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دعوة الراغبين من هيئة التدريس 
السعوديين لتمديد خدماتهم

كتب: مو�سى حدادي

اأ�ضدرت عمادة امل�ارد الب�ضرية م�ؤخراً كتاباً جلميع كليات ومعاهد اجلامعة يت�ضمن 

اإ�ضعار اأع�ضاء هيئة التدري�س ال�ضع�ديني »اأ�ضتاذ، اأ�ضتاذ م�ضارك، اأ�ضتاذ م�ضاعد ممن 

يرغب�ن بتمديد خدماتهم يف حدود 5 �ضن�ات وبلغ�ا ال�ضن النظامي60 �ضنة اأو انتهت 

فرتة التمديد ال�ضابقة لهم خالل الفرتة من »1442/1/1هـ حتى 1442/12/30هـ«، 

ب�ضرورة رفع طلب التمديد ب�ضكل عاجل خالل ال�قت املحدد بالكتاب امل�جه للكليات 

واملعاهد على اأن يك�ن التقدمي اإلكرتونياً على امل�قع الإلكرتوين لنظام متديد خدمات 

.https://dfpas2.ksu.edu.sa/ext/Login.aspx اأع�ضاء هيئة التدري�س

واأكد عميد عمادة امل�ارد الب�ضرية الدكت�ر �ضامل الرجيعي على اللتزام برفع طلبات 

التمديد قبل �ضتة اأ�ضهر من نهاية اخلدمة ح�ضب ت�جيه وزارة التعليم، اأو انتهاء فرتة 

التمديد؛ داعياً ملن مل يرد ا�ضمه اأو لديه ا�ضتف�ضار ح�ل التمديد الت�ا�ضل مع الأ�ضتاذ 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  الت�ا�ضل  اأو   ،»0114678092« الرقم  على  الطامي  قا�ضم 

من  لال�ضتفادة  اجلامعة  اإىل حر�س  م�ضرياً  dfp.ksu@ksu.edu.sa؛  للعمادة 

خدمات كفاءاتها الأكادميية املتميزة.

يف �ض�ء ال�ضتعداد املبكر مل��ضم القب�ل 

ُعِقد  1442هـ،  ــقــادم  ال اجلــامــعــي  للعام 

م�ؤخًرا مبقر عمادة �ض�ؤون القب�ل والت�ضجيل 

ــمــاع الأول  �ــضــعــ�د الجــت ــك  املــل بــجــامــعــة 

للطالب  امل�حد  الإلكرتوين  القب�ل  للجنة 

والطالبات يف اجلامعات احلك�مية مبنطقة 

الريا�س،  مبدينة  التقنية  والكلية  الريا�س 

�ضع�د  امللك  جامعة  وكيل  من  كل  بح�ض�ر 

جامعة  ووكيل  ال�ضلمان،  عبداهلل  الدكت�ر 

والأكادميية  التعليمية  لل�ض�ؤون  �ضع�د  امللك 

ووكــالء  وعــمــداء  النمي  حممد  الــدكــتــ�ر 

حممد  الإمــام  بجامعة  والت�ضجيل  القب�ل 

بن �ضع�د الإ�ضالمية، وجامعة امللك �ضع�د، 

وجامعة الأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن. 

»ملتقى تصل« يجمع 
خريجات اإلعالم وطالباته

صرف مكافآت شهر
ديسمبر اليوم

موفدو قسم الفيزياء 
و الفلك بـكلية العلوم 
د.حسين طرابلسي 

ود.أبو عزة المحمدي 
لرصد الكسوف الحلقي 

في األحساء

كتبت: �سذى ال�سهري ـ جنان العتيبي

الإعــالم  ق�ضم  لطالبات  ال�ضت�ضاري  املجل�س  نظم 

بعن�ان  تــ�ــضــل«  »ملتقى  مــن  جل�ضاته  اأوىل  مـــ�ؤخـــًرا 

اأريج  الدكت�رة  اإ�ضراف  حتت  طم�حك«  يف  »ا�ضتثمري 

كلية  يف   ٤ مبدرج  بالق�ضم،  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  الدبيخي 

التدري�س  هيئة  ع�ض�ات  من  العديد  بح�ض�ر  الآداب، 

وطالبات الق�ضم. تفا�سيل �ص5

�ضرف  عن  والت�ضجيل  القب�ل  �ض�ؤون  عمادة  اأعلنت 

املنتظمني  والطالبات  للطالب  الإعاقة  وبدل  املكافاآت 

بالف�ضل الدرا�ضي الأول للعام اجلامعي 1441هـ، ابتداًء 

�ضهر  وذلــك عن  2019م،   /12  /29 الأحــد  الي�م  من 

 41 املكافاآت  مبلغ  2019م، حيث جتاوز  لعام  دي�ضمرب 

ملي�ن ريال. �ضرح بذلك الدكت�ر �ضعد بن عمران عميد 

�ض�ؤون القب�ل والت�ضجيل.

براءة اختراع في مستشعر لذوبان الفوالذ
اأبحاث  كر�ضي  يف  الباحثان  �ضجل 

العل�م الكهروكيميائية الدكت�ر عبداهلل 

املعي�ف والأ�ضتاذ مطر ال�ضل�ي براءة 

اخرتاع لدى املكتب الأمريكي لرباءات 

الباحثان جم�س  الخرتاع، وقد ابتكر 

تاآكل مدجًما يعمل كم�ضت�ضعر لذوبان 

غاليات  تنظيف  عملية  اأثناء  الف�لذ 

البخار امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة، حيث 

وخ�ض��ًضا  ال�ضناعي  القطاع  يعاين 

املياه  قطاعي البرتوكيماويات وحتلية 

من ظاهرة التاآكل.

تفا�سيل �ص4

استقبال 70 طلبًا لبرنامج منح التميز و175 للسفراء

أمير القصيم يستقبل د.نايف بن ثنيان

طالبات قسم اإلعالم يطلقن »حواء السعودية«.. أول صحيفة تدريبية متخصصة للمرأة

20توري: سأبقى سفيرًا للمملكة والجامعة ما حييت

19

16

09
03

مناقشة الجدول الزمني إلجراءات القبول الموحد 
في الجامعات الحكومية بالرياض



كتب: م�ساعد الغنيم

ت�سوير: توفيق الغامدي

االجتماع  الطبية  املدينة  نظمت 

اال����ش���ت�������ش���اري  ل���ل���ف���ري���ق  االأول 

على  التمري�شيةاملبنية  للممار�شات 

املدير  بح�شور  وذل���ك  ال��راه��ن، 

ال��ط��ب��ي مل�����ش��ت�����ش��ف��ى امل��ل��ك خ��ال��د 

د. عبدالرحمن اجلرين،  اجلامعي 

التمري�ض  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 

الغامدي،  ال�شحة د. حممد  بوزارة 

القطاعات  يف  التمري�ض  وم�شوؤويل 

ال�شحية.

التطوير  عمادة  عميد  ا�شتقبل 

العري�شي  جريل  الدكتور  واجل��ودة 

رئ��ي�����ض ق�شم  م���ن  ك����ًا  مب��ك��ت��ب��ة 

ال�شيا�شات الرتبوية الدكتور عبداهلل 

يف  التدري�ض  هيئة  وع�شو  العباد، 

ال�شلطان،  فهد  ال��دك��ت��ور  الق�شم 

االآخر  ربيع   20 الثاثاء  يوم  وذلك 

1441ه�.

امل�شرتك  العمل  االجتماع  ناق�ض 

التطوير واجل��ودة، وما  يف جماالت 

ت�شطلع به عمادة التطوير واجلودة 

التطويري  احلراك  تدعم  مهام  من 

ينعك�ض  مب��ا  ب��اجل��ام��ع��ة  امل�شتمر 

لبلوغ  اجلامعة  �شعي  على  اإيجاباً 

اال�شرتاتيجية  خطتها  وفق  روؤيتها 

.KSU2030

كتب: طارق املطريي

املتفوقن  الطلبة  ب��رن��ام��ج  نظم 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكالة  واملوهوبن 

مع  وبالتعاون  واالأكادميية  التعليمية 

الدولية  العلمية  ال�شراكة  برنامج 

بعمادة البحث العلمي موؤخراً، جل�شة 

املتفوقن،  للطاب  خبري  مع  ح��وار 

وهي اجلل�شة التا�شعة ع�شرة �شمن 

والتي  اخلراء  مع  اللقاءات  �شل�شلة 

ينظمها الرنامج للطاب والطالبات 

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

اجل��ام��ع��ة. وا���ش��ت�����ش��اف ال��رن��ام��ج 

فريناندو  ال��دك��ت��ور  اجلل�شة  خ��ال 

األ��ري�����ش��و م���ن ج��ام��ع��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة 

اجلل�شة  مو�شوع  وك��ان  باإ�شبانيا، 

احلوار  ودار  امل�شتقبل«  اإىل  »نظرة 

وتطبيقاتها،  احلديثة  العلوم  ح��ول 

وامتاز اللقاء بتفاعل الطاب وطرح 

والذي  اخلبري  على  اال�شتف�شارات 

رحب بها واأجاب عليها.

���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ال����زي����ارات 

فريق  بها  يقوم  التي  التخ�ش�شية 

واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة 

للكليات  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي 

للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��امل��دي��ن��ة 

زار  واجل���ودة،  التطوير  مبجاالت 

الفريق املكون من وحدات العمادة 

التطوير  ع��م��ادة  وكيلة  برئا�شة 

الدي�شي  دارة  الدكتورة  واجل��ودة 

امل�شرتكة  االأوىل  ال�شنة  ع��م��ادة 

بفرع الطالبات بعلي�شة، وذلك يوم 

1441ه�  االآخ��ر  ربيع   12 االثنن 

من ال�شاعة 10:00 �شباحاً حتى 

11:30�شباحاً.
ومت ا�شتقبال الفريق الزائر من 

االأوىل  ال�شنة  عمادة  وكيلة  قبل 

الوكيلة  وم�����ش��اع��دة  امل�����ش��رتك��ة، 

وم�����ش��اع��دة  واجل�����ودة،  للتطوير 

ال��وك��ي��ل��ة ل�������ش���وؤون ال��ط��ال��ب��ات 

واجل���ودة،  بالتطوير  واملخت�شن 

ب��ع��د ذل���ك األ��ق��ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 

�شكرت  كلمة  واجل���ودة  التطوير 

فيها احلا�شرات وعرفت بالعمادة 

الدعم  تقدمي  يف  وحداتها  ودور 

كما  اجلامعة.  واخلدمات جلهات 

ذك��رت اأه��م م��زاي��ا ع��م��ادة ال�شنة 

جم���االت  يف  امل�����ش��رتك��ة  االأوىل 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة وت�����ش��دره��ا 

االنتهاء من بناء نظام اإدارة اجلودة 

وح�شول   ISO 9001:2015
بع�ض اأع�شاء الفريق الن�شائي على 

دورات تدريبية تخ�ش�شية يف نظام 

 ،ISO 9001:2015 اإدارة اجلودة

ك��م��ا ان��خ��ف�����ض ع���دد امل��خ��ال��ف��ات 

للجامعة  املطورة  بالهوية  املتعلقة 

ب�شكل ملحوظ، وذلك بعد املقارنة 

بن عامي 1439ه� و1440ه�.

عمادة  وح���دات  عر�شت  كما 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة واخل��دم��ات 

تقدمها  ال��ت��ي  ال��دع��م  وجم���االت 

امل�شرتكة.  االأوىل  ال�شنة  لعمادة 

ومناق�شة  بالتفاعل  اللقاء  ومتيز 

ال�شنة  ل��ع��م��ادة  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع 

امل�شرتكة. كما مت مناق�شة  االأوىل 

ال���ت���ح���دي���ات وو�����ش����ع احل���ل���ول 

ال��زي��ارة  واختتمت  والتو�شيات، 

احلا�شرات  ت�شاوؤالت  على  بالرد 

من من�شوبات العمادة.

مت تنظيم ور�شة العمل التدريبية 

ة  ر ا د اإ « ع  و مل�شر ملتخ�ش�شة  ا

منظومة املخاطر املوؤ�ش�شية جلامعة 

االأوىل«  - املرحلة  �شعود  امل��ل��ك 

حتقيق  باإدارة واإ�شراف مكتب 

اال�شت�شارية   EY و�شركة  الروؤية 

توعوية  والتى ت�شمنت جل�شة 

الرئي�شين  امل�شلحة  الأ���ش��ح��اب 

يف  املخاطر  اإدارة  منهجية  ح��ول 

يومي  وذل��ك  العامة،  املوؤ�ش�شات 

االأربعاء واخلمي�ض 14 - 15 ربيع 

 12  -  11 املوافق  االآخر 1441ه 

ال�شاعة  م��ن  2019م  دي�شمر 

ال�شاعة  ح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً   09:00
قاعة حمد  01:00 ظهراً يف 

اجلا�شر يف بهو اجلامعة.

ا�����ش����ت����ه����دف����ت ال�����ور������ش�����ة 

م���ر����ش���ح���ي اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

�شيعملون  وال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ة  يف 

 Risk ل��ل��م��خ��اط��ر  ك��م�����ش��وؤول��ن 

مت  ح����ي����ث   Champions
اإدارة  واأه��داف  اأهمية  ا�شتعرا�ض 

مع  العامة،  املوؤ�ش�شية  املخاطر 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى روؤي�����ة اجل��ام��ع��ة 

امل��خ��اط��ر  اإدارة  يف  اخل���ا����ش���ة 

اأن�شطة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط 

والعمليات  االإج�����راءات  حت�شن 

الت�شغيلية واحلوكمة.  

اأخذت الور�شة  يف اليوم الثاين 

ط��اب��ع��اً ت��ط��ب��ي��ق��ي��اً ومت ت���دري���ب 

اإدارة  على منهجية  امل��ر���ش��ح��ن 

على  تدريبهم  ثم  وم��ن  املخاطر، 

ا�شتخدام النماذج املعتمدة يف اإدارة 

املخاطر للرفع بوجود خماطر مع 

تطبيق  يتم  وبذلك  تخفيفها،  اآلية 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

املخاطر والتي �شتكون من مهامهم 

يف  للمخاطر  تنفيذها كم�شوؤولن 

جهاتهم م�شتقبًا.

للمخاطر  اإدارة  اأن وجود  يذكر 

متطلبات  من  هو  املوؤ�ش�شات  يف 

له  ت�شعى  الذي  االإداري  التطوير 

الروؤية  وبرامج  الر�شيدة  حكومتنا 

وهو  الدولة،  موؤ�ش�شات  كافة  يف 

من �شمات االإدارات الر�شيقة التي 

اأدائ��ه��ا،  ج��ودة  م��ن  للرفع  ت�شعى 

اجلهات  من  �شعود  امللك  وجامعة 

ال�����ش��ب��اق��ة يف ت��ب��ن��ي ك���ل م���ا هو 

مكتب  بادر  فقد  ومتطلب،  جديد 

حتقيق الروؤية يف اجلامعة بتنفيذ 

املخاطر  منظومة  اإدارة  »م�شروع 

االأوىل«،  امل��رح��ل��ة   - املوؤ�ش�شية 

تركيزاً  اجلامعة  يك�شب  وال���ذي 

احلوكمة  حت�شن  اأن�شطة  على 

وحت�����ش��ن ال�����ش��واب��ط ال��داخ��ل��ي��ة 

الت�شغيلية  العمليات  وف��اع��ل��ي��ة 

والرقابة على املخاطر، ملا له من 

اأهمية يف ت�شنيف وتقييم املخاطر 

املخاطر  ومعاجلة  االإباغ  وكذلك 

التي تواجه اجلامعة.

املخاطر  اإدارة  مكتب  ي��ق��دم 

املخاطر  الإدارة  متكاملة  من�شة 

وذلك  املخاطر،  اإدارة  لغة  ويوحد 

موحدة  ت�شنيف  اآلية  طريق  عن 

حم��ددة  م��ع��اي��ري  تتبع  للمخاطر 

هام، عايل،  »حرج،  اأثرها  وتقييم 

واحتمالية  منخف�ض«  متو�شط، 

حمتمل،  ع��ايل،  »متوقع،  حدوثها 

غ���ري حم��ت��م��ل، ن�����ادر«، وم���ن ثم 

اإل��ك��رتون��ي��ة  من�شة  يف  ر���ش��ده��ا 

التي  املخاطر  كافة  تقوم مبراقبة 

وكيفية  اجل��ام��ع��ة  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���ض 

التحكم بها ومعاجلتها.

حتديد  يف  املكتب  ي�شهم  كما 

املخاطر  اإدارة  اأن�����ش��ط��ة  ���ش��ي��اق 

داخل  ل��اإدارة  عن طريق ممثلن 

املخاطر«  »م��ال��ك  مثل  اجل��ه��ات 

و»م�������ش���وؤول امل��خ��اط��ر«، وب��ذل��ك 

ن�شل اإىل املواءمة املطلوبة لفئات 

االأه��داف  مع  االأ�شا�شية  املخاطر 

وبذلك  للجامعة،  اال�شرتاتيجية 

مل�شاف  �شعود  امللك  ت�شل جامعة 

اجلامعات املتميزة يف جمال اإدارة 

املخاطر.
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املهارات  تطوير  عمادة  مع  بالتعاون  واجلودة  التطوير  عمادة  اأنهت 

بعنوان  العليان  الدكتورة حنان  قدمتها  التي  ال�شابعة  التدريبية  الدورة 

املدرجة  املرجعية«  واملقارنة  اجلامعة  يف  الرئي�شة  االأداء  »موؤ�شرات 

واالعتماد  اجلودة  »اإع��داد ممار�شي  التدريبي  الرنامج  دورات  �شمن 

وذلك   ،»20« مبنى  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  واملنعقدة  االأكادميي« 

يوم اخلمي�ض 15 ربيع االآخر 1441ه� يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحاً 

حتى ال�شاعة الواحدة ظهراً.

املتدربات  تكون  اأن  بهدف  التدريبية حماور عديدة  الدورة  ت�شمنت 

واأنواعها  اأهميتها  ومدى  االأداء  موؤ�شرات  ماهية  معرفة  على  ق��ادرات 

موؤ�شرات  بن  العاقة  على  والتعرف  لها،  والتقارير  اخلطط  واإع��داد 

االأداء بالتخطيط واملقارنة املرجعية واتخاذ القرار، كما تهدف الدورة 

املرجعية  واملقارنة  االأداء  مبوؤ�شرات  �شامل  معريف  ت�شور  تقدمي  اإىل 

بفعالية،  ال�شتخدامها  مهاراتهن  و�شقل  اجلديدة  املعارف  الكت�شاب 

و�شهدت الدورة التدريبية م�شاركة فاعلة اأثناء تطبيق االأن�شطة واالأمثلة 

املتنوعة ومت الرد على ا�شتف�شارات احلا�شرات.

ا�شتقبل عميد كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين الدكتور �شليمان 

اجللعود وفداً من االحتاد ال�شعودي للماكمة، مبكتبه ظهر يوم الثاثاء 

19 ربيع االآخر 1441ه�، بح�شور وكيل الكلية للدرا�شات العليا والبحث 
االأكادميية، وذلك ملناق�شة و�شائل تعزيز  لل�شوؤون  الكلية  العلمي ووكيل 

التعاون بن اجلانبن.

و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  االأمريكية  القلب  جمعية  كّرمت 

من  تقدمه  ما  على  لديها  املعتمدة  التدريب  مراكز   »AHA« اأفريقيا 

ثقافة  لن�شر  والعامة  ال�شحين  للممار�شن  تدريبية  ودورات  برامج 

االإ�شعافات االأولية واالإنعا�ض القلبي الرئوي خال عام 2019م، ومنها: 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن  �شلطان  االأم��ري  وكلية  الطب،  كلية 

الطارئة باملدينة الطبية بجامعة امللك �شعود.

ال��درع  الطب  لكلية  التابع  الطبية  واملحاكاة  امل��ه��ارات  مركز  ون��ال 

الذهبي، بينما نالت كلية االأمري �شلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية 

امللك  وري��ادة جامعة  يعك�ض متيز  الذي  االأمر  الف�شي،  الدرع  الطارئة 

�شعود يف التدريب وتقدمي خدمات جمتمعية ذات جودة عالية.

الدرا�شات  بكلية  »طالبات«  الطابي  اال�شت�شاري  املجل�ض  عقد 

التطبيقية وخدمة املجتمع اجتماعاً يوم الثاثاء 6 ربيع االآخر 1441ه� 

برئا�شة عميد الكلية الدكتور اأمين التميم وبح�شور وكيلة الكلية الدكتورة 

عبري علي النعيم واأع�شاء املجل�ض اال�شت�شاري الطاب »للطالبات«. 

املجل�ض  الأع�شاء  الكلية  عميد  بكلمة  االجتماع  املجل�ض  ا�شتهل 

املو�شوعات  م��ن  ع���دداً  االجتماع  ناق�ض  ث��م  الطابي،  اال�شت�شاري 

متابعتها، ويف  واآلية  املبادرات  من  واقرتح عدداً  والطابية  االأكادميية 

نهاية االجتماع عر اأع�شاء املجل�ض عن �شكرهم وتقديرهم الإدارة الكلية 

واأع�شاء هيئة التدري�ض واملوظفات على ما يبذلنه من جهد يف �شبيل 

تذليل العقبات التي تواجه الطلبة.

زار فريق من وحدات وكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية 

للطالبات، برئا�شة وكيلة العمادة الدكتورة دارة الدي�شي، كلية احلقوق 

والعلوم ال�شيا�شية، موؤخراً، وذلك �شمن �شل�شلة الزيارات التخ�ش�شية 

التي تقوم بها الوكالة لتقدمي الدعم الفني للكليات مبجاالت التطوير 

واجلودة.

ح�شر اللقاء م�شاعدة وكيلة كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية للتطوير 

بالتطوير  واملخت�شن  االأكادميية  لل�شوؤون  الوكيلة  وم�شاعدة  واجل��ودة، 

بالرد  واختتمت  اأوجه دعم متعددة،  الزيارة  وتناولت  بالكلية،  واجلودة 

على ت�شاوؤالت احلا�شرات من من�شوبات الكلية.

انعقاد دورة مؤشرات األداء 
والمقارنة المرجعية

وفد من اتحاد المالكمة يزور 
»علوم الرياضة«

جمعية القلب األمريكية تكرم كليتي 
الطب والخدمات الطبية

اجتماع المجلس االستشاري لطالبات 
الدراسات التطبيقية

التطوير والجودة تزور الحقوق 
والعلوم السياسية

»السياسات التربوية« يزور »التطوير والجودة«

متفوقو الجامعة يلتقون بخبير من جامعة برشلونة

اجتماع فريق »الممارسات التمريضية المبنية على البراهين«

الزيارات التخصصية تصل إلى محطة »األولى المشتركة« بعليشة

ورشة عمل تدريبية لمشروع منظومة المخاطر المؤسسية



يف �سوء اال�ستعداد املبكر ملو�سم 

ال��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي ال��ق��ادم 

1442ه�، ُعِقد موؤخًرا مبقر عمادة 
بجامعة  والت�سجيل  القبول  �سوؤون 

للجنة  االأول  االجتماع  �سعود  امللك 

للطالب  املوحد  االإلكرتوين  القبول 

والطالبات يف اجلامعات احلكومية 

التقنية  والكلية  الريا�ض  مبنطقة 

من  كل  بح�سور  الريا�ض،  مبدينة 

الدكتور  �سعود  امللك  جامعة  وكيل 

جامعة  ووك��ي��ل  ال�سلمان،  ع��ب��داهلل 

التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ���س��ع��ود  امل��ل��ك 

واالأك����ادمي����ي����ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

ال��ن��م��ي وع���م���داء ووك����الء ال��ق��ب��ول 

حممد  االإم���ام  بجامعة  والت�سجيل 

ب��ن ���س��ع��ود االإ���س��الم��ي��ة، وج��ام��ع��ة 

امل��ل��ك ���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة االأم����رة 

وجامعة  عبدالرحمن،  بنت  ن���ورة 

للعلوم  عبدالعزيز  بن  �سعود  امللك 

�سطام  االأم���ر  وجامعة  ال�سحية، 

�سقراء،  وجامعة  عبدالعزيز،  ب��ن 

وجامعة املجمعة، ومدير عام �سوؤون 

للتدريب  العامة  باملوؤ�س�سة  املتدربني 

اللقاء  بداية  ويف  واملهني.  التقني 

مت ا�ستعرا�ض جدول االأعمال الذي 

من  مو�سوعات  ع��دة  على  ا�ستمل 

الزمني  اجل���دول  مناق�سة  اأهمها: 

اجلامعي  للعام  القبول  الإج���راءات 

اللجان  وت�سكيل  1442ه�،  القادم 

الفرعية العاملة يف البوابة؛ من اأجل 

القبول  وعمليات  اإج���راءات  متابعة 

اللجنة  اإط����الع  مت  ك��م��ا  املختلفة، 

على  ط��راأت  التي  التحديثات  على 

للطالب  االإلكرتوين  القبول  بوابتي 

التطورات  اآخر  ليواكب  والطالبات 

يف جمال ت�سميم �سفحات الويب.

يف  امل��وح��د  القبول  جتربة  وتعد 

منطقة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

الكلية  اأي�ساً  ت�سم  والتي  الريا�ض 

التجارب  م��ن  ب��ال��ري��ا���ض؛  التقنية 

القبول  توحيد  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

بني عدة جهات مع التوظيف االأمثل 

القبول  جلنة  خطت  وق��د  للتقنية، 

املوحد يف منطقة الريا�ض خطوات 

ع��دي��دة يف جم���ال ت��ط��وي��ر اآل��ي��ات 

اجلامعات  يف  ال��ق��ب��ول  واإج�����راءات 

منوذجاً  فيها واأ�سبحت  امل�سرتكة 

اجلهود  وت��وح��ي��د  للتكامل  ن��اج��ح��اً 

كافة  على  اأف�سل  لنتائج  للو�سول 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  االأ����س���ع���دة؛ 

باال�ستفادة املثلى من املقاعد املتاحة 

الهدر فيها من خالل  و�سمان عدم 

اجلامعات  يف  القبول  تكرار  تفادي 

وت�سهيل اإجراءات القبول وتوحيدها 

من اأجل توفر الوقت واجلهد على 

م�سقة  من  اأمورهم  واأولياء  الطالب 

احل�سور ملقر اجلامعات اأو الكليات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة، وت����اليف ت���ك���رار اإدخ����ال 

الكليات  اأو  اجلامعات  يف  البيانات 

التقنية.

كتب: عبدالرحمن املن�صور

كلية  ال��ب��ح��وث يف  م��رك��ز  ع��ق��د 

بح�سور  االأول  العلمي  اللقاء  الطب 

خالد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  كلية  عميد 

فودة ورئي�ض جمل�ض اإدارة م�ست�سفى 

واملدير  الفقيه  حممد  الدكتور  دلة 

الدكتور  دل��ة  مل�ست�سفيات  الطبي 

�سالح الفقيه، ومدير املركز الدكتور 

عبدالرحمن ال�سلطان.

ا�ستعرا�ض  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

من  املدعومة  االأبحاث  م�ستجدات 

ال�سحية  دل��ة  �سركة  منحة  م��ب��ادرة 

التي اأبرمت بني كلية الطب باجلامعة 

ودعم  لتمويل  ال�سحية  دلة  و�سركة 

للمرحلة  بالكلية  العلمي  البحث 

االأوىل والثانية من مراحل الدعم.

اأب��رز  على  احل�����س��ور  اط��ل��ع  كما 

والتي  منحة   14 لعدد  امل�ستجدات 

 1.017000 لها  الدعم  قيمة  بلغت 

م��ل��ي��ون و���س��ب��ع��ة ع�����س��ر األ����ف ري��ال 

ن�سر  والثانية،  االأوىل  للمرحلتني 

خالل هذه الفرتة اأكرث من 8 اأبحاث 

 The يف جمالت علمية منها جملة

 New England Journal of
االأول  الت�سنيف  ذات   Medicine
ومعامل  الباطني،  الطب  جمال  يف 

املنح  وبقية   ،70.670 يبلغ  تاأثرها 

يف طور الن�سر.

اعتزازهم  عن  احل�سور  واأع��رب 

االأبحاث،  اإليه خمرجات  و�سلت  ملا 

من  للم�ستفيدين  دعوتهم  مقدمني 

اجلهد  م��ن  امل��زي��د  لبذل  املنح  تلك 

اللقاء  ختام  ويف  منها،  واال�ستفادة 

قدم عميد كلية الطب د. خالد فودة 

�سكره وتقديره ل�سركة دلة ال�سحية 

وتعاونها  لالأبحاث  الكبر  لدعمها 

لدعم  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  م��ع  املتميز 

امل�سرة البحثية يف كلية الطب.

الطب  كلية  وكيل  اللقاء  ح�سر 

اأمي��ن  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة  للتطوير 

العيا�سي، واملدير التنفيذي لل�سوؤون 

ال�سحية يف املدينة الطبية اجلامعية 

واملدير  الهر�سي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

يف  االأك��ادمي��ي��ة  لل�سوؤون  التنفيذي 

امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

ب��اه��م��ام، وع���دد م��ن اأع�����س��اء هيئة 

منحة  م��ن  وامل�ستفيدين  التدري�ض 

وال��ب��اح��ث��ني  ال�سحية  دل���ة  ���س��رك��ة 

املهتمني.

كتب: عبدالرحمن املن�صور

والعلوم  الطب  كلية  من  وفد  قام 

العربية  االإم��ارات  بجامعة  ال�سحية 

امل��ت��ح��دة ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور طالب 

لل�سوؤون  العميد  م�ساعد  املن�سوري 

رئي�ض  امل�سارك  واالأ�ستاذ  ال�سريرية 

جامعة  يف  الطبية  املهارات  خمترب 

االإم����ارات ال��دك��ت��ور علي ال��ف��زاين، 

وم�ساعدة العميد لل�سوؤون التعليمية 

�سعاد  ال��دك��ت��ورة  الطبي  والتعليم 

املرزوقي، واالأ�ستاذ امل�سارك يف كلية 

الطب باجلامعة رئي�ض ق�سم الوراثة 

ال��دك��ت��ورة فاطمة  وع��ل��م اجل��ي��ن��ات 

اجل�سمي بزيارة كلية الطب بجامعة 

امللك �سعود.

الطب  كلية  بعميد  الوفد  والتقى 

الكلية  ووك��الء  ف��ودة،  الدكتور خالد 

�سبل  ملناق�سة  فيها؛  وامل�����س��وؤول��ني 

ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف امل��ج��االت 

العلمية واالأكادميية بني الكليتني.

بجولة  الزيارة  الوفد خالل  وقام 

الطب وخمترباتها  كلية  مباين  على 

ومن�ساآتها التعليمية، و�ساهدوا ق�سم 

حيث  الطب،  بكلية  الطبي  التعليم 

قدمت الدكتورة منى �سليمان عر�ًسا 

حول منهج الكلية وبرامج الدرا�سات 

الق�سم  يقدمه  وم��ا  بالق�سم  العليا 

مهارات  لتنمية  تطويرية  برامج  من 

اأع�ساء هيئة التدري�ض.

كما زار الوفد مركز االمتحانات 

ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل��ال��ك��ي، 

والدكتور حمزة عبدالغني امل�سرفني 

على املركز واطلعوا على املمار�سات 

احلديثة التي يقوم بها املركز لتطوير 

واالإ����س���راف  االم��ت��ح��ان��ات  عملية 

اجلولة  ووا�سلوا  الكلية،  يف  عليها 

واملحاكاة  امل��ه��ارات  مركز  ل��ي��زوروا 

ال�سحي بكلية الطب، وقام الدكتور 

باإطالع  املركز  مدير  االأ�سقه  يا�سر 

ال�����س��ي��وف ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ه امل��رك��ز 

خالل  من  التدريبية  ال���دورات  من 

املحاكاة  تقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام 

بني  اأ�سا�سية  و�سل  حلقة  بو�سفه 

الطب  ل��ط��الب  والتطبيق  امل��ع��رف��ة 

واالأطباء املقيمني واأطباء الزماالت؛ 

التطبيقية  املهارات  الإك�سابهم  وذلك 

كممار�سني �سحيني.

جامعة  ف��ري��ق  م��ع  االت��ف��اق  ومت 

وبناء  التعاون  تعزيز  على  االإم��ارات 

من  منبثقة  م�����س��رتك��ة  ع��م��ل  ف���رق 

اتفاقية التعاون والتواأمة بني جامعة 

االإمارات وجامعة امللك �سعود.
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القبول  لجنة  اجتماع  تستضيف  الجامعة 
الموحد اإللكتروني 

»الطب« تستضيف »اللقاء العلمي األول لمنحة 
شركة دلة«

وفد من جامعة اإلمارات يزور كلية الطب

»علوم الرياضة« تستقبل وفدًا من 
معهد الجوازات

التطوير والجودة تناقش خارطة 
طريق مركز الوثائق

»علوم األرض« تنال جائزة األداء 
المتميز كأفضل جمعية علمية

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين د. �سليمان اجللعود 

يف مكتبه وف��داً من معهد اجل��وازات �سم كاًل من مدير معهد اجل��وازات 

عبدالعزيز  املقدم  باملعهد  الريا�سية  ال�سوؤون  ومدير  العتيبي  خالد  املقدم 

ووكيل  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيل  بح�سور  الر�سيدي، 

الكلية لل�سوؤون االأكادميية ورئي�ض وحدة تطوير املهارات.

تعزيز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال�����س��ب��ل  مناق�سة  االج��ت��م��اع  خ���الل  ومت���ت 

التعاون م�ستقباًل بني كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين ومعهد اجلوازات. 

كما قام الوفد بزيارة للمختربات العلمية والبحثية بالكلية ا�ستمع خاللها 

ما  مبثل  الكلية  الوفد  غادر  بعدها  والقيا�سات،  االأجهزة  عن  واٍف  ل�سرح 

ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي.

برئا�سة  موؤخراً،  واجلودة  التطوير  بعمادة  اجتماعاً  الوثائق  مركز  عقد 

عميد عمادة التطوير واجلودة وم�ساعد وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

لل�سوؤون الفنية الدكتور جربيل العري�سي، وهدف االجتماع ملناق�سة خارطة 

طريق مركز الوثائق باجلامعة، ومناق�سة التطلعات امل�ستقبلية للمركز ودوره 

يف »التحول الرقمي« ودعم توجهات اململكة يف �سوء خطته اال�سرتاتيجية 

» 2020-2025«. ناق�ض االجتماع خارطة الطريق واخلطة اال�سرتاتيجية 

مبادرة   26 ت�سمنت  ا�سرتاتيجية،  اأهداف   5 على  ا�ستملت  والتي  للمركز 

وتنوعت االأهداف ما بني دعم التحول الرقمي باجلامعة، واملوارد الذاتية، 

وتاأهيل الطالب بالربامج ذات العالقة باجلامعة، ومراجعة البنية التحتية 

و�سريتها  واإتالفها  الوثائق  حفظ  ب�ساأن  اململكة  توجهات  الإنفاذ  الالزمة 

للوثائق  الوطني  املركز  توجهات  مع  يتوافق  ومب��ا  واأر�سفتها،  وتنظيمها 

واملحفوظات باململكة. ح�سر االجتماع االأ�ستاذ خالد اخل�سري، واالأ�ستاذ 

الكا�سف،  عبدالنعيم  والدكتور  املطري،  خالد  واالأ�ستاذ  ال�سقر،  في�سل 

واالإع��الم  العامة  العالقات  وح��دة  من  ال�سالم  العبد  �سلطان  واالأ���س��ت��اذ 

بالعمادة.

وقعت اجلمعية ال�سعودية لعلوم االأر�ض يف الفئة 

العلمية  اجلمعيات  لت�سنيف  املتميزة  »اأ«  االأوىل 

وح�سلت  �سعود،  امللك  جامعة  اإىل  تنتمي  التي 

وذلك  العلمية،  اجلمعيات  بني  االأول  املركز  على 

للعام  العلمية  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  لتقييم  طبقاً 

1440/1439ه�، كما ح�سلت على جائزة معايل 
جمعية  كاأف�سل  املتميز  ل���الأداء  اجلامعة  مدير 

علمية.

واأو�سح رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية الدكتور عبداهلل العمري اأن ح�سول 

املتميز  ل��الأداء  اجلامعة  مدير  معايل  وجائزة  االأول  املركز  على  اجلمعية 

اأداء  كفاءة  معاير  تطبيق  منذ  مرة  الأول  يتحقق  علمية  جمعية  كاأف�سل 

اجلمعيات العلمية عام 1431/1430ه�، وياأتي متزامناً مع قرب االحتفال 

املجلة  لديها  اأن اجلمعية  واأ�سار  ن�ساأة اجلمعية.  على  اأربعني عاماً  مبرور 
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وهي جملة علمية حمكمة تنتمي اإىل قاعدة البيانات العاملية ISI، ويقوم 

على حتريرها واالإ�سراف عليها نخبة من املتخ�س�سني والكفاءات العلمية 

املتميزة وت�سدر ب�سفة منتظمة، كما تهتم اجلمعية مبجال االأبحاث العلمية 

وتاأليف وترجمة الكتب العلمية، وتقوم اجلمعية بتنظيم عديد من الفعاليات 

واالأن�سطة املتميزة على مدار العام من موؤمترات وندوات ودورات تدريبية 

املجتمع  خدمة  جمال  اجلمعية  وت��ويل  علمية،  وحما�سرات  عمل  وور���ض 

التي  واحلمالت  والتوعوية  التثقيفية  الفعاليات  يف  يت�سح  خا�سة  عناية 

كذلك يف  اجلمعية  وت�سارك  اململكة،  مناطق  اجلمعية يف خمتلف  تقيمها 

املعار�ض املحلية والدولية وتدعم امل�ساركة يف الرحالت واملوؤمترات العلمية 

حملياً ودولياً. ونوه اأن اجلمعية ال�سعودية لعلوم االأر�ض من اأوائل اجلمعيات 

العلمية التي اأن�سئت يف رحاب اجلامعة عام 1401ه�، ومنذ ن�ساأتها وهي 

تهدف اإىل تنمية الفكر العلمي يف جمال علوم االأر�ض وتطويره.

»الغذاء والتغذية« 
تقدم خدمات لـ200 

زائر 

ال�سعودية  اجلمعية  اأقامت 

ل��ل��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة م���وؤخ���ًرا 

مب��رك��ز غ��رن��اط��ة ال��ت��ج��اري 

ب��ال��ري��ا���ض ف��ع��ال��ي��ة ت��وع��وي��ة 

ال�سكري،  مر�ض  عن  تثقيفية 

ح��ي��ث مت ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

قيا�سات  �سملت  زائر،  ل�200 

وال��وزن  ال��دم  و�سغط  لل�سكر 

ت��وزي��ع عدد  كما مت  امل��ث��ايل، 

التثقيفية  ال��ربو���س��ورات  م��ن 

وال���ت���وع���وي���ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق 

مت  كذلك  ال�سكري،  مبر�ض 

ت��ق��دمي ه��داي��ا رم��زي��ة حتمل 

على  وال��رد  اجلمعية،  �سعار 

واال�ست�سارات  اال�ستف�سارات 

ال�سكري.  مب��ر���ض  املتعلقة 

جمل�ض  رئي�ض  ب��ذل��ك  ���س��رح 

ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة 

علي  د.  وال��ت��غ��ذي��ة  ل��ل��غ��ذاء 

ال�ستوي.



امل��ه��ارات  تنمية  م�����ش��روع  ن��ظ��م 

الآداب  بكلية  الأكادميية  الكتابية 

الأ����ش���اب���ي���ع امل��ا���ش��ي��ة ع�����دًدا من 

باللغة  ال��ع��م��ل  وور�����ش  ال������دورات 

ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة امل��وج��ه��ة 

الكلية،  يف  البكالوريو�ش  لطالب 

الطالب  من  وا�شًعا  اإقباًل  �شهدت 

والطالبات.

وم���ن امل���ح���اور ال��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا 

الدورات: معاجلة الأخطاء الكتابية؛ 

»الأخ���ط���اء  دورت�������ان،  ق��دم��ت  اإذ 

خالد  الدكتور  لالأ�شتاذ  ال�شائعة« 

يف  ال�شائعة  و»الأخ��ط��اء  ب�شندي، 

املفرح،  ح�شة  للدكتورة  الكتابة« 

باأنواعها:  الكتابية  املهارات  تناولت 

النحوية والإمالئية واللغوية. 

لدعم  دورات  خ�ش�شت  ك��م��ا 

الكتابة  »اأ�ش�ش  الإمالئية:  الكتابة 

الإمالئية ال�شليمة«، قدمها الأ�شتاذ 

��ال، و»م��دخ��ل  ال��دك��ت��ور حممد ف��جَّ

للدكتورة  �شحيحة«  اإمالئية  لكتابة 

هند املطريي.

الكتابة  مهارات  دعم  �شبيل  ويف 

الدكتور  م  ق���دَّ وال��ل��غ��وي��ة،  النحوية 

»مر�شد  دورة  عبدالعزيز اخلرا�شي 

والإع�����راب«  ال��ن��ح��و  اإىل  ال��ط��الب 

اللغوي  التدريب  بالتعاون مع مركز 

كما  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  بق�شم 

القنيعري  ح�شناء  الدكتورة  قدمت 

خالل  من  لغوية  �شحة  »نحو  دورة 

الأ�شتاذة  وقدمت  الكرمي«،  القراآن 

»نحو  دورة  امليمان  مها  ال��دك��ت��ورة 

كتابة عربية �شحيحة«.

عزيزي  اإبراهيم  الدكتور  م  وق��دَّ

 Common Writing دورة 

ال�شائعة  الأخطاء  عن   Mistakes
باللغة  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ك��ت��اب��ة  يف 

الدكتورة  قدمت  كما  الإجنليزية، 

 Avoiding دورة  اخلليل  ميمونة 

 Common Writing
.Mistakes

م الدكتور حممد املعيلي  فيما قدَّ

اللغة  بق�شم  امل�����ش��اع��د  الأ���ش��ت��اذ 

 Basic دورة  واآداب��ه��ا  الإجنليزية 

التي    English Grammars
اجلملة  بنية  على  بالتعرف  ُعنيت 

اللغة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وعنا�شرها 

اجلمل،  تراكيب  وعلى  الإجنليزية 

وق��دم��ت ور����ش ع��م��ل يف م��ه��ارات 

 How To Write :كتابية متنوعة

Your cv In English لالأ�شتاذة 
 Thinking و  ال��ع��م��ي��م،  ل���ول���وة 

 In Arabic& Language
 Interference In Writing
داري���ن  ل��الأ���ش��ت��اذة   In English
 Writing Lecture و  املالكي، 

ح�شان،  اأروى  ل��ل��دك��ت��ورة   Notes
 How To Write An و 

روان  ل��الأ���ش��ت��اذة   Introdution
الكتابة  بالتعاون مع مركز  ال�شتوي، 

واآدابها.  الإجنليزية  اللغة  ق�شم  يف 

كما اأقيمت فعالية م�شابقة التهجئة 

 Spelling Bee الإجنليزية  باللغة 

�شمن اأن�شطة امل�شروع.

لتقدمي  كذلك  امل�����ش��روع  و�شعى 

ال���دع���م وال���ش��ت�����ش��ارات ال��ل��غ��وي��ة 

امل��ت�����ش��ل��ة ب��ال��ك��ت��اب��ة ل��ل��ط��الب من 

مت  فُقدَّ الفردية،  اجلل�شات  خالل 

من  ملجموعة  اجلل�شات  م��ن  ع��دٌد 

ت��ق��دمي��ه��ا  ال����ط����الب، ����ش���ارك يف 

ال��دك��ت��ور اأب����و امل��ع��اط��ي ال��رم��ادي 

اخلرا�شي  عبدالعزيز  وال��دك��ت��ور 

والدكتور اإبراهيم الفريح والدكتورة 

اأبو  ن�شرين  والدكتورة  الرا�شد  اأمل 

خ�شرا.

تنمية  م�����ش��روع  ع��ل��ى  وت�����ش��رف 

امل����ه����ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة 

وكالة  والإجنليزية  العربية  باللغتني 

الآداب  بكلية  واجل����ودة  التطوير 

النا�شر  �شليمان  الدكتور  بقيادة 

واجل����ودة،  للتطوير  الكلية  وك��ي��ل 

الطالب  �شطر  يف  امل�شروع  ويدير 

الفريح ويف �شطر  اإبراهيم  الدكتور 

الطالبات الدكتورة ح�شة املفّرح.
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يف اأوىل جل�سات املجل�س اال�ست�ساري وحتت عنوان »ا�ستثمر يف طموحك«..

»ملتقى تصل« يجمع ألول مرة خريجات قسم اإلعالم وطالباته
ن����ظ����م امل����ج����ل���������س اال�����ش����ت���������ش����اري 

اأوىل  االإع�������������ام  ق�������ش���م  ل����ط����ال����ب����ات 

بعنوان  ت�شل«  »ملتقى  من  جل�شاته 

»ا����ش���ت���ث���م���ري يف ط����م����وح����ك« حت��ت 

اإ�����ش����راف ال���دك���ت���ورة اأري�����ج ال��دب��ي��خ��ي 

االأ�شتاذ امل�شاعد بالق�شم، وذلك يوم 

 ٤ مب���درج  ٢٠١٩/١١/٢١م  اخلمي�س 

يف كلية االآداب، بح�شور العديد من 

ع�����ش��وات هيئة ال��ت��دري�����س وط��ال��ب��ات 

الق�شم.

جتارب حية

التجارب  نقل  امللتقى  ا�شتهدف 

واقع  من  الق�شم  خلريجات  احلية 

العمل  �شوق  يف  العملية  خرباتهن 

ال�شوء  ب��اإل��ق��اء  وذل���ك  الإع���الم���ي، 

على الأ�شباب التي دفعتهن لتحقيق 

تخ�ش�شات  ك���اف���ة  يف  جن���اح���ات 

الإع��������الم، وه����و م���ا ك����ان مب��ث��اب��ة 

بني  وال���ت���ح���اور  فر�شة للتفاعل 

طالبات الق�شم وخريجاته من خالل 

نقل خال�شة جتاربهن يف ال�شتفادة 

ال��ت��دري��ب يف خمتلف  ف��ر���ش  م��ن 

بالتوظيف  انتهت  والتي  املوؤ�ش�شات، 

ملن اأثبتت كفاءتها يف العمل، اإ�شافة 

ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ا���ش��ت��ع��را���ش  اإىل 

واجهتهن يف جمال العمل، مع تقدمي 

اأجل  من  للطالبات  اإر�شادية  ن�شائح 

جتاوز مثل تلك العقبات.

ات�شال ا�شرتاتيجي

بداأ امللتقى بعر�ش جتربة اخلريجة 

من  تخرجت  التي  املعجل«  »هيفاء 

م�����ش��ار ات�����ش��ال ا���ش��رات��ي��ج��ي ع��ام 

ال��وق��ت  يف  ت��ع��م��ل  وال���ت���ي   ،2017
احلايل كاأخ�شائية توا�شل اجتماعي 

يف موؤ�ش�شة امللك خالد، متحدثة عن 

رحلتها املهنية، بداية من م�شاركتها 

ماركيتج  الديجيتال  م��ب��ادرات  يف 

مثل مروًرا بالعمل يف �شركة »اأعايل 

وظيفتها  اإىل  و�شلت  حتى  هايتك« 

خاللها  من  �شاركت  والتي  احلالية، 

الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  يف 

العديد  ومتابعة  واإط��الق  الداخلية، 

م���ن احل���م���الت الإل���ك���رون���ي���ة يف 

»مهرجان  مثل  املنا�شبات  خمتلف 

امللك عبدالعزيز لالإبل« على مواقع 

اإىل  اإ�شافة  الجتماعي،  التوا�شل 

والتوا�شل  املحتوى  وحترير  كتابة 

لتغطية  امل�شاهري  من  املوؤثرين  مع 

الفعاليات املحلية والدولية.

اأهم املهارات

عر�شها  اأثناء  هيفاء  رك��زت  كما 

الدخول  م��ه��ارات  اأه��م  اإب���راز  على 

ل�شوق العمل، واأهمها اإن�شاء ح�شاب 

الذكي،  والتخطيط  اإن  لينكد  على 

اللغة  م�شتوى  حت�شني  على  والعمل 

كل  ومواكبة  ومتابعة  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

ماركيتنج  الديجتال  عامل  يف  جديد 

والإع��������الم اجل����دي����د، وال��ت��ف��ك��ري 

الإبداعي، اإ�شافة اإىل بع�ش املهارات 

التي يطلبها اأرباب العمل ومنها اإدارة 

الإب��داع،  التعاون،  التكيف،  الوقت، 

الإقناع.

حتليل �شوات

ن�شيحة  ه��ي��ف��اء  ق���دم���ت  ك��م��ا 

�شوات  حتليل  ب��اإج��راء  للطالبات 

ال�شعف  نقاط  لكت�شاف   SOWT
والقوة، والعمل عليها ب�شكل اإيجابي 

التهديدات  على  التغلب  اأج��ل  م��ن 

كما  النجاح،  تعوق  التي  وامل��خ��اوف 

الرويج  خطوات  اأه��م  اإىل  اأ�شارت 

احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  حل�شابات 

ال�شو�شيل  ع��رب  احلكومية  غ��ري  اأو 

ميديا، والتي تبداأ بعمل ا�شراتيجية 

احل�شاب  ل��غ��ة  تت�شمن  للح�شاب 

اإع��داد  ثم  منه،  امل�شتهدفة  والفئة 

اأف�شل  تت�شمن  ب��ه  للن�شر  خ��ط��ة 

الن�شر والأه���داف، واأخ��رياً  اأوق��ات 

تاأ�شي�ش هوية ب�شرية للح�شاب على 

ونبذة  والهيدر  اللوقو  تت�شمن  اأن 

تعريفية عن احل�شاب.

اإح�شائيات واأرقام

ن�شائح  املعجل جمموعة  وقدمت 

اإح�شائيات  �شكل  على  اإر���ش��ادي��ة 

واأرقام ومنها �شرورة تكرار الر�شالة 

تت�شكل  لكي  اأدن���ى  كحد  م���رات   6
امل�شتخدم  عند  الذهنية  ال�����ش��ورة 

والكتابة،  وال�شورة  بال�شوت  �شواء 

ثواٍن  ثالث  اأول  اأهمية  على  موؤكدة 

م�شيفة  م��رئ��ي��ة،  ر���ش��ال��ة  اأي  م��ن 

ت��وي��ر  م�����ش��ت��خ��دم��ي  م���ن   ٪٧٢ اأن 

اأنها  يعني  مما  الأخبار،  يت�شفحون 

جت��اري��ة،  ولي�شت  اإخ��ب��اري��ة  من�شة 

تغريدات  مع  يتفاعلون  منهم  و٨٥٪ 

حتتوي على فيديو اأو �شورة، وهو ما 

يعني �شرورة تعزيز الر�شالة برابط 

يحتوي على �شورة اأو فيديو.

العمل التطوعي

اجلابر«  »ندى  اجلل�شة  واختتمت 

خ���ري���ج���ة ات�������ش���ال ا���ش��رات��ي��ج��ي 

مع  ب��داأت  التي  م�شتعر�شة جتربتها 

والتحاقها  ع���اٍل  مب��ع��دل  تخرجها 

والتلفزيون،  الإذاعة  بهيئة  بالتدريب 

اكت�شاب  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل  وم��ن��ه��ا 

خربات العمل التطوعي �شمن فريق 

»زه��رة«  جلمعية  العامة  العالقات 

»م�شكاة«  ومعر�ش  الثدي،  ل�شرطان 

ال��ت��ف��اع��ل��ي مب��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

العمل  ثم  واملتجددة،  الذرية  للطاقة 

�شركة  مقر  يف  �شياحية  كمر�شدة 

حلول الت�شويقية بالدرعية التاريخية، 

والتي مار�شت من خاللها العالقات 

واأخ��رًيا  الإجنليزية،  باللغة  العامة 

وعالقات  اإع��الم  كاأخ�شائية  العمل 

ع��ام��ة يف م��رك��ز »���ش��م��ل« اإح����دى 

مبادرات وزارة العدل ال�شعودية.

اإ�شادة بامللتقى

خ��ت��ام��اً، وج��ه��ت ال��دك��ت��ورة اأري��ج 

الالتي  للخريجات  ال�شكر  الدبيخي 

بتنظيم  م�شيدة  جتاربهن،  عر�شت 

طالبات املجل�ش ال�شت�شاري للملتقى 

يف اأوىل جل�شاته، معلنة عن امتداده 

ال��ق��ادم��ة  للف�شول  م��و���ش��ع  ب�شكل 

التي  الر�شالة  ا�شتكمال  اأج��ل  م��ن 

وجهت  من خاللها، يف حني  انطلق 

لها  يكون  اأن  طالبة  لكل  ن�شيحة 

مع  لتحقيقه،  ت�شعى  و�شغف  هدف 

جتاوز اأي اإحباط اأو عائق يف طريق 

الو�شول للنجاح.

تنمية المهارات الكتابية األكاديمية..
في اآلداب

الباطن  حفر  جامعة  نظمت 

املوؤمتر الدويل الأول لعلم النف�ش 

)ال��واق��ع  التطبيقي  ال��ري��ا���ش��ي 

�شاحب  رعاية  حتت  والطموح( 

بن  �شعود  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 

نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 

مدير  معايل  وبح�شور  ال�شرقية، 

ج��ام��ع��ة ح��ف��ر ال��ب��اط��ن ال��دك��ت��ور 

حممد القحطاين، والذي يهدف 

النظري  العلمي  التاأ�شيل  اإىل 

والتطبيقي لعلم النف�ش الريا�شي، 

وحتليل  ال��ع��ل��وم،  ب��ني  وم��وق��ع��ه 

ال��ع��الق��ة ب���ني ع��ل��وم ال��ري��ا���ش��ة 

وتطبيقات علم النف�ش الريا�شي.

وق��د ���ش��ارك يف ه��ذا امل��وؤمت��ر 

من كلية علوم الريا�شة والن�شاط 

ال���ب���دين م���ن خ���الل اجل��ل�����ش��ات 

عميد  من  كل  العلمية  والأوراق 

���ش��ل��ي��م��ان اجل��ل��ع��ود،  ال��ك��ل��ي��ة د. 

عبداهلل  د.  فقيهي،  حممد  د. 

قيم معر�ش للكلية 
ُ
اأ اللهيبي، كما 

فيه  ���ش��ارك  للموؤمتر  م�شاحب 

معد  اأ.  ال�����ش��ه��ري،  ع��ب��داهلل  د. 

اأع�����ش��اء  م��ن  دار، وع���دد  دف���ر 

كما  بالكلية  ال��ط��الب��ي  ال��ن��ادي 

�شارك الدكتور اأ�شرف اأحكام يف 

الإ�شراف على الطالب.

علوم الرياضة تشارك 
في مؤتمر علم النفس 
الرياضي بحفر الباطن
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التقى عميد كلية ال�سياحة والآثار 

امل��ن��ي��ف مبكتبه  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

���س��ب��اح الث���ن���ن 19 رب��ي��ع الآخ���ر 

 - بنجي  �سالح  الأ���س��ت��اذ  1441ه� 
ب�سركة  الب�سرية  امل����وارد  م�سرف 

القاب�سة  ال�سعودي  املدين  الطريان 

اإدارة موارد  - بح�سور رئي�س ق�سم 

الدكتور  ال�سياحي  والإر�ساد  الرتاث 

اأح��م��د ال��ع��ي��درو���س ورئ��ي�����س ق�سم 

الإدارة ال�سياحية والفندقية الدكتور 

اأديب اخلليل.

وتخلل اللقاء اجتماع لبحث �سبل 

الكلية  ت��دري��ب ط��اب  ال��ت��ع��اون يف 

وموظفي ال�سركة.

كتب: م�ساعد الغنيم

ت�سوير: توفيق الغامدي

العامة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  نظمت 

والت�������س���ال يف امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة 

ق�سم  تكرمي لطاب  اجلامعية حفل 

اأنهوا  الذين  الآداب،  بكلية  الإع��ام 

وذلك  الإدارة،  يف  التدريب  برنامج 

لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  بح�سور 

الهر�سي،  اأحمد  الدكتور  ال�سحية 

علي  الدكتور  الإعام  ق�سم  ورئي�س 

العنزي، وامل�ست�سار الإعامي ملعايل 

ال��دك��ت��ورة عهود  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

ال�سهيل.

الفوالذ لذوبان  في مستشعر  اختراع  ة  براء
سجلها باحثان بكرسي أبحاث العلوم الكهروكيميائية

���س��ج��ل ال��ب��اح��ث��ان يف ك��ر���س��ي اأب���ح���اث ال��ع��ل��وم 

حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  الكهروكيميائية 

ب��راءة  ال�سلوي  ن��اي��ف  ب��ن  مطر  والأ���س��ت��اذ  املعيوف 

اخرتاع لدى املكتب الأمريكي لرباءات الخرتاع، وقد 

تاآكل مدجًما يعمل كم�ست�سعر  الباحثان جم�س  ابتكر 

البخار  غايات  تنظيف  عملية  اأثناء  الفولذ  لذوبان 

القطاع  ي��ع��اين  ح��ي��ث  ال�����س��ن��اع��ة،  يف  امل�ستخدمة 

ال�سناعي وخ�سو�ًسا قطاعي البرتوكيماويات وحتلية 

املياه من ظاهرة التاآكل.

وقد اأكد الربوفي�سور املعيوف امل�سرف على كر�سي 

اأبحاث العلوم الكهروكيميائية اأن هذا البتكار �سوف 

يقلل من الُكلفة القت�سادية الناجتة عن تاآكل الفولذ 

املقاوم ويزيد من العمر الفرتا�سي للغايات، كما اأنه 

التقليدية  بالطرق  مقارنة  و�سهًا  عملًيا  بديًا  يعترب 

املعروفة عند تنظيف الغايات.

خال�س  املنا�سبة  بهذه  املعيوف  الربوفي�سور  وقدم 

دعمه  على  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره 

لتاأ�سي�س كر�سي اأبحاث العلوم الكهروكيميائية، حيث 

لكر�سي  العلمي  الإنتاج  بواكري  من  الإجناز  هذا  يعد 

الأوىل  ال�سنة  يف  الكهروكيميائية  العلوم  اأب��ح��اث 

اجلامعة  لوكالة  �سكره  عن  عرب  كما  تاأ�سي�سه،  من 

للدرا�سات والبحث العلمي ممثلة بوكالة عمادة البحث 

واملايل،  الإداري  لدعمها  البحثية  للكرا�سي  العلمي 

واملعوقات  ال�سعوبات  كافة  لتذليلها  العلوم  ولكلية 

جلميع الباحثن يف الكلية.

اخلدمة  م��ق��رر  طالبات  نظمت 

الج��ت��م��اع��ي��ة يف جم���ال الأ����س���رة 

اجلمعيات  ع��ن  فعالية  والطفولة 

»معاً  بعنوان  الأ���س��رة  ت��دع��م  ال��ت��ي 

خلدمة الأ�سرة والطفل«، وذلك يوم 

الثنن 12 ربيع الآخر 1441ه� من 

ال�ساعة ١٠ �سباحاً حتى ١٢ ظهراً، 

اإ�سراف  الآداب، حتت  كلية  بهو  يف 

اأ�ستاذة املقرر اأ. �سارة �سقر.

على  للتعرف  الفعالية  ه��دف��ت 

اجلمعيات ال�سعودية املعنية بتقدمي 

والتوعوية  الجتماعية  اخل��دم��ات 

لاأفراد والأ�سرة، عن طريق خم�سة 

يتكلم عن جمعية  رك��ن  وك��ل  اأرك��ان 

معينه وهي: جمعية واعي - جمعية 

اأعمال للتنمية الأ�سرية - م�ساعي - 

اجلمعية العلمية ال�سعودية للموهبة 

والإبداع.

تو�سيح  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ���ال  ومت 

واخل��دم��ات  جمعية  ك��ل  اأه�����داف 

ودور  و���س��روط��ه��ا  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

ومت  فيها،  الجتماعي  الأخ�سائي 

توزيع من�سورات للطالبات ومن�سوبي 

الكلية  من�سوبات  وعربت  اجلامعة، 

وط��ال��ب��ات��ه��ا ع��ن ا���س��ت��ف��ادت��ه��ن من 

الربنامج.

االختبارات سير  يتفقد  التطبيقية«  »الدراسات  عميد 

الموارد  مشرف  يلتقي  السياحة  عميد 
المدني الطيران  بشركة  البشرية 

اإلعالم تكرم طالب  »الطبية« 

الدكتور  املجتمع  وخ��دم��ة  التطبيقية  ال��درا���س��ات  كلية  عميد  تفقد 

للعام  الأول  الدرا�سي  للف�سل  النهائية  الختبارات  �سري  التميم  اأمي��ن 

اجلامعي 1441ه� يف الكلية، حيث اّطلع على التجهيزات والتح�سريات 

وال�ستعدادات التي اتخذتها الكلية ممثلة بلجنة الختبارات لإجناح �سري 

الأج��واء  وتوفري  احل��ايل،  الدرا�سي  للف�سل  النهائية  الختبارات  عملية 

�سهولة  بكل  لمتحاناتهم  الطاب  اأداء  ت�سمن  التي  واملريحة  املنا�سبة 

لت�سيري  واملنظمة  امل�سرفة  واللجان  الدرا�سية  القاعات  تفقد  وي�سر، ومت 

الختبارات من اأع�ساء هيئة التدري�س ومراقبن.

رافق عميد الكلية يف جولته التفقدية كل من وكيل الكلية للبحث العلمي 

الدكتور فهد ال�سمري، ووكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور عبدال�سام 

احليدري، ومدير الإدارة الأ�ستاذ فهد الطواله، ورئي�س جلنة الختبارات 

الدكتور حممد ريحان.

امل�سرح  الإع��ام يف  ق�سم  نظم 

فعالية  الآداب،  بكلية  ال��روم��اين 

»نظريات الت�سال والواقع« �سمن 

الت�سال  »نظريات  مقرر  اأن�سطة 

والواقع« باإ�سراف الدكتورة اإميان 

طالبات  ومب�ساركة  ال�����س��رق��اوي 

مقرر »نظريات الت�سال - ت�سل 
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ه���دف���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ت��وع��ي��ة 

التاأثري  با�سرتاتيجيات  الطالبات 

الإع����ام  و���س��ائ��ل  تتبعها  ال��ت��ي 

للتاأثري يف املتلقي، كما مت عر�س 

كيفية  ح���ول  التطبيقات  بع�س 

للق�سايا  الإع���ام  و�سائل  تناول 

واملو�سوعات املختلفة.

وم�����ن اأه������م امل����ح����اور ال��ت��ي 

التعرف  الفعالية  ا�ستعر�ستها 

الت�سالية  العملية  مكونات  على 

تكنلوجيا  ت��اأث��ري  على  وال��ت��ع��رف 

العملية  مكونات  على  الت�سال 

على  التعرف  وكذلك  الت�سالية، 

بع�س النظريات وتطبيقات عملية 

من  ع���دد  الفعالية  ح�سر  ل��ه��ا. 

الطالبات مب�ساركة ع�سوات هيئة 

التدري�س.

والواقع  االتصال  نظريات 
»اإلعالم« لطالبات 

في  الورقية«  االختبارات  »إدارة 
المشتركة باألولى  عمل  ورشة 

تطوير  م���ه���ارات  ق�����س��م  ن��ظ��م 

الأوىل  ال�سنة  ع��م��ادة  يف  ال���ذات 

العمادة  وكيل  بح�سور  امل�سرتكة، 

والأكادميية،  التعليمية  لل�سوؤون 

»اإدارة  ب���ع���ن���وان  ع��م��ل  ور����س���ة 

يوم  وذلك  الورقية«،  الختبارات 

الثنن 19 ربيع الآخر 1441ه�، 

قدمها رئي�س ق�سم مهارات تطوير 

ال����ذات ال��دك��ت��ور وائ���ل ال��ع��ن��زي، 

وح�سرها جميع من�سوبي الق�سم، 

العلوم  ق�سم  من�سوبو  وك��ذل��ك 

ق�سم  ع��ن  وممثلون  الأ�سا�سية، 

ح�سرها  كما  الإجنليزية،  اللغة 

الق�سم  يف  ال��ع��م��ادة  م��ن�����س��وب��ات 

الن�سائي.

ت�سمنت ور�سة العمل جمموعة 

ا�ستعرا�س  املحاور متثلت يف  من 

بال�سكل  الختبارات  اإدارة  اأهمية 

ا�ستعرا�س  وكذلك  ل��ه،  املخطط 

اإدارة  يف  العاملن  جميع  اأدوار 

رئي�س  باأدوار  ابتداًء  الختبارات، 

جلنة الختبارات، مروراً بامل�سرف 

الأظرف  نقل  وم�سوؤول  واملراقب 

وانتهاًء  ال�ستعامات  وم�سوؤول 

باملر�سد الطابي.

عر�س  ال��ور���س��ة  ت�سمنت  كما 

واأثناء وبعد الختبار  الأدوار قبل 

امل��ذك��ورة.  ال��ف��ئ��ات  م��ن  فئة  لكل 

ك��م��ا ���س��ل��ط��ت ال��ور���س��ة ال�����س��وء 

تتكرر  التي  امل�سكات  اأب��رز  على 

وط��رق  ال�سابقة  الخ��ت��ب��ارت  يف 

جت��ن��ب��ه��ا، وط����رح جم��م��وع��ة من 

عدم  ل�سمان  املنا�سبة  احل��ل��ول 

تكرارها.

باب  بفتح  الور�سة  واختتمت 

ال��ن��ق��ا���س وال���س��ت��ف�����س��ار وت��ق��دمي 

احل�سور،  من  الراجعة  التغذية 

ب��ع�����س  ت���ق���دمي  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

املقرتحات لتجويد العمل وتطوير 

اإدارة الختبارات يف الق�سم ب�سكل 

فاعل. وتقدم رئي�س الق�سم ب�سكر 

امل�ساركن يف الور�سة، اإ�سافة اإىل 

ومن�سوبات  من�سوبي  جميع  �سكر 

العمادة يف الأق�سام املختلفة على 

اجلهود الكبرية التي يبذلونها يف 

خدمة اأبنائنا الطلبة، ويف جتويد 

العملية التعليمية يف العمادة.

»علوم  بمجلة  االرتقاء  بحث 
للعالمية الرياضة« 

اجلامعة  روؤي����ة  م��ن  ان��ط��اق��اً 

ور���س��ال��ة ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

العلمي  للبحث  البدين  والن�ساط 

الكلية  وخمرجاته، عقدت عمادة 

املجلة  حترير  هيئة  مع  اجتماعاً 

ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ة جم��ل��ة »ع��ل��وم 

الريا�سة والرتبية البدنية« موؤخراً 

بقاعة الجتماعات الكربى، وذلك 

لبحث �سبل تاأهيل وتطوير املجلة 

العلمية �سمن اإطار الن�سر العلمي 

مب�ستوى  الرتقاء  بهدف  املتميز، 

املجلة اإىل العاملية واإتاحة الفر�سة 

لها للتمثيل الدويل.

جمعيات دعم 
األسرة في بهو 

»اآلداب«.. 
طالبات

بكلية  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  ن��ف��ذ 

وخ��دم��ة  التطبيقية  ال���درا����س���ات 

امل��ج��ت��م��ع ع������دداً م���ن ال������دورات 

التدريبية اخلا�سة لعدد من اجلهات 

مكاتب  اإدارة  جم��ال  يف  احلكومية 

القيادات، واأخرى يف جمال الأنظمة 

يف  ال��دورات  هذه  وتاأتي  والقانون، 

اإطار �سعي الكلية لتعزيز دورها يف 

خدمة املجتمع والتوا�سل الفعال مع 

اجلهات احلكومية واخلا�سة.

كتبت: �سارة ال�سويداء

املتفوقن  الطلبة  برنامج  تبنى 

واملوهوبن مبادرة للكتابة الإبداعية 

اأطلقتها  وال��ت��ي  »ِم�����داد«  ب��ع��ن��وان 

عبري  الأ���س��ت��اذة  عليها  واأ���س��رف��ت 

علي اجلربوع ع�سو هيئة التدري�س 

يومي  كانت  حيث  الآداب،  بكلية 

اأ�سبوع  ك��ل  الث��ن��ن وال��ث��اث��اء م��ن 

وملدة �سهرين، وتنوعت اللقاءات ما 

بن ور�س عمل، ومتارين، وجل�سات 

نقا�س.

الطالبات  لدعم  املبادرة  هدفت 

بجميع  ال��ك��ت��اب��ة  يف  امل���وه���وب���ات 

جم����الت����ه����ا، وم�������س���اع���دت���ه���ن يف 

الكتابية،  واأه��داف��ه��ن  م�ساريعهن 

امل��واه��ب  و���س��ق��ل  وك��ذل��ك حتفيز 

والت�سجيع،  الدعم  بتوفري  الأدبية 

يف  بالتدقيق  امل��درب��ة  قامت  حيث 

كتابات الطالبات وتو�سيح الأخطاء 

الكتابية وحماولة توجيههن التوجيه 

يف  الطالبات  وم�ساعدة  ال�سحيح، 

التي  وامل�ساكل  ال�سعوبات  مواجهة 

ت�سادفهن يف الكتابة الإبداعية.

دورات تدريبية في 
»الدراسات التطبيقية«

»مداد« مبادرة 
للكتابة اإلبداعية



التعليم36  العدد 1360 - الأحد 3 جمادى الأوىل 1441هـ املوافق 29 دي�سمرب 2019م6

بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  تفقد 

امل�شروعات  املا�شي،  الأ�شبوع  ال�شيخ  اآل  حممد 

تبوك،  جامعة  يف  وال�شحية  والبحثية  التعليمية 

ود�شن خاللها وحدة املحاكاة الإكلينيكية للتدريب 

البتكار  ومركز  التخ�ش�شية،  واملهارات  الطبي 

ال�شناعي والروبوت بجامعة تبوك.

البتكار  مركز   افتتاحه  اأثناء  معاليه  و�شاهد 

ما  لأب���رز  مرئياً  عر�شاً  وال��روب��وت  ال�شناعي 

يت�شمنه املركز، كما ا�شتمع اإىل �شرح من طالب 

على  واطلع  البتكارية،  م�شاريعهم  عن  اجلامعة 

مبداأ  على  والقائمة  لالبتكار   املعرفية  املنظومة 

متقدم  معريف  جمتمع  وبناء  والتطوير،  البحث 

وطنية  ب�شرية  ق��وى  تدريب  خ��الل  من  �شناعياً 

ودعم قاعدة العلوم والتقنية يف اململكة، بالإ�شافة 

ال�شناعة  ا�شتثمارية يف جمال  فر�ص  توفري  اإىل 

والروبوت والذكاء ال�شطناعي.

التعليم  وزير  ملعايل  التفقدية  اجلولة  و�شملت 

امل�شت�شفى  وم�شروع  اجلامعية،  املدينة  م�شاريع 

ملا  املهند�شني  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمع  اجل��ام��ع��ي، 

ومراحل  ال�شتيعابية  وطاقته  امل�شروع  يت�شمنه 

البناء التي و�شل اإليها.

الإكلينيكية،  املحاكاة  وح��دة  معاليه  وافتتح 

وا�شتمع اإىل �شرح ملا تت�شمنه الوحدة من اأق�شام 

القلبي  الإنعا�ص  وق�شم  التدريب،  كق�شم  وبرامج 

وق�شم  الف��را���ش��ي،  التدريب  وق�شم  وال��رئ��وي، 

يف  معاليه  وجتول  املحاكاة،  وق�شم  الختبارات، 

مرافق الوحدة واطلع على اآلية العمل.

طالب  بلقاء  للجامعة  زيارته  معاليه  واختتم 

مقرحاتهم  اإىل  وا�شتمع  الطب،  كلية  وطالبات 

وملحوظاتهم.

كما تفقد معاليه جامعة الأمري فهد بن �شلطان 

د.  اجلامعة  مدير  ا�شتقباله  يف  وك��ان  بتبوك، 

واأع�شاء  العمداء  من  وع��دد  اللحيدان،  حممد 

هيئة التدري�ص، وقام معاليه بجوله على عدد من 

املعامل ومراكز املعلومات يف اجلامعة، واطلع على 

واإمكانيات  خدمات  من  املرافق  هذه  حتتويه  ما 

لطالب  التعليم  م�شتويات  تطوير  يف  ت�شاهم 

وطالبات اجلامعة.

من  ع��دداً  معاليه  تفقد  مت�شل  �شعيد  وعلى 

ووق��ف  ت��ب��وك،  يف  املتعرثة  التعليمية  امل�شاريع 

التعليمي،  امل��روج  جممع  م�شروع  على  ميدانياً 

 ،69٪ نحو  فيه  الإجن���از  ن�شبة  و�شلت  وال���ذي 

امل�شروع  م��وق��ع  يف  مف�شل  تقرير  على  واط��ل��ع 

 79 عددها  بلغ  والتي  املتعرثة  امل�شروعات  عن 

م�شروعاً متعرثاً يف تبوك، ووجه معاليه بت�شريع 

ودرا�شة  املتعرثة  امل�شروعات  معاجلة  اإج��راءات 

اأ�شباب تعرثها ال�شابق، وتاليف ذلك يف اخلطط 

حر�ص  موؤكًدا  امل�شروعات،  لعتماد  امل�شتقبلية 

التعليمية  امل�شاريع  كافة  التعليم على دعم   وزارة 

الالزم  الدعم  وتقدمي  واملحافظات،  املناطق  يف 

وامل�شاندة يف مواجهة التحديات التي قد تواجه 

تلك امل�شاريع.

افتتح مركز االبتكار ووحدة املهارات ووجه ب�رشعة اإجناز 79 م�رشوعًا تعليميًا متعرثًا

برناجمها  ن��ي��وم  �شركة  اأطلقت 

املجتمع  لأبناء  الداخلي  لالبتعاث 

املحلي بعد توقيعها وجامعة الأمري 

مقرن بن عبدالعزيز اتفاقية �شراكة 

�شتوفر منحاً درا�شية ملئات الطالب 

والطالبات من منطقتي تبوك ونيوم 

اإدارة ال�شيافة العاملية  يف تخ�ش�ص 

مبراحله التعليمية املختلفة باإ�شراف 

اوتيلريي  ايكول  جامعة  من  مبا�شر 

�شوي�شرا،  يف   »EHL« ل���وزان  دو 

العامل يف  واأعرق جامعة يف  اأف�شل 

تخ�ش�ص ال�شيافة.

فتح  �شيتم  لالتفاقية،  وتفعياًل 

وطالبة  طالباً   250 لنحو  امل��ج��ال 

اع��ت��ب��اراً م��ن ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر 2020 

الدرا�شّي،  الربنامج  يف  للم�شاركة 

ال��ذي��ن  ل��ل��ط��الب  ت���ق���ّدم  اأن  ع��ل��ى 

عمل  فر�ص  بنجاح  الربنامج  يتّمون 

التابعة  ال�����ش��رك��ات  ل���دى  م��الئ��م��ة 

النتهاء  فور  معها  واملتعاقدة  لنيوم 

جامعة  اختيار  ومت  درا�شتهم،  م��ن 

نظًرا  الربنامج  لهذا  مقرن  الأم��ري 

جلودة التعليم يف تخ�ش�ص ال�شيافة 

و�شراكتها مع اأعرق جامعة يف العامل 

يف هذا التخ�ش�ص والتي يعود عمرها 

اإ�شافة  و�شيتم  ع��ام،  مئة  من  لأك��رث 

املزيد من املنح يف هذا الربنامج اإذا 

ما دعت احلاجة م�شتقباًل.

وتدعم هذه التفاقية مع جامعة 

الأمري مقرن اأهداف روؤية ال�شعودية 

2030 يف تطوير راأ�ص املال الب�شري 
يف تخ�ش�شات ت�شاعد يف منو الناجت 

املحلي غري النفطي، يف الوقت ذاته 

تعزز فيه ثقة امل�شروعات العمالقة 

التعليم  خم��رج��ات  يف  اململكة  يف 

للجامعات الوطنية.

من جانبه قال الرئي�ص التنفيذي 

ل�����ش��رك��ة ن��ي��وم ن��ظ��م��ي ال��ن�����ش��ر اإن 

اأهم  اأح��د  �شيكون  ال�شياحة  قطاع 

ال�شعودي  لالقت�شاد  القطاعات 

واأ�شرعها منواً، وتهدف نيوم اأن تكون 

وجهة رئي�شة على خارطة ال�شياحة 

ماليني  خم�شة  جل��ذب  ال�شعودية 

 ،2030 ع��ام  بحلول  �شنوياً  �شائح 

ولتحقيق هذا الهدف، حر�شنا على 

والربامج  ال�شركاء  اأف�شل  اختيار 

اأبناء وبنات املجتمع املحلي  لتمكني 

يف  ال�شياحة  مب�شتقبل  الرتقاء  من 

اأن  على  نعمل  التي  نيوم  منطقتهم 

للعي�ص  رائ���دة  عاملية  وجهة  تكون 

والعمل والزيارة. 

من جهته قال مدير جامعة الأمري 

نبيل  الدكتور  عبدالعزيز  بن  مقرن 

بن علي الراجح اإن �شراكتنا مع نيوم 

نقلة نوعية تعود نفعها على منطقة 

املدينة املنورة، وقطاع الأعمال الذي 

ا يف ا�شتقطاب الكفاءات  ي�شهد منًوّ

التنموّية  امل�شاريع  ل�شيما  الوطنّية، 

الكربى يف املنطقة الغربّية وال�شمال 

ال��غ��رب��ّي. وب��ه��ذا ت��ك��ون اجل��ام��ع��ة 

الأك��ادمي��ي��ة  ب��راجم��ه��ا  يف  املتميزة 

الأم��ن  يف  النوعية  وتخ�ش�شاتها 

ال�شيرباين والتخ�ش�شات الهند�شية 

امل�شاركني  اأهم  من  الأعمال  واإدارة 

ي�شهده  ال��ذي  املت�شارع  التطور  يف 

من  التعليم؛  قطاع  يف  الوطن  هذا 

الإ���ش��ه��ام يف خلق خ��ي��ارات  خ��الل 

م�شاندة  وخ��دم��ات  مهنّية  وظيفّية 

 2030 روؤي���ة  ومتطلبات  تتنا�شب 

لتطوير راأ�ص املال الب�شري وتدريبه 

وتنميته؛ بهدف توطني الكفاءات يف 

خمتلف التخ�ش�شات.

»تبوك«  جامعتي  يتفقد  التعليم  وزير 
بن سلطان« و»فهد 

مقرن األمير  »نيوم« وجامعة  بين  تعليمية  شراكة 

المجتمع  كليات  تحويل 
تطبيقية لكليات 

وخلق  الريادية  »الجامعات 
القيمة« في ورشة عمل

معايل  راأ���ص  التعليم،  وزير  معايل  عن  نيابة 

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

اململكة  وفد  املرزوقي  ح�شن  بن  حامت  الدكتور 

ل��ل��وزراء  ع�شر  ال�شابع  امل��وؤمت��ر  يف  امل�����ش��ارك 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�شوؤولني 

اأعماله  انطلقت  وال���ذي  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف 

الثالثاء املا�شي يف القاهرة حتت عنوان »الذكاء 

ال�شطناعي والتعليم: التحديات والرهانات«.

ويهدف املوؤمتر اإىل تبادل اخلربات العربية يف 

جمال التعليم العايل، والبحث العلمي، ودرا�شة 

بع�ص ق�شايا التعليم العايل، وم�شكالته، وو�شع 

امل�شتقبلية  والت�شورات  لها  املنا�شبة  احللول 

العايل  التعليم  واجت��اه��ات  م�����ش��ارات  لبع�ص 

والبحث العلمي. ويت�شمن املوؤمتر عدة جل�شات 

من  العديد  ت�شتعر�ص  يومني  م��دار  على  عمل 

الدرا�شات والق�شايا حول الذكاء ال�شطناعي، 

الذكاء  واأخالقيات  العلمي،  البحث  و�شيا�شات 

ال�شطناعي يف ع�شر الثورة ال�شناعية الرابعة، 

بالإ�شافة اإىل عر�ص وثيقتي الأل�شكو اخلا�شتني 

بالإطار العام للبحث العلمي العربي يف املجالت 

الجتماعية والثقافية والقت�شادية، والت�شنيف 

تقرير  عر�ص  عن  ف�شاًل  للجامعات،  العربي 

اجتماع للخرباء وم�شروع التو�شيات التي ت�شب 

يف م�شلحة توجيه البحث والتطوير يف التقنيات 

يف  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ملنظومة 

الوطن العربي.

باإ�رشاف اأف�ضل واأعرق جامعة يف العامل لتعليم ال�ضيافة

تتواءم خمرجاتها مع متطلبات �ضوق العمل

المرزوقي يرأس وفد المملكة لمؤتمر وزراء التعليم 
العالي بالقاهرة

اأكد معايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�شيخ اأن الوزارة ت�شعى اإىل 

حتويل كليات املجتمع لكليات تطبيقية تتواءم خمرجاتها مع متطلبات �شوق 

العمل،  �شوق  ومتطلبات   21 القرن  مهارات  وفق  براجمها  وتنويع  العمل، 

والثورة ال�شناعية الرابعة.

ال�شعودية عقب تد�شينه وحدة املحاكاة  وقال يف ت�شريح لوكالة الأنباء 

البتكار  وم��رك��ز  التخ�ش�شية،  وامل��ه��ارات  الطبي  للتدريب  الإكلينيكية 

ال�شناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقده لعدد من امل�شروعات التعليمية 

والتخ�ش�شات  املهن  تق�شي  على  نعمل  اجلامعة:  يف  وال�شحية  والبحثية 

واملجالت  املناهج  تطوير  بهدف  العمل؛  �شوق  اإليها  يتجه  التي  الفرعية 

التعليمية يف جامعاتنا لتلبية الحتياجات اخلا�شة بال�شوق.

املهنية يف اجلامعات، مبا يحقق  الدبلومات  الوزارة تدعم  اأن  واأ�شاف: 

كفاءة الإنفاق يف عملية القبول، وي�شتجيب لحتياجات �شوق العمل، ويقل�ص 

القبول يف التخ�ش�شات النظرية، فمثاًل لو كان لدى �شوق العمل مهنة معينة 

هي يف الأ�شل ل تتطلب الدرا�شة ملدة اأربع �شنوات، ويتطلب التاأهيل فيها 

اأربع  تكلفة  واملجتمع  الطالب  اأحمل  فلماذا  �شنتني،  اأو  �شنة  ملدة  برناجماَ 

�شنوات.

افتتح د. نا�شر بن حممد العقيلي وكيل وزارة التعليم للبحث والبتكار 

ور�شة العمل التي نظمتها الوكالة بعنوان »ا�شراتيجية اجلامعات الريادية 

وخلق القيمة« يوم الأحد املا�شي مبدينة الريا�ص.

التوجه  وا�شتعرا�ص  اجلامعات،  بقيادات  اللتقاء  اإىل  الور�شة  وتهدف 

التحديات  عن  اجلامعات  مرئيات  واأخ��ذ  والبتكار،  البحث  لوكالة  العام 

وريادة  بالبتكار  يخت�ص  فيما  والبتكار  البحث  وكالة  وتوجهات  احلالية، 

الأعمال.

تركز  التي  الريادية  اجلامعات  مبادرة  اإط��ار  يف  العمل  ور�شة  وتاأتي 

اأ�شا�شي  ب�شكل  وتهدف  الراهن،  الوقت  يف  والبتكار  البحث  وكالة  عليها 

اإىل ت�شجيع اجلامعات للم�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل اإطالق 

من  امل�شلحة  اأ�شحاب  مع  �شراكات  وخلق  املنتجة،  البتكارية  امل�شاريع 

القطاعات العامة واخلا�شة، وجذب ال�شتثمارات ونقل التقنية، والتعاون 

الدويل والإقليمي.

للجامعات  الفر�شة  يتيح  للجامعات  النظام اجلديد  اأن  بالذكر  اجلدير 

فيها  اأو دخول اجلامعة �شريكاً  اإن�شائها،  اأو امل�شاركة يف  لإن�شاء ال�شركات 

يف  للجامعات  متميزاً  تقدماً  اخلطوة  ه��ذه  وتعد  النظام،  �شوابط  وف��ق 

ي�شتوعب  اجلديد  النظام  اأن  كما  امل��ال،  راأ���ص  وتنمية  ا�شتثمارها  طريقة 

التحولت والتطورات يف قطاع اجلامعات والتعليم العايل من خالل التنوع 

وي�شمل ذلك: م�شاركة ممثلي اجلهات احلكومية،  املجال�ص،  يف ع�شويات 

وم�شاركة القطاع اخلا�ص، واخلرباء واملخت�شني يف التعليم اجلامعي وكذلك 

الطالب والطالبات، كما اأن النظام �شي�شهم يف خلق نقلة تطويرية ت�شهم يف 

متكني القطاع اجلامعي وتعزز من قيمة البحث والبتكار.



حديثة  كندية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

دماغ  يف  البي�ساء  الدم  خاليا  اأن 

بوا�سطة  تنظيمها  يتم  الإن�����س��ان، 

بروتني يحمي من الإ�سابة مبر�ض 

ميهد  اكت�ساف  وه��و  األ��زه��امي��ر، 

جديدة  عالجات  لتطوير  الطريق 

للمر�ض.

ال���درا����س���ة اأج����راه����ا ب��اح��ث��ون 

ون�سروا  الكندية،  »األربتا«  بجامعة 

ال��ع��دد الأخ����ر من  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف 

 Communications دوري���ة 

العلمية.  Biology
اخلاليا  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 

ت�سمى  وال��ت��ي  امل���خ،  يف  امل��ن��اع��ي��ة 

تلعب  ال�سغرة،  الدبقية  اخلاليا 

مر�ض  من  الوقاية  يف  مهماً  دوراً 

األزهامير.

واخل��ل��ي��ة ال��دب��ق��ي��ة ال�����س��غ��رة، 

الدبقية  اخلاليا  اأنواع  اإحدى  هي 

ال���دم���اغ واحل��ب��ل  امل����وج����ودة يف 

ال�����س��وك��ي، وت��ع��د ت��ل��ك اخل��ل��ي��ة خ��ط ال��دف��اع 

املركزي،  الع�سبي  اجلهاز  يف  الأول  املناعي 

املقيمة. البلعمية  اخلاليا  بدور  لقيامها 

حجر  ال�سغرة  الدبقية  اخل��الي��ا  ومتثل 

تنظفه  اإذ  ال���دم���اغ،  ح��م��اي��ة  يف  الأ���س��ا���ض 

الع�سبية  وال���و����س���الت  ال��ع�����س��ب��ون��ات  م���ن 

وال��ع��دوى  امليتة  واخل��الي��ا  ال�����س��روري��ة  غ��ر 

بها  تقوم  التي  العمليات  وتُعترب  با�ستمرار، 

اأي  من  الدماغ  حماية  يف  الأهمية  �سديدة 

قاتل. تلف 

وح���دد ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م اجل��دي��دة 

 ،CD33  »33 دي  »���س��ي  ي�سمى  ب��روت��ي��ن��ا 

ال�سغرة  ال��دب��ق��ي��ة  اخل��الي��ا  ع��ل��ى  م���وج���وداً 

ال�سخ�ض  اإ�سابة  احتمال  من  يقلل  قد  كعامل 

األزهامير. مبر�ض 

من   10% م��ن  اأق��ل  اأن  الفريق  واكت�سف 

 ،CD33 بروتني  من  ن�سخة  لديهم  ال�سكان 

باألزهامير. لالإ�سابة  اأقل عر�سة  يجعلهم  ما 

الباحث  م��اك��اويل،  ماثيو  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

بروتني  »وج���ود  اإن  ال��درا���س��ة،  يف  امل�����س��ارك 

ال�سغرة،  ال��دب��ق��ي��ة  اخل��الي��ا  ع��ل��ى   CD33
يوحي باأن اخلاليا املناعية ميكنها حماية املخ 

األزهامير«. من مر�ض 

»بروتني اأن  اأظهرت  درا�ستهم  اأن  واأ�ساف 

وظيفة  تعديل  يف  مهًما  دوًرا  يلعب   CD33
اخلاليا الدبقية ال�سغرة، وهذه النتائج متهد 

ال�سببية  للعالقة  امل�ستقبلي  لالختبار  الطريق 

وكذلك  األزهامير،  ومر�ض  الربوتني  هذا  بني 

دور  لتفعيل  العالجية  ال�سرتاتيجيات  اختبار 

اخلاليا الدبقية ال�سغرة يف حماية املخ«.

 CD33بروتني« اأن  اإىل  م��اك��اويل  واأ���س��ار 

يقوم بدور فاعل يف حث اخلاليا الدبقية على 

تنظيف الدماغ من لويحات التنك�ض الع�سبي، 

يف عملية ت�سمى البلعمة، وهذه العملية ت�سهم 

باألزهامير«. اإبطاء خطر الإ�سابة  يف 

علماء يعثرون على »النهر 
المظلم« تحت جليد 

»غرينالند«
غرينالند  و�سط جزيرة  اجلليدي يف  الغطاء  اأن  العلماء  يعتقد 

من  اأكرث  طوله  وان�سياب،  بهدوء  يتدفق  جارًيا  نهًرا  يحجب  رمبا 

1600 كيلومرت.
الرنويجية  واأو�سلو  اليابانية  وقال خرباء من جامعتي هوكايدو 

ينقل  نهًرا �سافياً وهادئاً حتت �سطح اجلليد  اكت�سفوا  اإنهم رمبا 

املياه من قلب جزيرة غرينالند، التي تعد اأكرب جزيرة يف العامل، 

اإىل املحيط الأطل�سي عرب م�سيق بيرتمان.

الأ�سطح  ارت��ف��اع  لتحليل  ال���رادار  بيانات  العلماء  وا�ستخدم 

ال�سخرية حتت اجلليد لإن�ساء حماكاة بالكمبيوتر للو�سع املحتمل 

لالأر�ض.

وتو�سلوا اإىل احتمال وجود واد طويل يحتوي على مياه �سائلة 

تتدفق باجتاه ال�ساحل، الأمر الذي دفع العلماء اإىل افرتا�ض اأنهم 

1600 كيلومرت يتدفق بان�سياب حتت  اكت�سفوا نهرا جاريا بطول 

�سطح الأر�ض والطبقة اجلليدية.

النهر ميتد مل�سافة  اأن  واإذا كان هذا �سحيًحا، فقد يعني ذلك 

يبلغ  والتي  العامل،  اأكرب ق�سرة جليدية يف  بها حتت ثاين  باأ�ض  ل 

طولها 2400 كيلومرت.

متزايد  تركيز  حم��ط  اأ�سبحت  اجل��زي��رة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

العامل  عن  الك�سف  اإىل  الباحثون  يتطلع  حيث  العلمية  للدرا�سة 

اخلفي حتت الأنهار اجلليدية لالأر�ض، وتداعيات تغير م�ستويات 

اجلليد على م�ستقبل كوكب الأر�ض.

واأطلق الباحثون على النهر اأو املمر املائي املحتمل ا�سم »النهر 

ال�سوء،  من  خالًيا  �سيكون  م�ساره  من  كبًرا  ج��زًءا  لأن  املظلم« 

النهر  وجود  لتاأكيد  العمل  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اإن  وقالوا 

اأثناء تقدمي نتائج ما تو�سلوا له يف اجتماع لالحتاد اجليوفيزيائي 

الأمركي.

طويل  جليدي  نهر  نظام  مع  تتفق  »النتائج  الباحثون:  واأ�ساف 

عمليات  من  مزيد  خالل  من  تاأكيده  مت  اإذا  والذي  حالًيا،  ن�سط 

ر�سد القاع بوا�سطة اأجهزة الرادار والر�سد، ميكن اأن يكون طول 

النهر اأكرث من 1600 كيلومرت«.

مراقبة  اإىل  باحلاجة  تتعلق  ق�سايا  تثر  النتائج  »اإن  وقالوا 

وفهم وحماكاة الهيدرولوجيا القاعدية املعقدة لل�سفائح اجلليدية 

لالأر�ض«.

اأ�ستاذة علم اجلليد يف جامعة بري�ستول، جيما وادهام،  وقالت 

الربيطانية:  الإندبندنت  ل�سحيفة  الدرا�سة،  يف  ت�سارك  مل  التي 

»هذا اكت�ساف رائع، نعلم من اأماكن اأخرى حيث الطبقات اجلليدية 

اأنه اإذا كان هناك ما يكفي من املياه الذائبة وم�سار وا�سح، فمن 

املحتمل اأن تنتقل املياه عرب القنوات ال�سريعة، مثل الأنهار قلياًل، 

حتى واإن كان اجلليد �سميًكا جًدا«.

دراسة بريطانية تكشف 
»سًرا غريبًا« إلطالة عمر 

اإلنسان
يف  ي�ساهم  وامل�سارح،  املتاحف  اإىل  الذهاب  اأن  النا�ض  يعتقد 

الرتويح عن النف�ض فقط، لكن درا�سة بريطانية ك�سفت فائدة غر 

متوقعة لعملية الرتفيه وهي اإطالة عمر الإن�سان.

لندن  كلية  باحثني يف  قبل  من  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 

اجلامعية، فاإن امل�ساركة يف اأن�سطة فنية وثقافية توؤدي اإىل حت�سني 

ال�سحة العقلية وحتى اجل�سدية.

جت��اوزوا  �سخ�ض  اآلف   7 من  عينة  على  الدرا�سة  واعتمدت 

دوؤوب  ب�سكل  مواكبتهم  على  وحر�ست  وال�ستني،  اخلام�ض  عامهم 

طيلة 12 عاًما.

ح�سور  على  حر�سوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  النتائج  واأظهرت 

معار�ض وحفالت وزيارة املتاحف، بني الفينة والأخرى، كانوا اأقل 

عر�سة للوفاة بن�سبة 14 يف املئة، حينما انتهت مدة الدرا�سة.

واأوردت الدرا�سة اأن زيارة املتاحف واملن�ساآت الثقافية الأخرى، 

مرة واحدة يف ال�سهر، يقلل احتمال الوفاة بن�سبة 31 يف املئة.

واأو�سح الباحثون اأن الأن�سطة الثقافية تعود بهذا النفع الكبر 

اأنها  كما  بيوتهم،  من  اخل��روج  اإىل  تدفعهم  لأنها  امل�سنني،  على 

بعد  البيت  داخ��ل  العزلة  اأن  حني  يف  للرتفيه،  وقتا  لهم  ت�سمن 

امل�ستوى  على  مرغوبة  وغر  عك�سية  نتائج  اإىل  يف�سي  التقاعد، 

ال�سحي.

ويف نوفمرب املا�سي، كانت منظمة ال�سحة العاملية قد اأكدت اأنه 

ال�سحية  امل�ساكل  حل  اإيجابي يف  بدور  ت�سطلع  اأن  الفنون  بو�سع 

للب�سرية.

يف غ�سون ذلك، يرى باحثون اأن هذه اخلال�سات »الغريبة« ما 

زالت يف حاجة اإىل مزيد من الدرا�سات، لأن م�ساهمة الفنون يف 

اإطالة العمر قد تكون حمدودة جًدا.

على ذمة درا�سة بجامعة تك�سا�س

اكت�سفه باحثون بجامعة »اإلربتا« الكندية

الحوامل تؤثر على ذكاء األطفال بدانة 

بروتين »طبيعي« في الدماغ يحمي من ألزهايمر

اإ�سابة  اأن  حديثة،  اأمركية  درا���س��ة  اأف���ادت 

تزيد  قد  احلمل،  فرتة  خالل  بال�سمنة  الأمهات 

احلركية  املهارات  ب�سعف  املواليد  اإ�سابة  فر�ض 

يف �سن ما قبل املدر�سة، وانخفا�ض معدل الذكاء 

يف مرحلة الطفولة.

تك�سا�ض  بجامعة  باحثون  اأج��راه��ا  الدرا�سة 

الأمركية، ون�سروا نتائجها يف العدد الأخر من 

دورية »BMC Pediatrics« العلمية.
الباحثون  اإىل نتائج الدرا�سة، راقب  وللتو�سل 

368 م��ن الأم��ه��ات واأط��ف��ال��ه��ن، وك��ان جميعهم 
يعي�سون يف ظروف واأحياء اقت�سادية مماثلة اأثناء 

احلمل، وعندما كان عمر الأطفال 3 و7 �سنوات.

مهارات  الباحثون  قا�ض  �سنوات،   3 عمر  ويف 

اأثناء  الأم  بدانة  اأن  ووج��دوا  احلركية،  الأطفال 

املهارات  بانخفا�ض  بقوة،  مرتبطة  كانت  احلمل 

احلركية لدى الأطفال.

الذكاء  م��ع��دلت  قا�سوا  ال�سابعة،  �سن  ويف 

لديهم، ووجدوا اأن الأطفال الذين كانت اأمهاتهم 

احلمل،  اأث��ن��اء  ال�سمنة  اأو  ال��وزن  زي��ادة  يعانني 

اأو  نقاط   5 مبقدار  اأق��ل  درج��ات  على  ح�سلوا 

النطاق،  وا���س��ع��ة  ال��ذك��اء  اخ��ت��ب��ارات  اأك���رث، يف 

مقارنة مبن كانت اأمهاتهم يف وزن طبيعي خالل 

احلمل.

ل�ستمرار  احتمالً  هناك  اإن  الباحثون  وق��ال 

الآثار ال�سلبية ل�سمنة الأم يف احلمل على الأطفال 

الطفولة  ذك��اء  معدل  لأن  البلوغ،  مرحلة  حتى 

الجتماعية  واحلالة  التعليم  مل�ستوى  موؤ�سًرا  يعد 

من  لحق  وقت  يف  املهني  والنجاح  والقت�سادية 

احلياة.

لكن املثر لالهتمام، اأن هذه النتيجة حتققت 

الأم  �سمنة  توؤثر  الذكور فقط، ومل  املواليد  لدى 

من حيث  الإن��اث  املواليد  على  احلمل،  فرتة  يف 

احلركة ومعدل الذكاء.

فريق  قائدة  ويدن،  اإليزابيث  الدكتورة  وقالت 

اأن���ه حتى  ه��و  للده�سة  امل��ث��ر  الأم����ر  ال��ب��ح��ث: 

املنا�سبة  املختلفة  التنموية  التقييمات  با�ستخدام 

�سمنة  ت��اأث��رات  ر���س��دن��ا  فقد  العمرية،  للفئة 

الأمهات على اأولدهن الذكور يف كل من الطفولة 

املبكرة واملتو�سطة، ما يعني ا�ستمرار هذه الآثار 

مبرور الوقت.

الوزن  زي��ادة  يعانني  الالتي  الن�ساء  ون�سحت 

متوازن  غذائي  نظام  باتباع  احلمل،  فرتة  خالل 

غني بالفواكه واخل�سراوات، اإ�سافة اإىل احلفاظ 

على احلركة والن�ساط، والتاأكد من احل�سول على 

 3 اأوميجا  مثل  الدهنية  الأحما�ض  يكفي من  ما 

املوجود يف زيت ال�سمك.

وكانت درا�سات �سابقة حذرت من اأن زيادة وزن 

الأم اأثناء احلمل، ميكن اأن ت�سبب م�ساكل �سحية 

وارتفاع  ال�سكري،  منها  ولطفلها،  لها  خطرة 

�سغط الدم، والعيوب اخللقية.

لأمهات  يولدون  الذين  الأطفال  اأن  واأ�سافت 

باملئة   50 بن�سبة  معر�سون  ال��وزن،  زي��ادة  يعانني 

اإذا  باملئة   70 اإىل  الن�سبة  وترتفع  ال��وزن،  لزيادة 

كان كال الوالدين يعانيان ال�سمنة.
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ضجيج األواني الفارغة
ر �أحدنا يف �ل�ضم�س �ضيالحظ �أنها، رغم �ضخامة ِخلقتها وعظيم  لو تفكَّ

نفعها، �إال �أنها ال حتدث �ضجيجاً وال ن�ضمع لها �ضوتاً، وقد قالو� قدميا 

»�الأو�ين �لفارغة حتدث �ضجيجاً«.

كلنا نلوم بع�ضنا بع�ضاً، وكلنا يدعي �أنه يف نف�ضه هو �الأف�ضل، و�لبع�س 

يحر�س على حب �لظهور و�ل�ضعي لل�ضهرة ونحوها، وقد قيل �إن من يريد 

�أن يعمل وينجز ال وقت لديه للكالم و�لتباهي.

قيل �إن عمر بن �خلطاب ر�ضي �هلل عنه كان يقول »كونو� دعاة �إىل �هلل 

و�أنتم �ضامتون«. قيل: وكيف؟ قال: »باأفعالكم«.

نعم، نحن بحاجة �إىل من يفعل �أكرث من حاجتنا �إىل من يتكلم، فلرمبا 

يطربك ُعذوبة بع�س �الأل�ضن، لكن تتفاجاأ ب�ضاحبها يفعل عك�س ما يقول، 

و�لو�قع �ليوم ي�ضهد لذلك، �إننا بالفعل نحتاج �إىل ح�ضن �لتعامل مع بع�ضنا 

�لبع�س، وذلك مبا يتبقى لنا من �أثر طيب و�أفعال توحي باأننا �أمة ال تز�ل 

بخري رغم �ضدة ما تعانيه من هجمات مل ي�ضبق لها مثيل من �أعد�ئها �ضو�ًء 

من �لد�خل �أو من �خلارج.

ر�ح��ة«. وما  فاأنت يف  »ما دمت د�خل حدود �هلل  �ل�ضلف:  بع�س  قال 

تعبت �الأمة �ليوم �إال عندما �بتعدت عن منهج �هلل �ل�ضحيح.

وفق �هلل �جلميع �إىل دروب �لنجاح و�لفالح.

عبد�هلل بن حممد ع�ضريي

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء

للنا�س  �خل��ري  ح��ب  �أن  �ضك  ال 

�الإميان  ر�ضوخ  على  �لدالئل  �أحد 

�أخالقه �لعالية  عند �مل�ضلم، وعلى 

و�ل�����ض��ام��ي��ة، ول��ك��ن �أك���رث ُم��دع��ي 

�حل�����ض��ارة و�الن��ف��ت��اح - ه��د�ه��م 

بها،  يفقهون  ال  قلوب  لهم   - �هلل 

�ضغت  �إذ�  بها،  ي�ضغون  ال  و�آذ�ن 

و�إذ�  �أخفقت،  وَعت  و�إذ�  تخلَّفت، 

�أ�ضاءت. طّبقت 

ه��ذه!  م��ن �حل�����ض��ارة  ن���وع  �أي 

�ل�ضخ�ضية  �مل�����ض��ال��ح  �إىل  ���ض��اٍع 

�الآخرين!  مل�ضالح  �عتبار  �أي  دون 

حمجوب  منغلق،  �لّتفكري،  حمدود 

مبا  ي��اأب��ه  ال  �مل�ضتقبل،  روؤي��ة  ع��ن 

عليه  يعود  ما  همه  ويفعله،  يقوله 

بالنفع! فقط  وحده  هو 

ن�����اين،  ي���ه���ا �ل�����ض��ي��د �الأ ن����ت �أ �أ

�ملذ�كرة،  من  تعبَت  حتى  ذ�ك��رَت 

ر�ج�����ع�����َت ح���ت���ى ���ض��ئ��م��ت م��ن��ك 

وتقاريرك  بحثك  وكتبت  �ملر�جعة، 

�لكتب  منك  َملت  حتى  �الأ�ضبوعية 

والزمتها  فيها،  �لت�ضكع  كرثة  من 

�أي��ن��م��ا  جلي�ضك  �أ���ض��ب��ح��ت  ح��ت��ى 

�إىل  تاأتي  ثّم  حللت، 

يف  �مل�ضكني  زميلك 

منه  تنهب  غرفته، 

�أغ���ل���ى م���ا مي��ل��ك، 

وقته!  منه  تغت�ضب 

تبايل هل هو يف  ال 

يف  �أو  ر�ح���ة  وق���ت 

�أو  م��ر�ج��ع��ة  وق���ت 

م�ضامرة،  وق��ت  يف 

�أو يف وقت خلوة �أو 

�أو  مناجاة  وقت  يف 

��ضرتجاع  وق��ت  يف 

�أو  �أف��ك��ار،  وترتيب 

يف وقت هو بحاجة �إىل �النفر�د!

من  تختلف  �لطالب  بر�مج  �إن 

زيد  مر�جعة  وق��ت  الآخ��ر،  طالب 

عمرو،  ��ضرت�حة  وق��ت  يكون  قد 

زمياًل  تزور  �أن  �ملنطلق  من  فلي�س 

و�لذي  �ضبقه  وما  �لع�ضر  هذ�  يف 

يليه دون موعد �ضابق! على �الأقّل 

و��ضتثمر  منه،  و��ضتاأذن  به  �ت�ضل 

وه��ن��اك،  هنا  �مل��ت��وف��رة  �ل��و���ض��ائ��ل 

باأخيك  عالقتك  كانت  مهما  نعم! 

�ل���ّط���ال���ب، وم��ه��م��ا 

ك���ان���ت ���ض��د�ق��ت��ك 

كانت  ومهما  معه، 

ق������ر�ب������ت������ك م���ن���ه 

و��ضتاأذن. فات�ضل 

�لكرمي،  �أخ��ي  يا 

�حرتم نف�ضك، وخذ 

م����وع����ًد�، و����ض��ت��ر 

{يَ��ا  ت��ع��اىل:  بقوله 

َم��نُ��و�  يُّ��َه��ا �لَّ��ِذي��َن �آ
َ
�أ

بُ��يُ��وًت��ا  تَ��ْدُخ��لُ��و�  اَل 

َحتَّى  بُ��يُ��وِت��ُك��ْم  َغ��رْيَ 

َوتُ�َضلُِّمو�  ِن�ُضو� 
ْ
تَ�ْضتَاأ

لََعلَُّكْم  لَُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  ْهِلَها 
َ
�أ َعلَى 

�الآية  هذه   ،»27 »�لنور:  ُروَن«  تََذكَّ

�ضنة،   1440 من  �أكرث  منذ  نزلت 

فينة  بني  وتقروؤها  قر�أتها  و�أظنك 

دالالتها  تظهر  ال  مل  �إذ�ً  و�أخ��رى! 

مع  تعاملك  وع��ل��ى  �ضلوكك  على 

�الآخر!

ن�������ت ي����ا ����ض���ّي���دي �ل���ك���رمي  و�أ

�حلمر�ء  �لقبعة  �ملرتدي  �لثاين! 

وكن  جانًبا  �ملجاملة  دع  �لعاطفية! 

ب�ضوت  ل��ه  وق��ل  �ضريًحا،  �ضلًد� 

�أميكن  غ��ايل،  يا  »ع��ذًر�  عري�س: 

تاأتيني يف وقت الحق؟«. �أن 

�مل��ج��ام��ل��ة ول��غ��ة �الإ����ض���ارة غري 

جم��دي��ة م��ع م��ن ال ي��ح��ب �خل��ري 

�حلمر�ء  قبعتك  ��ضتبدل  للغري، 

بي�ضاء! باأخرى 

ال ت��زع��ج �أخ����اك حت���ت ���ض��ت��ار 

ّي��ام  �الأ ه��ذه  يف  �ضّيما  ال  �ل��ّزي��ارة 

�أح��بَّ  �الخ��ت��ب��ار�ت،  م��ن  �لقريبة 

عامل  لنف�ضك،  حتبه  م��ا  للّنا�س 

يعاملوك،  �أن  حت��ب  كما  �ل��ّن��ا���س 

�أن  ك��م��ا حت���ب  ب��خ��ل��ق  خ��ال��ق��ه��م 

على  نف�ضك  ع��ّود  ب��ه،  يخالقوك 

�لّنا�س  جتد  و�الن�ضباط  �لّنظام 

ترى  ب��ر�جم��ك  رّت���ب  من�ضبطني، 

ب���ر�م���ج �الآخ���ري���ن م��ن��ّظ��م��ة، كن 

�أخل�س  ل��غ��ريك،  وق���دوة  م��ق��ت��دًي��ا 

حياة  لتلقى  �الآخ���ر  جت��اه  ن��ّي��ات��ك 

�لد�رين. يف  �ضعيدة 

فا�ضو بوركينا 

�لعربية  �للغويات  معهد 

منا  ���ض��خ�����س  ك��ل  �أن  ���ض��ك  ال 

جم����ب����ول ع���ل���ى �ل����غ����رية وح���ب 

ماله وعر�ضه  فيغار على  �لتملك، 

ُخلقت  �أن  منذ  وذل��ك  وحمارمه، 

ي��غ��ار على  �أن���ه  ك��م��ا  �ل��ب�����ض��ري��ة، 

على  ويحر�س  وممتلكاته  �أمو�له 

كذلك،  وتنميتها  عليها  �ملحافظة 

فيه  يختلف  ال  طبعي  �أم��ر  وه��ذ� 

كب�ضان. فيه  يتناطح  وال  �ثنان، 

هذ�  يف  عليه  �لرتكيز  �أود  ما 

�ل�ضخ�س على  �أن غرية  �ملقام هو 

على  غريته  تعادل  �أفكاره«  »بنات 

�أ�ضّد،  تكون  وقد  ذك��ره،  �ضبق  ما 

وحيد�ً،  يولد  �ل�ضخ�س  �إن  حيث 

�إىل  ين�ضبه  مقاالً  كتب  �إذ�  فرت�ه 

�أحياناً  �لكاتب  نف�ضه، ويكون هذ� 

لي�س لديه مال وال زوجة وال بنت 

كما  عليهم؛  يغار  حتى  ول��د،  �أو 

�إذن  و�أفكاره،  خو�طره  على  يغار 

�أ�ضل  �الأفكار  على  �لغرْية  فكاأن 

مادي. ب�ضيء  تتعلّق  ال  حيث 

�لنا�س  بني  �مل�ضهور  �لقول  �أما 

�ل�ضعر�ء  غرية  »�إن 

على بنات �الأفكار، 

ك���غ���ريت���ه���م ع��ل��ى 

�ل��ب��ن��ات �الأب��ك��ار«، 

فال �ضّك �أن ظاهر 

�إىل  يومئ  �لعبارة 

خمت�ضة  �لغرية  �أن 

ب��ال�����ض��ع��ر�ء �أك���رث 

وهذ�  غريهم،  من 

�����ض����يء م���ع���ق���ول، 

�ل�ضعر  �أن  باعتبار 

ل�����ي�����������س جم������رد 

بل  وق���و�ٍف  �أوز�ن 

وتفريغ  �ل��ت��ف��ك��ري  يف  ب����د�ع  �إ ه��و 

قالب  يف  و�لعو�طف  لالأحا�ضي�س 

م���ن �ل��ت��ف��ك��ري �ل���رزي���ن، �مل��ف��َع��م 

ي�ضعر  بحيث  �لعميق،  باخليال 

�إىل  ع��امَل  م��ن  �نتقل  �أن��ه  ق��ارئ��ه 

يف  ف��ال�����ض��ع��ر  �إذن  �آخ�����ر،  ع���امل 

ب�����د�ع ف��ك��ري  ج���وه���ره ع��م��ل��ي��ة �إ

�أن  م�ضتغرباً  لي�س  لذلك  عميق، 

�ل�ضابقة  بالعبارة  �ملق�ضود  يكون 

غرية �ل�ضعر�ء على 

�أفكارهم«. »بنات 

و�حل�����ق�����ي�����ق�����ة 

م��ن  ك����اًل  �أن  ه���ي 

و�لكتاب  �ل�ضعر�ء 

بنات  على  يغارون 

�أف����ك����اره����م، ع��ل��ى 

حتى  ����ض���و�ء،  ح���ّد 

ن�����ك ل��ت��ج��د ه��ذه  �إ

�ل����ظ����اه����رة ع��ل��ى 

م���و�ق���ع �ل��ت��و����ض��ل 

�الج�����ت�����م�����اع�����ي 

�أح�����������ي�����������اًن�����������ا، 

�لن�ضر  ف�ضاحب  كالفي�ضبوك، 

من�ضور�ته،  ين�ضب حتت  »�لكاتب« 

ببع�س  وذل��ك  نف�ضه،  �إىل  مقاله 

�ل��ك��ل��م��ات م��ث��اًل: م��ن خ��و�ط��ري، 

ب��ع�����ض��ه��م  وك���ذل���ك  ب��ق��ل��م��ي،  �أو 

�أ�ضماء  �أو  �أ���ض��م��اءه��م،  ي�ضعون 

حتت  مثاًل  �أكتب  ك��اأْن  عائلتهم، 

�أًبا  كنُت  �لتي  من�ضور�تي،  بع�س 

من  ذلك  غري  �أو  »كوليبايل«  لها 

�الألقاب و�لُكنى، بغ�ّس �لنظر عن 

نرًث�،  �أو  كان  �ضعًر�  �ملن�ضور  نوع 

كّمّيته  عن  �لنظر  بغ�ّس  وكذلك 

ف�ضاعًد�،  �ضطرين  �أو  كان  �ضطًر� 

�أو ثالثة �أ�ضطر، فكل ذلك �إن دّل 

َغرية  على  ي��دل  فاإنه  �ضيء  على 

�ل�����ض��خ�����س ع��ل��ى ب��ن��ات �أف���ك���اره، 

من  عليها  �الع��ت��د�ء  م��ن  وخ��وف��ه 

�ضرقة  ذلك  باعتبار  �آخر  �ضخ�س 

و�نتحاالً. �أدبّية 

ما  �الأفكار«  ب�»بنات  �ملق�ضود 

جملة  �أو  فكرة  من  �إليه  نُ�ضبق  مل 

�أن  �ل��ق��ول  وجم��م��ل  ع���ب���ارة،  �أو 

 - �لقدم  منذ   - �ملبتكر  �ل�ضخ�س 

وي�ضلك  �أفكاره،  بنات  على  غيور 

و�لدفاع  عنها،  للذّب  م�ضلك  كّل 

وال  منا�ضباً،  ي��ر�ه  م��ا  بكل  عنها 

الأن��ه��ا من  ذل��ك،  �أح��د على  ي��الم 

�ضو�ه،  فيه  ي�ضاركه  ال  �لذي  حقه 

قو�ه. بلغت  مهما 

كوت ديفو�ر »�ضاحل �لعاج« 

معهد �للغويات �لعربية

ي�����ض��ك��و يف ح��ي��ات��ه  ك���ث���رٌي م��ن��ا 

معوقات  م��ن  و�لعملية  �لعلمية 

وتعقيد�ت،  و�ضعوبات  وم�ضكالت 

حا�ضرة  �ملوؤ�مرة«  »نظرية  وتكون 

عرثة  �أو  ف�ضل  كل  يف  �لغالب  يف 

ك�ضّماعة  فتكون  كبوة،  �أو  هفوة  �أو 

وهفو�تنا. تق�ضرينا  عليها  نعلق 

ينبغي  �ل����ذي  �ل�����ض��وؤ�ل  ول��ك��ن 

عنه  و�الإجابة  ج��ر�أة،  بكل  طرحه 

مب�����ض��د�ق��ي��ة و���ض��ف��اف��ي��ة: ه���ل – 

وم�ضاكلنا  معوقاتنا  ك��ل   – فعاًل 

»خارجية« �أم �أن ثمة حقيقة غائبة 

حماولة  ك��ل  يف  �إخ��ف��اءه��ا  نتعمد 

وف�ضلنا؟! عرث�تنا  لتف�ضري 

ق���د ت��ك��ون ق�����ض��ة »�مل��وظ��ف��ني« 

م���ع م���ن ك���ان ي��ع��ي��ق ت��ق��دم��ه��م يف 

�ضادقاً  ج��و�ب��اً  �ل�ضركات  �إح��دى 

�أولئك  ق�ضة  فما  �ل�ضابق،  لل�ضوؤ�ل 

�ل�ضركة! تلك  يف  �ملوظفني 

�أح��د  ب��اق��ت�����ض��اب: يف  �ل��ق�����ض��ة 

�إىل  �مل���وظ���ف���ون  و����ض���ل  ي�������ام  �الأ

كبرية  لوحة  ف��ر�أو�  عملهم  مكان 

�لباب  على  معلقة 

�ل��رئ��ي�����ض��ي مل��ك��ان 

�ل��ع��م��ل وق���د ُك��ت��ب 

تويف  »ل��ق��د  عليها: 

�ل�ضخ�س  �ل��ب��ارح��ة 

�ل�����ذي ك����ان ي��ع��ي��ق 

ت��ق��دم��ك��م ومن��وك��م 

�ل�����ض��رك��ة،  ه���ذه  يف 

ون�������رج�������و م���ن���ك���م 

�ل���دخ���ول وح�����ض��ور 

�ل�ضالة  يف  �ل��ع��ز�ء 

لذلك«!  �ملخ�ض�ضة 

�ل�����ب�����د�ي�����ة  يف 

�أحد  لوفاة  �ملوظفني  جميع  حزن 

بعد  ل��ك��ن  �ل��ع��م��ل،  يف  زم��الئ��ه��م 

�لف�ضول؛  �ملوظفني  متلك  حلظات 

كان  �ل��ذي  �ل�ضخ�س  ه��ذ�  ملعرفة 

ومنو  تقدمهم  �أم��ام  عائقاً  يقف 

! �ضركتهم

ب���د�أ �مل��وظ��ف��ون ب��ال��دخ��ول �إىل 

على  �ل��ود�ع  نظرة  الإلقاء  �لقاعة 

�جل��ث��م��ان، وت����وىل رج����ال �الأم���ن 

تنظيم  ب��ال�����ض��رك��ة 

ع��م��ل��ي��ة دخ���ول���ه���م 

ف��ردي  دور  ���ض��م��ن 

ل���روؤي���ة �ل�����ض��خ�����س 

د�خ���������ل �ل���ك���ف���ن، 

�ضخ�س  ر�أى  وكلما 

م���ا ي��وج��د ب��د�خ��ل 

�ل����ك����ف����ن �أ����ض���ب���ح 

وب�����ض��ك��ل م��ف��اج��ئ 

غ����ري ق�������ادر ع��ل��ى 

�ضيئاً  وك��اأن  �لكالم 

م������ا ق������د الم�������س 

روحه. �أعماق 

�أ�ضفل �لكفن  لقد كان هناك يف 

ينظر  من  كل  �ضورة  تعك�س  م��ر�آة 

الفتة  وبجانبها  �لكفن  د�خل  �إىل 

�ضخ�س  »ه���ن���اك  ت��ق��ول  ���ض��غ��رية 

�أن  �ل��ع��امل مي��ك��ن  و�ح���د يف ه��ذ� 

ي�����ض��ع ح����د�ً ل��ط��م��وح��ات��ك ومن��و 

ق���در�ت���ك يف ه���ذ� �ل���ع���امل، وه��و 

�أنت«!!

يكون  قد  منا«  و�حد  »كل  نعم، 

تقدمنا  يف  �إعاقتنا  �أ�ضباب  �أح��د 

»�الأن��ا«  وب�ضبب  وتعرثنا،  وف�ضلنا 

و�مل���ك���اب���رة، ن��ب��ح��ث ع��ن �أ���ض��ب��اب 

تق�ضرينا  عليها  ن��رم��ي  خ��ارج��ي��ة 

ون���ح���ّم���ل���ه���ا �أ����ض���ب���اب �إع��اق��ت��ن��ا 

�ملهمل  كالطالب  متاماً  وعرث�تنا، 

�أ�ضاتذته  يُحمل  �ل��ذي  �ل��ر����ض��ب 

و�ضقوطه. ف�ضله  �أ�ضباب  ومعلميه 

بد  ف��ال  »ي��ك��ون«  �أن  ي��ري��د  م��ن 

�أن   – ت��وف��ي��ق �هلل  ب��ع��د  ح��ت��م��اً   –
�لقوية،  ب���االإر�دة  ولكن  »ي��ك��ون«، 

و�ل���ع���زمي���ة �ل�����ض��ادق��ة، و�ل��ع��م��ل 

نقهر  �مل�ضتمر،  و�لتقومي  �لدوؤوب، 

. مل�ضتحيل �

�أدعو جميع زمالئي  يف �خلتام، 

و�ضادقة  ج��ادة  وقفة  �إىل  �لطلبة 

للمر�جعة  »�ل���ذ�ت«  م��ع  وجريئة 

معوقات  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  و�ل��ت��ق��ومي 

نبحث  �أن  قبل  �أنف�ضنا  يف  �لنجاح 

هناك. �أو  هنا  عنها 

�أحبابي. ود�م جناحكم 

�لرتبية كلية  خريج 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

هيئة التدري�س واملوظفون

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

مبختلف  وموظفني  تدري�س  هيئة  �أع�ضاء  م��ن  �لب�ضرية  �مل���و�رد 

تخ�ض�ضاتهم، هم ركيزة �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية، �لتي عليهم تقوم عملية 

�خلام�س  �لبعد  �لقارئ،  عزيزي  �ليوم،  نتناول  لذ�  �مل�ضتمر،  �لتطوير 

�العتماد  ملعايري  �ملطورة  �لن�ضخة  وفق  و�ملوظفون«  �لتدري�س  »هيئة 

�ملوؤ�ض�ضي �لتي �أ�ضدرتها هيئة تقومي �لتعليم و�لتدريب 2018م.

�لعدد  �ملوؤ�ض�ضة  لدى  يكون  �أن  يجب  فاإنه  �لن�ضخة  هذه  وبح�ضب 

و�خلرب�ت  �ملوؤهالت  ذوي  من  و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  من  �لكايف 

�ملنا�ضبة للقيام مب�ضوؤولياتهم بجد�رة، كما يجب �أن يتوفر لهم �لدعم 

�لالزم، باالإ�ضافة �إىل توفري بر�مج �لتطوير �ملهني �ملنا�ضبة لهم، كما 

يجب على �ملوؤ�ض�ضة �أن تقّيم �أد�ءهم دورياً، وي�ضتفاد من نتائج �لتقييم 

يف �لتح�ضني.

و�ال�ضتبقاء،  �لتوظيف  حم��ور  هما:  حمورين  �لبعد  ه��ذ�  يتناول 

�الأول  �ملحور  يف  �لوثيقة  وتذكر  و�لتقومي،  �ملهني  �لتطوير  وحم��ور 

ذوي  ال�ضتقطاب  تخطط  �ملوؤ�ض�ضة  �أن  و�ال�ضتبقاء  بالتوظيف  �خلا�س 

بناًء على  �لتدري�س و�ملوظفني  �ملنا�ضبة من هيئة  �ملوؤهالت و�خلرب�ت 

لال�ضتقطاب  ومعلنة  عادلة  و�إجر�ء�ت  �ضيا�ضات  وتطبق  �حتياجاتها، 

و�لرت�ضيح و�لتوظيف و�إنهاء �خلدمات، كما تطبق �آليات فاعلة للتحقق 

و�ضمعة  للوظائف  �ملر�ضحني  من �ضحة وم�ضد�قية موؤهالت وخرب�ت 

�ملوؤ�ض�ضة  لدى  ويتوفر  منها،  �ملوؤهالت  على  ح�ضلو�  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات 

�لعدد �لكايف من �أع�ضاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني �الإد�ريني و�لفنيني 

ذوي �ملوؤهالت �ملنا�ضبة للقيام مبهامها �ملختلفة.

كما تطبق �ملوؤ�ض�ضة معايري و�إجر�ء�ت منا�ضبة عند �ال�ضتعانة بهيئة 

�لتدري�س �ملتعاونني و�لذين يعملون بدو�م جزئي، وتر�عي �لتو�زن يف 

منا�ضبة  �آليات  �ملوؤ�ض�ضة  وتعتمد  �ملعينني،  �لتدري�س  �إىل هيئة  ن�ضبتهم 

�لرعاية  �ملوؤ�ض�ضة  وتقدم  �الأكفاء،  و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  ال�ضتبقاء 

وتعمل على  وتقيمها،  و�ملوظفني،  �لتدري�س  لهيئة  �ملنا�ضبة  و�خلدمات 

�لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء  لرتقية  معتمدة  معايري  وتطبق  حت�ضينها، 

و�ملوظفني ب�ضفافية وعد�لة.

فتذكر  و�لتقومي،  �ملهني  بالتطوير  �خلا�س  وهو  �لثاين  �ملحور  �أما 

�لوثيقة �أن �ملوؤ�ض�ضة تقدم بر�مج فّعالة لتهيئة وتدريب هيئة �لتدري�س 

و�ملوظفني �جلدد، وتقدم �لدعم �ملايل و�ملهني �لالزم لهيئة �لتدري�س، 

وبخا�ضة حديثي �خلربة، يف �ملجاالت �لتعليمية و�لبحثية، »مثل توفري 

يف  وم�ضاعدتهم  �لبحثية،  �لفرق  يف  و�إ�ضر�كهم  �ل�ضخ�ضي،  �لتوجيه 

ومنا�ضبة  عادلة  فر�ضاً  �ملوؤ�ض�ضة  وتتيح  �لبحثية«،  م�ضروعاتهم  تطوير 

تتيح  كما  و�ملوظفني،  �لتدري�س  لهيئة  و�ل�ضخ�ضي  �ملهني  للتطوير 

تطوير  على  و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  لتحفيز  فاعلة  �آليات  �ملوؤ�ض�ضة 

�أد�ئهم، وتُطبق �آليات ت�ضمن م�ضاركة �أع�ضاء هيئة �لتدري�س با�ضتمر�ر 

نظاماً  �ملوؤ�ض�ضة  تطبق  كما  و�ملهنية،  و�لبحثية  �لعلمية  �الأن�ضطة  يف 

فعاالً ومعلناً لتقومي �أد�ء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني، وتقدم لهم �لتغذية 

�لر�جعة، وي�ضتفاد منها يف تطوير �الأد�ء.

�مللك �ضعود حتر�س كل �حلر�س  فاإن جامعة  وتوفيقه  وبحمد �هلل 

على حتري هذ� �لبُعد، وتعمل على تطوير كو�درها �لب�ضرية من خالل 

�لعديد من �لرب�مج �لتدريبية �لتي من �ضاأنها تنمية قدر�تهم وحت�ضني 

�أد�ئهم.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

أهمية االستئذان قبل الزيارة

»بنات األفكار«.. ملكية فكرية

من يعرقل طموحنا ومسيرة نجاحنا؟

فهد عبدالقادر الهتار



الطلبة وفعاليات »موسم الرياض«

اإعداد: قما�ش املني�صري ـ حممد باكرمان

يف هذا العدد نطرح ق�صية كيف تعامل الطالب مع »فعاليات مو�صم 

الريا�ش« ومدى ا�صتفادتهم منها �صواء يف الرتفيه اأو ق�صاء اأوقات الفراغ 

اأو العمل املو�صمي.

ترفيه حقيقي

هند القحطاين، علم نف�ش، م�صتوى �صاد�ش: مل اأكن اأتوقع اأنها �صتكون 

بهذا امل�صتوى اجلبار،  خا�صة اأين �صاهدت فعاليات مو�صم جدة وكنت 

الريا�ش تفوق  اأقل، ولكن مو�صم  اأو  امل�صتوى  بنف�ش  اأنها �صتكون  اأعتقد 

مبراحل واأبهرنا، وقد وجدت فعال ما ي�صتحق اخلروج من املنزل لأجله، 

ترفيهاً  لنا  وجدنا  فلقد  انقطاعها  وعــدم  الفعاليات  ا�صتمرار  اأمتنى 

حقيقياً.

مرهق ماديًا

جدا  جميلة  بداية  �صابع:  م�صتوى  اجتماعية،  خدمة  اليامي،  اأماين 

ورائعة ولكن عتبي على »ال�صتغالل« بعد بداية 

الأ�صعار،  رفع  خالل  من  ب�صيطة  بفرتة  املو�صم 

وجدنا  لقد  مادياً،  مرهقاً  الرتفيه  اأ�صبح  فقد 

الإجنــاز  واأبهرين  الفعاليات  هذه  يف  جديد  كل 

لكن  رائــع  والتوقيت  رائعة  الفعاليات  ال�صريع، 

تبقى م�صاألة الأ�صعار بحاجة لإعادة نظر.

تقدم �سريع

اأرق  ما  عربية:  لغة  ماج�صتري  عثمان،  عبري 

خطري،  مو�صم  اإنه  الريا�ش،  وفعاليات  الريا�ش 

اأو  مكاناً  زرنــا  كلما  وخمتلف،  جديد  �صيء  كل 

نت�صاءل:  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  يف  راأيناه 

نحن  بالفعل  حـــقـــاً؟!!  الــريــا�ــش  يف  نــحــن  هــل 

فخورون مبا و�صلنا له و�صعيدون بالتقدم ال�صريع 

والتنفيذ الرائع، ونتمنى اأن ت�صتمر الفعاليات ول 

تنتهي، ولكن باأ�صعار اأقل.

�إعالمية تغطية 

الإعــــالم،  الأحـــمـــري، ق�صم  عــايــ�ــش  خــالــد 

امل�صتوى الثامن: نقلة نوعية وخطوة على طريق 

حتقيق روؤية ٢٠٣٠ وقد �صاركت من خالل جمال تخ�ص�صي وهو التغطية 

الإعالمية وح�صور اللقاءات واملوؤمترات التي تعد اإ�صافة ل�صقل موهبتي، 

ول �صك اأن ذلك يوؤثر اإيجابياً على موؤهلي الدرا�صي من ناحية اكت�صاب 

املعرفة اجليدة واملهارات ال�صحفية والإعالمية.

مل �أ�سارك

فايز ال�صبيعي، ق�صم اجلغرافيا، امل�صتوى الثامن: مو�صم جميل ومتنوع 

التنظيم ممن  اأو  الرتفيه  �صواء يف جمال  املجتمع  فئات  جميع  ويخدم 

مو�صمية  عمل  فر�ش  يوفر  اأنــه  كما  العمل  جمال  يف  اأو  التطوع  يريد 

عديدة ومتنوعة ويفتح املجال لرواد الأعمال وكذلك ميكن ا�صتثماره يف 

اأ�صارك يف اأي  جمال �صقل املواهب وتطوير املهارات، وبالن�صبة يل مل 

من فعاليات هذا املو�صم.

فر�ص عمل

بالتجديد  الريا�ش  مو�صم  يتميز  الإعـــالم:  ق�صم  باكرمان،  حممد 

الفعاليات  بتنوع  يتميز  كما  وال�صتثمار  العمل  فر�ش  وتوفري  والتغيري 

مل�صنا  وقد  احلياة،  جودة  وحت�صني  الرتفيه  فر�ش  زيــادة  على  وي�صاعد 

جهود امل�صوؤولني امل�صتمرة لتح�صني وتطوير فعاليات املو�صم، وقد �صاركت 

تاأثري  اأي  يوجد  ول  ال�صحفية  التغطية  ناحية  من  املو�صم  فعاليات  يف 

�صلبي علي من ناحية الدرا�صة.

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

لعاملية  عـــاملـــي،  ـــن  دي ـــالم  ـــص الإ�

ب�صمول  و�صامل  العظيمة،  ر�صالته 

 - الإلهي  الد�صتور   - الكرمي  قراآنه 

للعباد، والناطق عن وجود الإن�صانية 

وم�صتقبله،  وحــا�ــصــره  مبــا�ــصــيــه 

املا�صي  ب�صوت  متكلّماً  لنا  فيتجلى 

احلا�صر  عن  ومعّبًا  وعظًة،  عبًة 

اًل، متحّدًثا عن امل�صتقبل  تدبُّراً وتاأمُّ

ترغيباً وترهيباً.

ــاع هذا  ــب ــدعــوة لأت ومــنــذ بــدء ال

الدين، على يد اأمينه و�صفّيه حمّمد 

احتلت  و�ــصــلــم،  وعــلــيــه  اهلل  �صلى 

يف  العليا  مكانتها  العربية  اجلزيزة 

احلنيف،  اخلالد  الدين  هذا  تاأريخ 

جغرافية  خــريــطــة  مــن  ت�صّمه  ملــا 

ومعامل اإ�صالمية، وقد بذلت اململكة 

العهد  هــذا  يف  ال�صعودية  العربية 

الزاهر، كل ثمني وغاٍل للحفاظ على 

جميع  اإىل  واإي�صالها  الدعوة  هــذه 

مبختلف  املعمورة  اهلل  اأر�ــش  بقاع 

الدهور، وحافظت  الع�صور ومتعدد 

احلرمني  الأر�ش،  بقاع  اأف�صل  على 

حر�صهما  واملــدين،  املكي  ال�صريفني 

اهلل ورعاهما.

فكانت »اململكة العربية ال�صعودية« 

بهذا  متيزت  اإ�صالمية  دولــة  خــري 

احلميدة،  وال�صفة  ال�صريف،  اللقب 

التي  ــة  ــدول ال العظيمة،  والــ�ــصــمــة 

النبي  قــب  الطيبة،  تربتها  �صمت 

طيبة  يف  و�ــصــلــم،  عليه  اهلل  �صلى 

الطيبة، وحتملت م�صوؤولية حرا�صته 

وحفظه ورعايته، حر�ش اهلل اململكة 

نبي  قــب  حر�صت  ملــا  و�صعًبا  ملكاً 

اهلل وجمتباه حممد �صلى اهلل عليه 

و�صلم.

اململكة اأكب دولة عربية واإ�صالمية 

باأ�صح  وات�صمت  الأر�ــش،  وجه  على 

العقائد ديًنا واإمياًنا، واأعظم العلماء 

عطاًء  الــدول  واأجــود  وحكًما،  فقًها 

و�صيافًة، واأح�صن ال�صعوب احرتاًما 

واعـــتـــبـــاًرا، واأقـــد�ـــش الــبــقــاع مكة 

النبي  قب  املقابر  واأف�صل  واملدينة، 

�صلى اهلل و�صلم وبقيًعا!

فكم من دول عا�ش فيها امل�صلمون 

ال�صالم  يعرفوا  اأن  دون  كاأقليات 

بع�ش  التحق  بعدما  اإل  احلقيقي 

العربية  اململكة  بجامعات  اأبنائهم 

ريح  طيب  وا�صتن�صقوا  ال�صعودية، 

وعا�صوا  جودها،  وعطر  �صخائها، 

اأرقى الغرف �صكًنا، وا�صتطعموا  يف 

باأ�صرف  ودر�صوا  اأكاًل،  املطاعم  األذ 

باأمطار  وا�صتمطروا  دينا،  العلوم 

اأغلى  يف  وركبوا  �صهرًيا،  املكافاآت 

ــا واإيــاًبــا، وحــازوا  الــطــائــرات ذهــاًب

و�صلوًكا،  علًما  الــ�ــصــهــادات  اأعــلــى 

ـــا،  واإدراًك فقًها  الكتب  اأكــر  ونــالــوا 

والقارات  الدول  خمتلف  من  وذلك 

ـــــوان  ــات والأل ــغ ــل واجلــنــ�ــصــيــات وال

بالدهم  اإىل  عــادوا  ثم  والثقافات، 

علماء ودعاة وقادة و�صفراء وفقهاء 

وخطباء بف�صل اهلل تعاىل، ثم بف�صل 

ال�صخية،  الكرمية  الدولة  جود هذه 

اأتوا اململكة وحداًنا وزرافاً فتعاقبوا 

على الدرا�صة والتعلم يف اجلامعات 

ال�صعودية جياًل بعد جيل، قرًنا بعد 

قرن، اآباء، واأعماًما، واأخوالً، واأبناًء، 

واأحفاًدا.

اأعيد التكرير والتثبيت بكل يقني 

العربية  اململكة  اأن  ولزم،  جـــازم 

ال�صعودية هي الدولة الوحيدة التي 

وتعلم  الإ�ــصــالم  وت�صاعد  �صاعدت 

اأكر  وعجًما  عرًبا  امل�صلمني  اأبناء 

من اأي دولة يف العامل �صرًقا وغرًبا 

جنوًبا و�صمالً مادًيا ومعنوًيا.

ــك �ــصــعــود منا  ــل ومـــا جــامــعــة امل

فاأح�صنت  احت�صتني،  التي  ببعيد، 

ماأواي،  فاأكرمت  واآوتني  ح�صانتي، 

فوفرت يل ما مل توفره يل جامعات 

دولتي، فاأ�صبغت علي العلم واملعرفة، 

ــي،  ــارات وغــــريت مــن �ــصــلــوكــي ومــه

و�صاأدوم ما اأبقى اهلل يل من العمر 

والعي�ش حامًدا هلل عز وجل، و�صاكًرا 

ملًكا  ال�صعودية  العربية  للمملكة 

والكرم  بالف�صل  ومعرتًفا  و�صعًبا، 

ووكياًل  مديًرا  �صعود  امللك  جلامعة 

وموظًفا،  ومدر�ًصا  ورئي�ًصا  وعميًدا 

بانتمائي اإىل هذا  و�صاأبقى مفتخراً 

ال�صرح العلمي الراقي على امل�صتوى 

�صفرًيا  و�صاأظل  ـــدويل،  وال املحلي 

للمملكة العربية ال�صعودية يف دولتي 

جهدها،  وحميًيا  �صمعتها،  مــعــزًزا 

عطاءها  و�ــصــاكــًرا  بنعمها،  حمــدًثــا 

لالإ�صالم والإن�صانية جمعاء.

توري حممد

كوت ديفوار »�صاحل العاج«

طالب ماج�صتري يف كلية الرتبية

�ــصــّكــل ظــهــور الإعــــالم اجلــديــد 

للو�صائل  تــهــديــًدا  الإنـــرتنـــت  عــب 

ال�صحف  كانت  اأن  فبعد  القدمية؛ 

الأخــبــار  وحــدهــا يف جمــال  تنفرد 

»تويرت«  موقع  احتل  فقد  املــقــروءة 

التلفاز  كــان  وعندما  مكانتها،  جــّل 

التغطيات  مل�صاهدة  الوحيد  ال�صبيل 

الإخبارية، وامل�صل�صالت، فقد اأ�صبح 

توفريها  يف  الأ�ــصــهــل  »الــيــوتــيــوب« 

ـــي متــكــنــهــم من  ـــت ــجــمــهــور، وال ــل ل

امل�صاهدة يف اأي وقت ومكان.

يف  تقدم  التي  املــواد  ناحية  من 

الإعــــالم الــتــقــلــيــدي، غــالــًبــا تكون 

ــول املــجــتــمــع وقــيــمــه،  ــي مــوافــقــة مل

عليه  احلكومي  ــراف  ــص الإ� ب�صبب 

وتــقــيــيــد املــحــتــوى، اأمــــا الإعــــالم 

من  ذكــر.   ما  يفتقد  فاإنه  اجلديد 

الإعــالم  تواجه  التي  امل�صاكل  اأبــرز 

ـــقـــدمي خـــ�ـــصـــارة اجلـــمـــهـــور لها  ال

عفا  التي  وقدراتها  اأدواتها  ب�صبب 

طرق  اإىل  بالإ�صافة  الزمن،  عليها 

انهيار  وبالتايل  القدمية،  العر�ش 

الإعالمية،  املوؤ�ص�صات  ربحية  يف 

»الإعــالم  �صفحة  تطوي  قد  والتي 

الأ�صاليب  مــن  لــالأبــد!  التقليدي« 

التي تعني يف تعزيز تواجد الإعالم 

هو  عليه،  الإقبال  وزيــادة  التقليدي 

الو�صائل  يعيب  فيما  اأول  البحث 

الإعــالم  يكون  وباملقابل  اجلــديــدة، 

اأرى  حيث  للجديد،  مكماًل  القدمي 

اجلديد  الإعــالم  يف  »ثغرة«  بوجود 

وهي  األ  عليها،  ال�صعود  يتم  منها 

ال�صائعات؛ ليكون الإعالم التقليدي 

اجلهة الوحيدة املنفردة التي يعتمد 

اجلمهور يف الأخذ مب�صادرها.

وبح�صب درا�صة اأجريت يف »مركز 

امللك عبدالعزيز للحوار الوطني« يرى 

نحو %62.9 من اأفراد عينة الدرا�صة 

مــواطــنــاً«   1049 عــددهــم  »الــبــالــغ 

التوا�صل  و�صائل  يف  ال�صائعات  اأن 

الجتماعي وا�صعة النت�صار.

اإعالم

الكذب �صلوك قبيح له اأغرا�ش ل 

اإمنا  فالكاذب  الكثريين،  تخفى على 

اأو لدرء م�صرة،  يكذب جللب منفعة 

الكذب،  ملجرد  اأحياناً  يكذب  ورمبــا 

لكن هناك من يكذب لتحقيق ما يرى 

باإجراء  لفئته  اأو  له  م�صلحة  فيه  اأن 

مف�صدة على فئة اأخرى. فرتاه ي�صب 

فئته التي انتحل هويتها وي�صيء اإليها 

متحدثاً با�صمها ومل�صقاً بها وبرموزها 

اأو  والأكــاذيــب،  التهم  ــوان  األ وثوابتها 

مدعياً  املــدح؛  ي�صبه  مبا  لها  ي�صيء 

يف  باملبالغة  ــك  وذل والن�صح،  الـــولء 

املثري  والــدفــاع  لها  التع�صب  اإظــهــار 

للتع�صب امل�صاد؛ م�صتخدماً ما ي�صميه 

فيقول   املتكلمني،  »نـــا«  اللغة  اأهـــل 

»دولتنا«،  »مذهبنا«،  »ديننا«،  زاعماً: 

»جماعتنا«، وكلها براء منه. ول يكاد 

يخلو اأي جمتمع من م�صتخدمي هذا 

املنافقون  ا�صتخدمه  ــذي  ال ال�صالح 

الأولون يف �صدر الإ�صالم ومن قبلهم، 

ول يزال ي�صتخدمه الكائدون واملاكرون 

املند�صون يف كل زمان ومكان.

من  اأ�صبح  احلا�صر  ع�صرنا  ويف 

اإىل  يتحدث  اأن  اإن�صان  لكل  ال�صهل 

الآلف وحتى املاليني من الب�صر ب�صكل 

مبا�صر ودون عوائق، فكر ا�صتخدام 

الأعداء لـ »نا املند�صني« اأثناء التوا�صل 

بها  النا�ش، وُخــدع  املبا�صر مع عامة 

ما  ذلــك  �صور  من  منهم.  الكثريون 

متالأ  وهمية  اأ�صماء  من  اليوم  ــراه  ن

تنتحل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

والجتماعية  الوطنية  وهويتنا  ديننا 

واملجتمع  والوطن  الدين  اأركــان  لتهز 

من الداخل، ولكن مبجرد معرفة هذه 

وا�صت�صعار  املتجددة  القدمية  احليلة 

حــذراً  اأكــر  الإن�صان  يكون  وجودها 

منها وبالتايل اأكر حت�صيناً من الوقوع 

يف �صراكها.

نايف بن حمود العتيبي                            

كلية العلوم

سأبقى سفيرًا للمملكة والجامعة ما حييت

من أساليب تعزيز اإلعالم التقليدي

الحذر من »نا« المندسين

فيصل بن قويد

نبض الطالب

األحمري

الرميح



لوحة الفعاليات

3 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

3 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

3 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

3 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل
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فعاليةمهرجان

فعاليةمهرجان

معرضفعالية

فعاليةفعالية

فعاليةمهرجان

مهرجانفعالية

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

امللك عبدالعزيز للإبل ٤

الوقت: من ٩�ص اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: نادي الإبل

املكان: ال�صياهد اجلنوبية للدهناء - الرحمية

كرنڤال الرعب

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

 نكهات حول العامل

الوقت:  من ٤م  اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة:  موؤ�ص�صة حممد عبداهلل مبارك

املكان: منتجع الفي�صلية »درة الريا�ص«

اإك�صرتميرز

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

حلبة التزلج

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

ريال مدريد

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند 

 �صحاري �صيتي

الوقت:  من ٤م  اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: حممية امللك خالد - الثمامة

الألعاب النارية

الوقت:  من ٩م اإىل ٩٫١٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

احلريق للحم�صيات

الوقت: من ٩٫٣٠�ص  اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ص

املكان: احلريق

فوت بارك

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

جتربة نريف

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرلند

ريا�ص �صفاري

الوقت:  من ١١�ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ريا�ص �صفارى »منتجع نوفا«
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18 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

18 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

دورةفعاليات

برنامجفعالية

معرضمهرجان

ورشةفعالية

معرضفعالية

معرضمعرض

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: بكلمات اأخرى - كتاب منهجي يف الرتجمة

Mona Baker :امل�ؤلف

املرتجم: مبارك هادي القحطاين

و�سف الكتاب:

 يقدم كتاب »بكلمات اأخرى« اأمثلة عملية ومتارين مفيدة يف جمالت علم التطبيق 

واملعلمني  للطالب  ومرجًعا  العربية  للمكتبة  اإ�سافة  ي�سكل  كما  متعددة،  وبلغات 

والباحثني يف هذا املجال. 

بيكر  منى  التطبيق  علم  واملتخ�س�سة يف جمالت  الباحثة  بتاأليفه   قامت  وقد 

و�سدر عام 1441ه�.

عن�ان الكتاب: مفاهيم كيمياء النان�

Ludovico Cademartiri :امل�ؤلف

املرتجم: نا�ضر حممد العند�س

و�سف الكتاب:

املفاهيم  تبحث  « ع�سر حمطات  النان�  كيمياء  »مفاهيم  كتاب  يتناول 

والتجميع  وال�سكل،  واحلجم،  ال�سطح،  ت�سمل:  النان�،  لعلم  الأ�سا�سية 

الذاتي، والعي�ب، والنان� حي�ي، عرب 6 تطبيقات اأ�سا�سية هي: ال�سيليكا، 

والذهب، وب�يل ميثيل �سيل�ك�سان، و�سيليند الكادمي�م، واأك�سيد احلديد 

والكرب�ن. وقد �ساهمت  هذه امل�اد يف اكت�ساف ظ�اهر جديدة واإيجاد 

حل�ل لكثري من امل�ساكل البيئية وال�سناعية والتقنية.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

مو�صم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان: الريا�ص

لغة اجل�صد يف بيئة العمل للموظفات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

النافورة الراق�صة

الوقت:   من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

مهارات التميز الوظيفي للموظفات

الوقت:   من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

عبق املا�صي

الوقت: من ٤م اإىل١٢م

اجلهة املنظمة: ثقة لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: حي حطني 

 ال�صعودي للبل�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ريا�ص ونرت وندرلند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: اأر�ص الغدير - مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

مهارات العمل �صمن فريق  للموظفات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

نايت قاردن »احلدائق الليلية«

الوقت: من ٥م اإىل  ١ �ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: املربع

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 اإح�صا�ص للعطور

الوقت:  من ٣٫٣٠م اإىل  ١٢ �ص

اجلهة املنظمة: لقاء عاملي لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق فوكو »موفنبيك �صابًقا«

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ربيع الثاين

1441ه�

( دي�سمرب )

2019م
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نُ�شرت  جديدة  درا�شة  اأو�شحت 

ثلث  من  اأكثثر  اأن   Nature مبجلة 

طالب الدكتوراه واملاج�شتري يعانون 

ب�شبب  والقلق  واالكتئاب  التوتر  من 

ا�شتطالع  اأجثثثري  حيث  الثثدرا�ثثشثثة؛ 

طلبة  من  طالب   6300 عثثدد  على 

 %36 اأن  واأظهر  العليا،  الدرا�شات 

منهم م�شابون بتوتر وقلق واكتئاب، 

وهي ن�شبة لي�شت قليلة، بل تثري القلق 

اأن  حول هوؤالء الطالب، وخ�شو�شاً 

كثرياً منهم ال يف�شحون عن االأمر اأو 

يطلبون امل�شاعدة.

كثثمثثا اأو�ثثشثثحثثت درا�ثثثشثثثة اأخثثثرى 

2018 على عدد كبري  اأجريت عام 

من طالب املاج�شتري والدكتوراه اأن 

39% من الطالب امل�شاركني  ن�شبة 

االكتئاب  مثثن  يعانون  الثثدرا�ثثشثثة  يف 

الذي ترتاوح �شدته من املتو�شط اإىل 

املعدالت خميفة  وتعد هذه  احلثثاد. 

ومثثثثثرية لثثلثثقثثلثثق، حثثيثثث بثثلثثغثثت تلك 

الن�شبة 6% فقط بني طالب التعليم 

العام، اأي اأن طالب الدرا�شات العليا 

يعانون من االكتئاب املتو�شط واحلاد 

مقارنة  اأ�شعاف   6 الث  يفوق  مبعدل 

باأقرانهم من طالب التعليم العام.

اأجثثرتثثه  الثثثذي  اال�شتطالع  ويثثعثثد 

لطالب  العلمية   Nature جملة 

مثثثن خمتلف  الثثعثثلثثيثثا  الثثثدرا�ثثثشثثثات 

يعد  واملثثثثجثثثثاالت  الثثتثثخثث�ثثشثث�ثثشثثات 

اخلثثامثث�ثثس مثثن نثثوعثثه خثثثالل ع�شر 

�شوؤال  اال�شتطالع  وت�شمن  �شنوات، 

عدة  عثثن  فيه  امل�شاركني  الثثطثثالب 

الوظيفية  اخلطط  من  بدايًة  اأمثثور 

اإىل عثثثدد �ثثشثثاعثثات الثثعثثمثثل ومثثدى 

عام،  ب�شكل  الربنامج  عن  ر�شاهم 

لكن النتائج املتعلقة بال�شحة العقلية 

القلق،  مثثن  املثثزيثثد  اأثثثثارت  للطالب 

ال  خثثطثثرية  م�شكلة  لثثوجثثود  ونبهت 

ميكن التغا�شي عنها.

مدير  جثثلثثوفثثر  م  كايللني  قثثالثثت 

الرابطة  يف  الت�شريعية  الثث�ثثشثثوؤون 

العليا  الدرا�شات  لطالب  الوطنية 

املوؤ�شف  »من  بريطانيا:  يف  واملهنية 

اأن تتوافق تلك النتائج متاماً مع ما 

عاي�شناه  ما  اإىل  باالإ�شافة  �شمعناه 

باأنف�شنا«.

مواقف بني حنيفة من الردة في 
اليمامة

عثثثثبثثثثداهلل بثثثثن حمثثمثثد 

ال�شيف

اجلمعية  مثثنثث�ثثشثثورات 

التاريخية ال�شعودية

الكتاب  هثثثذا  در�ثثثس 

مثثثواقثثثف الثث�ثثشثثكثثان يف 

من  حنيفة  بني  ديثثثار 

الثثيثثمثثامثثة،  ة يف  الثثثثثردَّ

اأهمية  مثثن  انثثطثثالقثثاً 

مثثعثثرفثثة االأحثثثثثثداث 

الثثثتثثثاريثثثخثثثيثثثة الثثتثثي 

الثثعثثهثثد  �ثثثشثثثادت يف 

العهد  وبداية  النبوي 

وذلك  والبحرين،  واليمامة  املدينة  يف  الرا�شدي 

والعنا�شر  الثثردة  ب�شاأن  واختالفها  التاريخية  الروايات  لتعدد 

الفاعلة فيها، فدرا�شة هذه الروايات ومقارنتها وحتليلها يف�شر 

بع�س االأحداث ال�شيا�شية واالقت�شادية واالإجتماعية والع�شكرية، 

الرتبة،  بخ�شوبة  ميثثتثثازان  »ُقثثثثّران«  ووادي  »الثثعثثر�ثثس«  فثثثوادي 

واالإنتاج الزراعي الوفري، وكانا يقعان على الطرق التجارية التي 

تربط اليمامة باالأقاليم االأخرى، مثل البحرين واحلجاز واليمن 

والعراق، مما جعلها اأحياًنا تتحكم يف هذه الطرق وت�شتفيد منها 

جتارتها  وت�شويق  التجارية  املحطات  بناء  يف  ال�شكان  مل�شلحة 

واإنتاجها الزراعي.

�سكان بني حنيفة

يف الف�شل االأول تطرق البحث اإىل �شكان ديار بني حنيفة، اإذ 

وادي  امتداد  على  وائل  بن  بكر  بطون  ا�شتيطان  الباحث  تناول 

بن  ُذهل  بن  �َشيبان  بن  �َشُدو�س  بني  مثل  ُقثثران  ووادي  الِعر�س 

بني  قبيلة  اإىل  اإ�شافة  وائثثل،  بن  ي�شكر  بن  ُغثثرَب  وبنثو  ُعكابَة، 

اأعطاها  مما  والب�شرية  االقت�شادية  بالقوة  متيزت  التي  حنيفة 

خرى.
ُ
نفوذا بني القبائل االأ

االإ�شالمية  الدعوة  من  حنيفة  بني  موقف  الباحث  تناول  كما 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  بني  متت  التي  املرا�شالت  بعد 

ثال 
ُ
و�شادات بني حنيفة مثل ُهوَذه بن علي احلنفي، وثمامة بن اأ

احلنفي، وما ترتب عليها من نتائج، اإ�شافة اإىل اإ�شالم ثُمامة بن 

ثال ومنعه التموين الغذائي من اليمامة عن قري�س يف مكة، اإذ 
ُ
اأ

كانت اليمامة ريف مكة.

انق�سام ال�سكان حيال الردة

اليمامة  يف  دة  الثثرِّ حركة  الباحث  در�ثثس  الثاين،  الف�شل  يف 

�شِرك يف النبوة مع الر�شول �شلى 
ُ
واإعالن ُم�شيلمة احلنفي اأنه اأ

اهلل عليه و�شلم، مما اأدى اإىل انق�شام ال�شكان يف ديار بني حنيفة 

اإىل ثالثة اأق�شام: ق�شم موؤَيد مل�شيلمة، وق�شم ثابت على اإ�شالمه، 

وق�شم �شاك مرتب�س ينتظر ما توؤُول اإليه النتائج ليحدد موقفه 

ح�شب م�شاحله ال�شخ�شية والَقَبلية، وركَّز هذا الف�شل على دور 

الّثابتني على االإ�شالم يف مواجهة املرتدين، والرد على �شبهاتهم 

وتفنيدها.

هزمية ملرتدين

اأما الف�شل الثالث، فقد خ�ش�شه الباحث للحديث عن توجه 

املرتدين،  على  الق�شاء  بق�شد  اليمامة،  اإىل  الوليد  بن  خالد 

فتناول اأعداد اجلي�س وترتيباته واملعارك التي خا�شتها القوات 

معركة  يف  بحث  ثم  م�شيلمة،  بقيادة  املرتدين  مع  االإ�شالمية 

النتائج  ثم  خاللها،  واملرتدين  امل�شلمني  مواقف  وبنيَّ  عقرباء، 

التي ترتبت عليها بعد هزمية املرتدين، ومنها اأن اخلليفة اأبا بكر 

ر�شي اهلل عنه �شمح ملُ�شلمي بني حنيفة بامل�شاركة فى الق�شاء 

على املرتدين يف البحرين، بعد اأن منع املرتدين الذين عادوا اإىل 

االإ�شالم من القبائل االأخرى من امل�شاركة يف اجلهاد.

خرائط مرفقة

اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأهثثم  ت�شمنت  فقد  اخلامتة،  اأمثثا 

الباحث.

�شليمان  بن  عمر  للزميل  اجلزيل  بال�شكر  املوؤلف  تقدم  وقد 

العقيلي الذي تف�شل بقراءة م�شودة البحث قبل تقدميه للطباعة، 

واأفاده ببع�س املالحظات، وال�شكر مو�شول للدكتور عبداهلل بن 

املُرفقة مع هذا  ر�شم اخلرائط  �شاعد يف  الذي  الوليعي  نا�شر 

�شتاذ عبداملح�شن بن حممد بن ُمعمر الذي 
ُ
البحث، كما �شكر االأ

ده ببع�س  رافقه يف رحلة ميدانية للُعَييْنَة واجُلبيلَة و�َشُدو�س وزوَّ

ال�شور القدمية لرو�شة َعْقَرباء وَوادي �َشهام »�َشالم«. 

قــــــــــــــــرأت لك..

الباحثة  اأجرتها  درا�ثثشثثة  قدمت 

هيلني بات باين وزمالوؤها يف جامعة 

االآن على  دليل حتى  اأقوى  تيني�شي 

عندما  اأكثثر  يتعلمون  االأطثثفثثال  اأن 

وبخا�شة  اأ�شغر،  ف�شل  يف  يكونون 

لعدد  اإ�شافة  االأوىل،  ال�شفوف  يف 

النتائج  توؤثر على  التي  العوامل  من 

االإنثثفثثاق  اإجثثمثثايل  منها  التعليمية، 

املعلمني،  وجثثثودة  الف�شل  وحثثجثثم 

وكذلك ثقافة املدر�شة، مبا يف ذلك 

معاً  املدر�شة  موظفي  عمل  كيفية 

وكيف  البع�س،  بع�شهم  من  والتعلم 

ي�شتجيبون الحتياجات الطالب.

ع�شوائي  ب�شكل  الباحثون  قثثام 

 12000 من  يقرب  ما  بتخ�شي�س 

طالب ومعلميهم يف ريا�س االأطفال 

حتى ال�شف الثالث يف 79 مدر�شة 

لف�شول ت�شم 13-17 طالباً اأو 22-

وا�شحة:  النتائج  وكانت  طالباً،   25
االأ�شغر  الف�شول  يف  الطالب  قدم 

اأداًء اأف�شل يف اختبارات الريا�شيات 

الف�شول  فثثوائثثد  وكثثانثثت  والثثقثثراءة، 

االأ�شغر اأكرب يف املدار�س املخ�ش�شة 

لطالب الدخل املنخف�س.

اأن  اإىل  احلديثة  االأبثثحثثاث  ت�شري 

االأ�شغر  الف�شول  يف  التعليم  فوائد 

انتقال  بعد  طويلة  لثثفثثرتة  ت�شتمر 

اإذ  الثثثتثثثايل،  الثث�ثثشثثف  اإىل  الثثطثثالب 

ي�شبحون اأكر عر�شًة الإكمال الدرا�شة 

لكن  باجلامعة.  وااللتحاق  الثانوية 

االأدلة لي�شت كافية متاماً على ما يبدو، 

االأبحاث  معظم  اأن  من  الرغم  على 

اأداء الطالب عند  ت�شري اإىل حت�شن 

تدري�شهم يف �شفوف �شغرية، اإال اأن 

اأي فوائد،  الدرا�شات مل جتد  بع�س 

هذا  كبرية يف  فجوة  لثثوجثثود  وذلثثثك 

البحث، لقد نظرت معظم الدرا�شات 

على  الف�شل  حجم  تاأثري  كيفية  يف 

وذلك  االبتدائية،  املدار�س  يف  التعلم 

من اأجل توفري بع�س الب�شرية الأولئك 

ب�شاأن  القرارات  و�شانعي  امل�شوؤولني 

اتخاذ االإجراءات املنا�شبة يف تقلي�س 

املثثدار�ثثس  لطالب  الف�شول  اأحثثجثثام 

يتلفت  مل  ولكن  والثانوية،  املتو�شطة 

اأحد على االإطالق.

الثثقثثواعثثد على  هثثذه  تختلف  قثثد 

التمويل  حثثيثثث  مثثن  وا�ثثشثثع  نثثطثثاق 

ال�شلطات  قيا�س  وكيفية  والتطبيق 

تقليل  يتطلب  حيث  الف�شل،  حلجم 

درا�شي  ف�شل  كل  الطالب يف  عدد 

وهذا  املعلمني،  من  املزيد  توظيف 

بدوره يعني اإنفاق املزيد من االأموال 

على الرواتب واملزايا.

الكاتبة  ن�شرتها  درا�ثثشثثة  ك�شفت 

تخطيط  مديرة  �شلوتر،  مثثاري  اآن 

اخلارجية  وزيثثرة  لثثدى  ال�شيا�شات 

كلنتون،  هيالري  �شابًقا  االأمريكية 

التي  واملوا�شيع  االأمثثور  اأكثثر  حثثول 

وتثري  الن�شاء  اهتمام  على  ت�شتحوذ 

يف  بينهن  واخلثثالفثثات  النقا�شات 

وترتكز  تنح�شر  اأنها  العمل،  اأماكن 

وم�شاكل  وخثثالفثثات  متطلبات  يف 

املرتتبة  وامل�شوؤوليات  اأوالً،  العائلة 

الثثذي  والثمن  العاملة  املثثثراأة  على 

واحلياة  ثانيا،  دفعه  عليها  يجب 

العملية وال�شيا�شية ثالًثا.

نف�شي  تثثقثثول: »وجثثثثدت  وكثثتثثبثثت 

بالن�شبة  منوذجية  تعترب  وظيفة  يف 

لثثلثثغثثالثثبثثيثثة الثثعثثظثثمثثى مثثثن الثثنثث�ثثشثثاء 

الذين  اأي�شاً،  والثثرجثثال  العامالت 

واأدركثثت  طويلة،  ل�شاعات  يعملون 

رمبا ما ينبغي اأنه كان وا�شحاً وهو 

يُكن  اأن احل�شول على كل �شيء مل 

مُمكناً يف عدة اأنواع من الوظائف«.

واأ�شافت: »كثريات من املوظفات 

والثثعثثامثثالت اأكثثثثر ذكثثثثاًء ومثثوهثثبثثة 

واجتهاًدا من �شركائهن الذكور، ومع 

»م�شار  على  اأنف�شهن  يجدن  ذلثثك 

فر�س  عثثن  يتخلنّي  الثثلثثعثثني،  االأم« 

امل�شتحيل  من  اأنثثه  تبنّي  وحتثثّديثثات 

حتثثقثثيثثق االنثث�ثثشثثجثثام بثثيثثنثثهثثا وبثثني 

احتياجات عائالتهن«. هذه ال�شكوى 

احلزينة اأثارت نقا�شاً دولياً، وهناك 

دخلوا  �شخ�س  ماليني  اأربثثعثثة  نحو 

الثثدرا�ثثشثثة على االإنثثرتنثثت،  لثثقثثراءة 

والعداء على حد  التعاطف  واأثثثارت 

قا�شياً  انتقاداً  �شلوتر  وتلقت  �شواء، 

الن�شوية،  احلركة  من  ف�شيل  الإثارة 

وكان هناك تعليق �شاخر من اأن امراأة 

بي�شاء ثرية مُمّيزة اأدركت االآن فقط 

بعد اأن و�شلت اإىل اخلم�شينيات من 

االأ�شل  يف  وا�شحاً  كان  ما  عمرها، 

»املوازنة  اأن  وهو  النا�س،  من  لكثري 

بني العمل واحلياة ال�شخ�شية« طغى 

واحلياة  العمل  بني  »التكامل  عليها 

ال�شخ�شية« يف اعرتاف باأن التوازن 

املثايل غري قابل للتحقيق.

يف  مثثوؤخثثًرا  ن�شر  بحث  وهثثنثثاك 

�شو�شيولوجيكال  اأمثثريثثكثثان  جملة 

ريفيو، ا�شتنتج اأن هذا »يتوّقف اإىل 

العمل  اأمثثاكثثن  قيود  على  كبري  حد 

لوارتون  درا�شة  ووجثثدت  احلالية«. 

عام 2013 اأن اأعثثداًدا متزايدة من 

اجلن�شني  من  اجلامعيني  الطالب 

يعتزمون عدم اإجناب االأطفال خوًفا 

من امل�شوؤولية.

»مشاكل العائلة« تستحوذ على نقاشات النساء في العمل

طالب الدكتوراه والماجستير أكثر عرضة للقلق واالكتئاب

حجم الصف الدراسي يؤثر على العملية التعليمية
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بييييييداأ االهيييتيييميييام بيياملييوهييوبيين 

مدرو�س,  علمي  ب�شكل  واملتفوقن 

»بينيه  الفرن�شي  الييعييامل  يييد  على 

Bient« يف بداية القرن الع�شرين 
للقدرات  اأول مقيا�س  والذي و�شع 

جيياء  ثييم  دقيييييق,  ب�شكل  الييعييقييلييييية 

االأمييريييكييي   »Terman »تييرمييان 

ونوعية  كمية  اإ�ييشييافييات  لي�شيف 

امليي�ييشيياحيية  ميييين  زادت  عييييديييييدة 

اليييتيييي متيييت خييييال الييعيي�ييشييرييينييات 

نف�شه,  الييقييرن  ميين  والييثيياثييييينييات 

بعدها  ومن  »هولنجورث«,  وبذلت 

اإ�ييشييافييييية طيلة  جيييهيييوًدا  »كييياتيييل« 

االأربعينات واأوائل اخلم�شينات من 

القرن الع�شرين. ثم خف االهتمام 

التناف�س  لزيادة  نظرا  باملوهوبن 

بن ال�شرق والغرب يف ال�شباق نحو 

باحلا�شوب  االهتمام  وزاد  الف�شاء 

اأوائييل  حتى  والعلوم  والريا�شيات 

الييثييمييانييييينييات والييتيي�ييشييعييييينيييييات من 

الييقييرن  واأوائييييل  الع�شرين  الييقييرن 

حيث  والع�شرين,  احلييادي  القرن 

ظيييهيييرت جمييمييوعيية مييين االأفيييكيييار 

يف جمييييال املييوهييبيية واملييوهييوبيين 

عييلييى يييد »رونيييييزويل« و»جيياردنيير« 

و»�ييشييتييرنييرج« وغييرهييم, وبييرزت 

مبادئ  بتطبيق  تطالب  اأ�ييشييوات 

وتخ�شي�س  تارة  والت�شريع  االإثييراء 

وبع�س  بييل  تيييارة  ال�شفوف  بع�س 

تارة  للموهوبن  الكاملة  املدار�س 

اأخرى.

وانييتييقييل االهييتييمييام بيياملييوهييوبيين 

وا�شح  ب�شكل  العربي  الييوطيين  يف 

القرن  من  الت�شعينيات  بداية  منذ 

املراكز  ت�شكلت  حيث  الع�شرين, 

وكييييرت اليييليييقييياءات واملييييوؤمتييييرات 

وعيييقيييدت الييييييييدورات واليييراميييج 

وامل�شرفن  للمعلمن  التاأهيلية 

الناقد  التفكر  مهارات  الإك�شابهم 

باملوهوبن  واالهتمام  واالإبييداعييي 

وزادت  ورعييايييتييهييم  واملييتييفييوقيين 

احلادي  القرن  يف  ملحوظ  ب�شكل 

والع�شرين.

اإطاق            مت  احلبيبة  ويف مملكتنا 

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�ش�شة 

على  »موهبة«  واالإبيييداع  للموهبة 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  يد 

1999م,  عييييام  اهلل-  -رحيييميييه 

وحتييظييى بيياالهييتييمييام والييدعييم من 

ال�شريفن  احلييرميين  خيييادم  مييقييام 

امليييليييك �ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز 

باأهمية  منه  اإمياًنا   - -حفظه اهلل 

رعاية املوهبة واالإبداع.

للم�شاهمة  املوؤ�ش�شة  وت�شعى 

للموهبة  وطنية  منظومة  بناء  يف 

الييعييربييييية  واالإبيييييييداع يف املييمييلييكيية 

الييي�يييشيييعيييوديييية, وطييييييييورت خييطيية 

ا�ييشييراتيييييجييييية لييرعيياييية املييوهييبيية 

واالإبداع ودعم االبتكار, ا�شر�شاداً 

ومب�شاهمة  الييدولييييية  بييالييتييجييارب 

خيييراء دولييييين وحمييلييييين, وذلييك 

يف  الفاعلة  امل�شاهمة  اإىل  �شعياً 

اململكة   روؤييية  م�شتهدفات  حتقيق 

.2030

و�شلوكية  ونف�شية  عقلية  خ�شائ�س  هناك 

يتميز بها املبدعون واملوهوبون..

اأوالً: خ�شائ�س عقلية:

ميتاز  امل�شكات:  �س  تلُمّ يف  احل�شا�شية   -

املييبييدع بيياأنييه ييييدرك امليي�ييشييكييات يف املييواقييف 

اأكر من  يتلم�س  اأكر من غره؛ فقد  املختلفة 

م�شكلة تلح ويبحث عن حل لها, يف حن يرى 

االآخرون اأن كل �شيء على ما يرام اأو يتلم�شون 

م�شكلة دون غرها.

- الطاقة: تتمثل يف القدرة على ا�شتدعاء 

زمنية  فرة  يف  االأفكار  من  ممكن  عدد  اأكيير 

يييزداد  القدرة  تلك  وبييازدييياد  ن�شبياً,  ق�شرة 

تنق�شم  الطاقة  وهذه  قابليته,  وتنمو  االإبداع 

وطاقة  لفظية  وطيياقيية  فكرية  طاقة  اإىل 

تعبرية.

زوايا  تغير  على  القدرة  وتعني  املرونة:   -

التفكر من جميع االجتاهات, من اأجل توليد 

الذهنية  القيود  ميين  التخل�س  عيير  االأفييكييار 

خال  ميين  اأو  التلقائية«,  »املييرونيية  املتوهمة 

اإعادة بناء اأجزاء امل�شكلة »املرونة التكّيفية«.

- االأ�شالة: وتعني القدرة على اإنتاج االأفكار 

االأفكار  بقيمة  وتقا�س  املكررة,  اجلديدة وغر 

ال بعددها, ب�شرط كونها مفيدة وعملية.

اأن  الدرا�شات  من  العديد  اأثبت  الذكاء:   -

واإمنييا  ليياإبييداع,  �شرطاً  لي�س  املرتفع  الييذكيياء 

ي�شاف  االإبييداع,  الإنتاج  العادي  الذكاء  يكفي 

اإليه الركيز.

ثانياً: خ�شائ�س نف�شية:

- الثقة بالنف�س واالعتداد بقدراتها.

وحييب  االإرادة  وميي�ييشيياء  الييعييزمييية  قيييوة   -

املغامرة.

- القدرة العالية على حتمل امل�شوؤوليات.

- تعدد امليول واالهتمامات.

- عدم التع�شب.

- امليل اإىل االنفراد يف اأداء بع�س االأعمال, 

على  عالية  وقييدرة  اجتماعية  خ�شائ�س  مع 

اكت�شاب االأ�شدقاء.

- االت�شاف بال�شلوك املرح.

على  والتعرف  الييذات  نقد  على  القدرة   -

عيوبها.

ثالثاً: خ�شائ�س �شلوكية متفرقة:

بالقراءة  واال�شتطاع  اال�شتك�شاف  حب   -

واملاحظة والتاأمل.

- امليل اإىل النقا�س الهادئ.

- االإميان غالباً باأنه قادر على تقدمي االأكر 

يف جمال االإبداع.

- دائم التغلب على العائق الذي ي�شرفه عن 

االإنتاج والعطاء.

الظهور  حب  عن  بعيًدا  باإخا�س  البذل   -

يف  منه  ورغبة  املن�شب  عن  للبحث  وال�شهرة 

العطاء وحتقيق لذة االكت�شاف.

وهييينييياك بييعيي�ييس املييقييايييييي�ييس واالخيييتيييبيييارات 

على  للتعرف  املعا�شرين  بع�س  يطبقها  التي 

االخييتييبييارات  تييلييك  وتييقييوم  املييبييدع,  ال�شخ�س 

م�شتوى  تقي�س  التي  االأ�شئلة  بع�س  طرح  على 

بن  الفارق  وحتدد  الت�شرف,  وح�شن  الثقافة 

يف  تعتمد  العقلي,  وامل�شتوى  العمري  امل�شتوى 

منها  وق�شم  وتفكيكها  الييرمييوز  على  بع�شها 

املعريف  االإرث  على  االأ�شا�س  بالدرجة  يعتمد 

االختبارات  تلك  لكن  ال�شخ�س,  يحفظه  الذي 

يف الغالب لي�شت دقيقة النتائج؛ حيث ي�شعف 

من م�شداقيتها ودقة نتائجها, عوامل متعددة 

للفرد,  واالجتماعية  االأ�شرية  البيئة  كطبيعة 

وامل�شتوى الثقايف واحل�شاري فيهما.

بداية االهتمام بالموهوبين

فكر خارج 
الصندوق

خصائص المبدعين والموهوبين

صورة نقدية

أجمل تعليق

لقد اأ�شبح �شراء الكماليات عادة ا�شتهاكية 

وظاهرة �شلوكية �شارة لكثر من املجتمعات, 

خا�شة بعد انت�شار املتاجر االإلكرونية التي 

تعر�س ال�شلع ب�شكل جذاب, وكذلك تطبيقات 

التو�شيل ال�شريع.

عبد �ملالك حممود عبد�ملالك �آدم

كلية علوم �لأغذية و�لزر�عة

ق�سم �لإنتاج �لنباتي

قضية طالبية

كيف تستثمر إجازتك؟
منا:  كييل  يت�شاءل  الييدرا�ييشييي,  الييعييام  اإجيييازة منت�شف  قييدوم  مييع 

يجعلها  عمًا  �شاأجنز  اأين  اأم  كغرها؟  االإجييازة  هذه  �شتكون  هل 

ا�شتثنائية؟ �شوؤال يخبئ خلفه �شيئاً من الطموح والهمة, واأعتقد اأنه 

ينبغي على كل �شخ�س اأن ي�شاأل نف�شه �شوؤاالً كهذا؛ الأن االإجازة هي 

الوقت املنا�شب الأن نكت�شف اأنف�شنا واأن نق�شي اأوقاتنا فيما نحب 

بعيداً عن اأجواء الدرا�شة و�شيق الوقت.

تطوعي عمل 

من  مع جمموعة  امل�شاركة  ال�شخ�س  باإمكان  �شعيد:  بن  حممد 

اأ�شدقائه الإجناز عمل تطوعي اأو اأن يقوم به مبفرده. على �شبيل 

املثال, يوجد يف كل حي الكثر من العمال واخلدم االأعاجم فهل فكر 

اأحدنا يوماً بتعليمهم القراءة ال�شحيحة للقراآن, وخ�شو�ًشا فاحتة 

الكتاب؟ متى اآخر مرة زرت م�شت�شفى النقاهة؟ باإمكانك ا�شطحاب 

بع�س االأ�شدقاء ملثل تلك االأماكن للرويح عن املر�شى اأوالً والأخذ 

العرة ثانياً, االأفكار التطوعية كثرة ف�شارع بتبني اأحدها باإخا�س 

وجدية لتك�شب االأجر يف االآخرة مع خرة و جتربة دنيوية.

�أحالمك تقدم نحو 

عبدالرحمن امل�شعود: االإجازة تعتر فر�شة للخطوة االأوىل نحو 

م�شروعي وحلمي ال�شخ�شي, و�شوف اأ�شتثمرها بالتقدم نحو حتقيق 

حلمي املتمثل يف التجارة االإلكرونية, حيث اإنني اأنوي اإطاق متجر 

اإلكروين يوفر كل ما يحتاجه ال�شباب من برامج ودورات تدريبية 

اأو اجلامعية,  الثانوية  املرحلة  كانوا يف  �شواء  مبختلف م�شتوياتهم 

اأن جل�شمي  اأن�شى قبل هذا  وال  ا�شتثنائية,  اإجييازًة  اأجعلها  و�شوف 

ونف�شي علي حًقا, فاال�شتجمام والرويح ال يقان اأهميًة عن العمل.

لالأ�سرة بر�مج 

اأول  بداية  مع  اأهله  ين�شى  ال�شباب  الكثر من  العجمي:  مبارك 

اأيام االإجازة, وهذا تق�شر كبر بحق االأهل, اأمك واأبوك �شيفرحان 

كثراً حينما ي�شاهدانك تقوم بدور فاعل يف اأ�شرتك وبن اإخوتك, 

وم�شابقات  ثقافية  برامج  اأعييددت  لو  اإجييازة ممتعة  �شتكون  حتماً 

اأعتزم جتهيز مكتبة �شغرة الإخوتي  االإجازة,  تناف�شية على مدار 

التي  بالكتب  ومياأه  به  يعتني  الرفوف  من  ا  رفًّ منهم  لكل  واأجعل 

يقراأها, ومن يقراأ كتباً اأكر فاإنه الفائز يف النهاية, وبعد قراءة كل 

من  الكتاب  يحويه  االأ�شرة مبا  ي�شارك  اأن  القارئ  على  فاإن  كتاب 

فوائد.

وبر�مج تدريبية دور�ت 

االإجازة  واملعرفة �شيجد يف  العلم  الباحث عن  مريع بن حمود: 

تكر  حيث  التدريبية,  والرامج  الييدورات  حل�شور  ذهبية  فر�شة 

يف االأيام احلالية عرو�س الدورات يف خمتلف العلوم, وتكر اأي�شاً 

الرامج التدريبية العملية, واأنت يكر لديك وقت الفراغ اأي�شاً, فلم 

ال تقتن�س الفر�شة وحت�شل على خرة ومعرفة ت�شتفيد منهما يف 

حياتك!

موؤقتة وظيفة 

عبدالعزيز العبداهلل يعتزم االلتحاق بوظيفة موؤقتة بالتزامن مع 

فعاليات مو�شم الريا�س, ويرى اأن اأهمية العمل تكمن يف اأن املوظف 

يكت�شب خرات واأخاقيات خا�شة ال يجدها على مقاعد الدرا�شة 

حيث ال توجد �شوى يف مكان العمل, فاالن�شباط وترتيب االأولويات 

واحرام الوقت والعمل اجلماعي تُعد من اأهم ما متنحه الوظيفة 

للموظف, وبعد ذلك كله ال باأ�س ب�شيء من املال.



اأ.د. عبداهلل بن نا�صر الوليعي

ق�صم اجلغرافيا، كلية الآداب

اختتم موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ 

ديبب�ببصببمببر   15 يف  مببببدريببببد  يف   »COP25«

2019، حيث ف�صل املتفاو�صون يف التو�صل 
اإىل اتفاق ب�صاأن املادة ال�صاد�صة من اتفاقية 

�صوق  اآلببيببات  تفا�صيل  ب�صاأن   2015 باري�س 

الببكببربببون، وقببد ركببزت الببوفببود مببن نحو 200 

باري�س  لتفاقية  ال�صاد�صة  املبببادة  على  دولببة 

يف  التفاق  تنفيذ  بكيفية  اخلا�صة   2015
بناء اآلية �صوق الكربون العاملية.

ويف اجلببلبب�ببصببة اخلببتببامببيببة، اأعبببرببببت الببوفببود 

امل�صاركة من معظم الدول عن اأ�صفها لف�صل 

ال�صاد�صة،  املبببادة  ب�صاأن  اتببفبباق  اإىل  التو�صل 

ومت تاأجيل الكثري من الأمور لإجراء مزيد 

 »COP26« من املناق�صات يف املوؤمتر املقبل

كما  املقبل.  الببعببام  بريطانيا  جال�صجو  يف 

اخببتببلببف املبب�ببصبباركببون بببالببطببمببوحببات اخلببا�ببصببة 

مبببواجببهببة الببتببغببري املبببنببباخبببي، حببيببث يتطلع 

اأكببببر طببمببوحببًا، ولكن  اأهبببببداف  البببببعبب�ببس اإىل 

البببببعبب�ببس الآخبببببر يببريببد اللبببتبببزام ببببالأهبببداف 

وبهذه  باري�س.  اتفاقية  املن�صو�س عليها يف 

املنا�صبة راأيببت اأنه من املنا�صب احلديث ولو 

باخت�صار �صديد عن هذا املو�صوع ال�صائك.

ظواهر جيولوجية غريبة

ي�����ش��ع��ر �ل��ع��ل��م��اء ب���احل���رة �أم�����ام بع�ض 

�لتي  و�لت�شاري�شية  �جليولوجية  �لظو�هر 

�حلا�شرة،  �ملناخية  بيئتهم  يف  غريبة  تبدو 

عظام  من  وف��رة  حفريات  على  ُع��ر  فقد 

�لذي  �لنوع  نف�ض  من  و�أ�شنانه  �لنهر  فر�ض 

يعي�ض يف �شرقي �أفريقيا �ليوم يف �إر�شابات 

فرتة مناخية دفيئة بجنوب �شرقي �إجنلرت�، 

�لنهر  �أفر��ض  من  قطعاناً  �أن  على  يدل  ما 

100.000 عام يف  عا�شت هناك منذ نحو 

لظروف  م�شابهة  كانت  رمب��ا  ظ��روف  ظ��ل 

�أفريقيا �شبه �ملد�رية.

�لبحر�ت  حافة  ور�ء  كثرة  مو�قع  ويف 

�ل�شمالية  �لو�شطى  �ملناطق  يف  �لعظمى 

للواليات �ملتحدة عر على بقايا نباتية تدل 

على �أن تلك �ملنطقة كانت فيما �شبق ت�شبه 

يف  حالياً  توجد  �لتي  مثل  �لقطبية  �ملناطق 

�شمايل كند�. كما عر على مرجان متحفر 

�أال�شكا  يف  �لقدمية  �جلرية  �الأح��ج��ار  يف 

�ملياه  يف  �حلديثة  �شاللته  تعي�ض  �لقطبية 

�ملد�رية �لد�فئة.

تغري مناخي

�ك��ت�����ش��ف ع��ل��م��اء �جل��ي��ول��وج��ي��ا �ل��ذي��ن 

يف  �جلليد  من  �خلالية  �ملناطق  ��شتك�شفو� 

�لقارة �لقطبية �جلنوبية طبقات من �لفحم 

�أنها تطلبت  �لنبات ال بد  �أحافر من  ت�شم 

مناخاً رطباً ود�فئاً كي تبقى، ويف كل حالة 

من تلك �حلاالت حدث تغر مهم يف �ملناخ 

�ملحلي حيث تختلف �لنباتات �حلا�شرة بتلك 

نر�ها  �لتي  �ملتحفرة  �الأ�شكال  عن  �ملناطق 

حمفوظة يف �ل�شجل �جليولوجي.

وجود  تاأكيد  على  �حلفريات  دل��ت  وق��د 

بْع �خلايل، فمن �حلفريات  �لرُّ بحر�ت يف 

�لتي وجدت يف بطون �لبحر�ت �أ�شنان فر�ض 

نهر وكاأنها قد فقدت باالأم�ض، و�لثور طويل 

و�حلمر  �لربية،  و�الأغ��ن��ام  و�ملاعز  �لقرن، 

وال  و�لظباء.  و�ملها،  و�جل��م��ال،  �لوح�شية، 

�إىل  �أن هذه �حليو�نات كانت يف حاجة  بد 

�ملاء لكي تعي�ض يف منطقة كالربع �خلايل. 

كما وجدت �أ�شد�ف حمارية على بعد مئات 

للربع �خلايل،  �أقرب بحر  �لكيلومرت�ت من 

�إ�شافة �إىل �أدو�ت حجرية منحوتة منت�شرة 

يف �ملناطق �ملجاورة للبحر�ت.

حمددات املناخ

�لعو�مل  من  عدد  بو��شطة  �ملناخ  يتحدد 

�ملختلفة، ولكن �أهمها جميعاً درجة �حلر�رة 

�ملجال  ويتكيف  و�ل��ري��اح،  و�لغيوم  و�ملطر 

بحيث  �مل��ن��اخ،  م��ع  بعيد  ح��د  �إىل  �حل��ي��وي 

جمموعة  مناخية  منطقة  ك��ل  يف  ي��وج��د 

ورغ��م  و�لنباتات،  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  متميزة 

�ملناطق  بع�ض  يف  و�لنباتات  �حليو�نات  �أن 

مناطق  يف  فهي  �ملناخ،  مع  �ت��ز�ن  حالة  يف 

�أخرى قد تعر�شت لتغر حديث �أدى ببع�ض 

�أو �النقر��ض، ويف تلك  �إىل �لهجرة  �الأنو�ع 

من  �حلالية  �الأن����و�ع  متثل  ال  ق��د  �ملناطق 

بل  متميزة،  جمموعة  و�حليو�نات  �لنباتات 

جمموعة ما تز�ل تتكيف مع �لتغر �لبيئي، 

�أخرى  �أن��و�ع  هناك  �حلفريات  جانب  و�إىل 

تدل  �لتي  �ل�شاذة  �جليولوجية  �ملالمح  من 

على �لتغر �ملناخي من �حلالة �لرطبة �إىل 

�حلالة �جلافة ثم �لعك�ض وهكذ�.

اإقرار بالتفاوت

�ل�شتاء  �أن  وحقيقة 

�مل��ا���ش��ي ك����ان �أ���ش��د 

ب������رودة م���ن �ل�����ش��ت��اء 

�أن  �أو  �شبقه،  �ل���ذي 

�ل�������ش���ي���ف �مل���ا����ش���ي 

ك��ان �أك���ر م��ط��ر�ً من 

�شبقه  �ل��ذي  �ل�شيف 

على  دل���ي���اًل  ي��ع��د  ال 

يقوم  �أن  بد  فال  م�شتمر  تغر  �ملناخ يف  �أن 

�الإقر�ر بالتفاوتات �ملناخية على تغر�ت يف 

�لظروف �ملتو�شطة عرب عدد من �الأعو�م ال 

يتماثل فيها �ثنان على �الإطالق. فاإذ� مرت 

�ل��ع��ادي فال  �لطق�ض غر  �أع���و�م من  ع��دة 

قائم،  �لتغر  �أن  ذلك  ي�شتنتج من  �أن  يجوز 

�أما يف حال ��شتمر�ر �جتاهات معينة لعقود 

فقد ي�شر ذلك �إىل حتول نحو حالة مناخية 

جديدة.

�أن بو�شعه  �إال حديثاً  ومل يدرك �الإن�شان 

على  �لتغر  ي��الح��ظ  �أن  حياته  �أث��ن��اء  يف 

و�شاحب  ملحوظة،  ب�شورة  �لعامل  مناخات 

هذه  تاأثر  من  متز�يد  قلق  �الإدر�ك  ذل��ك 

�لتغر�ت على �الأحو�ل �ل�شائدة يف �ملجتمع، 

يف  �لب�شرية  لالأن�شطة  �ملحتمل  �الأث��ر  وكذ� 

مناخ �الأر�ض.

اأ�صباب التغري املناخي

تف�شر  قد  عديدة  �أ�شباب حمتملة  هناك 

�لتغر �ملناخي، ولكن ي�شعب ترجيح �أحدها 

�لتغر  �أ�شباب  معرفة  وتعد  �الآخ���ر،  على 

�ملناخي مهمة جد�ً الأننا لو عرفنا - مثاًل - 

�أن �الأن�شطة �لب�شرية كحرق �لوقود �حلفري 

»فحم، نفط، غاز طبيعي« من �أ�شباب �لتغر 

�ملناخي ل�شار باإمكاننا معاجلة هذ� �لو�شع 

�لوقود  ه��ذ�  ح��رق  من  �لتقليل  طريق  عن 

و�لبحث عن بد�ئل �أقل �شرر�ً. ولكن �إذ� كان 

طبيعية  بعمليات  حمكوًماً  �ملناخي  �لتغر 

فقط فلن نهتم باأثر �الأن�شطة �لب�شرية على 

�لغالف �جلوي وما قد ي�شببه ذلك من تغر 

مناخي، ومن �الأ�شباب �لرئي�شية �لتي يعتقد 

�أنها ت�شبب �لتغر �ملناخي �لعو�مل �لفلكية، 

و�لعو�مل �جليولوجية، وتغير �لب�شر ملالمح 

�شطح �الأر�ض وتركيب �لغالف �جلوي.

الت�صخني احلراري

�حل��ر�ري  �لت�شخني  �أن  �لعلماء  �أك��د  لقد 

ثاين  �نبعاث  �إىل  �الأق��ل  على  جزئياً  يرجع 

�لب�شرية،  �الأن�شطة  ب�شبب  �لكربون  �أك�شيد 

وحذرو� من �أنه ما مل تنق�ض خمرجات ثاين 

معدل  ف��اإن  كبرة  بن�شبة  �لكربون  �أك�شيد 

درجة �حلر�رة �لعاملية 

ق����د ي���زي���د ب���ح���دود 

مئوية  درج����ات  �أرب����ع 

�لو�حد  �لقرن  خ��الل 

و�ل��ع�����ش��ري��ن، ورغ���م 

ه��ذ� �الإج��م��اع، هناك 

�الأم��ور  م��ن  جمموعة 

غر موؤكدة، فنحن ال 

نعرف على نحو �ليقني �ل�شرعة �لتي تتز�يد 

�إن هذ�  �إذ  �أك�شيد �لكربون،  بها ن�شبة ثاين 

يتوقف على مدى ��شتمر�ر ��شتخد�م �لعامل 

�أننا ال نعرف  للوقود �حلفري باأنو�عه. كما 

�الأكرب يف  �لدور  له  �ملاء -�لذي  �إذ� كان  ما 

�أك�شيد  ثاين  بزيادة  �شيتاأثر  �ملناخ-  توجيه 

�لكربون، ولذلك فدورنا هو �لتخمني فقط 

�حل��ر�ري  للت�شخني  �ملكانية  �لتاأثر�ت  عن 

�لعو��شف  م�����ش��ار�ت  �شتتغر  ه��ل  م��ث��ل: 

و�ملنخف�شات �جلوية �حلركية؟ هل �شتتغر 

كمية ما ي�شتقبله مكان ما من �أمطار وثلوج �أو 

حر�رة؟ كيف �شتتاأثر �لنباتات و�حليو�نات؟ 

كيف �شتوؤثر هذه �الأمور على م�شتوى �شطح 

م�شتوى  على  �لطاقة  و��شتهالك  �لبحر، 

�لعامل، وكميات �لغذ�ء �لعاملي؟

عوامل اخلطورة

من �أكر �آثار �لت�شخني �حلر�ري خطورة 

هو �الرتفاع �لعاملي يف م�شتوى �شطح �لبحر 

�شيهدد  �أمتار مما  �إىل خم�شة  مبقد�ر مرت 

�ل�شو�حل،  ق��رب  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ا���ض 

م��ن غ��رق مفاجئ،  ي��اأت��ي �خلطر  ورمب��ا ال 

لكن �خلطر �لد�هم قد يكون من �لعو��شف 

�ل�شو�حل  على  �أحياناً  تهب  �لتي  �مل��دم��رة 

وت�شبب �أمو�جاً عاتية قد حتمل مياه �لبحر 

بعيد�ً نحو �لد�خل.

للت�شخني  �الأخ�������رى  �ل���ع���و�ق���ب  وم����ن 

بع�ض  يف  �مل��ي��اه  كميات  �إنقا�ض  �حل���ر�ري 

و�لنتح  �لتبخر  زي���ادة  طريق  ع��ن  �ملناطق 

�إىل  ت��وؤدي  �لتي   evapotranspiration
زيادة يف �لعجز �ملائي. ويوؤكد بع�ض �لعلماء 

مزيد  �إىل  يوؤدي  قد  �حلر�ري  �لت�شخني  �أن 

من �الأمطار مما �شيعو�ض �لزيادة يف �لتبخر 

و�لنتح، كما �أنه قد يطيل مو��شم �لزر�عة يف 

مناطق مل تعهد ذلك مثل �لعرو�ض �لو�شطى 

و�ل�شمالية �لعاملية.

غازات الحتبا�س احلراري

�أ�شا�شي  ب�شكل  �جل��وي  �لغالف  يتاألف 

هذ�ن  ويو�جه  و�الأك�شجني،  �لنرتوجني  من 

�الإ�شعاع  �لتقاط  جّمة يف  �شعوبات  �لغاز�ن 

ال  لذلك  �ملتذبذبة،  �حلركة  ويف  �حل��ر�ري 

يندرجان �شمن غاز�ت �الحتبا�ض �حلر�ري، 

ببنية  فتتمتع  �الأخ�����رى  �جل��زي��ئ��ات  �أم����ا 

تُ�شاعدها على �لتقاط �حلر�رة. 

�الحتبا�ض  غ��از�ت  �أب��رز  �مل��اء  بخار  ويُعد 

�لغالف  يف  عالقاً  يظل  �أن��ه  �إال  �حل���ر�ري، 

وتتاأثر كمية  �إال،  لي�ض  لفرتة وجيزة  �جلوي 

ب��خ��ار �مل���اء �مل���وج���ودة يف �ل��غ��الف �جل��وي 

�الأخ��رى  �حل��ر�ري  �الحتبا�ض  غ��از�ت  بفعل 

الأن �لهو�ء �الأكر �شخونة ي�شبب �ملزيد من 

�لتبخر من �ملحيطات على �الأخ�ض. 

ولذلك يرتكز �لنقا�ض �لد�ئر حول ظاهرة 

�الإن�شان  بفعل  �ملتولدة  �حلر�ري  �الحتبا�ض 

بغاز�ت �الحتبا�ض �حلر�ري  ي�شمى  على ما 

غ��از�ت  �أهمها  من  و�لتي  �الأم���د«،  »طويلة 

و�أك�شيد  و�مل��ي��ث��ان  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  ث��اين 

هذه  وتتحمل  و�لكلوروفلوروكربون،  �لنرتوز 

من  باملائة   97 من  �أكر  م�شوؤولية  �لغاز�ت 

طويلة  ل��ل��غ��از�ت  �ملبا�شر  �ل��ت��اأث��ر  �إج��م��ايل 

�لعمر وتاأثرها على كمية �حلر�رة �لتي يتم 

�حتجازها د�خل �لغالف �جلوي.

 تفا�صري متعار�صة 

�لتفا�شر،  ه��ذه  ي��ع��ار���ض  ف��ري��ق  ه��ن��اك 

�لتي  �الأ�شباب  من  �لعديد  هناك  �أن  ويرى 

زي��ادة  ت�شبب  م��ن  �لتاأكد  ع��دم  �إىل  تدعو 

ظ��اه��رة �الح��ت��ب��ا���ض �حل����ر�ري يف �رت��ف��اع 

�إذ يرى  �الأر�ض،  درجة �حلر�رة على �شطح 

درجة  و�نخفا�ض  الرتفاع  دور�ت  هناك  �أن 

�الأر���ض  مناخ  و�أن  �الأر����ض،  �شطح  ح���ر�رة 

ي�شهد طبيعياً فرت�ت �شاخنة وفرت�ت باردة؛ 

م�شت�شهدين بالفرتة �جلليدية �أو �لباردة ما 

بني �لقرن 17 و18 يف �أوروبا، و�أن �رتفاعاً 

يف درجة حر�رة �الأر�ض بد�أ من عام 1900م 

ثم  �الأربعينيات،  منت�شف  حتى  و��شتمر 

بد�أت يف �النخفا�ض يف �لفرتة بني منت�شف 

حتى  �ل�شبعينيات،  ومنت�شف  �الأربعينيات 

�إنهم تنبوؤو� بقرب حدوث ع�شر جليدي �آخر، 

�الرتفاع  �الأر���ض يف  بد�أت درجة حر�رة  ثم 

فكرة  �لثمانينيات  م��ع  وب���د�أ  �أخ���رى،  م��رة 

ت�شبب زيادة ظاهرة �الحتبا�ض �حلر�ري يف 

�رتفاع درجة حر�رة �الأر�ض.

نظام مناخي معقد

�حلا�شوب  بر�مج  ق�شور  على  ويوؤكدون 

�لتغر�ت  باحتماالت  للتنبوؤ  ت�شتخدم  �لتي 

�ملناخية �مل�شتقبلية يف م�شاهاة نظام �ملناخ 

للكرة �الأر�شية، الأنهم يرون �أن هذ� �لنظام 

موؤثر�ت  هي  به  يوؤثر  وما  »معقد«  �ملناخي 

�شديدة �لتعقيد، تفوق قدر�ت �أ�شرع و�أذكى 

�أجهزة �حلو��شيب وقدر�ت �لعلماء ما ز�لت 

�لتنبوؤ  معه  ي�شتحيل  �أو  ي�شعب  �شئيلة مما 

�ل�شحيح بالتغر�ت �ملناخية طويلة �الأمد.

هذ� �لتف�شر يريح كثر�ً من �لدول �مللوثة 

من  �أو  م�شوؤوليتها  من  �لتهرب  لها  ويتيح 

ذنبها يف �رتفاع درجات �حلر�رة، ولو متعنا 

يف �ل�شكل �ملرفق عن مدينة �لريا�ض لر�أينا 

تقلبات خالل  �شهدت  درج��ات �حل��ر�رة  �أن 

35 عاماً �الأخرة بني مد وجزر، لكن هناك 
�ملعهود  غر  على  لالرتفاع  ب�شيطة  نزعة 

�حلديث  بد�أ  ولذلك  �ل�شيف،  يف  وبخا�شة 

يدور بني �لنا�ض عن تاأخر بد�ية زر�عة بع�ض 

با�شتخد�م  بدئ  كما  وح�شادها،  �ملحا�شيل 

�ملكيفات يف مناطق مل تعهد ذلك.
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نهاية مخيبة لآلمال لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 
»COP25« المناخ

»أعربت الوفود المشاركة عن أسفها 
لفشل التوصل إلى اتفاق وتم 

تأجيل كثير من األمور إلجراء مزيد 
 »COP26« من المناقشات في مؤتمر

في بريطانيا العام المقبل«

»أهم غازات االحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز وتتحمل هذه 
الغازات مسؤولية أكثر من 97 بالمائة من إجمالي االحتباس الحراري«

»من أكثر آثار التسخين الحراري خطورة هو االرتفاع العالمي في مستوى سطح البحر 
بمقدار متر إلى خمسة أمتار مما سيهدد الناس الذين يعيشون قرب السواحل«

تاأثري الحتبا�س احلراري 

على نهر موير اجلليدي يف 

اآل�صكا بني فرتتني



يحقق  �أنه  في�سبوك،  موقع  �أعلن 

يف تقرير ب�ساأن ن�سر معلومات على 

�سبكة �لإنرتنت تتعلق باأ�سماء و�أرقام 

هو�تف �أكرث من 267 مليون �سخ�ص 

من م�ستخدميه.

وك��ان��ت ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات ه��ذه 

�أحد  منتدى  على  للتنزيل  متوفرة 

يعود  �لذي  �لإلكرتونيني  �لقر��سنة 

وفق  �لإجر�مية،  �ل�سبكات  لإح��دى 

مدونة على موقع »كومباريتيك«.

في�سبوك  با�سم  متحدث  وق���ال 

ل��ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص »ن��ح��ن ن��ن��ظ��ر يف 

�لق�سية، لكننا نعتقد �أنه من �ملرجح 

�أن هذه �ملعلومات مت �ل�ستيالء عليها 

قبل �إحد�ث تغيري�ت على �ملوقع يف 

حلماية  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت 

بيانات �لنا�ص ب�سكل �أف�سل«.

�إن  »كومباريتيك«  مدونة  وقالت 

�ل��ب��اح��ث يف �أم���ن �لإن���رتن���ت، بوب 

�لبيانات  قاعدة  �كت�سف  ديا�سينكو، 

هذه �لتي كان �لو�سول �إليها متاًحا، 

م�ستخدمي  �أ����س���م���اء  وت�����س��م��ن��ت 

و�أرقام  مرورهم،  وكلمات  في�سبوك، 

ه��و�ت��ف��ه��م. ومت �لإب����الغ ع��ن ه��ذ� 

�لبيانات  قاعدة  لتختفي  �لكت�ساف 

مل  بحيث  �خلمي�ص،  بحلول  لحًقا 

تعد متاحة وفق »كومباريتيك«.

�لبيانات  �لك�سف عن هذه  وياأتي 

�مل�سروقة يف �لوقت �لذي ت�سعى فيه 

�ل�سبكة �لجتماعية �لعمالقة لإعادة 

بناء �لثقة مع م�ستخدميها وتخفيف 

خماوفهم ب�ساأن حماية معلوماتهم.

وق����ال م��ن��ّظ��م��ون �أم��ريك��ي��ون يف 

�سركة  �إن  �ل�سهر  ه��ذ�  �سابق  وق��ت 

�ل�ست�سار�ت �لربيطانية »كامربيدج 

بف�سيحة  تورطت  �لتي  �أنالتيكا«، 

بيانات  �سرقة  على  تنطوي  هائلة 

في�سبوك، قامت بخد�ع م�ستخدمي 

�ل�سبكة جلمع معلوماتهم �ل�سخ�سية 

و�لت�سرف بها.

�لفيدر�لية  �لتجارة  جلنة  وقالت 

مار�ص  يف  ب��د�أ  �ل��ذي  حتقيقها  �إن 

���س��رك��ة  �أن  �إىل  خ��ل�����ص   2018
مت  �لتي  �ل�سيا�سية  �ل�ست�سار�ت 

حلها »�ساركت يف ممار�سات خادعة 

جلمع �ملعلومات �ل�سخ�سية لع�سر�ت 

في�سبوك  م�ستخدمي  من  �ملاليني 

و��ستهد�فهم  كناخبني  لتو�سيفهم 

لحًقا«.

�ل�سركة  �أن  �للجنة  و�أ���س��اف��ت 

ل�سالح  عملت  �ل��ت��ي  �لربيطانية، 

لعام  �لرئا�سية  تر�مب  حملة دونالد 

»م�سللة«  �دع��اء�ت  قدمت   ،2016
عندما �جتذبت م�ستخدمي في�سبوك 

للقيام ب�»�ختبار لل�سخ�سية«، متعهدة 

معلومات  �أي  بتنزيل  تقوم  لن  باأنها 

�سخ�سية.

بعا�سفة  �ل��ق�����س��ي��ة  وت�����س��ب��ب��ت 

ح���ول م�����س��األ��ة ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ان��ات، 

»كامربيدج  �أن  �لك�سف  مت  عندما 

�إن�ساء  على  ق��ادرة  كانت  �أنالتيكا« 

من  للماليني  نف�سية  تعريف  ملفات 

م�ستخدمي في�سبوك.

ودفعت �سركة في�سبوك 5 مليار�ت 

دولر كغر�مة بد�ية �لعام كت�سوية مع 

�ملنّظمني لإ�ساءة ��ستخد�م �لبيانات 

�خلا�سة بامل�ستخدمني.
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ك�سفت �سركة قوقل للمرة �لأوىل 

�سورتها  �لتي  �لعامل  م�ساحة  عن 

لأكرث من عقد من �لزمان حتى �لآن 

�لتجول  بخدمة  �ملتمثلة  مل�ساريعها 

�لفرت��سي Street View وقوقل 

�إيرث Google Earth، من خالل 

 Street ���س��ي��ار�ت  م��ن  �أ���س��ط��ول��ه��ا 

View �ملزودة بالكامري�ت وغريها 
من �لأجهزة، بالإ�سافة �إىل تو�سيح 

تلك  به  قامت  �ل��ذي  �لعمل  مقد�ر 

لر�سم  �لأخرى  و�لأجهزة  �ل�سيار�ت 

خريطة للعامل.

ووفًقا لقوقل، فقد غطت �ل�سركة 

10 ماليني ميل من �سور  �أكرث من 

جمموعه  وم��ا  �لفرت��سي  �لتجول 

36 مليون ميل مربع من �سور خدمة 
 Google Earth خلر�ئط �جلوية�

ليتمكن �لنا�ص من ت�سفحها. وقالت 

�مل�سافة  ه��ذه  �إن  �لبحث:  عمالقة 

تكفي للدو�رن حول �لأر�ص �أكرث من 

400 مرة. ومتتلك �ل�سركة �أ�سطوًل 
جتوب  �لتي  �ملركبات  م��ن  �سخًما 

م�ستوى  على  �ل�سور  جلمع  �لعامل 

��ا  �أي�����سً ت�ستخدم  لكنها  �ل�����س��ارع، 

�لقو�رب و�لأغنام و�لإبل للم�ساعدة 

يف جمع �ل�سور من �لأماكن �لنائية 

�لتي ل ت�سل �إليها �ل�سيار�ت.

 Ethan ر�����س���ل  �إي���ث���ان  وق����ال 

خر�ئط  يف  �ملنتج  مدير   ،Russell
قوقل: �ل�سور هي جوهر كل ما نقوم 

كاأ�سا�ص  ذل��ك  يف  نفكر  ونحن  ب��ه، 

باأكملها.  �خل��ر�ئ��ط  ر���س��م  لعملية 

Google Earth مثرًي�  ويعد رقم 

حيث  خ��ا���ص،  ب�سكل  ل��الإع��ج��اب 

تغطي  �أنها  �لبحث  عمالقة  تو�سح 

فيها  يعي�ص  �لتي  �لعامل  �أجز�ء  �لآن 

98 يف �ملئة من �لأ�سخا�ص على هذ� 
�لكوكب.

و�أكد ر��سل على �أن �سور خر�ئط 

غ��وغ��ل ه��ي م��ن �لأم���اك���ن �ل��ع��ام��ة 

وقوفه  �أثناء  �ل�سخ�ص  ير�ها  �لتي 

�سماء  يف  �لتحليق  �أو  �ل�����س��ارع  يف 

�سور  جميع  �أن  م�سيًفا  �ملنطقة، 

�جلودة  �لعالية  �ل�سناعية  �لأقمار 

تاأتي  �ل�سركة  عليها  حت�سل  �لتي 

مقدمي  من  متنوعة  جمموعة  من 

�خلدمات.

كما �أن �سور �لتجول �لفرت��سي 

�لتي تبلغ م�ساحتها 10 ماليني ميل 

من  �أم��ي��ال  بعد  على  غ��وغ��ل  ت�سع 

مناف�سيها مثل �آبل، �لتي بد�أت للتو 

يف ت�سمني �سور فوتوغر�فية مماثلة 

على م�ستوى �ل�سارع يف خر�ئط �آبل 

مع �إ�سد�ر iOS 13 هذ� �لعام. لكن 

�أمام �آبل طريق طويل قبل �أن ت�سل 

�إىل ماليني �لأميال مثل قوقل.
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يبدو �أن �مل�ساكل تالحق با�ستمر�ر 

تطبيق و�ت�ساب، �إذ مت �كت�ساف خلل 

ب��اإح��د�ث  للنا�ص  ي�سمح  فيه  كبري 

�ملجموعة  حم���ادث���ات  يف  م�����س��اك��ل 

جلميع  �مل��ر����س��ل��ة  تطبيق  وتعطيل 

�لأع�ساء. وقال �لباحثون يف �سركة 

 Check Point ب��وي��ن��ت  ت�سيك 

تعني  �مل�سكلة  �إن  �ل�سيرب�ين  لالأمن 

ر�سالة  �إر���س��ال  للنا�ص  ميكن  �أن���ه 

�إىل  ت��وؤدي  مدمرة  جماعية  درد�سة 

تعطل �سريع وكامل لتطبيق و�ت�ساب 

باأكمله جلميع �أع�ساء �ملجموعة.

���س��دي��د  �خل��ل��ل  ي��ع��د  ذل����ك  �إىل 

�خلطورة بحيث ي�سطر �أي �سخ�ص 

و�ت�ساب  تثبيت  �إل��غ��اء  �إىل  متاأثر 

�أو  ه��و�ت��ف��ه  ع��ل��ى  تثبيته  و�إع�����ادة 

�أخ��رى.  م��رة  ل�ستخد�مه  �أجهزته 

يتمكن  لن  �لتثبيت،  �إع��ادة  ومبجرد 

�لدرد�سة  �إىل  �لعودة  من  �مل�ستخدم 

من  �أي  �إىل  �لو�سول  �أو  �جلماعية 

�سجالت �لدرد�سة للمجموعة.

وج���رى �إب����الغ �ل�����س��رك��ة �مل��ط��ورة 

و�أ�سدرت  �لأمنية  بالثغرة  للتطبيق 

ت�سيك  �سركة  وح���ذرت  �إ���س��الح��اً، 

بوينت من �أنه يجب على �مل�ستخدمني 

حتديث �لتطبيق �إىل �أحدث �إ�سد�ر 

وقال  �لهجوم،  من  �أنف�سهم  حلماية 

 ،Oded Vanunu فانونو  عوديد 

رئ��ي�����ص �أب���ح���اث ���س��ع��ف �مل��ن��ت��ج يف 

»�لقدرة على منع  �إن  ت�سيك بوينت، 

�لنا�ص من ��ستخد�م و�ت�ساب وحذف 

�سجالت  م���ن  �ل��ق��ي��م��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 

�سالحاً  تعد  �جلماعية  �ل��درد���س��ة 

قوياً«. مت �كت�ساف �خللل �لأمني لأول 

و�أو�سح   .2019 �أغ�سط�ص  يف  م��رة 

�أنه مل يكن على علم  عوديد فانونو 

باأي حالت مت فيها ��ستغالل �لثغرة 

ت�سيك  ون�سرت  �ملت�سللني.  قبل  من 

بوينت مقطع فيديو ي�سرح كيف ميكن 

من  �خللل  من  �ل�ستفادة  للمهاجم 

للم�ستخدمني  و�ت�ساب  تعطيل  �أجل 

�لطريقة  تت�سمن  حيث  �لآخ��ري��ن، 

ن�سخة  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��ه��ج��وم  ���س��ن 

ت�سحيح  و�أد�ة  و�ت�ساب  من  �لويب 

جميع  يف  �ملتوفرة  �ملت�سفح  �أخطاء 

مت�سفحات �لويب.

ويف ظل وجود �أكرث من 1.5 مليار 

فاإن  �لعامل،  م�ستوى  على  م�ستخدم 

�لرت��سل  تطبيق  د�خ���ل  خ��ط��اأ  �أي 

له عو�قب وخيمة  يكون  �مل�سفر قد 

على نطاق و��سع. و�أ�سلحت �ل�سركة 

�خللل يف  في�سبوك  ل�سركة  �ململوكة 

�سبتمرب  منت�سف  �ل�سادر  �لإ�سد�ر 

 ،2.19.58 �لن�سخة  رق��م  ويحمل 

�لتحديث  على  �مل�ستخدمني  وحثت 

تعر�ص  مل��ن��ع  �لإ����س���د�ر  ه���ذ�  �إىل 

�مل�ستخدم �إىل �خلطر.

 Ehren ك��ري��ت  �إه���ري���ن  وق����ال 

يف  ب�����ر�م�����ج  م���ه���ن���د����ص   ،Kret
عمل  يقدر  »و�ت�ساب  �إن  و�ت�ساب، 

عالياً  تقدير�ً  �لتكنولوجيا  جمتمع 

�أم��ان  على  �حلفاظ  يف  مل�ساعدتنا 

م�ستوى  ع��ل��ى  مل�ستخدمينا  ق���وي 

�لعامل. وبف�سل �لتقدمي �مل�سوؤول من 

مكافاآت  برنامج  �إىل  بوينت  ت�سيك 

من  ب�سرعة  متكنا  فقد  �لأخ��ط��اء، 

تطبيقات  جلميع  �مل�سكلة  هذه  حل 

و�ت�ساب منت�سف �سبتمرب«.
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خلل بمتصفح كروم يحذف 
بيانات المستخدم

للويب  79 من مت�سفحها  �لإ�سد�ر  »قوقل« طرح  �سركة  �أوقفت 

كروم على نظام �لت�سغيل »�أندرويد«، بعد �أن �أبلغ مطورو تطبيقات 

�لأجهزة �ملحمولة عن خلل كبري �أدى �إىل حذف بيانات �مل�ستخدم 

عملية  �أثناء  �خلطاأ  وح��دث  �ملحمولة،  �لتطبيقات  تعيني  و�إع��ادة 

قام  �أن  بعد  وذلك   ،79 �لإ�سد�ر  �إىل   78 �لإ�سد�ر  من  �لتحديث 

مطورو »قوقل« يف �لإ�سد�ر �جلديد بتغيري موقع دليل كروم.

و�أقر مطورو عمالقة �لبحث يف تقرير �لأخطاء �ل�سادر �لأ�سبوع 

 localStorage ملا�سي بارتكاب هذه �لعملية ون�سيان نقل حمتويات�

�أو WebSQL �إىل دليل �لإ�سد�ر �جلديد من مت�سفح كروم، مما 

يجعل �لبيانات غري قابلة للو�سول جلميع �مل�ستخدمني.

ويتم ��ستخد�م localStorage وWebSQL على نطاق و��سع 

و  localStorage من  كل  وتعد  �ملحمول،  �لهاتف  تطبيقات  يف 

WebSQL �آليات تخزين ت�سمح ملوقع ويب �أو تطبيق ويب بتخزين 
�لبيانات على جهاز �مل�ستخدم، د�خل دليل �مللف �ل�سخ�سي ملت�سفح 

�أو   localStorage �لويب  مو�قع  بع�ص  ت�ستخدم  وبينما  ك��روم. 

بيانات  ق��اع��دة  خ���و�دم  ��ستخد�م  معظمها  يف�سل   ،WebSQL
خم�س�سة لتخزين بيانات �مل�ستخدم على جانب �خلادم، ومع ذلك، 

و��سع  نطاق  على   WebSQLو  localStorage ��ستخد�م  يتم 

على �لأجهزة �ملحمولة، وخا�سة من قبل مطوري تطبيقات �لأجهزة 

�ملحمولة.

�أكرث  �حلايل  �لوقت  يف  �أندرويد  تطبيقات  من  �لعديد  تعد  ول 

من موقع ويب يتم حتميله د�خل مكون WebView، وهو �إ�سد�ر 

خمفف من كروم، وتعتمد هذه �لتطبيقات �عتماد�ً كبري�ً على �آليات 

وبيانات  �لإع��د�د�ت  WebSQL حلفظ  �أو   localStorage مثل 

 SQLite بيانات  قاعدة  ��ستخد�م  من  ب��دلً  حملياً،  �مل�ستخدم 

منف�سلة وكبرية �حلجم.

و�لبيانات  �مللفات  جميع  �إىل  �لو�سول  �لتطبيقات  هذه  وفقدت 

�ملحفوظة د�خل جملد�ت localStorage و WebSQL �لقدمية 

لالإ�سد�ر 78 من كروم عند بدء ت�سغيل �لإ�سد�ر �جلديد 79، وفقد 

م�ستخدمي �لتطبيق �لبيانات و�لإعد�د�ت و�مللفات وحتى �لو�سول 

�إىل ح�ساباتهم.

كروم  مت�سفح  من  �جلديد  �لإ�سد�ر  �أطلقت  قد  »قوقل«  وكانت 

بتاريخ 10 دي�سمرب، ومت �إ�سد�ر تقرير �لأخطاء �لأول يوم �خلمي�ص، 

يوم  �أن��دروي��د  نظام  على   79 �لإ���س��د�ر  �لبحث  عمالقة  و�أوق��ف��ت 

�ل�سبت، لكن �لتحديث و�سل بالفعل �إىل حو�يل %50 من قاعدة 

من  �لكثري  بالفعل يف  ت�سبب  �أنه  يعني  »�أن��دروي��د«، مما  م�ستخدم 

�مل�ساكل.

ويعمل مطورو »قوقل« حالياً على طرح حتديث ي�سلح عملية ترحيل 

�لبيانات، لكنهم ل يعرفون ما �إذ� كانت ملفات localStorage و

�أن عملية حتديث كروم  �أم  WebSQL �لقدمية ل تز�ل موجودة 
�مللفات  نقل  ي��وؤدي  فقد  ذلك،  وع��الوة على  �لبيانات،  قد م�سحت 

�لتي  �جلديدة  �مللفات  ��ستبد�ل  �إىل  �جلديد  �ملوقع  �إىل  �لقدمية 

�أن�ساأها �مل�ستخدم يف هذه �لأثناء، مما يوؤدي مرة �أخرى �إىل فقد�ن 

�لبيانات.
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»واتساب« مهدد بالتعطيل!

فيسبوك: تعرض بيانات ربع مليار مستخدم »لالختراق«

تغطية »قوقل إيرث« تشمل 98 في المئة من العالم



د. العشري: »حواء السعودية« أول صحيفة للمرأة تصدر 
عن قسم اإلعالم حيث يكمن اللؤلؤ المنثور حباته

د. الشهيل: ضربت طالبات قسم اإلعالم في إبداعهن 
اإلعالمي أروع األمثلة فلهن منا الشكر

د. بلقيس: األعمال التطبيقية تعلق بالذهن وهي ترجمة 
فعلية لتطبيق المعلومات وأهنئ قسم اإلعالم وطالباته

د. نانسي: أول صحيفة نسائية تدار بأيدي طالباتنا تحت 
إشراف أستاذة واعية بمتطلبات المرأة السعودية

د. أخضر: بادرة طيبة للنهوض بالمرأة وتمكينها في ظل 
رؤية 2030 وسيكون عائدها نموًا معرفيًا واقتصاديًا

د. الشرقاوي: أنا كمتخصصة في اإلخراج الصحفي أحييكم 
بشدة وأرفع القبعة إعجابًا بهذا التميز واإلبداع في التصميم

السيف: الفكرة رائعة والبرامج جميلة وملهمة والمسرحية ال 
يعلى عليها لقد أعطونا جوًا حقيقيًا وحماسهن كان خطيرًا

ع����ر ع�����دد م����ن ال��ط��ال��ب��ات 

امل�شاركات يف حتقيق هذا الإجناز 

عن �شعادتهن بخو�ض هذه التجربة 

الرائعة واكت�شاب اخلرة واملعرفة. 

القحطاين:  را���ش��د  هتان  وق��ال��ت 

بخو�ض  �شاعدنا  م��ن  ك��ل  اأ�شكر 

التي زرعت  الرائعة  التجربة  هذه 

فينا رغبة الو�شول ال�شريع للحلم، 

وزّودتنا باخلرة، واأمّدتنا بالطاقة 

حدث  لأن��ُه  واحلما�ض،  والتفاوؤل 

وقد ح�شل يف  لنا،  بالن�شبة  كبري 

اآم��ل  التخ�ش�ض،  م��ن  ف�شل  اأول 

مليئة  القادمة  �شنيني  تكون  اأن 

بالنجاح والإجناز اأكرث واأكرث باإذن 

اهلل.

بدورها اأكدت الطالبة اجلوهرة 

ال�����ش��ي��ف ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا، نظري 

الفائدة التي خرجت بها من خالل 

ال�شعودية،  ح��واء  �شحيفة  اإن�شاء 

يف  الدقيقة  التفا�شيل  ومعرفة 

مقدمة  ال�شحفي،  العمل  �شري 

الدكتورة  امل��ادة  مل�شرفة  �شكرها 

اإميان ع�شري، ملا بذلته من جهد 

م�شاعف خالل فرتة هذا الف�شل، 

الإع��الم  ق�شم  وكيلة  �شكرت  كما 

لدعمها  ال�شهيل  عهود  الدكتورة 

امل�شاركات  للطالبات  املتوا�شل 

وتذليل ال�شعوبات.

تد�شني  اإن  اجل��وه��رة   وقالت 

ال�����ش��ح��ي��ف��ة خ��ط��ت خ��ط��وات��ه��ا 

الكثري  اأم��ام��ه��ا  زال  وم��ا  الأوىل 

من  اجل��ام��ع��ة  لطالبات  لتقدمه 

املراأة  واإجن��ازات  اإجنازاتهن  ر�شد 

ال�شعودية، موؤكدًة على اأهمية دور 

ت�شجيع  يف  والأق�����ش��ام  الإدارات 

الطالبات والتفاعل مع ال�شحيفة.

وق���ال���ت اإح������دى ال��ط��ال��ب��ات: 

مل  لذلك  اهتمامنا  حمط  روؤيتنا 

واأي�ًشا  ال��روؤي��ة  اإدخ���ال  ن��رتدد يف 

لئحة الذوق العام بهذه الفعالية، 

تو�شيحها  كاإعالميات   ومهمتنا 

اأخرى،  لثقافات  ونقلها  و�شرحها 

باللغة  اإعالمية  ن�شو�ض  مقرر  يف 

الإجنليزية.

ال�شيف  م��ن��ار  الإع���الم  طالبة 

اأكدت اأن   كل جمهود ي�شكرون عليه 

كانت  كلها  جميعاً،  لكم  ف�شكًرا 

اأف��ك��اراً غريبة وج��دي��دة واإب��داًع��ا 

تكون  ال�شحيفة  فكرة  الآخر،  من 

خ��ا���ش��ة لإجن�����ازات امل����راأة فكرة 

الإذاعية  الرامج  اأي�شاً  خيالية، 

واأف��ك��اره��م  جميلة  ك��ل��ه��ا  ك��ان��ت 

يُعلى  ل  وامل�شرحية  وُملهمة  رائعة 

حقيقياً  جواً  اأعطونا  لقد  عليها، 

وحما�شهم كان خطرًيا.

تفاؤل  رائعة..  تجربة 
وحماس

باإلنجليزية  إعالمية  مرئي ومسموع ونصوص  إعالم  المقررات تشمل مدخل صحافة وفنون مسرحية ومدخل 

اإلعالم تدريبية تصدرها طالبات  السعودية« صحيفة  »حواء 
بمشاركة 175 طالبة من 4 مقررات وبإشراف د.إيمان عشري ..

ت����د�����ص����ن ����ص���ح���ي���ف���ة »ح��������واء  مت 

�صعودية  �صحيفة  ك����أول  ال�صعودية« 

متخ�ص�صة  ر���ص��م��ي��ة  غ���ر  ت��دري��ب��ي��ة 

ل���ل���م���راأة، ت�����ص��در ع���ن ق�����ص��م الإع����ام 

ب��ج���م��ع��ة امل���ل���ك ���ص��ع��ود، وذل�����ك ي��وم 

املوافق  نوفمرب ٢٠١٩م   ٢٨ اخلمي�س 

الآخ����ر ١٤٤١ه������، بح�صور  رب��ي��ع   15
الأك�دميي  الك�در  وت�صريف عدد من 

لق�صم الإعام، اإ�ص�فة حل�صور عدد 

ك��ب��ر م���ن اأول����ي�����ء اأم������ور ال��ط���ل��ب���ت 

واأك������ر م���ن ٢٧٠ من  و���ص��دي��ق���ت��ه��ن 

ط�لب�ت ج�معة امللك �صعود وج�معة 

الإم�������م حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود وج���م��ع��ة 

اإط���اق ه��صت�ق  ن���ورة، ومت  الأم����رة 

#اإعامي�ت_2030 بهذه املن��صبة.
52 ط�لبة

امل�شاركات  الطالبات  ع��دد  بلغ 

وت�شميم  ال�شحفية  امل���ادة  بكتابة 

ال�شحيفة ٥٢ طالبة، يدر�شن مبقرر 

ب��اإ���ش��راف  ال�شحافة،  اإىل  م��دخ��ل 

اإ�شافة  ع�����ش��ري،  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة 

من  املبدعات  الطالبات  من  لعدد 

خمتلفة،  مقررات  لعدة  �شعب  اأرب��ع 

يربطهن �شغف الإعالم.

وق����د ه���ن���اأت ال���دك���ت���ورة اإمي����ان 

بهذه  املبدعات  طالباتها  الع�شري 

�شاهمت  طالبة  لكل  قائلة  املنا�شبة 

اأم����ام عطائك  ال��ن��ج��اح:  ف��ى ه���ذا 

ومتيزك الرائع ل اأملك اإل اأن اأقدم 

والثناء  ال�شكر  اأح��رف  من  باقة  لِك 

»�شحيفة  اأن���ت  ���ش��ذاه��ا،  اجل��زي��ل، 

م�شرحية  -اأن���ت  ال�شعودية  ح���واء 

كذبة رمادية- اأنت الرامج الذاعية 

والتليفزيونيه-اأنت روؤية٢٠٣٠ باللغة 

الإجنليزية«.

يوم ا�صتثن�ئي

واأ�شافت د. الع�شري: من دواعي 

ال�شتثنائي  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  الفخر 

الفريدة واملتميزة  ال�شحيفة  تد�شني 

»ح��واء  وه��ي �شحيفة  ن��وع��ه��ا،  م��ن 

�شعودية  �شحيفة  ك��اأول  ال�شعودية« 

ق�شم  عن  ت�شدر  للمراأة  متخ�ش�شة 

�شعود، حيث  امللك  بجامعة  الإعالم 

هن  حباته  امل��ن��ث��ور،  ال��ل��وؤل��وؤ  يكمن 

#اإعالميات _2030.
امللك  جامعة  طالبات  �شمت  لقد 

�شعود بطموحهن وارتقني �شلم املجد 

اح��رتام  ك��ل  نلن  حتى  باجتهادهن 

النجاح  اأن  دائًما  وتذكرن  وتقدير، 

ه��ن��اك مفر  لي�ض  ال��ن��ج��اح،  ي��ج��ذب 

العظيم،  الكوين  القانون  ه��ذا  من 

لذلك نتوقع منكن املزيد من التاألق 

التفوق  عليكن  وم��ب��ارك  والإب����داع 

والتميز.

فخورة بكن

وكيلة  ال�شهيل  ع��ه��ود  ال��دك��ت��ورة 

الر�شمى  واملتحدث  الإع���الم  ق�شم 

ع��رت عن  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك  جلامعة 

الإجن���از،  بهذا  وفخرها  �شعادتها 

وقالت: اأ�شكر طالبات مقرر »مدخل 

م�شرحية«  و»فنون  ال�شحافة«  اإىل 

و»مدخل الإعالم املرئي وامل�شموع«، 

اإعالمية  »ن�شو�ض  م��ق��رر  وك��ذل��ك 

اإنتاجهن  على  الإجنليزية«  باللغة 

املتميز لهذا العام، فاأنا فخورة بهن 

الطالبات  اأثبتت  فقد  وباأعمالهن 

ق�شم  وطالبات  كمواطنات  اأنف�شهن 

نكون عوناً  اأن  ون�شاأل اهلل  الإعالم، 

ودعماً لهن ونهيئ لهن طريق النجاح، 

امللك  جامعة  طالبات  �شربت  فلقد 

اإبداعهن  يف  الإع���الم  ق�شم  �شعود 

منا  فلهن  الأمثلة،  اأروع  الإع��الم��ي 

واجتهادهن،  تفوقهن  على  ال�شكر 

ومن جناح لنجاح.

ب�صم�ت وا�صحة

حما�شر  اجل��م��اع��ي  بلقي�ض  د. 

�شعود  امللك  جامعة  الإع��الم  بق�شم 

ق�شم  اأي��ام  من  اليوم  ه��ذا  اعترت 

فعلًيا،  �شعود  امللك  بجامعة  الإعالم 

اجلميع كخلية نحل، مزيج من الفرح 

تام،  ا�شتعداد  وامل�شوؤولية،  واجلدية 

العديد  التفا�شيل،  باأ�شغر  اهتمام 

من الرامج امل�شموعة والفيديوهات 

ثم توزيع العدد الأول من ال�شحيفة، 

القاعة  مبغادرة  هممت  كلما  يومها 

جذبتني الأعمال املعرو�شة ودفعتني 

لال�شتمرار حتى النهاية التي توجت 

طالبات  ن��ف��ذت��ه  م�شرحي  ب��ع��ر���ض 

مقرر مقدمة يف الفنون امل�شرحية.

التطبيقية  الأع��م��ال  اأن  واأك���دت 

هي ما تعلق بالذهن وهي الرتجمة 

واملعلومات،  العلم  لتطبيق  الفعلية 

الإع��الم  ق�شم  اأهنئ  قلبي  كل  ومن 

القلب  من  خال�شة  وحتية  وطالباته 

كانت  التي  ع�شري  اإمي��ان  للدكتورة 

التفا�شيل  كل  يف  وا�شحة  ب�شماتها 

وفرحتها بطالباتها ل تو�شف.

جتربة فريدة

من جانبها اأثنت الدكتورة نان�شي 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى ه����ذه اخل��ط��وة 

وقالت:  الفريدة  بالتجربة  وو�شفتها 

�شحيفة »حواء ال�شعودية« الأوىل من 

امللك  جامعة  الإع��الم  بق�شم  نوعها 

ن�شائية  �شحيفة  اأول  لكونها  �شعود، 

طالباتنا حتت  باأيدي  بالكامل  تدار 

مبتطلبات  واعية  اأ�شتاذة  اإ���ش��راف 

املراأة ال�شعودية يف املرحلة  القادمة، 

وبعد  الع�شري،  اإميان  الدكتورة  هي 

دور  اأن  اأرى  الفريدة  التجربة  هذه 

امل����راأة يف جم��ال الإع����الم ق���ادم ل 

حمالة وبقوة اإن �شاء اهلل.

�صدارة ومتكن

اأخ�����ش��ر  ع��ل��ي  اأروى  ال���دك���ت���ورة 

م�شرفة عموم بوزارة التعليم اأ�شادت 

اأن  ق�شم  م���وؤك���دة  الإجن�����از،  ب��ه��ذا 

الإع����الم ت�����ش��در يف مت��ك��ني امل���راأة 

لق�شم  وب��ارك��ت  وه��ن��اأت  ال�شعودية، 

الإعالم بجامعة امللك �شعود تد�شني 

خمت�شة  ���ش��ع��ودي��ة  �شحيفة  اأول 

للمراأة، لفتًة اإىل اأنه يعك�ض انفتاحاً 

اأمام ال�شحافة الن�شائية، ويعد بادرة 

ع�شر  يف  ب���امل���راأة  للنهو�ض  طيبة 

متكني املراأة يف روؤية الوطن 2030 

والتي كانت من ثمراتها وخمرجاتها 

من  ول���دت  ال��ت��ي  ال�شحيفة  ه���ذه 

الق�شم،  هذا  طالبات  واإدارة  اإنتاج 

ال��رثوة  وه��ن  امل�شتقبل،  اإعالميات 

احلقيقية لزدهار الوطن.

اأمنوذج يحتذى

ال�شكر  اأخ�����ش��ر:  د.  واأ���ش��اف��ت 

والتقدير ملن كانت وراء هذا النجاح 

اأ�شتاذة  عليه  اأ�شرفت  الذي  الباهر 

امل���ق���رر وع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

ال���دك���ت���ورة اإمي������ان ع�����ش��ري ال��ت��ي 

�شقلت مهارات الطالبات واأخرجت 

النور،  ل��رتى  الإع��الم��ي��ة  مواهبهن 

ملواجهة  لهن  الالزم  الدعم  وقدمت 

حياتهن العملية بعد التخرج.

ال�شتثمار  اإن  بالقول:   وختمت 

ال��ب�����ش��ري ال���ذي وظ��ف��ت��ه ال��دك��ت��ورة 

عن  عبارة  ك��ان  طالباتها  يف  اإمي��ان 

و�شقل  وقدراتهن  اإمكاناتهن  بناء 

عائده  حتماً  و�شيكون  اأق��الم��ه��ن، 

يت�شدر  واقت�شادياً  معرفياً  من��واً 

لتكون جتربة  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  ه��ذا 

ال�شعودية  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 

اأمنوذجاً يُحتذى به بني الدول.

اأكر من رائع

من  ال�شرقاوي  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة 

من�شوبات ق�شم الإعالم ومتخ�ش�شة 

كثرياً  اأثنت  ال�شحفي،  الإخ��راج  يف 

ع��ل��ى ه���ذه اخل���ط���وة وع����رت عن 

اأبدعت  وقالت:  وفخرها،  اإعجابها 

بجامعة  الإع�����الم  ق�����ش��م  ط��ال��ب��ات 

مقررات  خمرجات  يف  �شعود  امللك 

يف  كمتخ�ش�شة  فاأنا  الف�شل،  هذا 

ب�شدة  اأحييكم  ال�شحفي  الإخ���راج 

التميز  بهذا  اإعجاًبا  القبعة  واأرف��ع 

»ح���واء  ال���ش��م  ت�شميم  ح��ي��ث  م��ن 

اأكرث  كان  ال�شعار  واأي�شا  ال�شعودية« 

من رائع.
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ال�صني  البحث واال�صتك�صاف، متكنت  بعد ما يقرب من عقدين من 

من ا�صتخراج كميات كبرية من مادة ت�صبه الثلج من اأعماق بحر ال�صني 

اإىل  مدخاًل  الكثريون  اعتربه  الذي  االأم��ر  لال�صتعال،  قابلة  اجلنوبي، 

تُعدُّ م�صدراً  التي  املادة  لكن ما �صر هذه  امل�صتقبلية،  الطاقة  اإمدادات 

اأ�صا�صياً للطاقة امل�صتقبلية يف العامل؟

وفًقا ملا ذكرته وكالة االأنباء ال�صينية Xinhua، فاإن هذه املادة تبدو 

مثل بلّورات الثلج، لكن عندما تنظر عن كثب، على امل�صتوى اجلزيئي، 

تبدو جزيئات امليثان حمتجزة داخل جزيئات املاء، وتعرف ر�صمياً با�صم 

هيدرات امليثان اأو الكالثريتات، وتتكون يف ظروف خا�صة للغاية؛ حتت 

�صغط عاٍل ودرجة حرارة منخف�صة، بينما ميكن العثور على هذه املادة 

ويف  املتجمدة،  الرتبة  وحتت  البحر،  قاع  الر�صوبية حتت  ال�صخور  يف 

باطن االأر�ض.

ورغم وجود هذه املادة يف درجة حرارة التجمد، اإال اأن هيدرات امليثان 

مادة قابلة لال�صتعال، فاإذا قمت باإ�صعال والعة بالقرب من هذه املادة، 

فاإن الغاز املغلف يف داخل اجلليد �صوف ي�صتعل ويطلق اللهب.

م�صادر  يف  ث��ورة  متثل  �صوف  امليثان  هيدرات  اأن  الباحثون  ويعتقد 

الطاقة يف  احتياجات  لتلبية  اأ�صا�صياً  تكون مفتاحاً  اأن  الطاقة، وميكن 

عن  البحث  ال��دول  من  العديد  احل��ايل، حت��اول  الوقت  ويف  امل�صتقبل، 

طريقة ال�صتخراج هذه املادة ب�صورة اآمنة واأقل تكلفة.

زيادة  �صاأنه  من  امليثان  غاز  ت�صرب  اأن  يف  املحتملة  املخاطر  وتتمثل 

ظاهرة االحتبا�ض احلراري؛ الأن تاأثريه على تغريُّ املناخ يفوق كثرًيا غاز 

اأك�صيد الكربون، ومن هنا تكمن االحرتافية يف قدرة الدول على  ثاين 

ا�صتخراجه، دون اأن تت�صرب كميات منه اإىل البيئة.

ف��روع  اأه���م  احلليب  اإن��ت��اج  يعد 

االإن��ت��اج ال��زراع��ي واحل��ي��واين على 

����ار�����ض ه��ذا  م�����ص��ت��وىال��ع��امل، ومُيَ

الن�صاط يف معظم دول العامل منذ 

القدم، وتعترب الدمنارك ونيوزيلندا 

من  و�صوي�صرا  واإيطاليا  وفرن�صا 

احلليب  مبنتجات  امل�صهورة  الدول 

مليون   220 نحو  ويوجد  املتعددة، 

بقرة يف العامل تنتج ما يعادل 470 

مليار لرت من احلليب �صنوًيا.

ي�صهد  املحلي،  ال�صعيد  وعلى 

قطاع اإنتاج االألبان يف اململكة منًوا 

املا�صيني،  العقدين  خالل  �صخًما 

حيث تعددت ال�صركات املتخ�ص�صة 

كما  وم�صتقاته.  احلليب  اإنتاج  يف 

تطابق  وال��ت��ي  منتجاتها  ت��ع��ددت 

اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات اجل�����ودة على 

املقابل  يف  وتطور  العامل،  م�صتوى 

واأهمية  بقيمة  االجتماعي  الوعي 

منتجات احلليب �صحياً.

اأغنى  اأح��د  االأب��ق��ار  حليب  يعد 

بالكال�صيوم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ص��ادر 

املعدن  وهو  للبوتا�صيوم،  وم�صدراً 

ال�صرايني  وتو�صعة  الرت��خ��اء  املهم 

�صغط  وخف�ض  الدموية  واالأوعية 

الدم الحتوائه على فيتامني »د«.

الإن��ت��اج ل��رت واح��د م��ن احلليب، 

اأن  يجب  ال��ت��ي  ال���دم  كمية  ت��ق��در 

متر من ال�صرع بحوايل 250 لرت، 

من  د���ص��ًم��ا  اأق���ل  ال�صباح  وحليب 

اأكرث من حيث  حليب امل�صاء ولكنه 

الكمية.

ويجب اقتناء �صاللة خا�صة باإنتاج 

الفريزيان،  اأو  كالفريزيان  احلليب 

هي  للحليب  منتجة  دول   5 واأك��رث 

كالتايل: الواليات املتحدة ٩٢ مليار 

 ٦١ الهند  تيلها  �صنوياً،  كيلوجرام 

ال�صني  ثم  �صنوياً،  كيلوجرام  مليار 

ف��ال��ربازي��ل  ك��ي��ل��وج��رام،  مليار   ٣٦

اأملانيا  واأخرًيا  ٣٥ مليار كيلوجرام، 

٣١.٢ مليار كيلوجرام �صنوياً.

حممد النا�صر 

كلية علوم االأغذية والزراعة

ال�صابق  اجل��زء  يف  عر�صه  مت  ملا  ا�صتكماالً 

االإلكرتونية  امل��واق��ع  لتهيئة  نعر�ض  ف�صوف 

البنية  لتهيئة  االإعاقة  لذوي  اخلدمات  لتقدمي 

االإلكرتوين  والتعامل  التعلم  مل�صادر  التحتية 

يف  االإعاقة  ل��ذوي  تهيئتها  يتم  اأن  يجب  التي 

العايل. التعليم 

الكثري  ت��ق��دم  االإن��رتن��ت  �صبكة  ك��ان��ت  اإذا 

اإعاقة،  لديهم  توجد  ال  الذين  للم�صتفيدين 

ف��اإن��ه��ا ت��ع��ت��رب ب��ح��ق م���ن اأف�����ص��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات 

والتفاعل  للتوا�صل  االإعاقة  ل��ذوي  امل�صاعدة 

اأتاحت  حيث  وموؤ�ص�صاته،  واأفراده  املجتمع  مع 

اأي  خالل  من  تتوفر  ال  فر�ض  عدة  للمعوقني 

اأخرى. و�صيلة 

ورغم االإمكانيات العظيمة ال�صتخدام الويب 

زالت  ما  االإمكانيات  هذه  فاإن  االإعاقة،  لذوي 

املواقع  بع�ض  كمثال،  كاٍف،  ب�صكل  مفعلة  غري 

ال ميكن اأن يتم ت�صفحها اإال با�صتخدام املاو�ض 

يتم  ال  الفيديوهات  من  كبرية  ون�صبة  فقط، 

التحكم  وت�صتطيع  ترى  كنت  اإذا  اإال  ت�صغيلها 

متاح  املتعددة غري  الو�صائط  باملاو�ض وحمتوى 

لل�صم. ترجمتها 

اإتاحة اخلدمات االإلكرتونية لتقدميها  يجب 

ل��الأف��راد ذوي االإع��اق��ة وال��و���ص��ول  م��ب��ا���ص��رة 

ويف  لهم،  اخلدمة  لتي�صري  مكان  اأي  من  لها 

االأف���راد  املفهوم  ه��ذا  ي�صمل  ال  االإط���ار  ه��ذا 

ال�صن  كبار  ي�صمل  ولكن  فقط،  االإعاقة  ذوي 

ولتطبيق  ذل��ك،  اإىل  وما  احلوامل  وال�صيدات 

ت�صع  اأن  يجب  للويب  الو�صول  قابلية  مبادئ 

امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة وم��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات 

وبوابتها  مواقعها  ت�صميم  عند  لها  التابعة 

التالية: االعتبارات  االإلكرتونية 

املوقع: وهي  لقالب  الو�صول  قابلية  اأوالً: 

للمعلومات  للو�صول  املنطقي  التنظيم  متثل 

واخل���دم���ات وامل�����واد م���ن خ���الل ال��ق��وائ��م 

واالإطارات والنماذج واجلداول.

وتعني  للمحتوى:  الو�صول  قابلية  ثانياً: 

واملعلومات  البيانات  اإىل  الو�صول  اإمكانية 

هذه  كانت  �صواء  املوقع،  اإليها  يهدف  التي 

لقطة  اأو  �صورة  اأو  ن�ض  قالب  يف  البيانات 

اأو �صور متحركة. فيديو 

الويب:  مت�صفحات  م��ع  التوافق  ثالثاً: 

وه�����ذا ي��ع��ن��ي اإم���ك���ان���ي���ة ت�����ص��ف��ح امل��وق��ع 

الويب  مت�صفحات  خ��الل  م��ن  االإل��ك��رتوين 

اأو  العر�ض  �صكل  يف  اختالف  دون  املختلفة 

حدوث م�صكالت يف املحتوى.

امل�صاعدة:  التقنيات  م��ع  ال��ت��واف��ق  راب��ع��اً: 

واملحتوى  للخدمات  الو�صول  اإمكانية  مبعنى 

برجميات  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  اأخ��ط��اء  دون 

االإلكرتونية  التفاعل  اأجهزة  اأو  ال�صا�صة  قراءة 

اأو  البديلة  املفاتيح  لوحة  مثل  املعاقني  م��ع 

 »Braille Sense« �صين�ض  ال��ربي��ل  ج��ه��از 

اخلا�ض بذوي االإعاقة.  

املوؤ�ص�صات  ت�صعى  اأن  ال�صروري  فمن  لذا 

ل��ل��م��واق��ع  ال��و���ص��ول  ق��اب��ل��ي��ة  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 

وخدماتها  مواقعها  وتهيئة  لديها،  االإلكرتونية 

يتم  حيث  االإع��اق��ة،  ل��ذوي  الو�صول  ل�صهولة 

يعمل  وال��ذي  املوقع  لهيكل  املنطقي  التنظيم 

للمعلومات  ال��و���ص��ول  ���ص��ه��ول��ة  ع��ل��ى  ب����دوره 

واخل����دم����ات وامل�������واد م���ن خ����الل ال��ق��وائ��م 

واالإطارات والنماذج واجلداول، كما يوفر ذلك 

الرتكيز على حمتوى املوقع ب�صكل اأف�صل، مما 

يجعل املوقع وحمتوياته اأكرث و�صوًحا ملحركات 

البحث، مبا يف ذلك جوجل، وياهو، وبينغ.

على  وال��رتك��ي��ز  امل��وق��ع  هيكل  تنظيم  وي��ت��م 

جمموعة  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن  ملحتواه  ال��و���ص��ول 

على  عملت  وال��ت��ي  القيا�صية  امل��ع��اي��ري  م��ن 

تعمل  حيث  العاملية،   »W3C« منظمة  و�صعها 

املنظمات  م��ن   350 ح��وايل  م��ع  ب��اال���ص��رتاك 

قابلية  معايري  لو�صع  الويب  جمال  يف  املهتمة 

ال�صركات. الو�صول وتطويرها من خالل تلك 

برنامج الو�صول ال�صامل

حجم إنتاج الحليب عالميًا

تهيئة المواقع اإللكترونية لخدمة ذوي اإلعاقة

جليد قابل لالشتعال!

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

أصالة سعودية

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

هياء بنت عبدالعزيز الرباك

جامعة امللك �سعود
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التدخين اإللكتروني يفاقم أمراض الرئة

تفاحة واحدة في اليوم ال تكفي لتجنب زيارة الطبيب

نقص فيتامين »A« قد يسبب العمى!

ا���س��ت��خ��دام  اأن  ب��اح��ث��ون  اأك�����د 

بقوة  يزيد  الإلكرتونية  ال�سجائر 

خطر اإ�سابة الرئة باأمرا�ض مزمنة 

مثل الربو اأو الت�سخم.

وقد اأو�سحت درا�سة من�سورة يف 

الوقائي،  للطب  الأمريكية  الدورية 

املحتملة  امل��دى  الطويلة  الأ���س��رار 

الإلكرتونية،  ال�سجائر  ل�ستخدام 

على  ع��ادة  لها  الرتويج  يتم  والتي 

اأك���ر اأم��ًن��ا م��ن التبغ  اأن��ه��ا ب��دي��ل 

وكو�سيلة للم�ساعدة يف الإقالع عن 

التدخني.

اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��لُ�����س��ت 

من  ت��زي��د  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر 

الثُلث  بن�سبة  الرئة  اأمرا�ض  خطر 

يدخنوا  مل  الذين  باأولئك  باملقارنة 

اأو ي�ستخدموا ال�سجائر الإلكرتونية 

قط، وكان اخلطر اأكرب بني البالغني 

ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون ال�����س��ج��ائ��ر 

الإلكرتونية والتبغ كليهما.

تواجه  وق��ت  يف  البحث  ويجيء 

ف��ي��ه ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة اأزم����ة 

ال�سجائر  ا���س��ت��خ��دام  ا���س��ت��ف��ح��ال 

وال�سابات،  ال�سبان  الإلكرتونية بني 

ملكافحة  الأمريكية  للمراكز  ووفًقا 

ي�ستخدم  منها،  والوقاية  الأمرا�ض 

طالب  م��ن  باملئة   27.5 م��ن  اأك��ر 

امل���دار����ض ال��ث��ان��وي��ة يف ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك��رتون��ي��ة 

ارتفاعا من 20.7 باملئة يف 2018.

�ستانتون  الباحثني  كبري  وق��ال 

جالنتز مدير مركز اأبحاث مكافحة 

كاليفورنيا  بجامعة  والتعليم  التبغ 

مقابلة  يف  فران�سي�سكو  �سان  يف 

ج���ري���ت م��ع��ه ب��ال��ه��ات��ف: »ي��ج��ري 
ُ
اأ

على  الإلكرتونية  لل�سجائر  الرتويج 

لي�ست  ولكنها  م�سرة،  غ��ري  اأن��ه��ا 

كذلك«.

وا���س��ت��خ��دم ج��الن��ت��ز وزم�����الوؤه 

بحث  �سملهم  بالغ  األف   32 بيانات 

وال�سحة  للتبغ  ال�سكاين  التقييم 

ال���ذي اأج��رت��ه امل��راك��ز الأم��ريك��ي��ة 

منها،  والوقاية  الأمرا�ض  ملكافحة 

ا���س��ت��خ��دام  ع����ادات  يتتبع  وال����ذي 

ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك���رتون���ي���ة وال��ت��ب��غ 

اأمرا�ض  ت�سخي�ض  اإىل  بالإ�سافة 

 2013 ب��ني  ال��ف��رتة م��ا  ال��رئ��ة يف 

و2016.

ويف بداية الدرا�سة مل يكن اأحد 

وبعد  الرئة،  يف  اأمرا�ض  من  يعاين 

الباحثون  �سنوات وجد  مرور ثالث 

ال�����س��ج��ائ��ر  ا���س��ت��خ��دم��وا  م���ن  اأن 

اإ�سابتهم  خطر  زاد  الإل��ك��رتون��ي��ة 

التهاب  اأو  ال��رب��و  م��ث��ل  ب��اأم��را���ض 

ال�سعب الهوائية اأو ت�سخم الرئة اأو 

الن�سداد الرئوي املزمن بن�سبة 30 

يف املئة باملقارنة مع من مل يدخنوا 

ال�سجائر  ي�ستخدموا  ومل  التبغ 

الإلكرتونية قط.

التبغ  يدخنون  كانوا  الذين  اأم��ا 

مبر�ض  اإ�سابتهم  خطر  زاد  فقد 

م��زم��ن يف ال��رئ��ة م��رت��ني ت��ق��ري��ًب��ا 

م��ق��ارن��ة مب���ن مل ي��دخ��ن��وا ق��ط، 

كان  اخلطر  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 

اأكرب ثالث مرات بني من ا�ستخدموا 

التبغ وال�سجائر الإلكرتونية مًعا.

اجلميع،  »كان  جالنتز:  واأ�ساف 

مبن فيهم اأنا، يعتقدون اأن ال�سجائر 

الإلكرتونية مثلها مثل �سجائر التبغ 

من  ال��ق��در  بنف�ض  لي�ست  لكنها 

عن  ا�ستع�ست  اإذا  واأن���ك  ال�سوء، 

ب�سجائر  املعتادة  ال�سجائر  بع�ض 

اأف�سل،  الأمر  كان  لرمبا  اإلكرتونية 

لكن تبني اأن الأمر اأ�سواأ. ال�سجائر 

فريدة  خماطر  تُ�سكل  الإلكرتونية 

فيما يتعلق باأمرا�ض الرئة«.

بحث  يف  العلماء  من  فريق  اأك��د 

ب��اأن  ال�سائع  ال��ق��ول  يف  اأن  ج��دي��د 

عن  الطبيب  تبعد  اليوم  يف  تفاحة 

فقط،  احلقيقة  ن�سف  متناِولها، 

تفاحتني  اإىل  يحتاج  اإب��ع��اده  لأن 

بدلً من واحدة، وبتناولهما اليومي 

ينخف�ض الكول�سرتول ال�سار، ويقل 

القلبية،  بالأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 

ومبركب  بالألياف  غني  التفاح  لأن 

لالأوعية  امل�ساعد   polyphenol

وظائفها،  حت�سني  على  ال��دم��وي��ة 

ال��ذي  البحث  ا�ستنتج  م��ا  بح�سب 

 Julie ال���ربوف���ي�������س���ورة  ق����ادت����ه 

بالتغذية،  املخت�سة   Lovegrove
وامل���ع���ت���ربة م���ن ك���ب���ار ال��ب��اح��ث��ني 

 University of ج��ام��ع��ة  يف 

Reading بجنوب اإجنلرتا.
التفاح  بحثه  الفريق يف  ا�ستخدم 

 Renetta Canada ال�سهري با�سم

غنّي  لأن��ه  فرن�سي،  اأ�سله  اأن  م��ع 

 proanthocyanidins مبركبات

ن�سب  املقل  امل��رك��ب  على  املحتوي 

ا�ستخدم  كما  ال�سار.  الكول�سرتول 

كمية  مع  التفاح،  املقابل ع�سري  يف 

مم��اث��ل��ة م���ن ال�����س��ك��ر وال�����س��ع��رات 

فوجد  حت��ك��م،  كعنا�سر  احل��راري��ة 

 8.5 التفاح يحتوي على  اأن  الفريق 

بن�سف  مقارنة  الألياف،  من  غ��رام 

 990 ال��ع�����س��ري، وع��ل��ى  غ����رام يف 

 polyphenol ملليغراًما من مركب

 2.5 ع��ل��ى  الع�سري  ي��ح��ت��وي  فيما 

ملليغرام فقط.

ا�ستنتاج  اىل  اأدى  الك�سف  ه��ذا 

الطبيعي،  التفاح  اأن  �سهل، ملخ�سه 

للطبيب  واإب�����ع�����ادا  ن��ف��ع��اً  اأك�����ر 

القلب  ولأم���را����ض  ول��ل��ك��ول�����س��رتول 

على  واظ��ب  لو  فيما  الإن�سان،  عن 

ال�سهرية،  ال��ف��اك��ه��ة  م��ن  الطبيعي 

واأكد ال�ستنتاج خ�سوع 40 �سخ�ساً 

ن�سب  لديهم  مم��ن  اجلن�سني،  م��ن 

لتجارب  الكول�سرتول،  من  مرتفعة 

اأن  وجد  ال��ذي  الفريق  وفحو�سات 

اأن  مي��ك��ن  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��م��ط  تغيري 

الإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ي�ساعد 

الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض 

بن�سبة %4 على الأقل.

ومع اأن ن�سبة اخلف�ض قليلة، فاإن 

اعتربتها  »لفغروف«  الربوفي�سورة 

تغيري  اأي  اأن  تو�سح  »لأنها  مهمة: 

غذائي �سهل التنفيذ ميكن اأن يكون 

له تاأثري مهم على التدابري الرئي�سية 

القلب«،  باأمرا�ض  الإ�سابة  خلطر 

البحث  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  تعبريها  وف���ق 

من  ب��دلً  تفاحتني،  اأن  ال��ذي ك�سف 

لهما  واح��دة،  من  بدلً  اأو  الع�سري، 

تاأثري كبري على �سحة القلب.

عموماً  ال�سليم  اجل�سم  يحتاج 

والكافية  ال�سليمة  التغذية  اإىل 

بكافة  اإم����داده  على  احل��ر���ض  م��ع 

ال��الزم��ة،  وامل���ع���ادن  الفيتامينات 

كافة  م��ن  عليه  للمحافظة  وذل��ك 

الأع�ساء  اإ�سابة  خا�سة  الأمرا�ض، 

لذا  للج�سم،  واخلارجية  الداخلية 

اجل�سم  اإم��داد  على  الرتكيز  يجب 

ي�سبب  والتي  الالزمة  بالفيتامينات 

نق�ض  مثل  خطرية  م�ساكل  نق�سها 

ي�سبب  ق��د  ال����ذي   »A« ف��ي��ت��ام��ني 

العمى.

اأهم  اأح��د   »A« فيتامني  ويعترب 

يحتاجها  التي  الرئي�سية  العنا�سر 

اجل�سم بكميات معينة يومياً، وذلك 

الأك�سدة  م�سادات  من  يحتويه  ملا 

�سحة  يف  ك��ب��ريا  دورا  تلعب  ال��ت��ي 

ال�سبكية  على  واملحافظة  العيون 

والقرنية ومنو العظام، لذلك يجب 

بكميات  ت��ن��اول��ه  على  نحر�ض  اأن 

ك��اف��ي��ة ح��ت��ى ل ي�����س��اب اجل�����س��م 

ما  ح�سب  الأم��را���ض،  من  بالعديد 

املعني  »بولد �سكاي«  جاء يف موقع 

بال�سحة.

دوراً  ال��ف��ي��ت��ام��ني  ه���ذا  وي��ل��ع��ب 

وو�سوحه،  نظرك  قوة  يف  رئي�سياً 

حيث ي�ساعد يف اإنتاج اأ�سباغ معينة 

على  العمل  ال��ع��ني  ل�سبكية  تتيح 

الدرا�سات  واأثبتت  املطلوب،  النحو 

اأن قطرات العني التي حتتوي على 

فعالة يف عالج جفاف   A فيتامني 

العني.

فيتامني  ق��ط��رات  اأن  ثبت  كما 

»A« فعالة يف عالج نوع معني من 

التهاب العني ي�سمى التهاب القرنية 

فاإن  اأخ��رى،  درا�سة  ووفق  احلويف، 

من  قللت  قد   A فيتامني  مكمالت 

البقعي  بالتنك�ض  الإ���س��اب��ة  خطر 

الأفراد  لدى   25% بن�سبة  املتقدم 

الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاًما.

باحثون  اأجراها  درا�سة  واأف��ادت 

�سكال  اأن  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  ج��ام��ع��ة  يف 

 A فيتامني  من  متغريا  ا�سطناعيا 

اأظهر اإمكانية حمتملة لإبطاء تطور 

م��ر���ض ���س��ت��ارغ��اردت، وه��و مر�ض 

الب�سر  فقدان  ي�سبب  للعني  وراثي 

ال�سديد لدى ال�سباب.

على   »A ف��ي��ت��ام��ني«  وي��ح��ت��وي 

اأي�ًسا  الأخ��رى  الفوائد  من  العديد 

الإ�سابة  خماطر  تقليل  م��ن  ب��دًءا 

اإىل  ال�������س���رط���ان  اأن�������واع  ب��ب��ع�����ض 

لديك،  املناعة  جهاز  �سحة  تعزيز 

تقليل  يف  امل�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة 

ودع��م  ال�سباب  ح��ب  ظ��ه��ور  خطر 

النمو ال�سحي ب�سكل كبري.

احليوي  الفيتامني  هذا  ويتوافر 

يف احل��ل��ي��ب خ���ايل ال��د���س��م، زي��ت 

حبوب  البي�ض،  القد،  �سمك  كبد 

اخل�����س��روات  املح�سنة،  الإف��ط��ار 

الأ���س��ف��ر  ال���ل���ون  ذات  وال���ف���واك���ه 

وال��ربت��ق��ايل ك��اجل��زر وال��ربت��ق��ال 

اخل�سروات  اإىل  اإ�سافة  والليمون، 

ال��ورق��ي��ة ال��داك��ن��ة م��ث��ل ال��ربوك��ل��ي 

ال�سبانخ وغريها.

السموم الطبيعية والقصيدة 
الدوائية 

يعد التطور يف علم الكيمياء من اأ�سباب 

يف  احلديثة  الع�سور  يف  القت�ساد  تطور 

جميع املجالت ال�سناعية، خا�سة �سناعة 

املذهل  التطور  هذا  من  وبالرغم  ال��دواء، 

يف علم الكيمياء اإل اأن معظم الكت�سافات 

الطبيعة  القوة  من  م�ستلهمة  الكيميائية 

فتعد  فيها.  اهلل  اأودع��ه��ا  التي  للنباتات 

يف  الكيميائية  للمواد  م�سدًرا  النباتات 

والبذور  الأزه��ار  مثل  اأجزائه،  العديد من 

تكون  ق��د  امل���واد  ه��ذه  والأوراق  وال��ث��م��ار 

عالجية اأو مميتة للكائن احلي.   من هذه 

النباتات القنب الهندي الذي حتتوي اأزهار 

ذات   »THC« »تيرتايدروكانابينول«  م��ادة    من  عالية  كميات  على  اأنثاه 

التاأثري النف�سي الذي ت�سعر بالبهجة وال�سرتخاء.، والتي ت�ستخدم يف عالج 

ا�ستخدام  ي�ساء  وعندما  لالآلم.  وم�سكن  وال�سرع  النف�سية  ال�سطرابات 

القنب الهندي ينتج منه احل�سي�ض واملاريجوانا والباجن واجلاجنا، هذه املواد 

ت�سبب الإدمان والهلو�سة وال�سطرابات النف�سية. كما تعد النباتات الطبية 

نبات اخل�سا�ض كميات عالية من  م�سدًرا لأقوى م�سكن لالآلم فينتج من 

من  املنتج  الأفيون  ويعد  اجلراحية،  العمليات  ي�ستخدم يف  الذي  املورفني 

نبات اخل�سا�ض اأخطر املخدرات على الإطالق.

كيميائي،  كفنان  ال�سحري«  »بالفطر  امل�سمى  الفطريات  بع�ض  ويعد   

الهلو�سة  ي�سبب  ال��ذي  ب�سيلو�سيبني  مركب  على  يحتوي  اأن��واع��ه  فبع�ض 

الب�سرية والعقلية والغثيان ونوبات الهلع.   كما حتتوي اأوراق نبات الكوكا 

نبات  اأي�ًسا  لالأمل وخم��در.   وم�سكن  كمن�سط  يعمل  الذي  الكوكايني  على 

اأبواق املالك »زهرة اجلميلة ت�سر الناظرين« اإل اأن كل اأجزاء هذه الزهرة 

حتتوي على مركبات كيميائية ذات اآثار قوية على اجل�سم، وحني توؤكل اأو 

تدخن تزداد �سربات القلب وت�سبب الهلو�سة. كما يعد نبات الداتورة من 

املخدرات طبيعية وي�سبب هلو�سة قوية والعي�ض يف اخليال واإيذاء النف�ض. 

تعطي  منه  كبرية  الكميات  اإن  الطيب، حيث  جوزة  نبات  ذلك  اإىل  اأ�سف 

تاأثرًيا خمدًرا وت�سبب الهلو�سة وال�سداع والغثيان والإ�سهال، لحتوائها على 

اجلرعة  ي�سل  ل  كتوابل  املحدود  ال�ستعمال  بينما  املريي�ستي�سني،  مركب 

الذي   »Mitragynine« القرطوم مركب  اأوراق �سجرة  املخدرة. وحتتوي 

ي�ستخدم لأغرا�ض دوائية مثل ت�سكني الأمل وزيادة ال�سهية وعالج الإ�سهال. 

كما ينتج نبات التبغ مواد كيميائية �سامة، كالنيكوتني وغريها التي ت�سبب 

الإدمان واأمرا�ض القلب وال�سرطان وتقتل املاليني من الب�سر �سنوًيا. اأي�ًسا 

اململكة النباتية مليئة بالنباتات الأخرى التي تنتج مواد ذات اأغرا�ض طبية، 

مثل الإيفيدرين والإ�سرتكنني و»LSD«، التي متثل غاية اخلطورة على حياة 

الإن�سان يف اجلرعات العالية.

التي  ال�سامة تنتج الطبيعة العديد من املواد  النقي�ض من املواد   وعلى 

»بالق�سيدة  ي�سمى  فيما  البع�ض  نظمها  وقد  الدوائي،  الأث��ر  عليها  يغلب 

الدوائية«:

اإذا �سكا القولون منك بليل

 فعليك باليان�سون دون جدايل

 واإذا اأ�سبت بنزلة خذ زعرًتا

 فهو العالج لكحٍة و�سعاٍل

 وا�ستزرع اجلرجري فهو كلحمة

 فاللحم قد ياأتي على اأ�سكال

 واغ�سل ُكالك ب�سمتي بقدون�ٍض

 وعالج حب لل�سباب مثايل

 وع�سارة النعناع خري معالٍج

 ومن�سٍط قلب العليل البايل

 وعليك بال�سوفان اأف�سل حميٍة

 يكوي الدهون بغري حد ن�سال

 والزجنبيل لوحده م�ستو�سف

 كال�سيدلية فاأغله للغايل

 وداوا التهابات احل�سا بابوجٌن

 ومنوم للر�سع الأطفال ولدورة دموية خذ قرفًة

 اأو كرف�ساً اإن كان �سغطك عالًيا

 والثوم كم يف لبه من نعمٍة

 مئتا عالج ي�سرتى بريال

 واهرع اإىل امللفوف اإن بك �سكٌر

 وملن ت�سدع فالدواء دوايل

 اهلل يخلق داءنا ودواءنا

 �سبحانه رٌب عظيٌم عايل

بال�سرتخاء  الذاتي  ال�سفاء  اآليات  وتعزيز  ال�سحي  احلياة  منط  ويعد 

اأ�سباب  من  الهمة  وعلو  وال�سعادة  الإيجابية  والأفكار  والتفاوؤل  والتاأمل 

احلفاظ على ال�سحة واحليوية، كما تعمل الرقية ال�سرعية واأداء ال�سلوات 

وال�سدقة وغريها من العبادات بخ�سوع وطماأنينة لنف�ض الغر�ض، قال اهلل 

�ُسوِل اإَِذا َدَعاُكْم مِلَا يُْحِييُكْم«.  ِ َوِللرَّ
َّ

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ا�ْستَِجيبُوا هلِل
َ
تعاىل »يَا اأ

كل ذلك ينتج عنه عدم اللجوء اإىل العالج الكيميائي اأو الع�سبي ذي الأثر 

الآث��ار اجلانبية، كما  ال��دواء اخلايل من  ال�سلبي على اجل�سم، فال يوجد 

يجب عدم تناول الأع�ساب لالأغرا�ض الطبية اإل عند ال�سرورة وبا�ست�سارة 

املخت�سني.

 

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�سة

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية

كلية ال�سيدلة – جامعة امللك �سعود
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التعلم »بالك بورد« إدارة  التدريس في استخدام نظام  لمساعدة عضو هيئة  الطالب  المساعد يؤهل  الطالب  برنامج 

التميز و175  منح  لبرنامج  70 طلبًا  استقبلنا 
المساعد للطالب  و800  للسفراء 

التويجري: د.  بالجامعة..  والتعليم  التعلم  لتطوير  التميز يسعى  مركز  أن  أكد 

حوار: حممد باكرمان

ال��������دك��������ت��������ور ع������م������ر ب��������ن حم���م���د 

التويجري نائب مدير مركز التميز 

والتعليم، حت��دث يف هذا  التعلم  يف 

ال��ل��ق��اء ع���ن روؤي�����ة ور���س��ال��ة واأه�����داف 

اأطلقها،  التي  امل�ساريع  واأب���رز  املركز 

و���س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ب��رن��ام��ج منح 

اال�ستجابة  ن��ظ��ام  وب��رن��ام��ج  التميز 

و�سفراء   »»clickers«« ال�سخ�سية 

امل���رك���ز وال���ط���ال���ب امل�����س��اع��د، م���وؤك���دًا 

اأن امل���رك���ز ي�����س��ع��ى ل��ب��ن��اء ال�����س��راك��ات 

املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  ومد ج�سور 

ذات  وال��دول��ي��ة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 

ال��ع��اق��ة م���ن اأج�����ل ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��م 

ا�ستقبل  وق��د  ب��اجل��ام��ع��ة،  والتعليم 

اأك����ر م���ن 70 ط��ل��ب��ًا ل��رن��ام��ج منح 

التميز و175 طلبًا لرنامج �سفراء 

800 ط��ل��ب  م����ن  واأك��������ر  اجل���ام���ع���ة 

لرنامج الطالب امل�ساعد.

- ح��دث��ن��ا يف ال���ب���داي���ة ع���ن روؤي����ة 

املركز ور�سالته واأهدافه؟

ي�صبح  ب���أن  املركز  ر�ؤي��ة  تتج�صد 

التعليم  تطوير  يف  ري���دي���ً  اأمن��وذج���ً 

املراكز  مل�ص�ف  ����ص��والً  اجل�معي، 

الري�ديه ع�ملي�ً.

حتقيق  يف  املركز  ر�ص�لة  �تتمثل 

التميز يف التعلم �التعليم يف ج�معة 

امل��ل��ك ���ص��ع��ود، م���ن خ���ال اإع����داد 

اال�صرتاتيجية  �اخلطط  ال�صي��ص�ت 

على  �االإ�صراف  �التعلم  التعليم  يف 

اأف�صل  �ت��وط��ن  �ن��ق��ل  ت��ن��ف��ي��ذه���، 

م�صتوى  لتطوير  الع�ملية  امل��ب���درات 

تعلم  �حت�صن  التعليمية  املم�ر�ص�ت 

الطاب ب�جل�معة.

اخلطة  مت�بعة  اأه��داف��ه  �اأب����رز 

�التعليم  للتعلم  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ب���جل���م��ع��ة، �ت��ع��زي��ز ال��ت��ع����ن فيم� 

تتطلبه من اإجراءات تنفيذية �تطوير 

�نقل  �االإج��راءات،  العملي�ت  لك�فة 

الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  �توطن 

يف التعلم �التعليم �اإدارته� �فق ر�ؤية 

مهنية  �موا�صف�ت  ري�دية  موؤ�ص�صية 

ع���مل��ي��ة، اإ���ص���ف��ة الإي��ج���د م��ب���درات 

ن��وع��ي��ة ������ص���ع االإ���ص��رتات��ي��ج��ي���ت 

املم�ر�ص�ت  م�صتوى  لتطوير  الازمة 

تعلم  �حت�صن  ب�جل�معة  التعليمية 

تقومي  �كذلك  ب�جل�معة،  الطاب 

الربامج االأك�دميية �تقومي خمرج�ت 

الدرا�ص�ت   �اإع��داد  �التعليم،  التعلم 

التعليمي  الواقع  لتحليل  �التق�رير 

يف  م�صتقبله  �ا�صت�صراف  اجل�معي 

ظل املتغريات �امل�صتجدات احلديثة 

�بن�ء �صراك�ت �مد ج�صور التوا�صل 

�االإقليمية  املحلية  املوؤ�ص�ص�ت  مع 

�ال��د�ل��ي��ة ذات ال��ع��اق��ة م��ن اأج��ل 

تطوير التعلم �التعليم ب�جل�معة.

اأطلقها  التي  امل�ساريع  اأب���رز  م��ا   -

املركز حتى االآن؟

اأطلق املركز جمموعة من الربامج 

هي: اخلطة اال�صرتاتيجية يف التعلم 

�التعليم، ج�ئزة التميز يف التدري�س، 

التعليمية،  املب�درات  بي�ن�ت  ق�عدة 

منح التميز يف التعلم �التعليم، اأنظمة 

 ،»clickers« اال�صتج�بة ال�صخ�صية

ب��رن���م��ج ال��واع��دي��ن يف ال��ت��دري�����س 

بعد،  عن  التلعيم  مب�درة  اجل�معي، 

�صي��صة تقييم تعلم الطاب، م�صر�ع 

الط�لب امل�ص�عد.

- وماذا عن عدد املتقدمني الآخر 

دورة من دورات برنامج منح التميز؟

ا�صتقبلن� يف منح التميز يف د�رته� 

لدعم  طلًب�   70 يق�رب  م�  الرابعة 

�االأن�صطة  التدري�صية  املم�ر�ص�ت 

ال��رام��ي��ة،  ال�صفية  �غ��ري  ال�صفية 

ال�صحية  ال��ك��ل��ي���ت  ت�����ص��درت  �ق���د 

طلًب�،   27 ب�  املر�صلة  الطلب�ت  عدد 

طلًب�،   20 ب���  العلمية  الكلي�ت  ث��م 

طلًب�،   17 ب�  االإن�ص�نية  الكلي�ت  ثم 

على  املتبقية  طلب�ت   6 ال�  �توزعت 

�ال�صنة  االأخ��رى  االأخ��رى  العم�دات 

االأ�ىل امل�صرتكة.

اأع�ساء  املتقدمني من  ع��دد  - كم 

هيئة التدري�س؟

هيئة  اأع�ص�ء  من  املتقدمن  عدد 

الن�ص�ء  �من   42 الرج�ل  التدري�س 

ب�ال�صتع�نة  امل��رك��ز  ��صيقوم   ،28
اأع�����ص���ء هيئة  م��ن  14 ع�����ص��واً  ب��� 

يف  للم�ص�ركة  ب�جل�معة  التدري�س 

حتكيم الطلب�ت الواردة.

- وماذا عن الرامج االأخرى؟

اال�صتج�بة  نظ�م  برن�مج  هن�ك 

النظ�م  �هو   ،clickers ال�صخ�صية 

الذي يجعل جميع الطاب ي�ص�ركون 

ع�صو  يقوم  حيث  املح��صرة،  اأثن�ء 

هيئة التدري�س بطرح االأ�صئلة �يجيب 

االأجهزة  طريق  عن  الط�لب  عليه� 

التي يوفره� النظ�م، �من خال هذا 

امل�صر�ع ال يوجد اأي جم�ل يف اأن ال 

ي�ص�رك الط�لب يف املح��صرة، �هذا 

امل�صر�ع م�صتمر يف ح�ل رغب ع�صو 

على  احل�صول  يف  التدري�س  هيئة 

املركز  يرحب  �صوف  اخلدمة  ه��ذه 

بتز�يده بك�فة املتطلب�ت.

- ك���م ي�����راوح ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 

الرنامج؟

اإج���م����يل ع����دد امل�����ص���رك��ن يف 

م�صر�ع برن�مج كليكرز 68 م�ص�رًك� 

32 من الرج�ل �36 من الن�ص�ء.

- ب��رن��ام��ج ���س��ف��راء امل��رك��ز حدثنا 

عنه؟

الفكرة منه اأن يكون للمركز �صفري 

اجل�معة  �مع�هد  كلي�ت  جميع  يف 

الطلب�ت  يف  القبول  فتح  مت  �لقد 

هيئة  ع�صو   175 من  اأك��ر  �تقدم 

تدري�س.

- وم�������اذا ع����ن ب���رن���ام���ج ال��ط��ال��ب 

امل�ساعد من حيث الفكرة واالأهداف 

وعدد املتقدمني؟

يهدف  امل�ص�عد  الط�لب  برن�مج 

نظ�م  برن�مج  ا�صتخدام  تعزيز  اإىل 

بج�معة  ب��ورد«  »ب��اك  التعلم  اإدارة 

الط�لب  اأن  �ف��ك��رت��ه  �صعود  امل��ل��ك 

هيئة  ع�����ص��و  م�����ص���ع��دة  ي�صتطيع 

ال��ت��دري�����س يف ا���ص��ت��خ��دام ال��ن��ظ���م 

ج�هز  بق�لب  ت��ز�ي��ده  ط��ري��ق  ع��ن 

�مت  امل��رك��ز  قبل  م��ن  ت�صميمه  مت 

ا�صتخدامه،  على  الطلبة  ت��دري��ب 

�اأ���ص���ر اإىل اأن��ه قد مت اإج��راء هذا 

�العلوم  الرتبية  كلي�ت  يف  الربن�مج 

�ال��ت��م��ري�����س  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 

يف ال��ع���م امل������ص��ي، �جن���ح جن���ًح��� 

م�صجع�ً، فتقرر تو�صيع التجربة على 

االآن  �نحن  اجل�معة،  كلي�ت  جميع 

الطلبة،  �ت��دري��ب  جمع  مرحلة  يف 

يف  املن�صقن  جمع  اإىل  ب�الإ�ص�فة 

الطلبة،  على  ل��اإ���ص��راف  الكلي�ت 

من  اأكر  الربن�مج  على  تقدم  حيث 

800 ط�لب خال هذا الف�صل.

واتارا: 60 % من مواطني بلدي يحفظون القرآن لكنهم ال 
يتقنون »العربية« لألسف

حوار: �سعد النعامي

العربية  واللغة  الفرن�سية  اللغة  يتقن 

اإ���س��اف��ة ل��ل��غ��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ب�����اده، التحق 

باجلامعة ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع االإل��ك��روين 

اللغويات  معهد  يف  العربية  اللغة  وتعلم 

ال����ت����اب����ع ل���ل���ج���ام���ع���ة، وي����ط����م����ح الإك����م����ال 

احل���ايل  تخ�س�سه  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات 

لتعليم  ب�����اده  اإىل  وال����ع����ودة  »ال����ت����اري����خ« 

احل�سارة  وتاريخ  العربية  اللغة  مواطنيه 

االإ�سامية..

ق�����س��ة  ع������ن  ح����دث����ن����ا  ال������ب������داي������ة  - يف 

ان�سمامك اإىل جامعة امللك �سعود.

ق��دم��ت ط��ل��ب االل��ت��ح���ق ع��رب امل��وق��ع 

االإلكرت�ين ثم ��صلني على االإمييل اإ�صع�ر 

ق��ب��ويل يف اجل���م��ع��ة �هلل  ب���ل��ق��ب��ول �مت 

احلمد.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

تعلمت اللغة العربية يف معهد اللغوي�ت 

�ا�صتغرقت  �صعود،  امللك  جل�معة  الت�بع 

اللغة  اأج��ي��د   ��� �اأي�����صً �ن�صف  �صنة  م��دة 

الفرن�صية. 

- كيف وج��دت تعلم اللغة العربية من 

حيث ال�سعوبة مقارنة باللغات االأخرى؟

ك�نت �صعبة يف البداية، �ال�صبب يعود 

الأنه� عميقة �ثرية.

- م����اذا ك��ن��ت ت��ع��رف ع��ن ج��ام��ع��ة امللك 

�سعود قبل ان�سمامك اإليها؟ 

اجل�معة،  ع��ن  �صيئ�ً  اأع���رف  ال  كنت 

�ك�ن زميلي هو من عرفني على اجل�معة 

�رغبني  �اإيج�بي�ته�  مميزاته�  يل  �ذك��ر 

ب�الن�صم�م اإليه�.

- كم ن�سبة امل�سلمني يف بادك؟

60 % منهم م�صلمون �يحفظون القراآن 
الكرمي، �لكن مع االأ�صف ال يتقنون اللغة 

العربية.

- ما طموحك بعد البكالوريو�س؟

اأط���م���ح ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى امل���ج�����ص��ت��ري 

لتعليم  بلدي  اإىل  العودة  ثم  �الدكتوراه، 

احل�ص�رة  �ت���ري��خ  العربية  اللغة  الن��س 

االإ�صامية.

- كيف وجدت م�ستوى اجلامعة؟

�الربامج  الدرا�صة  من  كثرياً  ا�صتفدت 

توفره�  التي  اخلدم�ت  �كذلك  العلمية، 

املركزية،  �صلم�ن  امللك  �مكتبة  اجل�معة 

�ال���ل���ق����ءات �ال���ن���د�ات م��ع امل�����ص��وؤ�ل��ن 

�اأع�ص�ء هيئة التدري�س.

- م�����ا ال�����ه�����واي�����ات ال����ت����ي مت���ار����س���ه���ا يف 

اجلامعة؟

داخل  �اأن�صطة  ه��واي���ت  ع��دة  اأم���ر���س 

قدم  كرة  ري��صة  راأ�صه�  �على  اجل�معة، 

يف ال�ص�لة الري��صية �قراءة بع�س الكتب 

مع  للتجول  اإ���ص���ف��ة  التخ�ص�س،  خ����رج 

الزماء داخل اجل�معة.

اال�سم: �سعادا واتارا

اجلن�سية: �ساحل العاج 

الكلية: االآداب

ق�سم: التاريخ

امل�ستوى: ال�سابع 



الق�صيم  منطقة  اأميير  ا�صتقبل 

�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي الأميييير 

الدكتور في�صل بن م�صعل بن �صعود 

ديوان  يف  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

املا�صي،  الييثيياثيياء  املنطقة،  اإميييارة 

على  امل�صرف  الآداب  كلية  عميد 

مييركييز املييلييك �ييصييلييمييان لييدرا�ييصييات 

وح�صارتها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

الدكتور نايف بن ثنيان اآل �صعود.

وتاأتي زيارة عميد الآداب ملنطقة 

اأحمد  ثلوثية  من  بدعوة  الق�صيم، 

الثلوثية  احتفاء  التويجري، حل�صور 

مبنا�صبة  ال�صامة  حممد  بالدكتور 

لتاريخ  �صلمان  املييلييك  جييائييزة  نيله 

خال  العربية  اجلييزيييرة  وح�صارة 

جل�صة الثلوثية الأ�صبوعية.

ثنيان  بيين  نييايييف  الييدكييتييور  وزار 

متحف  املنطقة  يف  تييواجييده  خييال 

باملتحف  با�صتقباله  وكان  العقيات 

الأ�صتاذ عبداللطيف الوهيبي واطلع 

وعدد  العقيات  رجييال  تاريخ  على 

التاريخية  والييوثييائييق  اليي�ييصييور  ميين 

حتكي  والتي  املتحف  ميتلكها  التي 

تاريخ تلك احلقبة الزمنية يف تاريخ 

الق�صيم  رجيييال  ورحيييات  املنطقة 

الييدول  من  لعدد  واملعرفة  للتجارة 

ا�صتمع  حيييييث  وغيييرهيييا،  الييعييربييييية 

املتحف  عن  كامل  ل�صرح  احل�صور 

وما يحتويه والتعرف على عدد من 

رجال  من  التاريخية  ال�صخ�صيات 

من  عييدداً  �صطروا  الييذي  العقيات 

رحاتهم  خييال  التاريخية  امليياآثيير 

املتكررة.

احل�صور  التقط  الزيارة  وبنهاية 

بن  نايف  للدكتور  تذكارية  �ييصييوراً 

قدم  بييدوره  الييذي  �صعود،  اآل  ثنيان 

�صكره ملتحف العقيات على العمل 

للمحافظة  قييدمييوه  اليييذي  الييكييبيير 

وتوثيق  الييرجييال  هييوؤلء  تاريخ  على 

عنهم  التاريخية  والوثائق  الرحات 

هييوؤلء  عن  تاريخًيا  مرجًعا  ليكون 

الرجال لأبناء هذا الوطن.

واجلودة  التطوير  عمادة  بها  تقوم  التي  التخ�ص�صية  الزيارات  وا�صلت 

لنهاية م�صارها للف�صل الدرا�صي الأول، حيث اختتمها فريق وكالة عمادة 

التطوير واجلودة برئا�صة وكيلة العمادة بزيارة لكلية الدرا�صات التطبيقية 

وخدمة املجتمع بفرع الطالبات بعلي�صة يوم الثنني املوافق 1441/4/12هي.

مت ا�صتقبال الفريق والرتحيب به من قبل وكيلة كلية الدرا�صات التطبيقية 

وخدمة املجتمع ووكيات الأق�صام وخمت�صات التطوير واجلودة يف الكلية، 

فيها  رحبت  كلمة  واجلودة  التطوير  وكيلة عمادة  األقت  اللقاء  مقدمة  ويف 

باحلا�صرات وعرفت بالعمادة ودور وحداتها يف تقدمي الدعم واخلدمات 

جلهات اجلامعة، ثم األقت ال�صوء على اأهم مزايا كلية الدرا�صات التطبيقية 

النتهاء من حتديث  ومنها  واجلودة  التطوير  املجتمع يف جمالت  وخدمة 

اخلطة ال�صرتاتيجية، والنتهاء من بناء جزء كبر من نظام اإدارة اجلودة 

دورات  الن�صائي على  الفريق  اأع�صاء  بع�ض  ISO 9001:2015 وح�صول 
تدريبية تخ�ص�صية يف نظام اإدارة اجلودة ISO 9001:2015، كما انخف�ض 

بني  املقارنة  بعد  وذلك  للجامعة  املطورة  بالهوية  املتعلقة  املخالفات  عدد 

عام 1439هي وعام 1440هي. ثم عر�صت وحدات عمادة التطوير واجلودة 

بالتفاعل  اللقاء  ومتيز  للكلية.  تقدمها  التي  الدعم  وجمييالت  اخلدمات 

ومناق�صة التحديات وو�صع احللول والتو�صيات. اختتمت الزيارة بالرد على 

ت�صاوؤلت احلا�صرات من من�صوبات الكلية.
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الكليات التطبيقية.. صراع الصورة وسوق العمل

د. فهد بن عبداهلل الطياش

هموم  ال�صيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزير  معايل  حديث  لَم�َض 

كليات  اإىل  املجتمع  كليات  بتحويل  �صرح  عندما  الطاب؛  من  الكثر 

تطبيقية تلبي احتياجات �صوق العمل.

بال�صمعة  الكليات  هييذه  حتظى  بيياأن  وطييمييوح  تيييوازن  معادلة  وهييي 

من حتويل من ل  بدلً  القبول،  بالتناف�صية على  تدفع  التي  املوؤ�ص�صية 

فال�صمعة  الكليات،  هذه  اإىل  باجلامعات  القبول  �صروط  عليه  تنطبق 

فاعلة  اأطييراف  تكاتف  نتيجة  واإمنا  فقط  بالطموح  تبنى  ل  املوؤ�ص�صية 

وم�صتفيدة من هذا التوجه.

ولعل امليزة الأبرز يف جتارب كليات املجتمع تتمثل يف حيوية الربامج 

و�صرعة اإطاقها وتعديلها وق�صر مدتها، ولكن يغيب عنها اأبرز حوافز 

�صوق  من  القادمة  الوعود  و�صراب  املييادي  العائد  يف  واملتمثل  اجلذب 

العمل.

اأعرف اأن ت�صريح معايل الوزير اآل ال�صيخ مل ياأت من طموح فقط 

واإمنا من جتارب ومعارف ودرا�صات قدمها بعني القت�صادي املتخ�ص�ض 

ال�صعودية  للجامعات  اأكادميية  فر�صة  الت�صريح  هذا  ويف  واخلبر، 

لإعادة بلورة �صورة كليات املجتمع والتحول نحو كليات تطبيقية جتذب 

وت�صتقطب حتى من طاب اجلامعة املميزين، واأل تقف حدود الطموح 

التميز  بع�ض  نييرى  واإمنييا  اجلامعات،  كل  يف  م�صتن�صخة  برامج  على 

والتفرد على الأقل بني اجلامعات يف املنطقة الواحدة.

الإجنليزية  اللغة  دكاكني  من  املمنوحة  الدبلومات  �صورة  اأفكار  اأما 

يعد  فلم  »العاقي«  الإحباط  اإىل ملف  لت�صاف  ال�صابق  واحلا�صب يف 

املوؤ�ص�صية طاردة  الكليات  و�صتكون هذه  املجتمع،  مكان يف خدمة  لها 

على  للتناف�ض  الطاب  اجتذاب  قبل  العمل  �صوق  من  الوهم  لدكاكني 

الكليات التطبيقية.

صوت الصورة

»امللك �ضعود« ت�ضت�ضيف اختبارات طلبة جامعة املعرفة

»علوم الرياضة« تشارك في 
مؤتمر كونجرس االتحاد اآلسيوي

»الكراسي 
البحثية« تشارك 
في معرض جدة 

للكتاب

اأبرزت وكالة عمادة البحث العلمي 

م�صاركتها  خال  البحثية  للكرا�صي 

اخلام�ض  الييدويل  جييدة  معر�ض  يف 

لييلييكييتيياب خميييرجيييات وميينييجييزات 

الييكييرا�ييصييي الييعييلييمييييية والإنيي�ييصييانييييية 

ظل  وذلك يف  والطبية،  والهند�صية 

تقوم  الذي  والعلمي  الثقايف  الييدور 

امل�صاركة  تيياأتييي  حيث  الييوكيياليية،  بييه 

البحث  منظومة  تعزيز  اإطيييار  يف 

العلمي واإنتاج بحوث اإبداعية تخدم 

املييجييتييمييع.  وا�ييصييتييمييل جيينيياح وكيياليية 

للكرا�صي  العلمي  البحث  عييمييادة 

م�صاركة  على  املعر�ض  يف  البحثية 

مييركييز املييلييك �ييصييلييمييان لييلييدرا�ييصييات 

للجزيرة  واحليي�ييصييارييية  التاريخية 

بن  عبداهلل  امللك  وكر�صي  العربية 

وتطبيقاتها  للح�صبة  عبدالعزيز 

�صلطان  الأميير  وكر�صي  املعا�صرة، 

بن عبدالعزيز للدرا�صات الإ�صامية 

املعا�صرة، وكر�صي الأمر متعب بن 

عبداهلل لأبحاث املوؤ�صرات احليوية 

الدكتور  وكر�صي  العظام،  له�صا�صة 

اللغة  لدرا�صات  املانع  عبدالعزيز 

الأدب  وكيير�ييصييي  واآدابيييهيييا  العربية 

امل�صاحة  هيئة  وكر�صي  ال�صعودي، 

اجليولوجية اإىل جانب عر�ض 450 

كتاباً.

الجامعة تحقق تقدمًا في رعاية هويتها
التطوير  عييمييادة  عميد  ك�صف 

العري�صي  جربيل  الدكتور  واجلييودة 

تقدماً  حتقق  اجلامعة  وحييدات  اأن 

اجلامعة  هوية  رعاية  يف  ملحوظاً 

خال  من  وذلك  عليها،  واملحافظة 

اليييتيييزام وحييييدات اجلييامييعيية بييروؤييية 

واللتزام  واأهداف اجلامعة  ور�صالة 

بالهوية املطورة للجامعة وما ت�صمنه 

املتاح على  للهوية  الإر�صادي  الدليل 

التطوير  لعمادة  الإلييكييرتوين  املوقع 

واجلودة.  

الهوية  اإدارة  وحييدة  اأن  واأو�ييصييح 

كل  تتابع  واجلييودة  التطوير  بعمادة 

ما ي�صدر من وحدات اجلامعة وتعد 

املخالفات  بنوع وعدد  دورياً  تقريراً 

مبا  الب�صرية،  بالهوية  ال�صلة  ذات 

اجلييامييعيية،  �ييصييعييار  ا�ييصييتييخييدام  فيها 

اأعدتها  التي  التقارير  ك�صفت  وقد 

وحدات  حتقيق  الهوية  اإدارة  وحدة 

ا�صتخدام  يف  كبراً  تقدماً  اجلامعة 

ال�صحيح،  بال�صكل  اجلامعة  �صعار 

من  الب�صرية  بالهوية  يرتبط  ومييا 

اإر�صادات.

الزيارات التخصصية تصل كلية 
الدراسات التطبيقية بعليشة

استقبله أمير منطقة القصيم..

مشرف مركز الملك سلمان لدراسات الجزيرة العربية 
�صاركت كلية علوم الريا�صة والن�صاط البدين يف موؤمتر كوجنر�ض الحتاد يرعى ثلوثية التويجري 

الآ�صيوي للطب الريا�صي يف ن�صخته الي 17 والذي نظمه الحتاد ال�صعودي 

للطب الريا�صي يف الفرتة من13-15 دي�صمرب2019م.

وتناول الكوجنر�ض خال جل�صاته العلمية وور�ض العمل عدًدا من املحاور، 

وتطوير  املن�صطات،  على  والرقابة  الريا�صية،  الإ�صابات  تاأهيل  اأبرزها 

الأداء الريا�صي، والفئات اخلا�صة بالطب الريا�صي، وال�صفر مع الاعبني، 

والطب  الريا�صية،  الإ�صابات  واإدارة  الريا�صية،  الإ�صابات  من  والوقاية 

الريا�صي يف اململكة العربية ال�صعودية.

وحتر�ض عمادة الكلية على التواجد يف هذه املحافل الإقليمية وامل�صاهمة 

ب�صكل فعال يف جناحها من خال دعم وت�صجيع من�صوبيها على امل�صاركة 

�صواء تنظيمياً اأو بتقدمي عدد من الأوراق العلمية واإقامة املعار�ض العلمية 

واملوؤ�ص�صات  الهيئات  مع  التعاون  باأهمية  منها  اإمياناً  وذلييك  امل�صاحبة، 

احلكومية واخلا�صة ذات العاقة.

وجاءت م�صاركات اأع�صاء هيئة التدري�ض بالكلية كالتايل: �صارك يف اإدارة 

فقيهي،  حممد  د.  اجللعود،  خالد  د.  من  كل  للموؤمتر  العلمية  اجلل�صات 

اأما امل�صاركات العلمية امل�صحوبة بعرو�ض علمية فكانت لكل من د. يحيى 

ال�صريف، د. حممد ال�صعيد، د. �صايع القحطاين، د. عبدالعزيز الدايل، د. 

فواز احلكمي، د. من�صور ال�صويان، وقد مت تكرميهم بعد نهاية اجلل�صات 

اخلا�صة بهم.


