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���ص��ّرح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

مبنا�صبة  ال��ع��م��ر  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

ذكرى البيعة اخلام�صة لتويل خادم 

�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني 

-حفظه  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

اأن  اململكة  اهلل- مقاليد احلكم يف 

وقد  تاأتي  العظيمة  ال��ذك��رى  ه��ذه 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  حتّققت 

بعهده اإجنازات كثرية على ال�صعيد 

الوطني والإقليمي والدويل؛ وبف�صل 

احلرمني  خ��ادم  جهود  ثم  اهلل  من 

ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأمني 

اململكة  ت��ن��ع��م   - اهلل  اأي��ده��م��ا   -

باخلري والأمن والرفاهية وال�صالم، 

ومل�س اأبناء الوطن يف عهده ما كانوا 

م�صاريع  اإىل حتقيقه من  يطمحون 

كافة؛  امل�صتويات  يف  رائ��دة  تنموية 

القيادة  بحنْكة  نفاخر  يجعلنا  مما 

وتفانيها يف خدمة الوطن واملواطن، 

واحلفاظ على وحدة الوطن وتالحم 

من  الر�صيدة  قيادته  ح��ول  اأبنائه 

اأجل حا�صر زاهر وم�صتقبل م�صرق.

الذكرى  هذه  اإن  معاليه:  واأردف 

تاأتي يف الوقت الذي ي�صهد الوطن 

واملواطن اأثر الروؤية الطموحة التي 

الأم��ري  الأم��ني  العهد  ويل  اأطلقها 

اهلل-  -حفظه  �صلمان  ب��ن  حممد 

م�صتويات  اإىل  بالوطن  للنهو�س 

ال��ب��ل��دان امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى اأ���ص�����س 

املناف�صة العلمية والعملية.
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الجامعة تحتفي بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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ذكرى عظيمة وإنجازات عديدة على مختلف الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية

كتب: يزيد ال�صلي�س- ت�صوير – توفيق 

الغامدي

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  نظمت 

البيعة  ذك��رى  مبنا�صبة  احتفاالً  �صعود 

ال�صريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  اخلام�صة 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

ال��ب��ان��ورام��ا  ب��ه��و  يف  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 

مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي، ح�صر 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  احلفل 

التنفيذي  العام  واملدير  العمر،  ب��دران 

ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ي��ة  الطبية  للمدينة 

عبدالرحمن املعمر، وعميد كلية الطب 

االأق�صام  وروؤ�صاء  ف��ودة،  خالد  الدكتور 

ومدراء االإدارات وعدد من اأع�صاء هيئة 

من  الطبية  املدينة  ومن�صوبي  التدري�س 

وت�صمنت  واالإدارات،  االأق�صام  خمتلف 

خل��ادم  ���ص��وراً  �صم  معر�صاً  الفعالية 

معر�س  اأقيم  كما  ال�صريفني،  احلرمني 

عبدالعزيز  امللك  م�صت�صفى  يف  مماثل 

اجلامعي.

و�����ص����ّرح م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

ذكرى  مبنا�صبة  العمر  ب��دران  الدكتور 

احلرمني  خادم  لتويل  اخلام�صة  البيعة 

ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود -حفظه 

يف  احل���ك���م  م��ق��ال��ي��د  اهلل- 

ال��ذك��رى  ه��ذه  اأن  اململكة 

ال��ع��ظ��ي��م��ة ت���اأت���ي وق��د 

حت���ّق���ق���ت ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

العربية ال�صعودية بعهده 

اإجن�����ازات ك��ث��رة على 

ال�����ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

واالإقليمي والدويل؛ 

وب��ف�����ص��ل م���ن اهلل 

ث����م ج���ه���ود خ����ادم 

ال�صريفني  احلرمني 

و�صمو ويل عهده االأمني - اأيدهما اهلل 

- تنعم اململكة باخلر واالأمن والرفاهية 

وال�صالم، ومل�س اأبناء الوطن يف عهده ما 

كانوا يطمحون اإىل حتقيقه من م�صاريع 

كافة؛ مما  امل�صتويات  رائ��دة يف  تنموية 

وتفانيها  القيادة  بحنْكة  نفاخر  يجعلنا 

واحلفاظ  وامل��واط��ن،  الوطن  خدمة  يف 

اأبنائه حول  وتالحم  الوطن  وحدة  على 

زاهر  اأجل حا�صر  من  الر�صيدة  قيادته 

وم�صتقبل م�صرق.

ال��ذك��رى  ه��ذه  اإن  معاليه:  واأردف 

ي�صهد  الذي  الوقت  تاأتي يف 

الروؤية  اأثر  واملواطن  الوطن 

اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 

االأمر  االأم��ني  العهد  ويل 

حممد بن �صلمان - حفظه 

بالوطن  للنهو�س   - اهلل 

البلدان  م�صتويات  اإىل 

امل���ت���ق���دم���ة ع��ل��ى 

اأ���ص�����س امل��ن��اف�����ص��ة 

والعملية  العلمية 

وامل��ه��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة 

ال���ت���ي تُ���ب���ن���ى ب��ه��ا 

املوؤ�ص�صات،  دول���ة 

وفّعالة  جديدة  تنموية  حلوالً  وتت�صمن 

ملواجهة التحديات ورفع قدرات الكفاءة 

واالإنتاجية مع التو�صع يف اخِلْدمات التي 

واملواطن  الوطن  على  اإيجاًبا  تنعك�س 

اأبناوؤنا  لي�صعد  وامل�صتقبل،  احلا�صر  يف 

اآم���ن يلبي ط��م��وح��ات االأج��ي��ال  ب��وط��ن 

القادمة.

واأ�صار معاليه اإىل اأن االأمة االإ�صالمية 

الكبر  الدور  عهده  يف  تلم�س  والعربية 

اململكة  وق���وف  يف  املتمثل  وال��ع��ظ��ي��م 

�صلمان  امللك  بقيادة  ال�صعودية  العربية 

بن عبدالعزيز و�صمو ويل عهده االأمني 

- حفظهما اهلل - يف مواجهة االأزمات 

اخلانقة، واملنعطفات اخلطرة التي متر 

التي  للموؤامرات  والت�صدي  االأم��ة،  بها 

لتعك�س  ومتزيقها؛  لتفريقها  لها  حتاك 

على  الكبر  ال�صعودية  القيادة  حر�س 

اإمياًنا  بها؛  والنهو�س  االأم��ة  م�صتقبل 

الدينية  املكانة  تقت�صيه  ال��ذي  ب��ال��دور 

جتاه  ال��دول  بني  اململكة  تتبواأها  التي 

ق�صايا االأمة االإ�صالمية والعربية.

وختم معاليه بقوله: جت�صيداً مل�صاعر 

االأر���س  لهذه  االنتماء  و�صدق  ال��وف��اء، 

املباركة، واإخال�س العمل من اأجل تقّدم 

ورفعة بالدنا بني االأمم؛ ي�صرين - با�صم 

بهذه   - ومن�صوبيها  �صعود  امللك  جامعة 

الّتهاين  اأرف���ع  اأن  العظيمة  املنا�صبة 

ال�صريفني،  والتربيكات خلادم احلرمني 

و�صمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل 

عز  اهلل  �صائاًل  كافة،  الوطن  والأبناء   -

وجل اأن يحفظ هذا البلد وقادته، ويدمي 

عليه نعمة االأمن واال�صتقرار، واأن ين�صر 

املرابطني  ال��ب��وا���ص��ل  ج��ن��ودن��ا  ويحفظ 

الدفاع  �صبيل  الواجب يف  ي��وؤدون  الذين 

عن الوطن و�صالمته.

هناأ القيادة الر�شيدة وال�شعب الويف بذكرى البيعة

مدير الجامعة: نفاخر بحنكة القيادة وتفانيها 
في خدمة الوطن والمواطن



تركز اململكة على مر تاريخها على التعليم كاأ�سا�س 

للنه�سة والتقدم، وهو ما انعك�س على التطور الكبري 

الذي �سهده القطاع التعليمي ليحل يف مرتبة متقدمة 

ا. ا وعربًيّ عاملًيّ

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  يرى   -

اأ�صا�صية  اأن التعليم ركيزة  عبدالعزيز - حفظه اهلل - 

تتحقق بها تطلعات �صعوب اأمتنا االإ�صالمية نحو التقدم 

املعارف  يف  احل�صاري  وال��رق��ي  والتنمية  واالزده���ار 

والعلوم النافعة وال�صباب هم اأمل االأمة وعدة امل�صتقبل.

- كما يوؤكد ويل العهد االأمر حممد بن �صلمان اأن 

»طموحنا هو اأن نكون �صمن اأف�صل 30 اإىل 20 نظاًما 

تعليمًيّا ومنلك كل �صيء لتحقيق ذلك«.

اإن   :- اهلل  رحمه   - عبداهلل  امللك  قال  و�صابًقا   -

رئي�صية  ورك��ي��زة  متميز  من��وذج  اململكة  يف  »التعليم 

ال��روة  هم  القادمة  واالأج��ي��ال  والتنمية،  لال�صتثمار 

احلقيقية، واالهتمام بهم هدف اأ�صا�صي«.

امللك  ت�صريحات  اأبرز  جاءت  مت�صل،  �صياق  ويف   -

»كانت  ق��ال:  حيث  التعليم،  عن   - اهلل  رحمه   - فهد 

اأف�صل اأيامي التي اأعتز بها ما�صًيا وحا�صًرا وم�صتقباًل 

املعارف  وزارة  باأعمال  فقمت  تعاىل  اهلل  �صرفني  اأن 

الذي  االأ�صا�صي  ال�صيء  هو  العلم  باأن  الكامل  الإمياين 

تعتمد عليه االأمم«.

- وكان للملك في�صل رحمه اهلل مقولة تاريخية: »لو 

مل اأكن ملًكا لوددت اأن اأكون معلًما«.

- اأما امللك املوؤ�ص�س عبدالعزيز طيب اهلل ثراه فقد 

قال: »ولي�س من يعلم كمن ال يعلم، قليل من العلم يبارك 

فيه خر من كثر ال يبارك فيه، والربكة يف العمل«.

اإجنازات تعليمية

ال�صابقة من عهد  الفرتة  التعليم، �صهدت  يف جمال 

ب�صم  ملكي  اأمر  اإ�صدار  عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك 

برنامج  اإىل  اخلا�صة  نفقتهم  على  باخلارج  املبتعثني 

خادم احلرمني ال�صريفني للبعثات اخلارجية.

من  العديد  ال�صريفني،  احلرمني  خ��ادم  اأطلق  كما 

واإطالق  اجلامعي،  التعليم  لتطوير  النوعية  املبادرات 

اجلامعات  الأهم  لالبتعاث  وبعثتك«  »وظيفتك  برنامج 

بعد  للمبتعثني  وظ��ائ��ف  وت��وف��ر  امل��ت��ق��دم��ة،  ب��ال��دول 

عودتهم.

اجلامعات  يف  العلمي  البحث  م��راك��ز  تطوير  ومت 

وق��درت��ه��ا  م�صاحتها  ب��زي��ادة  التعليمية؛  وامل��ن�����ص��اآت 

بها  التعليمية  العملية  متطلبات  وتلبية  اال�صتيعابية، 

لتح�صني اأدائها العام.

و�صهد التعليم نقلة كبرة با�صتثمار التقنية يف تطوير 

ن�صر  منها  خمتلفة،  ط��رق  خ��الل  من  وذل��ك  التعليم، 

تطبيقات التعلم االإلكرتوين، والتعلم عن بُعد.

خدمة احلرمني ال�سريفني

ب��خ��دم��ة احل��ج��اج  امل��م��ل��ك��ة  ا���ص��ط��الع  م��ن منطلق 

واملعتمرين، فقد جاء برنامج »خدمة �صيوف الرحمن« 

الفر�صة لعدد  2030 الإتاحة  روؤية  اأولويات  راأ�س  على 

وقد  والعمرة،  احلج  منا�صك  الأداء  امل�صلمني  من  اأكرب 

اأثمر هذا الربنامج املبارك جناح اململكة يف ا�صت�صافة 

اأعداد اأكرب من احلجاج واملعتمرين عاماً بعد عام. 

احلرمني  خ��ادم  د�صن   ،2019 مايو/اأيار   28 وي��وم 

�صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 

العهد، برنامج  بح�صور االأمر حممد بن �صلمان ويل 

اململكة  روؤي��ة  برامج  اأح��د  الرحمن،  �صيوف  خدمة 

.2030
ال�صريفني  احلرمني  تو�صعة  م�صاريع  توا�صلت  كما 

وتطوير امل�صاعر املقد�صة يف م�صاريع تعترب االأ�صخم 

الرحمن  التي�صر على �صيوف  اأجل  التاريخ، ومن  يف 

ملاليني  والت�صهيالت  اخل��دم��ات  م��ن  امل��زي��د  وت��ق��دمي 

احلجاج واملعتمرين، فقد متت اإعادة هيكلة تاأ�صرات 

الزيارة واحلج واإلغاء ر�صوم تكرار العمرة.

الريا�س مركز �سنع القرار

�صلمان  امللك  عهد  ال�صعودية يف  العا�صمة  حتولت 

اململكة  يف  لي�س  ال��ق��رار  ل�صنع  رئي�صية  مدينة  اإىل 

فح�صب بل اأي�ًصا على م�صتوى اخلليج واملحيط العربي 

واالإ�صالمي؛ ففي عهد امللك �صلمان، احت�صنت عدًدا 

من القمم الدولية والعربية واالإ�صالمية، كما �صهدت 

زيارات على م�صتوى عاملي رفيع، اأبرزها زيارة الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب الريا�س.

جمموعة الع�سرين

وخالل فرتة حكم امللك �صلمان، �صاركت ال�صعودية 

تركيا،  اأملانيا،  االأرج��ن��ت��ني،  ب��دول  الع�صرين  قمة  يف 

يف  القمة  رئا�صة  اململكة  وت�صلمت  واليابان،  ال�صني، 

1 دي�صمرب 2019، و�صوف تعقد يف 21-22 نوفمرب 
2020 يف مدينة الريا�س يف ال�صعودية، و�صتكون هذه 

ال�صعودية،  ت�صت�صيفها  الع�صرين  ملجموعة  قمة  اأول 

منطقة  ت�صت�صيفها  الع�صرين  ملجموعة  قمة  وث��اين 

ال�صرق االأو�صط.

من  الثالث  ال�صبت  ي��وم  �صادف 

املوافق  1441ه�  االآخ��ر  ربيع  �صهر 

مرور  منا�صبة  2019م  نوفمرب   30
خ��ادم  ت���ويل  ع��ل��ى  اأع�����وام  خم�صة 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه اهلل - 

مقاليد احلكم ملًكا للمملكة العربية 

ال�صعودية.

واملقيمون  اململكة  �صعب  واحتفى 

بقلوب  املنا�صبة  بهذه  اأر�صها  على 

باالإجنازات  �صغوفة  مطمئنة  حمبة 

ال��ع��ط��اء، يف جم��االت  ممتنة خل��ر 

بحوا�صهم  يالم�صون  كافة،  احلياة 

ال���ت���ط���ور ال�����ذي ت�����ص��ه��ده اأج���ه���زة 

وموؤ�ص�صات الدولة يف خمتلف اأنحاء 

اململكة.

وي�صعى خادم احلرمني ال�صريفني 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 

ق��وة  ب��ك��ل   – اأّي�����ده اهلل   – ���ص��ع��ود 

وعزم وحزم من خالل ور�س العمل 

الكربى اإىل توفر اخلر والرفاهية 

للمواطن الذي يبادله احلب والوالء 

معاين  اأ�صمى  ج�صدت  ���ص��ورة  يف 

التفاف الرعية حول الراعي.

مبايعة  م��ن��ذ  اململكة  و���ص��ه��دت 

امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

 - �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

املنجزات  من  املزيد   - اهلل  حفظه 

ام��ت��داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��الق��ة  التنموية 

خمتلف  يف  ال�صا�صعة  م�صاحاتها 

والتعليمية  االقت�صادية  القطاعات 

والنقل  واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال�صحية 

والكهرباء  وال�صناعة  واملوا�صالت 

واملياه والزراعة، وت�صكل يف جمملها 

بال�صمولية  متيزت  جليلة  اإجن��ازات 

وتنميته؛  الوطن  بناء  يف  والتكامل 

دول  بني  جديد  رقم  يف  ي�صعها  ما 

العامل املتقدمة.

وق�����د بُ����وي����ع خ������ادم احل���رم���ني 

ال�����ص��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب��ن 

اهلل  �صعود - حفظه  اآل  عبدالعزيز 

- ملًكا للمملكة العربية ال�صعودية يف 
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اأكر  ق�صى  اأن  بعد  2015م،  يناير 

من عامني ون�صف العام ولًيا للعهد 

اإثر  ال��وزراء؛  جمل�س  لرئي�س  ونائًبا 

باأمر  2012م  يونيو   18 يف  تعيينه 

من�صبه  يف  حينها  بقي  كما  ملكي 

الذي  املن�صب  وه��و  للدفاع،  وزي��ًرا 

2011م،  نوفمرب   5 يف  فيه  ُع���نّي 

اأمًرا  �صلمان  امللك  كان  ذلك  وقبل 

خم�صني  من  الأكر  الريا�س  ملنطقة 

عاًما.

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  ُول��د 

�صوال  �صهر  من  اخلام�س  �صعود يف 

دي�صمرب   31 املوافق  1354ه�  �صنة 

االب��ن  وه��و  ال��ري��ا���س،  1935م يف 
اململكة  ملوؤ�ص�س  والع�صرون  اخلام�س 

عبدالعزيز  امللك  ال�صعودية  العربية 

اآل �صعود رحمه اهلل.

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  ن�صاأ 

يف  امللكي  الق�صر  يف  اإخ��وان��ه  م��ع 

الريا�س، حيث كان يرافق والده يف 

اللقاءات الر�صمية مع ملوك وحكام 

العامل.

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  تلقى 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 

مدر�صة  يف  املبكر  تعليمه  �صعود 

فيها  در�س  بالريا�س، حيث  االأمراء 

احلديثة،  والعلوم  الدينية  العلوم 

وختم القراآن الكرمي كاماًل، وهو يف 

�صن العا�صرة على يد اإمام وخطيب 

عبداهلل  ال�صيخ  احل���رام  امل�صجد 

امللك  اأبدى  خياط رحمه اهلل، وقد 

ال�صغر  منذ  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

اهتماًما بالعلم، وح�صل على العديد 

واجلوائز  الفخرية  ال�صهادات  من 

االأكادميية.

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  توىل 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 

�صعود من�صب اأمر منطقة الريا�س؛ 

العربية  اململكة  مناطق  اأكرب  اإحدى 

وال�صكان  امل�صاحة  يف  ال�صعودية 

مهمة  مرحلة  يف  الدولة  وعا�صمة 

ُعنّي  حيث  املدينة،  هذه  تاريخ  من 

بداية اأمًرا ملنطقة الريا�س بالنيابة، 

عمره  من  ع�صرة  التا�صعة  يف  وه��و 

املوافق  1373ه�  رجب   11 بتاريخ 

16 مار�س 1954م وبعد عام واحد 
ُعنّي - حفظه اهلل - حاكًما ملنطقة 

وزير،  برتبة  عليها  واأمًرا  الريا�س، 

1374ه�  �صعبان   25 بتاريخ  وذلك 

املوافق 18 اأبريل 1955م.

الريا�س  ملنطقة  اأم���ًرا  وا�صتمر 

اأ���ص��رف  الأك���ر م��ن خم�صة ع��ق��ود، 

املنطقة  حتول  عملية  على  خاللها 

ي�صكنها  احلجم  متو�صطة  بلدة  من 

حوايل 200 األف ن�صمة اإىل اإحدى 

اأ���ص��رع ال��ع��وا���ص��م من���ًوا يف ال��ع��امل 

العربي اليوم.

من  ه��ذه  النمو  ف��رتة  ت��خ��ُل  ومل 

ت��راف��ق  ال��ت��ي  ال�صعبة  ال��ت��ح��دي��ات 

قدرة  اأثبت  لكنه  التنمية،  م�صرة 

ع��ال��ي��ة ع��ل��ى امل����ب����ادرة، وحت��ق��ي��ق 

االإجن���������ازات، وب���ات���ت ال��ع��ا���ص��م��ة 

املدن  اأغنى  اإحدى  اليوم  ال�صعودية 

لل�صفر  اإقليمًيا  ومركًزا  املنطقة،  يف 

والتجارة.

وقد �صهدت الريا�س خالل توليه 

االإمارة اإجناز العديد من م�صروعات 

الطرق  الكربى، مثل  التحتية  البنية 

وامل���دار����س،  واحل��دي��ث��ة،  ال�صريعة 

اإىل  واجل��ام��ع��ات،  وامل�صت�صفيات، 

ج���ان���ب امل���ت���اح���ف واالإ�����ص����ت����ادات 

الريا�صية ومدن الرتفيه، وغرها.

وت�����ص��م ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

املعمارية  املعامل  من  عدداً  الريا�س 

م�صاحة  على  متتد  وه��ي  ال��ب��ارزة، 

مدن  اأك��رب  اإح��دى  عمرانية جتعلها 

العامل م�صاحة.
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أبرز تصريحات ملوك السعودية عن التعليم
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والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ���س��وؤون  عميد  اأ���س��در 

بتكليف  اإدارياً  الدكتور �سعد بن عمران، قراراً 

قبول  على  م�سرفاً  بالعمل  العمر  فهد  الأ�ستاذ 

طالب املنح.

العمر

الطب لطالبات  يحاضر  فريق صيني 

ممثاًل  احل��ي��وان  علم  ق�سم  نظم 

وبالتعاون  الب�سر  غ��ادة  بالدكتورة 

مع برنامج ال�سراكة العلمية الدولية 

حما�سرتني للربوفي�سور »واجن زوا« 

من جامعة ناجننغ بجمهورية ال�سني 

بكلية  البحثي  وف��ري��ق��ه  ال�سعبية، 

انتهاء  وفور  الطالبات،  بفرع  الطب 

املحا�سرة التي ح�سرها العديد من 

بجولة  البحثي  الفريق  قام  املهتمني 

حازت  حيث  العلوم  كلية  معامل  يف 

تال  البحثي،  الفريق  اإع��ج��اب  على 

ذلك زيارة لكر�سي اأبحاث املوؤ�سرات 

احليوية بفرع الطالب.

با�ست�سافة  اجلولة  ه��ذه  تّوجت 

عميد كلية العلوم د. نا�سر الداغري 

حيث  البحثي،  وفريقه  للربوفي�سور 

مت الطالع على اآخر امل�ستجدات يف 

جمال التعاون الدويل، وانتهى اللقاء 

على  الب�سر  غ��ادة  الدكتورة  ب�سكر 

وحتقيق  عامل  زمالة  برنامج  اإجناح 

مع  املتميز  الن�سر  وهو  منه  الهدف 

علماء متميزين، وقام العميد بتوزيع 

البحثي تكرمًيا  الفريق  الدروع على 

لهم واأخذ ال�سور التذكارية.

ح�سل برنامج الو�سول ال�سامل بجامعة امللك �سعود 

على جائزة التميز، من جمل�س العامل الإ�سالمي لالإعاقة 

لق�سايا  ودع��م��ه  الربنامج  جلهود  تقديراً  والتاأهيل، 

الطريقي  الدكتور حممد  قام  حيث  والتاأهيل،  الإعاقة 

رئي�س جمل�س العامل الإ�سالمي لالإعاقة والتاأهيل مبنح 

التنفيذي  املدير  العجمي  نا�سر  للدكتور  التكرمي  درع 

لربنامج الو�سول ال�سامل وفريق العمل بالربنامج.

وتاأتي هذه اجلائزة تقديراً جلهود الربنامج يف الإقرار 

ب���احل���ق الأ���س��ا���س��ي 

ل��ك��اف��ة الأ���س��خ��ا���س 

ال������و�������س������ول  يف 

لأع�����ل�����ى م�����س��ت��وى 

م����ن ال���س��ت��ق��الل��ي��ة 

والعتماد على الذات 

مبا  الأن�سطة،  واأداء 

يتما�سى مع قدراتهم 

واإع���اق���ات���ه���م، ورف���ع 

كفاءة البيئة امل�ساندة 

لالأفراد ذوي الإعاقة يف التعليم.

من جانبه اأبدى الدكتور الطريقي �سعادته بوجود مثل 

التعليم  يف  الإعاقة  ذوي  الطالب  لدعم  الربنامج  هذا 

العايل واأو�سى بنقل جتربة الربنامج لدعم الأفراد ذوي 

الإعاقة بالعامل الإ�سالمي يف جمالت التعليم والتقنية 

امل�ساعدة والو�سول املكاين.

الرجل« مسابقة ألفضل تصميم عن »صحة 

الشامل الوصول  لبرنامج  تميز  ..وجائزة 

اجلمعية  ن��ظ��م��ت 

ل�سحة  ال�����س��ع��ودي��ة 

مع  بالتعاون  ال��رج��ل 

الطبي  التعليم  ق�سم 

م�سابقة على م�ستوى 

ط���الب ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 

ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��ن��ة   -

ت�سميم  لأف�����س��ل   -

اإن����ف����وج����راف����ي����ك، 

�سليمان  د.  باإ�سراف 

ال�سمري امل�سرف على مقرر التطوع وع�سو جمل�س اإدارة 

باجلمعية ال�سعودية ل�سحة الرجل، وذلك يوم الثالثاء 6 

ربيع الثاين 1441ه� املوافق 4 دي�سمرب 2019يف كلية 

الطب تزامناً مع احلملة التوعوية الأوىل التي اأطلقتها 

اجلمعية يف �سهر نوفمرب.

وتاأتي هذا امل�سابقة من منطلق حر�س اإدارة اجلمعية 

على حتقيق ر�سالتها التي ت�سب يف ن�سر ثقافة �سحة 

الال�سفية  الأن�سطة  ودعم  املجتمع،  اأف��راد  بني  الرجل 

الفائز  تكرمي  ويتم  ال��ط��الب،  بني  املناف�سة  روح  وب��ث 

بجائزة مادية قدرها 5000 ريال. 

بالتوعية  الرجل  ل�سحة  ال�سعودية  اجلمعية  قامت 

اأمرا�س  منها:  الرجل  ت�سيب  اأم��را���س  جمموعة  من 

ارتفاع  ال�سكري،  مر�س  الذكورة،  اأمرا�س  الربو�ستات، 

ال�سمنة،  ال��ذك��وري،  ال�سلع  الدهون،  ارتفاع  ال�سغط، 

املهنية  الإ�سابات  التدخني،  النف�سية،  ال�سطرابات 

التبول  الرجال،  عند  البول  �سل�س  النقر�س،  وغريها، 

الالاإرادي عند البالغني.

املكونة  التحكيم  جلنة  على  عر�سها  مت  النهاية  يف 

د.  الطبي،  التعليم  ق�سم  رئي�سة  �سليمان  منى  د.  من 

ال�سعودية  باجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  عمري  حممد 

ل�سحة الرجل، د. عبدال�سالم مدخلي ا�ست�ساري بق�سم 

العالقات  اإدارة  مدير  املن�سور  عبدالرحمن  الأورام، 

والزميل  اجلامعية،  الطبية  باملدينة  والت�سال  العامة 

ماجد القا�سم من �سحيفة ر�سالة اجلامعة، اأريج باهمام 

رئي�سة التثقيف ال�سحي.

ويف النهاية مت تقييم امل�ساريع وفق معايري معينة، ومت 

�سغط  ارتفاع  عن  لإنفوجرافيك  الفائز  الفريق  اإعالن 

الدم من عمل وت�سميم الطالب: بدر الوهيبي، ها�سم 

ب�سام، حم�سن املطريي، في�سل العمر، عبداهلل النويبت.

المتقدم«  »التصنيع 
عالمي  مؤتمر  يشارك في 
املهند�س  ال��دك��ت��وراه  طالب  مثل 

معهد  عبده  عبداهلل  مطيع  با�سم 

الت�سنيع املتقدم يف املوؤمتر الدويل 

الت�سنيع  وه��ن��د���س��ة  امل����واد  ل��ع��ل��وم 

عقد  وال���ذي   »MSME 2019«

يف  ال�سني،   – ج��وان��زو  مدينة  يف 

 .2019 ن��وف��م��رب   9  -  7 ال��ف��رة 

املتحدثني  من  عدد  املوؤمتر  ح�سر 

يف  مرموقني  وباحثني  علماء  م��ن 

جمايل الت�سنيع املتقدم وعلم املواد 

وعر�س  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  م��ن 

املهند�س با�سم بحًثا بعنوان »حتليل 

اآلة  تاأثري  لعوامل  الأمثلية  واإيجاد 

فوق  املوجات  با�ستخدام  الت�سنيع 

ال�سوتية ملادة الزركونيا«  

 Parametric analysis and
 optimization of rotary
 ultrasonic machining
 of zirconia« ZrO2«

ه��ذا  يف  و���س��ارك   .»ceramics
��ا ك��ل م���ن  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ح��ث اأي�����سً

وال��دك��ت��ور  التميمي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ه�����س��ام اخل��ل��ي��ف��ة امل�����س��رف على 

وا�ستهل  املتقدم.   الت�سنيع  معهد 

بتقدمي موجز عن  العر�س  الباحث 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود وع���ن معهد 

العمل  وت�سمن  املتقدم  الت�سنيع 

واإي��ج��اد  وحتليل  درا���س��ة  البحثي 

الأمثلية لعوامل الت�سغيل با�ستخدام 

الألرا�سونيك ومدى تاأثري العوامل 

املتغرية يف التقنية امل�ستخدمة على 

اأ�سطح القنوات  اأبعاد و�سالمة  دقة 

مادة  ت�سكيلها يف  التي مت  الدقيقة 

الزركونيا لأغرا�س طبية.
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تغطية: وليد احلميدان

رع�������ى �����س����اح����ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي 

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

منطقة  اأم���ر  ن��ائ��ب  عبدالعزيز  ب��ن 

ال���ري���ا����ض، ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، حفل 

اف����ت����ت����اح ف���ع���ال���ي���ة ال�����ي�����وم ال���ع���امل���ي 

لاأ�سخا�ض ذوي الإعاقة حتت �سعار 

واملعر�ض  الو�سول«  �سهل  »م�ستقبل 

امل�ساحب له يف بهو اجلامعة.

دور ريادي

�أل��ق��ى معايل  ب��د�ي��ة �حل��ف��ل  يف 

مدير �جلامعة �لدكتور بدر�ن �لعمر 

كلمة قال فيها: »�إن �الحتفال باليوم 

�لعاملي للإعاقِة يف هذ� �ليوم يعك�س 

حكومة  توليه  �ل��ذي  �حلر�س  م��دى 

–حفظه  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم 

�لغالية،  �لفئة  بتلَك   – ورع��اه  �هلل 

�لقيادة  لتوجيهات  ت��اأك��ي��د�ً  وي��اأت��ي 

�الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  بتوفري  �ل��ر���ش��ي��دة 

�ملادية و�ملعنوية، و�لعلمية و�لب�شرية 

خل��دم��ة �الأ���ش��خ��ا���س ذوي �الإع��اق��ة 

ويف  �لتعليم  يف  حقوقهم  ومنحهم 

باالآخرين،  �أ�شوة  �ملجاالت  خمتلف 

�لذي  �حلنيف  ديننا  بتعاليم  وعمًل 

�الإع��اق��ة  ذوي  ي��اأم��رن��ا مب�����ش��اع��دة 

و�اله��ت��م��ام ب��ه��م وت��وف��ري �ل��رع��اي��ة 

باالتفاقيات  و�لتز�ًما  لهم،  �لكاملة 

�أقرتها �الأمم �ملتحدة  �لتي  و�ملو�ثيق 

و�لت�شريعية  �حلقوقية  و�ملوؤ�ش�شات 

�الحتياجات  ذوي  حلقوق  �لكافلة 

عليها،  �ململكة  توقيع  بعد  �خلا�شة 

�لريادي  بدورها  �إمياناً  ذلك  وياأتي 

�لغالية  �لفئة  ه��ذه  حق  �شمان  يف 

جميع  لهم  يكفل  مب��ا  قلوبنا  على 

حقوقهم و�الرتقاء بكل ما يتعلق بهم، 

و�لعمل على متكينهم وتذليل �ل�شبل 

يو�جهونها  �لتي  �مل�شاعب  وتخّطي 

من خلل دعم ق�شايا �الإعاقة.

م�ساركون يف التنمية

�إن �الإع��اق��ة يف �لوعي  و�أ���ش��اف: 

درجتها،  �أو  نوعها  كان  مهما  �لعام، 

�أم��ام  لل�شت�شلم  م�شوغاً  لي�شت 

حافز  و�إمنا  �ل�شائك،  �حلياة  م�شار 

ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي و�إث����ب����ات �ل����ذ�ت، 

�شخ�س  �إىل  �لتحول  على  و�ل��ق��درة 

فاعل م�شهم مندمج �شمن جمتمعه، 

ذوي  تعطل  �لتي  �حل��و�ج��ز  وك�شر 

�لعمل، مما  يف  حقهم  من  �الإع��اق��ة 

�لتنمية  يف  �مل�شاركة  م��ن  ميكنهم 

�ل�شاملة ملجتمعهم ووطنهم.

بنية حتتية متكاملة

و�أكد �لعمر �أن جامعة �مللك �شعود 

فتحت  �لتي  �جلامعات  �أو�ئ���ل  م��ن 

�أبو�بها لقبول �لطلب ذوي �الإعاقة، 

ذوي  خدمة  ر�ئ��دة يف جم��ال  وتعد 

�الإعاقة؛ حيث �أن�شاأت مركز�ً يعد من 

�ملر�كز على م�شتوى جامعات  �أو�ئل 

�ململكة ودول �خلليج، وقامت بتطوير 

�لبنية �لتحتية مبا يتنا�شب مع جميع 

�الإعاقات باأعلى �ملو��شفات �لعاملية، 

�لذي  �لريادي  بالدور  منها  و�إمياًنا 

فاإنها  �ملجتمع؛  خ��دم��ة  يف  تقدمه 

حتتفل باليوم �لعاملي لذوي �الإعاقة، 

بهذ�  �لعامل  دول  �حتفال  مع  تز�مناً 

بحقوق  للتوعية  يهدف  �لذي  �ليوم 

وو�جبات ذوي �الإعاقة.

خدمات متكاملة

�ألقى �لرئي�س �لتنفيذي  بعد ذلك 

لهيئة رعاية �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة 

�لدكتور ه�شام �حليدري كلمة، �شكر 

هذ�  �إح��ي��اء  يف  �أ�شهم  من  كل  فيها 

�حلدث �لعاملي �لذي ي�شادف �لثالث 

رعاة  من  ع��ام  كل  من  دي�شمرب  من 

�أن  و�أكد  كرمي،  وح�شور  وم�شاركني 

للأ�شخا�س  �لعاملي  باليوم  �الحتفال 

ذوي �الإعاقة يتو�فق مع روؤية �ململكة 

�لقيادة  �هتمام  �إن  حيث   ،2030
ياأتي  �الإع��اق��ة  ذوي  باالأ�شخا�س 

على  وت��اأك��ي��ًد�  جلهودها  �م��ت��د�ًد� 

ر�قية  منظومة  توفري  يف  حر�شها 

من �خلدمات �ملتكاملة.

جهة ت�سريعية رقابية

و�أ�����ش����اف: م���ن ه����ذه �جل��ه��ود 

�إن�شاء هيئة رعاية �الأ�شخا�س ذوي 

رقابية  ت�شريعية  كجهة  �الإع��اق��ة 

ت�شهم يف تعزيز تكاملية �لقطاعات 

�ملختلفة بغية حتقيق �الأد�ء �الأمثل، 

�لتي  �ملقّدمة  باخلدمات  و�لنهو�س 

ت�شمن حياة كرمية للأ�شخا�س ذوي 

�الإعاقة على �لنحو �لذي ي�شهم يف 

ومتكينهم  حقوقهم  على  �حلفاظ 

و�ملهنية  �لعامة  ودجمهم يف �حلياة 

مبا يتو�فق مع دور كل منظومة من 

منظومات �ملجتمع وجهاته �لر�شمية 

و�خلا�شة.

مهام جوهرية

ون��وه �حل��ي��دري ب��ال��دور �ملحوري 

رع��اي��ة  هيئة  ب��ه  ��شطلعت  �ل���ذي 

وتبّنيها  �الإع��اق��ة  ذوي  �الأ�شخا�س 

�إىل  تهدف  �لتي  �جلوهرية  �مل��ه��ام 

ح��ي��اة  ت�شهيل  ���ش��اأن��ه  م���ن  م���ا  ك���ل 

�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة و�ال�شتفادة 

�إمكانياتهم  و�شقل  خ��رب�ت��ه��م  م��ن 

وتعزيز تو�جدهم يف م�شهد ح�شاري 

يوؤمن بتنوع قدر�ت �أفر�ده و�ختلف 

للعبور  باأيديهم  �آخ��ًذ�  �حتياجاتهم، 

من �لعاطفة �إىل �حلقوق من خلل 

�شن �الأنظمة و�لقو�نني و�لت�شريعات 

�أهد�فهم  حتقيق  لهم  ت�شمن  �لتي 

�إن  حيث  �ملجتمع،  يف  و�ندماجهم 

�لو�شول  مفتاح  ه��ي  �حل��ق��وق  لغة 

كما  و�ملتكاملة،  �ل�شاملة  للخدمات 

نحر�س يف �ليوم �لعاملي للأ�شخا�س 

ذوي �الإعاقة �أن نكون حلقة �لو�شل 

�لعام »م�شتقبل  لتج�شيد �شعار هذ� 

عملي  ب�����ش��ك��ل  �ل���و����ش���ول«  ���ش��ه��ل 

من خلل  �لو�قع  �أر�س  على  وفّعال 

فعاليات ومز�يا تقدم خلل �ملعر�س 

�مل�شاحب للحتفالية.

تكرمي الرعاة

ب��ع��د ذل����ك ك����رم ر�ع�����ي �حل��ف��ل 

�لد�عمني ورعاة �لفعالية، وهم بنك 

�لبلد، و�ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء، 

و�شركة زين، �شركة �ملر�عي، و�ملركز 

�ل�شعودي للم�شوؤولية �الجتماعية.

معر�ض م�ساحب

�الأم���ري  ذل���ك د���ش��ن �شمو  ع��ق��ب 

�ملعر�س  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  حم��م��د 

�مل�شاحب، �لذي �شارك فيه 60 جهة 

�ل�شحية  و�جلمعيات  �مل��ر�ك��ز  م��ن 

و�الإر���ش��ادي��ة  و�ل��رب��وي��ة  و�لعلمية 

�لنف�شية �حلكومية و�خلا�شة.

عدة  �شملت  �لفعالية  �أن  ي��ذك��ر 

فعاليات كور�س عمل وق�ش�س جناح، 

حتت  للجميع  ري��ا���ش��ي  وم���ار�ث���ون 

عنو�ن » رو�د �الأمل«.

برعاية نائب اأمري الريا�ض

»مستقبل« األشخاص ذوي اإلعاقة »سهل الوصول« في بهو الجامعة

الرياض أمير  لنائب  إبداعية  لوحة 
�لرئي�س  ق��دم  �حلفل  نهاية  مع 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز �ل�����ش��ع��ودي 

�إبر�هيم  �الجتماعية  للم�شوؤولية 

�مل��ع��ط�����س ه��دي��ة ل���ر�ع���ي �حل��ف��ل 

�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري حممد 

عبد�لعزيز  ب��ن  عبد�لرحمن  ب��ن 

عبارة عن لوحة �إبد�عية من �إعد�د 

�أحد ذوي �الإعاقة.

وتقديره  �شكره  �ملعط�س  ورف��ع 

�الأم���ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو  ل�شاحب 

حممد بن عبد�لرحمن نائب �أمري 

تكرميه  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س  منطقة 

للمركز، و�أكد �عتز�زه بهذ� �لتكرمي 

وقبوله �لهدية �خلا�شة عبارة عن 

ل��وح��ة م��ن �إب���د�ع���ات �أح���د ذوي 

يتم  �أن  �شموه  �الإعاقة، حيث وجه 

و�شعها يف جمل�شه �خلا�س تعبرًي� 

للملك  �الإع���اق���ة  ذوي  ح��ب  ع��ن 

�شلمان وهو �لر�عي و�لد�عم �الأول 

لهم د�ئماً.

كما �شكر �ملعط�س معايل مدير 

�لتي  �لثناء  كلمات  على  �جلامعة 

حت���دث ب��ه��ا ع��ن��ه، وق����ال: معايل 

�ملدير �أخجلني بكلماته وثنائه على 

�الجتماعية،  �مل�شوؤولية  يف  متيزي 

وكوين �أحد �أهم �شخ�شية يف هذ� 

نقدمها  �لتي  �لرب�مج  و�أن  �ملجال 

ه���ي �الأم���ي���ز و�الأف�������ش���ل، وه���ذ� 

يعمل  مل��ن  معاليه  دع��م  على  ي��دل 

باإخل�س ويعطي كل ذي حق حقه.

وكانت �للوحة �لتي مت تقدميها 

�أحد  �إب��د�ع��ات  من  �الأم��ري  ل�شمو 

�شمن  عر�شها  مت  �الإع��اق��ة  ذوي 

م��ع��ر���س »���ش��ل��م��ان يف ع��ي��ون��ه��م« 

�لذي �شم �أكرث من ٢٠٠ لوحة من 

تعبرًي� عن  �الإعاقة  �إبد�عات ذوي 

حبهم للملك �شلمان و�أنه �أول و�أهم 

د�عم لهم.

د. العمر: الجامعة تضمن حق هذه الفئة الغالية وتسعى لالرتقاء 
بكل ما يتعلق بهم وتمكينهم

اإلعاقة ليست مسوغًا لالستسالم أمام التحديات بل حافز على 
التحدي وإثبات الذات

د.الحيدري: لغة الحقوق هي مفتاح الوصول ونحرص 
أن نكون حلقة وصل لتجسيد شعار هذا العام
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األهلي  الجامعي  التعليم  وكيلة 
االستثمار في  تجربة  تقف على 

إماراتية جامعات 

قام وفد من وكالة التعليم الأهلي اجلامعي برئا�سة وكيلة التعليم الأهلي 

اجلامعي الدكتورة رمية بنت �سالح اليحيا بزيارة لعدد من اجلامعات يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، ومنها جامعة ال�سارقة، وجامعة اخلليج الطبية، 

وال�ستثمار  التعليم  جمال  يف  العالقات  تعميق  بهدف  عجمان؛  وجامعة 

والبحثية  التكنولوجية  اخلببرات  وتبادل  التعاون  �سبل  وبحث  الجنبي، 

والأكادميية واملجتمعية مع املوؤ�س�سات العلمية يف عدد من املجالت العلمية 

والطبية والبحثية.

كما هدفت الزيارة للتعرف عن قرب على التجربة الإماراتية يف ت�سجيع 

ال�ستثمار والوقوف على جودة املخرجات التعليمية ومعايري اختيار اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلا�سة والأجنبية املعرتف بها وطرح جمموعة 

من املقرتحات لبناء عالقات ت�ساركية ا�ستثمارية بني البلدين ال�سقيقني.

قّدم معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ التهنئة خلادم 

حفظه اهلل -  احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – 

مقاليد  وتوليه  البالد،  على  ملكاً  ملبايعته  اخلام�سة  ال�سنة  مرور  مبنا�سبة 

احلكم فيها.

وقال اإن ذكرى مبايعة خادم احلرمني ال�سريفني تتجدد معها �سور ال�سدق 

والولء لقائد عظيم، اأر�سى دعائم حكمه على العدل وامل�ساواة، واأجنز لوطنه 

اإليه من  اأمن وا�ستقرار ورخاء، وما يطمحون  اإليه من  و�سعبه ما يتطلعون 

مل�ستقبل  واعببدة  ا�ستثمارية  وفر�س  نوعية،  ومبادرات  تنموية،  م�سروعات 

اأف�سل، موؤكداً اأن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

الأمني –حفظهما اهلل- توا�سل ح�سورها املميز وفق روؤية 2030 يف ح�سد 

الكثري من املنجزات، وحتقيق اأرقام غري م�سبوقة يف موؤ�سرات الأداء العاملي 

على كافة امل�ستويات.

احلرمني  خببادم  من  كبري  بدعم  يحظى  اململكة  يف  التعليم  اأن  واأ�ساف 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني لبناء اإن�سان امل�ستقبل، وا�ستثمار اإمكاناته 

لتنمية وطنه، وامل�ساركة يف تطويره، مبيناً اأن وجود التعليم يف اأولوية جدول 

على  دليل   2020 اململكة  ت�ست�سيفها  التي  الع�سرين  قمة جمموعة  اأعمال 

اهتمام القيادة الر�سيدة بهذا القطاع احليوي املهم.

جاء ذلك اأثناء تد�سني معاليه يوم ال�سبت ١٤٤١/4/3هب فعاليات وزارة 

التعليم لالحتفاء بالذكرى اخلام�سة لتويل خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

من  عدد  بح�سور  احلكم،  مقاليد   - اهلل  حفظه   – عبدالعزيز  بن  �سلمان 

م�سوؤويل الوزارة ومديري اإدارات التعليم.

قبل  من  كبري  بدعم  يحظى  اململكة  يف  التعليم  اأن  الوزير  معايل  واأبببان 

خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما اهلل - لبناء 

اإن�سان امل�ستقبل، وا�ستثمار اإمكاناته لتنمية وطنه، وامل�ساركة يف تطويره، ومن 

التي  الع�سرين  اأعمال قمة جمموعة  اأولوية جدول  التعليم على  ذلك و�سع 

�ست�ست�سيفها اململكة يف عام 2020، مبيناً اأن هذا الدعم يجعل امل�سوؤولية 

كبرية يف حتقيق تطلعات قيادتنا الر�سيدة يف هذا القطاع احليوي واملهم، 

والإ�سهام بالتخطيط والتطوير والتنفيذ لتجويد خمرجات العمل، والتفاين 

يف حتقيقه، وم�سابقة الزمن يف الو�سول اإليه.

البيعة  بذكرى  الحتفاء  لرنامج  امل�ساحب  املر�سم  معاليه  د�سن  كما 

وطالبات  لطالب  اإبداعية  لوحات  من  يحويه  ما  على  واطلع  اخلام�سة، 

تعليم الريا�س، كما �ساهد فقرات وبرامج حفل وزارة التعليم بهذه املنا�سبة، 

والتي ا�ستملت على كلمات واأفالم متزامنة مع ذكرى البيعة مبا ت�سمنته من 

اأجل الوطن،  منيعاً من  حمتوى يوؤكد على اللحمة الوطنية، والوقوف �سداً 

اإ�سافة اإىل تناول منجزات التعليم يف عام 2019م، ودعم القيادة الر�سيدة 

ملنظومة التعليم العام واجلامعي.

د�سن فعاليات الوزارة لالحتفاء بذكرى البيعة اخلام�سة..وزير التعليم: 

ومن�سوبي  قيادات  رفع عدد من 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  التعليم  وزارة 

احلرمني  خببادم  ملقام  والتريكات 

البب�ببسببريببفببني املبببلبببك �ببسببلببمببان بن 

عهده  وويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

�سلمان  بببن  الأمبببري حممد  الأمبببني 

ال�سعب  - حفظهما اهلل - ولعموم 

الذكري  مبنا�سبة  الويف،  ال�سعودي 

اخلام�سة للبيعة.

نببببائببببب وزيببببببببر البببتبببعبببلبببيبببم د. 

العا�سمي  حممد  بن  عبدالرحمن 

الوطنية  املنا�سبة  هببذه  اأّن  اأكبببد 

اأبببنبباء  بببهببا  يحتفي  الببتببي  الببهببامببة 

اململكة تُعّزز فينا جميعاً روح الولء 

لرثى  والنتماء  الر�سيدة،  لقيادتنا 

وطننا الطاهر، وجتعلنا ننظر بعني 

للوطن  حتقق  ملا  والعتزاز  الفخر 

من منجزات كرى ياأتي يف طليعتها 

وما   ،2030 اململكة  روؤيببة  اإطببالق 

حتببمببلببه مبببن تببطببلّببعببات واأهبببببداف 

طموحة حلا�سر وم�ستقبل اململكة، 

وما ت�ستند اإليه من فكر اقت�سادي 

القّوة  مكامن  ا�ستغالل  على  قائم 

التي حباها اهلل لوطننا، وال�ستفادة 

منها ليكون القت�ساد الوطني اأكرث 

ويّت�سم  وا�ببسببتببدامببة،  وقبببّوة  تببنببّوًعببا 

العاملية  والتناف�سية  بالإنتاجية 

اململكة  مببببوارد  عببلببى  والعببتببمبباد 

مكاناً  تاأخذ  جعلها  مما  الب�سرية 

مميزاً بني دول جمموعة الع�سرين.

من جانبه اأكد نائب وزير التعليم 

لببلببجببامببعببات والبببببحببث والبببتببكببار 

املرزوقي  ح�سن  بن  حامت  الدكتور 

خادم  لتويل  اخلام�سة  الذكرى  اأن 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل - 

مقاليد احلكم يف البالد هي ذكرى 

تعي�س  وبالدنا  تاأتي  غالية،  وطنية 

معامل  فيه  ر�سمت  م�سرفاً،  واقعاً 

نه�سة جديدة �ساملة، ت�سري بخطى 

طموحة  وخببطببط  وا�سحة  وروؤيبببة 

نحو امل�ستقبل امل�سرق، ليعم اخلري 

والأمن والبناء ربوع وطننا املعطاء.

وزيببر  م�ساعد  معايل  هناأ  كما 

اآل  التعليم الدكتور �سعد بن �سعود 

ال�سريفني  احلببرمببني  خبببادم  فهيد 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه 

الببذكببرى  حببلببول  مبنا�سبة  اهلل-، 

اخلام�سة ملبايعته ملكاً على البالد، 

وتوليه مقاليد احلكم فيها.

خببادم  مبايعة  اإن  معاليه  وقببال 

اهلل-  اأيببده   - ال�سريفني  احلرمني 

اململكة،  اأبناء  على  عزيزة  منا�سبة 

لقائدهم،  البيعة  فيها  يببجببددون 

الأمببن  نعمة  معها  وي�ست�سعرون 

حتقق  ومببا  لبالدهم،  وال�ستقرار 

�ستى  يف  �ساملة  تنموية  نه�سة  من 

املجالت،وفق روؤية وطنية طموحة، 

مزدهر،  واقت�ساد  وجمتمع حيوي، 

�سف  يف  قيادته  مع  يقف  واإن�سان 

واحد من العمل وامل�سوؤولية.

وتقدم وكيل وزارة التعليم للتعليم 

بن  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعي 

نا�سر اخلريف بالتهنئة ملقام خادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل، مبنا�سبة 

لتوليه  اخلببامبب�ببسببة  البببببيببعببة  ذكبببرى 

موؤكداً  اململكة،  يف  احلكم  مقاليد 

اخلام�سة  بببالببذكببرى  الحببتببفبباء  اأن 

لتاأكيد  هي منا�سبة وطنية عظيمة 

وتعزيز  والنببتببمبباء  البببولء  مفهوم 

الوطن  لهذا  الوطنية  ال�سخ�سية 

الغايل.

وزارة  وكيل  رفعت  جانبها  مببن 

لينا  الببدكببتببورة  لالبتعاث  التعليم 

بنت حممد الطعيمي، التهنئة ملقام 

امللك  ال�سريفني  احلببرمببني  خبببادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

حفظهما  الأمني  عهده  ويل  و�سمو 

مبنا�سبة  ال�سعودي،  وال�سعب  اهلل 

مرور خم�سة اأعوام على تويل خادم 

ال�سريفني مقاليد احلكم  احلرمني 

يف اململكة.

التعليم  وزارة  وكببيببل  رفببع  كما 

للبحث والبتكار الدكتور نا�سر بن 

ملقام خادم  التهنئة  العقيلي  حممد 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز وويل عهده الأمني نائب 

الدفاع  الوزراء وزير  رئي�س جمل�س 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

مبنا�سبة  اهلل  حفظهما  �سلمان  بن 

ذكرى البيعة اخلام�سة لتويل خادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل 

مقاليد احلكم.

واأكد وكيل وزارة التعليم للتعاون 

اإبراهيم  الدويل الدكتور �سالح بن 

احلرمني  خادم  عهد  اأن  الق�سومي 

البب�ببسببريببفببني املبببلبببك �ببسببلببمببان بن 

�ساهد  اهلل-   اأيببده   – عبدالعزيز 

التنموية  الببنببهبب�ببسببة  ببببدايبببة  عببلببى 

يف  بالتعليم  ترتقي  التي  ال�ساملة 

وقببال  وم�ستوياته،  جمببالتببه  كافة 

لتوىل  اخلام�سة  الذكرى  مبنا�سبة 

امللك  ال�سريفني  احلببرمببني  خبببادم 

�سلمان بن عبدالعزيز، اإن ذلك من 

لدعم  الفاعل  الببدور  تعزيز  �ساأنه 

الذي  للمجتمع  التطويري  احلراك 

العهد  وىل  �سمو  ببباقببتببدار  يببقببوده 

حفظه  الأمري حممد بن �سلمان – 

اهلل- من خالل تنفيذ روؤية اململكة 

2030 وتوجهاتها ال�سرتاتيجية.
بدورها رفعت وكيل وزارة التعليم 

الدكتورة  الأهلي  اجلامعي  للتعليم 

التهنئة  اليحيا  �سالح  بنت  رميببة 

ال�سريفني   احلببرمببني  خبببادم  ملببقببام 

اآل  عبدالعزيز  بببن  �سلمان  املببلببك 

�سعود حفظه اهلل مبنا�سبة الذكرى 

اخلام�سة ملبايعته ملكاً على البالد.

للملحقيات  العام  الأمببني  واأكببد 

الأ�ستاذ  التعليم  ببببوزارة  الثقافية 

يو�سف بن عبداهلل العمران اأن اأهم 

ما مييز الحتفاء بالذكرى اخلام�سة 

ال�سريفني  احلببرمببني  خببادم  لتويل 

اآل  عبدالعزيز  بببن  �سلمان  املببلببك 

�سعود-حفظه اهلل- مقاليد احلكم 

حتقق  وقد  تاأتي  كونها  البالد،  يف 

العديد    - احلمد  وهلل  للمملكة- 

امل�ستوى املحلي  من املنجزات على 

اأن  مو�سحاً  والبببدويل،  والإقليمي 

يحتفي  التي  العزيزة  الذكرى  هذه 

بها كل مواطن �سعودي، تاأتي بعد اأن 

وا�سلت اململكة يف ال�سنة اخلام�سة 

ال�سريفني  يف عهد خادم احلرمني 

والتطويرية  الإ�سالحية،  جهودها 

املكانة  اململكة  تتبواأ  اأن  �سبيل  يف 

�سيا�سياً  العامل  دول  بني  املرموقة 

واقت�سادياً، وحتقق فيها لأبناء هذا 

الوطن املزيد من التقدم والزدهار 

يف اأهم املجالت.

العدل والمساواة وأنجز لوطنه  أرسى دعائم  الحرمين  خادم 
إليه يتطلعون  ما  وشعبه 

والوطن  القيادة  يهنئون  »التعليم«  منسوبو 
البيعة ذكرى  بمناسبة 

د. الطعيميد. الق�سوميد. العمراند. اآل فهيدد. العا�سمي د. اخلريفد. العقيليد. اليحياد. املرزوقي



17 7جامعات سعودية  العدد 1357 - الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ املوافق 8 دي�سمرب 2019م

ممثلة  خالد  امللك  جامعة  تنظم 

العلوم  بكلية  الريا�ضيات  ق�ضم  يف 

للريا�ضيات  الثاين  ال��دويل  املوؤمتر 

من  نخبة  مب�ضاركة  وتطبيقاتها، 

تطبيقات  جم���ال  يف  امل��ت��ح��دث��ن 

الريا�ضيات من خمتلف دول العامل، 

وذل���ك خ��ال ال��ف��رة م��ن 23-22 

جمادى الآخرة 1441ه�.

واأو�ضح عميد كلية العلوم الدكتور 

علي ال�ضاطي اأن هذا املوؤمتر ياأتي 

الأول  ال���دويل  للموؤمتر  ام���ت���داًدا 

للريا�ضيات وتطبيقاتها والذي ُعقد 

ت�ضليط  اإىل  املا�ضي، ويهدف  العام 

ال�ضوء على اأحدث ما تو�ضلت اإليه 

الريا�ضيات  جم���ال  يف  الأب���ح���اث 

وت�����ض��ج��ي��ع ال��ب��اح��ث��ن واأع�������ض���اء 

يف  املتخ�ض�ضن  التدري�س  هيئة 

الريا�ضيات باجلامعة على النهو�س 

اللتقاء  من خال  العلمي  بالبحث 

الباحثن من  م��ع  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 

اإىل  اإ�ضافة  اململكة،  وخ��ارج  داخ��ل 

ال�ضتفادة من خربة العلماء الدولين 

البارزين يف حتديد اأولويات البحث 

العلمي يف جمال الريا�ضيات.

العلمية  اللجنة  رئي�س  واأ���ض��ار 

اخل��ال��دي  علي  ال��دك��ت��ور  للموؤمتر 

من  العديد  ا�ضتقبلت  اللجنة  اأن 

مت  حيث  ومت حتكيمها،  امل�ضاركات 

ما  م�ضاركة   80 ي��ق��ارب  م��ا  قبول 

علمية،  ومل�ضقات  بن حما�ضرات 

ك��م��ا ���ض��ي��ت��م ت��ق��دمي ور����ض���ة عمل 

للمتخ�ض�ضن يف الإح�ضاء بالتعاون 

للعلوم  ال�����ض��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع 

الإح�ضائية.

الرياضيات  80 مشاركًا في مؤتمر 
خالد الملك  بجامعة 

ال�ضعودية  اجلامعات  مديرو  رفع 

والتربيكات،  التهنئة  عبارات  اأ�ضمى 

ملقام خادم احلرمن ال�ضريفن امللك 

ويل  و�ضمو  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

العهد الأمن �ضاحب ال�ضمو امللكي 

مبنا�ضبة  �ضلمان،  بن  الأمري حممد 

ال���ذك���رى اخل��ام�����ض��ة ل��ت��ويل خ��ادم 

احلكم  مقاليد  ال�ضريفن  احلرمن 

يف الباد، وهناأوا ال�ضعب ال�ضعودي 

اأن  الويف بهذه املنا�ضبة، داعن اهلل 

يعيدها علينا اأعواماً عديدة يف ظل 

قيادتنا الر�ضيدة.

الدكتور  القرى  اأم  جامعة  مدير 

ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��ر ب��اف��ي��ل اأك���د اأن 

خ��ادم  ملبايعة  اخل��ام�����ض��ة  ال��ذك��رى 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 

بن عبدالعزيز اآل �ضعود حفظه اهلل، 

يوا�ضل م�ضرية  الغايل  ووطننا  تاأتي 

نوعية  ب��اإجن��ازات  ال�ضاملة  البناء 

عناية  مع  امل�ضتويات،  خمتلف  على 

ومن  التعليم،  مبوؤ�ض�ضات  خا�ضة 

ذلك احلدث التاريخي باإقرار نظام 

ال���ذي �ضيعود  اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د 

التعليمية  ال�ضروح  هذه  على  نفعه 

اجل��ام��ع��ات  رك���ب  ���ض��م��ن  لتنطلق 

من  معترًبا  قدًرا  ومينحها  العاملية، 

لتحقيق  املن�ضبطة،  ال�ضتقالية 

امل�ضتهدفات التنموية.

اأك���د م��ع��ايل م��دي��ر جامعة  ك��م��ا 

اجلوف الدكتور اإ�ضماعيل بن حممد 

الب�ضري اأن خادم احلرمن ال�ضريفن 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود 

التعليم  رائ��د  يعد   - اهلل  حفظه   -

ويتحدث  فكره  فالتعليم يف   ، الأول 

ويراهن  ع��ام��اً،  خم�ضن  منذ  عنه 

من  وجناحه  الوطن  م�ضتقبل  على 

خال التعليم، ودائماً ما يوؤكد دوره 

املحوري يف التنمية ال�ضاملة.

جامعة  مديرة  رفعت  جانبها  من 

الأم������رية ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن 

الدكتورة اإينا�س بنت �ضليمان العي�ضى 

ومن�ضوبي  من�ضوبات  وجميع  با�ضمها 

ال��ت��ه��اين خل���ادم احلرمن  اجل��ام��ع��ة 

ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 

مبنا�ضبة   - اهلل  اأي���ده   - �ضعود  اآل 

ملكاً  ملبايعته  اخل��ام�����ض��ة  ال���ذك���رى 

للباد، داعية اهلل عز وجل اأن ي�ضبغ 

وافر  ال�ضريفن  على خادم احلرمن 

ال�ضحة والعافية واأن يحفظه للوطن 

ذخًرا، ويوفق �ضمو ويل عهده الأمن 

ملا فيه رفعة اململكة يف كل حمفل.

وقال معايل مدير جامعة احلدود 

يحيى  بن  الدكتور حممد  ال�ضمالية 

ال�ضهري اأن الذكرى اخلام�ضة لتويل 

امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 

 - �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

حفظه اهلل - بقيادة ر�ضيدة وُحنْكة 

املرامي  الغايل  وطننا  يف  عظيمة 

الأط��راف املتاحم الأع��راق املتميز 

م�ضرية  يف  وامل�ضتمر  الإجن����از  يف 

العطاء والنماء والرقي وال�ضوؤدد.

ورف������ع م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 

ح�ضن  ب��ن  مرعي  الدكتور  ج���ازان 

خلادم  التهنئة  خال�س  القحطاين، 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 

و�ضاحب  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 

بن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو 

العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدفاع - حفظهما اهلل - مبنا�ضبة 

خ��ادم  لبيعة  اخل��ام�����ض��ة  ال���ذك���رى 

احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز اأيده اهلل.

املنا�ضبة:  بهذه  ت�ضريح  يف  وقال 

الغالية  ال��ذك��رى  ه��ذه  علينا  حت��ل 

بوطننا  والفخر  العزة  نعي�س  ونحن 

ال��ف��ري��د يف وح��دت��ه، وامل��ده�����س يف 

منجزاته،  وت��وايل  حا�ضره  ازده��ار 

حتت  للم�ضتقبل،  الطموحة  وروؤيته 

ال�ضريفن،  احل��رم��ن  خ��ادم  ق��ي��ادة 

و�ضمو ويل عهده الأمن.

الدكتور  الق�ضيم  جامعة  مدير 

اأكد  ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن 

اخلام�ضة  ال��ذك��رى  اأن  جهته  م��ن 

ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  ملبايعة 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 

بعد  تاأتي   – اهلل  حفظه   – �ضعود 

كلمته -حفظه اهلل-  قليلة من  اأيام 

يف افتتاح اأعمال ال�ضنة الرابعة من 

ال�ضورى،  ملجل�س  ال�ضابعة  ال���دورة 

الر�ضائل  م��ن  جملة  حملت  ال��ت��ي 

الوا�ضحة، وامل�ضامن العميقة حيال 

وخارجيا،  داخليا  اململكة  �ضيا�ضة 

اللتزام  على  القائمة  ومرتكزاتها 

اأ�ض�س  وعلى  الإ�ضامية،  بالعقيدة 

ال���وح���دة وال��ت�����ض��ام��ن وال�����ض��ورى، 

القرار،  وا�ضتقال  العدل  واإقامة 

وموا�ضلة  الأم���ن،  على  واحل��ف��اظ 

وتعزيز  ال�ضاملة،  التنمية  م�ضرية 

اأوا���ض��ر ال�����ض��داق��ة وال��ت��ع��اون مع 

الدول انطاقاً من املبادئ والغايات 

التي جاء بها ميثاق الأمم املتحدة.

جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  رف��ع  كما 

�ضعد  ب��ن  خالد  الدكتور  املجمعة 

احلرمن  خل��ادم  التهنئة  امل��ق��رن، 

ال�����ض��ري��ف��ن امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل 

- مبنا�ضبة الذكرى اخلام�ضة ملبايعة 

امللك  ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 

�ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

اخلم�ضة  خال  حتقق  مبا  م�ضيداً 

اأع����وام امل��ا���ض��ي��ة م��ن ق��ي��ادة خ��ادم 

الوطن  ل��ه��ذا  ال�ضريفن  احل��رم��ن 

مت�ضارعة  وخ��ط��وات  اإجن���ازات  من 

التنموية  الإ���ض��اح��ات  ج��ان��ب  يف 

اخلام�ضة  ال��ذك��رى  والق��ت�����ض��ادي��ة 

ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  ملبايعة 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 

وا���ض��ف��اً   ،- اهلل  حفظه   - ���ض��ع��ود 

ال�ضريفن  احلرمن  خ��ادم  معاليه 

العظيمة،  امل��ك��ان��ة  ���ض��اح��ب  ب��اأن��ه 

والقدر الكبري، فهو رجل الإن�ضانية 

و�ضاحب املبادرات الرائعة واملبادئ 

والقرارات  العالية  والقيم  الرفيعة 

احلكيمة  وال�����ض��ي��ا���ض��ة  ال�����ض��ج��اع��ة 

والأح��ادي��ث  ال�ضديدة  والتوجيهات 

- حفظه  ف�ضجله  املوؤثرة،  ال�ضادقة 

اهلل - عامر باملواقف امل�ضرفة.

مديرو الجامعات: نباهي بملكنا ونعتز 
بسعوديتنا ونواصل نهضتنا

هناأوا القيادة والوطن مبنا�سبة ذكرى البيعة
        

كرم معايل مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن اإبراهيم الرباهيم يف 

مكتبه باملدينة اجلامعية، الثاثاء املا�ضي، الطالبتن �ضوق بنت ما�ضي 

طب  كلية  من  العنزي  مزعل  بنت  و�ضراب  التمري�س،  كلية  من  العنزي 

م�ضاب  حياة  باإنقاذ  الإن�ضانية  ومبادرتهما  �ضجاعتهما  نظري  الأ�ضنان، 

تعر�س حلادث مروري.

اجلامعة  واأكد حر�س  الطالبتن،  اللقاء  اجلامعة خال  مدير  و�ضكر 

على تكرمي الطاب والطالبات الذين يقدمون جهوداً يف خدمة املجتمع، 

امل�ضابن،  وم�ضاعدة  املنزل  من  باخلروج  الإيجابية  مببادرتهما  م�ضيداً 

عاداً ذلك انعكا�ضا للربية اجليدة لهما والتاأهيل اجليد يف اجلامعة.

مدير جامعة حائل يكرم طالبتين 
أنقذتا مصابًا

د.القحطايند.بافيلد.الب�ضريد.ال�ضهري



لقد اأفرز ع�صر ثورة االت�صال 

التغريات  الكثري من  واملعلوماتية 

جتاهلها  باالإمكان  يعد  مل  التي 

وغ�����ُضّ ال��ن��ظ��ر ع��ن��ه��ا، ومل��واك��ب��ة 

ال��ت��ط��ور وال���ت���غ���ريات؛ ظ��ه��رت 

امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  درا���ص��ات 

وزاد االهتمام بالتنبوؤ على اأ�ص�ض 

وروؤى  م��ب��ادرات  لتحقق  علمية؛ 

ال�صاب  االأم���ري  ك��روؤي��ة  طموحة 

حممد بن �صلمان والتي عرب عنها 

الروؤية  هذه  �صمينا  »لقد  بقوله: 

ب�»روؤية اململكة العربية ال�صعودية 

حتى  ننتظر  ل��ن  لكننا   ،»2030
ذلك احل��ن، بل �صنبداأ ف��وًرا يف 

به،  اأنف�صنا  األزمنا  ما  كل  تنفيذ 

اململكة  �صتكون  وب��ك��م  وم��ع��ك��م 

كربى  دول���ة  ال�صعودية  العربية 

اهلل  �صاء  اإن  جميًعا  بها  نفخر 

تعاىل«.

�صارعت  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 

مبا�صرة  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

بجميع  الرتبوية  املنظومة  تطوير 

ال��روؤي��ة  اإع����ان  م��ن��ذ  مكوناتها 

بناء خمرجات  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 

 - ومت  عاملياً؛  مناف�صة  معرفية 

تنظيم موؤمتر  االإط��ار -  يف هذا 

اململكة  يف  التعليمية  »املخرجات 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة يف ���ص��وء 

حائل  ب��ج��ام��ع��ة   »2030 روؤي����ة 

نوفمرب   28  -  26 الفرتة  خال 

2019م.
بتو�صيات  امل��وؤمت��ر  خ��رج  وق��د 

املوؤ�ص�صات  تنوع  ح�صب  متنوعة 

املوؤمتر  حماور  تغطي  التعليمية، 

وتر�صم خارطة طريق من خال 

ت��و���ص��ي��ات ت�����ص��اه��م يف ت��اأك��ي��د 

حت�صن  يف  الرتبية  كليات  دور 

متثلت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ة؛  امل��خ��رج��ات 

الرتبية  كليات  اأدوار  حت��ول  يف: 

مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة 2030 

احلا�صر  مع  لتتواكب خمرجاتها 

التاأكيد  مع  امل�صتقبل،  وتطلعات 

للكليات  النوعي  التطوير  على 

الرتبوية يف اجلامعات ال�صعودية 

يف اجلانب البحثي، وعمل قواعد 

جامعات  م��ع  م�صرتكة  ب��ي��ان��ات 

الطلبة،  مهارات  لتطوير  عاملية 

اأ�صاليب  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  م��ع 

التعليمية  امل��خ��رج��ات  ت��ق��ي��ي��م 

املهنية،  بالكفايات  التقييم  وربط 

املهني الأع�صاء  التاأهيل  و�صرورة 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ب��اجل��ام��ع��ات 

ال�����ص��ع��ودي��ة يف جم���ال م��ه��ارات 

واإدارة  التدري�ض  وطرق  التوا�صل 

احلوار واأ�صاليب التقومي وتقنيات 

التعليم.

كليات  ا�صت�صراف  ومن منطلق 

وفق  التعليم  ملخرجات  الرتبية 

روؤية اململكة 2030؛ كان ال بد من 

التو�صية ببناء خطة ا�صرتاتيجية 

فيها  تت�صح  ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ات 

معامل احلا�صر ومامح امل�صتقبل 

قابلة  ت�صغيليه  بخطط  مدعمة 

على  اجل��اد  العمل  مع  للتطبيق 

القرن  مهارات  املتعلمن  اإك�صاب 

احلادي والع�صرين، والتي تهدف 

ا�صرتاتيجيات  يف  التحول  اإىل 

ال�����ص��ف ال���درا����ص���ي، وامل��ن��اه��ج 

طاب  لتاأهيل  �صعًيا  الدرا�صية؛ 

بالتطوير  للم�صاركة  م�صتعدين 

االحرتافية  م��ن  ع��ال  ق��در  على 

ال��ث��ق��اف��ات  ال���ت���وا����ص���ل م���ع  يف 

االأخ���������رى؛ م����ع ال����ق����درة ع��ل��ى 

ومواكبة  والبناء  الناقد  التفكري 

�صملت  كما  التكنولوجي.  التعليم 

التو�صيات �صرورة تركيز اهتمام 

اجلامعات ال�صعودية على مبادئ 

منهجية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل��وك��م��ة 

تدعيم  ����ص���رورة  م���ع  م��ت��م��ي��زة، 

وممار�صاتها  اجلامعات  مبادرات 

يف خدمة املجتمع املحلي متا�صيا 

واأهمية   ،2030 اململكة  روؤية  مع 

يف  متخ�ص�صة  درا���ص��ات  اإج���راء 

للطلبة  التعليمي  الوقف  رعاية 

ذوي االإعاقة.

املخرجات  تكامل  اأج���ل  وم��ن 

التنمية؛  ومتطلبات  التعليمية 

قاعدة  باإيجاد  التو�صية  ج��اءت 

بيانات م�صرتكة بن التعلم العايل 

تبن  التعليمية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

واخلريجات  اخلريجن  اأع���داد 

العمل  وف��ر���ض  وتخ�ص�صاتهم 

�صرورة  مع  وامل�صتقبلية،  احلالية 

وزارة  بن  م�صرتكة  هيئة  اإن�صاء 

اخلا�ض  والقطاع  العام  التعليم 

تعمل على حتديد متطلبات �صوق 

املوؤ�ص�صات  قدرة  وتعزيز  العمل؛ 

ك���وادر  ت��وف��ري  ع��ل��ى  التعليمية 

ب�صرية موؤهلة ومدربة يف خمتلف 

التخ�ص�صات لتلبية حاجات �صوق 

تعزيز  يف  ي�صاهم  مم��ا  ال��ع��م��ل، 

التنمية ال�صاملة.

املوؤ�ص�صات  ل��رتك��ي��ز  اإ���ص��اف��ة 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ع���ل���ى م����واءم����ة 

خم���رج���ات���ه���ا م����ع اح��ت��ي��اج��ات 

العمل  �صوق  ومتطلبات  املجتمع 

ول�صمان  االحتياجات  تلك  ل�صد 

فر�ض  على  اخلريجن  ح�صول 

مع  لتخ�ص�صاتهم،  منا�صبة  عمل 

حقيقية  �صراكة  ببناء  التو�صية 

العمل  ووزارة  التعليم  وزارة  بن 

اإيجاد  اأجل  من  املدنية  واخلدمة 

تبن  معلومات  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

امل�صتقبلية  واملهن  التخ�ص�صات 

وروؤية  التنمية  الحتياجات  وفًقا 

.2030
ومن باب الروؤى العملية لتطوير 

بد  ال  كان  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

الطاب  ب��ت��زوي��د  التو�صية  م��ن 

واملعلمن باالآليات واملهارات التي 

املعرفة  تطوير  على  ت�صاعدهم 

تتواءم  مبتكرة  علمية  بطريقة 

العمل  مع  التعليمي،  املوقف  مع 

املعلومات  توظيف  على  اجل���اد 

ع��ل��ى اأر�������ض ال����واق����ع وحت��ل��ي��ل 

املواقف احلالية وتقييمها وو�صع 

ومثمرة،  واقعية  حت�صن  خطط 

مع الرتكيز على عمليات البحث 

االإبداعي وجعلها مبادئ لتدري�ض 

ال����ربام����ج االع���ت���ي���ادي���ة ك��ون��ه��ا 

املخرجات  كفاءة  م�صتوى  ترفع 

التعليمية وت�صهل يف �صمان جودة 

اخلريجن، اإ�صافة الإقامة دورات 

الرتبية  كليات  علمية وعملية يف 

اأن��ظ��م��ة  ح���ول  م�صتمر  ب�����ص��ك��ل 

ور�صد  االإل���ك���رتوين،  ال��ت��دري�����ض 

التي  التعليمية  املوؤ�ص�صات  نتائج 

العاقة  ذات  اجلهات  ت�صدرها 

ملعرفة  التعليم  تقومي  هيئة  يف 

يف  التعليمية  امل��خ��رج��ات  واق���ع 

املوؤ�ص�صات الرتبوية التعليمية.

اإن ما �صبق من تو�صيات مباركة 

خ���رج ب��ه��ا م��وؤمت��ر »امل��خ��رج��ات 

اململكة  روؤي��ة  �صوء  يف  التعليمية 

تُ��ول��ي��ه  م��ا  ع��ل��ى  دل��ي��ل   »2030
العربية  اململكة  يف  اجل��ام��ع��ات 

ال�����ص��ع��ودي��ة م���ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رية 

لتطوير وتعزيز التعليم؛ من اأجل 

ثقافات  ميتلك  واع��د  جيل  بناء 

تعليم  ع��ل��ى  وم��رت��ك��زة  م��ت��ن��وع��ة 

جامعات  ر���ص��م��ت  ل��ق��د  را���ص��خ. 

 »2030« روؤية  اململكة من خال 

التميز  نحو  لها  انطاقة جديدة 

عرب  التعليم؛  تطوير  يف  والرقي 

مناهجه  وخمتلف  مراحله  �صتى 

مع عقيدتنا  يتناغم  وطرقه، مبا 

العربية  وثقافتنا  االإ���ص��ام��ي��ة 

االأ�صيلة.

د. ف�سة بنت �سامل العنزي 

جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�سحية

وزارة احلر�س الوطني

داأبت جامعة امللك �صعود على امل�صي 

العاملية  ال��ري��ادة  يف  روؤيتها  نحو  قدماً 

من  مميز  تعليم  تقدمي  يف  ور�صالتها 

خال اإيجاد بيئة حمفزة للتعلم، ومنها 

هيئة  اأع�صاء  وق��درات  مهارات  تنمية 

التدري�ض مبا يحقق التميز واالإبداع يف 

التدري�ض والتعلم.

»ال�صهادة  ب��رن��ام��ج  ذل��ك  على  ي��دل 

الذي  اجلامعي«  التدري�ض  يف  املهنية 

والذي  املهارات   تطوير  عمادة  تقدمه 

 - التدريبي  »ال��ربن��ام��ج  على  ي�صتمل 

التكليفات«.

اأوالً- الربنامج التدريبي

لل�صهادة  التدريبي  الربنامج  يتكون 

املهنية يف التدري�ض اجلامعي من ثاثة 

حماور رئي�صة متثل يف جمموعها »60« 

على  معتمدة  وتدريبية  تدري�صية  �صاعة 

النحو التايل:

التدري�ض  يف  مقدمة  االأول:  املحور 

والتعلم اجلامعي، وهي »4« حما�صرات 

بيئة  التعلم،  نظريات  رئي�صة:  ع��ام��ة 

ال��ت��ع��ل��م امل��ري��ح��ة واالآم����ن����ة، ك��ف��اي��ات 

الراجعة  التغذية  االح��رتايف،  التدري�ض 

اأداة لتعلم اأف�صل.

واالإع��داد  التخطيط  الثاين:  املحور 

تدريبية  دورات   »4« وه��ي  للتدري�ض، 

التي  التدري�صية  ال����دورات  ل��ب  متثل 

يحتاجها ع�صو هيئة التدري�ض: ت�صميم 

التدري�ض  وب���ن���اوؤه،  ال��درا���ص��ي  امل��ق��رر 

اجل��ام��ع��ي ال��ف��ع��ال، ت��ق��ومي خم��رج��ات 

التعلم، التدري�ض امل�صغر.

التدري�ض،  الثالث: ممار�صات  املحور 

وهي »4« دورات تدريبية مكملة ملهارات 

امل��ح��ور ال��ث��اين، وت�����ص��م��ل: دع���م تعلم 

التدري�ض  يف  التقنية  دم��ج  ال��ط��اب، 

التدري�ض،  فل�صفة  اإع���داد  اجل��ام��ع��ي، 

تطوير ملف التدري�ض.

ثانياً: التكليفات

ومتنوعة  دقيقة  تكليفات   »4« وهي 

ت��ب��داأ م��ن االخ��ت��ب��ار القبلي  و���ص��ام��ل��ة، 

امللتحق  االأ����ص���ت���اذ  ب��ت��ق��دمي  وت��ن��ت��ه��ي 

تقييمها  ويتم  متكاملة  لها  بالربنامج 

وفق معايري حمددة وفق االآتي:

- تطوير ملف التدري�ض االإلكرتوين: 

ال��ت��دري�����ض  فل�صفة  اإي�����ص��اح  وي��ت��ن��اول 

امللتحق  اجلامعي  لاأ�صتاذ  ال�صخ�صية 

لتطويره  امل�صتقبلي  وت�صوره  بالربنامج 

اأ�صاليب  وتقييم  و�صف  التدري�ض،  مهنة 

االأ�صتاذ  يطبقها  التي  والتعليم  التعلم 

غ��ال��ب��اً وب�����ص��ك��ل م��ت��ك��رر يف م��ق��ررات��ه 

على  والتعقيب  االنعكا�ض  الدرا�صية 

له  يقدمها  ال��ت��ي  التدري�ض  تقييمات 

الطاب باملقررات التي يدر�صها، و�صف 

وحتليل االأ�صتاذ لطرق تقييم خمرجات 

باملقررات  والنهائية  البنائية  التعلم 

ال���درا����ص���ي���ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا، اأخ�����رياً 

التطوير  يف  جهوده  �صجل  ا�صتعرا�ض 

املهني للتدري�ض كاأ�صتاذ جامعي وخطته 

امل�صتقبلية ملا يود حتقيقه.

التدري�ض  يف  مرجعية  عمل  ورق��ة   -

والتعلم  بالتعليم  مرتبطة  اجل��ام��ع��ي: 

امللتحق  االأ���ص��ت��اذ  تخ�ص�ض  جم��ال  يف 

بالربنامج يتوفر فيها و�صوح االأهداف، 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل���و����ص���وع وال��ف��ك��رة، 

بكفاءة  واال�صتدالل  االأدبيات  ا�صتخدام 

وم��دى  املحتوى  امل��راج��ع،  الكتابة،  يف 

التعقيب  املطروحة،  للفكرة  التغطية 

واملناق�صة والتحليل، اال�صتنتاج.

- م�����ص��اه��دات ال��ت��دري�����ض، وه��و ما 

امل�صت�صار،  ال��زم��ي��ل  ب��ربن��ام��ج  ي�صمى 

تكون  م�صاهدات   »4« على  وي�صتمل 

منا�صفة بن االأ�صتاذ امللتحق بالربنامج 

وزمائه باأق�صام اأخرى.

منتدى  خال  واملناق�صات  الن�صر   -

الربنامج، وفق املو�صوعات التي تر�صل 

عرب  تباعاً  ال��ربن��ام��ج   يف  للم�صاركن 

نظام اإدارة التعلم الباك بورد.

كانت هذه نبذة موجزة عن ال�صهادة 

املهنية يف التدري�ض اجلامعي التي يطمح 

باعتبارها  التدري�ض  اأع�صاء هيئة  اإليها 

املزيد  حتقق  احرتافية  مهنية  وثيقة 

التدري�ض اجلامعي  االأداء يف  من جودة 

يف  اجلامعة  روؤي��ة  اإىل  و�صوالً  املتطور 

الريادة العاملية.                                                                                                              

د. مرفت كامل اأ�سره

كلية الرتبية

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

يتم   automation »االأمت��ت��ة« 

فيها حتويل العمليات املكتبية الفنية 

التقليدي  ال�صكل  م��ن  والب�صرية 

الب�صري  ال��ع��ن�����ص��ر  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د 

يعتمد  ال��ذي  ال�صكل  اإىل  وق��درات��ه 

على معطيات التكنولوجيا يف اإجناز 

العمليات واملعامات.

التي  امل���ج���االت  ب��ع�����ض  وه��ن��اك 

ق��رار  ات��خ��اذ  ق��ب��ل  احل���ذر  تتطلب 

املثال  �صبيل  على  فينبغي  االأمتتة، 

اإدخ��ال  قبل  فائقة  بعناية  التفكري 

التي  االأع���م���ال  بع�ض  يف  االأمت��ت��ة 

تتطلب مواجهة العماء.

اإذا  مم��ت��ن��اً  العميل  ي��ك��ون  ف��ق��د 

ا�صتطاع ا�صتعارة كتاب اأو حجز فندق 

اأو حجز تذكرة الطائرة تلقائًيا دون 

مع  للتحدث  االنتظار  اإىل  احلاجة 

�صيكون  بالتاأكيد  لكنه  ب�صري،  وكيل 

اأمتتة  م��ن  كبري  ح��د  اإىل  �صاخًطا 

اخليارات  ذات  التليفونية  املكاملات 

والطبقات املتعددة، والتي قد تكون 

الهاتفي  االت�صال  بقطع  م�صحوبة 

يرتجم  وق��د  العملية،  نهاية  قبل 

بالتعامل  تهتم  ال  ال�صركة  باأن  هذا 

�صيء  ل�صراء  كان يخطط  واإن  معه، 

اأنه  الظن  فغالب  ما 

�صيتوجه اإىل ال�صركة 

املناف�صة.

ك���ث���رًيا  اأن  ك���م���ا 

لي�صت  االأع��م��ال  من 

م��ن��ا���ص��ب��ة ل��اأمت��ت��ة 

الكاملة، فعلى �صبيل 

امل���ث���ال، ع��ن��د اأمت��ت��ة 

مبعاجلة  يقوم  نظام 

ال�������ص���ق���وط ال��ك��ل��ي 

احلا�صوبي  للنظام 

عند حدوث الكوارث 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وذل���ك 

التعايف  عملية  ببدء 

ال�صروري  من  فاإنه  ال��ك��وارث،  من 

تنفيذي  م�����ص��وؤول  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

النهائي  القرار  باتخاذ  يقوم  كبري 

ال��ت��ع��ايف من  زر  ع��ل��ى  وال�����ص��غ��ط 

النظام  نف�ض  يكون  فقد  ال��ك��وارث، 

االآيل للتعايف قد طالته الكارثة. 

ينبغي  لاأمتتة  اللجوء  ف��اإن  ل��ذا، 

عنا�صر  بدرا�صة  م�صبوًقا  يكون  اأن 

ال�صامة واجلودة والتكلفة.

وهناك ثاث ممار�صات تعترب من 

اأهم ركائز اأمتتة اأنظمة �صري العمل:

دم����ج  االأوىل: 

االأمت��ت��ة مع اأه��داف 

امل����وؤ�����ص���������ص����ة ب��ع��د 

م�����راج�����ع�����ة ه�����ذه 

االأه������داف ب��ع��ن��اي��ة، 

ي��ت��م دم��ج  ف��م��ا مل 

جيًدا  اال�صتثمارات 

م�����ع  ����ص���ري ال��ع��م��ل 

م��ع  اأو  ال���ت���ج���اري 

اأو  االإيرادات  حتقيق 

اإج��راءات  تنفيذ  مع 

ال�����ص��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة 

من  ذل����ك  غ���ري  اأو 

اأه��داف العمل، فقد 

غري  نفقات  اأنها  على  اإليها  ينظر 

ب�صورة  نتائجها  تقييم  عند  ر�صيدة 

م�صتقلة بعد �صنتن اأو ثاث �صنوات.

االأمت��ت��ة،  تنفيذ  عملية  ت��اأت��ي  ث��م 

ثم  م��راح��ل،  على  تتم  اأن  وينبغي 

نهاية  يف  وتقييمها  النتائج  قيا�ض 

التوقع  معايري  بناًء على  كل مرحلة 

التي حددتها املوؤ�ص�صة، فاإذا مل تلب 

االأمتتة التوقعات يف مرحلة ما، فاإن 

اأم��وال  �صخ  ع��ن  تتوقف  املوؤ�ص�صة 

النهج  وبهذا  الاحقة،  املراحل  يف 

من  املوؤ�ص�صة  حماية  يتم  التدريجي 

التي  الكبرية  اال�صتثمارات  خماطر 

قد ال تنجح.

على  املوظفن  ت��دري��ب  الثانية: 

اإج�������راءات ال��ع��م��ل ب��ع��د االأمت���ت���ة، 

�صيتهم  م��ن  اأول  ه��م  ف��امل��وظ��ف��ون 

كانوا  اإذا  بالف�صل  االأمت��ت��ة  ن��ظ��ام 

غري متمر�صن على العمل به، ومن 

واملتنوع  املكثف  ال��ت��دري��ب  ف��اإن  ث��م 

واملواكب لعملية االأمتتة  هو اأ�صا�ض 

جناحها.

الثالثة: اأن يكون هناك خيار دائم 

لتجاوز االأمتتة عند اللزوم، فاإذا كان 

البنوك  اأعمال  الأمتتة  نظام  هناك 

ال�صروري  فمن  املثال،  �صبيل  على 

اأن يتواجد فريق للعمل يتوىل القيام 

اإذا  ي��دوي��ة  ب�صورة  االأع��م��ال  بهذه 

ف�صل النظام حتى ال تتعطل م�صالح 

لهم  يقال  اأن  معقوالً  فلي�ض  النا�ض، 

من  لي�صوا  فهم  معطل،  النظام  اإن 

باآخر  اليدوي  النظام  ا�صتبدال  قرر 

اآيل.

عميد عمادة التطوير واجلودة 

ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

الطالب يف العتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي »1«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ملعايري  امل��ط��ورة  الن�صخة  ا�صتعرا�ض  ال��ق��ارئ  عزيزي  ن�صتكمل 

والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  اأ�صدرتها  التي  املوؤ�ص�صي  االعتماد 

ونتناول يف مقالة اليوم البعد الرابع، وهو »الطاب« ونظراً الأن هذا 

اأجزاء  خال  ن�صتعر�صه  ف�صوف  املحاور  من  ع��دداً  يت�صمن  البعد 

متتالية. 

واأنظمة قبول  �صيا�صات  تكون  اأن  املطورة يجب  الن�صخة  بح�صب 

الطاب يف جميع برامج املوؤ�ص�صة وا�صحة وعادلة ومعلنة، من اأهمية 

كما  الطاب،  �صجات  وتاأمن  الإدارة  فًعال  اإلكرتوين  نظام  توفري 

يجب اأن تكون حقوق الطاب واجباتهم حمددة ومعلنة وملتزم بها، 

واأن ت�صع املوؤ�ص�صة قواعد لل�صلوك القومي واإجراءات للتاأديب والتظلم 

فعالة  اآليات  تتوفر  واأن  والعدالة،  بال�صفافية  تت�صف  واال�صتئناف 

الطاب  التي يحتاجها  واالإر�صاد وتقدمي جميع اخلدمات  للتوجيه 

لدى  يكون  اأن  يجب  كما  االإعاقة،  ذوي  مراعاة  مع  مت�صاٍو،  ب�صكل 

املوؤ�ص�صة �صيا�صة فعالة لا�صتفادة من اآراء اخلريجن؛ باالإ�صافة اإىل 

تبنيها برامج لرعاية الطاب الدولين واالهتمام بهم اإن وجدوا.

الطاب«:  »قبول   - هي:  البنود  من   ع��دداً  البعد  هذا  ويتناول 

والتحويل  القبول  ومعايري  �صيا�صات  بتطبيق  املوؤ�ص�صة  تلتزم  وفيه 

اآليات  وف��ق  االأكادميية  ال��ربام��ج  على  الطاب  وت��وزي��ع  واملعادلة، 

جمددة وعادلة ومعلنة، وتعتمد املوؤ�ص�صة اإجراءات تكفل اال�صتجابة 

لتو�صيات الكليات والربامج االأكادميية فيما يخ�ض اأعداد الطاب 

املتاحة،  امل��وارد  مع  يتنا�صب  ومبا  الربنامج،  يف  لقبولهم  املخطط 

القبول  عملية  الإدارة  فعاالً  اإلكرتونياً  نظاماً  املوؤ�ص�صة  تعتمد  كما 

تقدم  ومتابعة  االإح�صاءات،  وطلب  البيانات  وا�صرتجاع  والت�صجيل 

للطلبة  االإلكرتونية  ويتيح اخلدمات  درا�صتهم،  الطاب خال مدة 

املوؤ�ص�صة كافة  تتيح  اإىل ذلك  اإ�صافة  املنا�صبة،  بال�صهولة وال�صرعة 

ومنط  تقدمها  التي  واملقررات  الربامج  باأنواع  املتعلقة  املعلومات 

يف  تكون  بحيث  وغريها،  واخلدمات  املالية،  والتكاليف  تقدميها، 

متناول اجلميع قبل تقدمي طلبات االلتحاق.

االعتماد  ملعايري  املطورة  الن�صخة  تذكر  الطاب«:  »�صجات   -

وا�صحة  وقواعد  �صيا�صات  تطبق  اأن  املوؤ�ص�صة  على  اأن  املوؤ�ص�صي 

واآليات حمايتها وحفظها  الطاب حتدد حمتواها  الإدارة �صجات 

و�صريتها والو�صول اإليها، مع توفري ن�صخ احتياطية منها، واأن يتيح 

نظام �صجات الطاب للجهات ذات العاقة على امل�صتوى املوؤ�ص�صي 

والرباجمي البيانات االإح�صائية الازمة لعمليات التخطيط واإعداد 

حمددة  اإج���راءات  املوؤ�ص�صة  تطبق  كما  اجل��ودة،  و�صمان  التقارير 

يف  واإعانها  الطاب،  نتائج  وت�صليم  ال�صجات  لتحديث  ومنا�صبة 

الوقت املحدد، وت�صع املوؤ�ص�صة اآلية فاعلة للتحقق من ا�صتيفاء كل 

طالب ملتطلبات التخرج.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

توصيات مؤتمر »المخرجات التعليمية في ضوء رؤية 2030«

الشهادة المهنية واحترافية التدريس الجامعي

ركائز »أتمتة« أنظمة سير العمل



اختيار التخصص
اإعداد: قما�ش املني�صري ـ نواف املطريي

�أو ق�ضية طالبية للنقا�ش  نطرح كل �أ�ضبوع يف هذه �لز�وية مو�ضوعاً 

�آر�ئهم  ملعرفة  حولها  و�لطالبات  �لطالب  من  جمموعة  �آر�ء  ون�ضتطلع 

�خرتنا  �لعدد  هذ�  ويف  ومقنعة،  مر�ضية  حلول  �إىل  �لو�ضول  وحماولة 

مو�ضوع »�ختيارك للتخ�ض�ش« هل كان عن رغبة منك �أم برغبة عائلتك 

�أم ع�ضو�ئًيا؟ وما �ل�ضبب؟..

رغبة عائلتي

نو�ل �لغامدي، كلية �لرتبية، ق�ضم علم نف�ش �مل�ضتوى �ل�ضابع: �أنا مهتمة 

بعلم �لنف�ش، وبنظري �أن علم �لنف�ش هو �أجّل �لعلوم، كانت عائلتي رغبتهم 

بالقانون، وكان من حظي �أن معدل دخول �لقانون 

�رتفع وُقبلت بالرغبة �لثانيه وهي علم �لنف�ش.

حب العمل امليداين

�لإعالم،  ق�ضم  �لآد�ب،  كلية  �لعي�ضى  �ضليمان 

بالت�ضوير  عملت  و�أن  �ضبق  �خلام�ش:  �مل�ضتوى 

وكنت  در����ض��ت��ي،  وق��ت  �لإع��الم��ي��ة  و�لتغطيات 

معجباً بالعمل �مليد�ين لأنه مليء باحلركة، و�أنا 

ل �أحب �لعمل �ملكتبي، فتخ�ض�ضت بالإعالم رغم 

�خلوف من �مل�ضتقبل.

تاأثري املجتمع

�لإع��الم،  ق�ضم  �لآد�ب،  كلية  �لعريفي  معاذ 

د�ئماً  كنت  �ل�ضابع:  �مل�ضتوى  وتلفزيون،  �إذ�ع��ة 

جت�ضيد  و�أح��ب  �لتلفزيونية  ل��الإذ�ع��ة  م�ضاهد�ً 

�أن  ووج��دت  بال�ضوت،  �لكرتونية  �ل�ضخ�ضيات 

تخ�ض�ش �لإذ�عة �ضيكون �أول خطوة لطريقي �إىل 

و�ملجالت  �لتلفزيونية  و�لإذ�ع���ة  �ل�ضوت  عامل 

منذ  �لأوىل  رغباتي  من  فو�ضعته  �ل�ضينمائية 

�ل�ضنة �لتح�ضريية.

رغبة اأكيدة

تخ�ض�ش  �خ��رتت  �ضيدلة:  تخ�ض�ش  �ضابع،  م�ضتوى  �لعباد،  نهالء 

�ل�ضيدلة عن رغبة �أكيدة مني، فكل �لتخ�ض�ضات �لأخرى �أ�ضعر �أنها غري 

مفيدة وغري ممتدة كما هو �حلال يف تخ�ض�ضي، وبح�ضب روؤيتي �أرى �أن 

�أغلب �لتخ�ض�ضات تكرر نف�ضها ولن تبقى �ضاحلة بحدود ٤٠ �ضنة �إىل 

�لأمام ما عد� �ملجالت �لطبية.

رمية دون رام

غدير �لثنيان، م�ضتوى �ضابع، �ضيدلة:  كنت �أملك �ختيار�ت كثرية وقد 

بحثت و�حتورت يف �أكرث من م�ضار �أكادميي، لأين مل �أكن �أح�ش برغبة 

يف �أي تخ�ض�ش، ومل �أتاأثر برغبات �لأهل �أو �ل�ضديقات، بالفعل مل يكن 

عندي �أي رغبه يف �أي تخ�ض�ش، و�أعتقد �أن �لتحاقي بهذ� �لتخ�ض�ش كان 

»رمية من دون ر�م«.

رغبتي يف املقدمة

ود�د �ل�ضحيباين، لغات ترجمة، م�ضتوى ثالث: �ختياري كان برغبتي 

كانت  رغبتي  ولكن  �لتخ�ض�ضات  من  �لكثري  ب��اق��رت�ح  قامو�  و�لأه���ل 

باملقدمة.

املاج�صتري باختياري

مر�دي �ل�ضكرة، ماج�ضتري مناهج طرق تدري�ش، كلية �لرتبية: تخ�ض�ش 

�جلامعة كان �أ�ضول دين ومل يكن برغبتي �أبًد� ول برغبة �لأهل، كل ما يف 

�لأمر مل �أجد قبولً �إل بهذ� �لتخ�ض�ش فالتحقت به، �أما �ملاج�ضتري �لآن 

فهو باختياري ورغبتي، وكان ذلك بعد مز�ولة مهنة �لتعليم.

اختبار اإلكرتوين

هل  �لإلكرتونية«  »�لختبار�ت  ق�ضية  نطرح  �ضوف  �لقادم  �لعدد  يف 

ندعو  نظرك..  وجهة  من  و�ضلبياتها  �إيجابياتها  �أب��رز  وما  بها  �ضاركت 

�إمييل  عرب  و�إر�ضالها  باآر�ئهم  و�لإدلء  للم�ضاركة  و�لطالبات  �لطالب 

�ضحيفة ر�ضالة �جلامعة قبل نهاية دو�م يوم �لثالثاء وبحدود »50 - 70 

كلمة« لكل م�ضاركة.

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود

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 دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 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

جميع  بتدري�ش  �أق��وم  �أين  مع 

�إد�رة  نظام  طريق  عن  مقرر�تي 

ت��وف��ره  �ل���ذي   »LMS« �ل��ت��ع��ل��م 

�لإلكرتونية،  �لتعامالت  عمادة 

وجميع  �لو�جبات  �أوفر  �أين  كما 

طريق  عن  �ملقرر�ت  م�ضتلزمات 

�أت���ردد  ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام، غ��ري �أين 

كثرًي� يف �إجر�ء �متحان �إلكرتوين 

حقيقي لالأ�ضباب �لتالية:

يتم  �أن  يتوجب  �لأول:  �ل�ضبب 

�لختبار يف �أحد معامل �حلا�ضب 

�لآيل �ملتوفرة يف �لكلية، وهي ل 

توفر �لعدد �لكايف من �ل�ضا�ضات 

يف جميع �لأحو�ل.

�ل�ضبب �لثاين: �ضرورة تدريب 

�لطالب على �أخذ مثل هذ� �لنوع 

ي�ضيع  ل  �لخ��ت��ب��ار�ت حتى  م��ن 

من  ب��دلً  �لتقنيات  لتعلم  وقتهم 

حل �لختبار.

�ل�����ض��ب��ب �ل���ث���ال���ث: ����ض���رورة 

من  �لطالب  مينع  �أ�ضلوب  توفر 

مع  للتو��ضل  �جلهاز  ��ضتخد�م 

�لإنرتنت و�لبحث عن �إجابات.

ويف هذ� �لف�ضل قررت خو�ش 

فيز«   210« مقرر  يف  �لتجربة 

لأك��رث  در���ض��ت��ه  و�أن  �ضبق  �ل���ذي 

و�جبات  بتوفري  وقمت  مرة،  من 

�إلكرتونية تت�ضم بال�ضمات �لتالية:

بحيث  ح�ضابية  كلها  �أولً: 

حلها  �ل��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 

بالكامل كما هو مطلوب يف مثل 

هذ� �لنوع من �مل�ضائل.

كافية  بن�ضخ  ت�ضمح  ث��ان��ًي��ا: 

بحيث ل يتمكن �لطالب من غ�ش 

على  يح�ضل  حيث  زميله  نتيجة 

ن�ضخة خمتلفة.

بع�ضها  م��ع  متنا�ضقة  ث��ال��ًث��ا: 

نف�ش  �ل��ط��ال��ب  ي��ت��ع��ل��م  ب��ح��ي��ث 

جميع  يف  �حل���ل  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

نف�ش  ��ضتخد�م  مثاًل  �مل�ضائل، 

�لفا�ضلة  ب��ع��د  �خل���ان���ات  ع���دد 

�لع�ضرية، ��ضتخد�م �لأ�ض�ش عند 

�ل�������ض���رورة، ع��دم 

��ضتخد�م �لوحد�ت 

و�لع��������ت��������م��������اد 

ع���ل���ى �ل����وح����د�ت 

�لقيا�ضية.

بتكليف  ق��م��ت 

�ل���ط���الب ���ض��اب��ًق��ا 

ب��ح��ل �ل���و�ج���ب���ات 

ب���ح���ي���ث ت��ع��ل��م��و� 

ج��م��ي��ع �مل���ه���ار�ت 

ومنها  �مل��ط��ل��وب��ة، 

�ح�������رت�م �ل���وق���ت 

و��ضتخد�م  �ملتاح، 

�ملتبعة  �ل�ضو�بط 

م�ضكلة  �إن  ح��ي��ث  �حل�����ل،  يف 

�حلا�ضب حاجته ملطابقة �لنتيجة 

�ل��دق��ة، وقد  م��ن  ب��درج��ة معينة 

لحظت تفاعاًل ر�ئًعا من معظم 

�ل��ط��الب، ظهر م��ن خ��الل كرثة 

�لأ�ضئلة و�لتو��ضل بيني وبينهم.

لذلك �تفقت مع �لطالب على 

لأول  �إل��ك��رتوين  �ختبار  �إج���ر�ء 

مرة، حيث ظهر من �ضوؤ�لهم �أنهم 

يف  مم��اث��ل  باختبار  ي��ق��وم��و�  مل 

�ل�ضابق »�لطلبة خليط من طلبة 

حتديد  ومت  وغ��ريه��م«،  �لق�ضم 

وق��ت �لخ��ت��ب��ار وم��وع��ده، وك��ان 

تقريًبا،  كاماًل  �لطالب  ح�ضور 

دون  �لختبار  �أد�ء  من  ومتكنو� 

فرتته  وكانت  فنية،  عو�ئق  �أي��ة 

�لطالب  ي�ضلم  بعدها  �ضاعتني، 

�أو يقوم �لربنامج بالت�ضليم �لآيل، 

حيث تظهر درجة �لطالب ب�ضورة 

فورية، وكررت نف�ش �لتجربة يف 

�لختبار �لف�ضلي �لثاين كذلك.

�لبد�ية مل  �ملذكورة يف  �لقيود 

عدد  �إن  حيث  م�ضكلة،  ت�ضبب 

معمل  يف  كافًيا  ك��ان  �ل�ضا�ضات 

فقد  ثانية  ناحية  وم��ن  و�ح���د، 

�لو�جبات  على  �ل��ط��الب  ت��درب 

�لإلكرتونية �ملنزلية قبل �لدخول 

ل��الخ��ت��ب��ار، و�أم����ا ن��ظ��ام �إغ���الق 

�ل�������ض���ا����ض���ة ع��ل��ى 

�ل���ط���ال���ب ب��ح��ي��ث 

تقت�ضر على عر�ش 

�لخ�����ت�����ب�����ار ف��ل��م 

ب�ضبب  ب��ه  �أك���رتث 

�لقاعة  يف  وجودي 

�أثناء �لختبار.

ل����ق����د �أث���ب���ت���ت 

�إمكانية  �لتجربة 

�لختبار�ت  تقدمي 

�لعلمية  �مل���و�د  يف 

من  كبرية  لأع���د�د 

وقت  يف  �ل��ط��الب 

و�ح������د، م��ت��ى ما 

وهو  �لكافية،  �لأج��ه��زة  ت��وف��رت 

�ضمان للعد�لة و�لنز�هة و�ضرعة 

حيث  نتيجته  �لطالب  ��ضتالم 

ي�ضتلمها فورًيا من �لنظام.

�لطالب  يكتب  �أن  �أخاف  كنت 

بالتخمني  �أو  ع�ضو�ئًيا  نتائجهم 

كون �لختبار �إلكرتونًيا، ولكن ما 

ر�أيته هو ت�ضويد �لطالب لأور�ق 

لالأ�ضئلة  كامل  وح��ل  �مل�����ض��ود�ت 

ومن ثم تفريغها يف �ل�ضا�ضة، وهو 

ل  �لإلكرتوين  �لختبار  �أن  يوؤكد 

يعني باأي ناحية �لتقليل من هيبة 

و�أهمية �لختبار.

�ختبار�ت  لأد�ء  نحتاج  م��اذ� 

لأعد�د �أكرب من �لطالب؟

�أج��ه��زة  ت��وف��ري  يتوجب  �أولً: 

�أ�ضهل  باأعد�د كبرية فهي  لوحية 

�أجهزة  من  ��ضتخد�ًما  و�أب�ضط 

وميكن  �لثابتة،  �لآيل  �حلا�ضب 

�لدر��ضة  قاعات  يف  ��ضتخد�مها 

�لعادية.

ث�����ان�����ًي�����ا: ي����ت����وج����ب ت���وف���ري 

�لختبار  �أث��ن��اء  حماية  برنامج 

Lockdown مينع �لطالب من 
و�لت�ضال  �لختبار  عن  �خل��روج 

ب���امل���و�ق���ع �لأخ������رى مم���ا ي��ع��زز 

�لغ�ش  ومينع  �لختبار  م�ضد�قية 

ب�ضكل كامل.

على  مالحظات  هناك  ثالًثا: 

حيث  نف�ضه،  �لتعلم  �إد�رة  نظام 

يت�ضمن  �ضوؤ�ل  بعر�ش  ي�ضمح  ل 

ع����دة ف���ق���ر�ت »ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

�حل�ضابية  بال�ضيغة  �ل�����ض��وؤ�ل 

 ،»Calculated Formula
�لو�حد  �ل�ضوؤ�ل  �أن  معناه  وه��ذ� 

ب��اأرق��ام  �أ�ضئلة  ع��دة  ي�ضبح  ق��د 

�أم��ر  م���رة، وه��و  ك��ل  خمتلفة يف 

على  وللمربمج  للطالب  متعب 

حد �ضو�ء، على �لأقل كان باإمكان 

�ل�ضوؤ�ل  معلومات  ترحيل  �لنظام 

كما  �آخر  ل�ضوؤ�ل  ونتائجه  �ملعني 

بر�مج  بع�ش  يف  ب��ه  معمول  ه��و 

�إد�رة �لتعلم �لأخرى.

باإدر�ج  ي�ضمح  ل  �لنظام  �أي�ًضا 

�ل�ضور يف هذ� �لنوع من �لأ�ضئلة، 

ولذلك نتغلب على هذ� �لق�ضور 

بو�ضع �ل�ضور يف مكان �آخر ومن 

ثم ل�ضق �لر�بط يف �ل�ضوؤ�ل، �أي�ًضا 

ثم  �ل��و�ج��ب  ت�ضليم  �أن  يالحظ 

حماولة حله مرة �أخرى  - �ضمن 

�إع���ادة  يعني   - �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��رتة 

و�خلطاأ،  �ل�ضح  �لأ�ضئلة  جميع 

بالإحباط،  �لطالب  ي�ضيب  مما 

علًما باأن بع�ًضا مما ذكرت هو يف 

بنية �لنظام �مل�ضتخدم حالًيا.

تبني  يتم  �أن  �أقرتح  باخت�ضار، 

�لخ��ت��ب��ار�ت �لإل��ك��رتون��ي��ة على 

توفري  مت  ما  متى  �أو���ض��ع،  نطاق 

�أع��اله،  و�ل��ث��اين  �لأول  �ملطلبني 

مع جتهيز نقاط �ضحن لالأجهزة 

�ل��ل��وح��ي��ة ب�����ض��ك��ل ج��م��اع��ي، �أو 

�لأجهزة،  بتوفري  �لطلبة  مطالبة 

مع توفريها لدى �جلامعة �ضمن 

ن�ضاطات مركز بيع �لكتب باأ�ضعار 

خمف�ضة.

ق�صم الفيزياء والفلك

- كلية �لعلوم

على  �ل�ضحافة  نه�ضة  منذ 

�ململكة  قامت  �لعامل،  م�ضتوى 

�لعربية �ل�ضعودية بالهتمام بها 

وبجو�نبها.

كانت �ل�ضحافة بد�يًة �ضحافة 

وكانت  موؤ�ض�ضات،  ث��م  �أف����ر�د 

�أ�ضحاب  على  فقط  مقت�ضرة 

و�لآر�ء؛  �لأنباء  بن�ضر  �لمتياز 

�خلاطئ  �لت�ضور  �إىل  �أدى  مما 

ي�����ض��اوؤون،  ك��م��ا  �لآر�ء  بن�ضر 

�تخاذ  �ل����وزر�ء  جمل�ش  ف��ق��رر 

للمو�طنني  فر�ضة  باإعطاء  حل 

يف  بالكتابة  و�ملثقفني  �ملتعلمني 

وز�رة  م��و�ف��ق��ة  بعد  �ل�ضحف 

�لإعالم على تعيينهم، مما �أدى 

�إىل تطور �ل�ضحافة ونهو�ضها.

�آنذ�ك  �لعهد  وقد �جتمع ويل 

عبد�لعزيز  ب��ن  في�ضل  �لأم���ري 

�أ���ض��ح��اب  م��ع   - �هلل  رح��م��ه   -

�ل�ضحف وروؤ�ضاء �لتحرير، وقال: 

و�إن  »�ل�ضحافة ر�ضالة ل حرفة، 

�ضحيفة و�حدة جنتهد فيها خري 

من ع�ضر�ت �ل�ضحف �لهزيلة«.

وق����د ���ض��ع��ى �ل����ر�ح����ل �مل��ل��ك 

ولياً  كان  منذ  �هلل  رحمه  في�ضل 

ل��ل��ع��ه��د، وم���ن م��ع��ه م��ن روؤ���ض��اء 

�لنهو�ش  �إىل  ومو�طنني،  حترير 

وكذلك  وتطويرها،  بال�ضحافة 

�إخوته �مللوك و�لأمر�ء من بعده، 

هذ�  �إىل  �ل�ضحافة  ز�ل���ت  وم��ا 

وجهود  ومرتفعة،  قائمة  �ل��ي��وم 

بها  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 

و�أن��ن��ا  �أه��م��ي��ت��ه��ا  �إىل  ت��ر���ض��دن��ا 

م�ضوؤولون عنها بكل ما يخ�ضها.

جنالء الأحمدي 

ق�صم الإعالم

تجربة اختبار إلكتروني في أحد مقررات الفيزياء

الصحافة »رسالة« ال »حرفة« 

أ. د. ناصر  الزايد

نبض الطالب

سليمان  العيسى

معاذ العريفي
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فعاليةفعالية

معرضفعالية

فعالياتمهرجان

فعاليةفعالية

مهرجانمهرجان

فعاليةمهرجان

�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

عرو�ض فلكلورية

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: نب�ض �لريا�ض

جتربة �لبجريي

�لوقت: من ٦م �إىل ٣�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للريا�ضة

�ملكان: �لبجريي

�ضبلمو�ضن

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: نب�ض �لريا�ض

ريال مدريد

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: ونرت وندرالند 

فكتوريا �إيفنت

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: بوليفارد �لريا�ض 

مو�ضم �لريا�ض

�لوقت: من ٨�ض �إىل ١١٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: مو��ضم �ل�ضعودية

�ملكان: �لريا�ض

عرو�ض ترفيهية ومو�ضيقية

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: نب�ض �لريا�ض

و�حة �لدرعية

�لوقت: من ٤م �إىل ٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للريا�ضة

�ملكان: �لدرعية �جلديدة

نب�ض �لريا�ض

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: نب�ض �لريا�ض

ريا�ض �ضفاري

�لوقت: من ١١�ض �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: ريا�ض �ضفارى »منتجع نوفا«

 على طريق �ل�ضكة

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢�ض

�جلهة �ملنظمة: �ل�ضركة �ل�ضعودية للخطوط 

�حلديدية

�ملكان: حمطة قطار �ضار - طريق �لثمامة

ليايل �لريا�ض �لكوميدية

�لوقت: من ٨٫٣٠م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: �لريا�ض بوليفارد
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فعاليةفعالية

معرضفعالية

معرضفعالية

مهرجانمهرجان

معرضفعالية

معرضفعالية

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: فقدان ال�ضعر وا�ضتعادته

Jerry Shapiro :امل�ؤلف

املرتجم: غادة عبدالعزيز بن �ضيف

و�ضف الكتاب:

املعاجلة  لتحديد  دقيًقا  ت�سخي�ًسا  وا�ستعادته  ال�سعر  فقدان  ظاهرة  تتطلب 

العالجي  للتدبري  �سم�لية  نظرة  وا�ستعادته«  ال�سعر  »فقدان  كتاب  يقدم  املنا�سبة. 

العملي، ب�سكليه الدوائي واجلراحي، كما ناق�س كيفية الفح�س ال�سحيح للمري�س 

امل�ساب بفقدان ال�سعر؛ كما يف الثعلبة ذكرية ال�سكل، التي تعدُّ من اأكرث امل�سببات 

و�سماتها  البقعية،  للثعلبة  الذاتية  املناعة  داء  تناول  كذلك  ال�سعر.  لفقدان  �سي�ًعا 

ال�سريرية، والت�سخي�س التفريقي، ومعاجلتها.. كما ا�ستعر�س  ظاهرة فقدان ال�سعر 

الناجت عن الأدوية والإ�سعاع، بالإ�سافة اإىل ظاهرة ت�ساقط ال�سعر الكربي، والثعلبة 

اجلبهية املليفة، والطرق غري الطبية للتعامل مع فقدان ال�سعر واأكرث من300 �س�رة ف�ت�غرافية �سريرية مل�نة.

عن�ان الكتاب: الكتب الإلكرتونية يف التعليم - حتقيق الروؤية

Hazel Woodward :امل�ؤلف

املرتجم: �ضعد اأحمد الزهراين

و�ضف الكتاب:

ي�سم الكتاب جمم�عة من املقالت والدرا�سات الأكادميية املتخ�س�سة 

املختلفة  وج�انبها  التعلم،  يف  الإلكرتونية  الكتب  ق�سية  تتناول  التي 

الدرا�سات  هذه  تغطي  كما  م�ستقبلها.  واآفاق  ت�اجهها  التي  والتحديات 

امل�ستقبلية.  وت�قعاتها  واإ�سكالياتها  الإلكرتونية  الطباعة  ج�انب  جميع 

اإىل حقائق  الكتاب  املقدمة يف  والأطروحات  الدرا�سات  وت�ستند معظم 

اإح�سائية  بيانات  درا�ساته  معظم  تقدم  كما  العملية.  وجتاربه  ال�اقع 

ور�س�ماً بيانية، وي�سكل الكتاب نقطة حت�ل يف التعلم من العتماد على 

الكتاب ال�رقي املطب�ع املتعارف عليه اإىل الكتاب الإلكرتوين.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

ريا�ض ونرت وندرالند

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: �أر�ض �لغدير - مقابل مركز �مللك عبد�هلل �ملايل

عبق �ملا�ضي

�لوقت: من ٤م �إىل ١١٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: ثقة لتنظيم �ملعار�ض و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: حي حطني 

عرو�ض ثالثية �الأبعاد

�لوقت: من ٤م �إىل ١١٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: نب�ض �لريا�ض

+++++++

 �ل�ضعودي �لدويل �لثاين لل�ضيدلة ٢٠١٩

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �أول عربية للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

مهرجان �ضدة

�لوقت : من ٥م �إىل ١١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: حديقة و�دي منار

 �ل�ضعودي للبال�ضتيك و�ل�ضناعات �لبرتوكيماوية

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ضركة معار�ض �لريا�ض �ملحدودة

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

 �لريا�ض لالألعاب

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: و�جهة �لريا�ض, �لريا�ض

�مللك عبد�لعزيز لل�ضقور ٢

�لوقت : من ٨�ض �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: نادي �ل�ضقور �ل�ضعودي

�لنافورة �لر�ق�ضة

�لوقت: من ٤م �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: �لريا�ض بوليفارد

 �ل�ضعودي للطباعة و�لتغليف

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ضركة معار�ض �لريا�ض �ملحدودة

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

مهرجان �لريا�ض للت�ضوق

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: غرفة �لريا�ض

�ملكان: مر�كز جتارية بالريا�ض

 و�ملوؤمتر �لدويل لل�ضياحة

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �ضركة معار�ض �لريا�ض �ملحدودة

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

ربيع الثاين

1441ه�
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التعلم  يف  التميز  م��رك��ز  اأج���رى 

والتعليم، التابع جلامعة امللك �سعود، 

اال�ستبانة  لتطبيق  علمية  درا���س��ة 

مع  ب��االت��ف��اق   »NSSE« ال��دول��ي��ة 

املركز الوطني االأمريكي.

باأنها  االأداة  ه��ذه  اأهمية  وتكمن 

ت��ق��ي�����س م����دى م�����س��ارك��ة ال��ط��ل��ب��ة 

حمورين  م��ن  التعليمية  باجلوانب 

اأ���س��ا���س��ي��ن ه��م��ا: اجل��ه��د وال��وق��ت 

درا�ستهم،  يف  الطالب  يبذله  ال��ذي 

واالأن�سطة التعليمية املتعلقة.

و�سيقوم املركز بتطبيقها ومقارنة 

ال��دول��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  م��ع  نتائجها 

املحاور  وفق  القائم  الو�سع  ملعرفة 

التي بنيت عليها االإ�ستبانة.

هذه  اأه��م حمكات  اأح��د  اأن  كما 

قيام  م��دى  قيا�س  ه��و  اال�ستبيانة 

واخلطط  امل�سادر  بتوفري  اجلامعة 

املختلفة،  التعليمية  االأن�سطة  يف 

من  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  لتمكن 

يف  وج��ه��وده��م  اأوق��ات��ه��م  ا�ستثمار 

الدرا�سة، اإ�سافة لقيا�س مدى توفري 

اجلامعة لالأن�سطة التعليمية املتعلقة 

واهتمامات  لتخ�س�سات  واملنا�سبة 

الطالب والطالبات.

ويرتاوح عدد املوؤ�س�سات التعليمية 

التي تطبق هذه االأداة �سنوًيا بحدود 

770 جامعة وموؤ�س�سة تعليمية حول 

العامل، كما �سارك يف عر�سها اأكرث 

حيث  وك��ل��ي��ة،  ج��ام��ع��ة   1500 م��ن 

طالب  م��الي��ن   3 م��ن  اأك���رث  غطت 

وطالبة.

بتطبيق  اجلامعات  اأف�سل  وتقوم 

الأنها  دوري،  ب�سكل  اال�ستبانة  هذه 

وجمع  ال��روؤي��ة  و���س��وح  يف  ت�ساهم 

البيانات الالزمة والتي ت�ساعد على 

والتي  ال�سحيحة  ال��ق��رارات  اتخاذ 

العملية  تطوير  م�سلحة  يف  ت�سب 

التعليمية.

ت�سمل هذه اال�ستبانة وتعتمد على 

االأكادميي،  التحدي  م�ستوى حماور 

والتعلم التعاوين والن�سط، والتفاعل 

لتعزيز  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

و�سوف  الدائمة،  اجلامعية  البيئة 

يتبنى مركز التميز يف التعلم والتعليم 

بناء تلك املحاور واعتمادها.

اأن  ك�����س��ف��ت درا�����س����ة ح���دي���ث���ة 

املناعة  ي��ع��زز  امل��ب��ك��ر  اال���س��ت��ي��ق��اظ 

االإ�سابة  احتمالية  ويقلل  الذاتية 

باالأمرا�س ال�سارية واملزمنة، ويجعل 

عمله  يف  اإنتاجية  اأك���رث  ال�سخ�س 

وحياته ب�سكل عام، وركزت الدرا�سة 

الن�ساء  اأن  فوجدت  »الن�ساء«  على 

مبكًرا  اال�ستيقاظ  يف�سلن  الالتي 

يومًيا تقل لديهن احتماالت االإ�سابة 

ب�سرطان الثدي مقارنة بغريهن.

ن�سرت  درا�سة  يف  باحثون  وق��ال 

»اإن  الربيطانية  ال��ط��ب  دوري���ة  يف 

عدم  ب��ن  رب��ط��ت  �سابقة  درا���س��ات 

واحل�سول  ال��ن��وم  مواعيد  انتظام 

على قدر اأكرب من الالزم من الراحة 

ب�سرطان  االإ�سابة  احتماالت  وزيادة 

الثدي، لكن مل تركز درا�سات كثرية 

توقيت  ت��اأث��ري  كيفية  على  قبل  م��ن 

اال�ستيقاظ على تلك االحتماالت«.

وحلل باحثون من جامعة بري�ستول 

اجلينية  امل��ت��غ��ريات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

تتعلق  ���س��م��ات  ب��ث��الث  امل��رت��ب��ط��ة 

بالنوم، وهي مدته واالإ�سابة باالأرق، 

الدرا�سة  يف  امل�ساركة  ك��ان��ت  واإن 

يف�سلون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  م��ن 

م��ت��اأخ��ًرا،  اأو  م��ب��ك��ًرا  اال���س��ت��ي��ق��اظ 

من  اأكرث  بيانات  الباحثون  وفح�س 

400 األف امراأة �ساركن يف درا�ستن 
ا�ستخل�ست  اإحداهما  بريطانيا،  يف 

ركزت  واالأخ���رى  احليوية  البيانات 

على �سرطان الثدي.

بن  من  اأن  اإىل  النتائج  وخل�ست 

اال�ستيقاظ  يف�سلن  ام��راأة   100 كل 

مبكًرا قلت حالة من حاالت االإ�سابة 

بغريهن،  مقارنة  ال��ث��دي  ب�سرطان 

لكن مل تظهر الدرا�سة وجود عالقة 

ومدة  الثدي  �سرطان  بن  وا�سحة 

النوم يومًيا وال االأرق.

بن  عالقة  الدرا�سة  وجدت  كما 

زيادة عدد �ساعات النوم عن املعدل 

املو�سى به، وهو نحو 8-7 �ساعات 

االإ�سابة  اح��ت��م��االت  وزي���ادة  ل��ي��اًل، 

باملر�س بن�سبة بلغت 19 يف املئة لكل 

�ساعة اإ�سافية.

وهي  ريت�سموند،  ريبيكا  وقالت 

اإن  ب��ري�����س��ت��ول  ب��اح��ث��ة يف ج��ام��ع��ة 

�سابقة  درا�سات  مع  تت�سق  »النتائج 

العمل  عالقة  على  ال�سوء  �سلطت 

ب�سرطان  باالإ�سابة  ليلية  نوبات  يف 

الثدي«.

التي  الفر�سيات  »من  واأ�سافت: 

قد تف�سر تلك العالقة هي فر�سية 

تتحدث  والتي  الليل«،  يف  »ال�سوء 

لياًل  لل�سوء  التعر�س  تقلي�س  عن 

بدوره  يوؤثر  »امليالتونن« مبا  لن�سبة 

ويزيد  هرمونية  م�سارات  عدة  على 

احتماالت االإ�سابة ب�سرطان الثدي«.

اإنه  اأي�ًسا  قالت  ريت�سموند  ولكن 

بتغيري  امل�سارعة  الن�ساء  على  لي�س 

منط النوم بناًء على ذلك، واأ�سافت: 

خل�سنا  التي  االأ�سا�سية  »النتائج 

الن�ساء  تف�سيل  على  اعتمدت  اإليها 

ولي�س  امل�ساء  اأو  ال�سباح  ل�ساعات 

على موعد اال�ستيقاظ املحدد«، كما 

لدى  النتائج  تلك  تختلف  اأن  ميكن 

جمموعات عرقية اأخرى.

ال�سكل الذي يبدو عليه طفل يف 

اخلام�سة من العمر قد يكون موؤ�سًرا 

اقرتابه  لدى  وزنه  عليه  �سيكون  ملا 

من �سن املراهقة.

م�سحية  درا���س��ة  وجدته  ما  ه��ذا 

ن�����س��رت يف دوري����ة »ن��ي��و اإجن��الن��د 

الذين  االأطفال  اإن  وقالت  الطبية«، 

اأك��رث  ال���وزن،  زي���ادة يف  يعانون م��ن 

الأن  اأ�سعاف،  اأربعة  بواقع  عر�سة 

يعانوا من البدانة عند بلوغهم �سن 

14 عاًما، ورغم التقدم احلا�سل يف 
جهود مكافحة ال�سمنة، اإال اأن طفاًل 

اأط��ف��ال، يف   5 كل  بن  من  اأمريكًيا 

من  يعاين  احل�سانة،  دور  مرحلة 

ال�سمنة.

وق���ام ب��اح��ث��ون م��ن م��رك��ز الطب 

كاليفورنيا  جلامعة  التابع  البديل 

بيانات  بتحليل  فران�سي�سكو،  ب�سان 

ح���ددت  ط��ف��ل،   7700 م���ن  اأك����رث 

اأوزانهم واأطوالهم لدى دخولهم دور 

احل�سانة عام 2004 وعند بلوغهم 

يف   12.4 اأن  علًما  عاًما،   14 �سن 

من  امل�ساركن  االأط��ف��ال  م��ن  امل��ائ��ة 

منهم  امل��ائ��ة  يف  و14.9  ال��ب��دن��اء، 

يعانون من زيادة يف الوزن.

ن�سف  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  والح����ظ 

ال�سمنة  اأ�سابتهم  الذين  االأط��ف��ال 

لدى بلوغ �سن 14 هم �سمن �سريحة 

مل  وال��درا���س��ة  امل��ائ��ة،  يف  ال�14.9 

تركز على اجلانب ال�سحي وح�سب، 

واالجتماعي  النف�سي  اجل��ان��ب  ب��ل 

للم�سابن بال�سمنة.

اأن جانًبا كبرًيا من  ويرى البحث 

خماطر االإ�سابة بال�سمنة يتحدد يف 

مكافحة  جهود  واأن  اخلام�سة،  �سن 

تكون  رمب��ا  االأط��ف��ال  ل��دى  ال�سمنة 

ممن  ال�سغار  على  للرتكيز  بحاجة 

يعانون من زي��ادة يف ال��وزن يف �سن 

مبكرة من الطفولة.

وي���رى االأط���ب���اء وامل��در���س��ون اأن 

حماربة بدانة الطفولة جهد م�سرتك 

عاتقه  على  تقع  ال��ذي  البيت،  م��ع 

وممار�سته  الطفل  حمية  مراقبة 

الأن�سطة بدنية قد ت�ساهم يف تقليل 

اإمكانية تراكم ال�سحوم ومعاناته من 

البدانة مع التقدم بال�سن.

نقطة التحول
مالكوم جالدويل

ال�����ن�����ا������ش�����ر: ال��������دار 

العربية للعلوم

ي���رك���ز م��ال��ك��وم 

ج��������الدوي��������ل يف 

ك���ت���اب���ه »ن��ق��ط��ة 

ال���ت���ح���ول« ع��ل��ى 

ف��ك��رة اأ���س��ا���س��ي��ة 

»االأ�سياء  اأن  هي 

ال�سغرية ميكنها 

اأن حتدث تغرياًً 

ك��ب��رياً«، وذل��ك 

م��������ن خ�����الل 

ا���س��ت��ع��را���س 

جم����م����وع����ة 

م����ن ق���وان���ن 

ال�������ع�������دوى: 

 ٢٠ باريتو  مبداأ  االأقلية،  قانون 

البيئة،  قانون  التباعد،  من  درجات  �ست  االلت�ساق،  قانون   ،٨٠/

وقانون النافذة املك�سورة.

نقطة التحول

كثرية  ظواهر  �سنجد  ل��الأف��راد  اجلماعي  ال�سلوك  حللنا  لو 

غري  االإقبال  مثل  حت��ول«،  »نقطة  ن�سميه  اأن  ميكننا  ملا  م�سابهة 

العادي على املو�سة، اأو على كتب اأو اأفالم معينة، اأو فنان معن، 

اأو برنامج توا�سل معن مثل �سناب �سات اأو ان�ستجرام، اأو اأي ُمنتج 

اأو فكرة اأو �سلوك ينت�سر ب�سورة كبرية، وقد بنى املوؤلف كتابه على 

ت�ساوؤل: كيف تت�سكل نقطة التحول وكيف ميكن اإعادة ا�ستخدامها 

وا�ستن�ساخها؟ واأجاب: لكي ت�سل لنقطة التحول يجب اأن حتقق ٣ 

قواعد و�سنطلق عليها قوانن العدوى.

قانون الأقلية

عدد قليل من النا�س ميكنهم ن�سر »نقطة التحول«، ال حتاول 

اأن تنقل الفكرة لكل النا�س ب�سورة مبا�سرة، هناك عدد قليل من 

اأف�سل،  ب�سكل  بذلك  �سيقومون  وهم  عليهم  رّكز  املوؤثرين  النا�س 

وهوؤالء القلة من النا�س ينق�سمون اإىل ٣ اأنواع: »مو�ّسلون«، وهم 

فمثاًل  اجتماعية،  و�سالت  معارف  ميلكون  الذين  االأ�سخا�س 

الفكرة  تو�سيل  من  �سيتمكن  كثرية  معارف  لديه  الذي  امل�سهور 

لدائرة اأكرب، »اأ�سحاب خربة«، وهم اأ�سخا�س لديهم القدرة على 

جمع املعلومات واإي�سالها للجمهور، الثالث من لديه القدرة على 

االإقناع مثل امل�سّوق اأو مندوب املبيعات الذي ي�ستطيع اإقناع النا�س 

بالفكرة.

مبداأ باريتو 20 / 80

االأفكار ينقلها جمموعة �سغرية موؤثرة من النا�س، لذلك عليك 

اأن ال ت�ستت جمهودك يف الدعاية ملنتجك اأو الرتويج لفكرتك لكل 

النا�س، بل رّكز على الفئة ال�سغرية تلك، ٢٠ يف املئة من النا�س 

�سينقلون الفكرة ويكونون موؤثرين بن�سبة ٨٠ يف املئة، اأما ال� ٨٠ 

اإال ٢٠ يف  النا�س فتاأثريهم �سعيف ال ميثل  الباقية من  املئة  يف 

املئة فقط.

القاعدة تن�س على اأن ٨٠ يف املئة من النتائج �سببها ٢٠ يف املئة 

من االأ�سباب، مثاًل ٨٠ يف املئة من االقت�ساد يتحكم فيه ٢٠ يف 

املئة من رجال االأعمال وبقية ال� ٨٠ يف املئة من رجال االأعمال 

يتناف�سون على ال� ٢٠ يف املئة فقط.

٢٠ يف املئة من الثياب يف خزانتك ت�سكل ٨٠ يف املئة من الثياب 

املئة،  املالب�س متثل ٨٠ يف  وباقي  ترتديها ب�سورة م�ستمرة  التي 

نادًرا ما ترتديها.

لو كان لديك عمل مهم، قم بتق�سيمه لعدة نقاط واقراأ النقاط 

�ستجد اأن ٢٠ يف املئة من النقاط �ستحقق لك ال� ٨٠ يف املئة من 

االأهداف، ابحث عن القليل الذي له تاأثري كبري وال ت�ستت نف�سك، 

ال تعمل بجد بل اعمل بذكاء. 

قانون اللت�شاق

يقوم هذا القانون على فكرة »اإل�ساق« الفكرة اأو املنتج يف ذهن 

اجلمهور من خالل �سيء غريب اأو مميز بها، هذا هو اأهم جزء.

تخيل مدينة كل القطط املوجودة فيها �سوداء، النا�س ي�ساهدون 

لوناً واحداً من القطط طوال الوقت، واأنت تعي�س يف هذه املدينة، 

هل  �سيحدث!  ال��ذي  ما  حمراء!  قطة  وج��دت  بال�سدفة  واليوم 

املميزة  الغريبة  القطة  عن  الأ�سحابك  و�ستحكي  نظرك،  �ستلفت 

التي وجدتها؟ رمبا �ست�سورها و�ست�سعها على االن�ستجرام!

املميزة هي  االأ�سياء  املميز، الأن  ال�سيء  ابحث يف منتجك عن 

التي تلت�سق يف الذاكرة وتدفع النا�س الأن يتحدثوا عنها.

وقد حتدث املوؤلف عن قوانن اأخرى عديدة ذات عالقة بالفكرة 

ااأ�سا�سية لنقطة التحول.

مركز »التميز« يدرس تطبيق االستبانة قــــــــــــــــرأت لك..
»NSSE« الدولية

االستيقاظ المبكر يعزز المناعة الذاتية

سمنة الطفولة تالحق الكبار
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420هـ/  �سنة  »املتوفى  البغدادي  ُزريــق  ابن 

اأبــو احل�سن علي بن زريــق، كاتب  1029م«، هو 
موطنه  عــن  ارحتــل  عبا�سي،  بــغــدادي  و�ساعر 

الأ�سلي بغداد قا�سداً بالد الأندل�س، لعله يجد 

فيها من لني العي�س و�سعة الرزق ما يعو�سه عن 

كل  يحبها وحتبه  زوجــة  بغداد  وتــرك يف  فقره، 

الإخال�س،  كل  له  وتخل�س  لها  ويخل�س  احلب، 

بحجة  اأ�سر  لكنه  ال�سفر  منعه عن  وقد حاولت 

اأنه من اأجلها يهاجر وي�سافر.

ــق يف بــالد الأنــدلــ�ــس، تاركاً  اغــرب ابــن زري

زوجته وحيدًة يف بغداد، وجاهد هناك وكافح من 

اأجل حتقيق احللم، لكن التوفيق مل ي�ساحبه، فقد 

مر�س وا�ستد به املر�س حتى اأح�س بدنو نهايته 

�سريداً  وحيداً  مات  وبالفعل  الغربة؛  يف  ووفاته 

بعيداً عن موطنه وزوجته، وقد ُوجدت اإىل جانبه 

ق�سيدة جميلة وموؤثرة ل يُعرف له �سعٌر �سواها، 

وع�سرين  اأربعمائة  �سنة  وفاته  عند  معه  وجدت 

من الهجرة، مطلعها:

ال َتعذِليه َف�إَِنّ الَعذَل ُيوِلُعُه

َقد َقلِت َحقً� َوَلِكن َلي�َس َي�سَمُعُه

َرّ ِبِه �سَ
َ
ج�َوزِت يف لومه َحدًا اأ

َنّ اللوم َينَفُعُه
َ
رِت اأ ِمن َحيُث َقدَّ

َف��سَتعِملي الِرفق يِف َت�أِِنيِبِه َبَداًل

ِمن َعذِلِه َفُهَو ُم�سنى الَقلِب ُموَجُعُه

قد ك�ن م�سطلًع� ب�خلطب يحمُله

هِر اأ�سُلُعُه َقْت ِبُخطوِب الدَّ يِّ ف�سُ

يكفيه من لوعِة الت�ستيِت اأنَّ َلُه

ُعُه َوى كَلّ يوٍم م� ُيَروِّ ِمَن النَّ

زريــق  ــن  اب »يتيمة«  الق�سيدة  هــذه  �ُسميت 

�سعره  مــن  ي�سلنا  مل  اأنـــه  باعتبار  الــبــغــدادي، 

غريها، فاإذا كنت عزيزي القارئ �سغوفاً بالتاريخ 

امل�سادر  يف  البحث  وا�ستطعت  والأدب  وال�سعر 

وبطون الكتب اأو املخطوطات ووجدت �سعراً اآخر 

لبن زريق البغدادي، فقد تكون �سنعت معروفاً 

ولالأدب  اليتيمة  ولق�سيدته  جهة  من  زريق  لبن 

العربي ب�سكل عام.

مناظرة  اأ�سهر  عنوان  الزنبورية«  »امل�ساألة 

اإمامني  بني  جمعت  العربي،  النحو  تاريخ  يف 

�سيبويه  واأ�ــســطــورتــه  النحو  عــامل  عظيمني، 

»ب�سري«، و�سيخ القراءات وعلوم اللغة الك�سائي 

»كويف«.

النحو،  علم  يف  زمانه  اأ�سطورة  �سيبويه  كان 

بغداد  ق�سد  الب�سرية،  املدر�سة  رواد  من  وهو 

به،  خا�سة  حوائج  لق�ساء  الب�سرة،  من  قادًما 

مير  جعلته  مالية  ل�سائقة  اأخـــرى  روايـــة  ويف 

هــارون  وزيــر  ق�سد  اأن  وحــدث  و�سدة،  ب�سيق 

له،  واأو�سع  فاأكرمه  الربمكي،  يحيى  الر�سيد 

امل�ستقر  طــاب  اأن  وبــعــد  بــحــفــاوة،  وا�ستقبله 

مدر�سة  زعيم  يناظر  اأن  عليه  ُعر�س  ل�سيبويه 

الك�سائي،  اجلليل  الــعــامل  الكوفة،  يف  النحو 

من  الغر�س  دام  ما  م�سروًرا  ذلك  على  فوافق 

هذه املناظرة اخلروج بالعلم والفائدة.

ومعلوم اأن اأ�سهر مدر�ستني اخت�ستا بدرا�سة 

الك�سائي،  بزعامة  الكوفة  مدر�سة  اللغة،  علوم 

اأثبت  الذي  �سيبويه  بزعامة  الب�سرة  ومدر�سة 

نف�سه وغزارة علمه رغم كونه �ساًبا يافًعا، ول 

عجب من ذلك فهو تلميذ العامل الكبري وا�سع 

علم العرو�س ومف�ّسل اأ�سماء البحور ال�سعرية، 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي.

واأمــر  ووجهائهم  الــقــوم  �ــســادة  اجتمع  وقــد 

لريتاح  الأمــاكــن  اأطــيــب  بتوفري  يحيى  الــوزيــر 

ومت  املناظرة،  ــداأت  وب مناظرتهما  يف  العاملان 

خاللها مناق�سة م�سائل كثرية، فاأظهر كل واحد 

يف  الأهــم  املحور  لكن  ومهارته،  براعته  منهما 

املناظرة كلها كان حول »امل�ساألة الزنبورية«، وهو 

�سوؤال وجهه الك�سائي ل�سيبويه قائاًل: كيف تقول 

الزنبور  ل�سعة من  اأ�سد  العقرَب  اأن  اأظن  »كنت 

فاإذا هو هي اأم فاإذا هو اإياها؟« الزنبور: ح�سرة 

ت�سبه النحلة ول�سعتها جد موؤملة.

يجوز  ول  هـــَي،  هــو  فـــاإذا  �سيبويه:  فــقــال 

الن�سب. فقال الك�سائي: اأخطاأت، بل ال�سحيح 

النقا�س  وطال  اإياها.  هو  فاإذا  فنقول:  الن�سب 

وبرع واأجاد �سيبويه يف تقدمي حججه ودلئله. 

ــاإذا  ف »خــرجــُت  تــقــول  كيف  الك�سائي:  فــقــال 

عبداهلل القائَم، اأو القائُم؟«. فقال �سيبويه: فاإذا 

عبداهلل القائُم،  ول يجوز الن�سب اأي�ًسا. فقال 

الك�سائي: العرب ترفع ذلك كله وتن�سبه كذلك.

جممله  يف  ودار  بينهما  اخلــــالف  وطــــال 

»م�ساألة  كله  ذلك  واأ�سل  والن�سب،  الرفع  على 

الزنبور«، فعر�س عليه الك�سائي اأن يتم اإح�سار 

جمموعة من الأعراب الأقحاح الذين ينطقون 

باللغة ال�سليمة فطرة، فوافق على ذلك، وتقول 

اأقنعوا  الق�سر  يف  مــ�ــســوؤولــني  اأن  الـــروايـــات 

الأعراب باأن ينت�سروا للك�سائي، وبالفعل حينما 

وقفوا اأمامهما و�ساألهم عن �سحة القول رجحوا 

منهم  فطلب  ينطقوها،  اأن  دون  الك�سائي  كفة 

فلم  اجلملة،  وينطقوا  ذلك  يوؤكدوا  اأن  �سيبويه 

تطاوعهم األ�سنتهم على ذلك وتهربوا، ويف ذلك 

اإ�سارة على اأن �سيبويه حمق.

فلم يكن ل�سيبويه اإل الإذعان لالأمر، وغادر 

الق�سر ويف قلبه �سيء كبري من هذه املناظرة، 

ومل مت�س �سوى مدة ق�سرية حتى مات، ويقال 

اإنه مات ويف قلبه غم من تلك املناظرة.

»يتيمة« ابن زريق البغدادي

فكر خارج 
»المسألة الزنبورية«الصندوق

مناظرة بين سيبويه والكسائي

صورة نقدية

قضية طالبية

العمل خارج أوقات الدراسة
مع ارتف�ع تكلفة املعي�سة وازدي�د امل�سوؤولي�ت االجتم�عية ي�سطر 

خ�رج  موؤقتة  وظيفة  عن  البحث  اأو  العمل  ملم�ر�سة  الطالب  بع�س 

اأوق�����ت ال��درا���س��ة، ه��ل ت��وؤي��د ه��ذه ال��ف��ك��رة وك��ي��ف ميكن التوفيق بني 

املن��سبة من وجهة نظرك ملم�ر�سة  االأوق���ت  والوظيفة وم�  الدرا�سة 

العمل ب�لن�سبة للط�لب اجل�معي؟

اأوافق ب�سرطني

عبدالرحمن اجلبريي، تخ�س�س علم معلومات، كلية الآداب، قال: 

اأرى اأنها فكرة جيدة ومنا�سبة ولكن ب�سرطني، الأول اأن يكون الطالب 

على  اأن يكون قــادراً  املــادي، والثاين  للعمل وزيــادة الدخل  حمتاجاً 

التوفيق بني التزامات ومتطلبات الدرا�سة اجلامعية وبني التزامات 

وواجبات العمل الوظيفي، بحيث ل توؤثر الوظيفة على الدرا�سة.

خربات ومع�رف

عبداهلل فهد العجمي، تاريخ، كلية الآداب، يرى اأن العمل مفيد يف 

الطالب من خالله خربات ومعارف مهمة  الأحوال ويكت�سب  جميع 

ومفيدة، وبخا�سة اإذا كان جمال العمل قريًبا من جمال التخ�س�س 

اإيجاد وظيفة منا�سبة  اأن يتمكن هو �سخ�سياً من  الدرا�سي، ومتنى 

�سريطة اأن ل توؤثر على م�ستواه الدرا�سي.

اأن�سح اجلميع به�

والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  تدريب،  العمري،  حممد  �سالح 

البدين: ل �سك اأن العمل والتدريب ي�سقل خربات الطالب ويك�سبه 

العمل  مبمار�سة  اجلميع  واأن�سح  والــقــدرات  املــهــارات  من  مــزيــداً 

اأجر،  وبدون  تطوعياً  العمل  كان  لو  حتى  الدرا�سة  اأثناء  والتدريب 

وبالن�سبة يل �ساركت يف عدة دورات تدريبية وكانت جيدة وا�ستفدت 

منها من ناحية ال�سرح والتطبيق.

خربة مبكرة

ممتازة  الآداب:  كلية  واملكتبات،  املعلومات  علم  ال�سهري،  �سامر 

الوظائف  وبع�س  خاللها،  مــن  نف�سه  ليطور  يحتاجها  والبع�س 

قريبة من جمال  كانت  اإذا  وبخا�سة  الأداء  تزيد اخلربات وحت�سن 

التخ�س�س، وهناك وظائف تك�سبك اجلراأة على احلوار واملواجهة، 

ول نن�سى اأهمية الدورات التدريبية، التي  توؤهل ال�سخ�س ملواجهة 

على  احل�سول  فر�سة  جلعل  الذاتية  ال�سرية  ومــلء  العمل  �سوق 

الوظيفة اأعلى واأقوى له.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA
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ا�ستطالع: نواف اخلمي�س

اأكرث من 3000 فعالية �ست�سهدها العا�سمة الريا�س 

الأع��م��ال  م��ن  الكثري  تت�سمن  ال��ري��ا���س«  »مو�سم  خ��الل 

وال���ف���ر����س واجل�����وان�����ب ال���ت���ي مي���ك���ن ل���ط���الب اجل��ام��ع��ة 

ا�ستثمارها يف تنمية مهاراتهم و�سقل مواهبهم واكت�ساب 

امل��زي��د م��ن اخل���رات، فبعيدا ع��ن جم��ال الرتفيه هناك 

فر�س وظيفية موؤقتة، غري العمل على جانب التنظيم 

و�سقل املواهب وتطوير املهارات، والتطوع وغريها الكثري 

التي تفيد طالب اجلامعة.. فما مدى ا�ستغالل الطالب 

اجل��ام��ع��ي ل��ه��ذه الفعاليات وم��ا م��دى ت��اأث��ري ذل��ك على 

ا�ستطلعت  اجلامعة  ر�سالة  الدرا�سية!  الطالب  م�سرية 

اآراء جمموعة من الطالب وطرحت العديد من املحاور.. 

ورجعت باحل�سيلة التالية..

تغطية اإعالمية

الأح��م��ري،  عاي�ض  خالد  الطالب  ق��ال  البداية  يف 

كلية لآداب، ق�سم الإعالم، امل�ستوى الثامن: يعد مو�سم 

الريا�ض بال �سك نقلة نوعية للح�سارة يف اململكة وهو 

خطوة على طريق حتقيق روؤية ٢٠٣٠ ملجتمع متح�سر 

ومتقدم، وقد �ساركت يف مو�سم الريا�ض من خالل جمال 

اللقاءات  وح�سور  الإعالمية  التغطية  وهو  تخ�س�سي 

ومهنتي  موهبتي  ل�سقل  اإ�سافة  تعد  التي  واملوؤمترات 

وكذلك يف املجال الدرا�سي، ول �سك اأن ذلك يوؤثر تاأثرياً 

كبرياً على موؤهلي الدرا�سي من ناحية اكت�ساب املعرفة 

اجليدة خ�سو�ساً درا�ستي جترب ال�سخ�ض على مثل هذه 

الفعاليات ملا فيه من ت�سوير وتغطية ولقاءات ومعرفة 

عالقات كبرية.

�سوق �سوداء

زميله بنف�ض الق�سم، تركي العريفي، امل�ستوى ال�سابع، 

قال: مو�سم الريا�ض رائع ومتنوع ويجذب جميع طبقات 

واأرى  املجانية،  الفعاليات  بع�ض  املجتمع، وقد ح�سرت 

اأن تنظيم احلفالت الغنائية كان حمبطاً جداً لالأ�سف، 

�سعباً  احل�سور  جعل  ال�سوداء  لل�سوق  التذاكر  وحتول 

اأرى  واأي�سا  وال�ستغالل،  الفلكية  لالأ�سعار  نظراً  جداً 

متثل  الريا�ض  موا�سم  فعاليات  يف  العددية  الكثافة  اأن 

من  للكثري  طرد  عامل  وتعد  »الزحمة«  كبرية  م�سكلة 

باأي  درا�ستي  على  يوؤثر  مل  واأ�ساف:  وال�سياح.  ال��زوار 

�سكل من الأ�سكال، بل على العك�ض ا�ستفدت من بع�ض 

مهنتي  مبمار�سة  الريا�ض  ملو�سم  امل�ساحبة  الفعاليات 

اأكرث وهي العالقات العامة.

مل اأ�سارك

ال�سبيعي، كلية الآداب،  من جانبه قال الطالب فايز 

مو�سم  اأن  �سك  ل  الثامن:  امل�ستوى  اجلغرافيا،  ق�سم 

فئات  جميع  وي��خ��دم  ومتنوع  جميل  مو�سم  ال��ري��ا���ض 

املجتمع، �سواء يف جمال الرتفيه اأو التنظيم ممن يريد 

عمل  فر�ض  يوفر  اأن��ه  كما  العمل  اأو يف جمال  التطوع 

الأعمال  لرواد  املجال  ويفتح  ومتنوعة  مو�سمية عديدة 

وكذلك ميكن ا�ستثماره يف جمال �سقل املواهب وتطوير 

اأي  يف  اأ�سارك  مل  احلقيقة  يف  وبالن�سبة يل  املهارات، 

من  درا�ستي  على  يوؤثر  ومل  املو�سم،  هذا  فعاليات  من 

الناحية ال�سلبية.

الذوق العام

الآداب، ق�سم  كلية  املاجد،  الطالب �سعد حممد  اأما 

الإعالم، امل�ستوى ال�سابع، فقال: يتميز مو�سم الريا�ض 

بالتجديد والتغيري وتوفري فر�ض العمل وال�ستثمار كما 

يتميز بتنوع الفعاليات وي�ساعد على زيادة فر�ض الرتفيه 

امل�سوؤولني  جهود  مل�سنا  وق��د  احل��ي��اة،  ج��ودة  وحت�سني 

من  ولكن  املو�سم،  فعاليات  وتطوير  لتح�سني  امل�ستمرة 

وجهة نظري يجب مراعاة جانب الذوق العام ب�سكل ل 

يخالف املجتمع، وبالن�سبة يل مل اأ�سارك حتى الآن يف 

فعاليات املو�سم ول يوجد اأي تاأثري �سلبي علي من ناحية 

الدرا�سة.

اأهمية التوقيت

وقال الطالب حممد اإبراهيم اآل �سلمان، كلية الآداب، 

مو�سم  ال�سابع:  امل�ستوى  عامة،  الإعالم، عالقات  ق�سم 

املحلي  امل�ستوى  على  وجميل  رائ���ع  مو�سم  ال��ري��ا���ض 

مل  ولكني  الفعاليات،  وتعدد  بنتوع  ويتميز  وال���دويل، 

مت  حيث  التوقيت،  تعار�ض  ب�سبب  لالأ�سف،  اأ���س��ارك 

اإقرار فعاليات املو�سم يف اأيام الدرا�سة، ولو كان يف اأيام 

الإجازات كان اأف�سل للح�سور كما اأنه مل ولن يوؤثر على 

امل�ستوى الدرا�سي اإذا كان يف وقت فراغك.

�سدى عاملي

علوم  كلية  ال��رم��ي��ح،  �سالح  �سليمان  الطالب  اأم���ا 

امل�ستوى  املعلومات،  نظم  ق�سم  واملعلومات،  احلا�سب 

وهناك  ومتنوع  مميز  الريا�ض  مو�سم  فقال:  ال�سابع، 

العديد من الفعاليات جلميع فئات املجتمع منها الثقايف 

والريا�سي والرتفيهي، واأ�سبح لهذا املو�سم �سدى كبري 

اململكة  لأن  بالفخر  واأ�سعر  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

العربية ال�سعودية اأ�سبحت حديث العامل، حيث �ساركت 

عززت  ب��دوره��ا  والتي  الفعاليات  من  ع��دد  تنظيم  يف 

العالقات الجتماعية لدي، وتاأثريها يرجع على الطالب 

رفع  يف  ي�ساهم  ف�سوف  لوقته  منظماً  كان  اإذا  نف�سه، 

م�ستواه الدار�سي، والعك�ض �سحيح.

فرص وظيفية.. صقل مواهب.. تطوير مهارات 

الجامعة من فعاليات أين طالب 
الرياض! موسم 

الرميح: شاركت في تنظيم عدد 
من الفعاليات واستفدت في تعزيز 

عالقاتي االجتماعية

األحمري: شاركت في مجال 
تخصصي وهو التغطية اإلعالمية 

وحضور اللقاءات والمؤتمرات

آل سلمان: لو تم تنظيمه أيام 
اإلجازات كان أفضل للحضور ولن 

يؤثر على المستوى الدراسي

السبيعي: الموسم وفر فرص عمل 
موسمية عديدة ومتنوعة وفتح 

المجال للطالب ورواد األعمال

العريفي: حضرت بعض الفعاليات 
المجانية وأرى أن تنظيم الحفالت 

الغنائية كان محبطًا جدًا 



و�أمريكيون  بر�زيليون  علماء  طور 

على  ق��ائ��ًم��ا  بيولوجًيا  م�شت�شعًر� 

�ل���ن���ظ���ار�ت ق�������ادًر� ع��ل��ى ق��ي��ا���س 

م�شتويات �ل�شكر يف �لدم من خالل 

دموع �ل�شخ�س، ما يوفر �ختباًر� �أقل 

تدخاًل ملر�شى �ل�شكري.

م�شتويات  م��ر�ق��ب��ة  وي��ج��ب  ه���ذ� 

�جللوكوز ب�شكل متكرر لدى �مل�شابني 

ي�شيب  مر�س  وه��و  �ل�شكري،  ب��د�ء 

�لأمريكتني  يف  �شخ�س  مليون   62
و380 مليون �شخ�س يف جميع �أنحاء 

�لعامل.

�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  ووف��ًق��ا 

قد  �ل�شكري  مر�س  فاإن   »WHO«

�لعقود  يف  للقلق  مثري  ب�شكل  �رتفع 

�أ�شرع يف �لبلد�ن  �لأخرية، مع زيادة 

�ملنخف�شة و�ملتو�شطة �لدخل، وميكن 

�شخ�س  مليون   580 على  يوؤثر  �أن 

بحلول عام 2035.

�لأ�شخا�س  من  �لعديد  وي�شتخدم 

قيا�س  جهاز  �ملر�س  بهذ�  �مل�شابني 

م�شتويات  لقيا�س  �ل��دم  يف  �ل�شكر 

�ل�����ش��ك��ر ع��ن ط��ري��ق وخ���ز �أط���ر�ف 

دم،  عينة  على  للح�شول  �أ�شابعهم 

تكون  �أن  �لعملية  لهذه  ميكن  لكن 

م���وؤمل���ة وت��ع��ر���س ���ش��اح��ب��ه��ا خلطر 

تتكرر  �أنها  �إىل  تبًعا  وذلك  �لعدوى، 

عدة مر�ت يف �ليوم.

�مل�����ش��ت�����ش��ع��ر �حل���ي���وي �جل��دي��د 

و�ملطور ي�شتطيع حتديد �إنزمي ي�شمى 

�مل�شتخدم  �أوك�����ش��ي��دي��ز،  �جل��ل��وك��وز 

يف  �حل���ر  �جل��ل��وك��وز  ع��ن  للك�شف 

���ش��و�ئ��ل �جل�����ش��م، يف �ل��دم��وع، مما 

يلغي �حلاجة �إىل وخز �لإ�شبع، وتعد 

قادرة  �لبيولوجي  �ل�شت�شعار  �أجهزة 

�لبيولوجية  �لتفاعالت  قيا�س  على 

�إ�شارة تتنا�شب  �لكيميائية وتوليد  �أو 

مع تركيز مادة معينة، ويتم ت�شميمها 

لت�شريع  متز�يد  ب�شكل  و��شتخد�مها 

ومر�قبة  �ملعملية،  �لختبار�ت  نتائج 

وت�شخي�س  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �ل���ظ���روف 

يف  حتى  منها،  و�لوقاية  �لأم��ر����س 

بع�س �لبلد�ن �لنامية مثل �لرب�زيل.

�شاو  معهد  م��ن  ب��اح��ث��ون  وث��ب��ت 

كارلو�س للفيزياء بجامعة �شاو باولو، 

�إىل جانب علماء من ق�شم �لهند�شة 

�إنزمي  كاليفورنيا،  بجامعة  �لنانوية 

�جل��ل��وك��وز �أوك�����ش��ي��دي��ز ع��ل��ى قطب 

ك��ه��رب��ائ��ي م��ق��رن ب����د�رة م��ع تدفق 

م�شتمر من �لإلكرونات، وثبتو� بعد 

ذلك �جلهاز على �لنظار�ت.

�إنتاج  �مل�شتخدم  على  ويجب  هذ� 

عيونهم  تعري�س  خ��الل  من  �لدموع 

�لغدة  حتفز  للعني  ح�شا�شة  مل���ادة 

�لدمعية.

وعندما تتالم�س �لدموع مع �إنزمي 

من  يغري  فاإنه  �أوك�شيديز،  �جللوكوز 

عنه  ينتج  مما  �لإل��ك��رون��ات،  تدفق 

ومعاجلتها  ت�شجيلها  ي��ت��م  �إ����ش���ارة 

بو��شطة �جلهاز �ملثبت يف �لنظار�ت، 

و�لذي ير�شل بدوره �لنتائج يف �لوقت 

�حلقيقي �إىل جهاز حا�شب �أو هاتف 

ذكي.

�لعملية  �أن  عن  �لنظر  وب�شرف 

�ل�شت�شعار  جهاز  ف��اإن  م��وؤمل��ة،  غري 

يقلل من خطر  �أن  �لبيولوجي ميكن 

�ل���ع���دوى ل���دى �لأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن 

�ل�شكر  قيا�س  �أج��ه��زة  ي�شتخدمون 

ب�شكل متكرر.

يذكر �أن فو�ئد �أجهزة �ل�شت�شعار 

�حل��ي��اة  ن��وع��ي��ة  لتح�شني  �حل��ي��وي��ة 

فرة  منذ  معروفة  �لإن�شان  و�شحة 

�لطريق طوياًل  يز�ل  فاإنه ل  طويلة، 

�لأج��ه��زة  ه���ذه  �إن��ت��اج  ي��ت��م  �أن  �إىل 

وت�شويقها على نطاق و��شع يف بلد�ن 

مثل �لرب�زيل.

ول���دى ه���ذه �لأج���ه���زة �إم��ك��ان��ات 

كبرية يف ت�شخي�س �لأمر��س �ملهملة 

�أو  �لنامية  �لبلد�ن  منها يف  و�لوقاية 

�لتي  �ل��ور�ث��ي��ة  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  حتى 

ميكن ت�شخي�شها بعد فرة وجيزة �أو 

حتى قبل �لولدة.

]
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نظارات
تراقب »سكر الدم« عبر الدموع

كورية  �شركة  �أن  موؤخًر�،  تقنية،  تقارير  ذكرت 

�ملعروفة  �لبطاريات  توريد  يف  �شرعت  جنوبية 

�شام�شونغ،  �شركة  �إىل  �حلماية«  وح��دة  »ح��زم  ب� 

�إ�س  »جالك�شي  هو�تف  يف  ل�شتخد�مها  متهيًد� 

11« �ملرتقبة.
وك�شفت �شحيفة »ذ� �إليك« �لكورية، �أن �شركة 

»ITM« قامت باأخذ خاليا �لبطاريات �مل�شنوعة 

من قبل �شركة »�إل جي كم« يف �ل�شني، ثم طبقت 

عليها تقنية »PMP«، ويف خطوة لحقة، �شحنتها 

�إىل م�شنع �شام�شونغ يف فيتنام.

�شيجري  �لتي  �لبطاريات  �أن  �مل�شدر  و�أورد 

�أ�شغر  �إ�س11«  »جالك�شي  ��شتخد�مها يف هاتف 

»جالك�شي  ببطاريات  مقارنة  �ملئة  57 يف  بن�شبة 

�إ�س 10«، وهو ما �شيتيح تقدمي بطاريات ب�شعات 

�أعلى.

من  �لذكية  �لهو�تف  �أن  �ل�شحيفة  و�أوردت 

تدريجي،  نحو  على  تعزيزها  �شيجري  �شام�شونغ 

.PMP ببطاريات تقنية

ومبا �أن هذه �لتقنية ل تتطلب حماية على غر�ر 

بطاريات PCM، كما هو حال هاتف »جالك�شي 

�إ�س 10«،  فاإنها �شتُطرح بحجم �أ�شغر.

�لتقنية  هذه  من  �شام�شونغ  تعتمد  �أن  ويرتقب 

يف تقدمي بطاريات باحلجم �حلايل، ولكن ب�شعات 

�أكرب قد تبلغ 5،000 مللي �أمبري يف �ل�شاعة.

وك���ان���ت ���ش��ام�����ش��ون��غ ق���د ����ش��ت��خ��دم��ت ه��ذه 

�لهو�تف،  م��ن  ع��دد  ITM يف  م��ن  �ل��ب��ط��اري��ات 

و»جالك�شي   ،»10 نوت  »جالك�شي  ذلك:  مبا يف 

�أي70«، و»جالك�شي �أي 90«.

وتتعاون �شام�شونغ مع �شركة ITM، بالإ�شافة 

 Samsung مثل  �أخ���رى  �شركات  م��ع  لتعاونها 

بطاريات  ت��ورد  �لتي  �ل�شينية،   ATLو  ،SDI
هو�تف �شل�شلة »جالك�شي �أي«.
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�ل��ر����ش��ل  لتطبيق  �مل��ط��ورة  �ل�����ش��رك��ة  تعمل 

»و�ت�شاب« على ميزة جديدة مهمة قد تغري طريقة 

�أ�شدرت  حيث  �لدرد�شة،  لتطبيق  ��شتخد�مك 

�ل�شركة حتديثاً جتريبياً جديد�ً لتطبيقها �ملوجه 

�أن  يو�شح  و�ل��ذي  �أن��دروي��د،  �لت�شغيل  نظام  �إىل 

�ل�شركة �أعادت �لعمل على ميزة �لر�شائل �لذ�تية 

�لتدمري.

و�شمحت هذه �مليزة، �لتي كانت تُ�شمى �شابقاً 

»�ختفاء �لر�شائل«، للم�شتخدمني بحذف ر�شائلهم 

لكن من  زمنية حمددة،  بعد فرة  تلقائي  ب�شكل 

هذه  ت�شمية  �لآن  �أع��ادت  و�ت�شاب  �أن  �لو��شح 

�إ�شد�ر  �أح��دث  يف  �لر�شائل«  »ح��ذف  �إىل  �مليزة 

جتريبي.

وي��ج��ري تنفيذ م��ي��زة »ح���ذف �ل��ر���ش��ائ��ل« يف 

»�لو�شع �لد�كن«، و�لذي هو قيد �لتطوير �أي�شاً، 

ويحمل �أحدث �إ�شد�ر جتريبي لنظام �أندرويد من 

و�ت�شاب رقم �لن�شخة 2.19.348، وميكن تثبيت 

من  �لتجريبي  �لإ���ش��د�ر  برنامج  عرب  �لتحديث 

متجر قوقل بالي.

وت��ت��وف��ر م��ي��زة »�خ��ت��ف��اء �ل��ر���ش��ائ��ل« يف ه��ذ� 

�أو  �لت�شال  �لتجريبي �شمن معلومات  �لتحديث 

متكينها  للم�شوؤولني  وميكن  �ملجموعة  �إع��د�د�ت 

لن  لذلك  �لتطوير،  قيد  ت��ز�ل  ل  لكنها  فقط، 

يتمكن �مل�شتخدمون من روؤيتها يف �لوقت �حلايل.

و�ت�شاب  يف  �لر�شائل«  »ح��ذف  ميزة  وجتلب 

�لقدرة على �ختيار مدة بقاء �لر�شائل �جلديدة، 

قبل حذفها، وغريت �لن�شخة �لتجريبية �جلديدة 

حلذف  ��شتخد�مها  ميكن  �لتي  �لزمنية  �مل��دة 

�لر�شائل تلقائًيا.

وت�شمل �خليار�ت �جلديدة �شاعة و�حدة، يوم 

و�حدة،  و�شنة  و�حد،  �شهر  و�حد،  �أ�شبوع  و�حد، 

تظهر  عندما  �خل��ي��ار�ت  ه��ذه  تتغري  �أن  وميكن 

�مليزة يف �لإ�شد�ر �لثابت.

بامليز�ت �جلديدة  يتعلق  فيما  معتاد  وكما هو 

�ملكت�شفة، فاإنه ل يوجد موعد حمدد حول متى 

�لإ�شد�ر  مل�شتخدمي  �مليز�ت  هذه  متكني  �شيتم 

مل�شتخدمي  طرحها  �شيتم  متى  �أو  �لتجريبي، 

�لإ�شد�ر �لثابت.
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ميزة »ثورية« في هاتف سامسونغ المرتقب

»رسائل ذاتية التدمير« على واتساب قريبًا

ويقول  �لإن��رن��ت،  على  م�شجل  نطاق  ��شم  مليون   350 يوجد 

�ملزيفة،  �لإخبارية  �ملو�قع  �مل�شتحيل ح�شاب عدد  من  �إنه  �خلرب�ء 

و�لتي تك�شب �لأمو�ل من �شركات �لتكنولوجيا �لكربى �لتي تدفع لهم 

مقابل عر�س �لإعالنات، متاًما مثل �ملو�قع �لإلكرونية �ل�شرعية.

�شوق  يف  �لعامل  يف  لعبني  �أك��رب  وجوجل  �أم��ازون  �شركتا  وتعد 

�شناعة �لإعالنات �لرقمية، ويحققان مليار�ت �لدولر�ت يف �ل�شنة 

من بيع �لو�شول �إىل �مل�شاحات �لإعالنية عرب �لإنرنت.

وقال �لدكتور �أوغ�شطني فو Augustine Fou، خبري �لإعالن 

�لرقمي ومقره نيويورك: لي�س عليك �أن تكون خبرًي� لإن�شاء موقع 

من  �لقليل  تعرف  �أن��ك  وطاملا  �لأم���و�ل،  وك�شب  مزيف  �إل��ك��روين 

�لتعليمات �لربجمية، فيمكنك �إن�شاء موقع ويب �أ�شا�شي با�شتخد�م 

�لقو�لب.

�ملو�قع مل�شاهدتها مثل  �لأحيان ت�شميم  ول يجري يف كثري من 

موقع laredotribune.com �لإخباري، و�لذي يت�شمن ق�ش�ًشا 

كما  �لتحرير،  م�شوؤويل  مع  للتو��شل  تفا�شيل  �أو  ن�شر  تاريخ  دون 

فاإن  ذل��ك،  ومع  �لإع��الن��ات،  كرثة  ب�شبب  ببطء  �ملوقع  يتم حتميل 

مقيا�س م�شاهدة �شفحات �ملوقع و�شل �إىل 3.7 مليون مرة خالل 

�لأ�شهر �لثالثة �ملا�شية، وذلك وفًقا لبيانات من �شركة �لتحليالت 

.SimilarWeb
��شتخد�م  يجري  �إذ  مزيفون،  �ملوقع  جمهور  �أن  �لو��شح  ومن 

يولد  مما  �لزيار�ت،  عدد  بارتفاع  �نطباع  لإعطاء  روبوتية  بر�مج 

�إير�د�ت حقيقية ملن�شئي �ملوقع.

وقال فالد �شيفت�شوف Vlad Shevtsov مدير �لتحقيقات يف 

�ملو�قع  من  عدد  عن  ك�شفت  �لتي  �ل�شركة   ،Social Puncher
�لإخبارية �ملزيفة: نقدر �أن كل موقع يحقق 100 �ألف دولر �شهرًيا 

على �لأقل.

و�أ�شارت جوجل �إىل �أن موقع laredotribune.com ل ينتهك 

قو�عدها �لإعالنية، ومل تعرث على �أي م�شكلة يف حركة �ملرور �إىل 

�ملوقع، لكن كثريين يف �ل�شناعة يقولون �إن جوجل ل تفعل ما يكفي 

ل�شمان عدم �إ�شاعة ميز�نيات �لإعالنات عرب مو�قع وهمية �أخرى.

�لو��شحة  �أن �شناعة �لإعالنات ت�شتمر يف جتاهل �لأدلة  يذكر 

باأنها تدفع للمحتالني، فيما تقول جوجل �إنها ��شتثمرت �لكثري من 

�لأمو�ل يف مكافحة �لغ�س �لإعالين.
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»أمازون« و»جوجل«
أكبر العبين في سوق 

اإلعالنات الرقمية
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الت�صوير  تقنية  العظام  ه�صا�صة  يدر�صون  الذين  العلماء  ي�صتخدم 

القوة  نقاط  وحتديد  العظام،  بنية  لتحليل  عقود  منذ  ال�صينية  بالأ�صعة 

يف  الرئي�س  العامل  هي  العظام  كثافة  اأن  على  واتفقوا  فيها،  وال�صعف 

حتديد قوة العظام ومتانها، ولتقييم قوة عظم معني يحدد معظم الباحثني 

مقدار احلمل الذي يتحمله دفعة واحدة.

بع�س  تقوية  اأن  م��وؤخ��راً  »كورنيل«  جامعة  يف  باحثون  اكت�صف  وق��د 

اجلوانب الب�صيطة للبنية الداخلية للعظام ت�صاعدها على مقاومة التهالك 

والتلف، وقد ي�صاعد الكت�صاف يف عالج امل�صابني به�صا�صة العظام.

يعمل فريق بقيادة كري�صتوفر ج. هرينانديز، الأ�صتاذ امل�صارك يف كلية 

�صيبلي للهند�صة امليكانيكية والف�صائية ويف كلية مينيج للهند�صة الطبية 

احليوية، على تاأثري الإجهاد طويل الأجل، اأو عدد دورات التحميل التي 

تطبق على عظم معني قبل اأن ينك�صر.

وقال هرنانديز: »اأف�صل طريقة لفهم خ�صائ�س املواد اأن تفكر بقطع 

�صيارتك التي ت�صطر اإىل تبديلها مرات كثرية لدى ق�صم ال�صيانة. وقد 

ت�صاأل نف�صك، ملاذا انك�صرت؟ ل بد اأنها كانت متينة، اإذ �صمدت لأ�صهر اأو 

اأعوام. ولكن عند قيادة ال�صيارة ملدة طويلة، متر قطعها بع�صرات ماليني 

املواد منذ  الب�صر هذه اخلا�صية يف  الدورات، وتتهالك حتًما. واكت�صف 

150 عاًما، وتوؤخذ خا�صية الهتالك باحل�صبان عند ت�صميم اأي �صيء، 
لكن مل يجر علماء كثريون درا�صات م�صابهة على العظام«.

ال�صفائح،  ت�صبه  دعامات عمودية  من  للعظام  الداخلية  البنية  تتكون 

وحتدد هذه الدعامات قوتها على حتمل الوزن الزائد، وحتتوي العظام 

اأفقية ت�صبه الع�صي، لكنها ل توؤثر ب�صورة وا�صحة  اأي�ًصا على دعامات 

على قوة حتمل العظام.

توقع هرنانديز وفريقه اأن يكون جلوانب اأخرى من بنية العظام دور يف 

قوتها. وا�صتطاعت الباحثة اآ�صلي توري�س حتليل عينة من العظام بدقة 

اأكرب با�صتخدام برنامج حا�صوبي جديد، ووجدت اأن الدعامات الأفقية 

التي ت�صبه الع�صي �صرورية جًدا لتمديد فرتة حتّمل العظام.

طورها  التي  املدعمة  املجهرية  امل�صابك  ا�صتخدام  هرنانديز  وتوقع 

اأي جهاز تقريًبا يف امل�صتقبل، و�صتكون مفيدة جًدا يف قطاع  فريقه يف 

الطريان، والذي ي�صعى اإىل ا�صتخدام مواد خفيفة جًدا، ومع ذلك تتحمل 

ال�صغط الهائل واملتكرر يف الوقت ذاته.

ابتكرها باحثون بجامعة فيينا التقنية

مادة جديدة عالية الكفاءة 
لتحويل الحرارة إلى كهرباء

جامعة كورنيل: دعامات أفقية تشبه 
العصي لتقوية العظام

الفروق  من  كهربائيًّا  تياًرا  تولد  الكفاءة  عالية  جديدة  م��ادة  ابتُكرت 

بالطاقة  تتزود  اأن  ال�صغرية  واملعاجلات  للم�صت�صعرات  متيحة  احلرارية، 

ذاتيًّا ل�صلكيًّا.

بو�صع املواد الكهربائية احلرارية اأن حتّول احلرارة اإىل كهرباء، اعتماًدا 

مادة   ْ ط��ريفيَ بني  كان  اإذا  التايل:  املبداأ  وفق  »�صيِبك«  تُدعى  ظاهرة  على 

وكمية  كهربائي؛  تيار  فييَ�صري  فولتّية،  تتولد  حراري،  فرق  املواد  تلك  من 

الطاقة الكهربائية التي تتولد من فرق حراري معنينَّ تُقا�س مُبعامل جودة 

يُدعى »Z.T«، وكلما زادت قيمة »Z.T« كانت املادة اأف�صل واأعلى من حيث 

اخل�صائ�س الكهربائية احلرارية.

وقد كانت قيمة »Z.T« لأعلى املواد الكهربائية احلرارية: 2.5-2.8؛ اإل 

اأن علماء من »اجلامعة التقنية يف فيينا« ابتكروا موؤخًرا مادة جديدة متاًما 

ال�صلب والفاناديوم والتنج�صنت  5-6، وهي رقاقة من  تبلغ   »Z.T« بقيمة

والأملنيوم على بلورة من ال�صيليكون.

ُعر�صت املادة اجلديدة يف دورية »نيت�صر« وتبلغ من الكفاءة اأنها ت�صلح 

لت�صغيل م�صت�صعرات اأو حتى معاجلات حا�صوبية �صغرية؛ فبدًل من تزويدها 

بالكهرباء عن طريق اأ�صالك، ي�صبح بو�صعها توليد ما يلزمها من الطاقة، 

اعتماًدا على الفروق احلرارية.

اأطلقها باحثون بجامعة �ساوباولو الربازيلية

على ذمة درا�سة �سوي�رسية

السمنة  تحذيرات جديدة من خطورة 
المراهقة مرحلة  في 

الربازيل  يف  باولو  �صاو  بجامعة  باحثون  حذر 

قد  املراهقة  مرحلة  يف  املفرطة  ال�صمنة  اأن  من 

حُتدث تلفاً يف مناطق مهمة بالدماغ م�صوؤولة عن 

التحكم بالعواطف والنفعالت.

الدرا�صة �صتعر�س نتائجها اأمام املوؤمتر ال�صنوي 

ال�صمالية،  اأمريكا  يف  الإ�صعاعي  الطب  جلمعية 

وت�صري اإىل اأن ال�صمنة ت�صبب التهابات يف اجلهاز 

الع�صبي، مما قد يوؤدي اإىل تلف مناطق مهمة من 

الدماغ نتيجة اخللل الذي ي�صببه الوزن الزائد.

 95 اأدم��غ��ة  على  فحو�صات  الفريق  واأج���رى 

مراهقاً يعانون من ال�صمنة املفرطة، و61 اآخرين 

 12 ب��ني  امل�صاركني  اأع��م��ار  وت��راوح��ت  اأ���ص��ح��اء، 

ت�صببه  ال��ذي  ال�صرر  لر�صد  وذل��ك  عاماً،  و16 

املادة  انت�صار  الفريق  وتتبع  الدماغ،  يف  ال�صمنة 

البي�صاء التي حتمل الإ�صارات يف الدماغ لر�صد 

التلف الذي ي�صيب خاليا املخ، با�صتخدام تقنية 

للت�صوير بالرنني املغناطي�صي.

»تباين  ي�صمى  مقيا�صاً  الباحثون  وا�صتخل�س 

الك�صر« يرتبط بحالة املادة البي�صاء يف املخ، ويدل 

البي�صاء،  املادة  يف  ال�صرر  زيادة  على  انخفا�صه 

وهي الن�صيج الذي متر عربه الر�صائل بني مناطق 

خمتلفة من املادة الرمادية داخل اجلهاز الع�صبي 

املركزي باملخ.

»تباين  مقيا�س  يف  انخفا�صاً  النتائج  واأظهرت 

الك�صر« لدى املراهقني الذين يعانون من ال�صمنة 

امل��ف��رط��ة يف امل��ن��اط��ق احل�����ص��ا���ص��ة يف ال��دم��اغ، 

وبخا�صة يف جمموعة من الألياف الع�صبية التي 

تربط بني الن�صفني الأمين والأي�صر للمخ.

املفرطة  بال�صمنة  امل�صابني  اأن  اأي�صاً  ووجدوا 

امل��داري  التلفيف  منطقة  يف  �صرر  من  يعانون 

مرتبطة  ال��دم��اغ  يف  منطقة  وه���ي  ال��و���ص��ط��ي، 

مقارنة  امل��ك��اف��اآت،  ودائ���رة  العاطفي  بالتحكم 

باملجموعة الأخرى.

واعتربت الدكتورة باميال بريتولزي، م�صوؤولة 

فريق البحث، اأن »التغريات يف الدماغ مت ر�صدها 

لدى املراهقني الذين يعانون من ال�صمنة املفرطة، 

وحتديداً يف املناطق املهمة امل�صوؤولة عن ال�صيطرة 

على ال�صهية والعواطف والوظائف املعرفية«.

ال�صرر  م��ن  النمط  ه��ذا  »يرتبط  واأ���ص��اف��ت: 

ببع�س العالمات اللتهابية مثل اخللل يف هرمون 

الدهنية  اخلاليا  ت�صنعه  هرمون  وه��و  اللبتني، 

وخمزون  الطاقة  م�صتويات  تنظيم  يف  وي�صاعد 

من  يعانون  الذين  الأ�صخا�س  بع�س  الدهون، يف 

ال�صمنة املفرطة، ي�صبب هذا اخللل، يف ال�صتمرار 

بتناول الطعام على الرغم من عدم حاجة اجل�صم 

ملزيد من الدهون«.

اأحدث  يف  العاملية،  ال�صحة  منظمة  وك�صفت 

تقاريرها، اأن اأكرث من 42 مليون طفل دون �صن 

اخلام�صة كانوا يعانون من فرط الوزن عام 2018، 

واأ�صارت اأن �صمنة الطفولة من اأخطر امل�صكالت 

ومن  والع�صرين،  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  ال�صحية 

املحتمل اأن يتحّول الأطفال ذوو الوزن املفرط اإىل 

م�صابني بال�صمنة عند الكرب، ومن املحتمل اأي�صاً 

اأكرث من غريهم، بال�صكري واأمرا�س  اأن ي�صابوا 

وفاتهم  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  مبّكرة،  �صّن  القلب يف 

واإ�صابتهم بالعجز يف مراحل مبكرة.

ال�صو�صاء  اأن���واع  جميع  لي�صت 

الأبي�س  ال�صجيج  اإن  ب��ل  ���ص��ارة، 

مفيد اأكرث من البيئة الهادئة. هذا 

بازل  باحثون من جامعة  وجده  ما 

�صماع  اأن  موؤكدين  ال�صوي�صرية، 

يجعل  با�صتمرار  الأبي�س  ال�صجيج 

دقة،  اأكرث  النقية  الأ�صوات  �صماع 

دورية  دا�صتهم يف  الباحثون  ون�صر 

ت�صاعد  وق��د  ري��ب��ورت�����س«،  »�صيل 

زرعات  تطوير  يف  درا�صتهم  نتائج 

قوقعة الأذن م�صتقباًل.

ال��درا���ص��ة: ح��ت��ى الآن  وت��ق��ول 

ل ن��ع��رف ك��ث��رًيا م��ن امل��ع��ل��وم��ات 

الإ����ص���ارات  ا�صتقبال  كيفية  ع��ن 

نفهمها،  كي  ومعاجلتها  ال�صمعية 

دقة  زادت  كلما  اأن��ه  املعروف  لكن 

اأمناط  على  التعرف  يف  ال�صخ�س 

ح��ا���ص��ة  ك���ف���اءة  زادت  ال�������ص���وت، 

يف  امللح  وال�����ص��وؤال  ل��دي��ه؛  ال�صمع 

ال��دم��اغ  كيف مييز  احل��ال��ة:  ه��ذه 

بني املعلومات املهمة والأقل اأهمية 

�صجيج يف  وج��ود  حال  خا�صًة يف 

اخللفية!

در�س فريق بحثي بقيادة د. تانيا 

الطب  ق�صم  يف  ب��ارك��ات  رينالدي 

احليوي يف جامعة »بازل«، اخلاليا 

ا�صتقبال  عن  امل�صوؤولة  الع�صبية 

ال�صوت ومتييزه بوجود ال�صو�صاء، 

الق�صرة  درا�صة  على  البحث  وركز 

الدماغ  من  ج��زء  وه��ي  ال�صمعية، 

ي��ع��ال��ج الإ������ص�����ارات ال�����ص��م��ع��ي��ة، 

وا�صتخدم الباحثون اأدمغة الفئران 

لإجراء البحث.

الأ���ص��وات،  ت��ردد  ت�صابه  وكلما 

وظّن  �صعًبا،  بينها  التمييز  ي�صبح 

ال�صجيج  اأن  البداية  يف  الباحثون 

الأبي�س قد يجعل متييز الأ�صوات 

اأك����رث ���ص��ع��وب��ة، ل��ك��ن��ه��م لح��ظ��وا 

ق���درة  اأن  وج�����دوا  اإذ  ال��ع��ك�����س، 

الخ��ت��الف��ات  متييز  على  ال��دم��اغ 

متييز  اإن  بل  ت��زداد،  النغمات  بني 

الأ���ص��وات يف حالة وج��ود �صجيج 

اأف�صل من متييزها يف  كان  اأبي�س 

البيئة الهادئة.

ال�صجيج  اأن  ال��ب��ح��ث  اأظ���ه���ر 

الأب��ي�����س ث��ب��ط ن�����ص��اط اخل��الي��ا 

ال�صمعية  ال��ق�����ص��رة  يف  الع�صبية 

ب�����ص��ورة ك��ب��رية، م��ا ���ص��اع��د على 

بدقة.  النقية  الأ���ص��وات  ا�صتقبال 

وقالت تانيا باركات: »لحظنا نق�س 

الع�صبية  اخل��الي��ا  ب��ني  ال��ت��داخ��ل 

نغمتني خمتلفتني،  وجود  حالة  يف 

ن�صاط  انخفا�س  ي�صاعد  ورمب���ا 

ا�صتقبال  يف  الع�صبية  اخل��الي��ا 

الإ�صارات ال�صوتية بو�صوح اأكرب«.

تقنية  ال��ب��اح��ث��ون  وا���ص��ت��خ��دم 

اأن  من  للتاأكد  الوراثية  الب�صريات 

امل�صوؤولة  ه��ي  ال�صمعية  الق�صرة 

الإ�صارات  ا�صتقبال  يف  التغري  عن 

نتائج  من  ي�صتفاد  وقد  ال�صوتية، 

ا�صتقبال  حت�صني  يف  البحث  ه��ذا 

املواقف  يف  ال�صوتية  الإ���ص��ارات 

التي ي�صعب فيها متييز الأ�صوات.

يعني  ه��ذا  اإن  ب��ارك��ات  وق��ال��ت 

اإمكانية حتفيز زرعات قوقعة الأذن 

با�صتخدام ال�صجيج الأبي�س لتعزيز 

حا�صة ال�صمع لدى م�صتخدميها.

هو  الأبي�س  ال�صجيج  اأن  يُذكر 

جمموعة من الرتددات اأو الأ�صوات 

التي  ال���رتددات  كافة  جتمع  التي 

والتي  �صماعها،  الإن�صان  ي�صتطيع 

ت��ق��ع يف جم���ال ال��ط��ي��ف ال���رتددي 

هرتز،  األ��ف   20 اإىل   20 ب��ني  م��ا 

كثري  يف  املُ�صّمى  ه��ذا  وي�صتخدم 

من التخ�ص�صات العلمية والتقنية، 

والهند�صة  الفيزياء،  ذل��ك  يف  مبا 

ال�صلكية  والت�����ص��الت  ال�صوتية، 

والال�صلكية، والتنبوؤات الإح�صائية، 

وغريها.

األبيض« »الضجيج 
السمع يحسن  قد 



من املعروف اأن اجلاذبية الأر�سية لها دور كبري يف بقائنا على �سطح 

اأن قوانني  الكوكب، فبدونها كنا نتطاير يف الهواء، ومن املعروف اأي�ساً 

الفيزياء اخلا�سة باجلاذبية تنطبق على كل الكائنات والأ�سياء املوجودة 

على �سطح الكرة الأر�سية، لكن منطقة براميهام مور، الواقعة يف �سمال 

يورك�ساير يف اململكة املتحدة، لها راأي اآخر.

منطقة براميهام مور، متتد على م�سافة 50 األف مرت تقريباً وموطن 

لعدد من التكوينات ال�سخرية الغريبة التي �سكلتها ع�سرات الآلف من 

تلك  كله هو  ذلك  للإعجاب من  اإثارة  الأكرث  ولكن  التاآكل،  ال�سنني من 

ال�سخرة الغريبة، والتي حتمل �سخوًرا مرتا�سة ت�سل اإىل 200 طن على 

قاعدة هرمية �سغرية.

ويبلغ ارتفاعها 15 قدًما وتبدو وكاأنها على و�سك اأن تنهار، لكنها مل 

تفعل، وزن تلك ال�سخور يقدر ب 200 طن، وقد مت ت�سكيل ال�سخور 

توازن  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ق��درة  على  يدل  مذهل  بتوازن  العملقة 

يتحدى قوانني الفيزياء.

للوهة الأوىل عند روؤية تلك ال�سخور يف ال�سور تظن اأنها لي�ست �سوى 

نتيجة خلدع الفوتو�سوب والتلعب بال�سور، ولكن ال�سخرة تلك حقيقية 

فعًل ومثال على قدرة اهلل والطبيعة ال�ساحرة.

تطرح  حينما  �ساخن  نقا�ش  ي��دور  ما  كثرًيا 

اأ�سئلة عن اأ�سباب عدم ا�ستخدامنا يف ال�سنوات 

مثلما  »الأحوا�ش«  للفراغات اخلارجية  الأخرية 

كانت ت�ستخدم يف ال�سابق، كثريون يحتجون باأن 

ال�سبب هو اجلو غري املنا�سب.

ل �سك اأن اجلو يف معظم اأجزاء بلدنا مييل 

للحرارة يف كثري من اأوقات ال�سنة، ولكن ينبغي 

ثلثة،  ال�ستاء  ف�سل  اأ�سهر  لدينا  اأن  نن�سى  األ 

اأما  ال��رودة،  اأو معتدل  ب��ارًدا  فيها  يكون اجلو 

فيهما  النهار  فيكون  واخلريف  الربيع  ف�سل 

مثل  ���س��دي��دة  لي�ست  ولكنها  ل��ل��ح��رارة،  م��ائ��ًل 

الغالب  يف  امل�ساء  فرتات  تكون  بينما  ال�سيف، 

معتدلة وجوها لطيف.

النا�ش  م��ن  قليًل  اأن  جن��د  ك��ل��ه،  ذل��ك  وم��ع 

اأو  للجلو�ش  اخلارجية  الفراغات  ي�ستخدمون 

الأن�سطة  من  ذلك  غري  اأو  ال�سيوف  ل�ستقبال 

الجتماعية.

فاإننا  لل�سيف،  وبالن�سبة 

حينما  النا�ش  من  كثرًيا  جند 

يف  حتى  ا�سرتاحة  ي�ستاأجرون 

ما  قليًل  فاإنهم  ال�سيف  ف�سل 

يجل�سون يف الغرف املكيفة، بل 

اخلارجية  اجلل�سات  يف�سلون 

فيها، خا�سة حينما تكون مطلة 

على م�سبح اأو ملعب اأطفال اأو 

حديقة.

اأن اجلو  يوؤكد  الأم��ر  وه��ذا 

قلة  عن  امل�سوؤول  وح��ده  لي�ش 

بل  بيوتنا،  يف  اخلارجية  الفراغات  ا�ستخدام 

لتلك  اجتماعًيا  مهياأة  تكون  ل  الغالب  يف  اإنها 

اخل�سو�سية  يتطلب  م��ا  خا�سة  الن�ساطات، 

بيوت  نوافذ  اإن  حيث  ال�سمعية.  اأو  الب�سرية 

من  به  باأ�ش  ل  تك�سف جزًءا  املحيطة  اجلريان 

يف  �سخ�ش  اأي  ي�ستطيع  كما  الفراغات،  تلك 

ي�سمع  اأن  حو�ش اجلريان 

ب�سهولة،  جريانه  حديث 

اإل  معزولة  لي�ست  وكاأنها 

ب�ستارة رقيقة!

بيوت  ع��ا���س��وا يف  م��ن 

ي��ت��ذك��رون كيف  ال��ط��ني، 

فناء  اأو  »احل�����وي«  ك���ان 

املنزل الداخلي اأكرث مكان 

مت���ار����ش ف��ي��ه الأن�����س��ط��ة 

الأ�سرية، منذ ال�ستيقاظ 

وحتى  الباكر  ال�سباح  يف 

وقت النوم. وما ذاك اإل لأنه كان فراًغا يتمتع 

بخ�سو�سية عالية، �سوتًيا وب�سرًيا.

د. حممد بن عبدالعزيز ال�شرمي

اأ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�سارك

كلية العمارة والتخطيط

mshraim@ksu.edu.sa

الإعاقة ال�سمعية م�سطلح عام تندرج حتته 

جميع الفئات التي حتتاج اإىل برامج وخدمات 

ف�ي  نق�ش  وج���ود  ب�سبب  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة 

القدرات ال�سمعية، والت�سنيفات الرئي�سية لهذه 

الفئات هي:

يعاين من  ال��ذي  ال�سخ�ش  وه��و  الأ���س��م:   -

فقدان �سمعي »70 دي�سبل« فما فوق، وي�سبب له 

اإعاقة ف�ي ا�ستقبال اأو اإر�سال الكلم با�ستخدام 

اأو بدون ا�ستخدام املعينات ال�سمعية.

- �سعيف ال�سمع: وهو ال�سخ�ش الذي يعاين 

 69 –  35« ي��رتاوح ما بني  من فقدان �سمعي 

اأو  ا�ستقبال  ف�ي  اإعاقة  له  ي�سبب  ول  دي�سبل« 

ا�ستخدام  ب��دون  اأو  با�ستخدام  الكلم  اإر�سال 

املعينات ال�سمعية.

ي�سري »ال�سمم« اإىل حالة خطرية من فقدان 

القدرة على ال�سمع و/ اأو �سعوبة يف التوا�سل؛ 

وقد ي�سبب �سعوبة يف الكلم ومهارات القراءة 

اإىل  ال�سمع«  »�سعف  ي�سري  حني  يف  والكتابة، 

حالة اأقل حدة من فقدان ال�سمع.

وت�سمل علمات الإعاقة ال�سمعية ال�سلوكيات 

التحدث ب�سوت  املنا�سبة،  الردود غري  التالية: 

مرتفع اأو منخف�ش للغاية، عدم �سماع ال�سخ�ش 

له،  ال�ستجابة  اأو  اخللف  من  يتحدث  ال��ذي 

فعالة  م�ساركة  بل  ولكن  النتباه  دلئل  ظهور 

جانب  اإىل  ال��درا���س��ة،  غ��رف��ة  مناق�سات  يف 

بابت�سامات  وال�ستجابة  احلديث،  تكرار  طلب 

اإىل  بالإ�سافة  م�ساركة،  دون  ولكن  واإمي��اءات 

العك�ش،  اأو  واخل��ج��ل،  والن���ط���واء،  ال�����س��رود، 

ومهارات اجتماعية غري نا�سجة اأو حمرجة.

اأن  التدري�ش  هيئة  اأع�����س��اء  على  يتوجب 

ال�سمعية  الإعاقة  درجة  اأن  بالعتبار  ياأخذوا 

لدى الطلب ترتاوح ما بني ب�سيطة اإىل فقدان 

�سمع تام، واأنهم يعانون من �سعوبة يف التوا�سل 

الت�سال  اأث��ن��اء  و�سعوبة  والتفاعل،  اللفظي 

فهم  يف  و�سعوبة  والكتابة،  والقراءة  ال�سمعي 

التعليمات، والأ�سوات التمييزية، وعدم و�سوح 

الكلم، وم�ساكل يف التوازن/ التنا�سق احلركي، 

ويف الت�سور والإدراك، وامليل نحو اأخذ الأ�سياء 

بطرق ملمو�سة.

جتهيزية  خدمات  على  احل�سول  اأجل  ومن 

ال�سم  يحتاج  ال��ك��ف��اءة؛  م��ن  ع���اٍل  ق��در  على 

و�سعاف ال�سمع اإىل �سرعة تلبية احتياجاتهم، 

يف  للم�ساركة  لهم  الكاملة  الفر�سة  واإت��اح��ة 

العملية التعليمية.

ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  الأف���راد  ي�ستخدم 

اأجهزة متنوعة، مثل اأجهزة تعزيز وتقوية ال�سمع، 

زراعة القوقعة، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام بع�ش 

ال�سفاه  لغة  مثل  والأ�ساليب  ال�سرتاتيجيات 

لتعزيز قدرات ال�سمع والتوا�سل.

ويتوقع اأن توفر مراكز الطلب ذوي الإعاقة 

اأج��ه��زة  منها:  والتكييفات  اخل��دم��ات  بع�ش 

ترجمة  الإ�سارة/  لغة  مرتجمو  ال�سمع،  تعزيز 

اأو  ال�سور  با�ستخدام  تو�سيحي  �سرح  �سفهية، 

امللحظات،  تدوين  امل�ساعدة يف  الفيديوهات، 

لقراءة  املتكلم  من  بالقرب  الأم��ام  اجللو�ش يف 

اأثناء  لوجه  وجها  املتحدث  ومواجهة  ال�سفاه، 

املحا�سرة.

اإىل  ال�سمعية  الإعاقة  ذوو  الطلب  ويحتاج 

والواجبات  ال�سفهية  للتعليمات  مكتوب  ملحق 

وقت  متديد  اإىل  بالإ�سافة  التعليمية،  واملهام 

اإىل  والو�سول  اإ�سايف،  وقت  واإعطاء  الختبار 

لتعليمات  الن�سو�ش، وا�ستخدام مرتجم  معالج 

الريد  وا�ستخدام  والخ��ت��ب��ارات،  املحا�سرة 

الن�سو�ش  معالج  اأو  الفاك�ش  اأو  الإل��ك��رتوين 

لإجراء مناق�سات مع ع�سو هيئة التدري�ش.

وعلى ع�سو هيئة التدري�ش اأن يكون طبيعياً 

واأن  الإ���س��ارة،  لغة  مرتجم  مع  التعامل  اأث��ن��اء 

ي�سمح للطالب باجللو�ش يف اأقرب مكان لروؤيته 

يف  معاً  ال�سا�سة  اأو  وال�سبورة  املرتجم  روؤية  اأو 

نف�ش الوقت، وعليه اأن يكون مدركاً اأن املرتجم 

املعارف واملعلومات، ومن  يتاأخر قليًل يف نقل 

املهم اأي�ساً اإعطاء الطالب الوقت الكايف للفهم، 

والعمل على توفري ن�سخ من اخلطة الدرا�سية، 

والعرو�ش التقدميية.

جميع  توفري  التدري�ش  هيئة  ع�سو  وعلى 

الأف���لم،  مثل  الب�سرية  ال�سمعية  الو�سائل 

وم�سغل الأقرا�ش املدجمة والفيديو، مع و�سائل 

اأن  يتذكر  واأن  ومرتجمة،  اإي�ساحية  عر�ش 

الطالب الذي يعاين من فقدان ال�سمع ل ميكنه 

نف�ش  توا�سل يف  م�سدر  من  اأكرث  اإىل  النتباه 

الوقت، واأن يتحدث وي�ستمع مبا�سرة للطالب، 

ولي�ش ملرتجم لغة الإ�سارة اأو جهاز ال�ستماع.

مقدمة  م��ن  امل��ح��ا���س��رة  ي��ل��ق��ي  اأن  وع��ل��ي��ه 

ووجهه  فمه  يحجب  ل  واأن  الدرا�سية،  الغرفة 

الكتابة  اأث��ن��اء  يتحدث  ل  واأن  ال��ك��لم،  عند 

الأ�سئلة  �سياغة  ويكرر  ويعيد  ال�سبورة،  على 

يف  ي��غ��ايل  ل  واأن  الإج��اب��ة،  قبل  والتعليقات 

متابعة  من  الطالب  يعيق  فهذا  النطق  �سرعة 

حركة ال�سفاه.

برنامج الو�شول ال�شامل

فراغات المنزل الخارجية

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقة السمعية

عمرانيات

همم أكاديمية

صخور تتحدى قوانين الجاذبية في 
إنجلترا

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

تراثنا هويتنا

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

حمود بن حممد حكمي

جامعة جازان
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إصابات الجلد قد تنذر 
بالسكري!

تنذر  قد  اجللدية  امل�شاكل  بع�ض  اإن  لل�شكري  الأملانية  اجلمعية  قالت 

�شكل  على  تظهر  والتي  ال�شبغية،  التغريات  مثل  ال�شكري،  بداء  بالإ�شابة 

بقع م�شتديرة بنية اللون تبدو كالندبات على ال�شاعد اأو ال�شاق اأو القدم.

كما اأن عدوى الفطريات ال�شديدة والعنيدة على �شبيل املثال حتت الإبط 

اأو يف منطقة الإربية قد ت�شري اإىل الإ�شابة بداء ال�شكري.

لذا �شددت اجلمعية على �شرورة ا�شت�شارة الطبيب فور مالحظة هذه 

الأعرا�ض والعمل على �شبط ن�شبة ال�شكر بالدم؛ حيث ميكن اأن تزول البقع 

حينئذ وتتماثل عدوى الفطريات لل�شفاء.

صحة36  العدد 1357 - الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ املوافق 8 دي�سمرب 2019م18

املواقف  بلحظات تختلف يف درجة �شعوبتها، ومن  يومًيا  الفرد  مير 

التي تت�شم عادًة بال�شعوبة تلك التي تتطلب اجلراأة عند حدوثها للمرة 

الأوىل، ومن اأكرث املواقف التي تدفع الأفراد لل�شعور باخلوف التحدث 

ذلك  وراء  ال�شبب  على  �شنتعرف  واليوم  اجلماهري،  من  اأمام جمموعة 

#اخلوف، وطرق التعامل معه.
اأ�شباب ال�شعور باخلوف عند التحدث اأمام جمهور:  

 Gloss با�شم  ي��ع��رف  م��ا  اأو  ال��ع��ام��ة،  اأم���ام  ال��ت��ح��دث  اخل���وف م��ن 

phobia، يحدث نتيجة العديد من العوامل، حيث ميكن لل�شخ�ض اأن 
ي�شعر باخلوف ب�شبب املكان املوجود فيه اأو ب�شبب الأ�شخا�ض الذين هم 

اأمامه اأو قد ينتج ال�شعور من ال�شخ�ض نف�شه، واإذا �شبق واأن حتدثت اأمام 

جمهور كبري من قبل وارتكبت اأخطاًء كبرية يف خطابك، ف�شتكون اأكرث 

عر�شة لل�شعور باخلوف.

ومن العوامل التي ت�شبب اخلوف مدى حب املتحدث للجمهور، فاإن 

كان اجلمهور هو اجلمهور املف�شل فاإن ذلك يحد من ال�شعور باخلوف، 

على العك�ض من اأن يكون املتحدث ل يف�شل اجلمهور الذي يقف اأمامه، 

ثقة  بعدم  يرتبط اخلوف  لل�شعور باخلوف، وقد  �شبًبا  يكون  فذلك قد 

ودرا�شة  اخلطب  من  العديد  اإلقائه  من  الرغم  على  املتحدث مبهاراته 

ثقة  وثيًقا مبدى  ارتباًطا  النجاح  يرتبط  وهنا  وتكراًرا،  مراًرا  املو�شوع 

لدى  عنه  �شيًئا  انطباًعا  ي�شكل خوفه  فقد  بنف�شه ومبهاراته،  املتحدث 

اجلمهور.

كيف تتخل�ض من خوفك جتاه التحدث اأمام اجلمهور؟

خوفك  من  للتخل�ض  عليها  العتماد  التي ميكن  التقنيات  لك  نقدم 

الذي يجنبك الرغبة يف اخلطابة اأو التحدث اأمام املالأ، ومن اأبرزها:

بعالج  يرتبط  ال�شلوكي  العالج  اأن  من  الرغم  على  ال�شلوكي:  العالج 

يف  اأي�ًشاأ  ي�شتخدم  اأن��ه  اإل  وغ��ريه  الكتئاب  مثل  النف�شية،  الأم��را���ض 

م�شاعدة الأ�شخا�ض الذين يعانون من حالت قلق مماثلة، حيث ميكن 

لالأخ�شائي فهم م�شاعرك وتعليمك طرًقا للتعامل معها.

التنظيم والتخطيط: عند التفكري يف التحدث اأمام اجلمهور، قد تكون 

لدينا اأفكار بحاجة للتنظيم، ومن اأف�شل طرق وقف التوتر هي التاأكد من 

اأن كل �شيء حتت ال�شيطرة. فيجب عليك القيام بالبحث الدقيق حول 

املو�شوع الذي �شتتحدث فيه لتكون ملًما بجميع املعلومات املتعلقة به، 

ومن املهم اأي�ًشاأ تنظيم معلوماتك واأفكارك بطريقة متنا�شقة.

اأمام اجلمهور فقط،  به  �شتتحدث  ما  يعني هذا حفظ  التدريب: ل 

ومتى  وجهك  وتعابري  ويديك  ج�شمك  حركات  على  تدرب  اأي�ًشا  واإمنا 

يتوجب  ومتى  الورقة  على  التي  املالحظات  اإىل  النظر  عليك  يتوجب 

النظر اإىل اجلمهور، وتخيل نف�شك واأنت تقف اأمامهم بكل راحة وثقة.

املعرفة  املالأ من عدم  اأمام  التحدث  ينجم اخلوف من  املو�شوع: قد 

الكاملة وال�شاملة عن املو�شوع الذي �شتتحدث عنه، وهذا هو اأ�شواأ ما 

ميكنك التعر�ض له، فلي�ض من احلكمة الوقوف للتحدث اأمام جمموعة 

جمال  عن  البعد  كل  وبعيًدا  عنك  غريب  مو�شوع  عن  الأ�شخا�ض  من 

اخت�شا�شك اأو معرفتك، فاإذا �شنحت لك الفر�شة، احر�ض على اختيار 

اأمام اجلمهور بكل ثقة  مو�شوع تكون ملًما به من جميع جوانبه لتقف 

ومعرفة.

والتقدم يف  والزده��ار  التطور  من  اأن مينعك  من  للخوف  ت�شمح  ل 

اأم��ام  التحدث  من  خ��وف  لديك  ك��ان  واإذا  املختلفة.  حياتك  جم��الت 

اجلمهور، فما عليك �شوى ا�شتخدام الن�شائح اأعاله، و�شتالحظ وجود 

اختالف كبري عند تطبيقها يف اأي وقت من الأوقات.

امل�سدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية 

•اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة »تعزيز«

كيف تتعامل مع خوفك من الحديث أمام الناس؟

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

أغذية مفيدة جدًا.. لكن احذروا اإلكثار منها

طريقة جديدة وبسيطة لتشخيص سرطان البروستات

معضلة السمنة من الناحية النفسية

الغذائية  ال��وج��ب��ات  اخ��ت��ي��ار  ي��ع��د 

رئ��ي�����س��ًي��ا يف  ���س��ب��ًب��ا  امل��ف��ي��دة للج�سم 

واحل��ف��اظ  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  حت�سن 

على وزن مثايل، ولكن يعد مقدار ما 

يتم تناوله من هذه الوجبات املفيدة 

بنف�س الأهمية، حيث يكمن عن�سر 

اخلطاأ اأو اخلطر يف الكميات.

 »My Fitness Pal« يربز موقع

ت��ن��اول  ي��ف��رط��ون يف  اأن ه���ن���اك م���ن 

الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ت��ب��دو ���س��ح��ي��ة دون 

النظر يف باقي مكونات الوجبة من 

حيث ال�سكريات امل�سافة وال�سوديوم 

بع�س  اأن  املوقع  ويو�سح  اآخ��ره،  اإىل 

اأحيان  اأخ�سائي التغذية يقعون يف 

ك��ث��رة يف اأخ���ط���اء ع��ن��دم��ا ي��ق��دم��ون 

الكميات  بخ�سو�س  ع��ام��ة  ن�سائح 

الواجب تناولها من وجبات غذائية 

يوؤكدون على اأهميتها وفوائدها كما 

يرد فيما يلي:

ك���ريي  ت���ق���ول  الأف������وك������ادو:   -

التغيري  »حمية  كتاب  موؤلفة  غانز، 

الب�شيط«، اإنه يتم اإ�شافة الأفوكادو 

الأيام  الأكالت هذه  الكثري من  اإىل 

بداية من الكعك وو�شولً اإىل اخلبز 

املحم�ض، ولكن يجب التنويه اإىل اأنه 

غري  بالدهون  الأم��ر  يتعلق  عندما 

ثمرة  تناول  فاإن  الأحادية،  امل�شبعة 

احلجم  متو�شطة  واح���دة  اأف��وك��ادو 

احلرارية  ال�شعرات  تزيد  اأن  ميكن 

ب�شرعة 234 �شعرة حرارية. وتن�شح 

اإىل  الأف��وك��ادو  ثمرة  بتقطيع  غانز 

يف  فقط  الثمرة  رب��ع  وتناول  اأرب��اع 

الوجبة الواحدة.

- ال��ع�����ش��ائ��ر: ت��ق��دم حم���ال بيع 

650 غراًما  اأكواب قيا�ض  الع�شائر 

اأن��ه يجب زي��ادة  اأك���رث، يف ح��ن  اأو 

الكمية عن 300 اإىل 350 غراًما ما 

معياري.  قهوة  ون�شف  كوب  يعادل 

الغذائية  النظم  لأخ�شائية  ووفًقا 

يف فيالدلفيا ببن�شلفانيا، مارجوري 

ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ك���وه���ن،  ن�����ولن 

املغذية  بالعنا�شر  ممتلئاً  امل�شروب 

بالكثري  اأي�ًشا  يزخر  ولكن  الكبرية، 

من ال�شعرات احلرارية وال�شكر.

- احلبوب الكاملة: يعلم اجلميع 

ل��ه��ا ف��وائ��د  ال��ك��ام��ل��ة  اأن احل��ب��وب 

منها  امل��ع��ب��اأ  ول��ك��ن  الأث����ر،  عظيمة 

�شكريات  اإليه  م�شاًفا  يكون  رمب��ا 

بخالف ما حتتوي عليه من �شعرات 

كوب  كل  ويحتوي  وده��ون،  حرارية 

ح��وايل  على  الكاملة  احل��ب��وب  م��ن 

400 اإىل 500 �شعر حراري واأكرث 
لذلك،  ال�شكر،  من  غراًما   20 من 

ح�شبما تقول كوهن والتي ت�شري اإىل 

الكمية املنا�شبة الواجب تناولها هي 

ما ميالأ راحة اليد اأو ثلث كوب ماء 

عادي.

يت�شور  ل  امل��ج��م��د:  ال��زب��ادي   -

يعادل  املجمد  الزبادي  اأن  البع�ض 

ق��ري��ن��ه م��ن الآي�����ض ك���رمي اأو رمب��ا 

يتخطاه يف عدد ال�شعرات احلرارية، 

هي  الزبادي  من  املنا�شبة  فالكمية 

ن�شف كوب اأو حوايل مغرفة واحدة. 

مركز  يف  التغذية  اأخ�شائية  وتقول 

كاليفورنيا،  بجامعة  ريغان  رونالد 

بروفي�شور دانا هوني�ض، اإن الزبادي 

الدهون  من  املزيد  ي�شيف  املجمد 

اأكرث  الغذائي  النظام  اإىل  امل�شبعة 

مم��ا ي��ب��دو ع��ل��ى ال���زب���ادي املجمد 

هوني�ض  وتن�شح  ال�شمعة،  الطيب 

بتناول كرمي املوز، الذي ي�شاعد على 

حتقيق نظام غذائي متوازن.

الأخطاء  من  اجل��ن:  �شطرية   -

اخلبز  رغ��ي��ف  ت��ن��اول  اأن  ال�شائعة 

الكرمي  اجل��ن  م��ن  م��الع��ق  وب�شع 

ولكن  ل��ل��وزن،  زي���ادة  يف  يت�شبب  ل 

اأن  اإىل  هوني�ض  بروفي�شور  ت�شري 

ال�شكري،  قبل  وما  ال�شكري  مر�ض 

فيها  يقوم  ل  التي  احل���الت  وه��ي 

ب�شكل  ال��ط��ع��ام  اجل�����ش��م مب��ع��اجل��ة 

�شحيح ليتحول اإىل طاقة، اإمنا هي 

نتيجة جزئية للزائد من لل�شكريات 

اخلبز  فيها  يلعب  والتي  امل�شافة، 

الإف��راط يف  اأن  كما  دوًرا حمورًيا. 

م��زي��ًدا  يعني  ال��ك��رمي  جبنة  ت��ن��اول 

والدهون  احل��راري��ة  ال�شعرات  من 

املنا�شبة  الكمية  وتعترب  امل�شبعة. 

�شحًيا هي قطعة خبز �شغرية وما 

ل يزيد عن ملعقة ون�شف من اجلن 

اإ�شافات  اختيارات  اأن  مراعاة  مع 

مفيدة �شحية يوؤتي ثماره مثل تناول 

احلم�ض الغني بالربوتن.

خ��رباء  يكيل  ال��زي��ت��ون:  زي���ت   -

التغذية املديح لزيت الزيتون وتتعدد 

التو�شيات بتناوله م�شاًفا اإىل طبق 

القلي،  يف  ا�شتخدامه  اأو  ال�شلطة 

وكلها ن�شائح ميكن اأن ت�شل ب�شهولة 

اإىل تناول ال�شخ�ض 3 مالعق كبرية، 

يف حن اأن احل�شة املنا�شبة يف اليوم 

وت�شري  واح���دة.  ط��ع��ام  ملعقة  ه��ي 

هوني�ض اإىل ملعقة طعام واحدة من 

زيت الزيتون تكفي للفوز بامت�شا�ض 
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حتتوي  ول  اخلاليا،  منو  وت�شجيع 

على اأكرث من 120 �شعًرا حرارًيا.

ال��ك��ث��ريون  يتجنب  امل��ك��رون��ة:   -

اأنها  يعتقدون  لأنهم  املكرونة  تناول 

احلرارية  ال�شعرات  من  جًدا  عالية 

وال��ك��رب��وه��ي��درات، ل��ك��ن، وف��ًق��ا ملا 

بتناول  اللتزام  اإذا مت  غانز،  توؤكده 

املكرونة  واح��د من  كوب  ي��وازي  ما 

فاإنها تكون بالتاأكيد جزًءا من نظام 

غذائي متوازن. وتن�شح غانز باأهمية 

ال�شحية،  املكرونة  من  نوع  اختيار 

الكثري من  اإليها  تكون م�شاًفا  التي 

مثل  الب�شيط  وال��ربوت��ن  اخل�شار 

الروبيان امل�شوي.

ك�����ش��ف ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون اأن 

اأن  ميكن  املنزل،  يف  البول  اختبار 

�شرطان  ت�شخي�ض  يف  ث��ورة  يحدث 

الربو�شتات لدى اآلف الرجال حول 

العامل.

فاإن  بريطانين  علماء  وبح�شب 

يكون  قد  ال�شباح  يف  البول  اختبار 

اأكرث دقة يف املنزل منه يف العيادة، 

احتمال  اأك��رث على  اأدل��ة  يوفر  لأن��ه 

الإ�شابة باملر�ض من بقية اليوم.

ويعمل الختبار، الذي اطلق عليه 

ال��ذي   ،BUR ب��ور«  »اختبار  ا�شم 

جامعتي  م��ن  علماء  بتطويره  ق��ام 

وم�شت�شفى  ونورفولك  اأنغليا  اإي�شت 

نوريت�ض الطبي، على اكت�شاف املواد 

�شرطان  يفرزها  ال��ت��ي  الكيماوية 

الربو�شتات يف البول.

وجن��ح  الأم����ر  ه���ذا  واإذا حت��ق��ق 

الخ���ت���ب���ار ف���اإن���ه ���ش��ي�����ش��ع ن��ه��اي��ة 

الذي  املريح  وغري  امل��وؤمل  لالختبار 

امل�شتقيم  خالل  من  الأطباء  يجريه 

يف العيادة، وفًقا ملا ذكرته �شحيفة 

»ديلي ميل« الربيطانية.

»بور«  اختبار  اإن  العلماء  ويقول 

املري�ض  ك��ان  اإذا  مبا  التنبوؤ  ميكنه 

�شنوات   5 قبل  العالج  اإىل  يحتاج 

يف  املتبع  التقليدي  الأ���ش��ل��وب  م��ن 

يف  امل�شاعدة  ميكنه  كما  العيادات، 

يف  امل��ر���ض«  »عدائية  م��دى  معرفة 

حال وجوده.

وقال كبري الباحثن يف م�شت�شفى 

اإن  الطبي جريميي كالرك  نوريت�ض 

يف  ب��ول  عينة  توفري  على  »ال��ق��درة 

اأن ي��ح��دث ث���ورة يف  امل��ن��زل  ميكن 

الرجال  اأن  يعني  وهذا  الت�شخي�ض، 

لفح�ض  اخل�شوع  اإىل  ي�شطروا  لن 

امل�شتقيم، لذلك �شيكون اأقل اإرهاقا 

كثرًيا«.

الخ��ت��ب��ار  اإن  ك���الرك  واأ����ش���اف 

»يبحث يف التعبري اجليني يف عينات 

حول  حيوية  معلومات  ويوفر  البول 

اأو  �شر�ًشا  ال�شرطان  ك��ان  اإذا  م��ا 

منخف�ض اخلطورة«.

وت�شمل الختبارات الأكرث �شيوًعا 

ل�����ش��رط��ان ال��ربو���ش��ت��ات��ا اخ��ت��ب��ارات 

املعروف  ال��ب��دين  والفح�ض  ال���دم، 

اأو الت�شوير  با�شم فح�ض امل�شتقيم، 

بالرنن املغناطي�شي اأو اخلزعة.

اأي�شاً  وت���زداد  ازدي���اد،  يف  ال�شمنة  م�شكلة  

الأمرا�ض  من  وغريها  القلب  اأمرا�ض  م�شاكل 

عدة  اإىل  امل�شكلة  تعود  كال�شرطان،  العديدة 

عدم  وبالتاأكيد  اجلينية،  كامل�شاكل  م�شببات 

اإىل  والجت���اه  �شحي  غذائي  بنظام  الك���راث 

ال�شعرات  وارتفاع  بالدهون  امل�شبعة  الوجبات 

اأو رمبا قد يكون ال�شبب نف�شًيا   احلرارية فيها 

وغريها من الأ�شباب .

وعليه نتناول هذه املع�شلة بالن�شبة للجامعة و 

طالباتها الالتي تت�شكل من �شمنهن ن�شبة كبرية 

من الالتي يعانن منها .

م�شبقا،ً  ُذك���ر  م��ا  ب�شبب  غ��ال��ب��اً  ت��ك��ون  ق��د 

النف�شية  ال�شغوط  ت�شببه  قد  ما  وبالتحديد 

والدرا�شية للطالبة اجلامعية، وهذا ما �شاأتناوله 

حت���دي���داً، ف��رمب��ا ن��الح��ظ اأن���ه يف غ��ري ف��رة 

بدرجة مر�شية  ال�شحي  الو�شع  يكون  الدرا�شة 

لكن ما اإن تبداأ الفرة الدرا�شية نالحظ ازدياد 

ثم  النف�شية،  الناحية  من  ال�شحي  الو�شع  �شوء 

ما  اأقي�ض  عليه  وب��ن��اًء  ال�شمنة  نالحظ  بعدها 

اأطرحه بهذا اخل�شو�ض.

الناحية  املع�شلة من  لهذه  ونت�شاءل ما احلل 

له  تو�شلت  ما  وح�شب  راأي��ي  يف  ذكرتها،  التي 

يكون  اأن عالجه قد  النف�ض  الدرا�شات يف علم 

من خالل ما يعرف بالعالج املعريف ال�شلوكي.

قد يعالج من احلالت مثل »الأكل القهري«، 

وهو اأكل كميات كبرية من الطعام خالل فرات 

�شعور  هناك  يكون  ما  وعادة  وب�شراهة  ق�شرية 

هذه  م��ن  باحلد  ال�شيطرة  على  ال��ق��درة  بعدم 

ال�شراهة.

اأو حالة »الأكل احل�شي دون ال�شراهة«، وهو 

الأكل كل ما راود �شاحب احلالة م�شاعر قوية 

اأن  املثال  �شبيل  فعلى  اإيجابية،  اأم  كانت  �شلبية 

لتهدئة  لياأكل  ثم يذهب  بالقلق  ال�شخ�ض  ي�شعر 

اأو  ال��ع��ادات  اأو  احل���الت  م��ن  وغ��ريه��ا  نف�شه، 

كالهما.

ق��د ي��ج��دي معهم ذل��ك ال��ع��الج وه��و عالج 

ي�شاعد  ال���ذي  بالعالج  وامل��ع��روف    ،»CBT«

الأ�شخا�ض على حل م�شاكلهم ال�شلوكية وتغيري 

منط  تغيري  على  ي�شاعد  كما  ال�شيئة،  العادات 

هذه  ت�شكل  التي  ال�شطرابات  وح��ل  التفكري 

املع�شلة.

من  الكثري  اإ�شاعة  اإىل  املراجعة  حتتاج  ل 

الوقت للمتابعة فقط يف بداياتها تكون اجلدولة 

والتنظيم والذهاب اإىل املخت�ض متى ما احتاج 

املري�ض ذلك.

يف  املخت�شة  العيادات  بتوفر  �شخ�شياً  اآم��ل 

اجلامعة والرقابة عليها والأخذ ولت�شهيل ذلك، 

اإلكرونية.  و�شيلة  عرب  التوا�شل  تركيز  يف�ّشل 

للجامعة  واملن�شوبن  الطالبة  نف�شية  مبو�شوع 

على حممل اجلد.

منرة بنت عبداهلل ال�سعّيد- طالبة اإعالم



اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور  د  فنَّ

ال����غ����ب����ان، اأ�����س����ت����اذ ال���ل���غ���ة ال���ع���ري���ة 

بكلية  امل�سارك  اليهودية  والدرا�سات 

اللغات والرتجمة، خرًا ُن�سر يف اأحد 

امل���واق���ع ال��ع��ري��ة وا���س��ع��ة االن��ت�����س��ار، 

مهتمة  ي��ه��ودي��ة  موؤ�س�سة  اأن  م��ف��اده 

ب���االأب���ح���اث وال���درا����س���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

واالأث����ري����ة، اك��ت�����س��ف��ت م����وؤخ����رًا م���واد 

وم��ن��ح��وت��ات اأث����ري����ة حت����وي ك��ت��اب��ات 

ي���ه���ودي���ة ق���دمي���ة يف م��ن��ط��ق��ة »ج��ب��ل 

ال��ل��وز« ال��واق��ع ���س��م��ال غ���رب اململكة 

ق����رب منطقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

»ن���ي���وم«، وت��ع��ود ت��ل��ك امل��ع��ث��ورات اإىل 

ف����رتة ن�����زول ال����ت����وراة ع��ل��ى ن��ب��ي اهلل 

م���و����س���ى ع��ل��ي��ه ال�������س���ام، وا���س��ت��ن��ت��ج 

اأن  ذل��ك  على  ب��ن��اًء  املوؤ�س�سة  باحثو 

الذي  �سيناء«  ه��ذا اجلبل هو »جبل 

كلم اهلل �سبحانه وتعاىل نبيه مو�سى 

فيه واأنزل عليه التوراة واالألواح.

اأمانة علمية

اخلرب ن�شره موقع »والال« العربي 

بعنوان   ،2019/11/25 ب��ت��اري��خ 

»وجدنا جبل �شيناء: كتابات بالعربية 

القدمية منذ فرتة نزول توراة جبل 

�شيناء، عرث عليها يف اململكة العربية 

ال�شعودية«، وقد اأثار اهتمام الدكتور 

ات��ب��اع��اً   - برتجمته  ف��ق��ام  ال��غ��ب��ان 

لالأمانة العلمية يف الطرح - ثم بادر 

واحلجج  بالتفا�شيل  وتفنيده  ل��رده 

والرباهني.

على ح�ساب امل�سداقية

تعليقه  يف  الغبان  الدكتور  واأك��د 

امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأن  اخل������رب،  ع���ل���ى 

وال�شهيونية  اليهودية  ال�شهيونية 

وتن�شر  تظهر  ت���زال  ال  االإجن��ي��ل��ي��ة 

واأفالًما  واالآخر مقاالت  بني احلني 

وم��ق��اط��ع ب��ع��دة ل��غ��ات يف و���ش��ائ��ل 

االإع�����الم ال��ع��امل��ي��ة وب���االأخ�������ص يف 

اإ�شرائيل واأمريكا، تهتم جًدا بالبحث 

تن�شب  اأن  ميكن  ح�شارة  اأي  ع��ن 

على  ذل��ك  ك��ان  واإن  حتى  لليهود، 

املقد�شة  كتبهم  م�شداقية  ح�شاب 

هذا  ول��ع��ل  ال��دي��ن��ي��ة،  ومعتقداتهم 

اخلرب خري �شاهد على ذلك.

خاف تاريخي

وي�شمى  �شيناء«  »جبل  اإن  وق��ال 

اأي�ًشا »جبل الطور« و»جبل اخلروج« 

و»جبل مو�شى« اختلف الباحثون يف 

موقعه  واالآث��ار على حتديد  التاريخ 

االآث���ار  ال��دق��ي��ق؛ فخبري  اجل��غ��رايف 

يرجح  اإي��الن«  »ت�شيفي  االإ�شرائيلي 

اأن����ه »���ش��راب��ي��ط اخل�����ادم«، اجلبل 

املوجود بالقرب من مدينة اأبو زنيمة 

متخ�ش�شون  وهناك  �شيناء،  جنوب 

اأن  يعتقدون  امل�شيحي  ال���رتاث  يف 

يف  الطور«  »جبل  اأو  مو�شى«  »جبل 

املق�شود،  اجلبل  هو  �شيناء  جنوب 

كاترين  »�شانت  كني�شة  بنيت  حيث 

عام 527 ميالدي، باحث اإ�شرائيلي 

اآخ���ر ي��دع��ى »ه��ل��ل ه��ال��ربن« يكاد 

امللتقى  يف  اجلبل  موقع  اأن  يجزم 

و»اأدوم«  »م�����واآب«  ب��ني  احل����دودي 

و»كنعان« القدمية، لذلك فاإن موقع 

جبل مو�شى اأقرب ما يكون يف وادي 

»احل�شا« جنوب االأردن، وقد ا�شتند 

»هلل« يف ا�شتنتاجه هذا اإىل اآية من 

التوراة »جاء الرب من �شيناء واأ�شرق 

لهم من �شعري«، و�شعري هو ا�شم كان 

يطلق قدمًيا على اأر�ص اأدوم.

راأي بعيد

االأخ����ري  ال������راأي  اأن  واأ�����ش����اف 

من قبل  نفياً  االأب��ع��د واالأك���رث  وه��و 

يتنافى  واأي�ًشا  والباحثني،  العلماء 

م��ع ج��غ��راف��ي��ة ال���ت���وراة وجم��ري��ات 

االأحدات فيها، وهو اأن جبل مو�شى 

يقع �شمال غرب ال�شعودية مبنطقة 

جبال اللوز »منطقة نيوم«، موؤكداً اأن 

املوؤرخ  ال��راأي هو  اأول من قال بهذا 

اليهودي يو�شف بن متتياهو، ويتبنى 

يف الوقت الراهن عدد من الباحثني 

يف »معهد توما لالأبحاث املقد�شة«، 

جامعة  �شريفيبورت،  الدكتور  منهم 

الفر�شية،  هذه  اأمريكا،  لويزيانا- 

ع��ون اأن »ج��ب��ل ال��ل��وز« ال��واق��ع  وي��دَّ

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شمال 

�شيناء  جبل  ه��و  القدمية«  »َم��ديَ��ن 

التوراتي.

ادعاءات بعيدة عن الواقع

»ال�شعوديون  بعنوان  مقالة  ويف 

يريدون بناء مدينة ُكربى على جبل 

يناير   24 بتاريخ  نُ�شرت  �شيناء« 

ال��ع��ربي،  »وال�����ال«  مب��وق��ع   2019
للبحث  توما  موؤ�ش�شة  باحثو  زع��م 

ع��ربوا  االإ�شرائيليني  اأن  امل��ق��د���ص 

ا�شتمروا  ثم  االأحمر  والبحر  �شيناء 

يف رحلتهم اإىل جبل اللوز، الواقع يف 

�شمال غرب ال�شعودية، بالقرب من 

احلدود مع االأردن، ويبني »فيكتور« 

اكت�شافات  اإىل  ا�شتناًدا  ادع��اءات��ه 

اأثرية موجودة يف املنطقة، وح�شاب 

واالأو���ش��اف  امل�شافات  اأب��ع��اد  م��دى 

املذكورة يف التوراة.

التوراة تناق�ض ذلك

وق������د اأن����ك����ر ب���اح���ث���ون ي��ه��ود 

هذه  ك��رث  وم�شلمون  وم�شيحيون 

الفر�شية م�شتدلني على ذلك اأي�ًشا 

امل�شافة  اأبعاد  اإن  التوراة، حيث  من 

متطابقة  غ���ري  ال��رح��ل��ة  وو����ش���ف 

ال��ت��وراة،  اإىل ج��غ��راف��ي��ة  ا���ش��ت��ن��اًدا 

حيث اإن امل�شافة بني اأر�ص جو�شان 

واأر�ص  مب�شر«  ال�شرقية  »حمافظة 

الذي  االأم��ر  كلم،   450 تبلغ  مدين 

الذي  التوراة  و�شف  بني  يتوافق  ال 

بني  وقربها  امل�شافة  بق�شر  يفيد 

مو�شع  ويف  وم�����ش��ر،  �شيناء  جبل 

اآخ�����ر، ا���ش��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن 

من  اقتبا�شاً  الفر�شية  ه��ذه  نفوا 

»حباب  فيه  رف�ص  املقد�ص  الكتاب 

�شعب  اإىل  االن�شمام  رعوئيل«  بن 

اإ�شرائيل يف رحلتهم ب�شبب اأن جبل 

لي�ص  التحديد  وج��ه  على  �شيناء 

موجوًدا يف موطنه، مدين.

درا�سة �سعودية

وكالة  اأج���رت  اأخ����رى،  جهة  م��ن 

ب��وزارة املعارف يف  االآث��ار واملتاحف 

درا�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

»جبل  يف  ميدانياً  وم�شحاً  اأث��ري��ة 

اللوز« قبل عقد من الزمان، �شارك 

فيها الدكتور عبدالرحمن االأن�شاري 

من  واآخ��رون  الغبان  علي  والدكتور 

�شعود  امللك  بجامعة  االآث���ار  ق�شم 

اأكدوا فيها  اأخرى،  وجهات �شعودية 

التي عرثوا  االأثرية  االكت�شافات  اأن 

ن��ي��وم«  »ال���ب���دع/  م��دي��ن  يف  عليها 

ماأخوذة من ح�شارات مبكرة اأخرى، 

ومت ن�شر النتائج التي تو�شلوا اإليها 

واآثارها«  تاريخها  »الِبدع  كتاب  يف 
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عنوانه »وجدنا جبل �سيناء: كتابات بالعربية القدمية عرث عليها يف اململكة«

يهتمون بنشر أي خبر عن حضارة اليهود حتى وإن كان على حساب مصداقية كتبهم ومعتقداتهم

باحثون يهود ومسيحيون ومسلمون أنكروا هذه الفرضية مستدلين على ذلك بنصوص توراتية

د. الغبان يفند خبرًا نشر عبر وسائل إعالم عبرية 
يزعم وجود »جبل سيناء« شمال المملكة

للعربية« »مترجم  الخبر  مضمون 
املقد�شة   ل��الأب��ح��اث  توما  موؤ�ش�شة  ك�شفت 

DTRFعن �شور بدت وكاأنها كتابات بالعربية 
جبال  منطقة  يف  �شخور  على  نُق�شت  القدمية 

اللوز باململكة العربية ال�شعودية، ويعتقدون اأنهم 

قد عرثوا فيها على »جبل �شيناء« التوراتي.

حتى اليوم يحاول موؤرخون وباحثون يف العلوم 

التوارتية حتليل اأين يقع »جبل �شيناء« التوراتي، 

املكان الذي اأنزل اهلل فيه االألواح وبها الو�شايا 

وهناك عدة  ال�شالم،  عليه  مو�شى  على  الع�شر 

مقرتحات، مثل »جبل كركوم« يف النقب اأو »جبل 

مو�شى« يف �شبه جزيرة �شيناء.

وهناك فر�شية اإ�شافية، ُطرحت يف ال�شابق، 

املخت�شني،  م��ن  كبري  ع��دد  قبل  م��ن  وُرف�شت 

تقول اإن بني اإ�شرائيل عربوا �شبه جزيرة �شيناء 

والبحر االأحمر ووا�شلوا ال�شري من هناك حتى 

جبل اللوز، الواقع �شمال غرب اململكة العربية 

ال�شعودية بالقرب من احلدود االأردنية.

»جبل اللوز« مت اقرتاحه يف املا�شي كمر�شح 

ليكون جبل �شيناء التوراتي، اإال اأن هذا االدعاء 

القى انتقاداً من جانب موؤرخني اآخرين، والذين 

اأ�شاروا اإىل اأن كل ت�شابه جلبل �شيناء يف مدين 

القدمية »العربية ال�شعودية« ال يتما�شى قطعًيا 

مع ما هو مكتوب يف التوراة.

القيام  علينا  جديدة حتتم  اأدلة  توجد  االآن، 

جمال  فهناك  ج��دي��د  م��ن  الفر�شية  بفح�ص 

لالأبحاث  توما  موؤ�ش�شة  ك�شفت  اإذ  ل�شحتها، 

املقد�شة، موؤخراً، عن �شور اأولية ملا يبدو وكاأنها 

كتابات بالعربية القدمية موجودة يف جبل اللوز 

وموؤرخة لفرتة اخلروج من م�شر.

املوؤ�ش�شة، التي اأنتجت يف العام املا�شي الفيلم 

باأن  موؤمنة  مو�شى«  جبل  على  »العثور  الواقعي 

الكتابات العربية هي دليل على اأن بني اإ�شرائيل 

تواجدوا يف منطقة »جبل اللوز« عندما ا�شتملوا 

االألواح وفيها الو�شايا الع�شر. 

اأعلى  �شخور  يف  ُوجدت  املنقو�شة  الكتابات 

قمة اجلبل، على ارتفاع 2،5 كلم، الواقع �شمال 

االأردن،  ح��دود  من  بالقرب  ال�شعودية،  غ��رب 

على  الكتابات  اأن  املوؤ�ش�شة  من  باحثون  ويزعم 

االأغلب متعلقة بالرب وبالعمالقة الذين حاربهم 

اأقدم  وج��دوا  اأنهم  يزعمون  كما  ا�شرائيل.  بنو 

اأظهره  ال��ذي  لل�شمعدان،  االإط��الق  على  نق�ص 

تركها  اأق��دام  الآث��ار  ونقو�ص  مو�شى،  اأم��ام  اهلل 

اأثناء  �شيطرتهم  مواقع  لتحديد  اإ�شرائيل  بنو 

خروجهم من م�شر.

الكتابات  على  عثورهم  اأن  الباحثون  ويعتقد 

يف  اأنا�ص  بها  عا�ص  املنطقة  اأن  يثبت  العربية 

حد  وعلى  القدمية،  العربية  حتدثوا  املا�شي 

لفرتة  تعود  الكتابات  اأن  حتديد  ميكن  قولهم 

13 قبل   - 15 القرن  اخل��روج من م�شر »بني 

امليالد«، وربطوا بني نقو�ص طبعات االأرجل وبني 

كالم الرب مع بني اإ�شرائيل، كما ورد يف التوراة: 

»كل املكان الذي تطاأه اأقدامكم يكن ُملكاً لكم«.

املقد�شة  ل��الأب��ح��اث  ت��وم��ا  موؤ�ش�شة  خ���رباء 

ي��دع��ون اأن���ه م��ن ب��ني ال�����ش��واه��د ال��ت��ي وج��دت 

حول »جبل اللوز« توجد اأي�ًشا ر�شومات كهوف 

التوراتية  الق�شة  مع  �شكلها  يف  تتواءم  لعجول 

اأي�ًشا  العجل،  عبادة  خطيئة  عن  تتحدث  التي 

اجلبل  بجوار  قدمية«  »مقربة  وج��ود  يزعمون 

مدفون بها اأولئك الذين عبدوا العجل.  

حول  �شياجاً  اأق��ام��ت  ال�شعودية  ال�شلطات 

نفيهم  اأثري، رغم  اأنه موقع  لتدلل على  اجلبل 

باأن »جبل اللوز« هو بالفعل جبل �شيناء. خرباء 

موؤ�ش�شة توما لالأبحاث املقد�شة اأ�ش�شوا م�شروع 

»�شيناء يف ال�شعودية« من اأجل ت�شجيع ال�شلطات 

املحلية للحفاظ على املواقع االأثرية وا�شتمرارية 

البحث والدرا�شة.

اأن هناك علماء تاريخ وعلماء  جدير بالذكر 

القدمية، تو�شلوا  اآثار وخرباء بدرا�شات م�شر 

لنتيجة موؤكدة ب�شكل كاٍف على اأن ق�شة اخلروج 

من م�شر ال تتفق مع الو�شف املذكور يف التوراة، 

توؤكد  اإثباتات  اأو  اأدلة  اأية  هناك  اأب��داً  تكن  فلم 

م�شر  يف  م�شتعبدين  كانوا  اإ�شرائيل  بني  اأن 

القدمية، عالوة على ذلك، هم غري واثقني من 

�شحة وجود �شخ�شية مو�شى باالأ�شا�ص!

د. حممد بن اإبراهيم الغبان

اأ�شتاذ اللغة العربية والدرا�شات 

اليهودية امل�شارك



ت�شتعد اإدارة امل�شرح بتجهيز العر�س امل�شرحي »جمل�س العدل« للم�شاركة 

به يف املهرجان امل�شرحي اجلامعي اخلام�س واملقام يف �شهر فرباير القادم 

»جمل�س  م�شرحية  و�شتعر�س  ج��دة.  مدينة  يف  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

العدل« يوم الأربعاء القادم املوافق 1441/4/14ه� يف قاعة حمد اجلا�شر 

26/ب ال�شاعة الثامنة م�شاًء، ي�شارك يف العر�س امل�شرحي كل من حممد 
ال�شهري،  ظافر  العنزي،  اأحمد  اجلمعة،  مهند  ال�شرحان،  يا�شر  الزريق، 

العبديل، فرا�س اجلبلي، ر�شيد  الزريق، عبداهلل  الكاف عبدالعزيز  اأحمد 

اآل وحيد، م�شاعد املخرج الأ�شتاذ تركي باعي�شى، وخمرج العر�س الأ�شتاذ 

عاي�س البقمي، متابعة حممد ال�شمراين، اإ�شراف عام �شامي ال�شعرة.

كتب: هاين الزهراين - ت�صوير: توفيق الغامدي

ا�شت�شافت املدينة الطبية اجلامعية وكلية الطب يف اجلامعة برنامج »لقاء 

رواد الطب يف اململكة«. وحتدث �شيف اللقاء معايل وزير ال�شحة ال�شابق 

الدكتور ح�شني بن عبدالرزاق اجلزائري عن جتربته يف وزارة ال�شحة يف 

اململكة والتحديات التي واجهت هذه الوزارة ومراحل تطورها واخلدمات 

عميداً  جتربته  عن  اجلزائري  الدكتور  حتدث  كما  اململكة،  يف  ال�شحية 

موؤ�ش�شاً لأول كلية طب يف اململكة والتحديات الأكادميية التي عا�شرت تلك 

املرحلة. كما تطرق �شيف اللقاء اإىل حياته العلمية والأكادميية وما و�شلت 

اإليه اخلدمات ال�شحية والأكادميية يف اململكة، وك�شف خالل اللقاء الذي 

اأداره الأ�شتاذ عبدالوهاب الفايز عن العديد من مراحل حياته والتحولت 

التي �شاحبت تلك املرحلة، وقد اأثرى احل�شور من الأطباء والكتاب و زمالء 

املرحلة مبداخالتهم عن �شيف اللقاء.
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بيعة شعب تبهر العالم في قمة 
العشرين 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

احلرمني  خ��ادم  لتويل  اخلام�شة  بالذكرى  الأي���ام  ه��ذه  نحتفل   

ذكرى  وهي  احلكم.  مقاليد  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

التنمية  داأبت على خلق برامج  التي  ال�شعودي لقيادته  ال�شعب  بيعة 

الوطنية وحتقيق الأمن للمواطن واملقيم وتعزيز ال�شلم العاملي، قيادة 

حكيمة وت�شاندها روؤية �شابة ومتوثبة يقودها �شمو ويل العهد الأمني 

بالتطلع  احلكمة  جتتمع  اأن  اأجمل  وما  �شلمان.  بن  حممد  الأم��ر 

مر�شومة  وفق خطط  الهدف  نحو حتقيق  امل�شار  فيكون  امل�شتقبلي 

وجتارب نقبل فيها بالتحديات ومواجهة ال�شعاب وت�شحيح الأخطاء، 

ومن يتاأمل يف �شعار اململكة عند بدء ا�شتالم رئا�شة القمة والتح�شر 

ل�شتقبال قادة دولها يجد ر�شالة وفر�شة حملية بروؤية عاملية من اأجل 

اأن »نلهم العامل بروؤيتنا«.

 وهنا بيت الق�شيد بحيث يحمل كل فرد منا تلك الر�شالة ون�شاأل 

كيف ميكن لنا اأن نلهم العامل بروؤيتنا؟ 

قد تتحقق تلك الر�شالة على م�شتوى موؤ�ش�شي ب�شكل اأو�شح، ولكن 

مع العن�شر الب�شري ال�شعودي �شيكون اأ�شعب، وحتى ي�شبح هو امللهم 

ملوؤ�ش�شاتنا فتقدمنا تلك املوؤ�ش�شات كنماذج ملهمة للعامل.

نقطة  يف  التعويل  ولعل  الب�شري،  امل�شتوى  على  ن�شتطيع  نعم   

النطالق  اأن تكون من جامعاتنا ال�شعودية، واأن تخلق الفر�س وتقدم 

مناذج ا�شت�شرافية �شبابية تلهم العامل من حولنا وتلهمنا لال�شتمرار 

بتقدمي املزيد من التميز لأنف�شنا واأمتنا. فهل ننجح؟ الإجابة ب�»نعم« 

هي بداية الطريق.

صوت الصورة

حممد بن عبدالرحمن خالل رعايته فعالية »م�صتقبل �صهل الو�صول«

د. الجزائري ضيف برنامج »لقاء رواد الطب«

»الصيدلة« تحتفي بتجديد االعتماد لبرنامج دكتور الصيدلة

»األمنية« تبحث االعتماد األكاديمي مع الجامعة

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  ا�شتقبلت 

وبح�شور  ع�����ش��ري  ي��و���ش��ف  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ش��ة 

جربيل  الدكتور  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد 

وفداً  العمادة،  م�شت�شاري  من  وع��دد  العري�شي 

من كلية امللك فهد الأمنية برئا�شة العقيد ع�شام 

اجل��ودة  اإدارة  مدير  الرميخاين  عبدالعزيز  بن 

والعتماد الأكادميي، وذلك يوم الأربعاء املا�شي 

هذا  وي��اأت��ي  اجل��ام��ع��ة.  يف  الت�شريفات  بقاعة 

اللقاء ا�شتجابة لرغبة كلية امللك فهد الأمنية يف 

ال�شتفادة من جتربة جامعة امللك �شعود يف جمال 

العتماد الأكادميي، حيث اختارت كلية امللك فهد 

املقارنات  لإج���راء  �شعود  امللك  جامعة  الأمنية 

املرجعية.  بداأ الجتماع برتحيب وكيل اجلامعة 

للتخطيط والتطوير بالوفد الكرمي؛ موؤكداً اأهمية 

وحر�س  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  التعاون 

الفني  ال��دع��م  تقدمي  على  �شعود  امللك  جامعة 

وح�شولها  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  جميع  ي��دع��م  مب��ا 

جامعة  ت�شدرت  الأكادميي، حيث  العتماد  على 

ال�شعودية يف عدد  �شعود جميع اجلامعات  امللك 

ا�شتعر�س  جانبه  من  اأكادميياً.  املعتمدة  الربامج 

فيما  ال��ع��م��ادة  ج��ه��ود  واجل���ودة  التطوير  عميد 

يتعلق بالعتماد الرباجمي واملوؤ�ش�شي، وذكر بلغة 

الأرقام اأهم الإجنازات التي حققتها اجلامعة يف 

الجتماع  ا�شتمع  كما  واجل��ودة،  التطوير  جمال 

واآلية  الأمنية  فهد  امللك  كلية  احتياجات  اإىل 

عمادة  م�شت�شارو  وا�شتعر�س  امل�شرتك،  التعاون 

يف  املتبعة  العمل  اآليات  اأه��م  واجل��ودة  التطوير 

جمالت اجلودة والعتماد الأكادميي واملوا�شفات 

واملقايي�س.

كتبت: جلني الغامدي

العاملي  اليوم  مبنا�شبة  تدريبية  ور�س  عدة  املبكرة  الطفولة  ق�شم  نظم 

للطفل، �شمن فعاليات »غميمة« املقامة يف قاعة نيارة، وذلك يوم ال�شبت 

اآل  بنت عبدالرحمن  �شارة  الأمرة  �شمو  اأول ١٤٤١ه�، بح�شور  ربيع   ٢٦

�شعود. �شملت ور�س العمل، ور�شة عمل عادات املبدعني، طفل بال م�شاكل، 

التابعة  الُدمى  م�شنع  ور�شة عمل  واأخًرا  التعلم،  الليقو يف  ا�شتخدامات 

البالغ  والأطفال  الأمهات  من  كبراً  اإقبالً  لقت  والتي  لعبتي،  لربنامج 

عددهم 54. من اأهداف الور�شة الرئي�شية: تعريف املربني باأهمية الُدمى 

يف حياة الطفل وتاأثرها على منو مهارات الطفل الجتماعية والعاطفية، 

اإنتاج  على  مل�شاعدتهم  الور�شة  اأقيمت  لذا  بالُدمى،  التمثيل  وذلك خالل 

و�شنع الدمى باأ�شكال عديدة ومتنوعة، كما مت احلديث عن الحتياجات 

اأركان يف كل  اإىل عدة  الور�شة  الدمى، حيث مت تق�شيم  الأ�شا�شية ل�ُشنع 

ركن يوجد نوع من اأنواع الُدمى �شامل جلميع اخلامات والأدوات امل�شاعدة 

لإنتاجها، لي�شارك احل�شور باإنتاج الُدمى بطريقتهم اخلا�شة.

»الطفولة المبكرة« يحتفل باليوم العلمي للطفل

ح�شلت كلية ال�شيدلية بجامعة امللك �شعود على �شهادة جتديد العتماد 

الأكادميي لربنامج دكتور ال�شيدلة من املجل�س الأمريكي لعتماد التعليم 

ال�شيديل، وكلية ال�شيدلة هي اأوىل كليات اململكة التي حت�شل على هذه 

ال�شهادة، وهي الأوىل اأي�شاً يف جتديدها.

وكانت كلية ال�شيدلة برئا�شة عميدها الدكتور اأو�س ال�شم�شان، وبح�شور 

وكالء الكلية وعدد من روؤ�شاء الأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�س، قد ا�شتقبلت 

موؤخًرا وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف ع�شري احتفالً 

بهذه املنا�شبة، التي توؤكد متيز كلية ال�شيدلة باجلامعة وخمرجاتها.

معرض »اللغة 
العربية والذكاء 
االصطناعي«.. 

الثالثاء  

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر حتتفي اجلامعة، 

باليوم  العربية  اللغويات  ممثلًة مبعهد 

ال��ع��رب��ي��ة حت��ت �شعار  ل��ل��غ��ة  ال��ع��امل��ي 

»اللغة   2019 العام  لهذا  اليون�شكو 

يومي  ال�شطناعي«  والذكاء  العربية 

الثالثاء والأربعاء -13 14 ربيع الآخر 

دي�شمرب   11-10 امل��واف��ق  1441ه� 
معر�س  يف  املعهد  فيه  يربز  2019م، 
علم  تقاطع  اجلامعة،  بهو  يف  مفتوح 

واأهمية  التقنية  مع  العربية  اللغويات 

املحتوى  �شناعة  يف  امل��ج��الت  ه��ذه 

التقني بدًءا من الرتجمة الآلية ونهاية 

ب��ربجم��ة ال��رب��وت��ات. ت�����ش��ارك معهد 

اللغويات العربية يف هذا املعر�س كلية 

علوم احلا�شب الآيل واملعلومات، ممثلة 

مع  بالتعاون  البحثية  اإيوان  مبجموعة 

مركز الربوتات باجلامعة، كما ت�شارك 

اأهمية جمال  اإب��راز  ال�شيدلة يف  كلية 

جمال  يف  للباحثني  العربية  اللغويات 

املعلوماتية ال�شحية.

»الجامعة« تشارك 
في مهرجان 
مسرحي بجدة


