض الدرجات 

العليا كاملاج�شتري اأو الدكتوراه مل تعد 

الرواتب  حت�شيل  اأو  العمل  ت�شمن 

ــديــون  ــعــبء ال ـــوفـــاء ب ــرية، وال ــكــب ال

اأجل  من  الطالب  يتحملها  قد  التي 

احل�شول على هذه الدرجة؛ قد متنع 

الكثري من النظر يف هذا اخليار.يف 

بر�شد   »FORBES« تقوم  عام  كل 

ب�شلّم  اخلــا�ــشــة  الــبــيــانــات  ــع  مــواق

على  للحا�شلني  واالأجـــور  املرّتبات 
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االعتبار  بعني  االأخــذ  مع  تخ�ش�ًشا، 

ترتيب دفع النمو منذ بداية االلتحاق 

بالعمل حتى منت�شف العمر الوظيفي 

الأولــئــك الــذيــن يحملون كــل درجــة، 

واالإجهاد،  الوظيفي،  الر�شا  وكذلك 

واملعنى امل�شتمد من العمل.

مكتب  اإحـــ�ـــشـــائـــيـــات  ــب  ــش وحــ�

التزال  االأمريكي  العمل  اإح�شاءات 

الــعــدالــة اجلــنــائــيــة اأ�ـــشـــواأ درجـــة 

العام  هــذا  للوظائف  للماج�شتري 

ومنو فر�ض العمل املتوقعة 7٪ فقط، 

الريا�شية،  االإدارة  تخ�ش�ض  وكذلك 

اإدارة البناء، علم املكتبات، وال�شحافة 

درجــات  ــواأ خم�ض  ــش اأ� �شمن  تــاأتــي 

فر�ض  لها  لي�ض  والــتــي  املاج�شتري 

كبرية للعمل اأو احل�شول على رواتب 

هذه  يف  العمل  فر�ض  ومنو  �شخمة 

املجموعة هو ما دون ٪7.

مقايل  عنوان  على  اأجيب  ولكي 

»هل درجة املاج�شتري يف علم املكتبات 

ا�شتثمار غري جمد« تقول املتخ�ش�شة 

 Dorotea Szkolar دوريتا �شكوالر

يف حقل املعلومات والكاتبة يف موقع 

بالرجوع   Information Space
يف  �شميث  جاكلني  ن�شرته  مــا  اإىل 

فورب�ض  مــوقــع  على   2011 يونيو 

لدرجة  وت�شنيفها  االإنــرتنــت،  على 

املاج�شتري يف علوم املكتبات بو�شفها 

املاج�شتري  درجات  اأ�شواأ  من  واحدة 

التي ميكن لطالب اأن ي�شتثمر فيها، 

هــذا  ت�شتند يف  ــهــا  اإن قــالــت  حــيــث 

الرتتيب اإىل بيانات العمل ومتو�شط 

حياتهم  منت�شف  يف  لهم  يدفع  مــا 

اآخرين يف  باأ�شخا�ض  املهنية مقارنة 

اأفهم  اأن  اأ�شتطيع  م�شابهة.  وظائف 

ت�شتند  فهي  �شميث؛  ا�شتنتاجات 

االإح�شائية،  الــبــيــانــات  اإىل  فقط 

يف  املكتبات  اأن  اإىل  اأ�ــشــارت  والتي 

املتو�شط هي اأقل رتبة من الهند�شة 

وامل�شكلة  والفيزياء،  والريا�شيات 

البيانات  اأن  هــو  �شميث  حتليل  يف 

�شورة  توفر  ال  وحدها  االإح�شائية 

كــامــلــة عــن الــفــر�ــض الــتــي يتيحها 

البكالوريو�ض  �شهادة  على  احل�شول 

يف املكتبات. اأنا ال اأتفق بالتاأكيد مع 

النظرة القائلة اإن �شهادة البكالوريو�ض 

يف علوم املعلومات يف ع�شر املعلومات 

ا�شمحوا  لذلك،  �شيئ،  ا�شتثمار  هي 

يل بتوفري منظور م�شاد ال�شتكمال 

التحليل االإح�شائي وخلق �شورة اأكر 

و�شوًحا واأكمل بنيًة من الفوائد التي 

ترتبط بهذه الدرجة.

من وجهة نظري ال�شخ�شية ال �شك 

املاج�شتري  درجــة  على  احل�شول  اأن 

يف  كبرية  ا�شتثمارات  على  ينطوي 

هناك  لي�ض  واملــال،  واجلهد  الوقت 

العلمية  الدرجة  وجــود  اأن  يف  �شك 

االإجنــاز، ولكن  اإيجابية على  عالمة 

عملًيا  اأو  دائًما جمدًيا  يكون  ال  قد 

يعتمد  رمبا  عليها،  احل�شول  للفرد 

نوع  كبرًيا على  اعتماًدا  القرار  هذا 

الوظيفة والعمل.

عبداهلل بن حممد ال�شمراين

مكتبة امللك �شلمان املركزية

الــتــقــلــيــديــة  االأدوار  ـــغـــريت  ت

الأخــ�ــشــائــيــي املــعــلــومــات وظــهــرت 

احلاجة اإىل اأن يقوموا باأدوار جديدة 

فر�شتها بيئة الف�شاء ال�شيرباين.

االأدوار  هـــذه  مــعــامل  ر�ــشــد  اإن 

لنا  يك�شف  اأن  �شاأنه  من  اجلديدة 

التعليمية  الــربامــج  تــطــويــر  �شبل 

واملكتبات،  املــعــلــومــات  اأقــ�ــشــام  يف 

بحيث يكون خريجوها قادرين على 

اال�شطالع  باالأدوار امل�شتجدة التي 

تفر�شها بيئة العمل ال�شيربانية.

بالن�شبة  وتتنوع  االآراء  وتختلف 

ب�شفة   - اأنــهــا  غــري  االأدوار،  لهذه 

هويتهم  تاأكيد  حول  تــدور   – عامة 

التعامل  على  وقدرتهم  ال�شيربانية 

مع كل ما تفر�شه البيئة ال�شيربانية 

من حتديات ومتطلبات.

فهناك الدور التعليمي الأخ�شائي 

ــــذي يــنــطــوي على  املــعــلــومــات، وال

عمليات  يف  ــال  ــع ــف ال االنـــخـــراط 

برامج حمو  وتوفري  والتعلم  التعليم 

االأمية املعلوماتية على �شكل عرو�ض 

الوعي  وزيــــادة  قــ�ــشــرية،  تقدميية 

خالل  من  املعلومات  بث  مبتطلبات 

االأمية  النقالة، ودمج حمو  االأجهزة 

الدرا�شية،  املناهج  يف  املعلوماتية 

ال�شفية  التدري�ض  اأن�شطة  وتعزيز 

امل�شاهمة  عــن  ف�شاًل  الــتــعــاونــيــة، 

بعد  عن  التعليم  برامج  الن�شطة يف 

عرب االإنرتنت.

دور  وهـــــــنـــــــاك 

املعلومات  اأخ�شائي 

تكنولوجي  كمر�شد 

ـــــوم بــــتــــدريــــب  ـــــق ي

الباحثني االأكادمييني 

على تقنيات االأر�شفة 

ــقــدمي  ـــة، وت ـــي ـــذات ال

الــدعــم يف جمــاالت 

حتـــلـــيـــل املـــحـــتـــوى 

ـــم مـــــــوارد  ـــي ـــي ـــق وت

وحتديد  املعلومات 

املجموعات الرقمية، 

الرقمية،  وامليتاداتا 

ومراجعة البحوث التي يتم اإيداعها 

يف امل�شتودعات الرقمية، ف�شاًل عما 

يتعلق باملحافظة على حقوق امللكية 

الفكرية، وحفظ املحتوى الرقمي.

املعلومات  اأخ�شائي  دور  وهناك 

 embedded librarian ال�شمني

والذي يربز يف �شياق التعاون املتزايد 

مع اأع�شاء هيئة التدري�ض يف تقدمي 

املناهج التعليمية يف دورات مفتوحة 

عرب االإنرتنت، وكذلك عند احلاجة 

يف  ــدة  اجلــدي التقنيات  دمـــج  اإىل 

تقدمي  يف   يربز  كما  املناهج.  هذه 

اأن�شطة  عن  االإر�ــشــاديــة  املعلومات 

امل�شادر  اإىل  والــو�ــشــول  املكتبة، 

الدرا�شية،  باملقررات  ال�شلة  ذات 

واإعـــــداد الــنــ�ــشــرات 

للمكتبة،  التعليمية 

االإعالنات،  وت�شميم 

الوثائق،  وم�شاركة 

وعــــقــــد الــــنــــدوات 

ــــــت  ــــــرتن عــــــرب االإن

 ،w e b i n a r s
والـــعـــمـــل كــو�ــشــيــط 

ــر  ــش ــ� ن يف  ـــط  ـــش ـــ� ن

البحثية،  االأوراق 

ــيــانــات  ــب ال واإدارة 

واإدارة  ــيــة،  ــبــحــث ال

ــات الــبــحــث  ــش ــ� ــن م

وغري ذلك.

املعلومات  اأخ�شائي  دور  وهناك 

يف  ي�شاهم  معلوماتي  كم�شت�شار 

االأكــادميــيــة،  املكتبة  جنــاح  تعزيز 

املكتبيني  بني  التعاون  �شبل  ــادة  وزي

والعمل  التدري�ض،  هيئات  واأع�شاء 

مع املعلمني عند ت�شميم مواد املقرر 

ذات  مبعلومات  لتعزيزه  الدرا�شي 

قيمة م�شافة.

املعلومات  اأخ�شائي  دور  وهناك 

عن  م�شوؤوالً  يكون  للمعرفة  كمدير 

بيئة  ت�شهيل  وعــن  املــعــرفــة  تــدفــق 

عن  ــك  ــذل وك لتقا�شمها،  مــواتــيــة 

تنظيم واإدارة برامج وم�شاريع اإدارة 

املعرفة، ف�شاًل عن دوره يف اختيار 

للم�شتخدمني،  املــعــلــومــات  ون�شر 

ــوارد  امل ا�شتخدام  على  وتدريبهم 

واخلـــدمـــات املــعــلــومــاتــيــة املــتــاحــة 

ــة املــعــلــومــاتــيــة  ــي ــن ــب وتــ�ــشــمــيــم ال

املعلومات. وت�شنيف 

املعلومات  اأخ�شائي  دور  وهناك 

على  قــادر  مو�شوعات  كاأخ�شائي 

مو�شوع  ب�شاأن  الباحثني  م�شاعدة 

وي�شطلع  العلوم،  من  علم  اأو  معني 

املهام، يرتبع  مبجموعة متنوعة من 

االأكــادميــي،  االتــ�ــشــال  قمتها  على 

الــتــعــاون مــع املعلمني  فــ�ــشــاًل عــن 

االآخرين،  املو�شوعات  واأخ�شائيي 

والقيام بدور فاعل يف اإدارة ق�شايا 

ــوق الــنــ�ــشــر يف املــ�ــشــتــودعــات  حــق

املوؤ�ش�شية الرقمية. 

اأن االأدوار التي  يت�شح مما �شبق 

يف  املعلومات  اأخ�شائي  بها  يقوم 

اأدوار  هي  ال�شيرباين  الف�شاء  بيئة 

منف�شلة،  جــزرا  ولي�شت  متداخلة 

اأي اأنه ينبغي اأن يكون موؤهاًل، لي�ض 

بعدة  بل  منها،  واحــد  بــدور  للقيام 

اأدوار يف نف�ض الوقت، ويتطلب ذلك 

هيئات  مــع   اتفاق  هناك  يكون  اأن 

اال�شتعانة  اأهمية  على  التدري�ض 

بهذه  للقيام  املعلومات  باأخ�شائيي 

االأدوار، كما يتطلب اأن يتم ا�شتقطاع 

وتخ�شي�شها  دوامــهــم  مــن  اأوقــــات 

لذلك.

اأ�شتاذ علم املعلومات
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من �أجل جناح متميز

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

بعد رحلة عمل اأقل ما ميكن اأن تو�شف به هي اجلدية، �شملت اثني 

ع�شر اجتماعاً مع اأربع �شركات ذات خربة طويلة يف ت�شميم وتنفيذ املعار�ض 

الدولية، اأمتت جلنة ت�شميم وتنفيذ جناح اجلامعة بوكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير مقابالت ال�شركات املتناف�شة على ت�شميم وتنفيذ جناح اجلامعة 

امل�شارك – مب�شيئة اهلل- يف املعر�ض واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل الذي 

يعقد حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني خالل الفرتة من 10-13 اأبريل 

2019م.
حيث رفعت جلنة ت�شميم وتنفيذ جناح اجلامعة اإىل اللجنة العليا برئا�شتنا 

وع�شوية نخبة من املن�شوبني تقريراً ك�شفت فيه عن اآلية دعوة ال�شركات 

املتناف�شة، ومنح الفر�ض العادلة بني هذه ال�شركات وتوفري مناخ يتيح فر�شاً 

مت�شاوية لتنفيذ التعديالت التي اقرتحتها اللجنة لتطوير الت�شاميم املقدمة 

من هذه ال�شركات مبا يرقى لريادة جامعة امللك �شعود ومتيزها، وذلك تنفيذاً 

لتوجيهات معايل مدير اجلامعة الذي يويل اهتماماً كبرياً مب�شاركة اجلامعة 

يف هذه الفعالية الدولية، حيث يتابع معاليه عن كثب جودة كافة مراحل 

االإعداد التي تقوم بها اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

يف �شبيل حتقيق اأهــداف اجلامعة من م�شاركتها يف هذا املحفل الدويل 

الكبري.

وبحمد اهلل وتوفيقه، وبعد اإمتام كافة االإجراءات وفح�ض العرو�ض املقدمة 

من هذه ال�شركات مت اختيار ت�شميم مميز توافرت فيه عدد من املوا�شفات 

الفنية التي مت حتديدها �شابقاً، ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر: اأن يربز 

الت�شميم هوية اجلامعة، وي�شغل كاملة امل�شاحة املتميزة التي ح�شلت عليها 

اجلامعة على املمر الذهبي باملعر�ض، وتوفر عدد من الو�شائل ال�شمعية 

والب�شرية والتقنية التي تتيح فعالية التوا�شل بني العار�شني وزاور املعر�ض، 

واأن يحتوي على مكان خم�ش�ض يف الطابق العلوي لكبار ال�شخ�شيات التي 

تزور جناح اجلامعة، واأن يحتوي على �شتة اأركان »اأق�شام«، ويراعي تخ�شي�ض 

�شا�شة رقمية يف كل ركن من هذه االأركــان، واأهمية ا�شتغالل موقع جناح 

اجلامعة على املمر الرئي�ض باملعر�ض بو�شع �شا�شة عر�ض كبرية، اإ�شافة اإىل 

توفري مكان عر�ض الكتب التي متثل اإ�شدارات اجلامعة، مع التاأكيد على 

اأهمية توفر االإ�شاءة املنا�شبة التي تربز الت�شميم، ووجود مداخل خا�شة 

بذوي االحتياجات اخلا�شة، واأن يتوفر يف الت�شميم �شروط االأمن وال�شالمة 

وهو ما تقوم بالتاأكد منه اإدارة املعر�ض نف�شه. وعليه مت بحمد اهلل تعميد 

ال�شركة التي ا�شتطاعت اأن تقدم عر�شاً فنياً تتوافر فيه �شروط اجلامعة، 

حيث بــداأت ال�شركة يف التنفيذ، ومن ثم بــداأت اجلامعة ممثلة يف جلنة 

ت�شميم وتنفيذ جناح اجلامعة يف متابعة عملها مبا ي�شمن جودة عمليات 

الت�شميم والتنفيذ ويدعم اأهداف اجلامعة من هذه امل�شاركة.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

هل درجة الماجستير في علم المكتبات استثمار مجد؟

أدوار جديدة ألخصائيي المعلومات في الفضاء السيبراني

»السالمة« تعقب على »صوت الصورة«

أ. د. جبريل العريشي

موسى قحل

مدخل وخمرج اأع�ساء هيئة التدري�ض 

واملوؤظفني

احلاجز الفا�سل حركة خروج الطالب



أضواء على نظرية »الشعور الالوعي«

فرويد«  »�سيغموند  للعامل  النف�سي  التحليل  نظريات  من  العديد  تن�سب 

وتعد نظرية »ال�سعور الالوعي« اأو »العقل الباطن« اأحد اأهم النظريات التي 

الأجهزة  بجميع  يولد  الإن�سان  اأن  خاللها  من  فرويد  ويرى  عنها،  حتدث 

الع�سوية كاجلهاز اله�سمي واجلهاز الع�سبي والتنف�سي وغريها من الأجهزة 

وهي اأجهزة ملحوظة وحم�سو�سة، ولكن ما يجهله الأغلب هو اأن الإن�سان 

لديه ثالثة اأجهزة »نف�سية« غري حم�سو�سة اأو مرئية. وهذه الأجهزة ل تاأتي 

دفعة واحدة مع ولدة الإن�سان واإمنا يولد معه جهاز نف�سي واحد، بعد ذلك 

ياأتي اجلهاز الثاين ثم الثالث على حده، واأول جهاز يولد هو الـ »هو« ويعتمد 

هذا اجلهاز على مبداأ اللذة وجتنب الأمل، ونالحظ اأن الر�سيع عندما ي�سعر 

باجلوع يبداأ بالبكاء حتى ي�سعر بالثدي يف فمه فهو ل يهتم اإل بتجنب الأمل 

وال�سعور باللذة وو�سيلته الوحيدة للتعبري عن احتياجاته هي ال�سراخ وهذا 

باخت�سار عمل اجلهاز الأول. مع منو الطفل يولد جهاز اآخر وهو ما اأطلق 

عليه ا�سم »الأنا« وهو يعتمد على مبداأ الواقع، وفيه يبداأ الطفل بتعلم نوع 

من الأدب، فمثاًل اإذا �سعر باجلوع اأخرب والدته وجتيبه قائلة: انتظر قلياًل 

حتى اأنهي اإعداد الطعام، وحينها نالحظ اأن الطفل ل يبداأ بال�سراخ كما كان 

ر�سيعاً ويبداأ بالنتظار حتى تنتهي اأمه من اإعداد الطعام. بالن�سبة للجهاز 

الثالث بعد اأن يكرب الطفل قلياًل ويدخل املرحلة البتدائية اأو قبلها بقليل 

بـ »الأنا العليا«، حيث يعتمد على الأعراف  يولد لديه جهز ثالث وي�سمى 

يف  وهو  الجتماعية،  التن�سئة  من  املكت�سبة  للمجتمع  والتقاليد  والعادات 

�سراع دائم مع الـ »هو«، حيث تعمل »الأنا العليا« عمل ما ن�سميه بال�سمري 

وعمل الـ»هو« اأقرب اإىل ما ن�سميه بالو�ساو�س ال�سيطانية.وللتب�سيط اأكرث 

الـ»هو«  اأن  ل�سخ�س �سعر برغبة ارتكاب عمل حمظور، فنجد  ناأخذ مثالً 

يحثه على تنفيذ هذه الرغبة ولو كان ذلك بطريقة غري م�سروعة ترف�سها 

اأحكام وعادات املجتمع، بينما »الأنا العليا« حتاول منعه وتخويفه عن طريق 

الأحكام الدينية اأو العادات والتقاليد يف املجتمع. من هنا يبداأ ال�سراع بني 

»الـ هو« و»الأنا العليا« من ثم يتدخل اجلهاز الثاين يف حماولت لتخفيف 

ال�سخ�س،  وتوتر  قلق  زاد  كلما  ال�سراع  حدة  زادت  فكلما  ال�سراع،  حدة 

فيحاول جهاز »الأنا« حمايته من هذا ال�سراع با�ستخدام احليل الدفاعية 

اأو مبعنى اأ�سح ميكانيزمات الدفاع، وفيه تتم حماولت لإلقاء فكرة الـ»هو« 

يف العقل الباطن وذلك عن طريق اأن ميار�س الريا�سة مثاًل اأو يلعب لعبة 

فديو اأو يذهب ملقابلة اأ�سدقائه اأو غريها من الأن�سطة.

حممد ح�سني مانع اأبو�ساق

علم اجتماع

أدوار إيجابية لألندية الطالبية
يوجد يف جامعة امللك �سعود ما يزيد عن ٤٥ نادياً طالبياً، فال تخلو كلية 

اإل وبها على الأقل ناٍد اأو ناديني، وتلك النوادي مفيدة للطالب يف اكت�ساب 

املهارات اجلديدة يف تخ�س�ساتهم وتغذية ف�سولهم حول �سيء ما اأو ا�ستثمار 

اأوقات فراغهم يف ما يفيدهم. من مميزات تلك الأندية اأن كل اأع�ساء جمل�س 

اإدارتها هم الطالب وباإ�سراف من بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س، وذلك لدور 

الفعاليات  تقيم  الأندية  وتلك  النوادي،  تلك  مثل  اإجناح  الفعال يف  الطالب 

الإثرائية للطالب حول ن�ساطات النادي الذي هم ينتمون اإليه واأي�ساً بع�س 

الأندية جتري مقابالت اأو لقاءات مع اأ�سخا�س بارزين يف جمال ذلك النادي. 

على �سبيل املثال نادي الإعالم يف كلية الآداب يقيم لقاءات ودورات ب�سكل 

اأ�سبوعي يف جمال الإعالم ترثي طالب الإعالم يف جمالهم واأي�ساً ت�ست�سيف 

اأو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  �سواء  الإعــالم  ــارزة يف جمــال  ب �سخ�سيات 

التي  ال�سخ�سيات امل�سهورة يف جمال الإعالم، وبا�ستطاعتك طرح الأ�سئلة 

اأ�سكلت عليك يف جمال الإعالم و�ستجد الإجابة املر�سية من خبري يف ذلك 

املجال. ونادي الت�سويق ين�سر ما يهم الطالب يف جمال الت�سويق واأي�ساً ينظم 

دورات ولقاءات مع اأ�سخا�س ذوي خربة وباع طويل يف جمال الت�سويق. كل 

تلك الأندية لن تقوم اإل بطالب تلك الكليات، فالكل يجب اأن ي�ساهم يف تلك 

الأندية ففيها فوائد كبرية واأي�ساً م�سلية وممتعة وتك�سبك خربات جديدة يف 

جمالك الدرا�سي وتربزك اأمام النا�س.

علي الدعيلج

اإعالم

17 9الرأي

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
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مــع فــو�ــســى احلــيــاة الــيــومــيــة 

يف  ومريحاً  مفيداً  الروتني  ي�سبح 

وتب�سيط  ترتيب  على  امل�ساعدة 

جــداولــنــا املــزدحــمــة، ولــكــن بني 

احلــــني والآخــــــر نــ�ــســعــر بــاملــمــل 

باأب�سط  الــقــيــام  رغــبــتــنــا  ــعــدم  وب

عليها. لتعُوِدنا  نظراً  الأمور 

قــد يــكــون الــروتــني مــريــًحــا يف 

يُ�سر  ـــه  ن اأ اإل  الأحـــيـــان،  بــعــ�ــس 

�سلباً  بالتاأثري  يت�سبب  اأن  وميكن 

الكامنة  الإبداعية  الطاقة  على 

يتاأ�سل  الوقت،  مرور  ومع  لدينا، 

يكون  فعندما  كــ�ــســره،  وي�سعب 

هناك تغيري و�سيك، غالباً ما يدّب 

داخلنا  والــهــلــع  اخلــوف  عن�سرا 

اأ�سبح  الــروتــني  بــاأن  ن�سعر  ننا  لأ

ول  حياتنا  مــن  يــتــجــزاأ  ل  جـــزءاً 

واللتزام  عنه  البتعاد  ن�ستطيع 

عن  اخلــروج  يكون  اأن  ميكن  بــه. 

فعالة  طــريــقــة  الــيــومــي  روتــيــنــك 

لــتــجــديــد منــط احلــيــاة، وكــذلــك 

على  �ــســواًء  جــديــدة،  اأفــكــار  فتح 

املهني،  اأو  ال�سخ�سي  امل�ستوى 

ــدمــا جتـــد ذهـــنـــك يــتــ�ــســتــت  ــن فــع

املتوا�سل  الــعــمــل  مــن  فــرة  بــعــد 

تــقــلــق  ل  الـــ�ـــســـاق، 

لأنها  مطمئناً  وكن 

ظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة، 

ــــن حــــذراً  ولـــكـــن ُك

مــن ال�ــســتــمــرار يف 

ذلــــك، فــاملــوا�ــســلــة 

ـــــذه  ه ـــــل  ـــــث م يف 

ثــر  احلـــالت قــد يــوؤ

ــيــك مــن  ــاً عــل ــب ــل ــس �

جــمــيــع الـــنـــواحـــي 

والنف�سية  البدنية 

والجتماعية.

منط  تــغــيــري  اإن 

فاعلية  زيادة  على  ي�ساعد  احلياة 

بالحتفاظ  لــك  وي�سمح  الــدمــاغ 

اأحياناً،  املعلومات،  مــن  باملزيد 

اإىل  خــطــوة  الــرجــوع  اإىل  حتــتــاج 

ينا�سبك  ــا  م لكــتــ�ــســاف  ــــوراء  ال

جـــيـــداً ثـــم اإعـــــادة تــقــيــيــمــه مــرة 

اأخرى.

الروتني  ك�سر  يكون  اأن  ميكن 

لتحفيز  قوية  طريقة  عليه  املعتاد 

العادات  وك�سر  اجلديد  التفكري 

اأف�سل  ب�سكل  والتكيف  ال�سيئة 

ــل،  ــس ــ� ــالأف ــري ل ــي ــغ ــت مـــع منـــط ال

على  الركيز  حاول 

الإيجابية  اجلوانب 

عن  ابتعد  حلياتك، 

عليك  ثــر  يـُـوؤ ما  كل 

متفائاًل  ُكن  �سلباً، 

�سيء  اأي  ــدع  ت ول 

يــحــول بــيــنــك وبــني 

ال�سعيدة. اأفكارك 

اأن  حـــــــــــــــاول 

ا�ستخدام  تتجنب 

اجلــــــــــــــــــــــــــوالت 

الذكية  وال�ساعات 

نـــرنـــت لــفــرة  والإ

وعو�ساً  اليوم،  خالل  الوقت  من 

عن ذلك جّرب اجللو�س يف مقهى 

جريدة  ت�سفح  اأو  كتاب  لــقــراءة 

اأعــد  املــ�ــســي،  ريــا�ــســة  اأو مــار�ــس 

�ــســيــاء  اكــتــ�ــســاف احلــيــاة وكــل الأ

ا�ستخدام  عن  بعيداً  تقدمها  التي 

. لوجيا لتكنو ا

املخاطرة،  تتحمل  ل  كنت  اإذا 

اأي  تــفــعــل  ــن  نـــك ل اأ فــاحــتــمــالــيــة 

ــة جـــداً،  ــي �ــســيء مــثــري هـــي عــال

اأ�سياء  وا�ستك�ساف  جتربة  عليك 

ما  غالباً  الــوقــت.  طــوال  جديدة 

نحو  الب�سرية  الــعــقــول  تــنــجــذب 

حتدث  ما  وعــادًة  ماألوف،  هو  ما 

نــ�ــســف �ــســلــوكــيــاتــنــا الــيــومــيــة يف 

واملكان. الوقت  نف�س 

الوقت  من  بع�س  ق�ساء  حاول 

بها  تُقم  مل  جديدة  باأمور  والقيام 

تغيري  على  ي�ساعد  فهذا  م�سبقاً، 

بخلق  البدء  على  ويعزز  ال�سلوك 

يــجــابــيــة جـــديـــدة، كن  اإ حتـــولت 

جديدة،  �ــســيــاء  اأ وجــرب  �سجاعاً 

للح�سول  ا�ــســراحــة  ــاأخــذ  ب ُقـــم 

عــلــى بــعــ�ــس املـــرح وال�ــســتــمــتــاع 

يجعلك  بــه  ت�ستمتع  �سيء  بعمل 

اأف�سل. �سخ�ساً 

تــنــ�ــســى  ل  الـــيـــوم،  ــة  ــاي ــه ن يف 

ـــت  ن ـــك اأ ــة ب ــل ــمــث ولـــويـــاتـــك املــت اأ

وعــائــلــتــك و�ــســحــتــك و�ــســعــادتــك 

وا�ستمتع  امــرح  ختاماً،  عموماً، 

يــومــك واكــ�ــســر  ــكــل حلــظــة يف  ب

تعتقد  كنت  اإذا  التقليدي،  منطك 

الروتني  فاإن  املغامرة خطرية،  اأن 

قاتل.

كلية العلوم ـ ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

عليه  تقع  قد  الــواحــد  ال�سيء 

اإىل  ت�سل  خمتلفة  نظر  وجهات 

النظرات  تلك  لأن  التناق�س؛  حد 

خمتلفة،  نف�سية  بدوافع  حمكومة 

تنعك�س  متعددة  تفكري  وطــرائــق 

يقال  كما  فاحلياة  حياتنا؛  على 

اأفكارنا! �سنع  من 

ــيــه نــفــو�ــســنــا،  ــطــوي عــل ــن مـــا ت

يــدور  ومــا  قلوبنا،  ت�سمره  ومــا 

ثــره  اأ يظهر  ذلــك  كل  عقولنا،  يف 

يف  ويتحكم  �سلوكياتنا،  يف  جلياً 

اأيها   – و�سدقوين  عي�سنا،  منط 

�سقاءنا  اأو  �سعادتنا  اإن   – الكرام 

دواخلنا. من  نابعان  خياران 

ـــوا مــعــي هــــذا املــ�ــســهــد  مـــل تـــاأ

يف  العظيم  مبانيه،  يف  الق�سري 

مــعــانــيــه، وبـــدايـــة هـــذا املــ�ــســهــد 

ــن قــ�ــســر مــنــيــف لــغــنــي اأعــطــى  م

بالطعام  مليئة  �سلة  فقرياً  رجاًل 

�سد! لفا ا

اأنت  لو كنَت  املهم هنا:  ال�سوؤال 

مكان   – العزيز  الطالب  اأخــي   –
هــذا الــفــقــري، فــمــاذا �ــســيــدور يف 

ـــك، ومــــا هــي  ذهـــن

حتماً  فــعــلــك!  ردة 

اختالف  �سيح�سل 

ــــــا،  فــــــكــــــارن اأ يف 

ردة  يف  ــاقــ�ــس  ــن وت

! فعلنا

ــــــــدرون  ت ـــن اأ ـــك ل

كــيــف تــعــامــل ذلــك 

الـــفـــقـــري مــــع هـــذا 

ــد  ــق املــــــوقــــــف؟! ل

ــادر  ــم غ ابــتــ�ــســم، ث

ـــذه  ـــه الــــقــــ�ــــســــر ب

ــة الــغــذائــيــة  ــ�ــســل ال

اإىل  و�ــســل  اأن  وبــعــد  الــفــا�ــســدة، 

من  ال�سلة  اأفــرغ  املتوا�سعة  داره 

ونظفها،  الــفــا�ــســدة،  حمتوياتها 

ــع فــيــهــا اأزهــــــاراً رائــعــة  ثــم و�ــس

الــتــايل عاد  الــيــوم  اجلــمــال، ويف 

واأعطاه  الغني،  ق�سر  اإىل  الفقري 

وتزهو  عطراً  تفوح  وهــي  ال�سلة 

! جمالً

ملاذا  و�ساأله:  الغني  ا�ستغرب 

�ــســيــاء  بــالأ مليئة  �سلة  اأعــطــيــتــك 

ــم  الـــــفـــــا�ـــــســـــدة، ث

مليئة  اإيّل  تعيدها 

اجلميلة!  بالزهور 

ــفــقــري  فـــاأجـــابـــه ال

ــــكــــل ثـــــقـــــة: كــل  ب

ما  يــعــطــي  ــان  ــس ــ� ن اإ

قلبه! يف 

اأن  اأجــــمــــل  مــــا 

نـــ�ـــســـان  ــ�ــس الإ ــعــي ي

ــل هـــكـــذا قــلــب  مبــث

يُــــظــــهــــر الـــلـــطـــف 

ــــــــان  ــــــــس والإحــــــــ�

كـــعـــنـــ�ـــســـريـــن مــن 

عــنــا�ــســر احلـــيـــاة الــطــيــبــة الــتــي 

البال،  م�سريح  �ساحبها  جتعل 

ــعــيــداً، ل  ـــاً، �ــس مــبــتــ�ــســمــاً، هـــادئ

ول  املــ�ــســيــئــة،  ــواقــف  امل ت�ستفزه 

ينظر  بل  مبثلها،  الإ�ساءة  يقابل 

كــل  يف  املـــ�ـــســـرق  ـــب  اجلـــان اإىل 

قبل  اأفكاره  يراقب  حياته،  اأمور 

املحرك  قلبه  يتعهد  ت�سرفاته، 

جلـــوارحـــه، يــجــعــل مــن الأفــعــال 

ــدراً  ــغــرية الــتــلــقــائــيــة مــ�ــس ــ�ــس ال

لغريه. واإح�ساناً  لراحته، 

عــزيــزي الــطــالــب، ابــحــث عن 

بع�س  لإظـــهـــار  ــر�ــس  ــف ال بــعــ�ــس 

جربها  حولك،  هم  ملن  الإح�سان 

ـــردد، ل  ــوم، وابـــداأ بــال ت ــي مــن ال

معروفاً،  فيه  تــرى  �سيئاً  حتتقر 

قل  الـــنـــا�ـــس،  وجــــوه  ابــتــ�ــســم يف 

كثرياً«  و»اأ�سكرك  ف�سلك«  »مــن 

و»جزاك اهلل خرياً«.

ت�ستطيع  الذي  اخلري  كل  افعل 

ال�سبل  بكل  ت�ستطيع،  و�سيلة  بكل 

املمكنة، يف كل مكان تتواجد فيه، 

النا�س،  وجلميع  الأوقات،  كل  يف 

دائماً  وتذكر  ت�ستطيع،  اأنك  طاملا 

اأولئك  لي�سوا  النا�س  اأ�سعد  اأن 

اأولئك  واإمنا  املزيد،  ينالون  الذين 

املزيد. يعطون  الذين 

ــون اأحـــد  ــك ــة: عــنــدمــا ي ومــ�ــس

ــاعــده  ــس � حـــاجـــة،  زمـــالئـــك يف 

منك  يطلب  لأن  ي�سطر  اأن  دون 

امل�ساعدة.

دكتوراه – كلية الربية

فوائد كسر الروتين

نظرة إيجابية مختلفة!

د. سطام المدني

فهد الهتار
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لوحة الفعاليات

10 رجب10 رجب

13 رجب10 رجب

19 رجب10 رجب

11 رجب10 رجب

17 رجب10 رجب

19 رجب10 رجب

منتدىمهرجان

دورةمعرض

مؤتمرمعرض

معرضحملة

مؤتمرملتقى

معرضدورة

�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 البل

املكان: ال�صياهد اجلنوبية للدهناء - الرحمية

املياه ال�صعودي

الوقت: من ٧�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: وزارة البيئة واملياه والزراعة

املكان: فندق فريمونت الريا�ص

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

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

اجلدد »تخ�ص�صات �صحية«

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

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

الريا�ص الدويل للكتاب

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة والإعالم

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

 الإقليمي الثاين لل�صحة العامة

الوقت: من ٧ �ص اإىل ٣٫٣٠م

اجلهة املنظمة: تاليه العربية لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: هوليدي اإن الق�صر

 »ادخارك اأمان«

الوقت:  من ٤٫٣٠م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: املركز ال�صعودي للم�صوؤولية 

الجتماعية

املكان: جمعية الأطفال املعوقني

 املراأة ال�صعودية

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�صرق الأو�صط

املكان: فندق الفور�صيزون

التثقيف التوعوي التفاعلي

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: املركز ال�صعودي ل�صالمة املر�صى

املكان: املدينة اجلامعية للطالبات بوابة »٣«

 الدويل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات 

»الأر�صيف العربي«

الوقت: من ٨٫٣٠�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: املركز الوطني للوثائق واملحفوظات

املكان: فندق اإنرتكونتننتال

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

اجلدد »تخ�ص�صات �صحية«

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

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

 التذوق ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: خرباء املعار�ص واملوؤمترات

املكان: قاعة اأو�صا للمنا�صبات
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25 رجب21 رجب
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مؤتمرندوة

ملتقىفعالية

معرضمهرجان

مؤتمرمعرض

معرضدورة

مؤتمرورشة

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/

احلرائق واآثارها يف دولة املماليك الأوىل

»648-784هـ/-1250 1382م«

د. اأحمد حممد عط�ة عبداحلميد

باحث مبركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها

يلقي هذا الكتاب ال�س�ء على واحدة من اأهم الك�راث التي �سهدتها جمتمعات 

الع�سر ال��سيط، وهي كارثة ا�ستعال احلرائق التي مثَّلت خطًرا حقيقًيا يف تلك 

احلقبة الزمنية، اإذ كان للنار داخل املدن ُقدرة على تدمري اأحياء كاملة ملجرد 

ا�ستعالها يف مكان واحد وخروجها عن ال�سيطرة. وتاأ�س�س الكتاب على اأطروحة 

ال�سراع  اأدوات  من  كان  اآث��ار،  من  وما جنم عنه  ا�ستعال احلرائق  اأن  مفادها 

ال�سيا�سي والديني والقت�سادي والجتماعي يف دولة املماليك الأوىل، وي�سعى اإىل الك�سف عن 

اأحداث احلرائق البارزة التي ا�ستعلت يف كل من م�سر وبالد ال�سام واحلجاز خالل عهد هذه الدولة، ب��سفها كارثة 

لها تداعياتها املهمة على كافة ج�انب املجتمع، والبحث يف اأ�سبابها واأحداثها ونتائجها.

القن�ضليات الأجنبية يف جدة.. اإ�ضدار ملركز امللك �ضلمان

اأ�سدر مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها 

1252-1344ه�/1836- جدة  يف  الأجنبية  »القن�سليات  بعن�ان  كتاباً 

1925م درا�سة تاريخية وثائقية«، حيث يبلغ عدد �سفحاته 431 �سفحة، 
وي�سم الكتاب ثالثة ف�س�ل م�زعة على النح� التايل:

اأما  وتنظيماتها،  الأوروبية  القن�سليات  ن�ساأة  ويتناول  الأول،  الف�سل   

وعالقاتهم  الأجانب  والرعايا  امل�ظفني  عن  حتدث  فقد  الثاين  الف�سل 

مع ال�سلطة والأهايل، وخ�س الف�سل الثالث تقارير القنا�سل ح�ل جدة، 

كما  تناول م��س�عاً مهماً يربز دور القن�سليات الأجنبية يف جدة خالل 

مرحلة تاريخية مهمة اأعلنت فيها بداية الأعمال القن�سلية املنظمة، حيث 

اأ�سبحت جدة مركزاً للن�ساط الدبل�ما�سي الأوروبي، وذلك من حيث ن�ساأة هذه القن�سليات ودرا�سة ما 

يتعلق بها من اأم�ر وم�سائل تنظيمية ودرا�سة �س�ؤون الرعايا الأجانب، ف�ساًل عن درا�سة العالقة بني الأهايل 

وهذه القن�سليات، كذلك ا�ستعر�س تقارير القنا�سل الأجانب التي اأر�سل�ها اإىل بالدهم خالل تلك الفرتة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 التاأمني ال�صعودي اخلام�صة

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الت�صويق ال�صامل

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

 الطريان املدين الدويل ٢٠١٩

الوقت:  من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للطريان املدين

املكان: فندق الريتز كارلتون

كـافـيـني

الوقت: من ٥م اإىل ١١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة عرب الثقافات لتنظيم 

املعار�ص

املكان: املدينة الرقمية

 ال�صفر وال�صتثمار ال�صياحي ٢٠١٩

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٧م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث 

الوطني

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

مذاق الطريق

الوقت:  من ٤م اإىل ١١م

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

املعار�ص واملوؤمترات

املكان: �صڤن مونز

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

الريا�ص لل�صفر

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:اأ�صا�ص لتنظيم املعار�ص

املكان: فندق الفي�صلية

 الإقليمي الثاين ل�صالمة الغذاء والرعاية ال�صحية

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: فندق هوليداي اإن الق�صر– العليا

املكان: فندق هوليداي اإن الق�صر– العليا

التعامل مع احلرائق للموظفني

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: عمادة تطوير املهارات مبنى ٢٦

�صالون املجوهرات

الوقت: من ٦م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ريد �صنيدي لتنظيم املعار�ص

املكان: فندق الفي�صلية

كيفية التعامل مع املواد اخلطرة للموظفني

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: عمادة تطوير املهارات مبنى ٢٦

القطاع املايل ٢٠١٩

الوقت:   من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: وزارة املالية

املكان: مركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات
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�أع��دت��ه��ا غرفة  در����س��ة  �أك���دت 

ق���ط���اع  يف  مم���ث���ل���ة  �ل����ري����ا�����ض 

دع���م �لأع���م���ال ح���ول �مل��ح��ف��ز�ت 

�ل�ستثمار  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 

عملية  �أن  ب��امل��م��ل��ك��ة،  �لأج��ن��ب��ي 

�ل���ت���ح���ول �لق���ت�������س���ادي وت��ن��وي��ع 

يف  ت�ستند  �لقومي  �لدخل  م�سادر 

من  مزيد  ��ستقطاب  �إىل  �لأ�سا�ض 

وت�سجيع  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت 

وتعزيز  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 

�لعام  �لقطاعني  ب��ني  �ل�سر�كات 

و�خلا�ض.

حتفز  �ململكة  بيئة  �أن  و�أك����دت 

جذب �ل�ستثمار�ت �لأجنبية لديها، 

�ملركز  2018م  ع��ام  حققت  حيث 

�لت�سنيف  دولة يف   140 39 �سمن 
لتقارير  وف��ق��اً  للتناف�سية  �لعاملي 

يعد  كما  �لعاملي،  �لقت�ساد  منتدى 

��ستقر�ر �لريال �ل�سعودي منذ ثالثة 

�لقت�ساد  لثبات  مهماً  عقود عاماًل 

وجذب �مل�ستثمر.

�ل���در�����س���ة  ق�����س��م��ت  ذل����ك  �إىل 

حمفز�ت �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 

�أ�سا�سية  حم��ف��ز�ت  �إىل  باململكة 

مبا�سرة، وحمفز�ت ثانوية، ت�سمنت 

�مل��ح��ف��ز�ت �لأ���س��ا���س��ي��ة �مل��ب��ا���س��رة؛ 

�ل���س��ت��ق��ر�ر �ل�����س��ي��ا���س��ي و�لأم��ن��ي 

بالإ�سافة  �لقت�سادي،  و�لن��ف��ت��اح 

و�ل�سريبية  �لت�سريعية  �حلو�فز  �إىل 

منحت  فقد  �لأج��ن��ب��ي،  للم�ستثمر 

من  لعدد  �سريبية  �متياز�ت  �ململكة 

ملدة  �ململكة  يف  �لأق��ل منو�ً  �ملناطق 

ب��ه��دف ج���ذب مزيد  ���س��ن��و�ت   10
هذه  م��ن  �إليها،  �ل�ستثمار�ت  م��ن 

�ملحفز�ت خ�سم %50 من تكاليف 

�لتدريب �ل�سنوي للعمالة �ل�سعودية، 

�ل�سنوية  �لأج��ور  من   50% وخ�سم 

وخ�سومات  لل�سعوديني،  �ملدفوعة 

�مل��ال  ر�أ����ض  ز�د  �إذ�  متنح  �إ�سافية 

�سعودي،  ريال  مليون  عن  �مل�ستثمر 

و�إذ� مت توظيف �أكرث من 5 مو�طنني 

عن  تقل  ل  تعاقد  مل��دة  �سعوديني 

عام يف وظائف ذ�ت طبيعة فنية �أو 

�إد�رية.

ب��ي��ن��م��ا مت��ث��ل��ت �حل��و�ف��ز 

يف  �ملبا�سرة  غ��ر  �لثانوية 

�ل�سر�ئية،  �ل��ق��درة  �إرت��ف��اع 

�لقت�سادية  �مل��و�رد  وتوفر 

و�لدميوغر�فية  و�لب�سرية 

وتقدمي  ل��الإن��ت��اج  �ل��د�ع��م��ة 

�لبنى  وت��و�ف��ر  �خل���دم���ات، 

�لتحتية �لأ�سا�سية، و�إ�سد�ر 

ع���دة ق�����ر�ر�ت م��ن �ل��دول��ة 

لتعزيز دور �لرقابة �لد�خلية 

�أر��سي  وتو�فر  و�ملر�جعة، 

باأ�سعار تناف�سية.

و�أو���س��ح��ت �ل��در����س��ة �أن 

و�لتحديات  �ل��ع��و�ئ��ق  �أه���م 

�ل�ستثمار  بيئة  تو�جه  �لتي 

طول  �ململكة؛  يف  �لأجنبي 

ف����رة �إن����ه����اء �مل���ن���ازع���ات 

�ل���ت���ج���اري���ة ب����ني �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

�لعامة  �جل��ه��ات  م��ن  وخ�سومهم 

و�ل��ب��روق��ر�ط��ي��ة  �خل���ا����س���ة،  �أو 

�جلهات  بع�ض  بها  تتعامل  �ل��ت��ي 

�حل��ك��وم��ي��ة، و���س��ع��ف �خل��دم��ات 

للخدمات  �لتحتية  و�لبنية  �مل�ساندة 

تكاليفها،  و�رت���ف���اع  �للوج�ستية 

و�لبيانات  �ملعلومات  كفاية  وع��دم 

�ل�سعودي،  �لقت�ساد  قطاعات  عن 

و���س��ع��ف �مل��ن�����س��اآت �ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة، 

�لت�سخم. وم�سكالت 

�أمر  معقد

الحياة االجتماعية لمراهقي اإلنترنت
تناولت �ملوؤلفة و�لباحثة 

�سبكات  يف  �ملتخ�س�سة 

�لجتماعية،  �ل��ت��و����س��ل 

ب����وي����د، يف ه���ذ�  د�ن������ا 

�لكتاب ظاهرة ��ستخد�م 

�ل�����س��ب��اب و�مل��ر�ه��ق��ني 

ل���و����س���ائ���ل �ل��ت��و����س��ل 

و�ل�سبكاِت �لجتماعية، 

وحت���دث���ْت ع���ن م��دى 

�لو�سائل  ه��ذه  ت��اأث��ر 

ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ح��ي��اة 

حيث  �مل���ر�ه���ق���ني؛ 

ف�سول  يف  ناق�سْت 

�لثمانية،  �ل��ك��ت��اب 

ه������ذه �ل���ظ���اه���رةَ 

�لثقافية �لتي تنت�سر 

ب�سرعة كبرة، وعالقتها باملجتمع.

�أو�سع م�ساحة 

�سرحت يف �ملقدمة و�قع حياة �ملر�هقني على �سبكة �لإنرنت، 

موؤكدة �أن متكن �ملر�هقني من �لتو��سل و�لتفاعل مع و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي �أ�سبح ظاهرةً ثقافية كبرة، و��ستدلت باإح�سائيات �أفادت 

�أن �أكرث من80 يف �ملئة من طالب �ملد�ر�ض �لثانوية يف �لوليات �ملتحدة 

ميلكون هو�تف حممولة، لكن �ملفاجئ �أن �لقليل منهم ي�ستخدمونها 

يف �إجر�ء �لت�سالت �لهاتفية، بينما �ل�ستخد�م �لأكرث هو �لتقاط 

�ل�سور و�لتو��سل عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

لهوية �

�لف�سل �لأول حمل عنو�ن »�لهوية« وطرحت �ملوؤلفة فيه �سوؤ�ًل: 

»ملاذ� يبدو �ملر�هقون غرباء على �سبكة �لإنرنت؟«، وذكرت �أنه 

غالًبا ما يت�سور �ملر�هقون متابعيهم على �أنهم »�أ�سدقاء« بغ�ض 

�لنظر عن �لو�قع، ويتفاعلون معهم ب�سكل يختلف عن تعاملهم 

مع �أ�سرهم �أو معلميهم، كما �أنهم يتنقلون بني �لبيئات و�لو�سائط 

و�ملجموعات �لجتماعية.

�سية خل�سو �

ناق�ض �لف�سل �لثاين، و�لذي حمل عنو�ن »�خل�سو�سية« �سوؤ�ًل: 

وتطرقت  و��سع؟«،  نحو  على  �ملعلومات  �ل�سباب  يت�سارك  »ملاذ� 

�لكاتبة من خالل �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل، �إىل معنى �خل�سو�سية 

لدى �ملر�هقني، و�لتي متثل قيمة مهمة بالن�سبة لهم.

�لإدمان

�أما �لف�سل �لثالث فكان بعنو�ن »�لإدمان« و�هتم بق�سية »ما 

�لذي يجعل �ملر�هقني مهوو�سني بو�سائل �لتو��سل �لجتماعية؟«، 

وذكرت �أن �ملفهوم �ل�سائع لالإدمان طاملا �رتبط يف �أذهان �لنا�ض 

ظهرت  عندما   1995 عام  حتى  �لكحول،  وتعاطي  باملخدر�ت 

عبارة »�إدمان �لإنرنت«، مبعنى �لدو�فع �ل�سلوكية، �لتي �ساغها 

�لطبيب �لنف�سي �إيفان غولدبرغ.

�لتحر�ش خطر 

وكتبت يف �لف�سل �لر�بع عن »�خلطر« وطرحت �سوؤ�ًل: »هل 

�لأمر  �أَنّ  �إىل  و�أ�سارت  مكان؟«،  كل  يف  مرب�سون  �ملتحر�سون 

ي�سكل �أ�سو�أ كابو�ض للو�لدين، ود�ئًما ما يلقي �ملجتمع باللوم على 

و�سائل �لتقنية؛ لأنها و�سعت �ل�سباَب يف مو�طن �خلطر.

ت يقا مل�سا �

يف �لف�سل �خلام�ض، تناولت مو�سوع »�مل�سايقة«، وهل تزيد 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي من �ملمار�ساِت �ل�سيئة؟، وذكرت �أنه 

مع �نت�سار و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �رتفعت وترة �لقلق من 

ظاهرة »�مل�سايقة عرب �لإنرنت«، يف حني يرى �آخرون �أنها لي�ست 

جديدة، وكل ما حدث هو �أن �لآلية تغرت و�أ�سبحت �أكرث تنوًعا، 

كما كان �لهاتف قبل �لإنرنت.

ين لتبا �

يف �لف�سل �ل�ساد�ض »�لتباين« حتدثت �ملوؤلفة عن �أثر و�سائل 

�أفر�د  بني  و�لتباعد  �لنق�سام  �لجتماعي يف معاجلة  �لتو��سل 

بر�بط  ب�سرت  طاملا  �لزمان  عرب  �لتقنية  �إن  وقالت  �ملجتمع، 

�ملجتمع؛ كما حدث يف عام 1858، عندما بد�أ �لعمل بتلغر�ف 

�سركة �ملحيط �لأطل�سي عرب �لأطل�سي، فاأمل �لكثرون �أن هذ� 

�جلهاز �جلديد �سي�ساعد على ربط �لنا�ض يف جميع �أنحاء �لعامل، 

وتقوية �أو��سر �ل�سلة بينهم.

�سديد ف�سول 

وطرح �لف�سل �ل�سابع »�ملعرفة �لتكنولوجية« ق�سية �أ�سبحت 

مثاَر جدل �سديد: هل �سباب �ليوم مو�طنون تقنيون؟ �إَنّ �لر��سدين 

د�ئًما ما يعتقدون �أَنّ �ملر�هقني على در�ية كبرة مب�سائل �لتقنية 

ولكن  �لإن��رن��ت،  وج��ود  ظ��ِلّ  ن�ساأو� يف  �أنهم  بحكم  �جل��دي��دة؛ 

�حلقيقة �أَنّ ما مييزهم هو ف�سولهم �ل�سديد للمعرفة و�لتطبيق.

�لذ�ت حتقيق 

�لثامن و�لأخ��ر روؤية �لكاتبة عن »�لبحث عن  وبلور �لف�سل 

م�ساحة لتحقيق �لذ�ت«؛ حيث خلُ�َست �إىل �أَنّ هدف �ملر�هقني 

من �سبكات �لتو��سل �لجتماعي هو �أْن ي�ساِهدو� ويُ�ساَهدو�، و�أْن 

بعيًد� عن  �ل�ستك�ساف  بحرية  ويتمتعو�  �ملجتمع،  ينخرطو� يف 

رقابة �لآباء و�ملدر�سة.

قــــــــــــــــرأت لك..

و�ل�ستثمار  �لتجارة  وز�رة  تعتزم 

�ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  �أ�سباب  در��سة 

بالتن�سيق  �ملو��سم  يف  �ل�ستهالكية 

مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، و�خلروج 

بحلول عملية ملر�قبة �لأ�سعار و�حلد 

من �رتفاعها ب�سكل غر مربر، وذلك 

بعد ر�سد �رتفاعات بن�سب متفاوتة 

باملتو�سط  مقارنة  �سلع  �أ�سعار  يف 

�لتجارة  وز�رة  ووج��ه��ت  �ل�سنوي، 

و�ل�ستثمار جمل�ض �لغرف �ل�سعودية 

قطاع  مرئيات  �أخ���ذ  على  بالعمل 

�ملوؤدية  بالأ�سباب  و�لرفع  �لأعمال 

�ملبادر�ت  وط��رح  �لرتفاعات  لهذه 

و�ملقرحات حول ذلك.

�لعيري؛  �سليمان  �لدكتور  وقال 

يف  �لتجارية  �لوطنية  �للجنة  رئي�ض 

جمل�ض �لغرف �ل�سعودية، �إن �للجنة 

ممثلة يف �للجنة �لتنفيذية خاطبت 

�أك���رث م��ن ث��م��اين وع�����س��ري��ن غرفة 

�ملنت�سبني  ع��ل��ى  للتعميم  جت��اري��ة 

لديهم و�مل�ساركة يف �لدر��سة �ملتوقع 

�سدورها خالل �لفرة �ملقبلة، وذلك 

بهدف و�سع �حللول و�ملقرحات من 

ترفع  �أن  على  �لأعمال،  قطاع  قبل 

�للجنة تو�سياتها �إىل وز�رة �لتجارة 

و�ل�ستثمار من قبل �ملجل�ض.

�ل��در����س��ة  ن��ت��ائ��ج  �أن  و�أ����س���اف، 

�للجنة  ت�ستقبل  �أن  بعد  �ستظهر 

قطاع  مرئيات  �لتجارية  �لوطنية 

�لأع���م���ال يف �ل�����س��وق �ل�����س��ع��ودي��ة، 

م�ستدرًكا �أن �للجنة عقدت �جتماًعا 

بهذ�  و�ل�ستثمار  �لتجارة  وز�رة  مع 

�خل�سو�ض.

�أ�سعار  متو�سطات  بيانات  وتعد 

�ل�سلع و�سيلة �إح�سائية لدعم �تخاذ 

من  �لقت�سادية  �ل��ق��ر�ر�ت  بع�ض 

متو�سطات  حتركات  متابعة  خالل 

ور�سم  �ل�ستهالكية،  �ل�سلع  �أ�سعار 

���س��ورة و����س��ح��ة �مل��ع��امل مل��ا يجري 

من  ع��دد  ببناء  �ململكة  �أ���س��و�ق  يف 

خاللها  من  ميكن  �لتي  �مل��وؤ���س��ر�ت 

�ل�سلع  �أ����س���ع���ار  حت���رك���ات  ر���س��د 

تطر�أ  �لتي  و�لتغر�ت  و�خل��دم��ات 

عليها من فرة �إىل �أخرى..

ودعت �حلاجة للعمل على متابعة 

و�خلدمات  �ل�سلع  �أ�سعار  حتركات 

�أ���س��ل��وب ومنهج  يف �لأ���س��و�ق وف��ق 

باملرونة  يت�سم  خمتلف  �إح�سائي 

و�ل�����س��م��ول مب�����س��م��ى م��ت��و���س��ط��ات 

تلبية  وذل���ك  �ململكة،  يف  �لأ���س��ع��ار 

�مل�ستفيدين  من  كبر  ع��دد  حلاجة 

على  �حل�سول  يف  يرغبون  �ل��ذي��ن 

�أ�سعار بع�ض �ل�سلع ب�سكل مبا�سر.

وي���ه���دف ب��رن��ام��ج م��ت��و���س��ط��ات 

ن�سر  �إىل  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �لأ����س���ع���ار 

بالتجزئة  و�خلدمات  �ل�سلع  �أ�سعار 

بني  عليها  ت��ط��ر�أ  �لتي  و�ل��ت��غ��ر�ت 

فرة و�أخرى وذلك لقائمة من �ل�سلع 

و�خلدمات �لتي تهم �مل�ستهلك، ويتم 

دقيق  ب�سكل  مو��سفاتها  حت��دي��د 

وحمدد لكي يت�سنى ح�ساب متو�سط 

�لأ�سعار د�خل �ملدينة �لو�حدة وعلى 

م�ستوى �ململكة.

ويغطي م�سح متو�سطات �لأ�سعار 

جميع مناطق �ململكة �لثالثة ع�سر، 

من  �لأ���س��ع��ار  ب��ي��ان��ات  جتمع  فيما 

نتائج  و�إ���س��د�ر  رئي�سة،  مدينة   16
متو�سطات �أ�سعار �ل�سلع و�خلدمات 

ب�سكل �سهري.

�أظ����ه����رت در������س����ة ب��ري��ط��ان��ي��ة 

د�خ��ل  �جل��ن��ني  رك���الت  �أن  حديثة 

بت�سكيل  له  ت�سمح  قد  �لأم،  رح��م 

ومتكينه  لنف�سه،  ج�سدية«  »خريطة 

�لبيئة  ��ستك�ساف  من  �لنهاية  يف 

�ملحيطة به.

�أج�����رت �ل���در�����س���ة ك��ل��ي��ة ل��ن��دن 

م�ست�سفى  مع  بالتعاون  �جلامعية، 

�أخ���ًر�  نتائجها  ون�����س��رت  �لكلية، 

جملة »�ساينتيفيك ريبورت�ض« �ملعنية 

بالتقارير �لعلمية.

باحثون  قام  �لدر��سة،  �إطار  ويف 

ب��ق��ي��ا���ض م���وج���ات �ل����دم����اغ �ل��ت��ي 

بالركل  �لأجنة  تقوم  عندما  ت�سدر 

�لعني  حركة  »ن��وم  �أثناء  باأطر�فها، 

�ل�سريعة«، حيث وجدو� �أن �ملوجات 

بال�سبط  وهي  �ل�سريعة،  �لدماغية 

�لولدة،  �ملوجات لدى حديثي  منط 

يتم �إطالقها يف �لن�سف �ملقابل من 

�ملخ.

�لعني  حركة  »ن��وم  �أن  �إىل  ي�سار 

مر�حل  من  مرحلة  هي  �ل�سريعة«، 

�لنوم تتميز بحركة �لعني �ل�سريعة.

حركة  توؤدي  �ملثال،  �سبيل  وعلى 

�إط��الق  �إىل  للجنني  �ليمنى  �ل��ي��د 

موجات دماغية، بعد ذلك مبا�سرة، 

يف �جل��زء �لأي�����س��ر م��ن �مل��خ �ل��ذي 

يتعامل مع �للم�ض يف �ليد �ليمنى. 

�ملوجات  ه��ذه  حجم  �أن  �إىل  ي�سار 

�لدماغية يكون �لأكرب لدى �لأجنة، 

�ل���ذي���ن ع����ادة م���ا ي��ك��ون��ون د�خ���ل 

�لرحم.

رك��الت  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�سر 

من  �لأخ��رة  �ملر�حل  �أثناء  �جلنني 

�لأخ��ر  �لثلث  خ��الل  �أي  �حل��م��ل، 

منو  على  ت�ساعد  �حلمل،  فرة  من 

مناطق يف �ملخ تتعامل مع �ملدخالت 

يطور  �لتي  �لطريقة  �حل�سية، وهي 

ثم  بج�سده،  �لإح�سا�ض  �جلنني  بها 

�ل�سريعة  �لدماغية  �ملوجات  تختفي 

يبلغ  عندما  �حل��رك��ة،  تثرها  �لتي 

�لطفل ب�سعة �أ�سابيع.

طبيب  فابريزي،  لورينزو  ويقول 

�لأع�ساء  ووظائف  �لأع�ساب  علم 

�جلامعية،  لندن  كلية  و�ل�سيدلة يف 

و�أحد �مل�ساركني يف �إعد�د �لدر��سة: 

�لعفوية  �حلركة  �أن  �مل��ع��روف  »م��ن 

�لبيئة  م��ن  �لالحقة  �لفعل  وردود 

�ملبكرة،  �لنمو  فرة  خالل  �ملحيطة 

���س��روري��ة م��ن �أج���ل ر���س��م خر�ئط 

�جل��رذ�ن،  مثل  حيو�نات  ل��دى  �مل��خ 

يكون  قد  ذلك  �أن  هنا  �أظهرنا  وقد 

�سحيًحا لدى �لب�سر �أي�ًسا«.

طبيبة  و�ي��ت��ه��ي��د،  كيمربيل  �أم���ا 

�لأع�ساء  ووظائف  �لأع�ساب  علم 

و�ل�سيدلة يف �لكلية، فتقول: »نعتقد 

�أن ن��ت��ائ��ج �ل��در����س��ة ل��ه��ا �آث����ار يف 

توفر بيئة مثالية للمبت�سرين د�خل 

�ملدخالت  يتلقو�  حتى  �مل�ست�سفى، 

�حل�سية �ملنا�سبة«.

ركالت الجنين برحم أمه تمكنه من رسم خريطته الجسدية

محفزات مباشرة لالستثمار األجنبي في المملكة

دراسة تبحث وضع حد الرتفاع األسعار خالل المواسم

دراسات36  العدد 1336 - الأحد 10 رجب 1440هـ املوافق 17 مار�س 2019م12



17 13التفكير النقدي  العدد 1336 - الأحد 10 رجب 1440هـ املوافق 17 مار�س 2019م

يختلف مفهوم ال�سعادة من زمن 

لآخر ومن �سخ�ص لآخر، ويتداخل 

لكنه ل  وال��رف��اه��ي��ة،  ال��ر���س��ا  م��ع 

»ماثيو  قال  وقد  عليهما.  يقت�سر 

عن  يكتبه  مب��ا  امل�سهور  ري��ك��ارد« 

ال�سعادة والر�سا اأن ال�سعادة ميكن 

وجمموعة  وو�سع  عليها،  التدرب 

من الباحثني قوانني لل�سعادة ميكن 

من خالل اللتزام بها اأن ننعم بها 

نحن ومن حولنا.

ومن قوانني ال�ّسعادة عند »ماثيو 

ريكارد«:

اإ�سعاد اجلميع: هذا  - ل ميكن 

الأم��ور  من  الكثري  يعلمنا  القانون 

ن�ستطيع  ل��ن  فنحن  ح��ي��ات��ن��ا،  يف 

ول  حولنا،  من  جميع  نُر�سي  اأن 

ب�سخ�ص  ن��ت��اأّث��ر  اأن  علينا  ي��ج��ب 

ل�سنا  فنحن  لنا،  حّبه  بعدم  �سعرنا 

كما  امل�ساعر،  هذه  عن  م�سوؤولني 

اأن من حولنا من اأحباب واأ�سدقاء 

نبذل  اأن  دون  جانبنا  اإىل  �سيبقون 

ق�سارى جهدنا لإبقائهم حولنا.

من  يكفيك  م��ا  على  اح�سل   -

النوم: فالنوم مينح اجل�سم الراحة 

والطاقة، ول تلتفت اأو تنظر لأحد، 

غريك  يحتاجها  التي  فال�ساعات 

يف النوم قد ل تنا�سبك.

القادر  اأنت  بالنا�ص  عالقتك   -

ع��ل��ى حت���دي���ده���ا: ف��الأ���س��خ��ا���ص 

ال��ذي��ن  امل���زع���ج���ون يف ح��ي��ات��ك 

فاإن  بال�سيق،  �سعوراً  لك  ي�سببون 

يكون  اأن  املمكن  من  بهم  عالقتك 

عالقتك  اإن  خ��اط��ئ.  ���س��يء  فيها 

مبن حولك ل بد واأن جتعلك تتقدم 

وتعطيك دافعاً للنجاح، وهذا �سيء 

�سيجعلك ت�سعر بال�سعادة والر�سا.

اإىل  ال��ي��وم  ع��م��ل  ت���وؤّج���ل  ل   -

�ستجعلك  امل��ق��ول��ة  ه����ذه  ال���غ���د: 

تطبقها  كنت  اإن  بال�سعادة  ت�سعر 

يف ح��ي��ات��ك، ف��ت��اأج��ي��ل واج��ب��ات��ك 

الأعمال  يف  زي��ادة  اإّل  يعطيك  لن 

القيام  عليك  لذا  عليك،  املرتاكمة 

ت�سعر  ح��ّت��ى  ت��اأج��ي��ل  دون  بعملك 

ب�����س��ع��ادة وراح�����ة ب��ع��د اإجن����ازك 

لعملك.

الأ�سا�سية  الذهبية  القاعدة   -

ل�سحتك  الن��ت��ب��اه  ه��ي  لل�سعادة 

جتعلك  �سوف  وال��ت��ي  ور�ساقتك، 

را����س���ي���اً ع���ن ن��ف�����س��ك داخ���ل���ّي���اً 

لطريقة  الن��ت��ب��اه  اإن  وخ��ارج��ّي��اً: 

ثقة  اأكرث  و�سحتك جتعلك  حياتك 

مفيدة  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�ساًل  بنف�سك 

فالّر�ساقة  ال�سحية،  الناحية  من 

يعلمه  ل  كنز  الريا�سة  وممار�سة 

فوائد �سحيٍة  لها من  ملا  الكثريون 

والعقل. للج�سم 

ب��ن��ا فقط  ت��ت��ع��لّ��ق  ��ع��ادة ل  ال�����سّ

نريد  م��ا  ع��ل��ى  ح�سولنا  مب��ج��ّرد 

وامتالكنا  وال�ّسهادات  الأموال  من 

على  قدرتك  اإّن  نحتاجه:  ما  لكل 

ل��غ��ريك جتعلك  ��ع��ادة  ال�����سّ م��ن��ح 

فم�ساعدتك  ور�سا،  �سعادًة  اأك��رث 

ل���الآخ���ري���ن ه���ي اإح�����دى احل��ل��ول 

الوحيد،  تكون احلل  وقد  مل�ساكلك 

حّتى لو كانت م�ساعدتك لالآخرين 

ترى  اأن  فبمجّرد  ج���داً،  ���س��غ��ريًة 

ت�سعر  جتعلك  قد  غريك  ابت�سامة 

�سي�سعدك  كبرٍي  بعمٍل  قمت  باأّنك 

ويدفعك اإىل الأمام.

هناك العديد من الكتب التي اهتمت بتطوير 

وال�سخ�سية  الإي��ج��اب��ي  الفكر  وتنمية  ال���ذات 

النا�سجة، وهذه اأف�سل 10 كتب تتعلق بتطوير 

الذات ح�سب تقييم خرباء وخمت�سني.

اإي��ج��اب��ي��اً من  - ك��ت��اب »ع�����س��رون م��وق��ف��اً 

الأحاديث النبوية ال�سريفة« للدكتور اإبراهيم بن 

فهد الودعان، والذي يذكر العديد من اأحاديث 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، والتي تهدف اإىل 

ن�سر الإيجابية وتقوية الذات لدى القراء.

- كتاب »قوة عقلك الباطن« للموؤلف جوزيف 

مرييف، ويعترب هذا الكتاب من بني اأقوى كتب 

العامل واأو�سعها انت�ساراً بني القراء، حيث يجمع 

بني احلكمة القدمية والعلم احلديث، كما يعد 

ال�سخ�سية  تطوير  كتب  اأف�سل  الكتاب  ه��ذا 

وتنمية الذات.

- كتاب »ار�سم م�ستقبلك بنف�سك« للم�ست�سار 

 12 عن  املوؤلف  ويتكلم  ترا�سي،  براين  العاملي 

مبداأ وعاماًل رئي�سياً من اأجل النجاح يف احلياة 

اأه��داف  من  ال�سخ�ص  اإليه  ي�سبو  ما  وحتقيق 

املختلفة  امل�ستويات  جميع  وعلى  وطموحات 

وبوقت قيا�سي.

- كتاب »مهارات الت�سال بثقة« تاأليف دايانا 

بووهر، يعرفك على مهارات عديدة حول كيفية 

وكذلك  النقد،  وتقبل  والتوجيه  الن�سح  تقدمي 

الآخرين  مع  والنقا�سات  الآراء  تبادل  كيفية 

واخلروج باأف�سل النتائج املمكنة.

- كتاب »كن مبدعاً« ملوؤلفيه جاي كالك�ستون 

وبيل لوكا�ص، يركز على تطوير الفكر الإبداعي 

الأ�سا�سية  املطالب  اأهم  باعتباره  الطالب  لدى 

يف الع�سر احلديث.

هاينز،  �سيندي  ملوؤلفته  »التغيري«  كتاب   -

يزخر باحلقائق التثقيفية والن�سائح واملعلومات 

والأفكار التي ت�سعك على الطريق نحو التغيري 

الإيجابي.

- كتاب »اإدارة الوقت« ملوؤلفه الدكتور طارق 

ال�سويدان، يركز على اأهمية الوقت يف حياتنا، 

وكيفية اإدارته ب�سكل جيد.

كورين  ملوؤلفته  ل؟«  ت��ق��ول  »ك��ي��ف  ك��ت��اب   -

الكثريون،  منها  يعاين  م�سكلة  يناق�ص  �سويت، 

حيث ل ي�ستطيعون قول كلمة »ل«، وذلك بغية 

ل��الإح��راج  يعر�سهم  مم��ا  حولهم،  م��ن  اإر���س��اء 

فنون  يعلمك  الكتاب  وه��ذا  اأوقاتهم،  و�سياع 

طريقة قول كلمة »ل« بطريقة لطيفة ل تزعج 

الآخرين.

- كتاب »611 طريقة لتقدير الذات« ملوؤلفه 

جامي ماكولرز، يوؤكد القاعدة التي تقول اإن �سر 

لذاتك،  تقديرك  هو  احلياة  هذه  يف  ال�سعادة 

تقديرك  ارتفع  كلما  واأجن���زت  حققت  فكلما 

لذاتك وارتفع معدل ال�سعادة لديك.

ال�سعبة«  الطباع  ذوي  مع  »التعامل  كتاب   -

كري�سرن،  ريك  ود.  برنكمان  ريك  د.  للموؤلفني 

وه���و ك��ت��اب م��ه��م مل��ن ي��ت��ع��ام��ل خ���الل ي��وم��ه، 

�سعبي  ن��ا���ص 
ُ
اأ مع  عمله  جم��ال  يف  وخ�سو�ساً 

مزعجة  �سلوكيات   10 الكتاب  ويحدد  املرا�ص، 

لالآخرين وكيفية التعامل مع كل منها.

ما أهم مبادئ ومراحل قوة اإلقناع؟ 
تعرب قوة الإقناع عن قدرة الفرد على التاأثري فيمن حوله والإدلء 

باآرائه اأو عر�ص الق�سايا اخلا�سة به ب�سورة مالئمة، وذلك بهدف اأن 

حتّقق له اأف�سل النتائج التي ي�سعى اإليها، وبذلك فاإن امتالك الفرد 

لقّوة الإقناع يعترب اأمراً �سرورّياً ل بد له من اأن يحتاجه يف اإحدى 

املواقف احلياتّية، �سواء يف البيت اأو العمل اأو اأي موقف اآخر، ويحتاج 

لتحقيق ذلك اأن ينّمي العديد من املهارات من �سمنها لغة اجل�سد 

ومطابقة الأقوال الأفعال ومهارات املاُلحظة وغريها.

مبادئ قّوة الإقناع تقوم قّوة الإقناع على عدد من املبادئ، وميكن 

التطّرق لبع�سها كما يلي:

اإيجابية  معلومة  تقدمي  حماولة  على  ويقوم  باملثل:  املعاملة   -

لل�سخ�ص املتلّقي والبتعاد عن الأخبار ال�سلبية.

- الإثبات الجتماعي: ويعتمد على ا�ستخدام القبول الجتماعي 

للفكرة اأو الق�سية املطروحة لإقناع املتلّقي بذلك.

دفعه  خالل  من  املتلقي  اإقناع  به  يُق�سد  والّت�ساق:  اللتزام   -

للموافقة على اأمر �سغري، ثُم الزيادة يف العر�ص تدريجياً مّما يُجربه 

على املوافقة على ما يليه التزاماً مبوافقته الأوىل.

- التقدير والإعجاب: ويعتمد على تقدمي الإطراءات واإيجاد اأوجه 

الت�سابه بني املتحدث واملتلّقي.

يف  خمت�ص  اأو  بخبري  ال�ست�سهاد  على  ويقوم  ال�سلطة:  مبداأ   -

جمال ُمعنّي وممار�سة التاأثري ا�ستناداً اإىل تلك اخلربة.

- مبداأ الندرة: ويقوم على اإ�سعار املتلّقي بخ�سارته ل�سيء ما يف 

حال عدم موافقته.

اأما مراحل عملية الإقناع فتقوم على خطوات يُذكر منها ما يلي:

- عر�ص الق�سية تبعاً للتف�سيالت والأولوّيات عند املتلّقي.

- ت�سمني عر�ص الفوائد املرتتبة على قبول الق�سّية املطروحة.

- احلر�ص على ال�ستماع بفعالّية لالأ�سخا�ص امل�ستهدفني.

- مراعاة تو�سيح اأو ك�سف اأي اعرتا�سات على ما يتم اقرتاحه.

مع  م�سرتكة  اأر�سية  وجود  تدعم  ب�سورة  العر�ص  مادة  تعديل   -

املتلّقني.

- حتديد ما اإذا كان هناك �سكوك مطّولة لدى الأفراد امل�ستهدفني 

حول الق�سّية املقرتحة، ويتم ذلك من خالل املتابعة.

سيـــن 
وجيم

منظومة »ماثيو ريكارد« للسعادة

فكر خارج 
الصندوق

10 كتب لتطوير الذات

»ل يزال املرء عاملاً ما طلب العلم، فاإذا 

ظَنّ اأنه قد علم فقد جهل«.

عبد�هلل بن �ملبارك: من علماء و�أئمة 

وفقهاء �لع�سر �لعبا�سي »118 - 181هـ«.

صورة نقدية

أجمل تعليق

»قوم تعاونوا ما ذلوا«.

لينا �لقحطاين

ماثيو ريكارد

ر�هب بوذي من �أ�سل فرن�سي

لقب باأ�سعد رجل يف �لعامل



تقرير36  العدد 1336 - الأحد 10 رجب 1440هـ املوافق 17 مار�س 2019م14

كتب: طه عمر

حققت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود اإجن�����ازًا ن��وع��ي��ًا يف ع��دد 

املركز  اأعلن  حيث  وطنيًا،  املعتمدة  الأكادميية  الربامج 

م��وؤخ��رًا ت�سدر  الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد  للتقومي  الوطني 

اجلامعة للجامعات الوطنية يف عدد الربامج الأكادميية 

م�سيدًا  للجامعة  التهاين  املركز  وق��دم  وطنيًا،  املعتمدة 

بجودة  ل��ارت��ق��اء  امل�ستمرة  وج��ه��وده��ا  اجل��ام��ع��ة،  بخطة 

الربامج الأكادميية.

اإجناز نوعي

ك�سف الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي وكيل 

�سعود  امللك  جامعة  اأن  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

حققت اإجنازاً نوعياً يف عدد الربامج املعتمدة اأكادميياً 

الأكادميي، حيث  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  من 

الربامج  الوطنية يف عدد  ت�سدرت اجلامعة اجلامعات 

العام  برناجماً حتى مطلع   47 بواقع  اأكادميياً  املعتمدة 

عدد  كان  1439-1440هـ، يف حني  احلايل  اجلامعي 

للتقومي  الوطني  املركز  من  وطنياً  املعتمدة  الــربامــج 

-1436 اجلامعي  الــعــام  حتى  الأكــادميــي  والعــتــمــاد 

الدكتور  اأ�سار  كما  فقط.  برناجماً   11 هو  1437هـ؛ 
ع�سريي اإىل اأن اجلامعة يف طريقها لتحقيق اإجناز نوعي 

ثاٍن، حيث يجري العمل حالياً على اعتماد 22 برناجماً 

اأكادميياً جديداً لي�سبح اإجمايل عدد الربامج املعتمدة 

ملرحلة  برناجماً   69 التعليم  تقومي  هيئة  مــن  وطنياً 

للماج�ستري  برناجماً   15 لعدد  اإ�سافة  البكالوريو�س 

والدكتوراه، وكذلك ت�ساعف اأعداد املراجعني املعتمدين 

العام  يف  معتمداً  مــراجــعــاً   68 بلغ  حيث  باجلامعة، 

 24 بعدد  مقارنة  1439-1440هـ،  احلايل  اجلامعي 

مراجعاً معتمداً فقط يف العام 1435هـ.

تنوع البيئة الأكادميية 

من جانبه اأ�ساد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 

اجلامعة  بني  واملثمر  امل�سرتك  بالعمل  العمر  بــدران 

واملــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــقــومي 

م�سرياً  الأكــادميــي،  والعتماد 

اإىل اأن بنية اجلامعة الأكادميية 

اإ�سافة  كلية،   20 مــن  تتكون 

العربية  اللغويات  معهد  اإىل 

املــ�ــســرتكــة،  الأوىل  والــ�ــســنــة 

وتتنوع جمالت كليات اجلامعة 

وهند�سية،  وعلمية،  »اإن�سانية، 

وهــذا  وجمتمعية«،  و�سحية، 

كــلــيــات  الـــكـــبـــري يف  الـــتـــنـــوع 

اجلامعة ومن ثم نوعية الربامج 

الأكادميية، اإ�سافة اإىل عددها 

هذه  اعتماد  ت�سمن  وا�سحة  عمل  تنفيذ خطة  يتطلب 

الربامج اأكادميياً، وهو ما �سينعك�س اإيجاباً على جودتها 

وجودة خمرجاتها ومن ثم خريج اجلامعة.

التزام كامل باجلودة

اجلامعة  جهود  اأن  اجلامعة  مدير  معايل  واأ�ــســاف 

ب�ساأن العتماد املوؤ�س�سي والرباجمي تدعم روؤية اململكة 

2030، تلك الروؤية التي اأطلقها �سمو ويل العهد، لتقود 
ت�سع  اجلامعة  واأن  واعد،  مل�ستقبل  اهلل  البالد مب�سيئة 

 2030 اململكة  روؤيــة  دعم  على  احلر�س  اأعينها  ن�سب 

وتوجهاتها ال�سرتاتيجية، فرفع ت�سنيف خم�س جامعات 

�سعودية - على الأقل - على الت�سنيفات العاملية لتكون 

التزاماً  يتطلب  اأمــر  عاملياً  جامعة  مائتي  اأف�سل  بني 

كاماًل باجلودة، وال�ستمرار يف اخلطة التنفيذية املتعلقة 

والعمل  الأكادميية،  بالعتمادات 

كليات  ــة  ــاف ك ــدعــم  ل بــكــل جـــد 

لتحقيق  ــا  ــراجمــه وب اجلــامــعــة 

جـــودة هـــذه الـــربامـــج، ومـــن ثم 

جـــودة خمــرجــاتــهــا الــتــي ت�سب 

اجلامعة  خريجي  م�سلحة  يف 

يف  املقدمة  تبووؤ  على  وقدراتهم 

القت�ساد  لــدعــم  العمل  �ــســوق 

الوطني.

عمل م�ستمر

اأن  ع�سريي  الدكتور  ذكر  كما 

مع  العمل  توا�سل  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

ل�ستكمال  الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 

اإجــراءات  ا�ستكمال  حالياً  يجرى  حيث  الوكالة،  خطة 

البكالوريو�س،  ملرحلة  برناجماً   22 لـ  الوطني  العتماد 

الدرا�سات  برامج  لعتماد  م�سروع  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 

العليا باجلامعة، حيث مت توقيع اتفاقية ب�ساأن العتماد 

للماج�ستري  اأكــادميــيــاً  بــرنــاجمــاً   15« لــعــدد  الــوطــنــي 

العلوم،  كلية  هي  باجلامعة  كليات  اأربع  يف  والدكتوراه« 

وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الهند�سة، وكلية الرتبية، 

اإ�سافة اإىل معهد اللغويات العربية، وهي بداية لعتماد 

جميع برامج الدرا�سات العليا مب�سيئة اهلل.

مرتكزات القوة

اإبراهيم  بن  �سالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اأ�ــســار  بــدوره 

عمادة  اأن  واجلـــودة  التطوير  عمادة  عميد  الق�سومي 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  بوكالة  واجلودة  التطوير 

ح�سول  لدعم  طموحة  عمل  خطة  تنفيذ  على  تعمل 

العتماد  على  باجلامعة  الأكــادميــيــة  الــربامــج  جميع 

الأكادميي الوطني، حيث ت�سري هذه اخلطة اإىل اعتماد 

جميع الربامج الأكادميية باجلامعة بحلول عام 2030، 

وترتكز هذه اخلطة عل مرتكزات قوة اأهمها: 

• دعم معايل مدير اجلامعة.
• ا�ستمرار عمليات دعم كليات اجلامعة، وما تت�سمنه 

من زيارات وور�س عمل ودورات تدريبية.

املعتمدين  املــراجــعــني  بــكــفــاءة  امل�ستمر  ــاء  ــق الرت  •
الأكــادميــيــة  لــلــربامــج  متميز  دعــم  لتقدمي  باجلامعة 

باجلامعة.

عمداء  بقيادة  اجلامعة  بكليات  العمل  فرق  متيز   •
الكليات ووكالئها وروؤ�ساء الأق�سام، واأع�ساء وع�سوات 

هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة.

وكالة  يف  ممثلة  اجلامعة  بــني  امل�ستمر  الــتــعــاون   •
للتقومي  الوطني  واملركز  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

والعتماد الأكادميي.

مدير الجامعة: االعتماد األكاديمي ليس هدفًا بحد ذاته بل جودة البرامج وجودة المخرجات 
وانعكاسها على المهارات المستقبلية للطالب 

د. القسومي: تضاعف عدد 
المراجعين المعتمدين من 24 
عام 1435هـ إلى 68 مراجعًا 
عام 1440هـ وقدمنا الدعم 

واالستشارات ألكثر من 16جامعة 
وجهة تعليمية

ت�سدرت اجلامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة  وطنيًا..

الجامعة تحقق إنجازًا نوعيًا على مستوى 
االعتماد البرامجي الوطني

د. الق�سوميد. ع�سريي د. العمر
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منوذج متعتمد

للتخطيط  ال�سنوي  امللتقى  خالل  �سابق  حديث  ويف 

لعدد  الرباجمي  العتماد  اتفاقية  وتوقيع  والتطوير، 

املدير  �سعادة  اأ�ساد  باجلامعة  الأكادميية  الربامج  من 

الأكادميي  للتقومي والعتماد  الوطني  للمركز  التنفيذي 

باخلطة  اجلبيلي  يحيى  بــن  اأحــمــد  الدكتور  الأ�ــســتــاذ 

�سبيل  �سعود يف  امللك  جامعة  و�سعتها  التي  امل�ستقبلية 

اأن  الوطني، حيث ذكر  ح�سول براجمها على العتماد 

ذلك ي�سمن ا�ستمرار احلراك التطويري باجلامعة من 

جيل اإىل اآخر، وهو منوذج تعتمده املوؤ�س�سات التعليمية 

العريقة يف العامل، موؤكداً اأن عمليات اجلودة والعتماد 

يتعلق  واجللد، خا�سة عندما  ال�سرب  من  كثرياً  تتطلب 

وهي  املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  بالتعليم  الأمر 

اأمور تتطلب عماًل م�ستمراً.

جودة اخلريج

والدكتور  العمر،  الدكتور  معايل  من  كل  اأكــد  فيما 

الأكادميي  العتماد  اأن  الق�سومي  والدكتور  ع�سريي، 

الربامج  جــودة  بــل  ــه  ذات حــد  يف  هــدفــاً  لي�س  للربامج 

على  وانعكا�سها  ثم جودة خمرجاتها،  ومن  الأكادميية، 

ي�سهم  حيث  الهدف،  وهو  للطالب  امل�ستقبلية  املهارات 

ذلك يف متيز موا�سفات خريج اجلامعة، وتبوئه مكاناً 

ب�سوق العمل ومن ثم دعم القت�ساد الوطني، وهو عمل 

اجلامعة،  كليات  من  تبداأ  عديدة،  جهود  فيه  تتكاتف 

مروراً بعمادة التطوير واجلودة، ومن ثم وكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير و�سولً اإىل املركز الوطني للتقومي 

والعتماد الأكادميي. 

زيادة املراجعني

الأكادميي  العتماد  اأن  الق�سومي  الدكتور  واأو�سح 

الب�سرية  الكوادر  بكفاءة  قوياً  ارتباطاً  يرتبط  للربامج 

العاملة عليه، لذا فاإن اجلامعة حري�سة على ا�ستمرار 

تنمية مهارات اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س خا�سة 

يف جمال اجلودة، والرتقاء 

ـــاملـــراجـــعـــني  املـــ�ـــســـتـــمـــر ب

املـــعـــتـــمـــديـــن بــاجلــامــعــة، 

ـــادة  وهـــو مــا اأثــمــر عــن زي

املعتمدين  املراجعني  عــدد 

موؤخراً  مت  حيث  باجلامعة، 

جديداً  مراجعاً   21 تكرمي 

معتمداً ح�سلوا على برنامج 

املراجعني  لتاأهيل  تدريبي 

املـــعـــتـــمـــديـــن بــاجلــامــعــة، 

زمــالئــهــم  اإىل  ــمــوا  ــ�ــس وان

»جمل�س املراجعني املعتمدين 

بجامعة امللك �سعود«، البالغ 

عددهم حتى العام اجلامعي 

1439-1440هـ  احلـــايل 

معتمداً  68 مراجعاً جديداً 
ــدد املــراجــعــني  ــع ــة ب مــقــارن

املــعــتــمــديــن حـــتـــى الـــعـــام 

والبالغ  1435هـ  اجلامعي 

فقط  معتمداً  مــراجــعــاً   24
اجلامعة،  وحدات  جميع  يف 

يــدعــم م�سرية  اإجنــــاز  وهـــو 

اجلــــودة بــاجلــامــعــة، ويــعــزز 

الأكادميي  العتماد  جتديد 

املــوؤ�ــســ�ــســي لــلــجــامــعــة عــام 

2024م.

وحدة متخ�س�سة

الق�سومي  الدكتور  وذكــر 

واجلودة  التطوير  عمادة  اأن 

وحـــدة  ــكــون  ت اأن  حــر�ــســت 

اجلودة والعتماد الأكادميي 

هيكلها  مكونات  اأهــم  اأحــد 

الــتــنــظــيــمــي، وهــــي وحـــدة 

ــظــام  ــيــق ن ــطــب ــت ــ�ــس ب ــخــت ت

لإدارة  �سعود  امللك  جامعة 

 »KSU-QMS« اجلــــودة 

اجلامعة،  وحـــدات  بجميع 

ــى تــنــفــيــذ عــدد  ــعــمــل عــل وت

الدعم  تقدمي  منها:  املهام  من 

والتدريب  وال�ست�سارات  الفني 

لـــوحـــدات اجلــامــعــة يف جمــال 

والعتماد  اجلــودة  نظم  تطبيق 

والوطني،  الـــدويل  الأكــادميــي 

اجلهات  مع  التوا�سل  وتي�سري 

املانحة، واإعداد التقارير املتابعة 

واملــالــيــة،  الفنية  الناحية  مــن 

املــ�ــســروعــات  وتنفيذ  واإعـــــداد 

املتعلقة بنظم اجلودة والعتماد 

نظام  اأدوات  وبناء  الأكــادميــي، 

اإدارة اجلودة والعمل على تطبيقها، واإدارة عملية تقييم 

اإعداد  الأداء على م�ستوى اجلامعة ووحداتها، ومتابعة 

متخ�س�سة يف  كوادر  واإعداد  التح�سني،  وتنفيذ خطط 

جامعة  نــظــام  وفـــق  التقييم 

اجلــودة،  لإدارة  �سعود  امللك 

الذاتية  الدرا�سات  ومراجعة 

الـــواردة  الأكــادميــيــة  للربامج 

اليها من كليات اجلامعة.

خدمة املجتمع

اأن  الق�سومي  الدكتور  واأكد 

دور وكالة اجلامعة للتخطيط 

عمادة  يف  ممــثــاًل  والــتــطــويــر 

التطوير واجلودة لدعم اجلودة 

الأكادميية  الربامج  وح�سول 

الــوطــنــي؛ قد  على العــتــمــاد 

تخطى حدود اجلامعة، حيث 

لطلب  ــادة  ــم ــع ال ا�ــســتــجــابــت 

ــات املــجــتــمــع،  عـــدد مـــن جــه

على  حر�سها  مــن  انــطــالًقــا 

موؤ�س�سات  تنمية  يف  الإ�سهام 

الــتــعــلــيــم الــوطــنــيــة، حــيــث مت 

اجلامعات  من  العديد  ا�ستقبال 

الوطنية  الأكادميية  واملوؤ�س�سات 

وتــقــدمي ال�ــســتــ�ــســارات لهم يف 

باجلودة  العالقة  ذات  الأمـــور 

مت  كما  ــادميــي،  الأك والعتماد 

اإيفاد م�ست�ساري عمادة التطوير 

العمل  ور�ــس  لتقدمي  واجلـــودة 

16جامعة  من  لأكرث  والتدريب 

تعليمية،  وجــهــة  ــة  ــ�ــس ــس ومــوؤ�

ــنــوعــت اخلـــدمـــات املــقــدمــة  وت

العمل،  ور�س  لهذه اجلهات بني 

والتدريب وحتكيم ا�ستحداث الربامج الأكادميية.

ثقافة اجلودة 

بــاجلــودة  الهــتــمــام  اأن  الق�سومي  الــدكــتــور  وذكـــر 

وحدات  من  جتاوب  �ساحبه  قد  الأكادميي  والعتماد 

دعم  ا�ستمرار  اأهمية  اأكــد  الــذي  الأمــر  وهو  اجلامعة، 

باجلامعة خا�سة يف جمال اجلودة  التطويري  احلراك 

اجلامعة  وكــالــة  عملت  لـــذا  الأكـــادميـــي،  ــمــاد  والعــت

للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة 

على اإ�سدار �سل�سلة »ثقافة التطوير واجلودة« وتت�سمن 

وعدد  العربية  باللغة  كتب   »8« منها عدد  كتيباً،   »13«

»5« كتب باللغة الإجنليزية، كما مت رفع هذه الإ�سدارات 

على املوقع الإلكرتوين لعمادة التطوير واجلودة، وتوزيع 

ن�سخ منها على وحدات اجلامعة.

تهنئة واإ�سادة 

للتقومي  الــوطــنــي  للمركز  التنفيذي  املــديــر  وقـــدم 

يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  الأكادميي  والعتماد 

اجلبيلي، التهاين للجامعة لت�سدرها اجلامعات الوطنية 

يف عدد الربامج الأكادميية التي ح�سلت على العتماد 

الوطني، م�سيداً باخلطة الزمنية التي رفعتها اجلامعة 

ت�سمن  تنفيذية  خــطــوات  مــن  تت�سمنه  ومــا  للمركز 

حيث  ال�سعودية،  للجامعات  اجلامعة  ت�سدر  ا�ستمرار 

و�سف تفوق اجلامعة باأنه جهد دوؤوب لتطوير وحت�سني 

خمرجاتها  جــودة  ورفــع  باجلامعة  الأكادميية  الربامج 

مبثابة  هي  �سعود  امللك  جامعة  اأن  واأ�ساف  التعليمية، 

وهو  ال�سعودية،  للجامعات   »benchmark« مرجعية 

قدرها، فكل تطوير يتم يف اجلامعة يوؤخذ بعني العتبار 

يف جميع اجلامعات ال�سعودية.

اأ�سباب النجاح

الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأ�سار 

للجامعات  اجلامعة  ت�سدر  اأن  اإىل  ع�سريي  يو�سف 

وطنياً  املعتمدة  الأكادميية  الربامج  عدد  يف  ال�سعودية 

هو  الأكــادميــي،  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  من 

جناح مل ياأت م�سادفة بل كان وراءه عوامل اأ�سهمت يف 

بلوغ اجلامعة للمكانة التي ت�ستحقها، فالتوكل على اهلل، 

ثم دعم معايل مدير اجلامعة، واجلهد الكبري للزمالء 

الأعــــــــزاء عـــمـــداء كــلــيــات 

وروؤ�ساء  ووكالئهم  اجلامعة 

وحما�س  وحر�س  الأق�سام، 

هيئة  ــوات  وعــ�ــس ــاء  اأعــ�ــس

الن�سط  والـــدور  التدري�س، 

التطوير  لــعــمــادة  واملتميز 

واجلودة، وجمل�س املراجعني 

املعتمدين باجلامعة، وتعاون 

للتقومي  الــوطــنــي  املـــركـــز 

والعــتــمــاد الأكـــادميـــي، كل 

هذه العوامل ر�سخت مكانة 

ـــا يف  ـــه اجلـــامـــعـــة وجـــدارت

ال�سعودية  اجلامعات  ت�سدر 

املعتمدة  الــربامــج  عــدد  يف 

وطنياً، وهو ما يجعلني اأذكر 

اجلهود  هــذه  باخلري  دوًمـــا 

للجميع  واأوجـــــه  ــة  ــارك ــب امل

ال�سكر والتقدير.

د. العمر: تحقيق رؤية 2030 يتطلب التزامًا بالجودة
د عسيري: تضاعف عدد البرامج المعتمدة من 11 إلى 47 برنامجًا خالل 3 سنوات

د. الجبيلي: الخطة الزمنية 
للجامعة تضمن استمرار تصدرها 

للجامعات السعودية وتفوق 
الجامعة يعبر عن جهد دؤوب 

لتطوير البرامج األكاديمية ورفع 
جودة مخرجاتها التعليمية

األكاديمي االعتماد  أثر 
اجلامعة  وكالة  تتبعها  التي  املنهجية  على  تاأكيداً 

درا�سة  موؤخراً  الوكالة  اأجــرت  والتطوير  للتخطيط 

ــــر احلــ�ــســول عــلــى العــتــمــاد  ــعــنــوان »اأث عــلــمــيــة  ب

الأكادميي الوطني والدويل على جودة الأداء بجامعة 

امللك �سعود - درا�سة مقارنة«، �سارك فيها عدد من 

والطلبة  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  اجلامعة  قيادات 

وهدفت  التوظيف،  وجهات  واخلريجني  والإداريـــني 

وبرامج  كليات  ح�سول  اأثر  تقييم  اإىل  الدرا�سة  هذه 

والدويل،  الوطني  الأكادميي  العتماد  على  اجلامعة 

ومقارنة اأثر كل منهما على حت�سني العمليات الإدارية 

حتقيق  ومـــدى  واملجتمعية،  والبحثية  والتعليمية 

معايري العتماد، مع الأخذ يف العتبار اأثر العتماد 

الأكادميي املوؤ�س�سي للجامعة. 

من  كان  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتو�سلت 

بينها: تفوق العتماد الوطني على الدويل يف العديد 

الــروؤيــة  حتقيق  يف  امل�ساهمة  خا�سًة  اجلــوانــب  مــن 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجية،  والأهــداف  والر�سالة 

والأكادميية،  الإداريــة  النظم  بني  الربط  على  قدرته 

ال�سالحيات  وتو�سيح  التعلم،  مــ�ــســادر  وحت�سني 

وزيادة  الإداريــة،  الإجــراءات  وحت�سني  وامل�سوؤوليات 

الإنتاج العلمي كمياً، وتعزيز ال�سراكة املجتمعية.

العتماد  اأثـــر  ت�ساوي  عــن  النتائج  ك�سفت  كما 

ــمــاد الــوطــنــي يف عـــدد من  ــع اأثـــر العــت الــــدويل م

ــارات الإداريــــة  ــه امل اأهــمــهــا: تطوير  ــب، مــن  اجلــوان

ــادة  وزي نوعياً،  العلمي  الإنــتــاج  وزيـــادة  للموظفني، 

معدلت توظيف اخلريجني، وتطوير الكفاءة البحثية 

نظم  وحت�سني  التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  والتدري�سية 

خمرجات  وحت�سني  والأكــادميــي،  الإر�ــســادي  الدعم 

كما  والتجهيزات،  الأ�سا�سية  البنية  وحت�سني  التعلم، 

معة املوؤ�س�سية،  اأن لالعتماد الدويل اأثًرا فعالً يف ال�سُّ

حت�سني  يف  وا�ــســح  اأثـــر  الــوطــنــي  لــالعــتــمــاد  بينما 

خمرجات التًّعلم وموقع اجلامعة يف الت�سنيف العاملي، 

وامل�ساهمة يف تعزيز الهوية والثقافة املجتمعية.



معلوم اأن احلدائق واحلقول الريا�ضية واملناطق 

امل�ضاحات اخل�ضراء يف  الأخرى متثل  اخل�ضراء 

املدينة وهي تلعب دوًرا حمورًيا يف احلفاظ على 

�ضحة املواطنني ج�ضدًيا وذهنًيا. اإذ اكت�ضف باحث 

من جامعة اآرهو�س الدمناركية اأن كمية امل�ضاحات 

اخل�ضراء املحيطة بال�ضخ�س اأثناء فرتة منوه قد 

توؤثر على �ضحته العقلية عند بلوغه �ضن الر�ضد، 

نحو  التحول  �ضريع  عامل  يف  مهم  اكت�ضاف  وهو 

املدن.

يف  ن�ضرت  التي  درا�ضتهم  يف  الباحثون  �ضرح 

بيانات  ا�ضتخدموا  كيف  اإ�س  اإيه  اإن  بي  دورية 

املمتدة  التتفتترتة  يف  جمعت  ا�ضطناعية  اأقتتمتتار 

كمية  لتحديد   2013 والعام   1985 العام  بني 

من  لأقل  باملنازل  املحيطة  امل�ضاحات اخل�ضراء 

بلوغهم  وحتى  ولدتتتهتتم  منذ  دمنتتاركتتي  مليون 

البيانات  هتتذه  قتتارنتتوا  وحتتني  اأعتتتتوام.  ع�ضرة 

اأن  وجتتتدوا  العقلية  ال�ضحية  �ضجالتهم  متتع 

م�ضاحات  بتتني  نتت�تتضتتوؤوا  التتذيتتن  اإ�تتضتتابتتة  ن�ضبة 

العقلية  ال�تتضتتطتترابتتات  بتتاأحتتد  كتتبتترة  خ�ضراء 

الف�ضام  بني  تتترتاوح  والتي   16 عددها  البالغ 

اإىل  انخف�ضت  القهري  الو�ضوا�س  وا�ضطراب 

لعوامل  وفًقا  الن�ضبة  تعديل  قبل  وهذا   .55%
ال�ضطرابات  مع  املرتافقة  الأختترى  اخلطورة 

العقلية مثل احلالة املادية والجتماعية وتاريخ 

املر�ضي. العائلة 

عام  بحلول  التح�ضر  زيتتادة  نحو  العامل  يتجه 

�ضكان  متتن   68% اأن  الباحثون  ويتتقتتدر   2050
العامل �ضيعي�ضون يف املدن.

عند  احلكمة  من  اأنتته  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 

املناطق  ن�ضر  جعل  امل�ضتقبلية  املتتدن  تخطيط 

اخل�ضراء من الأولويات. ما �ضي�ضاعد يف تخفي�س 

وقالت  العقلية.  بال�ضطرابات  الإ�ضابة  خطر 

اأن  »مهم  لكوارتز  اإجنيمان  كري�ضتني  الباحثة 

تزين  لأنها  ل  اخل�ضراء،  امل�ضاحات  قيمة  ندرك 

املدينة اأو جلمالها فح�ضب، بل لأنها حتمل معها 

منافع حقيقيًة للقاطنني يف املدينة«.

شريحة ذكية قابلة للزراعة في دماغ اإلنسان
يبدو اأن ما �ضاهدناه يف اأفالم اخليال العلمي واعتربناه �ضرًبا من اجلنون، 

�ضيتحول اإىل واقع نعي�ضه قريًبا، مع اإعالن علماء اأن حياتنا قد تتغر ب�ضكل 

كبر بف�ضل �ضرائح ذكية يتم زراعتها يف دماغ الإن�ضان.

وقال عامل الأع�ضاب يف جامعة نورث و�ضرتن، موران �ضرف، اإنه ميكن 

اأن يتو�ضل العلماء لهذه ال�ضرائح ويتم تركيبها داخل الأدمغة بالفعل، خالل 

5 �ضنوات فقط. ويف حال جنح العلماء يف اإنتاج ال�ضرائح الذكية وتركيبها، 
على  قتتادًرا  الإن�ضان  �ضيكون  اإذ  جتتذري،  ب�ضكل  الب�ضر  حياة  �ضتغر  فاإنها 

باأمر  تفكره  ومبجرد  فتتوري،  ب�ضكل  يريدها  معلومات  اأية  على  احل�ضول 

الإنرتنت،  ب�ضبكة  مو�ضولة  �ضتكون  ال�ضريحة  اأن  العامل،  واأو�ضح  معني. 

وبالتايل فاإنك �ضتح�ضل على اأي معلومات تريدها، من ويكيبيديا اأو قوقل 

على �ضبيل املثال، يف حال تفكرك بفكرة معينة.

فعالية  زيتتادة  على  �ضتعمل  ال�ضرائح  هتتذه  اأن  اإىل  �ضرف  واأ�تتضتتار 

ل�ضبكة  ذكر  ما  وفق  املعلومات،  ا�ضتيعاب  على  وقدرته  الإن�ضان،  دماغ 

على  �ضترتتب  التي  الإيجابية  النتائج  من  وبالرغم  اإ�تتس«.  بي.  »�ضي. 

�ضلبي  ب�ضكل  توؤثر  قد  اأنها  من  حذر  �ضرف  فاإن  اخلطوة،  هذه  مثل 

الذكاء  ن�ضب  يف  كبرة  فوارق  �ضتحدث  اإنها  قائاًل  ككل،  املجتمع  على 

وزارة  اأن  يذكر  واآختتر.  �ضعب  اأبناء  بني  اأو  الواحد،  املجتمع  اأبناء  بني 

لالأدمغة  الذكية  ال�ضرائح  تقنية  تطبيق  على  تعمل  الأمركية  الدفاع 

املتطورة  البحوث  م�ضاريع  »وكالة  خالل  من  الع�ضكرية،  املجالت  يف 

بالتحكم  اجلنود  تخول  تقنيات  لبتكار  وت�ضعى  لها،  التابعة  الدفاعية« 

من  ال�ضيرباين،  الدفاع  واأنظمة  »درونتتز«،  طيار  دون  من  بالطائرات 

بعد. عن  واأفكارهم  عقولهم  خالل 

باحثون أمريكان يطورون تقنية جديدة 
لشحن بطاريات الزرعات الطبية

عندما يخ�ضع اأي �ضخ�س اإىل زراعة جهاز معني، مثل الناظمة القلبية 

ال�ضطناعية، �ضيحتاج اإىل عدة جراحات متتالية ل�ضتبدال بطاريات هذا 

اجلهاز عندما تنفد، لكن قد يتغر ذلك قريًبا بف�ضل بحث جديد، اإذ طور 

كهرباء،  اإىل  الناب�س  للقلب  احلركية  الطاقة  يحول  باحثون جهاًزا جديًدا 

الناظمات  الزرعات، مثل  ت�ضتمد فيه  ما ميثل خطوة كبرة نحو م�ضتقبل 

القلب  واأطباء  دارمتوث  كلية  مهند�ضو  اخترب  القلب.  من  طاقتها  القلبية، 

قلوب  على  اجلديد  اجلهاز  تك�ضا�س  جامعة  يف  ال�ضحية  العلوم  مركز  يف 

احليوانات، وفًقا لبحث ن�ضر العام املا�ضي يف دورية اأدفان�ضد ماتريالز 

تكنولوجي. ويريد العلماء التاأكد من اأن اجلهاز اجلديد ميكنه ال�ضتمرار 

بني  اختباره  قبل  قلبه  على  التاأثر  دون  ال�ضخ�س  حياة  طتتوال  العمل  يف 

الب�ضر، وفًقا لبياٍن �ضحايف ن�ضرته كلية دارمتوث يوم الإثنني املا�ضي.

وقال جون زاجن، اأ�ضتاذ الهند�ضة يف كلية دارمتوث والباحث الرئي�س يف 

جهاز  اأي  تواجه  م�ضكلة  اأكرب  حل  »نحاول  ال�ضحايف  البيان  يف  الدرا�ضة، 

يوؤدي  للزرع، وهي كيفية توفر م�ضدر طاقة فعال للجهاز كي  طبي قابل 

جراحة  اإجتتراء  اإىل  احلاجة  دون  املري�س  عمر  مدى  على  بكفاءة  وظيفته 

جديدة وا�ضتبدال بطاريته«. تلقى الفريق متوياًل من معاهد ال�ضحة الوطنية 

ينهي  اأن  وياأمل  اآخرين.  عامني  ملدة  التمويل  هذا  و�ضي�ضتمر  الأمريكية، 

التجارب  الالزمة لإجراء  املوافقة  التجارب على احليوانات ويح�ضل على 

على الب�ضر. بالإ�ضافة اإىل اأن املهند�ضني بداأوا يف تطوير تقنيتهم كي ميكنها 

�ضحن اأجهزة اأخرى مزروعة يف اجل�ضم. واإن �ضارت الأمور على ما يرام، 

ال�ضحن  ذاتية  ال�ضطناعية  القلبية  الناظمات  ينتجوا  اأن  الباحثون  ياأمل 

ب�ضورة جتارية خالل خم�ضة اأعوام.

نسيج جديد يدفئ أو يبرد وفق درجة حرارة 
البيئة المحيطة

عندما ت�ضعر بالربد تلب�س املعطف وحينما ت�ضعر باحلر تخلعه، وتوجد 

ومتتاز  احلتترارة  درجتتة  تنظيم  على  قتتدرة  متتلك  وقبعات  قفازات  حالًيا 

بتقنياتها العالية، لكن مل يكن لدينا �ضابًقا ن�ضيج ميكنه تغر تعامله مع درجة 

احلرارة اعتماًدا على البيئة املحيطة؛ اإىل اأن طور باحثو جامعة مريالند 

نوًعا جديًدا من الأن�ضجة ميكنه اأداء هذه الوظيفة.

ويو�ضح بحثهم، الذي ن�ضر يف دورية �ضاين�س، اأن الن�ضيج اجلديد ي�ضمح 

بخروج احلرارة منه يف حال ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة التي توؤدي اإىل 

تعرق اجل�ضم، ويعمل على منع ت�ضرب احلرارة يف الطق�س البارد.

خيوط مبتكرة

يوؤدي الن�ضيج اجلديد وظيفته من خالل خيوطه املبتكرة، اإذ يتكون من 

نوعني من اخليوط ال�ضطناعية املغلفة باأنابيب الكربون النانوية، ومتت�س 

عندما  الن�ضيج  يلتوي  ولتتذا  الأختترى  تطردها  بينما  املياه  املادتني  اإحتتدى 

يلم�س العرق، ما ي�ضاعد على فتح م�ضامه وتقريب اأنابيب الكربون النانوية 

القدمية،  التلفاز  اأجهزة  الأنابيب هوائيات  وت�ضبه حركة هذه  بع�ضها،  من 

ويغر ذلك الطريقة التي يتفاعل بها الن�ضيج مع احلرارة املنبعثة من ج�ضم 

الإن�ضان.

اجل�ضم  »يعد  مريالند:  جامعة  يف  الفيزياء  اأ�ضتاذ  اأويتتاجن،  مني  وقتتال 

اأف�ضل  وكانت  ب�ضرعة،  احلتترارة  يفقد  اإذ  مثالياً،  حرارياً  مبادلً  الب�ضري 

اأو  ارتداء املالب�س  التاريخ هي  لتنظيم درجة حرارة اجل�ضم طوال  طريقة 

نزعها، لكن الن�ضيج اجلديد يغنينا عن ذلك«.

مو�ضة م�ضتقبلية

يحتاج الن�ضيج اجلديد اإىل مزيد من التطوير قبل اإنتاجه على امل�ضتوى 

املواد  وتتوفر  �ضعبة،  تكون  لن  العملية  هذه  اأن  الباحثون  وذكر  التجاري، 

امل�ضتخدمة يف اإنتاج الن�ضيج ب�ضهولة وميكن تغليف اخليوط باأنابيب الكربون 

النانوية خالل عمليات الطالء التقليدية.

عملية  ومتتاز  جتارية،  ب�ضورة  اإنتاجه  انتظار  الن�ضيج  هتتذا  وي�ضتحق 

تعديل م�ضامه بال�ضرعة، اإذ يدفئ ال�ضخ�س اأو يقلل درجة حرارته قبل اأن 

ي�ضعر ال�ضخ�س باحلرارة اأو الربودة، وقد ميثل ذلك م�ضتقباًل اأف�ضل حل 

للخالفات بني النا�س على تعديل درجة حرارة املكاتب.

المساحات الخضراء تسهم في الحفاظ على 
صحة المواطنين

اأن التتزجتتاج قتتابتتل لإعتتتادة  على التترغتتم متتن 

اإعتتتادة  عملية  اأن  اإل  عتتامتتة،  ب�ضفة  التتتتتدويتتر 

التدوير تقت�ضر عادة على القطع الكبرة، التي 

ميكن فرزها ب�ضهولة ح�ضب لون كل منها.

يجازي  ل  الأ�ضغر  الأجتتزاء  فرز  لأن  ونظراً 

فاإن  ي�ضتلزمه،  التتذي  العناء  مقابل  اقت�ضادًيا 

مت  ولكن  بب�ضاطة.  منها  التخل�س  كان  ال�ضائد 

اأ�ضلوب علمي جديد لتحويل تلك  اإىل  التو�ضل 

الأجزاء ال�ضغرة اإىل مادة مفيدة، بح�ضب موقع 

.»New Atlas«
الأ�ضرتالية، قام طالب  يف جامعة كوينزلند 

التتدكتتتتتوراه ريتت�تتس بتتتري، وبتتروفتتيتت�تتضتتور دامتتني 

على  ت�ضتمل  دقيقة  تقنية  بتطوير  بات�ضتون، 

كيميائية  »متتتادة  بتتاأنتته  يو�ضف  متتا  ا�تتضتتتتتختتدام 

اإذابتتة  يف  ال�ضحي«  لل�ضرف  كمنظف  معروفة 

�ضظايا الزجاج املتنوعة وحتويلها اإىل �ضيليكات 

�ضائلة.

ا�ضتخدامات جديدة

لحًقا  ال�ضائلة  ال�ضيليكات  ا�ضتخدام  وميكن 

يف جمموعة وا�ضعة من املنتجات، مثل الإطارات 

الت�ضرب  ومانع  الأ�ضنان  ومعجون  واملنظفات 

اخلر�ضاين، وحتى ك�ضماد يخ�ضب املحا�ضيل.

لعمل  املنتج  ال�ضائل  ا�ضتخدام  ميكن  كما 

»هالم ال�ضيليكا«، وهي املادة املجففة املوجودة 

الإلكرتونية.  الأجتتهتتزة  داختتل  �ضغرة  حتتزم  يف 

ولكن ل ميكن حتويل تلك ال�ضيليكات اإىل زجاج 

جديد ميكن تداوله على نطاق جتاري.

تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة ونفايات اأقل

يتكون الزجاج من حوايل 70 اإىل %75 من 

�ضيليكات  اإىل  حتويله  يتم  ما  وهتتو  ال�ضيليكا، 

�ضائلة، وينتج عن العملية القليل من النفايات.

ووفًقا ملا ن�ضره موقع »New Atlas«، يقول 

قطع  نفايات  متتن  كغم   1.3 حتتوايل  اإن  بتتري 

الزجاج ال�ضغرة ينتج ما ل يقل عن 1 كغم من 

هالم ال�ضيليكا.

وتتطلب هذه التقنية اأي�ًضا طاقة قليلة ن�ضبًيا، 

على عك�س الطرق التقليدية لإنتاج ال�ضيليكات 

ال�ضائلة، مبا يجعل تكاليف هذه التقنية املبتكرة 

اأقل من %50 من طرق �ضناعة هالم ال�ضيليكا 

ال�ضائدة.

الوقت  يف  »يتم  بات�ضتون:  بروفي�ضور  ويقول 

من  ال�ضيليكات  من  الأنواع  اإنتاج هذه  احلايل، 

ثم  بالفعل،  التتزجتتاج  اإنتتتتتاج  م�ضار  نف�س  ختتالل 

يتم حتويلها اإىل منتج هالم ال�ضيليكات القابل 

»ولكن  بات�ضتون:  بروفي�ضور  ويو�ضح  للذوبان«. 

اإعادة تدوير  يتم  القيام بذلك، �ضوف  بدلً من 

عملية  عرب  �ضنعه،  مت  التتذي  التتزجتتاج  نفايات 

ال�ضيليكات  منتج  اإىل  لتحويله  بكثر  اأب�ضط 

باحث أسترالي يحول نفايات الزجاج لمعجون أسنان
اآخر �صيحات العلم
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السيجارة اإللكترونية تنهك القلب و»النفسية«

اكتشاف عالقة بين الجيوب األنفية واالكتئاب

الميكروويف يحول المواد المضادة لألكسدة في الفواكه 
إلى مسرطنة!

�إىل  ك���وري���ة  �أ����س���ارت در�����س���ة 

�ل��ت��ه��اب  م����ن  ي���ع���ان���ون  م����ن  �أن 

�جل���ي���وب �لأن��ف��ي��ة �مل���زم���ن رمب��ا 

للإ�سابة  ع��ر���س��ة  �أك���ر  ي��ك��ون��ون 

غريهم.  ع��ن  و�ل��ت��وت��ر  بالكتئاب 

غاما  دوري����ة  يف  ب��اح��ث��ون  وك��ت��ب 

و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن���ف  ل��ط��ب 

�حلالة  ه��ذه  �إن  �لعنق  وج��ر�ح��ة 

م�ستوى  ب��ت��دين  �رت��ب��ط��ت  ل��ط��امل��ا 

بال�سحة  تتعلق  وم�ساكل  �ملعي�سة 

و�لعاطفية  و�لجتماعية  �لبدنية 

و�ملعرفية.

 16244 على  �لدر��سة  وركزت 

خ�سعو�  جنوبًيا  ك��ورًي��ا  مري�ًسا 

ل��ل��ع��لج م���ن �ل���ت���ه���اب �جل��ي��وب 

�لأنفية �ملزمن من عام 2002 �إىل 

�سخ�ًسا  و32448   2013 ع��ام 

لأي  ي��ك��ن  ومل  م��ن��ه،  ي��ع��ان��ون  ل 

بالكتئاب  للإ�سابة  �سجل  منهم 

مر�سى  متابعة  وبعد  �لقلق.  �أو 

�ل��ت��ه��اب �جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة خ��لل 

�حتمال  �أن  تبني  عاًما   11 ف��رة 

50 يف �ملئة منهم  �أكر من  �إ�سابة 

وفًقا  �أك��ر،  �لتوتر  �أو  بالكتئاب 

�لدكتور  وق��ال  »روي���رز«.  لوكالة 

�لطب  ك��ل��ي��ة  م��ن  ك��ي��م  ك��ي��و  دوجن 

�جلنوبية  كوريا  يف  هاليم  بجامعة 

�لرغم  »على  �لدر��سة  قاد  �ل��ذي 

ع����لج طبي  �أف�����س��ل  ت��ل��ق��ي  م���ن 

وج���ر�ح���ي ف����اإن ب��ع�����ض �مل��ر���س��ى 

�مل�������س���اب���ني ب���ال���ت���ه���اب �جل���ي���وب 

�أعر��ًسا  يعانون  �مل��زم��ن  �لأنفية 

على  �ل�سيطرة  فت�سبح  م�ستمرة 

�أن  و�أ�ساف  حتدًيا«.  �حلالة  هذه 

م�ساكل  من  يعانون  �لذين  �ملر�سى 

كثرًي�  �أكر  باأمل  »ي�سعرون  نف�سية 

م�ستويات  يف  �سديد  و�نخفا�ض 

�إىل �سعوبة يف  بالإ�سافة  �لطاقة، 

�ليومية  �حلياة  �أن�سطة  ممار�سة 

�مل�سابني  غري  �ملر�سى  من  �أك��ر 

من  ك��ل  وك��ان  نف�سية«.  مب�ساكل 

�مل�سابني  م��ن  �ل��در����س��ة  �سملتهم 

يعانون  �لأنفية  �جليوب  بالتهاب 

�أ�سبوًعا   12 مل��دة  �لأع��ر����ض  م��ن 

ت�سخي�ض  مت  ح���ني  �لأق����ل  ع��ل��ى 

�لباحثون  يجمع  ومل  �إ�سابتهم. 

�أو  �ملر�سى  تدخني  عن  معلومات 

�أن  ميكن  ما  وهو  �خلمور  �سربهم 

�لأنفية  �جليوب  �لتهاب  على  يوؤثر 

�فتقرو�  وكذلك  �لنف�سية  و�مل�ساكل 

ل��ل��ب��ي��ان��ات ع���ن ح����دة �لل��ت��ه��اب 

وهو  �لنف�سية  �ل�سحة  وم�ساكل 

م���ا ق���د ي���وؤث���ر ع��ل��ى �ل���رب���ط بني 

�إدو�رد  �لدكتور  وق��ال  �حلالتني. 

�لأن��ف  ط��ب  ق�سم  رئي�ض  م��ك��ول، 

وج��ر�ح��ات �جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة، يف 

�إن  لويزيانا،  يف  كلينيك  �أوك�سرن 

يوؤدي  قد  �لأنفية  �جليوب  �لتهاب 

�لتي  �لع�سبية  �لناقلت  لإط��لق 

�لور�ثية  �لعو�مل  مع  تت�سافر  قد 

م�ساكل  لت�سبب  �أخ���رى  وع��و�م��ل 

و�أ�ساف يف مقال �ساحب  نف�سية. 

ن�سر �لدر��سة: »يف �لوقت �حلايل 

ول  ت��ك��ه��ن  ه��و حم�����ض  رب���ط  �أي 

ت���ز�ل ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ل��ك��ث��ري من 

�لدر��سات«.

يف  �لأطعمة  بع�ض  كثريون  يطهو 

�مليكروويف ��ستغللً للوقت، يف حني 

يلجاأ �آخرون �إىل ت�سخني �أغذية يف �أو�ن 

ل ي�سلح �أن تو�سع يف �جلهاز، �لأمر 

�لذي قد يت�سبب لهم باأ�سر�ر �سحية 

موقع  ن�سره  تقرير  ووف���ق  خ��ط��رية. 

»ريديرز د�يج�ست«، فهناك جمموعة 

يف  تو�سع  �أن  ينبغي  ل  �لأطعمة  من 

�مل��ي��ك��رووي��ف كونها ق��د ت��ول��د م��و�د� 

كيماوية �سارة كما يف �لقائمة �لتالية:

مي��ك��ن  �ل����ل����ح����م:  ت�����ذوي�����ب   -

للميكروويف �أن يحرق �أطر�ف قطعة 

�للحم يف حني يبقى �لو�سط كما هو، 

�ل�سارة  �لبكترييا  بنمو  ي�سمح  مما 

لل�سحة.

- �لفو�كه �ملجمدة: يت�سبب و�سع 

يف  �مليكروويف  يف  �ملجمدة  �لفو�كه 

يف  للأك�سدة  �مل�سادة  �مل��و�د  حتويل 

�لفو�كه �إىل �أخرى م�سرطنة.

- �لبي�ض: ينبه خر�ء �لتغذية من 

خطورة و�سع �لبي�ض يف �مليكروويف، 

مو�د  تكوين  يف  يت�سبب  ذل��ك  لكون 

باجلهاز  ي�سر  �ل��ذى  �لأم���ر  �سامة، 

�له�سمي.

- �حل��ل��ي��ب: ت��ن�����س��ح در�����س���ات 

يف  �حلليب  ت�سخني  بتجنب  طبية 

ن�سبة  يتلف  ذلك  كون  �مليكروويف، 

�لغذ�ئية  �مل����و�د  ف��و�ئ��د  م��ن  ج��ي��دة 

�ملوجودة فيه.

�أن  ميكن  معادن:  حتتوي  �آنية   -

�لتي  �لورقية  �لطعام  �آن��ي��ة  حت��دث 

حتتوي على مقاب�ض معدنية حريقا 

ين�سح  ل���ذ�  �مل��ي��ك��رووي��ف،  د�خ����ل 

بالتاأكد من �أن يكون �لإناء �مل�ستخدم 

خم�س�ًسا لل�ستعمال يف �مليكروويف، 

وهو ما ميكن �أن جتده مكتوًبا �أ�سفل 

�لإناء.

حتتوي  �لبل�ستيكية:  �لأو�ين   -

�لعديد من �لأو�ين �لبل�ستيكية على 

�إىل  تت�سرب  �أن  مو�د كيماوية ميكن 

�لبل�ستيك.  ت�سخني  عند  طعامك 

�مل�سروبات  بت�سخني  تقوم  كنت  و�إن 

�أكو�ب بل�ستيكية فعليك  با�ستخد�م 

�لتوقف عن ذلك فوًر�.

ن�سرت يف  در����س��ة طبية  ح��ذرت 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية موؤخر�ً، 

�لإلكرونية  �ل�سجائر  م�ستخدمي 

للإ�سابة  �أكر  �حتمال  مو�جهة  من 

مب�سكلت يف �لقلب.

�لقلبية يف  �لأزمات  ن�سبة  وكانت 

�سفوف �لذين ي�ستخدمون �ل�سيجارة 

مقارنة  ب�34%  �أعلى  �لإلكرونية 

�أخ��ذ  ب��ع��د  ي�ستخدمونها  ل  مب��ن 

عو�مل �خلطر �لأخرى يف �لعتبار، 

كتلة  وموؤ�سر  و�جلن�ض  �لعمر  مثل 

�لكولي�سرول  وم�����س��ت��وى  �جل�����س��م 

و�سغط �لدم و��ستهلك �لتبغ.

وب��ح�����س��ب �ل����در������س����ة، ي��و�ج��ه 

�لإلكرونية  �ل�سيجارة  م�ستخدمو 

�ح���ت���م���ال �لإ����س���اب���ة مب���ر����ض يف 

�ل�سر�يني �لتاجية يزيد بن�سبة 25% 

بن�سبة  نف�سي  �سغط  �أو  وباكتئاب 

.55%
�لأ�ستاذ  فينديال،  و�أو�سح مهندر 

كن�سا�ض  جامعة  كلية  يف  �مل�ساعد 

على  �ل��رئ��ي�����س��ي  و�مل�����س��رف  للطب 

�لدر��سة، »حتى �لآن مل تكن يتو�فر 

حول  �ملعلومات  م��ن  �لكثري  لدينا 

�مل�سكلت �لقلبية �لوعائية �ملرتبطة 

وتابع:  �لإل��ك��رون��ي��ة«.  بال�سيجارة 

ناقو�ض �خلطر  تدق  �لبيانات  »هذه 

من  م��زي��د  �إىل  ت��دف��ع  �أن  وي��ج��ب 

�لتحرك و�لوعي باأخطار �ل�سيجارة 

�لإلكرونية«.

ح��ول  �ل����در������س����ات  �أن  ي���ذك���ر 

�لإلكرونية  �ل�سيجارة  ��ستخد�م 

يف  طرحت  �أنها  مبا  ن�سبياً  جديدة 

�ل�سوق �لأمريكية يف �لعقد �لأخري.

�ل�سحية  �ل�����س��ل��ط��ات  و�أع���رب���ت 

�لأم��ريك��ي��ة ع��ن قلقها م��ن �لإق��ب��ال 

�لإلكرونية  �ل�سيجارة  على  �لكبري 

�إىل  ت��وؤدي  �لتي  بالبطارية  �لعاملة 

دخول �لنيكوتني �ل�سائل �لذي غالباً 

�إىل  �لفاكهة،  بطعم  منها  يكون  ما 

�جل�سم.

�ل�سيجارة  ����س��ت��خ��د�م  و�رت���ف���ع 

�ملر�هقني  �سفوف  بني  �لإلكرونية 

�لعام  يف   78% بن�سبة  �لأمريكيني 

2018 مقارنة بال�سنة �ل�سابقة.
�لإلكرونية  �ل�سجائر  حتوي  ول 

�ملوجودة  تلك  مثل  م�سرطنة،  مو�د 

يف �لتبغ.

�لذي  �لإدم���ان  �إىل  �إ�سافة  لكن 

�ل�سلطات  تركز  �لنيكوتني،  يخلفه 

�ل�سحية على تاأثري ت�سخني عبو�ت 

درج���ات  ع��ل��ى  �ل�����س��ائ��ل  �لنيكوتني 

حر�رة مرتفعة.

هذه  �إط���ار  يف  �لباحثون  وح��لّ��ل 

�ل��در����س��ة �أج���وب���ة ن��ح��و م��ئ��ة �أل��ف 

2014 و2016  �لأعو�م  �سخ�ض يف 

و2017.

وه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��در����س��ات 

��ستخد�م  �أن  يوؤكد  ل  �لتمهيدية 

ي�سبب  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل�����س��ي��ج��ارة 

�إىل  ي�سري  �أو  ق��ل��ب��ي��ة،  م�����س��ك��لت 

ت�سمح  �ل��ت��ي  �لبيولوجية  �لآل��ي��ة 

بذلك.

ويجب �إجر�ء در��سات على �ملدى 

لل�سيجارة  مدخنني  على  �لطويل 

�أي  �إىل  ل��ل��ت��و���س��ل  �لإل���ك���رون���ي���ة 

��ستنتاجات وخل�سات.

هي تعر يف �لبدء بالكلم وتقطع يف ت�سل�سل �لعبار�ت مع تكر�ر 

بع�ض �حلروف و�سعوبة �لتلفظ بها خللل يف مركز تنظيم �لكلم يف 

�لدماغ.

�لقدر �لي�سري منها ل يعد حالة مر�سية »ول�سيما عند �لأطفال« 

ما مل توؤثر بقدر كبري على �مل�ساعر »باخلجل و�حلرج« وعلى �لتفكري 

بالرتباك  �ل�سلوك  وعلى  ب�سدة«،  �ل��ذ�ت   ول��وم  �لنف�ض  »بانتقا�ض 

وجتنب �لتو��سل �للفظي و�لب�سري و�لتفاعل �لجتماعي.

�أعر��ض م�ساحبة للتاأتاأة:

1- �أعر��ض �لرهاب �لجتماعي: خفقان و�سعوبة يف �لتنف�ض عند 
�لكلم وغز�رة يف �إفر�ز �لعرق ورع�سة يف �لأطر�ف و�سعور باخلوف 

وتوج�ض كبري من �خلطاأ .

بعدم  �لإح�سا�ض  يف  �إف��ر�ط  �لتجّن�ب�ّية:  �ل�سخ�سية  �أعر��ض   -2
تقبل �لآخرين له وخوف نقدهم ونبذهم له جتعله يتجنب �لتو��سل 

�لجتماعي.

�إنهاء  يف  رغبة  �لكلم  يف  �لكبرية  �ل�سرعة  متفرقة:  �أعر��ض   -3
�حلديث مبكر�ً، كما يتجنب �ملر�سى بهذ� �ملر�ض �ملو�قف �لتي تتطلب 

�لكلم، فل ي�ساأل يف �لف�سل �أو �ملحا�سرة، و�إن �ُسئل �سكت �أو �أ�سار 

باأنه ل يعرف، كما قد يتجنب �لتعامل مع �لنا�ض حتى و�إن كان هذ� 

�لتعامل ل يحتاج �إىل �لكلم، وقد ينتهي به �لأمر �إىل �لنطو�ئية وقلة 

�لأ�سدقاء و�ل�سعور بالدونية، كما �أنه ونتيجة للخوف �ملتكرر للمري�ض 

فاإنه �سي�سعر باخلوف يف �ملو�قف �جلديدة.

كيف تتغلب على �لتاأتاأة:

علل  بعلج  متخ�س�سة  عياد�ت  توجد  �ملخت�سني:  مر�جعة  �أولً: 

�لنطق و�لتخاطب لديها بر�مج وتطبيقات علجية فاعلة ول�سيما �إذ� 

مت �لتدخل يف وقت مبكر.

و�لدرد�سة معهم: �حلر�ض على  �لأطفال  تو�سيات ملخاطبة  ثانًيا: 

كرة حمادثة �لطفل بهدوء وبطء، وحتمل تاأخر �إخر�جه للألفاظ و 

جتنب ��ستعجاله �لنطق وتعنيفه و�ل�ستهز�ء به، ثم ت�سجيعه معنويا 

»مثًل: �أح�سنت – �ساطر« عندما يح�سن �لنطق.

ثالًثا: تو�سيات ملن لديهم تاأتاأة يف �لكلم و�لنطق:

�أخذ  �لكلمي:   – �لتنف�سي  �لإيقاع  يف  �لتحكم  على  �لتدرب   -1
نف�ض عميق قبل �لكلم و�لتحدث بهدوء ثم �لتوقف برهة ثم �ملو��سلة  

نف�ض  لأخذ  �لكلم  عن  �لتوقف  ثم  �لنف�ض  �نتهاء  �إىل  ذلك  »وتكر�ر 

عميق جمدًد�«.

ببطء  �لبدء  �لكلم:  يف  و�ل�سرعة  �حلديث  وترية  يف  �لتدرج   -2
�سديد للتمكن من �إخر�ج �لكلمة متو��سلة دفعة و�حدة دون تقطع ثم 

�لتدرج يف زيادة �ل�سرعة .

3- �ل�ستفادة من تقنيات �لأجهزة �لإلكرونية و�لتي تطلب منك 
»طريقة  �ل�ستماع حلديثك  ثم  ومن  بطيئة،  ب�سورة  �جلهاز  حمادثة 

�لأجهزة  من  �ل�سوت  تقليد  وب��ر�م��ج  �ل�سمعي«،  �لفعل  رد  »ت��اأخ��ر 

�لإلكرونية، فهي ت�سهل لك �حلديث بان�سجام مع �لآخرين.

�إعد�د تطبيق قريبون: �للجنة �لوطنية لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية 

•�إ�سر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية باجلامعة »تعزيز«

هل يعاني طفلك من التأتأة؟

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

البدانة تزيد احتمالية إصابة المسنين بالخرف
�لذين يعانون من  �ل�سن �لأ�سحاء  �أن كبار  ك�سف باحثون يف بريطانيا 

�لبد�نة منذ �سنو�ت قد تزيد فر�ض تعر�سهم للخرف مقارنة باأقر�نهم ممن 

ل يعانون من �ل�سمنة. ودر�ض فريق �لبحث جمموعتني من �لبالغني غري 

�مل�سابني باخلرف �أعمارهم بني 65 و74 عاماً على مدى 15 عاماً، وت�سم 

و�حدة من �ملجموعتني 257 �ألفاً و523 مري�ساً ممن يعترون �أ�سحاء ول 

يدخنون ومل ي�سابو� بال�سرطان �أو نوبات قلبية �أو م�سكلت �سحية مزمنة.

�أما �ملجموعة �لأخرى فت�سم 161 �ألفاً و927 من �لبالغني يعترون غري 

�أ�سحاء وكانو� يدخنون �أو يعانون من م�سكلت �سحية خطرية ومزمنة.

�إ�سابة  �حتمالت  كانت  �ل��در����س��ة،  من  �أع���و�م   10 �أول  م��دى  وعلى 

�أ�سحاب  �لأ�سحاء  من  �أقل  �لوزن  زيادة  �أو  بال�سمنة  �مل�سابني  �لأ�سحاء 

ن�سبتها  بزيادة  مرتبطة  �ل�سمنة  �أ�سبحت  ذلك  بعد  لكن  �لعادية،  �لأوز�ن 

%17 يف فر�ض �لإ�سابة باخلرف. من جهته، قال قائد فريق �لبحث من 
جامعة �إكزتر يف بريطانيا، ديفيد ميلت�سر: »عندما ندر�ض �لأمور يف �لأجل 

�لطويل جند �أن �ل�سمنة ترتبط قطعاً بزيادة �حتمالت �لإ�سابة باخلرف«.

م�سكلت  من  عادة  يعانون  بالبد�نة  �مل�سابني  �أن  �سابق  بحث  وك�سف 

تزيد  قد  �لدم، وهي عو�مل  و�رتفاع �سغط  �ل�سكري  مثل  �أخرى  �سحية 

مبفردها �حتمالت �لإ�سابة باخلرف. �إل �أن �لنتائج �ملتعلقة بال�سلة بني 

�ل�سمنة و�خلرف كانت متفاوتة، حيث ك�سفت بع�ض �لدر��سات �ل�سابقة �أن 

�لوزن �لز�ئد رمبا يكون عامل حماية من �ملر�ض.

كما ذكر ميلت�سر يف ر�سالة عر �لريد �لإلكروين �أن فقد �لوزن قبل 

ت�سخي�ض �لإ�سابة باخلرف قد يطم�ض �ل�سلة بني �ل�سمنة وتدهور قدر�ت 

قد  للخرف  �لرئي�سي  �مل�سبب  �لزهامير  مر�ض  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لإدر�ك، 

يتطور ببطء ملدة تتجاوز 20 عاماً قبل ت�سخي�سه.
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اأحد اأهم عنا�صر قوة وحيوية املجتمعات املتقدمة هي توفر طبقة 

الروؤى  تطوير  و�صرامة على  بجد  تعمل  التي  والنخب  املثقفني  من 

ويدفعها  املجتمعات  تلك  اأه��داف  يخدم  مبا  والتوجهات  والأفكار 

للتقدم والتنمية والرفاه.

ويعرف اأحدهم املثقف اأنه: »اإن�صان ذو اخت�صا�ص دقيق، ويتمتع 

يف الوقت نف�صه مبعرفة وا�صعة تتجاوز اخت�صا�صه، ومتابع جيد ملا 

يجري يف العامل، ويوؤمن بقيم ويتخذ على هديها موقفه..«.

فاملثقف هو الذي يحمل م�صباح يوجني ليدل اجلموع على دروب 

النجاح والتطور الإن�صاين والرقي يف احلياة.. وجتده عندما يت�صدى 

لأي �صاأن عام يتح�ص�ص امل�صوؤولية املجتمعية يف التعاطي مع الق�صية 

اأو الظاهرة التي يتناولها.

 وهو ما يلقي على كاهل هذا املثقف مب�صوؤولية كربى يف التعامل 

وال�صعاراتية  الإن�صائية  ليتحول من  الق�صايا والظواهر..  اجلاد مع 

اإىل  اجلموع  ت�صتحث  التي  الواقعية  العميقة  املعاجلة  اإىل  املهومة 

فئاتهم  بكل  املتلقني  اح��رام  مبداأ  من  منطلًقا  الإيجابي..  البناء 

وم�صتوياتهم.. وقبل ذلك احرامه لذاته.

الإ�صكالية هي يف وجود ثغرات -خا�صة يف املجتمعات النامية- 

»ال��وا���ص��ط��ة«..  »ال�صللية«  »املح�صوبية«  خمتلفة  م�صميات  حت��ت 

بالثقافة  حقيقية  لها عالقة  تكون  ل  قد  اأن��واع  ت�صرب  اإىل  ت��وؤدي 

والعلم ب�صكل جدي.. واخلطورة اأن تكاثر هذه النوعيات يوؤدي اإىل 

من  نوع  فيها  بطريقة  علمية  اأو  الق�صايا جمتمعية  مع  تتعامل  اأن 

ل  مبمار�صات  والعلمية  الثقافية  عورتها  ت�صر  واأحياًنا  »اخلفة«.. 

متت للعلم واملعرفة ب�صلة. 

جت��اوز  يف  ب���دور  ي�صطلع  اأن  الثقايف  الو�صط  على  بالطبع.. 

املجامالت وينتقل اإىل احلوار اجلاد ملعاجلة هذه الظواهر، خا�صة 

واأنها �صتوؤدي –بال�صرورة-  اإىل قانون معكو�ص »العملة ال�صيئة تطرد 

ي�صعون  ل  فهم  ال�صاحة،  عن  اجلادين  تواري  عرب  اجليدة«  العملة 

اإليهم  الو�صول  احلاجة  اأهل  على  اأن  ينظرون  اأنهم  ذلك  لالأ�صواء، 

للعمل  احلقيقية  الأدوات  وتوفر  لتميزهم  وذل��ك  العك�ص،  ولي�ص 

اجلاد..

ولكن تظل الإ�صكالية يف الدول النامية اأن الأقل كفاءة جتده اأكرث 

حلاًقا مبو�صات التغري والتغيري وله يف »كل عر�ص قر�ص«، وهو ما 

يجعل املثقف احلقيقي يتوارى زهًدا من�صرًفا عن ال�صاحة، فتتاأثر 

عجلة التنمية وي�صبح هناك ما ي�صمى »تنمية التخلف«.

وبال �صك فاإن وجود اآلية دقيقة حما�صبية واإعالمية لفرز املثقف 

عن غريه و�صقله عرب عمليات دقيقة ت�صهم يف �صحة اجل�صم الثقايف 

وحيويته، هي م�صوؤولية ت�صامنية من موؤ�ص�صات املجتمع.

يف  اجل���ادة  التنمية  لها  تتعر�ص  ق��د  التي  املخاطر  اأك��رب  اأح��د 

اأكتافها »املثقف املزيف«، وهناك مقولة  اأن يرتقي على  املجتمعات 

املثقف..هو  على  احلقيقي  »اخلطر  �صارتر:  ب��ول  جل��ان  م�صهورة 

املثقف املزيف«.

صناعة المثقف

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

اأجرى فريق طبي يف امل�صت�صفى البيطري التعليمي التابع لكلية الطب 

نوعية  جراحية  عملية  الأح�صاء،  يف  في�صل  امللك  بجامعة  البيطري 

با�صتخدام املناظري لإزالة اأكيا�ص ملفاوية من رحم فر�ص عربية تعاين من 

العقم يف عيادة تنا�صل اخليل بامل�صت�صفى.

الطب  بكلية  الإكلينيكية  الدرا�صات  العملية رئي�ص ق�صم  باإجراء  وقام 

عبدالرحمن  د.  امل�صاعد  التنا�صل  وتقنيات  اخل�صوبة  اأ�صتاذ  البيطري 

احليدر، مبعاونة اأخ�صائي اجلراحة بامل�صت�صفى الطبيب البيطري حممد 

ال�صلمان وطالب الدرا�صات العليا الطبيب البيطري عمر النوي�ص.

امل�صت�صفى  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  العملية  اأن  احليدر  د.  واأو�صح 

�صي�صاهم  العمليات  من  النوع  هذا  اأن جناح  موؤكًدا  التعليمي،  البيطري 

يف عالج الكثري من احلالت امل�صابهة يف الأفرا�ص العربية والنياق، مما 

يحد من اخل�صائر القت�صادية للمربني ويحافظ على موا�صلة الإنتاج من 

الإناث ذات ال�صفات الوراثية املرغوبة.

»فرس« في »بيطري«  جراحة بالمنظار لـ
جامعة الملك فيصل

makinzyadel@ksu.edu.sa

الأطباء خالل اإجراء العملية للفر�س

اطلع معايل مدير جامعة اجلوف 

اإ���ص��م��اع��ي��ل ب���ن حممد  ال���دك���ت���ور 

الب�صري على م�صاريع تخرج طالب 

كلية الهند�صة باجلامعة وابتكاراتهم 

لتفا�صيل  منهم  وا�صتمع  العلمية، 

اإع�������داد ت��ل��ك امل���ن���ج���زات وط���رق 

ميزات  من  به  تتميز  وما  تنفيذها، 

علمية تواكب امل�صتجدات يف املجال.

اأث��ن��اء اف��ت��ت��اح معاليه  ج��اء ذل��ك 

لطالب  التا�صع  العلمي  للملتقى 

و�صتني  �صبعة  مب�صاركة  الهند�صة 

طالباً مبجمل اأربعة ابتكارات علمية 

تخرج،  م�����ص��روع  وع�صرين  وث��الث��ة 

ا���ص��ت��خ��دام  يف  جميعها  مت��ح��ورت 

املتجددة  الطاقة  م�صادر  وتطبيق 

يف �صتى املجالت الهند�صية مبا يف 

ذلك طاقة الرياح والطاقة ال�صم�صية 

م�صتقبل  مالمح  اأبرز  من  تعد  التي 

منطقة اجلوف.

وقال عميد كلية الهند�صة الدكتور 

حممد نور مغربي: اإن الكلية ركزت 

يف امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام 

ا�صت�صرافاً  املتجددة  الطاقة  على 

مت  حيث  اجل��وف،  منطقة  مل�صتقبل 

اإعالنها عا�صمًة للطاقة يف اململكة، 

امللتقى  اأن ما مت تقدميه يف  موؤكداً 

والهند�صة  الهند�صة  م�صاريع  م��ن 

ال�صحية يبني ما تو�صل اإليه طالب 

الكلية من م�صتوى متميز يف م�صاريع 

التخرج والبتكارات، م�صرياً اإىل اأن 

من  ع��دد  بت�صجيل  �صرعت  الكلية 

ب��راءات الخ��راع وهي يف طريقها 

للح�صول عليها - اإن �صاء اهلل -.

اجلامعة  كليات  جميع  اأن  يذكر 

للملتقى  الفرة  هذه  خالل  حت�صر 

الطالبي العلمي التا�صع بالتعاون مع 

يف  لتتناف�ص  الطالب  �صوؤون  عمادة 

نهاية امل�صوار على م�صتوى اجلامعة 

اجلامعات  م�صتوى  على  ث��م  وم��ن 

ال�صعودية.

اجلامعة  وك��الء  الفتتاح  ح�صر 

ومن�صوبو كلية الهند�صة وطالبها.

املجمعة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  اأط��ل��ق 

الدكتور خالد املقرن، مبادرة حتمل 

هذه  وتُعنى  اأمانة«،  »اأبناوؤنا  م�صمى 

وت�صديد  النوعي  بالتثقيف  املبادرة 

داخل  الأمان  م�صتوى  لرفع  احلملة 

وخارج حافالت النقل املدر�صي.

لقطاع  احل��م��ل��ة  ه���ذه  ووّج���ه���ت 

نطاق  يف  ال��ع��اّم  التعليم  م��دار���ص 

لإع��داد  وتهدف  اجلامعة،  خدمات 

وتدريبية  تاأهيلية  وم���واّد  �صوابط 

وقائديها،  النقل  من  للم�صتفيدين 

حيث عقدت اجلامعة دورات تاأهيلية 

للطالب يف املرحلة البتدائية، لرفع 

�صقف م�صتوى الأمان لدى الطفل.

ك��م��ا ق�����ررت اجل��ام��ع��ة اإع�����داد 

ل�صائقي  نوعية  ودورات  عمل  ور�ص 

و�صمل  البتدائية،  املرحلة  حافالت 

ال��ربن��ام��ج ت��غ��ط��ي��ة الأم�����ان داخ���ل 

ال�صائق  لكون  وخارجها،  احلافلة 

ركناً اأ�صا�صياً يف �صالمة الطالب.

وعملت اجلامعة على اإعداد ورفع 

الفني لدى املراقبني  م�صتوى الإملام 

ه��ذا  عملت يف  ح��ي��ث  امل��ي��دان��ي��ني؛ 

تاأهيلية  حزمة  اإع��داد  على  ال�صدد 

اإدارات  يف  امل��ي��دان��ي��ني  للمراقبني 

التعليم واملدار�ص.

واأجرت اجلامعة ور�ص عمل عالية 

الدقة بهدف تاليف مالحظات النقل 

البتدائية،  املرحلة  ل��دى  ال�صائعة 

داخ��ل  ن�صيانهم  اأو  ال��ط��الب  ك��ن��وم 

مق�صورة احلافالت، حيث اقرحت 

نظاًما  امل��ب��ادرة  نهاية  يف  اجلامعة 

يحمل م�صمى »م�صاند«، ويعمل على 

و�صع عدد من الأنظمة الذكية داخل 

و�صالمة  ج���ودة  ل��رف��ع  احل���اف���الت 

امل�صتخدمني للحافالت من الطالب 

املرحلة  وخا�صة طالب  وال�صائقني، 

البتدائية.

وكيل  ق���ّدم  امل��ب��ادرة،  نهاية  ويف 

م�صلم  ال��دك��ت��ور  املجمعة  ج��ام��ع��ة 

هذه  تكون  ب��اأن  متنياته  الدو�صري، 

الأمان  �صقف  لرفع  املبادرة حمكمة 

يف مق�صورات النقل  مقّدًما �صكره 

ملدير اجلامعة الدكتور خالد املقرن 

لدعمه برامج احلملة.

4 ابتكارات و23 مشروع تخرج لطالب 
»هندسة الجوف«

جامعة المجمعة تطلق حملة »أبناؤنا أمانة«

بي�صة  ج��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ات  حققت 

والرابع  البتكار،  يف  الأول  املركز 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل��ام��ع��ات خ��الل 

فعاليات هاكاثون التعلم الإلكروين 

ال��ذي  ال��ث��ان��ي��ة،  دورت����ه  2019 يف 
بنت  ن���ورة  الأم���رية  جامعة  نظمته 

ع��ب��دال��رح��م��ن، مم��ثَّ��ل��ة يف ع��م��ادة 

التعلم الإلكروين والتعليم عن بُعد، 

مب�صاركة 400 طالبة من اجلامعات 

واخل��ا���ص��ة،  احلكومية  ال�صعودية 

التعليم  يف  »الب��ت��ك��ار  �صعار  حت��ت 

الرقمي وروؤية 2030«.

حامد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  وه��نَّ��اأ 

الطالبات  اجلامعة،  مدير  نقادي، 

ال��ف��ائ��زات، وال��دك��ت��ورة اجل��وه��رة 

ل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  الدو�صري، 

الطالبات، وجميع من�صوبي اجلامعة 

الذي يعك�ص  امل�صتحق  بهذا الإجناز 

قدرات واإمكانات طالبات اجلامعة، 

على  وحر�صهن  وريادتهن  ومتيزهن 

باأعمالهن  واأ�صاد  والبتكار،  الإبداع 

التي تُوِّجت بالفوز باملركز الأول يف 

البتكار، واملركز الرابع على م�صتوى 

اجلامعات يف الهاكاثون.

ال��دك��ت��ورة  ا�صتقبلت  ب���دوره���ا، 

اجل���وه���رة ال���دو����ص���ري ال��ط��ال��ب��ات 

رجب   1 اجلمعة  �صباح  الفائزات، 

مطار  اإىل  و�صولهن  فور  1440ه�، 
ب��ي�����ص��ة و���ص��ط اح��ت��ف��اء ك��ب��ري من 

واأ�صرهن.  وزميالتهن  اأ�صاتذتهن 

ت ال��دك��ت��ورة ال��دو���ص��ري عن  وع���ربَّ

فخرها واعتزازها بهذا الإجناز يف 

القدرات  تعزز  التي  املناف�صة  هذه 

الإبداعية عند اأبناء وبنات الوطن يف 

بيئة حمفزة على الإبداع والبتكار، 

يف  مبتكرة  مل�صاريع  اأف��ك��ار  واإن��ت��اج 

خمتلف املجالت.

الفائز  ال��ط��ال��ب��ات  ف��ري��ق  و���ص��م 

على  واحلا�صل  الهاكاثون،  بجائزة 

الرافع،  �صعد  دمي��ا  ال��راب��ع:  املركز 

وامتنان �صالح امللحان، ومنرية فايز 

اليتيم، وجمالء تركي الغثيمي. فيما 

الأول  باملركز  الفائز  الفريق  �صم 

لالبتكار: اأنوار دحيم اآل عوير، واأمل 

حم��م��د ال�����ص��ه��راين، وخ��ل��ود قالط 

احل��ارث��ي، ون���ورة ع��ام��ر ال��ن��زاري، 

ال�صلويل، وحليمة مو�صى  وملى عون 

املرحبي

وج������اءت م�����ص��ارك��ة ال��ط��ال��ب��ات 

علي  عبري  الدكتورة  اإ�صراف  حتت 

التعلم  وح���دة  م�����ص��رف��ة  احل�����ص��ني، 

احلا�صبات،  كلية  يف  الإل���ك���روين 

وكيل  عبداملعطي،  رقية  والدكتورة 

ك��ل��ي��ة احل��ا���ص��ب��ات، وم��ت��اب��ع��ة من 

القحطاين،  عاي�ص  حممد  الدكتور 

عميد التعليم الإلكروين.

طالبات جامعة بيشة يحققن المركز 
األول في »هاكاثون التعلم«

الطالبات حققن املركز الأول

مدير جامعة اجلوف يطلع على م�شاريع الطالب

جانب من حملة »اأبناوؤنا اأمانة« يف جامعة املجمعة

ت�ستهدف رفع م�ستوى الأمان يف احلافالت املدر�سية
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يعد حجر الأوبال نوعاً من اأنواع الأحجار الكرمية، وهو ن�شف �شفاف 

ذو ملعان متلألئ، وهو نوع من ال�شيليكا غري مائي وغري متبلور، ولي�س له 

لون واحد، وميكن اأن يتم احل�شول عليه باللون الأبي�س احلليبي، اإ�شافة 

لألوان متعددة مثل الأحمر والأخ�شر والبني والأ�شود.

 20% اإىل  ت�شل  بن�شبة  املاء  من  كمية  على  الأوب��ال  ويحتوي حجر 

واأحياًنا يجف املاء، في�شبح حجر الأوبال وقتها مغطى ب�شقوق �شغرية 

عليه  ترتكز  عندما  خا�شة  الرائع  بجماله  الأوب��ال  حجر  ويتميز  جًدا، 

الأ�شواء فتتاألق بداخله. ومن اأنواعه: الأوبال ال�شخري والأوبال ال�شلب 

والأوبال الثلثي والأوبال املطعم والأوبال الكري�شتايل.

تواجده  ويكرث  املجوهرات،  �شناعة  الأوب��ال يف  ا�شتخدام حجر  يتم 

يف الت�شيك واملك�شيك واأ�شرتاليا و�شحراء نيفادا، ويعرف حجر الأوبال 

والأوب��ال  به،  واحد  اأبي�س  وجود خط  ب�شبب  وهذا  الهر«،  »عني  با�شم 

الأحمر الربتغايل يطلق عليه ا�شم »الأوبال الناري«.

�شبيًها  ولكن  لي�س معدناً  الأوب��ال  اأن حجر  ويرى علماء اجليولوجيا 

كيميائًيا  اأما  له،  داخلي  اأو  بلوري  ترتيب  وجود  عدم  ب�شبب  باملعدن، 

فهو عبارة عن �شيليكيا مت احتادها مع املاء، وعلى الرغم من �شلبته 

املنخف�شة، اإل اأنه يعترب من اأغلى الأحجار الكرمية منذ القدم اإىل الآن.

جلل عبدالوهاب الزهراين

العلوم

�شعودية  جامعات  اأرب��ع  احلمد  وهلل  ت�شدرت 

�شنغهاي  بت�شنيف  العربية  اجلامعات  قائمة 

من  وك��ان��ت   ،٢٠١٨ للعام  العاملية  للجامعات 

العامل،  م�شتوى  على  جامعة   ٥٠٠ اأف�شل  �شمن 

حيث كان ترتيب جامعة امللك �شعود ١١٢ خلفاً 

اإل  هذا  وما  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  لزميلتها 

ال�شعودية  العربية  للمملكة  ي�شجل  جديد  اإجناز 

كان عرابه خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وكادر طموح  الأمني 

كان على قدر امل�شوؤولية.

يكون  اأن  يجب  العالية،  املراتب  هذه  ولتعزيز 

بها  ت��ق��وم  وم�شتمرة  دوري���ة  ��ار���ش��ات  ممُ ه��ن��اك 

من  مثيلتها  اأداء  لتتبع  ال�شعودية  اجلامعات 

مع  ومقارنتها  �شبقتها  التي  املميزة  اجلامعات 

امل�شتوى  على  ذل��ك  ك��ان  �شواء  البع�س  بع�شها 

املحلي اأو الدويل، فهذه املمُمار�شات تعك�س رغبة 

اأي جامعة يف التميز ورغبتها يف دخول املناف�شة 

اجلامعات  ب��ني  خا�شة  ب�شمة  لها  ي��ك��ون  واأن 

ما  غالباً  فاإنه  التميز،  ذلك  ولتحقيق  الأخ��رى. 

اأهميتهما  على  والبحث  التدري�س  ج��ودة  تكون 

اإليها  ي�شار  التي  الأ�شا�شية  الق�شايا  من  هما 

عند مناق�شة امتياز اأي جامعة، ولكن الكثري من 

باأن متيز  يغفلون  اجلامعات  ترتيب  املهتمني يف 

اجلامعة الذي يجذب كًل من املوظفني والباحثني 

املتميزين هو حتقيق تلك اجلامعة اأعلى املعايري 

النوعية  لإدارة املرافق وبحث تلك اجلامعة عن 

يف تقدمي خدماتها �شواء كانت من الت�شالت، 

ال���ش��ت��ع��داد ل��ل��ط��وارئ، ا���ش��ت��م��راري��ة الأع��م��ال، 

والأعمال،  املالية  وال�شتدامة،  البيئية  الرعاية 

يف  املطبقة  ال�شرتاتيجيات  الب�شرية،  امل���وارد 

عمليات ال�شيانة، اإدارة امل�شاريع، اجلودة واإدارة 

املمتلكات والتكنولوجيا؛ مبا يحقق بيئة ملئمة 

ومواتية ومنا�شبة ميكن اأن تدعم وحتفز وت�شجع 

اأن�شطة التعلم والتعليم والبتكار والبحث.

املعياري  التقييم  مفهوم  ذلك، ميثل  ولتحقيق 

الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ا���ش��ط��لح��اً  ي��ع��رف  م��ا  اأو 

»Benchmarking« اأداة اإدارية فعالة ميكن اأن 

تطبق من قبل وحدة اإدارة مرافق اجلامعة؛ �شعياً 

للتطوير وجماراة كل ما هو حديث ومقارنة اأداء 

اجلامعة من زاوية اإدارة املرافق مقابل موؤ�ش�شات 

اأج���ل حت��دي��د جم���الت التح�شني  م��اث��ل��ة م��ن 

وتعزيز  اجلامعة  ترتيب  تعزيز  �شاأنها  من  التي 

�شدارتها يف ترتيب اجلامعات العاملية.

الأخ��رى، ل  املرافق  اإدارة  اأدوات  وعلى غرار 

ينبغي النظر اإىل مفهوم التقييم املعياري على اأنه 

حٌل �شريع، بل اإنه اإجراء يتطلب التزاماً بالنجاح، 

اإدارة  وميكن حتقيق ذلك من خلل فهم وحدة 

امل��راف��ق ل���لأه���داف ال��ت��ي ت��رغ��ب اجل��ام��ع��ة يف 

بالإ�شافة  حم��دد،  زمني  اإط��ار  خ��لل  حتقيقها 

اإىل الفهم الكامل ملا يحتاج اأن يمَُح�شن واإىل اأي 

حقيقية  بيانات  قاعدة  بناء  يجب  اأي�شاً  م��دى، 

وديناميكية للحو�شبة والتحليل للتح�شني امل�شتمر 

مع  وامل���ق���ارن���ة 

اجل�����ام�����ع�����ات 

الأخ�����رى ال��ت��ي 

متطابقة  تكون 

اخل�شائ�س  يف 

وم�������ي�������زة يف 

جمالها.

مثلة  �شعود  امللك  جامعة  من  اأف�شل  ولي�س 

املفهوم  لتبني هذا  للم�شاريع  وكالة اجلامعة  يف 

بني  اجلامعة  مكانة  يعزز  اأن  �شاأنه  من  ال��ذي 

جامعات العامل؛ م�شتغلة يف ذلك خربتها الطويلة 

يف اإدارة املرافق لتحقيق ظروف ت�شغيلية مبتكرة 

وبيئات تعليمية جذابة، اإ�شافة لرفع كفاءة النمُظم 

تطبيق  خ��لل  م��ن  املختلفة  املن�شاآت  وفاعلية 

مفهوم التقييم املعياري ومقارنة ذلك مع اأف�شل 

الأمثلة من جامعات العامل ل�شمان حتقيق اأف�شل 

املمار�شات باإدارة املرافق وتطبيق ذلك بوحدات 

ومواتية  ملئمة  بيئة  خللق  املختلفة  اجلامعة 

ومنا�شبة ميكن اأن تدعم وحتفز وت�شجع اأن�شطة 

التعلم والتعليم والبتكار والبحث.

وعلينا اأن نتذكر باأن التميز ل يظل ثابًتا، لذا 

اأن يكون التح�شني عملية م�شتمرة ملواكبة  يجب 

كل ما هو جديد ومبتكر يف التعليم اجلامعي.

د. غ��شان عبداملجيد الفلح

اأ�شتاذ العمارة واإدارة املرافق امل�شاعد

كلية العمارة والتخطيط

كبرية يف  كتلة  الف�شاء حت��وي  منطقة يف  هو 

حجم �شغري ي�شمى باحلجم احلرج لهذه الكتلة، 

اإليه تبداأ املادة بالن�شغاط  والذي عند الو�شول 

حتت تاأثري جاذبيتها اخلا�شة، ويحدث فيها انهيار 

القوة  عن  ينتج  اجلاذبية  بفعل  خا�س  ن��وع  من 

النجم  ت�شغط  القوة  وه��ذه  للنفجار،  العك�شية 

وجتعله �شغرًيا جًدا وذا جاذبية قوية خارقة.

تزداد كثافة اجل�شم، وت�شبح قوة جاذبيته قوية 

اإىل درجة جتذب اأي ج�شم مير بالقرب منه، مهما 

بلغت �شرعته، وبالتايل يزداد كّم املادة املوجودة يف 

الثقب الأ�شود. وبح�شب النظرية الن�شبية العامة 

لآين�شتاين، فاإن اجلاذبية تقو�س الف�شاء الذي ي�شري 

ال�شوء فيه ب�شكل م�شتقيم بالن�شبة للفراغ، وهذا 

اجلاذبية.  تاأثري  حتت  ينحرف  ال�شوء  اأن  يعني 

بفعل  بجانبه  امل��ار  ال�شوء  الأ�شود  الثقب  ميت�س 

اجلاذبية، وهو يبدو ملن يراقبه من اخل��ارج كاأنه 

منطقة من العدم، اإذ ل ميكن لأي اإ�شارة اأو موجة 

اأو ج�شيم الإفلت من منطقة تاأثريه فيبدو بذلك 

عن  ال�شوداء  الثقوب  على  التعرف  ميكن  اأ�شود. 

طريق مراقبة بع�س الإ�شعاعات ال�شينية التي تنطلق 

من املواد عند حتطم جزيئاتها نتيجة اقرتابها من 

جمال جاذبية الثقب الأ�شود و�شقوطها يف هاويته.

اأنواع الثقوب ال�شوداء هي:

- ثقب اأ�شود �شغري: طريقة افرتا�شية، وميكن 

من الوجهة النظرية اأن تتكون يف معجل ج�شيمات.

- ثقب اأ�شود جنمي: وهي اأجرام تبلغ كتلتها بني 

4 - 15 كتلة �شم�شية.
- ثقب اأ�شود متو�شط الكتلة: ويتميز بكتلة بني 

100-10000 كتلة �شم�شية.
- ثقب اأ�شود فائق ال�شخامة: وتبلغ كتلته عدة 

مليني اأو عدة بليني كتلة �شم�شية.

عبدالرحمن اأمين اجلهني

جيولوجيا

دور إدارة المرافق في تعزيز صدارة الجامعات السعودية

الثقب األسود

عمرانيات

جيولوجيات

حجر األوبال الكريم وأنواعه

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

إطاللة جازانية

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

احل�شارة  ب��داي��ة  ان��دم��اج  ع��ن  اللوحة  تتحدث 

والتطور باملباين القدمية الرتاثية يف بع�س مناطق 

جازان، وقد مت تطعيم الر�شمة باحلروف العربية 

باخلط املجهور لإ�شافة جمالية اإىل الر�شمة.

حممد بن علي الهاليل

جامعة جازان



كتب: حممد باكرمان

ا�صت�صاف نادي االإعالم يوم االثنني مبن�صة النادي اأ. خالد القحطاين 

لالإعالم  املحتوى  »�صناعة  بعنوان  ندوة  وقدم  الريا�صي  املحتوى  �صانع 

املحتوى  �صناعة  يريد  ملن  بن�صيحة  الندوة  بداية  وا�صتهل  الريا�صي«، 

بقوله: يف بداية امل�صوار االإعالمي �صع حوافزك التي حتملك العناء يف 

�صبيل الو�صول، 

والبد من وجود 

عنا�صر  ث��الث��ة 

ل���������ص����ن����اع����ة 

امل�������ح�������ت�������وى 

ال����ري����ا�����ص����ي 

املعرفة  وه���ي: 

على  ب��ج��ع��ل��ه��ا 

ن���ط���اق اأو����ص���ع 

م����ن امل��ح��ت��وى 

�صيقدم،  ال��ذي 

التوقيت  ث��ان��ي��اً 

نهاية  عطلة  خالل  املرئي  املحتوى  ن�صر  عن  االبتعاد  على  احلر�ص  مع 

باملجال  �صبق  عمن  تختلف  جديدة  فكرة  بخلق  االبتكار  ثالثاً  االأ�صبوع، 

ور�صم خط مل ير�صمه غريك. واأ�صاف: ن�صبة املحتوى واملعلومات التي 

تقدم وتعترب جديدة يف االإنرتنت ال تتجاوز 4 % واأما 96 % فعبارة عن 

معلومات يتم اإعادة تدويرها. وذكر اأن ن�صبة م�صاهدي الدوري ال�صعودي 

من اإجمايل ال�صكان تبلغ 50 %، بينما ن�صبة م�صاهدي الدوري االإجنليزي 

من اإجنلرتا نف�صها اليتجاوز 20 %.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

الجامعة والقيمة المضافة
لفعاليات الرياض

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تقام يف الريا�ص يف كل عام الكثري من الفعاليات واملنا�صبات 

بع�ص  ت�صت�صيف  اأو  اجل��ام��ع��ة  ب��ه��ا  ت�����ص��ارك  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

الدويل  الريا�ص  املثال، ت�صاحب معر�ص  فعالياتها. فعلى �صبيل 

جتذب  التي  العمل  ور�ص  ومنها  الفعاليات،  من  الكثري  للكتاب 

الكثري من ال�صباب. ويالحظ املتابع للور�ص املقامة هذا العام اأن 

وقاعات  املعر�ص  فاأيام  نفدت.  قد  للور�صة  املخ�ص�صة  املقاعد 

الور�ص  تلك  بع�ص  ا�صت�صافة  وباملقابل ميكن  فعالياته حمدودة، 

للمجتمع  وخدمة  للمعر�ص  م�صافة  كقيمة  اجلامعة  قاعات  يف 

املحلي، حتى ال ياأتي من يعرت�ص باأن بع�ص تلك الور�ص ال ترقى 

الأن تقدم داخل احلرم اجلامعي.

الكتاب  معر�ص  يف  الثقافة  وزارة  مع  وال�صراكة  فاالنفتاح   

وه��ذا  املعر�ص،  ت��اري��خ  م��ّر  على  ب�صمة  ومن�صوبيها  للجامعة 

يدعوننا اإىل التفكري يف تقدمي ور�ص عمل من اجلامعة بال�صراكة 

اأوالً.  مع معر�ص الكتاب، الأنها �صتخدم طالبنا 

واللوحات  املحتوى  �صناعة  اأو  ال�صوتي  الن�صر  مثل  فور�صة 

حتى  تقدميها  وميكن  مطلوبة،  عمل  لور�ص  مناذج  الق�ص�صية 

تقدميها  يف  ال�صراكة  اإىل  وي�صار  الكتاب،  معر�ص  انتهاء  بعد 

الحًقا لتمكني من يرغب يف احل�صور.

والتي  امل�صافة  القيم  من  الكثري  جامعتنا  لدى  اأن  اأعتقد   

فقط  الريا�ص،  مدينة  يف  املقامة  للفعاليات  تقدميها  ميكن 

امل�صوؤولية. اإليه  ت�صند  اإىل قطاع  نحتاج 
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كراسي البحث بمعرض الكتاب نظمها نادي ال�صيدلة

�صيف من�صة نادي الإعالم .. القحطاين:

3 عناصر أساسية لصناعة 
محتوى رياضي جيد

كتب: نايف القحطاين

ت�صارك جامعة امللك �صعود ممثلة بكرا�صي البحث مبعر�ص الريا�ص 

الدويل للكتاب 2019 الذي يقام يف مركز الريا�ص للمعار�ص واملوؤمترات 

خالل الفرتة 6 - 16رجب 1440ه� املوافق 13 - 23 مار�ص2019م.

وي�صكل معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب اأهمية ثقافية حملياً وعاملياً 

كونه يرتبع على اأكرب املن�صات الثقافية وي�صكل اأكرب عر�ص لدور الن�صر 

يف الداخل واخلارج ال�صيما واأنه االأكرب من حيث القوة ال�صرائية.

وتاأتي م�صاركة الكرا�صي البحثية يف معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب 

واالإن�صانية  العلمية  الكرا�صي  واإ���ص��دارات  خمرجات  الإب��راز  2019م 
والهند�صية والطبية، وذلك يف ظل الدور الثقايف والعلمي الذي تقوم به 

اجلامعة. Mودعت الكرا�صي جميع املهتمني واملتابعني لزيارة جناحها 

رقم N10 مبعر�ص الكتاب.

حتت  ال����دواء««  »رح��ل��ة  ال�صيدلة  ن��ادي  نظم 

البجريي،  �صاحة  يف  ال����دواء«  وراء  »م��ا  �صعار 

2019م،  مار�ص   8-7 واجلمعة  اخلمي�ص  يومي 

حمطات،  خم�ص  يف  ال��زوار  الرحلة  وا�صطحبت 

ا�صتخال�ص  م�صادر  االأوىل  املحطة  اأو���ص��ح��ت 

الدواء املتنوعة ما بني طبيعية، وحيوانية، وبحرية، 

و�صناعية اأو خليط بني هذه امل�صادر املختلفة.

ال��دواء  طرق حت�صري  عن  موجز  �صرح  تالها 

م�صتقبالت  طريق  عن  يعمل  ال���دواء  اأن  وكيف 

فيُحدث  اجل�صم  يف  ال���دواء  لها  يتجه  خا�صة 

على  ال��دواء  جتريب  وكيفية  املطلوبة،  الفعالية 

وال�صحية  االأخ��الق��ي��ة  بالطريقة  احل��ي��وان��ات 

ال�صكل  الثالثة؛ مت حتديد  ال�صليمة. ويف املحطة 

�صكل  كل  وعيوب  ومميزات  االأمثل  ال�صيدالين 

وذلك  اأ�صكالها  يف  االأدوي��ة  فتختلف  �صيدالين، 

لعوامل خمتلفة منها اأن بع�ص االأدوية تتك�صر يف 

املعدة، والبع�ص االآخر له طعم �صيئ.

ويف املحطة الرابعة؛ مت عر�ص مرحلة التجارب 

ال��دواء  فعالية  اختبار  تت�صمن  التي  ال�صريرية 

واأمانه، حيث تُقام التجارب على اأ�صخا�ص اأ�صحاء 

ترتاوح اأعدادهم بني 20 اإىل 80 �صخ�صاً لتحديد 

مقدار اجلرعة واالأعرا�ص اجلانبية، ثم بعد ذلك 

تُقام التجارب على املر�صى بعد موافقتهم فتبداأ 

بعينة موؤلفة من 100 �صخ�ص وتتو�صع حتى 3000 

�صخ�ص للتاأكد من فعالية واأمان الدواء، ثم يُ�صّجل 

اآث��اره  مراقبة  وت�صتمر  »�صدر«،  نظام  يف  ال��دواء 

على املر�صى يف العامل بعد طرحه يف االأ�صواق.

ويف املحطة اخلام�صة واالأخرية مت ا�صتعرا�ص 

التيقظ  يف  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  دور 

الدوائي فهي التي تتوىل مهمة االإ�صراف والرقابة 

ومنتجات  الطبية  واالأجهزة  وال��دواء  الغذاء  على 

التجميل واملبيدات واالأعالف من خالل منظومات 

وت�صريعات تهدف اإىل �صمان جودة الرقابة.

كما ا�صتملت الفعالية على ركن توعوي وترفيهي 

جافا  من  مقدمة  و�صيافة  لالأطفال  خم�ص�ص 

كافيه، دوملة، حلويات مزنه وحلويات هيون، ويف 

نهاية الفعالية مت ال�صحب على عدد من اجلوائز 

للح�صور ممثلًة بق�صائم م�صرتيات تقدر ب� 1000 

بقيمة  وكوبون  كنوز،  ريال مقدمة من �صيدليات 

500 ريال مقدم من مطعم باب اليمن.
من  �صخ�صاً   6430 من  اأك��ر  الفعالية  ح�صر 

ح�صور  الفعالية  و�صرف  واأطفال،  ون�صاء  رجال 

ووكيل  ال�صم�صان،  اأو�ص  د.  ال�صيدلة  كلية  عميد 

ع��م��ادة ���ص��وؤون ال��ط��الب ب��اجل��ام��ع��ة د. حممد 

ال�صالح، الذي افتتح الفعالية يف يومها االأول.

البجيري الدواء« بساحة  فعالية »ما وراء 

اجتماع دوري للجنة حفل التخرج
املنظمة  الفرعية  اللجنة  عقدت 

حلفل التخرج الدفعة »58« برئا�صة 

عميد �صوؤون الطالب رئي�ص اللجنة 

جمادى   27 االثنني  ي��وم  اجتماعاً 

جامعة  مبلعب  1440ه�  االآخ����رة 

اللجنة  ون��اق�����ص��ت  ���ص��ع��ود،  امل��ل��ك 

خالل االجتماع االأماكن املخ�ص�صة 

حل�صور االأفراد والعائالت واختيار 

الطالبية،  امل�صرية  انطالق  اأماكن 

التجهيز  ت�صم  اللجنة  اإن  حيث 

واملتابعة، ومتابعة قوائم اخلريجني، 

وال��ت��غ��ذي��ة،  التنظيمية،  وال���ف���رق 

و�صتوا�صل  امل�صالح،  توزيع  وفريق 

هذه اللجان اجتماعاتها الدورية.

تكرمي القحطاين متابعة جتهيزات ملعب اجلامعة الذي �شيحت�شن حفل التخرج

جانب من الركن الرتفيهي لالطفالتقدمي نبذة عن املعر�ض لأحد الزوار


