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بأمر الملك..

إجازة ما بين الفصلين.. ترفيه واستجمام أم 
استعداد وتدريب؟

التعليم الدكتور  حتت رعاية معايل وزير 

فعالية  تنطلق  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  حمد 

م��ب��ادرة »ن��ح��و خ��ري��ج واٍع« حت��ت اإ���ش��راف 

وكالة جامعة امللك �شعود لل�شوؤون التعليمية 

الذي  والأكادميية ممثلة مبركز اخلريجني، 

ال�شرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  اإن�شاوؤه  مت 

بجامعة امللك �شعود وفق روؤية اململكة 2030 

احلرمني  خادم  حكومة  وتوجيهات  وبقيادة 

اخلريجني  مب�شتوى  ب��الرت��ق��اء  ال�شريفني 

وفتح قنوات توا�شل معهم.

الفعالية بدًءا  و�شتعقد مب�شيئة اهلل هذه 

من يوم اجلمعة 29 جمادى الأوىل 1441ه� 

 4 ال�شاعة  من  2020م،  يناير   24 املوافق 

ع�شراً حتى 10 م�شاًء، وملدة يومني باملدينة 

اجلامعية للطالبات.             �ش� 5-4-3

االختبارات في 10 رمضان

أساسيات علوم األبحاث الطبية.. األربعاء 16ندوة مستقبل اإلشراف التربوي للطالبات
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اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شعود � حفظه اهلل � اأمراً كرمياً بتقدمي اختبارات الف�شل 

الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي احلايل 1441ه� للطالب 

والطالبات؛ لتكون بداية الختبارات يوم الأحد 10 رم�شان 

1441 ه� املوافق 3 مايو 2020م، وبداية اإجازة نهاية العام 
1441ه�  رم�شان   21 اخلمي�س  يوم  دوام  بنهاية  الدرا�شي 

املوافق 14 مايو 2020م.

اآل  بن حممد  الدكتور حمد  التعليم  وزير  معايل  واأو�شح 

احلرمني  من خادم  الكرمية  املوافقة  اأن  ت�شريح  ال�شيخ يف 

الف�شل  اخ��ت��ب��ارات  ت��ق��دمي  على   � اهلل  اأي���ده   � ال�شريفني 

 � اهلل  رعاه   - اهتمامه  تعك�س  العام؛  لهذا  الثاين  الدرا�شي 

العام  التعليم  مراحل  جميع  يف  والطالبات  الطالب  باأبنائه 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  حر�س  اإىل  م�شرياً  واجلامعي، 

اإيجابي على نتائج التعليم وم�شتوى  اأثر  اأن يكون للقرار  يف 

اأن يكون هناك فرتة توقف  الأداء يف الختبارات، من دون 

للدرا�شة يف �شهر رم�شان ثم العودة لالختبارات بعد اإجازة 

عيد الفطر املبارك.

ومكت�شبات  م��ررات  در�شت  ال���وزارة  »اإن  معاليه:  وق��ال 

تقدمي الختبارات، واأعدت تقارير ميدانية يف ذلك، واأظهرت 

امل�شلحة على الأ�شعدة كافة اأهمية تقدميها، وبناًء عليه مت 

الرفع اإىل املقام الكرمي للموافقة عليها«.

واأ�شار معايل وزير التعليم اإىل اأن قرار تقدمي الختبارات 

�شي�شهم يف انتظام العملية التعليمية من دون فا�شل، ويحقق 

للطالب  واجتماعية  ونف�شية  وتربوية  تعليمية  مكت�شبات 

يف  ال�شتمرار  فر�شة  ومينحهم  اأمورهم،  واأولياء  والطالبات 

م�شريتهم العلمية.

�ش� 2

انطالق »أسبوع اإلرشاد 
المهني«.. اليوم

امل�شاحب،  وامللتقى  واخلريج   2020 املهنة  #اأ�شبوع  فعاليات  �شمن 

العام  املن�شق  واأو�شح  اليوم.  املهني  الإر�شاد  اأ�شبوع  فعاليات  تنطلق 

ال�شعالن  حممد  بن  اأن�س  الدكتور  املهنة  لأ�شبوع  التنفيذية  لالأعمال 

والطالبات  الطالب  م�شاعدة  اإىل  يهدف  املهني  الإر���ش��اد  اأ�شبوع  اأن 

للتعريف  اإر�شادية وور�س عمل  برامج  العمل من خالل  ل�شوق  وتهيئتهم 

رواد  وا�شت�شافة  والدولية  املحلية  والعتمادات  املهنية  الرخ�س  ببع�س 

اأن فعاليات  اأعمال لنقل التجارب واخلرات. واأ�شار الدكتور ال�شعالن 

15 مر�شداً ومر�شدة  يقدمه  املهني  لالإر�شاد  برناجماً  تت�شمن  الأ�شبوع 

لالأعمال  ال��ع��ام  املن�شق  واأه���اب  وم�شائية،   �شباحية  ف��رتت��ني  على 

على  الط��الع  والطالبات  الطالب  بجميع  املهنة  لأ�شبوع  التنفيذية 

اأوقات وتواريخ واأماكن انعقاد اجلل�شات الإر�شادية وور�س العمل ورواد 

على  وذلك  املهني،  الر�شاد  اأ�شبوع  فعاليات  من  وال�شتفادة  الأعمال 
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ورشة المراجعين.. األربعاء
تعقد اجلامعة ور�شة العمل التن�شيطية الثامنة لأع�شاء جمل�س املراجعني 

27جمادى  الأرب��ع��اء  ي��وم  وذل���ك   ،KSU-BOAباجلامعة املعتمدين 

حتى  �شباحاً  الثامنة  ال�شاعة  2020م  يناير   22 املوافق  الأوىل1441ه� 

الثالثة ع�شراً، برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف 

اجلامعة.  بوحدات  املعتمدين  املراجعني  ومب�شاركة  ع�شريي،  عبده  بن 

وتهدف هذه الور�شة اإىل حتقيق اأهداف متعددة منها: الرتقاء بقدرات 

الكفاءات الب�شرية العاملة يف جمالت التخطيط والتطوير واجلودة، ونقل 

وتبادل اخلرات، ومد ج�شور التوا�شل امل�شتمر مع كافة اجلهات امل�شتفيدة 

من خدمات املراجعني املعتمدين باجلامعة.                           �ش� 16

انطالق فعاليات مبادرة »نحو خريج واٍع«.. الجمعة

@f_alsunaid :عد�سة



ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأ�شدر 

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

كرمياً  اأم���راً   � اهلل  حفظه   � �شعود 

الدرا�شي  الف�شل  اختبارات  بتقدمي 

احلايل  الدرا�شي  العام  من  الثاين 

1441ه� للطالب والطالبات؛ لتكون 
بداية الخ��ت��ب��ارات ي��وم الأح��د 10 

مايو   3 املوافق  ه�   1441 رم�شان 

العام  نهاية  اإج��ازة  وبداية  2020م، 
يوم اخلمي�س  دوام  بنهاية  الدرا�شي 

 14 امل��واف��ق  1441ه�  رم�شان   21
مايو 2020م.

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  واأو����ش���ح 

ال�شيخ  اآل  بن حممد  الدكتور حمد 

الكرمية  امل��واف��ق��ة  اأن  ت�شريح  يف 

م��ن خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني � 

اختبارات  تقدمي  على   � اهلل  اأي���ده 

ال��ث��اين لهذا  ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل 

العام؛ تعك�س اهتمامه - رعاه اهلل � 

باأبنائه الطالب والطالبات يف جميع 

واجلامعي،  ال��ع��ام  التعليم  م��راح��ل 

احلرمني  خادم  حر�س  اإىل  م�شرياً 

اأثر  للقرار  يكون  اأن  يف  ال�شريفني 

اإيجابي على نتائج التعليم وم�شتوى 

اأن  دون  من  الختبارات،  يف  الأداء 

يكون هناك فرتة توقف للدرا�شة يف 

�شهر رم�شان ثم العودة لالختبارات 

بعد اإجازة عيد الفطر املبارك.

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  واأ����ش���ار 

الخ��ت��ب��ارات  ت��ق��دمي  ق���رار  اأن  اإىل 

ال��ع��م��ل��ي��ة  ان���ت���ظ���ام  ���ش��ي�����ش��ه��م يف 

ويحقق  فا�شل،  دون  من  التعليمية 

ونف�شية  وتربوية  تعليمية  مكت�شبات 

والطالبات  للطالب  واجتماعية 

فر�شة  ومينحهم  اأمورهم،  واأولياء 

العلمية،  م�شريتهم  يف  ال�شتمرار 

ب�شكل  ل��الخ��ت��ب��ارات  وال���ش��ت��ع��داد 

الطالب  م�شلحة  اأن  موؤكداً  اأف�شل، 

والطالبة هي ما ت�شعى اإليه الوزارة، 

وتعمل عليه.

واأفاد الدكتور اآل ال�شيخ اأن بداية 

املرحلة  يف  الثاين  ال��دور  اختبارات 

 18 الثنني  ي��وم  �شتبداأ  البتدائية 

اإج��ازة  وب��داي��ة  1441ه�،  رم�شان 

التعليمية  للهيئتني  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 

ريا�س  مدار�س  والإداري��ة يف جميع 

يوم  البتدائية  واملرحلة  الأط��ف��ال 

1441ه�،  رم�����ش��ان   21 اخلمي�س 

الثاين  الدور  اختبارات  �شتبداأ  كما 

يف املرحلتني املتو�شطة والثانوية يوم 

الثالثاء 10 �شوال 1441ه�، وبداية 

الإدارية  للهيئتني  العام  نهاية  اإجازة 

املتو�شطة  املرحلتني  يف  والتعليمية 

اخلمي�س  يوم  دوام  بنهاية  والثانوية 

19 �شوال 1441ه�، وعودة الهيئتني 
جميع  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الإداري�������ة 

املعلمني  »ع��دا  الدرا�شية  امل��راح��ل 

املمار�شني للتدري�س« يوم الأحد 26 

وعودة جميع  1441ه�،  ذي احلجة 

يف  للتدري�س  امل��م��ار���ش��ني  املعلمني 

جميع املراحل الدرا�شية يوم الأحد 

العام  وب��داي��ة  1442ه�،  حم��رم   4
يوم  1442ه�  اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي 

الأحد 11 حمرم.
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باأمر خادم احلرمني ال�رشيفني

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

اجللعود يف مكتبه �شباح الثالثاء 1441/5/5ه� وفداً من معهد اإعداد 

ونائب  الأ�شتاذ عبداهلل حماد،  القادة  اإعداد  ي�شم مدير معهد  القادة 

مدير املعهد الأ�شتاذ ها�شم داغ�شتاين، ومدير الدورات باملعهد الأ�شتاذ 

عادل ال�شويرخ، وذلك بح�شور وكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام الأكادميية 

التي  ال�شبل  مناق�شة  الزيارة  خالل  ومتت  ال��وح��دات.  بع�س  وروؤ���ش��اء 

والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية  بني  م�شتقباًل  التعاون  تعزيز  �شاأنها  من 

البدين ومعهد اإعداد القادة، كما قام الوفد بزيارة للمختربات التعليمية 

والقيا�شات  الأجهزة  ل�شرح واٍف عن  ا�شتمع خاللها  بالكلية،  والبحثية 

يف ق�شم ف�شيولوجيا اجلهد البدين وق�شم امليكانيكا احليوية وال�شلوك 

حفاوة  من  به  ا�شتقبل  ما  مبثل  الكلية  الوفد  غ��ادر  بعدها  احلركي، 

وتكرمي.

�شليمان  د.  البدين  والن�شاط  الريا�شة  علوم  الكلية  عميد  ود�شن 

املوقع  حماد  عبداهلل  الأ�شتاذ  القادة  اإع��داد  معهد  ومدير  اجللعود 

الإلكرتوين للموؤمتر الثاين لكلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين �شباح 

يوم الثالثاء املوافق 1441/5/5ه� مبدرج الكلية.

من ناحية اخرى ويف اأوىل خطوات التعاون بني معهد اإعداد القادة 

الأندية  من  29متدرباً  يلتحق  اأن  املقرر  من  م��دري��د،  ري��ال  وجامعة 

 Escuela« واجلامعات ال�شعودية بربنامج الريا�شة الدولية يف اإ�شبانيا

.»Universitaria Real Madrid
وت�شارك كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين يف هذا التعاون الدويل 

ممثلة يف الطالبني: عبدالرحمن حممد ال�شبل، ونواف ذيبان ال�شمري.

الريا�شة  علوم  كلية  حر�س  اإط��ار  يف  ال��دويل  التعاون  ه��ذا  وياأتي 

والن�شاط البدين وبالتعاون مع الهيئة العامة للريا�شة ممثلة يف معهد 

ومتكينها  ودعمها  الوطنية  الكوادر  وتطوير  تاأهيل  على  القادة  اإعداد 

وحت�شني الأداء الريا�شي مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

»علوم الرياضة« تستقبل 
وفدًا من معهد إعداد القادة تقديم اختبارات الفصل الثاني ليوم 10 رمضان 

ونهاية العام الدراسي 21 رمضان

ن��ظ��م��ت ط��ال��ب��ات امل�����ش��ت��وى ال��ث��ال��ث 

العام  التعليم  اإدارة  تخ�ش�س  يف  دكتوراه 

م�شتقبل  »ا�شت�شراف  بعنوان  تربوية  ندوة 

يف  والفر�س«  الواقع  الرتبوي:  الإ�شراف 

»الجت��اه��ات  ملقرر  كختام  الرتبية  كلية 

احل��دي��ث��ة يف الإ����ش���راف ال���رتب���وي« مع 

الدكتورة مها بنت �شالح العمود.

اأهداف الندوة

�شل�شلة  ل�شتكمال  ال��ن��دوة  وه��دف��ت 

مت  ال��ت��ي  والفل�شفات  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��ع��ل��وم 

الفعلي،  الواقع  املقرر مبعرفة  تناولها يف 

وامل�����ش��ت��ج��دات امل��ي��دان��ي��ة، وال��ت��ح��دي��ات 

اململكة  يف  الرتبوي  لالإ�شراف  احلقيقية 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

الرتبوي  الإ���ش��راف  م�شتقبل  ا�شت�شراف 

ومعرفة التحديات التي تواجهه.

حماور الندوة

ا�شت�شافت  ال��ن��دوة،  حم���اور  ول��ع��ر���س 

ميدان  يف  القياديات  من  عدداً  الطالبات 

الإ�شراف الرتبوي وهّن: اأ. �شفاء حممود 

اجلمل، م�شرفة تربوية يف تعليم الريا�س، 

القيادة  وحدة  رئي�شة  ال�شهراين،  نورة  اأ. 

اأ.  اخل���رج،  اإ���ش��راف  مكتب  يف  املدر�شية 

م�شاعد  الع�شيمي،  ه���ادي  بنت  م��ن��رية 

مدير التعليم لل�شوؤون التعليمية مبحافظة 

الدوادمي.

اإعادة نظر

امل�شرفة  م��ه��ام  اأن  اجل��م��ل  اأ.  وذك���رت 

ق���درات  تنمية  ح���ول  تتمحور  ال��رتب��وي��ة 

على  مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  التي  املعلمات 

املخرجات  لتجويد  ي���وؤدي  مب��ا  ال��ط��الب 

الأداء  منظومة  اأن  اإىل  م�شريًة  التعليمية، 

الإ�شرايف قد �شاهمت ب�شكل كبري يف تنظيم 

العمل وجتويده اإل اأنه ل يزال هناك حاجة 

لإعادة النظر يف بع�س موؤ�شراتها، واأكدت 

امل�شرفة  مهام  على  الرتكيز  �شرورة  على 

دون  والتوجيه  املعلمات  بتطوير  املرتبطة 

وقت  ت�شغل  التي  والإداري��ة  الرتيبة  املهام 

امل�شرفة.

اإدارة التغيري

اأ. ال�شهراين حقيقة اأن اإ�شالح  واأثارت 

امل���ج���ال ال���رتب���وي وجت���وي���د امل��خ��رج��ات 

يجب  وعليه  امل�شرف،  من  يبداأ  التعليمية 

اأن مي��ار���س امل�����ش��رف ال���دور احل��دي��ث له 

اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  التغيري،  اإدارة  وهو 

الت�شجيع على ا�شتخدام اأ�شاليب اإ�شرافية 

وامل�شرفة  املعلّمة  بني  وتكاملية  ت�شاركية 

يف  اأك��رب  اأث��ر  الإ���ش��راف��ي��ة  للعملية  ليكون 

حديثها  يف  ورك��زت  والتطوير،  التح�شني 

الدول  جت��ارب  على  الط��الع  اأهمية  على 

الإ�شراف  جم��الت  يف  الناجحة  املختلفة 

الرتبوي وتبني ما ميكن منها.

12 م�ؤ�شرًا
اأه���م  م���ن  اأن  ال��ع�����ش��ي��م��ي  اأ.  وذك�����رت 

التعليم يف  وزارة  اأه��داف  امل�شتقبل  مالمح 

وج��ود خطة  اأهمية  وذك��رت  روؤي��ة ٢٠٣٠، 

مكاتب  عمل  اآل��ي��ات  ت��وؤط��ر  ا�شرتاتيجية 

الإ�شراف الرتبوي وتتمثل بربنامج التحول 

الرتكيز  على  اأك��دت  كما   .٢٠٢٠ الوطني 

وم�شتوى  الدولية  الختبارات  نتائج  على 

والتوجه  فيها،  ال�شعودية  العربية  اململكة 

من  اأ�شا�شياً  موؤ�شراً  الرتكيز على ١٢  نحو 

الإ�شرايف  الأداء  قيادة  منظومة  موؤ�شرات 

واملدر�شي مب�شمى »موؤ�شرات نواجت التعلّم«.

التعلم الذاتي

الختبارات  ب��اإع��ادة  ا�شتب�شرت  كذلك 

كو�شيلة  البتدائية  للمرحلة  التحريرية 

والرتكيز  التعليمية،  املخرجات  لتجويد 

للمعلّمة  للع�شر  الذاتي ك�شمة  التعلّم  على 

وال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى ح��د ���ش��واء. ك��م��ا ذك��رت 

الع�شيمي �شرورة متهني التعليم والإ�شراف 

الرتبوي والتوجهات اجلادة يف هذا املجال 

للمعلمات  ت�شنيفات  بوجود  تتمثل  والتي 

للمعلمني  املهنية  الرخ�شة  وا�شتحداث 

الندوة  ختام  وجاء  املهنية،  املعايري  وو�شع 

ب��اإج��اب��ة ت�����ش��اوؤلت احل�����ش��ور ح��ول واق��ع 

الإ�شراف الرتبوي وم�شكالته وم�شتقبله يف 

اململكة العربية ال�شعودية، و�شكر احل�شور 

وال�شيفات على اإثراء الندوة.

ت��شيات الندوة

باحلاجة  الندوة  تو�شيات  اأب��رز  متثلت 

لإعادة النظر يف بع�س موؤ�شرات منظومة 

على  الرتكيز  و���ش��رورة  الإ���ش��رايف،  الأداء 

املعلمات  بتطوير  املرتبطة  امل�شرفة  مهام 

والتوجيه دون املهام الرتيبة والإدارية التي 

اأن  على  والتاأكيد  امل�شرفة،  وق��ت  ت�شغل 

اإ�شالح املجال الرتبوي وجتويد املخرجات 

التعليمية يبداأ من امل�شرف وعليه يجب اأن 

وهو  له  احلديث  ال��دور  امل�شرف  ميار�س 

اإدارة التغيري. كما اأو�شت ب�شرورة متكني 

امل�شرفة الرتبوية من التعامل مع اختالف 

وا�شتخدام  املعلمات  بني  الفردية  الفروق 

والت�شجيع  املالئمة،  الإ�شرافية  الأ�شاليب 

ت�شاركية  اإ�شرافية  اأ�شاليب  ا�شتخدام  على 

ليكون  وامل�شرفة  املعلّمة  ب��ني  وتكاملية 

التح�شني  يف  اأكرب  اأثر  الإ�شرافية  للعملية 

جتارب  على  الط��الع  واأهمية  والتطوير، 

جم��الت  يف  ال��ن��اج��ح��ة  املختلفة  ال����دول 

الإ�شراف الرتبوي وتبني ما ميكن منها.

الطلبة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  للرتكيز  اإ���ش��اف��ة 

ال�شعوديني يف الختبارات العاملية وال�شعور 

بالتناف�شية مع الدول يف املراكز املتقدمة، 

من  اأ�شا�شياً  م��وؤ���ش��راً   ١٢ على  والرتكيز 

الإ�شرايف  الأداء  قيادة  منظومة  موؤ�شرات 

واملدر�شي مب�شمى »موؤ�شرات نواجت التعلّم« 

والرتكيز على التعلّم الذاتي ك�شمة للع�شر 

للمعلّمة والطالبة على حد �شواء.

نظمتها طالبات الدكتوراه بتخ�ص�ص »اإدارة التعليم«

ندوة الستشراف مستقبل اإلشراف التربوي

احليوية  املوؤ�شرات  كر�شي  يعقد 

لالأمرا�س املزمنة ور�شة عمل بعنوان 

الطبية«،  الأبحاث  علوم  »اأ�شا�شيات 

واخلمي�س  الأرب���ع���اء  ي��وم��ي  وذل����ك 

1441ه�  الآخ���رة  ج��م��ادى   28-27
والتي  22-23يناير2020م  املوافق 

بكلية  الرئي�شي  باملبنى  تقام  �شوف 

الطب بالدور الثالث مدرج (D) رقم 

(3141) و�شوف يحا�شرها نخبة من 

الباحثني العامليني.

للتعريف  ال��ور���ش��ة  ه���ذه  ت��ه��دف 

وكيفية  العلمي،  البحث  باأخالقيات 

كتابة مراجع علمية، ومنهجية كتابة 

»الببليوغرايف«،  القتبا�شات  م�شادر 

حتليل  م��ع��وق��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

و�شحة  »التغذية  احليوية  املوؤ�شرات 

الور�شة  ه��ذه  وت�شتهدف  ال��ع��ظ��ام«، 

والأطباء وطالب وطالبات  الباحثني 

الور�شة  اأن  علماً  العليا،  الدرا�شات 

معتمدة من الهيئة العامة للتخ�ش�شات 

ال�شحية بواقع »7 �شاعات« وللت�شجيل 

ميكن الدخول على الرابط:

h t t p s : / / f o r m s .

o ffi c e . c o m / P a g e s /

ResponsePage.aspx?id=D
QSIkWdsW0yxEjajBLZtr
QAAAAAAAAAAAAYA
AJhp01VUQlRUVkVXOT
hSS04xNEM2T0tTSUF

QM0RQNy4u

»أساسيات 
علوم األبحاث 
الطبية« في 
ورشة عمل.. 

األربعاء



التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 

الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ، 

خريج  »نحو  مبادرة  فعالية  تنطلق 

جامعة  وك��ال��ة  اإ���ش��راف  واٍع« حت��ت 

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

والأكادميية ممثلة مبركز اخلريجني، 

الأهداف  لتحقيق  اإن�شاوؤه  مت  الذي 

ال�شرتاتيجية بجامعة امللك �شعود 

وبقيادة   2030 اململكة  روؤية  وفق 

وتوجيهات حكومة خادم احلرمني 

مب�شتوى  ب��الرت��ق��اء  ال�����ش��ري��ف��ني 

توا�شل  ق��ن��وات  وفتح  اخلريجني 

معهم.

ه��ذه  اهلل  مب�شيئة  و���ش��ت��ع��ق��د 

الفعالية بدًءا من يوم اجلمعة 29 

املوافق  1441ه�  الأوىل  جمادى 

24 يناير 2020م، من ال�شاعة 4 
ع�شراً حتى 10 م�شاًء، وملدة يومني 

باملدينة اجلامعية للطالبات.

واإمي����اًن����ا ب���ال���دور ال��رئ��ي�����ش��ي 

اخلريجني  اإع���داد  يف  للجامعات 

امل��ج��الت  خمتلف  يف  وتهيئتهم 

اعتمدت  فقد  واملهارية؛  املعرفية 

»نحو  م��ب��ادرة  �شعود  امللك  جامعة 

توعية  اإىل  تهدف  التي  واع«  خريج 

الطالب منذ التحاقهم باجلامعة يف 

ليكونوا  الأوىل علمًيا ومهيًنا  ال�شنة 

يف  فاعلني  واأع�شاء  مهمني  �شركاء 

تهيئتهم  يف  والإ���ش��ه��ام  جمتمعهم، 

ل��ل��ح��ي��اة م��ن ج��ه��ة؛ ول��ع��امل العمل 

وتنمية  ثانية،  جهة  من  واحتياجاته 

ال��ت��ي حتكمها  امل��ت��ن��وع��ة  امل���ه���ارات 

يختارها  التي  التخ�ش�شات  طبيعة 

الطالب.

حيث تركز املبادرة على م�شاعدة 

الطالب يف اختيار التخ�ش�ص ح�شب 

امل�شار  وحتديد  وقدراتهم،  ميولهم 

احتياجات  بح�شب  املنا�شب  املهني 

اجل��دي��دة  العمل  ���ش��وق  واجت��اه��ات 

اإج����راء  اإىل  امل���ب���ادرة  ت�شعى  ك��م��ا 

اختبارات تقي�ص الحتياجات وامليول 

والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  والجت����اه����ات 

بالربامج  بتعريفهم  وتقوم  للطالب 

والأن�شطة املرتبطة ب�شوق العمل.

ل�شناعة  املبادرة  منظمو  ويتطلع 

اأجيال تدرك حجم امل�شوؤولية املناطة 

بهم لتنمية جمتمعهم وتقدمة، وملزيد 

اإىل  ال��دخ��ول  ميكن  التفا�شيل  من 

http://alumni.ksu.« الرابط 

»edu.sa/ar/node/2357
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برعاية معايل وزير التعليم

ناق�س تعزيز التعاون الأكادميي والبحثي ودعم تدري�س اللغة ال�صينية

الجمعة مبادرة »نحو خريج واٍع«..  انطالق فعاليات 

وفد من جامعة بكين يزور كلية اللغات والترجمة

عمادتا الجودة والمهارات ينسقان 
العمل المشترك

�شعياً نحو تن�شيق العمل امل�شرتك بني وحدات وكالة اجلامعة للتخطيط 

عن حتقيق  يثمر  ومبا  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  تنفيذ  يدعم  مبا  والتطوير 

KSU2030، عقدت عمادة  ال�شرتاتيجية  وفق اخلطة  لروؤيتها  اجلامعة 

التطوير واجلودة برئا�شة عميدها الدكتور جربيل العري�شي، وعمادة تطوير 

اجتماعاً  با�شطح  عادل  الدكتور  العمادة  على  امل�شرف  برئا�شة  املهارات 

م�شرتكاً بح�شور عدد من وكالء العمادتني ومن�شوبيها.

لعدد  والتنفيذ  الإ�شراف  يف  امل�شرتك  العمل  لتن�شيق  الجتماع  هدف 

العمل  ور�شة  وهي  باجلامعة  التطويري  للحراك  الداعمة  الفعاليات  من 

التن�شيطية لأع�شاء جمل�ص املراجعني املعتمدين باجلامعة واملزمع عقدها 

يوم الأربعاء 27 جمادى الأوىل، وامللتقى الثالث لوكالة اجلامعة للتخطيط 

الدرعية  بقاعة  الآخ��رة  جمادى   17 الثالثاء  يوم  عقده  واملزمع  والتطوير 

باجلامعة.

ا�شتقبل وكيل اجلامعة للتخطيط 

عبده  بن  يو�شف  الدكتور  والتطوير 

ع�شريي، وامل�شرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل 

من  وف��داً  الرتكاوي،  مزيد  الدكتور 

ال�شني  ب��ج��م��ه��وري��ة  ب��ك��ني  ج��ام��ع��ة 

وانغ  الربوفي�شور  برئا�شة  ال�شعبية 

بوا نائب رئي�ص جامعة بكني، وذلك 

1441/05/13ه�،  الأرب��ع��اء  ي��وم 

التعاون  اإىل  امل��ح��ادث��ات  وتطرقت 

�شعود  امللك  جامعة  بني  الأكادميي 

روؤي��ة  �شوء  يف  ال�شيني  واجل��ان��ب 

اململكة 2030.

التعاون  اجلانبان  ا�شتعر�ص  كما 

�شعود  امللك  جامعة  بني  امل�شرتك 

وج��ام��ع��ة ب��ك��ني، واإم��ك��ان��ي��ة زي���ادة 

وقام  والبحثي،  الأكادميي  التعاون 

الوفد بزيارة لكلية اللغات والرتجمة 

حيث كان يف ا�شتقبالهم وكيل الكلية 

لل�شوؤون الأكادميية الدكتور بندر بن 

دعم  مناق�شة  اآل حمدان، ومت  فهد 

اأ�شاتذة  من  ال�شينية  اللغة  تدري�ص 

دعم  وكذلك  متخ�ش�شني،  �شينيني 

املتميزين يف جمال  الطالب  برامج 

تعلم اللغة ال�شينية.

جامعة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

اأكادميية  عالقات  لها  �شعود  امللك 

ال�شينية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  مم��ي��زة 

وجامعة  بكني  جامعة  راأ�شها  وعلى 

�شنغهاي للدرا�شات الدولية وجامعة 

»ت�شينغوا« (Tsinghua) ال�شينية. 

ال��روؤي��ة  حتقيق  مكتب  اأط��ل��ق 

وبالتعاون  �شعود  امللك  بجامعة 

م���ع ع���م���ادة ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات 

م�ن الربنام��ج   الأوىل  امل��رحلة 

التدريبي اخل���ا�ص مب�ش��روع »ال

حتول من الأ�شا�ص النقدي اإىل 

�شا�ص ال�شتحقاق املحا�شبي«  اأ

وفقاً ملعايري املحا�شبة الدولية.

ي�شمل امل�شروع عدة مراحل 

منها مرحلة الدرا�شات وبناء ال

الأ�شول  ح�شر  ا�شرتاتيجيات، 

الثابتة، والربامج التدريبية وغي

يف  ال��ربن��ام��ج  رها، وقد ُق�ّشم 

من  ع��دد  اإىل  الأوىل  مرحلته 

�شملت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات 

النظري  الإط���ار  على  التدريب 

العمليات  وت�شجيل  للمحا�شبة 

امل��ال��ي��ة وال�������دورة امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة 

وال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة وال��ت�����ش��وي��ات 

���ش��اع��ة   80 ب���واق���ع  اجل���ردي���ة 

تدريبية، وقد ا�شتهدف الربنامج 

وموظفة من  97 موظفاً  تدريب 

من�شوبي الإدارة املالية باجلامعة 

واملدينة الطبية.

املرحلة  اإط���الق  يتم  و���ش��وف 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ربن��ام��ج خ��الل 

حيث   ،2020 اجل����اري  ال��ع��ام 

ال���دورات  م��ن  جمموعة  ت�شمل 

الدولية  املعايري  التخ�ش�شية يف 

ومعايري  العامة  املعايري  ومنها 

امل��ايل  امل��رك��ز  بقائمة  مرتبطة 

الدخل  بقائمة  مرتبطة  واأخ��رى 

واحل����ق����وق امل��ل��ك��ي��ة وجت��م��ي��ع 

الأعمال، وكذلك معايري مرتبطة 

بواقع  وغريها  املالية  ب��الأدوات 

140 �شاعة تدريبية. 
يف  �شعود  وتعد جامعة امللك 

درت  با لتي  ا ت  اجلها مقدمة 

بالتدريب على النظام املحا�شبي 

اجلديد والذي يعد توجهاً حالياً 

جلميع القطاعات احلكومية با

لدولة.

إطالق البرنامج 
التدريبي »التحول 
من النقدي إلى 

المحاسبي«

وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية



الدرا�سات  عمادة  من�سوبو  توجه 

لعميد  ال��ت��ه��اين  ب��اأ���س��دق  ال��ع��ل��ي��ا 

ع��ادل  ال��دك��ت��ور  العليا  ال��درا���س��ات 

الهدلق، مبنا�سبة �سدور قرار معايل 

تعيينه عميداً  التعليم بتجديد  وزير 

امللك  بجامعة  العليا  ل��ل��درا���س��ات 

العون  من  له مزيداً  متمنني  �سعود، 

والتوفيق وال�سداد.

يف اإطار جهودها امل�ستمرة 

التطوير  عمليات  لرت�سيخ 

واجل�����ودة ب��اجل��ام��ع��ة، وم��د 

ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل م��ع كافة 

ك�سف  امل�ستهدفة،  اجل��ه��ات 

العري�سي  ج��ري��ل  ال��دك��ت��ور 

ع��م��ي��د ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 

قامت  العمادة  اأن  واجل���ودة 

موؤخًرا بتحديث قاعدة بيانات 

التوا�سل مع امل�ستهدفني وهم 

وكالء التطوير واجلودة يف الكليات والعمادات امل�ساندة، وروؤ�ساء 

وحدات التطوير واجلودة، وم�ساعدات الوكيالت للتطوير واجلودة 

يف جميع وحدات اجلامعة، حيث خاطبت العمادة عمداء الكليات 

ب�سكل  واإر�سالها  التحديث  ا�ستمارة  لتعبئة  امل�ساندة،  والعمادات 

salabdulsalam@ksu.edu. عاجل على الريد الإلكرتوين

sa اأو الفاك�س 4676492.
واأو�سح د. العري�سي اأن وحدة امل�ستفيدين بالعمادة تقوم �سنوياً 

عمليات  القاعدة  ه��ذه  تي�سر  حيث  البيانات  قاعدة  بتحديث 

التوا�سل مع الفئات امل�ستهدفة منها، ووجه ال�سكر لعمداء الكليات 

والعمادات على تعاونهم امل�ستمر مع عمادة التطوير واجلودة.

زار وفد من اإدارة العالقات والإعالم بجامعة 

 7 اخلمي�س  ي��وم  عبدالعزيز  بن  �سطام  الأم��ر 

جمادى الأوىل 1441ه� جامعة امللك �سعود، وكان 

يف ا�ستقبالهم مدير عام اإدارة العالقات والإعالم 

باجلامعة الأ�ستاذ خالد العجمي وروؤ�ساء الأق�سام.

والط��الع  اخل��رات  تبادل  الزيارة  خالل  ومت 

ع��ل��ى ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د يف جم����ال الإع����الم 

والعالقات العامة، وحتدث مدير اإدارة العالقات 

والإعالم بجامعة امللك �سعود عن اخلرة الكبرة 

التي تتمتع بها الإدارة على مدى ال�سنوات املا�سية 

من ا�ستقبال ل�سيوف اجلامعة وتنظيم املوؤمترات 

الدولية واملحلية.

وم��ا  الإدارة  هيكلة  ع��ل��ى  ال��وف��د  اط��ل��ع  ك��م��ا 

حتتويه من اأق�سام كالأ�ستاذة الزائرين، والندوات 

املعلومات،  ومركز  املرا�سم،  وق�سم  واملوؤمترات، 

ا�ستمع  حيث  الإع��الم،  وق�سم  القاعات،  وق�سم 

اجلميع اإىل �سرح مف�سل عن كل ق�سم من اأق�سام 

الإدارة.

تراأ�س الوفد امل�سرف العام على اإدارة العالقات 

العامة والإعالم الدكتور عي�سى الدو�سري وعدد 

بجامعة  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  م��دراء  من 

وعر  وفروعها،  عبدالعزيز  بن  �سطام  الأم��ر 

�سكره  عن  الزيارة  نهاية  يف  الدو�سري  الدكتور 

وتقديره لإدارة العالقات والإعالم بجامعة امللك 

بينهم  فيما  والتعاون  ال�ستقبال  حل�سن  �سعود 

التذكارية  الهدايا  تبادل  ومت  اجلامعتني،  خلدمة 

مبنا�سبة هذه الزيارة.

الدكتور  والآث��ار  ال�سياحة  كلية  عميد  ا�ستقبل 

مركز  ل�سركة  التنفيذي  املدير  املنيف  عبداهلل 

القحطاين،  �سعد  الأ�ستاذ  ال�سياحية  الأع��م��ال 

ومديرة الت�سويق بال�سركة الأ�ستاذة اأ�سواق املانع، 

واآلية  التعاون  اأوجه  لبحث  اجتماع  اللقاء  وتخلل 

تدريب طالب الكلية.

الرتاث  اإدارة موارد  رئي�س ق�سم  اللقاء  ح�سر 

العيدرو�س  اأحمد  الدكتور  ال�سياحي  والإر���س��اد 

ورئي�س ق�سم الإدارة ال�سياحية والفندقية الدكتور 

اأديب اخلليل.

كما ا�ستقبلت الكلية وفداً �سبابياً من جمهورية 

م�سر العربية، حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س ق�سم 

الآثار الدكتور حممد الذيبي الذي ا�سطحبهم يف 

جولة تعريفية على متحف الآثار بالكلية واأطلعهم 

على معثوراته ومقتنياته.

أخبار36  العدد 1361 - الأحد 24 جمادى الأوىل 1441هـ املوافق 19 يناير 2020م4

اطلع على عمل اإدارة العالقات والإعالم

وفد من جامعة األمير سطام يزور الجامعة 

»السياحة« تستقبل وفدًا من شركة مركز األعمال ووفدًا 
شبابيًا من مصر

تحديث قاعدة بيانات 
المستهدفين بالتطوير والجودة

تهنئة عميد الدراسات العليا
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�شرطة حمافظة  مع  تفاهم  مذكرة  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  وقعت 

املجاالت  والتعاون يف  وتبادل اخلربات  تن�شيق اجلهود  اإطار  جدة، يف 

بهدف حتقيق  والبحثية،  والتدريبية  واالأكادميية  واال�شت�شارية  العلمية 

تطلعات روؤية اململكة 2030م.

ومثل جامعة امللك عبدالعزيز يف توقيع املذكرة، مدير اجلامعة الدكتور 

عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثل �شرطة حمافظة جدة مدير عام 

�شرطة املحافظة، اللواء حممد بن فهد اآل �شقر، بح�شور وكيل اجلامعة 

لل�شوؤون التعليمية، الدكتور عبداملنعم بن عبدال�شالم احلياين.

ون�شت املذكرة على التعاون يف جمال اأمن املعلومات واالأمن ال�شيرباين 

اإ�شافة  و�شيانتها،  وال�شبكات  املعلومات  وتقنية  االإلكرتونية  واجلرائم 

للتعاون والتن�شيق يف جمال مبادرات جائزة جدة لالإبداع، وملتقى مكة 

الثقايف وجائزة التميز وبرامج امل�شوؤولية االجتماعية، وما يتعلق بها من 

حمالت توعوية واإر�شادية.

الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع شرطة جدة جامعة 

        

ب��ح��ث وزي����ر ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��ن��د���س اأح��م��د 

الراجحي بالوزارة، مع مدير جامعة 

االإ�شالمية  �شعود  بن  االإم��ام حممد 

الربامج  العامري،  اأحمد  الدكتور 

البكالوريو�س  مرحلة  يف  االأكادميية 

التي  العليا  والدرا�شات  والدبلومات 

يحتاجها �شوق العمل.

التو�شع  مع  متا�شًيا  ذل��ك  وياأتي 

ال�شعودية مبا  املطرد يف اجلامعات 

يتوافق مع خطط التنمية امل�شتقبلية 

يف   ،2030 اململكة  روؤي���ة  وحتقيق 

والبحثية  الدرا�شية  خططها  اإعداد 

تواكب  التي  التخ�ش�شات  وحتديد 

هذه املرحلة يف تطوير �شوق العمل 

لالأجيال القادمة.

ك���م���ا ب���ح���ث االج���ت���م���اع ال����ذي 

�شم ع���دًدا م��ن م�����ش��وؤويل ال���وزارة 

جمال  يف  التعاون  �شبل  واجلامعة، 

الدرا�شات واالأبحاث خلدمة املجتمع 

الربحية  غري  املوؤ�ش�شات  وتطوير 

ال�شخ�شية  بناء  يف  درا�شات  وعمل 

من  عمل  فريق  وت�شكيل  ال�شعودية، 

روؤي��ة وا�شحة  له  ال��وزارة واجلامعة 

احتياج  تلبية  من  ويتمكن  وحمددة، 

�شوق العمل وتوطني الوظائف.

لتعزيز  ال���زي���ارة  ه���ذه  وه��دف��ت 

التعاون امل�شرتك بني جامعة االإمام 

االجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة 

ا�شتثمار  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  وح��ر���س 

القطاعني  مع  و�شراكاتها  عالقاتها 

تطوير  �شبيل  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

ال��ق��ط��اع غ���ري ال��رب��ح��ي وت��دري��ب 

تنمية  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب 

طاقاتهم واأوقاتهم باالإ�شهام يف بناء 

وتنمية املجتمع.

ح�شر االجتماع نائب وزير العمل 

والتنمية االجتماعية للعمل الدكتور 

عبداهلل اأبوثنني، ووكيل وزارة العمل 

للتوطني  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

ووكيل  ال�شهراين،  غ��ازي  املهند�س 

الدكتور  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة 

اجلامعة  ووك��ي��ل  ال��ل��ح��ي��دان،  ف��ه��د 

للتخطيط والتطوير واجلودة الدكتور 

اجلامعة  ووكيل  ال�شدي،  عبداهلل 

عبداهلل  الدكتور  العليا  للدرا�شات 

والت�شجيل  القبول  وعميد  التميم، 

وعميد  العنقري،  �شليمان  الدكتور 

كلية التعليم امل�شتمر وخدمة املجتمع 

الدكتور ماجد اأبودبيل.

اأ�شاد مدير جامعة جازان الدكتور 

بتميز  القحطاين،  ح�شني  م��رع��ي 

على  وح�شولهم  اجل��ام��ع��ة  ط��الب 

�شابك  ج��ائ��زة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

الهند�شة  الأف�شل م�شاريع تخرج يف 

ب��رام��ج  اأن  م���وؤك���ًدا  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 

مواكبة  العلمية  ومناهجها  اجلامعة 

ل�شوق العمل وخمرجاتها مميزة.

ج��اء ذل��ك، خ��الل فعاليات حفل 

تكرمي الطالب الفائزين يف اجلائزة، 

بح�شور نائب الرئي�س لكفاءة الطاقة 

فهد  �شابك  ب�شركة  الكربون  واإدارة 

مدير  احل��رب��ي  ونا�شر  ال�شريهي، 

ووك���الء  التقنية،  ال�����ش��وؤون  اأع��ل��ى 

الهند�شة  كلية  ومن�شوبي  اجلامعة، 

والطالب، يف برج االإدارة العليا.

�شركة  ب��وف��د  معاليه  رح��ب  كما 

���ش��اب��ك وط����الب ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة 

الأف�شل  �شابك  بجائزة  الفائزين 

ال��ه��ن��د���ش��ة  ت���خ���رج يف  م�������ش���روع 

املالكي،  عبداهلل  وهم:  الكيميائية، 

ها�شم،  وماجد  ال��ربن��اوي،  وحممد 

على  وامل�شرف  غروي،  وعبدالعزيز 

معافا،  اإبراهيم  الدكتور  تخرجهم 

بح�شور عميد الكلية الدكتور اأحمد 

�شركة  اإىل  �شكره  موجها  اأبوطالب، 

�شابك لدعمها البحث العلمي ودعم 

اجلامعات يف اململكة لالإبداع.

اجلامعة  اأن  القحطاين،  واأو�شح 

تت�شرف بوجود طالبها على من�شة 

وهذا  الوطنية،  املحافل  التتويج يف 

اجلبارة  واجلهود  العمل  على  يدل 

اجل��ام��ع��ة مبختلف  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

خمرجاتها،  لتجويد  موؤ�ش�شاتها 

والعاملني  الهند�شة  بكلية  م�شيًدا 

لهذا  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  فيها 

التتويج.

ال�شريهي  فهد  اأك���د  جهته،  م��ن 

تدعم  �شنواتها  ط��وال  اجل��ائ��زة  اأن 

وتنمي  اجل���ام���ع���ات،  يف  ال���ط���الب 

لديهم،  واالبتكاري  البحثي  احل�س 

فتحها  مت  ال��ع��ام  ه���ذا  اأن  م���وؤك���ًدا 

اأن  بعد  باململكة،  اجلامعات  جلميع 

كانت مقت�شرة على عدد حمدود من 

ج��ازان  جامعة  ووج��ود  اجلامعات، 

على  ينعك�س  املتوجني  قائمة  �شمن 

العلمي  وتطورها  خمرجاتها  جودة 

اأن  ال�شريهي،  واأ���ش��اف  والبحثي. 

اململكة مليئة بالكفاءات وناأمل منهم 

اإبرازها  اجلامعات  وعلى  خري،  كل 

هذا  م�شتقبل  الأن��ه��م  جيد،  ب�شكل 

الوطن.

وزير العمل يبحث مع مدير جامعة اإلمام برامج 
يحتاجها السوق

مدير جامعة جازان يشيد بتميز طالب الهندسة

امللك  بجامعة  امل�شتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  اأجن��زت 

خالد خالل الف�شل االأول للعام اجلامعي احلايل 1441ه� عدًدا من 

املنجزات �شملت الدبلومات التطبيقية والربامج والدورات التدريبية، 

منها  ا�شتفاد  تطوعية  واأعمال  جمتمعية  م�شاركات  اإىل  باالإ�شافة 

2676 م�شتفيًدا وم�شتفيدة.
دبلومات   ٦ قدمت  العمادة  اأن  العمادة  عن  �شادر  تقرير  واأو�شح 

تطبيقية م�شنفة من وزارة اخلدمة املدنية ومعتمدة من جامعة امللك 

خالد، وهي دبلوم الربجمة التطبيقية، ودبلوم اإدارة املوارد الب�شرية، 

االإجنليزية،  اللغة  ودبلوم  املكتبية،  االإدارة  ودبلوم  املحا�شبة،  ودبلوم 

من  امل�شتفيدين  عدد  و�شل  حيث  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة  ودبلوم 

هذه الدبلومات 583 م�شتفيًدا وم�شتفيدة.

ويف جمال الربامج التدريبية قدمت العمادة 104 �شاعات تدريبية 

ا�شتفاد منها 172 م�شتفيًدا وم�شتفيدة من داخل وخارج اجلامعة بهدف 

تلبية متطلبات �شوق العمل وفق اأحدث امل�شتجدات، ولتاأهيل اخلريجني 

العمل  وزارة  حددتها  التي  بالوظائف  للعمل  ال�شعوديني  واخلريجات 

االإعداد  برنامج  التدريبية  الربامج  هذه  ومن  االجتماعية،  والتنمية 

با�شتخدام  للمباين  االإن�شائية  النمذجة  وبرنامج  االآيلت�س،  الختبار 

يف  املتقدمة  االختبارات  اأنظمة  يف  وبرنامج   ،SAP 2000 برنامج 

 ،LEAN MANUFACTURING وبرنامج  املدنية،  الهند�شة 

التوا�شل  �شبكات  اإدارة  يف  وبرنامج  البدنية،  الرتبية  يف  وب��رام��ج 

االجتماعي.

على  العمادة  حر�شت  املجتمعية  وال�شراكة  امل�شوؤولية  جمال  ويف 

ب�شفة  التنمية  حتقيق  يف  ودوره��ا  الكبرية  الأهميتها  نظًرا  تفعيلها 

ع��ام��ة م��ن خ��الل ع��دة ب��رام��ج و9 ج��ه��ات متعاونة، وك���ان م��ن هذه 

الربامج برنامج توعوي ل�شحة الفم واالأ�شنان »2«، وبرنامج »املناعة 

البيانات  العاملي، ودورة يف �شحافة  الغذاء  يوم  يف حياتنا«، وبرنامج 

النف�شية،  ال�شغوط  مع  التعامل  يف  وبرنامج  والتطبيقات«،  »االأ�ش�س 

اللغة  اأ�شا�شيات  يف  ودورة  العظام،  ه�شا�شة  عن  �شحي  وبرنامج 

وبرنامج  الثدي،  �شرطان  �شهر عن  ملدة  توعوي  وبرنامج  االإجنليزية، 

توعوي و�شحي الأ�شبوع �شحة االأ�شنان، ودورة مل�شكالت �شن املراهقة 

والتعامل معها، وقد و�شل عدد امل�شتفيدين من هذه الربامج والدورات 

1777 م�شتفيًدا وم�شتفيدة.
هذه  وم��ن  التطوعية،  االأع��م��ال  من  العديد  يف  العمادة  و�شاركت 

الربامج برنامج توعوي مبنا�شبة اليوم العاملي ل�شرطان الثدي، وبرنامج 

توعوي مبنا�شبة اليوم العاملي للطفل »�شحتي يف غذائي«، ودورة يف 

امل�شتفيدين من  وبلغ عدد  للمتطوعني،  التوا�شل االجتماعي  مهارات 

هذه الربامج التطوعية 144 م�شتفيًدا وم�شتفيدة.

فعاليات  يف  الطائف،  جامعة  �شاركت 

ملتقى  ينظمها  التي  الثقافية،  احلديقة 

»كيف  بعنوان  املقام  الرابع  الثقايف  مكة 

الواجهة  يف  ال��ق��راآن«،  بلغة  ق��دوة  نكون 

بعر�شها  وذل��ك  ج��دة،  ملحافظة  البحرية 

مبلتقى  للم�شاركة  املر�شحة  للمبادرات 

مكة الثقايف.

واأو�شحت جامعة الطائف اأنها قدمت 

احلديقة  فعاليات  يف  م�شاركتها  خ��الل 

الثقافية عدًدا من امل�شابقات واالأم�شيات 

ال�����ش��ع��ري��ة وم�����ش��رح��ي��ة ب��ع��ن��وان »ه��م��ة 

�شاخمة«.

ثالث  ر�شحت  اأن��ه��ا  اجلامعة  وبينت 

مبادرات للم�شاركة يف ملتقى مكة الثقايف 

اأندية  »تاأ�شي�س  م��ب��ادرة  وه��ي:  ال��راب��ع، 

ال�شعر العربي يف مدار�س مكة املكرمة«، 

ومبادرة »من�شة تبيان، اإ�شافة اإىل مبادرة 

لغة القراآن كيان وانتماء«.

٢٦٠٠ مستفيد ومستفيدة من خدمات 
عمادة المجتمع بجامعة الملك خالد

جامعة الطائف تشارك في »الحديقة 
الثقافية« لملتقى مكة

فعاليات  الطالب،  �شوؤون  عمادة  يف  ممثلة  جن��ران،  جامعة  اأطلقت 

الذي  اجلامعة،  وطالبات  لطالب  االأوىل  ن�شخته  يف  الثقايف  االأوملبياد 

1441ه�،  االآخ��رة  25 جمادى   -  15 الفرتة  اأي��ام خالل  ي�شتمر ع�شرة 

الكليات  من خمتلف  باجلامعة  وطالبة  طالب  األف   26 ت�شتهدف  حيث 

والتخ�ش�شات، وي�شتمل على 13 جماالً للتناف�س.

واأكد عميد �شوؤون الطالب الدكتور يو�شف احلازمي اأن هذه الفعاليات 

اختريت  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  و�شقلها،  الطالب  مواهب  تنمية  اإىل  تهدف 

يتنا�شب  التطوير ومبا  تتطلب  التي  الطالب  املجاالت وفقاً الحتياجات 

وت�شجيعهم  احتوائهم  من خالل  تنميتها  اإىل  �شعياً  وذلك  مواهبهم،  مع 

على التعمق يف هذه املجاالت التي �شت�شهم يف م�شاركاتهم يف الكثري من 

املناف�شات على م�شتوى اجلامعات ال�شعودية.

طالبها  جميع  ال��ط��الب،  ���ش��وؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة،  ودع��ت 

اإىل   ،2020 الثقايف  االأومل��ب��ي��اد  يف  امل�شاركة  يف  الراغبني  وطالباتها 

للح�شاب  الدخول  من خالل  للجامعة  االإلكرتوين  املوقع  الت�شجيل عرب 

الثقايف  االأوملبياد  على  التقدمي  واختيار  الطالبة  اأو  بالطالب  اخلا�س 

.2020
واأبانت اجلامعة اأنها ت�شعى من خالل االأوملبياد اإىل اكت�شاف املواهب 

جماالً   13 على  ي�شتمل  االأوملبياد  اأن  اإىل  ُم�شريًة  وتنميتها،  الطالبية 

ثقافياً، و�شيكون اآخر موعد للت�شجيل واإر�شال امل�شاركات عرب املن�شة هو 

5 جمادى االآخرة 1441ه�.

أولمبياد ثقافي بـ 13 مجاال تنافسيًا 
بجامعة نجران
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  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

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

 ت���ع���م���د ك���ث���ر م����ن ال����رام����ج 

والكليات  اجلامعات  يف  الأكادميية 

العربية  اللغة  ل�ستخدام  ال�سعودية 

يف كتابة الدرا�سات الذاتية، وتقارير 

املقارنات  وتقارير  الذاتي،  التقييم 

على  ال�ستبانات  وتقارير  املرجعية، 

متطلبات  بقية  وك��ذل��ك  ت��ن��وع��ه��ا، 

النتهاء  بعد  ثم  الوطني،  العتماد 

من عناء تلك املرحلة، ترز اأمامهم 

من  ع��ن��اء  اأق���ل  لي�ست  ك���وؤود  عقبة 

ترجمة  وه��ي  األ  ال�سابقة  املرحلة 

اإىل  واملتطلبات  الوثائق  تلك  غالب 

اللغة الإجنليزية.

الوثائق  تلك  م��ن  الهائل  وال��ك��م 

املرتجمني  من  فريًقا  حتًما  يتطلب 

ولي�س مرتجًما وحًدا اأو اثنني، وهنا 

توحيد  وهي  األ  اأخ��رى  عقبة  ترز 

اأول��ئ��ك  ب��ني  امل�سطلحات  ت��رج��م��ة 

مع  الوثائق  تلك  لتتواءم  املرتجمني، 

�سواء  والعتماد  اجل��ودة  لغة  �سياق 

الراجمي منها اأو املوؤ�س�سي.

وه��ن��ا ت���رز اأه��م��ي��ة ال��ع��ن��اي��ة يف 

يجمعون  الذين  املرتجمني  اختيار 

الرتجمة  يف  التميز  خ�سلتني:  بني 

املعتمدة  بالرتجمات  الإمل��ام  وكذلك 

ال�������دارج�������ة  اأو 

اجل��ودة  مل�سطلحات 

والع����ت����م����اد ح��ت��ى 

م�سكلة  يف  ن��ق��ع  ل 

ازدواجية الرتجمة.

ف������ازدواج������ي������ة 

ال����رتج����م����ة ت��ع��ت��ر 

م���ن اأب�����رز م�����س��اك��ل 

الرتجمة ولها اأ�سباب 

ولعل  ع���دة،  و���س��ور 

اأ�سبابها  اأب����رز  م��ن 

للمفردة  ي��ك��ون  اأن 

العربي  امل�سطلح  اأو 

ع����دة م��ق��اب��الت يف 

هو  ال�سياق  ولكن  الإجنليزية،  اللغة 

املقابالت  ه��ذه  م��ن  اأي���اً  يحدد  م��ن 

الذي ي�سلح ا�ستخدامه.

املثل  �سبيل  على  »اأم���ر«  فكلمة 

 order ومنها  مقابالت  ع��دة  لها 

و  decreeو  commandو

ترجمة  اأردن��ا  فلو  اإل��خ،   ..matter
جملة  فيها  ووردت  الوثائق  اإح��دى 

»اأن�سئت الكلية بالأمر امللكي...« فاإن 

 Royal_« اأمر ملكي« ترتجم هنا«

امل��ف��ردة  ت��رج��م  وم���ن   ،»Decree

»اأمر« بغر ذلك من 

امل��ق��ب��الت امل��وج��ودة 

فقد  القوامي�س  يف 

وخلط  النجعة  اأبعد 

احلابل بالنابل.

وم������ن الأم���ث���ل���ة 

ل���ل���م�������س���ط���ل���ح���ات 

ال����ت����ي ت���ت���ك���رر يف 

�����س����ي����اق اجل�������ودة 

املوؤ�س�سي  والعتماد 

والأك�����������ادمي�����������ي: 

ق���ي���ا����س خم���رج���ات 

م�سفوفة  ال��ت��ع��ل��م، 

رب����ط امل���خ���رج���ات، 

املرجعية،  املقارنة  الأداء،  موؤ�سرات 

تتبع الدفعات، املجل�س ال�ست�ساري، 

الكثر  وغرها  النظراء،  ا�ست�سارة 

والقائمة تطول. 

نف�سه،  ي��ط��رح  ال���ذي  وال�����س��وؤال 

تلك  ت��رج��م��ة  ت��وح��ي��د  �سيتم  ك��ي��ف 

بني  امل�����س��ط��ل��ح��ات  اأو  امل���ف���ردات 

للمفردة  يكون  ل  حتى  املرتجمني 

ال��واح��د  ال��ع��رب��ي  للم�سطلح  اأو 

ع���دة ت��رج��م��ات اإجن��ل��ي��زي��ة وت��ب��دو 

متباينة! اأ�سياء  اإىل  ت�سر   وكاأنها 

اأظ���ن اأن ا���س��ت��خ��دام ب��رام��ج ذاك��رة 

 »TRADOS« كرنامج  الرتجمة 

املع�سلة،  ه��ذه  م��ن  ك��ث��را  �سيحد 

�سترتجم  مثاًل  »م�سفوفة«  فكلمة 

مرتجم  قبل  م��ن   »Matrix« اإىل 

الذكر،  اآنفة  اخل�سلتني  بني  يجمع 

ذاكرة  يف  الرتجمة  هذه  و�ستحفظ 

هذا الرنامج، ومتى ما تكررت هذه 

ف�سيخرج  اآخر  مرتجم  عند  املفردة 

اأن  له  حاجة  ول  الدقيق  املقابل  له 

يجتهد يف ترجمتها.

امللك  جامعة  ف���اإن  وباملنا�سبة، 

ب�سراء هذا  »ال�سخية« قامت  �سعود 

ال��رن��ام��ج وع��ق��دت ل��ه ور����س عمل 

ا�ستخدامه،  كيفية  على  للتدريب 

والرتجمة،  اللغات  كلية  يف  وذل��ك 

الرتجمة يف  ملركز  اأنه ميكن  واأظ��ن 

ور�س  وعقد  اأي�ًسا  اجلامعة حتميلة 

اأو  امل��رك��ز  ملرتجمي  تدريبية  عمل 

عمادة  مع  بالتن�سيق  معه  املتعاونني 

ودمتم  م�سكورة،  امل��ه��ارات  تطوير 

موفقني.

كلية اللغات والرتجمة

وع�سو جمل�س املقيمني بجامعة 

امللك �سعود 

عن  ال��ط��الب  اأ�سدقائي  �ساألني 

ال�سيا�سة«  لعلم  اخلم�سة  »الأوه���ام 

لفتة،  بابت�سامة  اأح��ده��م  وباغتني 

دكتور ت�سمح ب�سوؤال، هل يوجد اأوهام 

اأخ��رى؟ تابعه �سديق اآخ��ر، يف ذات 

للمحا�سرة،  ال��دخ��ول  وقبل  امل��ك��ان، 

ملاذا نقول وهم ول نتحدث عن كذب 

اأو خيانة اأو اأي �سفة غر جيدة؟ 

ج���اء م���ن خ��ل��ف��ي ���س��وت ي��ن��ادي 

يل  ا�سمح  تكرمت،  لو  اأحمد  دكتور 

اأن اأحدثك على انفراد، ابت�سمت له 

وقلت  برتحيب،  اإليه  واأ�سرت  بفرح 

بعد املحا�سرة �سرفني يف املكتب. 

م��ن وقفة ح��ازم��ة مع  وهنا لب��د 

اأعزائي الطالب، وقت املحا�سرة يا 

�سباب، النجاح يلزمه التزام يف العمل 

اأ�سئلتكم مرحٌب  واملثابرة عليه، وكل 

على  لكم  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  بها 

مدار الأ�سبوع. بعد انتهاء املحا�سرة، 

ق���دم ال�����س��دي��ق ال����ذي ط��ل��ب ل��ق��اًء 

منفرداً، �سرنا �سوًيا حتى و�سلنا اإىل 

املكتب، وكان ال�سوؤال الذي �سغل بال 

الأوهام  نتخل�س من  �سديقي، كيف 

عن علم ال�سيا�سة؟

كثًرا،  وراق يل  ال�سوؤال  اأ�سعدين 

وطلبت منه اأن يتابع �سحيفة »ر�سالة 

�سوؤاله،  عن  اإجابة  ليجد  اجلامعة« 

فقال:  الطالب،  اأ�سدقائنا  واأ�سئلة 

اأب�سر، وا�ستاأذن وان�سرف.

ل اأخفي �سًرا، اأن مقالة »الأوهام 

اخلم�سة عن علم ال�سيا�سة« اأعقبها 

���س��ي��ل م��ن ال��رتح��ي��ب والإع���ج���اب، 

وطرح الأ�سئلة، من طالب متميزين، 

ي�ستحقون مزيداً من البذل والعطاء؛ 

لنحقق �سوًيا نه�سة اململكة و�سعبها، 

حت���ت ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة خل���ادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز وويل عهده الأمني الأمر 

اهلل.  حفظهما  �سلمان  ب��ن  حممد 

اأما عن ملاذا نقول »وه��م« ول نقول 

»كذب« اأو »خيانة«، اأو غر ذلك من 

�سفات �سلبية تالحق علم ال�سيا�سة، 

فالوهم  لي�س حملها هنا،  فالأ�سباب 

يخالف الواقع، ويفر�س قيوداً متنعك 

اأو حماولة اخلروج منه،  التقدم  من 

وهذا جزء من واقع علم ال�سيا�سة يف 

العامل العربي والإ�سالمي.

الكذب،  اأو  اخليانة  �سفات  اأم��ا 

وامل�سلم،  ال��ع��رب��ي  يف  ت��ت��واف��ر  ف��ال 

وبخ�سو�س �سفات الكذب واخليانة 

معها،  والتفاعل  م�ساهدتها  ميكن 

داخل  ي�سكن  ال��ذي  الوهم  بخالف 

ل  قد  قيوًدا  عليه  ويفر�س  الإن�سان 

يراها غره. واأعتقد اأن الوهم الأكر 

ال�سيا�سة،  علم  طالب  يالحق  الذي 

فكاأن  علماين؟  لفظ  عليه  يطلق  اأن 

ال�سيا�سة  ع��ل��م  واأ����س���ات���ذة  ط���الب 

ال�سيا�سة  علم  �سادة  يا  علمانيون، 

علم له اأ�سوله، ونظرياته التي تغطي 

اليمني  من  الفكرية  الجتاهات  كل 

اإىل الي�سار، ومل تكتف باجتاه واحد 

يف  الغربية  النظريات  اإن  بل  فقط، 

مراجعات  ت�سهد  ما  كثًرا  جمملها 

با�ستمرار، مبا يتنا�سب مع التطورات 

على  يخفى  ول  والعاملية،  الداخلية 

امل��ت��اب��ع��ني ل��ل��ت��ط��ورات ال��ن��ظ��ري��ة يف 

الهتمامات  ت��زاي��د  ال�سيا�سة  علم 

باجلانب اأو البعد الثقايف يف التحليل 

اجلمعية  اأطلقتها  التي  ال�سيا�سي، 

الأمريكية لعلم ال�سيا�سة.  اأعتقد اأن 

والقراءة  العلوم  كافة  على  النفتاح 

علمانية،  لي�ست  واملتاأنية  اجل��ي��دة 

فديننا احلنيف دعانا اإىل ذلك منذ 

علم  اأن  ع��ن  ف�ساًل  م�ست،  ق���رون 

لو  حتى  العلوم  من  كغره  ال�سيا�سة 

اأ�سوله غربية يف تطوراته احلديثة، 

فاإن علماء ال�سيا�سة يف العامل العربي 

يبذلون جهوداً م�سنية من اأجل و�سع 

مبا  ل��ه،  واإ���س��الم��ي��ة  عربية  ب�سمة 

يتنا�سب وواقعنا املعا�س واخلروج منه 

اإىل الواقع املاأمول.

هذا  يف  خ�سو�سية  لها  واململكة 

ين�س يف  الأ�سا�سي  الأم��ر، فنظامها 

�سدر مادته الأوىل على اأن د�ستورها 

كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �سلى 

ال�سابعة  املادة  اهلل عليه و�سلم. ويف 

يوؤكد على اأن احلكم ي�ستمد من كتاب 

اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  تعاىل  اهلل 

عليه و�سلم اأي�ًسا.

ال�سيا�سية  العلوم  طالب  اأن  كما 

يف جامعة امللك �سعود يدر�سون مواد 

الإ�سالم  احلكم يف  نظام  عن  كثرة 

والفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي، والنظام 

عن  ف�ساًل  الإ���س��الم،  يف  ال�سيا�سي 

مقررات �سلم وعرب، فمن يقبل بهذا 

الوهم! 

عزيزي الطالب، عندما يقال لك 

اإنك علماين، فكن حكيًما يف ردك، 

واأخ����ر م��ن ي��ق��ول ل��ك ذل���ك، اأن��ك 

اأتعلم  م�سلم،  �سعودي عربي  مواطن 

العظيمة،  دولتي  على  اأحافظ  كيف 

واأدافع عنها عندما تناديني بال تردد، 

واأنك فار�س يف حلبة دولتك وجاهز 

واأنك  احلكماء،  قادتها  دعوة  لتلبية 

بق�سايا  ين�سغل  املاهر،  اجلراح  مثل 

حتقيق  يف  وي�ساعد  واأم��ت��ه،  وطنه 

نه�ستها.

هذه  ع��الج  بكيفية  يتعلق  وفيما 

مقاًل  ي�ستحق  اأن��ه  اأعتقد  الأوه���ام، 

اإن  العالج  كيفية  فيه  نف�سل  قادًما، 

�ساء اهلل تعاىل، فاإىل لقاء قريب.

د. اأحمد خمي�س

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية

ترجمة مصطلحات الجودة واالعتماد

الوهم األكبر

د. شافي القحطاني

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

موارد المؤسسة في االعتماد المؤسسي

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�سوياً  ب��داأن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي  ال��ي��وم  ن�ستكمل 

ل�ستعرا�س املعاير املطورة ملعاير العتماد املوؤ�س�سي، وفق الن�سخة 

املطورة ملعاير العتماد املوؤ�س�سي التي اأ�سدرتها هيئة تقومي التعليم 

والتدريب 2018م، حيث نتناول البعد ال�ساد�س »املوارد املوؤ�س�سية«.

املوارد  املوؤ�س�سة  تتوفر لدى  اأن  فاإنه يجب  الن�سخة  وبح�سب هذه 

اأن�سطتها  لدعم  الكافية  والتقنية  امل��ادي��ة  التحتية  والبنية  املالية 

بطريقة  تدار  واأن  وفروعها،  الرئي�سة  مقارها  جميع  يف  وعملياتها 

فعالة، ومتثل الأنظمة والوائح.

كما يجب اأن تتحقق املوؤ�س�سة من خالل عمليات التقومي الدوري 

اأن مواردها كافية ل�سمان جودة براجمها التعليمية ودعم التح�سني 

امل�ستمر، واأن لديها نظاماً فعالً لل�سالمة واإدارة املخاطر.

وبح�سب هذه الن�سخة املطورة يت�سمن هذا البُعد اأربعة حماور هي: 

حمور املوارد املالية وامليزانية، حمور تقنية املعلومات، حمور املرافق 

املقالة  وتت�سمن هذه  املخاطر،  واإدارة  ال�سالمة  والتجهيزات، حمور 

املحور الأول والثاين.

املطورة  الن�سخة  تذكر  وامليزانية  ال��ذات��ي��ة  امل���وارد  حم��ور  ففي 

املوؤ�س�سة  باأهداف  ترتبط  وامليزانية  امل��ايل  التخطيط  عمليات  اأن 

وتعمل  العالقة،  ذوي  مب�ساركة  وتعد  ال�سرتاتيجية،  واأولوياتها 

املوؤ�س�سة على تنوع م�سادر الدخل وفق ا�سرتاتيجيات منا�سبة وفعالة، 

كما تُ�سّمن املوؤ�س�سة تقديرات التكلفة املالية يف خطط عمل امل�ساريع 

اأو الرامج اجلديدة، وحتدد الآثار املرتتبة من اإقرارها على اخلدمات 

والأن�سطة القادمة.

لدعم  الكايف  املايل  وال�ستقرار  املالءة  املوؤ�س�سة  لدى  يوجد  كما 

ال�ستجابة  ت�سمن  اآل��ي��ات  املوؤ�س�سة  وتطبق  واأن�سطتها،  براجمها 

بال�سال�سة  والإدارية  الأكادميية  املالية جلميع وحداتها  لالحتياجات 

وال�سرعة املنا�سبة، ويوجد لدى املوؤ�س�سة نظام ملراقبة الإنفاق ومتابعة 

عمليات  وجت��رى  بذلك،  �سنوية  تقارير  واإع��داد  بامليزانية،  اللتزام 

املوؤ�س�سة  وتلتزم  با�ستقاللية،  واخلارجية  الداخلية  املايل  التدقيق 

بالتو�سيات التي تٌقدم، وتت�سمن عمليات التخطيط املايل اإجراءات 

لتقومي املخاطر املالية والتعامل معها، واأخراً تطبق املوؤ�س�سة اآليات 

فاعلة لرفع كفاءة الإنفاق.

اأن  املطورة  الن�سخة  فتذكر  املعلومات«  »تقنية  الثاين  املحور  اأما 

املوؤ�س�سة تتوفر لديها البنية والتجهيزات التقنية الكافية التي تنا�سب 

احتياجاتها الأكادميية والتعليمية والإدارية، وتقوم املوؤ�س�سة بالتحديث 

اآلية  وفق  وحداتها  جميع  يف  التقنية  للتجهيزات  الدورية  وال�سيانة 

منا�سبة، وتطبق املوؤ�س�سة اآليات لتنظيم ال�ستخدام الفعال للتجهيزات 

التقنية، وتطبق اأنظمة منا�سبة لأمن املعلومات املوؤ�س�سية وال�سخ�سية، 

وتوفر املوؤ�س�سة التدريب والدعم الفني الزم لأع�ساء هيئة التدري�س 

وللموظفني والطلبة امل�ستخدمني لتقنيات املعلومات والت�سالت.

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن املوؤ�س�سة ت�سع قواعد لتنظيم �سلوك ال�ستخدام 

الأخالقي مل�سادرها التقنية ويتم التحقق من اللتزام بها، كما تّقيم 

والتطوير،  التح�سني  نتائج  من  وي�ستفاد  والتقنية  التجهيزات  كفاءة 

الإداري��ة  الأنظمة  يف  بفاعلية  املعلومات  تقنية  املوؤ�س�سة  وت�ستخدم 

والت�سالت، واأخراً ت�ستخدم املوؤ�س�سة نظماً لتقنية املعلومات تت�سف 

بالتكامل واملوثوقية و�سرعة الأداء والقدرة ال�ستيعابية املنا�سبة.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
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فعاليةفعالية

معرضمهرجان

مهرجانفعالية

فعاليةفعالية

معرضفعالية

مهرجانمعرض

�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

 �سحاري �سيتي

�لوقت: من ٤م  �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: حممية �مللك خالد - �لثمامة

�سمبوزيوم طويق �لدويل للنحت

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة

�ملكان: حي �ل�سفار�ت

عبق �ملا�سي

�لوقت:  من ٤م �إىل١٢م

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

�ملكان: حي حطني 

�لعائلة �ل�سعودي

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: كونفرك�ض خرب�ء �ملعار�ض و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: �لريا�ض جالريي - بجانب دبنهامز

ديرتنا �أحلى

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �لعو�د لتنظيم �ملعار�ض 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مركز خالد للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت

�لريا�ض بوليفارد

�لوقت: من ١م �إىل ٤�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: بوليفارد �لريا�ض

�لنافورة �لر�ق�سة

�لوقت: من ٤م �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: �لريا�ض بوليفارد

�ستاء �ملر�كز

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �ملر�كز �لعربية

�ملكان: �لنخيل مول

�سارع �لفن

�لوقت: من ٤م �إىل ١١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �أفكاري �سيتي

�ملكان: مركز �مللك عبد�هلل �ملايل

حكاية مكان

�لوقت:  من ١٠�ض �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة م�سك �خلريية

�ملكان: �سالة �لأمري في�سل بن فهد للفنون �لت�سكيلية 

»م�ساحة«

 ربيع �لق�سر

�لوقت: من ٤م �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: بن جمعة لتنظيم �ملعار�ض و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: �لق�سر مول

كانديلي�سيو�ض

�لوقت: من ١م �إىل ٤�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: بوليفارد �لريا�ض
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منتدىمهرجان

ورشةبرنامج

فعاليةمؤتمر

برنامجفعالية

ملتقىدورة

دورةمعرض

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/

الدليل الإر�ضادي لأف�ضل املمار�ضات يف ا�ضتخدام �ضياغة احلالة النف�ضية

The British Psychological Society :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد ك�ضاب ال�ضايع

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

Scientist– يتناول هذا الكتاب والذي اأ�سدرته جمعية علم النف�س الربيطانية

practitioner model الإر�سادات وزيادة ج�دة ممار�سة �سياغة احلالة النف�سية. 
ومتكني املمار�س والدار�س العربي من الإفادة من هذا التط�ر املهم يف جمال علم 

العيادي، تقييماً،  النف�س  اأداًة حم�رية يف علم  النف�سية  اأن احلالة  باعتبار  النف�س، 

وفهماً، واإدارًة، وعالجاً للم�ساكل النف�سية.

عن�ان الكتاب: مفاهيم كيمياء النان�

Ludovico Cademartiri :امل�ؤلف

املرتجم: د. نا�ضر حممد العند�س- اأ.د �ضهام العي�ضى

و�سف الكتاب:

ي�ستعر�س كتاب »مفاهيم كيمياء النان� « ع�سر حمطات تبحث املفاهيم 

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

لونا �سينما

�لوقت: من ١م �إىل ٤�ض

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: بوليفارد �لريا�ض

�لريا�ض �لقت�سادي

�لوقت: من ٩�ض �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: غرفة �لريا�ض

�ملكان: هيلتون �لريا�ض

مهار�ت �لتفاو�ض �لفعال لع�سو�ت هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٩�ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: ملتقى ٨٦

ت�سميم وبناء �ملقرر �لدر��سي لع�سو�ت هيئة �لتدري�ض

�لوقت:  من ٩�ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: ملتقى ٨٦

 �ل�ستثمار �لفندقي �ل�سعودي

�لوقت: من ٨�ض �إىل ٥٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: بين�ض للفعاليات

�ملكان: فندق ماريوت �ملطار

ريل روك ١٤

�لوقت: من ٨�ض �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للريا�سة

�ملكان: فوك�ض ذ� روف

�أ�سبوع �ملهنة

�لوقت: من ٩�ض �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �مللك �سعود

�ملكان: جامعة �مللك �سعود

معايري �لعتماد �لرب�جمي �ملطور ٢٠١٨ لع�سو�ت 

هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٩�ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٥

�لتدري�ض �ملتمايز لع�سو�ت هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٩�ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٥

�ل�سعودي �لأول لالأمن و�ل�سالمة �لبيولوجية

�لوقت: من ٨�ض �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �جلمعية �ل�سعودية لعلوم �ملخترب�ت 

�لإكلينيكية

�ملكان: جامعة �مللك �سعود

�لوظيفي �ل�سنوي �لتا�سع جلامعة �لفي�سل ٢٠٢٠

�لوقت:  من ٣م �إىل ٣م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �لفي�سل

�ملكان: جامعة �لفي�سل

�لتدري�ض �جلامعي �لفعال لع�سو�ت هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٩�ض �إىل ٣م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان:  ملتقى ٨٦

جمادى الأوىل
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اأظهرت نتائج درا�سة ا�ستطالعية 

لآراء ال�سباب ال�سعودي حول العمل 

عالية  ورغ��ب��ة  اهتماماً  التطوعي، 

ل���دى ال�����س��ب��اب ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

بن�سبة بلغت 84%، حيث توزع هذا 

الهتمام ب�سكل مت�ساوي بني الذكور 

والإناث.

وك�����س��ف ال���س��ت��ط��الع ال���ذي بلغ 

حجم عينته 1126 فرًدا من خمتلف 

الذكور  ن�سبة  مثلت  اململكة،  مناطق 

هناك  اأن   ،%36 والإن����اث   %64
ال�سباب  لدى  عالية  ورغبة  اهتماًما 

للعمل التطوعي، حيث يتفق غالبية 

احل�����س��ول على  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 

املجتمع  يف  التطوعي  العمل  فر�ص 

اأع��ل��ى  بن�سبة  »���س��ه��ل��ة«  ال�����س��ع��ودي 

مثلت 48%، بينما 27% يرون اأنها 

»�سعبة«، و11% يرون اأنه ل تتوفر 

اأن  مالحظة  م��ع  تطوعية،  ف��ر���ص 

14% من ال�سباب ال�سعودي ل ت�سل 
لهم معلومات كافية عن فر�ص العمل 

التطوعي.

اأج��راه  ال��ذي  ال�ستطالع  واأ���س��ار 

الراأي  ل�ستطالعات  الوطني  املركز 

عبدالعزيز  امللك  ملركز  التابع  العام 

من   %70 اأن  اإىل  الوطني،  للحوار 

ال�سباب قراأوا اأو �سمعوا عن اأهمية 

ل   %30 بينما  التطوع،  واإيجابيات 

تتوفر لديهم فكرة عن ذلك.

ال�سباب  م��ن   %45 اأن  واأو���س��ح 

الأع��م��ال  يف  امل�����س��ارك��ة  ل��ه��م  �سبق 

التطوعية خالل املدة املا�سية، منهم 

العمل  من  توقعاتهم  68% حتققت 
الأ�سباب  اأه��م  ومتثلت  التطوعي. 

ي�سبق  مل  الذين  ال�سباب  متنع  التي 

لهم امل�ساركة يف الأعمال التطوعية 

يف »عدم توفر الوقت لديهم« بن�سبة 

بلغت 49%، يلي ذلك »عدم املعرفة 

باحل�سول على الفر�ص التطوعية«، 

احل�سول  »�سعوبة  ثم   %24 بن�سبة 

على فر�ص تطوعية« بن�سبة %13، 

بينما 12% يربرون ذلك باأنه مل يتم 

الطلب منهم للم�ساهمة يف الأعمال 

التطوعية.

التي  املحفزات  ترتيب  جاء  فيما 

التطوعي يف  للعمل  ال�سباب  جتذب 

»خدمة املجتمع« بن�سبة مثلت %22، 

بن�سبة  التقديرية«  »امل��ح��ف��زات  ث��م 

املالية«  16%، يلي ذلك »املحفزات 
ال��ذات  »حتقيق  ث��م   %12 بن�سبة 

وال�سعور بالر�سا« بن�سبة 7.5% ثم 

»تعلم القيم والأخالق« بن�سبة %7، 

اأخرى ذات  اأن هناك حمفزات  كما 

اأهمية متت الإ�سارة اإليها بن�سبة %5 

تقريباً لكل منها متثلت يف »اكت�ساب 

املعارف واملهارات« و»بناء العالقات 

الوظيفي«  و»التطوير  الجتماعية« 

التطوعية  ال�ساعات  و»اح��ت�����س��اب 

العمل  و»بيئة  والدرا�سة«  العمل  يف 

التطوعي«.

الحكومة المتكاملة
اأ. د. فهد بن نا�سر العبود

»احلكومة  ك��ت��اب  ���س��در 

عام   »I.GOV املتكاملة 

بن  فهد  للدكتور  2018م 
كاإ�سدار  العبود،  نا�سر 

ج��دي��د م��ط��ور م��ن كتاب 

و�سم  الذكية«  »احلكومة 

���س��ب��ع��ة ف�����س��ول، ت���دور 

احلكومة  تعريف  ح��ول 

امل��ت��ك��ام��ل��ة وت��اري��خ��ه��ا 

واأه��م��ي��ت��ه��ا واأدوات���ه���ا 

والتطورات التي مرت 

بها.

مفاهيم جديدة

ال����ف���������س����ل  يف 

العبود  الدكتور  اأك��د  الأول 

من  �ساهمت  الإلكرتونية  احلكومة  اأن  الف�سل  هذا  يف 

خالل تطورها الزمني الطويل يف تطوير بيئة الأعمال الإدارية من 

خالل تطبيق معاين ومفاهيم جديدة يف علم الإدارة مل�سطلحات 

 »Change management التغيري  »اإدارة  علمية معروفة مثل 

و»اإدارة   »Strategic Planning ال�سرتاتيجي  و»التخطيط 

تطبيق  لأن   ،»KPIs الأداء  قيا�ص  و»م��وؤ���س��رات   »PM امل�ساريع 

اإدارة التغيري واإدارة امل�ساريع والتخطيط ال�سرتاتيجي وموؤ�سرات 

قيا�ص الأداء، ترفع ن�سبة جناح امل�ساريع من خالل تطبيق احلكومة 

الإلكرتونية التي جت�سد كل هذه املفاهيم وامل�سطلحات العلمية يف 

براجمها وم�ساريعها باأ�سلوب علمي جديد وع�سري.

3 م�ستويات
تعاون  »ال�ساملة«  اأو  املتكاملة  باحلكومة  املق�سود  اأن  واأو�سح 

جميع اجلهات احلكومية وربطها اإلكرتونياً لتحقيق التكامل فيما 

بينها لتوفري كافة اخلدمات واملعلومات احلكومية من خالل من�سة 

اإلكرتونية واحدة وتقدميها للم�ستفيد، م�سرياً اإىل امل�ستويات الثالثة 

للتكامل؛ الأول »تكامل تقني« بني جميع اجلهات احلكومية، الثاين 

»تكامل خدماتي« بحيث يقدم الربنامج جميع اخلدمات والتعامالت 

اإلكرتونية  من�سة  من  واملقيم  املواطن  يحتاجها  التي  الإلكرتونية 

الثالث »تكامل معلوماتي« بحيث يتم  واحدة ورقم تعريفي واحد، 

اإتاحة قواعد املعلومات اأمام جميع اجلهات احلكومية.

الن�ساأة والتطور

الإلكرتونية  احلكومة  ن�ساأة  املوؤلف  اأو�سح  الثاين  الف�سل  يف 

وتطورها متحدثاً عن البيانات احل�سابية والإح�سائية يف ال�سبعينات 

امليالدية من القرن املا�سي، ثم اإعداد املوازنات واجلداول الإلكرتونية 

على اأجهزة احلا�سوب ال�سغرية يف الثمانينات، ثم تقنية النمذجة 

اأنظمة  ن�ساأت  ذلك  بعد  املعلومات اجلغرافية،  فاأنظمة  واملحاكاة، 

الثمانينات،  الربيد الإلكرتوين ومت دجمها مع الإنرتنت يف نهاية 

كما �سنف اأنظمة احلكومة الإلكرتونية اإىل عدة اأنظمة، حيث يتم 

تق�سيم العمل من خالل هذه الأنظمة اإىل م�ستويات عدة من حيث 

التب�سيط والتعقيد، وحتدث عن اأهم اأربع نظريات علمية للحكومة 

الإلكرتونية والنتائج التي قد ترتتب على تزايد تطبيق اأنظمتها.

االجتاه للعميل

ا�ستهل الدكتور العبود الف�سل الثالث بالتاأكيد على اأن الوليات 

املتحدة الأمريكية تعد اأول بلد يُدخل �سيا�سة تقنية املعلومات الوطنية 

والت�سالت بهدف احلكومة الإلكرتونية، حيث و�سعت احلكومة 

الفيدرالية عام 1993م اأهدافاً طموحة لتوفري الو�سول الإلكرتوين 

تنفيذ معظم  النا�ص من  املعلومات احلكومية، ما مكن عامة  لكل 

املعامالت على ال�سبكة، ثم اأو�سح اأن مفهوم احلكومة الإلكرتونية 

يتعدى جمرد تقدمي خدمات اإلكرتونية للمواطنني لي�سمل التجارة 

اإدارة  وكذلك  باحلكومة  واخلا�سة  بالعميل،  اخلا�سة  الإلكرتونية 

عالقة العميل واإدارة املعرفة والتقنيات امل�ساعدة.

اأوروبية واأمريكية

يف الف�سل الرابع ا�ستعر�ص املوؤلف منوذج احلكومة الإلكرتونية 

للحكومة  املقرتح  النموذج  اأن  اإىل  م�سرياً  والأمريكية،  الأوروبية 

ال��دول  جماعة  مفو�سية  عن  �سدر  ال��ذي  الأوروب��ي��ة  الإلكرتونية 

الأوروبية عام 2005م، يعد من اأف�سل النماذج العاملية، لأنه يركز 

على فكرة املجتمع املعلوماتي احلديث واأن املعلومات للجميع ومن 

حق اجلميع الو�سول اإليها بفر�ص متكافئة، واأكد اأن هذه اخلطة 

جاءت بديلة خلطة عمل اأوروبا الإلكرتونية عام 2002م، وهي جزء 

من ا�سرتاتيجية ل�سبونة من اأجل جعل الحتاد الأوروبي يتمتع باأكرث 

اأنواع القت�ساد مناف�سة وقوة على اأن يكون مبنياً على املعرفة مع 

حت�سني م�ستوى التوظيف والرتابط الجتماعي.

البنية التحتية

يف الف�سل اخلام�ص حتدث بالتف�سيل عن مكونات البنية التحتية 

للحكومة الإلكرتونية: الأجهزة الطرفية، واجهة التعامل للم�ستخدم، 

�سبكة املعلومات، اإجراءات الدفع، اخلط ال�ساخن، خادم ال�ستمارة، 

خادم الأمن، خادم الدفع، بروتوكول التحكم وواجهة التعامل، الوكالة 

املوثقة، وواجهة التعامل ملوفر اخلدمة. كما حتدث عن اأهمية الأمن 

وال�سرية يف احلكومة الإلكرتونية واأبرز قواعد املعلومات ال�سرية 

واملتطلبات الرئي�سية للخدمات الإلكرتونية، اإ�سافة لتاأثريات تقنيات 

الهواتف اجلوالة »اخللوية« على احلكومة الذكية واملعلوماتية.

قــــــــــــــــرأت لك..

����س���ج���ل���ت ب����ي����ان����ات ع��م��ل��ي��ات 

لقطاع  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��دف��وع��ات 

التجزئة/اأفراد يف اململكة م�ستويات 

قيا�سية جديدة بعدما بلغت مع نهاية 

�سهر يوليو 2019م اأكرث من %36 

الدفع  عمليات  جميع  اإجمايل  من 

لتتجاوز  النقد،  فيها  مب��ا  املتاحة 

بذلك م�ستوى ح�سة املعامالت غري 

النقدية امل�ستهدفة من روؤية اململكة 

م�ستهدفات  خ���الل  م��ن  2030م 
التي  امل��ايل  القطاع  تطوير  برنامج 

مل�ستوى  الو�سول  ت�ستهدف  كانت 

28% بنهاية العام 2020م. وك�سفت 
اأجرتها  و�ساملة  متخ�س�سة  درا�سة 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة امل��دف��وع��ات 

ال�سعودية، التي تعمل كجهة ممكنة 

التحتية للمدفوعات  للبنية  وم�سغلة 

تنوع طرق  اململكة، عن  الوطنية يف 

الدفع الإلكرتوين امل�ستخدمة، حيث 

عرب  الدفع  عمليات  ن�سبة  �سكلت 

بن�سبة  الأك���رب  احل�سة  البطاقات 

قاربت 30%، فيما تنوعت الو�سائل 

الأخرى بني مدفوعات من�سة �سداد 

والتحويالت املالية وغريها.

و�سجلت خدمة مدى لنقاط البيع 

م�سبوقة  غ��ري  مت�ساعدة  ق��ف��زات 

حيث  م��ن  املا�سية  الأع����وام  خ��الل 

ال�سرائية،  التعامالت  وقيم  اأع��داد 

ففي نهاية عام 2016م بلغت ن�سبة 

البيع  ن��ق��اط  خ��دم��ة  عمليات  من��و 

33%، ويف عامي 2017م و2018م 
بلغت ن�سبة النمو 35% و46% على 

التوايل، ويف عام 2019م قاربتن�سبة 

ال��ن��م��و 53% ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأك��ت��وب��ر 

2019 لت�سل اإىل ما يزيد عن مليار 
ومئتي مليون عملية.

و���س��ك��ل��ت ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي متت 

با�ستخدام خدمة »مدى اأثري« تقنية 

 NFC %52- الت�سال قريب املدى

احلايل  العام  عمليات  اإجمايل  من 

حتى نهاية �سهر اأكتوبر، وهي بذلك 

من  الكثري  ن�سبي  ب�سكل  ت��ت��ج��اوز 

الدول املتقدمة يف خدمات الت�سال 

.»NFC« قريب املدى

النمو يف  مبوؤ�سرات  يتعلق  وفيما 

ك�سفت  فقد  ال��ب��ي��ع،  ن��ق��اط  خ��دم��ة 

ال��درا���س��ة ع��ن ت��و���س��ع م��ل��ح��وظ يف 

انت�سارها  وقاعدة  الأجهزة  اأع��داد 

ال��ت��ي ���س��م��ل��ت ق��ط��اع��ات جت��اري��ة 

ال��وق��ود«،  »م��ث��ل حم��ط��ات  خمتلفة 

ح��ي��ث ب��ل��غ ال��ع��دد الإج���م���ايل حتى 

اأكرث  2019م  �سبتمرب  �سهر  نهاية 

من 421 األف جهاز مقارنة ب� 107 

2013م،  عام  نهاية  اآلف جهاز يف 

»م��دى  اإط���الق خدمة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

املدى  قريب  الت�سال  بتقنية  اأث��ري« 

»NFC« التي كان لها الأثر الكبري 

يف تفعيل وتعزيز الدفع الإلكرتوين 

الدفع  خدمة  تقدمي  بعد  �سيما  ل 

عرب اأجهزة اجلوالت الذكية.

وت���ع���ك�������ص ال�����درا������س�����ة جن���اح 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإ�سرتاتيجية 

نظم  تفعيل  وزيادة  لدعم  ال�سعودي 

القطاع  تطوير  وبرنامج  املدفوعات 

تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  امل����ايل 

التعامل  وتقليل  الإل��ك��رتوين  الدفع 

املدفوعات  لن�سبة  للو�سول  النقدي 

بحلول   %70 اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ذلك  على  يرتتب  وما  عام2030م، 

من اآثار اإيجابية عديدة منها توفري 

ت�سهيل  يف  للعمالء  متميزة  جتربة 

تكاليف  وتخفي�ص  الدفع،  عمليات 

القت�ساد  على  ال��ن��ق��دي  التعامل 

يف  ال�سفافية  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة 

التعامالت.

84% من الشباب السعودي لديهم رغبة بالعمل التطوعي

نمو المدفوعات اإللكترونية لقطاع التجزئة إلى ٪36
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ي��ق�����ص��د ب��ت��ع��ب��ر »ال�����ص��دم��ة 

وامل�صاعر  املخاوف  تلك  الثقافية« 

التي ي�صاب بها ال�صخ�ص يف حال 

اأو  للعمل  اأجنبية  بالد  اإىل  �صفره 

احلرة  م�صاعر  وت�صمل  الدرا�صة، 

وال��ف��و���ص��ى واالك��ت��ئ��اب و���ص��والً 

احل��االت،  بع�ص  يف  لال�صمئزاز 

التعبر  ه��ذا  ا�صتخدام  مت  وق��د 

بوا�صطة  1954م،  عام  مرة  الأول 

 Kalvero« اأوب������رج  ك��ل��ف��رو 

وينكيلمان  وم��اي��ك��ل   ،»Oberg
.»Michael Winkelman«

التي  املراحل  من  الكثر  هناك 

الثقافية  ال�صدمة  مالمح  ت�صكل 

تلك  وتتمثل  للخارج؛  ال�صفر  عند 

يلي: فيما  املراحل 

يطلق  الع�صل:  �صهر  مرحلة   -

من  االأوىل  املرحلة  على  البع�ص 

�صهر  مرحلة  اخل��ارج  اإىل  ال�صفر 

الع�صل، وذلك الأنها تت�صم باالنبهار 

واحلما�ص واالنطالق، وخالل تلك 

اإىل جتربة  امل�صافر  يتطلع  املرحلة 

وغالًبا  ومميز،  جديد  هو  ما  كل 

واأ�صلوب  اجلديدة  بالثقافة  ينبهر 

يف  عليه  هو  عما  املختلف  احلياة 

االأ�صلي. موطنه 

الثقافية:  ال�صدمة  مرحلة   -

وف���ي���ه���ا ت���ت���ب���دل االأم�������ور حل���ال 

من  امل�صافر  يعاين  حيث  اأ���ص��واأ؛ 

والكاآبة  باحلزن  متوا�صل  �صعور 

ويرجع  وق��ل��ق،  بتوتر  امل�صحوب 

للوطن،  احلنني  اإىل  ذل��ك  �صبب 

االأه��ل  م��ع  التواجد  يف  والرغبة 

كما  اأخ�����رى،  م���رة  واالأ����ص���دق���اء 

وع��دم  ب��ال��وح��دة  ال�صعور  ي�صهم 

التجمعات  ح�صور  على  ال��ق��درة 

تلك  تعزيز  يف  وغرها  العائلية 

كان  اإذا  خا�صة  ال�صلبية،  امل�صاعر 

يف  وتباين  كبر  اخ��ت��الف  هناك 

الر�صمية  واللغة  البلدين  ثقافة 

. لهما

ي�صل  ال  ال��ت��ك��ي��ف:  م��رح��ل��ة   -

لتلك املرحلة جميع من يعاين من 

هناك  حيث  الثقافية؛  ال�صدمة 

ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن اخل����روج  ق��ل��ة ال 

بال�صدمة  اخلا�صة  املرحلة  م��ن 

يتمكن  ول��ك��ن  ع��ل��ي��ه��ا،  وال��ت��غ��ل��ب 

اأ�صلوب  على  التكيف  من  الباقون 

اجلديدة،  الثقافة  وتقبل  احلياة 

جند  حيث  اأي�ًصا،  بها  والتاأثر  بل 

االأن�صطة  يف  ينخرطون  الكثرين 

بال�صكان  اخلا�صة  اليومية  واملهام 

واآخرون  اجلديد،  للبلد  االأ�صليني 

جديدة  وبيئة  حياة  خلق  ميكنهم 

بلد  يف  احلياة  ما  حد  اإىل  ت�صبه 

املوطن.

الثقافية  ال�صدمة  مرحلة   -

مراحل  اآخ��ر  هي  تلك  العك�صية: 

مرحلة  وتتبع  الثقافية  ال�صدمة 

يف  اجلديدة  احلياة  على  التاأقلم 

وحتدث  معها،  والتكيف  اخل��ارج 

اأخ��رى  م��رة  ال�صخ�ص  ع��ودة  عند 

ل��ي�����ص��ط��دم  امل����وط����ن،  ب��ل��د  اإىل 

البلدين  ب��ني  ال��ك��ب��رة  ب��ال��ف��روق 

ح�����ص��ارًي��ا وث��ق��اف��ًي��ا واق��ت�����ص��ادًي��ا 

���ا، وه����و ما  اأي�������صً واج��ت��م��اع��ًي��ا 

ال�صدمة  باأعرا�ص  ي�صاب  يجعله 

ثانية. الثقافية 

وم�صوؤولية،  والتزام  اأمانة  العمل  اأن  �صك  ال 

واالأف��راد،  املجتمعات  اقت�صاديات  تقوم  وعليه 

وامل��ادي  النف�صي  الر�صا  يتحقق  خالله  وم��ن 

اإن  اإذا قلنا  واالجتماعي، ولعلنا ال نخفي �صراً 

واقت�صادياً  �صناعياً  املتقّدمة  الدول  تفوق  �صر 

وق��درة  كفاية  يف  اأ�صا�صاً  ينح�صر  وع�صكرياً، 

القوى العاملة لديها والتي تعك�ص ب�صكل مبا�صر 

الذي  التطور  وم��دى  املجتمع  يف  العمل  ثقافة 

و�صلت اإليه.

على  االإن�صان  وج��ّل،  عز  اهلل  ا�صتخلف  لقد 

الطبيعي  وم��ن  اإعمارها ؛  اأج���ل  م��ن  االأر�����ص 

االإن�صان،   حياة  يف  حتٍد  اأه��م  العمل،  يكون  اأن 

ومن  االأر����ص  اهلل  ي��رث  حتى  كذلك  و�صيظل 

املرتبة  يف  العمل  فل�صفة  تاأتي  لذلك  عليها ،  

يف  باأهميته  التام  واليقني  االإميان ،  من  االأوىل 

اإعالن الهوية االإن�صانية ويف اإثبات حق االإن�صان 

يف اإعمار االأر�ص ، وم�صوؤوليته عن ذلك .

اأمانة  حمل  ذلك  خّوله  وقد  عبادة،  والعمل 

فل�صفة  وتعني  االأر���ص،  على  الب�صري  الوجود 

ال  حياة  منط  عبادة،  كونه  عن  ف�صاًل  العمل، 

ع��رق،  اأو  وط��ن  اأو  اأو مذهب  دي��ن  ب��ني  ي��ف��ّرق 

واأنه ميتد مع عمر االإن�صان اأينما كان ، و�صدق 

 - و�صلم  عليه  - �صلى اهلل  امل�صطفى  الر�صول 

اأحدكم  يد  ويف  ال�صاعة  قامت  ن 
ِِ
»اإ ق��ال:  حني 

ف�صيلة، فاإن ا�صتطاع اأن ال تقوم حتى يغر�صها؛ 

فليغر�صها«. وقال اأي�صاً: »اإن اهلل يحب اإذا عمل 

اأحدكم عماًل اأن يتقنه«.

اإن العمل هو الرابط اجلوهري بني االإن�صان 

واأخيه االإن�صان، وهو اللغة امل�صرتكة اجلماعية 

التي جتمع االإن�صانية يف ن�صيج متنا�صق يتحقق 

املنفعة ،  وت���داول  ت��ب��ادل احل��اج��ات  م��ن خالله 

واإ�صالح حال احلياة بوجه عام ، والعمل اإعالن 

اأنا  اإذن  اأعمل  عن الذات وحتريك للطاقة  »اأنا 

اأجل  من  احلياة  لنمط  وه��و جتديد  م��وج��ود«، 

ك�صر اجلمود واحلد من الك�صل والركود .

بع�ص املجتمعات بحاجة الإعالء قيمة العمل 

التي  املجاالت  من  عدد  وتطوير  ثقافته  ون�صر 

توؤثر وتتاأّثر مب�صتوى ثقافة العمل، والتي تتمثل 

وبناء  االأدوات؛  وتطوير  العمل؛  اإج���راءات  يف 

االأنظمة، واليقني التام باأن تقدم وتطور ال�صعوب 

من حولنا مل ياأت اعتباًطا ، ولكن بالعمل الدوؤوب 

املدرو�ص ، واأن نه�صة االأمم تتحقق بالعمل بروح 

الفريق والتخلي عن الذاتية واالأنانية الفردية.

اإن بعث ثقافة العمل يف جمتمعاتنا، ت�صتدعي 

اأطفالنا  نفو�ص  وقيمته يف  العمل  اأهمية  تعزيز 

و�صبابنا واإظهار القدوة اأمامهم من اأجل �صمان 

ال�صغر ،  منذ  العمل  علي  وتدريبهم  تقديرهم ، 

والعقاب  ال��ث��واب  �صيا�صة  على  التاأكيد  وك��ذا 

اجلدية  ل�صمان  املختلفة  العمل  جم��االت  يف 

العمل  ت�صجيع  مع  اإىل جنب  التنفيذ ، جنبا  يف 

االإبداعية من داخل  الطاقات  اخلالق وتفجر 

االأداء  جم��رد  على  االعتماد  وع��دم  االأف����راد ، 

التقليدي الرتيب للعمل.

الصدمة الثقافية!

فكر خارج 
الصندوق

العمل أمانة والتزام ومسؤولية

صورة نقدية

قضية طالبية

بين الجدية واالتكالية
ال يختلف اثنان على اأن النجاح يف الدرا�صة اأو العمل اأو احلياة 

ب�صكل عام يقوم اأ�صا�صاً على »اجلدية«، ويف املقابل فاإن اأبرز عوامل 

و»االتكالية«، من  و»االإهمال«  »الك�صل«  تتمثل يف  واالإخفاق  الف�صل 

ال�صتطالع  اجلامعة  طالب  من  جمموعة  ا�صت�صفنا  املنطلق  هذا 

اآرائهم وانطباعاتهم حول اأهمية اجلدية يف املرحلة اجلامعية..

من! م�س�ؤولية 

اأحمد بن �صعيد، كلية علوم احلا�صب واملعلومات، اأكد اأن اجلدية 

اأمر اأ�صا�صي ل�صمان اإمتام اأي مهمة بنجاح �صواء كان ذلك يف جمال 

امل�صوؤول عن زرع  ت�صاءل: من  لكنه  التجارة،  اأو  العمل  اأو  الدرا�صة 

»اجلدية« يف نفو�ص الطالب وبث روح امل�صوؤولية واالأمانة؟ واأجاب 

عن هذا الت�صاوؤل بنف�صه قائاًل: اأعتقد اأن اجلدية اأمر »فطري« اأو 

»غريزي« يولد وينمو مع االإن�صان بتوفيق من اهلل �صبحانه وتعاىل، 

لكن ذلك ال يعني اأن االإن�صان غر م�صوؤول عن نف�صه اأو غر مطالب 

بتعزيز هذا اجلانب لديه.

ذاتي اإح�سا�س 

مفرج العنزي، �صنة اأوىل م�صرتكة، تخ�ص�ص متري�ص، يعتقد اأن 

ورغباته،  واإمكاناته  بقدراته  دراية  على  يكون  اأن  يجب  طالب  كل 

عليه  ويُقبل  املنا�صب  اجلامعي  التخ�ص�ص  يختار  ذلك  على  وبناًء 

بكل حما�ص وجدية واهتمام، وعلى املحيط االأ�صري اأن يعزز جانب 

»اجلدية وحتمل امل�صوؤولية« لدى اأفراد االأ�صرة منذ �صغرهم، بحيث 

ي�صبح كل فرد م�صوؤوالً عن اختياراته وقراراته وقادراً على حتمل 

اأن اللني الزائد مع االأطفال يف  نتائجها وتبعاتها. ويعتقد »مفرج« 

البيت والطالب يف املدر�صة، ال يفيد يف هذا اجلانب.

مطل�ب الت�ازن 

حمود العتيبي، �صنة اأوىل م�صرتكة، يرى اأن اجلدية اأمر اأ�صا�صي 

للنجاح، لكنها لالأ�صف غائبة عن تفكر ن�صبة كبرة من الطالب، 

حيث جتد االأغلبية منهم ال ياأخذون مو�صوع الدرا�صة على حممل 

اجلد بل يعتربونه جتربة اأو ت�صلية اأو فر�صة لق�صاء الوقت، ويعتقد 

اأن البيئة االجتماعية لها دور كبر يف هذا اجلانب اإ�صافة لعوامل 

بالتزام  والطالبات  الطالب  لزمالئه  ن�صيحة  ووجه  موؤثرة،  اأخرى 

اجلدية يف الدرا�صة خ�صو�صا يف املرحلة اجلامعية وخلق نوع من 

التوازن واالن�صباط.

بامل�س�ؤولية �سع�ر 

عبداهلل بكر، �صنة اأوىل م�صرتكة، دعا علماء النف�ص واأخ�صائيي 

الرتبية لو�صع معاير و�صوابط لقيا�ص مدى اجلدية لدى الطالب 

وا�صرتاط حد معني من اجلدية ال يقبل الطالب يف اجلامعة اإال على 

اأ�صا�صه، وخ�صو�صاً يف التخ�ص�صات العلمية واملهنية، م�صراً اإىل اأن 

النا�ص يختلفون يف هذا اجلانب، ومن ال ميتلك اجلدية فاإنه لي�ص 

وهناك  املهنية  اأو  الطبية  اأو  العلمية  التخ�ص�صات  لدرا�صة  موؤهاًل 

جماالت اأخرى عديدة ميكنه التوجه اإليها، كما دعا لتنمية الرقابة 

الذاتية وال�صعور بامل�صوؤولية لدى الطالب اجلامعي، الأنه يف مرحلة 

ال يحتاج اإىل اأن يعتمد على غره، بل يجب عليه اأن يتحمل بع�صا 

من امل�صوؤولية التي �صوف ت�صاعده يف امل�صتقبل ويف �صوق العمل ويف 

حياته االجتماعية اأي�ًصا.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA



من �ملعروف عن ملح �لطعام �أنه �أحد �أ�سباب 

مر�ض �رتفاع �سغط �لدم، ولكن تبني م�ؤخًر� �أنه 

قد يك�ن مفيًد� يف مكافحة �ل�سرطان، بح�سب 

ما ت��سل �إليه علماء �أمريكي�ن.

بال�اليات  ج�رجيا،  جامعة  علماء يف  ووجد 

تاأثري  يف  يبحث�ن  ك��ان����  �الأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة 

ج��زي��ئ��ات ك��ل���ري��د �ل�����س���دي���م ع��ل��ى �خل��اي��ا 

يبّطئ  �أن  ميكن  �لطعام  ملح  �أن  �ل�سرطانية، 

عملية �نت�سار �الأور�م �ل�سرطانية بن�سبة 66 يف 

�ملئة.

وت������س��ل �ل��ع��ل��م��اء، م��ن خ��ال جت���ارب على 

كل�ريد  �أن  بال�سرطان،  م�سابة  خمربية  فئر�ن 

�لطعام،  ملح  با�سم  �أك��ر  �ملعروف  �ل�س�دي�م، 

مادة �سامة للخايا �ل�سرطانية، وي�فر �إمكانية 

من  �أق��ل  �سلبية  جانبية  �آث��ار  له  �ل��ذي  للعاج 

�لعاجات �حلالية.

وت������س��ل ف��ري��ق �ل��ع��ل��م��اء ب��ق��ي��ادة �الأ���س��ت��اذ 

ت�سيه،  جني  باجلامعة،  �لكيمياء  يف  �مل�ساعد 

�إىل �أن جزيئات �مللح �لنان�ية ميكن �أن ت�ستخدم 

�إىل  �الأي�نات  باإي�سال  يق�م  ط��رو�دة  كح�سان 

�لد�خلية  �لبيئة  بتعطيل  تق�م  ثم  د�خل �خللية 

تع�د جزيئات  ثم  م�تها،  �إىل  ي�ؤدي  ما  للخلية، 

حتلل  عند  كملح  طبيعتها  �إىل  �لنان�ية  �مللح 

�خلايا، وبالتايل فاإنها لي�ست �سارة باجل�سم.

ووفًقا للدر��سة، فاإن �خلايا �مل�سابة حتت�ي 

وعندما  �ل�����س���دي���م،  م��ن  عالية  ن�سب  على 

تدمريها،  يتم  �لنان�ية،  �مللح  تتعر�ض جلزيئات 

للج�سم  بالن�سبة  الأنه  �سليمة  �الأن�سجة  بقاء  مع 

ه� جمرد ملح عادي.

يحافظ  ب��ت��درج  �خل��اي��ا  �أغ�سية  وحتتفظ 

ن�سبًيا  منخف�سة  �ل�س�دي�م  تركيز�ت  على 

عالية  �ل�س�دي�م  وت��رك��ي��ز�ت  �خل��اي��ا  د�خ��ل 

�لبازما  غ�ساء  ومينع  �خلايا،  خ��ارج  ن�سبيا 

�إىل �خل��ل��ي��ة، لكن  �ل��دخ���ل  م��ن  �ل�����س���دي���م 

الأن  �مل��رور  على  ق��ادرة  �لنان�ية  �مللح  جزيئات 

�س�دي�م،  كاأي�نات  عليها  تتعرف  ال  �خللية 

ومب���ج���رد دخ�����ل �خل��ل��ي��ة، ت����ذوب ج��زي��ئ��ات 

�ل�س�دي�م  �أي�نات  مايني  �إىل  �لنان�ية  �مللح 

�إىل  ي���ؤدي  مما  د�خلها،  �ملحا�سرة  و�لكل�ريد 

متزق غ�ساء �لبازما وم�ت �خلايا.

و�أو�سح »ت�سيه« �أن هذه �لتكن�ل�جيا تنا�سب 

�ل�سرطانية  �خل��اي��ا  حتطيم  عملية  مت��اًم��ا 

لهذه  يك�ن  �أن  يت�قع  �أن��ه  م�سيفا  �مل��سعية، 

معاجلة  يف  ع��دي��دة  تطبيقات  �لتكن�ل�جيا 

�سرطانات �ملثانة و�لربو�ستات و�لكبد و�لدماغ.

بالتعاون بني م�شت�شفى مورفيلد�س وكلية لندن 

و�رشكة ذكاء ا�شطناعي

نظام جديد لتشخيص األمراض عبر 
شبكية العين

يتعاون �أطباء من م�ست�سفى م�رفيلد�ض لطب �لعي�ن يف لندن مع 

باحثني من كلية لندن �جلامعية وفريق من �سركة »ديب مايند للذكاء 

�لعني  �إىل فح�ض  �ألز�آي، ويهدف  ي�سمى  �ال�سطناعي« يف م�سروع 

بحًثا عن عامات ت�سري �إىل ت�سرر �الأع�ساء �الأخرى.

و��ستخدم �لطبيبان �سيجفريد فاجرن وبري�سي كني قاعدة بيانات 

مف�سلة  �س�رة  على  يح�سا  كي  �مل�ست�سفى  يف  �لعي�ن  فح��سات 

ل�سبكية �لعني لنح� 300 �ألف مري�ض دخل�� �مل�ست�سفى بني عامي 

2008 و2018 وتتخطى �أعمارهم 40 عاًما.
ومت جمع بيانات عن �حلالة �ل�سحية الأولئك �ملر�سى من ق��عد 

وفح�ض  �الأخ��رى،  �الإجنليزية  �مل�ست�سفيات  يف  �ملت�فرة  �لبيانات 

�لفريق �لتغري�ت �لتي �أ�سابت عي�ن �ملر�سى خال �لع�سرة �أع��م، 

با�ستخد�م  �ألزهامير  مثل  �الأمر��ض  ببع�ض  �إ�سابتهم  مع  وربطها 

خ��رزميات �لتعلم �الآيل.

و�الإ�سابة  �لعني  �سبكية  �سكل  تغري  بني  �سابقة  �أبحاث  وربطت 

ج��ًد�  بطيئة  مب��ع��دالت  حت��دث  �لتغيري�ت  تلك  لكن  ب��األ��زه��امي��ر، 

ر�سدها،  من  �لباحث�ن  يتمكن  حتى  ط�يلة  �أع����م  متر  �أن  ويجب 

الأنه  كبرًي�  �إجناًز�  �ال�سطناعي الكت�سافها  �لذكاء  ��ستخد�م  وميثل 

�سيكت�سفها �سريًعا.

وت�سري �الإح�ساء�ت �إىل �أن �الألزهامير �أحد �أمر��ض �ل�سيخ�خة، 

�ملتحدة  �ل���الي��ات  وت�سم  ث�����ٍن،  ث��اث  كل  به  �سخ�ض  ي�ساب  �إذ 

�أ�سباب  �ساد�ض  وميثل  به  م�ساب  ملي�ن   5،8 وحدها  �الأمريكية 

�ل�فاة فيها. وذكرت منظمة �ل�سحة �لعاملية يف �لعام 2012 �أن عدد 

35 ملي�ًنا  يبلغ نح�  �ألزهامير،  �مل�سابني باخلرف، ومنهم مر�سى 

و�أن هذ� �لعدد �سيت�ساعف مرتني بحل�ل �لعام 2030 في�سبح نح� 

لي�سبح   2050 �لعام  بحل�ل  مر�ت  ثاث  و�سيت�ساعف  ملي�ًنا   65
نح� 115 ملي�ًنا.

بلغت ميز�نية �لبحث نح� 19 �ألف دوالر، ما ميثل م�ؤ�سًر� على 

�نخفا�ض تكاليف �لتقنية، وتبلغ تكلفة فح�ض �سبكية �لعني نح� 32 

�لت�سخي�ض  �الأوىل يف عملية  �لفح�ض �خلط�ة  دوالًر�، وميثل هذ� 

�أما �خلط�ة �لثانية فهي حتليل نتائج �لفح�ض با�ستخد�م خ��رزمية 

�لتعلم �لعميق، ومتتاز �لتقنية �أي�ًسا بقدرتها على ت�سخي�ض �ألزهامير 

مبكًر� ما ي�ساعد على �لبدء �سريًعا يف �لعاج قبل تفاقم �ملر�ض.

طورها باحثون �شينيون

خوارزميات محسنة لتحديد أماكن 
المخلفات الفضائية بدقة

�لف�سائية يف مد�ر  ح�ّسن باحث�ن �سيني�ن دقة ر�سد �ملخلفات 

�الأر�ض، ما ي�فر طريقة �أكر فعالية لتحديد طرق �آمنة للمركبات 

�لف�سائية.

ي�جه  كان  �ل��ذي  �س�ل�«  »�أول��ه��ان  قال  �لنج�م،  حرب  فيلم  ويف 

مركبة ميليني�م فالك�ن يف حقل ك�يكبات »�إن �إمكانية �ملاحة بنجاح 

�سمن حقل �لك�يكبات ال تتجاوز 1 من 3720«، وعلى �لرغم من �أن 

مد�ر �الأر�ض لي�ض خطًر� بالدرجة ذ�تها، فبعد �أكر من ن�سف قرن 

منتهية  �ملحركات  بني  �لت�سادمات  �أنتجت  �لف�سائي،  �لن�ساط  من 

وعلى  ف�سائية،  خملفات  �ملفككة  �لف�سائية  و�ملركبات  �ل�ساحية 

�ملركبات �لف�سائية �حلالية و�مل�ستقبلية جتنبها.

تبني  ولكن  �ملخلفات،  تلك  م��قع  لتحديد  �أنظمة  �لعلماء  وط�ر 

وح�ّسنت  �حلركة،  �سريعة  كنقاط  تبدو  �إذ  ج��ًد�،  �سعب  تتبعها  �أن 

حتديد  لتل�سك�بات  �ملخ�س�سة  �خل��رزميات  من  فريدة  جمم�عة 

�ملدى �لليزري معدل �إيجاد �ملخلفات �لف�سائية ب�س�رة كبرية، وفًقا 

لدورية »ليزر �آبليكي�سنز«.

ور�سم  للم�سح  �ل�سينية  �الأكادميية  من  م��او«  »تيامنينج  وق��ال 

�خلر�ئط يف جامعة بكني ولياونينج �لتقنية يف ف��سني »يتيح حت�سني 

�أمكنة  حتديد  ع�سب�نية  �سبكة  با�ستخد�م  �لتل�سك�ب  حتديد  دقة 

�ملخلفات �لف�سائية مب�ساحة مقطعية مقد�رها مرت و�حد، وم�سافة 

1،500 كيل�مرت«. وت�ستخدم تقنية حتديد �ملدى �لليزري �نعكا�سات 
�لليزر عن �الأج�سام لقيا�ض �مل�سافات، لكن �إ�سارة �ل�سدى �ملنعك�سة 

عن �سطح �ملخلفات �لف�سائية �سعيفة جًد�، ما يقلل من دقتها، ومل 

تتح �لطر�ئق �ل�سابقة حت�سني دقة �لليزر يف حتديد �أماكن �ملخلفات 

�إىل م�ست�ى �أف�سل من كيل�مرت و�حد.

ع�سب�نية  خلفي  �نت�سار  �سبكة  وزم��اوؤه  ماو«  »تيامنينج  ودرب 

لر�سد �ملخلفات �لف�سائية با�ستخد�م خ��رزميتي ت�سحيح. وح�سنت 

�خل��رزمية �جلينية وخ��زمية لفنربج - مارك��رت عتبات �ل�سبكة 

�ل�سبكة  تك�ن  �أال  ل�سمان  �لف�سائية،  �ملخلفات  لر�سد  �لع�سب�نية 

�لف�ساء.  من  حمددة  مناطق  على  تدريبها  وميكن  ج��ًد�،  ح�سا�سة 

و�أظهر �لفريق هذه �لدقة �ملُح�ّسنة باختبارها ومقارنتها مع ثاث 

طر�ئق تقليدية يف حمطة تل�سك�بات بكني فاجن�سني لتحديد �ملدى 

�لليزري.

خ��رزمية  معامات  حلل  جنم   95 ر�سد  بيانات  و��ستُخدمت 

�أن  �لنتائج  و�أك��دت  �آخ��ر،  22 جنم  ر�سد  دقة  وُقيمت  كل طريقة، 

�خل��رزميات  كل  من  �أدق  �جلديدة  �لت�جيه  ت�سحيح  خ��رزميات 

�لعمليات  يف  جيًد�  �أد�ء  وتقدم  �ال�ستخد�م،  �سهلة  و�أنها  �ل�سابقة، 

�لف�رية.

طورها باحثون يف كلية »بريتزكر« للهند�شة اجلزيئية

بلورة  لوضع  مبتكرة  طريقة 
سائلة داخل أخرى

علماء جامعة جورجيا يبحثون دور الملح في مكافحة السرطان

تقنيات  تط�ير  يف  �ل�سائلة  �لبل�ر�ت  �ساعدت 

جديدة منها �سا�سات �لعر�ض �لبل�ري �ل�سائل، من 

م�جية  باأط��ل  �أل����ن  عك�ض  على  قدرتها  خال 

»بريتزكر«  كلية  يف  باحث�ن  ط���ر  وق��د  معينة، 

وخمترب  �سيكاغ�  جامعة  يف  �جلزيئية  للهند�سة 

بل�رة  ل��سع  مبتكرة  طريقة  �ل�طني،  »�أرج����ن« 

�سائلة �سمن بل�رة �أخرى، وقد ي�ستخدم �لت�سميم 

�جلديد يف تط�ير جيل جديد من �سا�سات �لعر�ض 

�أو �حل�سا�سات �لتي ت�ستهلك مقادير منخف�سة من 

�لطاقة. ويتف�ق �لت�سميم �جلديد على �لبل�ر�ت 

بع�ض  عند  �ل�س�ء  عك�ض  على  بقدرته  �لتقليدية 

وتتغري  غريه،  يعك�سها  ال  �لتي  �مل�جية  �الأط����ل 

فرق  �أو  �حل��ر�رة  درج��ة  تغريت  �إن  �أي�ًسا  حالته 

�جلهد �أو �مل��د �لكيميائية �ملحيطة به، ما يجعله 

�لتغري�ت  فمثًا  �حل�سا�سات،  تط�ير  يف  مثالًيا 

ل�ن  تغري  �إىل  ت�ؤدي  �لطفيفة يف درجة �حل��ر�رة 

�لتي  �الأجهزة  ت�ستهلك  ولذ�  �جلديدة،  �لبل�ر�ت 

ت�ستخدمها كميات �سئيلة جًد� من �لطاقة.

�ل�سائلة  للبل�ر�ت  �جلزيئي  �لتك�ين  وي���ف��ر 

فر�ساً عديدة لتط�ير �سا�سات �لعر�ض، باالإ�سافة 

ينتج  معني  بنمط  �جلزيئات  هذه  ترتيب  �أن  �إىل 

�ملرئي  �ل�س�ء  تعك�ض  �لتي  �الأزرق  �لط�ر  بل�ر�ت 

و��ستجابة  �أف�سل  ب�سرية  بخ���ض  �أي�ًسا  ومتتاز 

�سريعة باملقارنة مع �لبل�ر�ت �ل�سائلة �لتقليدية.

�أ�سطح  على  تعتمد  تقنية  �لباحث�ن  ط�ر  وقد 

�ل�سائلة  �لبل�ر�ت  عليها  ترت�سب  كيميائًيا  معدلة 

�ساعد  ما  �أزرق،  ط�ر  ذ�ت  بل�رية  و�جهة  الإنتاج 

يف تط�ير �أ�سكال بل�رية د�خل �لبل�ر�ت �ل�سائلة 

تنتقل من ط�ٍر �أزرق �إىل �آخر عندما تتغري درجة 

�حلر�رة �أو فرق �جلهد.

يف  �مل�ساعد  �مل���ؤل��ف  بابل�،  دي  ج����ن  وق��ال 

خمترب  يف  �جلزيئية  �لهند�سة  و�أ�ستاذ  �لدر��سة 

»�أرج�ن« �ل�طني، �أن نتائج �لدر��سة ت�سري �إىل �أن 

�لب�سرية بدقة  �لبل�ر�ت �جلديدة تغري خ���سها 

�ل�س�ء  وتعك�ض  �خلارجية  للم�ؤثر�ت  وت�ستجيب 

عند �أط��ل م�جية معينة.

وي�ستخدم �لباحث�ن �لبل�ر�ت �جلديدة كق��لب 

�لنان�ي.  �مل�ست�ى  على  متجان�سة  هياكل  الإنتاج 

�أن  �جلزيئية،  �لهند�سة  �أ�ستاذ  نياي،  ب�ل  وقال 

�أجهزة  يف  �جلديدة  �لبل�ر�ت  يختربون  �لباحثني 

تط�ير  يف  ��ستخد�مها  وياأمل�ن  جديدة  ب�سرية 

�أنظمة �أكر تعقيًد�.
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استعداد  أم  واستجمام  ترفيه 
وتدريب؟

الفصلين بين  ما  الجامعة وإجازة  طالب 

ا�ستطالع: حممد باكرمان- خالد 

النفاح 

ا�ستمتع طالب اجلامعة كغريهم 

م����ن ط�����الب اجل����ام����ع����ات وامل�����دار������س 

ب����اإج����ازة م��ن��ت�����س��ف ال���ع���ام، وت��ن��وع��ت 

�سهدتها  التي  والفعاليات  ال��رام��ج 

هذه الإجازة ما بني ترفيه وا�ستجمام 

وزي��ارة الأه��ل والأق��ارب، بينما ف�سل 

ال���ب���ع�������س ال���رك���ي���ز ع���ل���ى ال���درا����س���ة 

وال��ت��خ��ط��ي��ط وال����ت����دري����ب ل��ل��ف�����س��ل 

الدرا�سي الثاين، يف هذا ال�ستطالع 

ا�ست�سفنا عدًدا من طالب اجلامعة 

وا�ستطلعنا اآراءهم حول مدة الإجازة 

وك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ث��م��اره��ا وال����س���ت���ف���ادة 

للف�سل  واأهدافهم  وخططهم  منها 

الدرا�سي الثاين..

اأخطط لل�سفر

�سامي  الطالب  يقول  البداية  يف 

الآداب:  كلية  من  القحطاين  فالح 

بالن�سبة  كافية  كانت  الإج���ازة  نعم 

يل، وق�سيتها داخل اململكة العربية 

تعلم  يف  وا�ستثمرتها  ال�����س��ع��ودي��ة 

قراءة  يف  وكذلك  الإجنليزية،  اللغة 

واأخطط  للتخ�س�ص،  املفيدة  الكتب 

اللغة  لدرا�سة  بريطانيا  اإىل  لل�سفر 

املقبلة  الإج������ازة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 

مب�سيئة اهلل.

ترفيه مدرو�س

وذك����ر ب��ن��در ال���ع���م���اري، ط��ال��ب 

تخ�س�ص  ال�������س���اب���ع،  ب��امل�����س��ت��وى 

ع��اق��ات ع��ام��ة: م��ن وج��ه��ة نظري 

والتخطيط  للتجهيز  كافية  بالطبع 

ملتطلبات الدرا�سة للف�سل الدرا�سي 

واأردف: قمت بو�سع جدول  الثاين. 

لتحقيقها  �ساأ�سعى  التي  لاأهداف 

بالإعداد  قمت  واأي�ًسا   ٢٠٢٠ ل�سنة 

اإنني  حيث  الثاين،  للف�سل  الكامل 

ومل  اهلل،  ب��اإذن  التخرج  و�سك  على 

النف�ص  ع��ن  الرتفيه  ج��ان��ب  اأه��م��ل 

وال���س��ت��م��ت��اع ب��ف��ع��ال��ي��ات م��و���س��م 

الريا�ص فقد زرت »ونرت وندر لند« 

و»البوليفارد«.

كالم الليل

عبداهلل  دومبيا  ق��ال  جانبه  من 

من ق�سم الإعام، تخ�س�ص عاقات 

م��ا بني  اإج���ازة  ع��ام��ة: يف احلقيقة 

الف�سلني كانت كافية بالن�سبة يل من 

اأ�ستثمرها  مل  اأنني  اإل  امل��دة،  حيث 

حيث  اأخ��ط��ط؛  كنت  ما  مثل  جيًدا 

اإنني على و�سك التخرج فا�سطررت 

لأن اأقراأ بكثافة يف جمالت متنوعة 

لزيادة  العامة  العاقات  وخا�سًة يف 

ح�سيلتي العلمية يف هذا املجال.

الفر�سة  يل  تتهياأ  مل  واأ���س��اف: 

لق�ساء اإجازتي يف الفراغ اأو الرتفيه 

وال��ت�����س��ل��ي��ة ك��م��ا ك��ن��ت اأمت���ن���ى، بل 

زمائي  برفقة  ال�سكن  يف  ق�سيتها 

من خمتلف الدول حيث كنا جنتمع 

كل خمي�ص وجمعة يف نهاية الأ�سبوع 

ونتبادل الأحاديث �سوياً.

فعاليات متنوعة

اأما مهند بن �سام فقال: نعم اأعتقد 

اأنها كانت كافية متاماً، وحبذا لو مت 

بحيث  اأج���زاء،  ثاثة  اإىل  جتزئتها 

الف�سل  منت�سف  يف  ج���زء  ي��ك��ون 

الأول، وجزء ما بني الف�سلني، واآخر 

يف الف�سل الثاين.

ا�ستثمار  طرق  تنوعت  واأ���س��اف: 

زيارة  بني  ما  يل،  بالن�سبة  الإج��ازة 

وحتديداً  الريا�ص  مو�سم  فعاليات 

»ال��ب��ول��ي��ف��ارد« و»ون���رت ون��درلن��د«، 

كواجهة  ال�سياحية،  باملواقع  م��روراً 

الريا�ص وجادة اجلامعة، اإ�سافة اإىل 

ذلك ال�ستمتاع بالأجواء ال�سينمائية 

وم�ساهدة الأفام يف دور ال�سينما.

من  ال�ستوية  الأج����واء  تخلو  ول 

النزهات الربية الرائعة عرب العديد 

من املواقع، كنفود الدهناء وغريها.

تطور ذاتي

علي  ب��ن��در  ال��ط��ال��ب  ق���ال  فيما 

ال��ع��ن��زي م��ن كلية احل��ق��وق  دغ��ف��ق 

كافية  تعد  نعم  ال�سيا�سية:  والعلوم 

نوًعا ما، وي�ستطيع ال�سخ�ص خالها 

وال�ستجمام  ال��رتف��ي��ه  ب��ني  اجل��م��ع 

م��ن جهة وال���س��ت��ف��ادة اجل���ادة من 

على  اطلعت  ولاأمانة  اأخ��رى،  جهة 

علم  جم��ال  يف  الكتب  م��ن  العديد 

النف�ص والقانون وبع�ص الكتب التي 

من  وت��ط��ور  اإيجابية  اأك��ر  جتعلني 

ذاتي ونف�سي.

غري كافية

�سعد  ح�����س��ن  ال���ط���ال���ب  وق�����ال 

ل  ل،  الآداب:  كلية  من  القحطاين 

اإجازتي  ق�سيت  كافية، حيث  اأراه��ا 

لوازم  وتق�سية  والوظيفة  العمل  يف 

والتجمع  واملنا�سبات  الأهل  وحوائج 

مع الأ�سدقاء.

راحة و�سفر

من  البقمي  فهد  الطالب  وق��ال 

كافية  نعم،  والرتجمة:  اللغات  كلية 

للراحة ولل�سفر، وقد ا�ستثمرتها يف 

وال�سفر  الأه��داف  وحتديد  الراحة 

عند والدّي يف حمافظة تربه.

زراعة وح�ساد

كلية  من  النفاح  زيد  الطالب  اأما 

ما،  نوعاً  كافيه  اأراه��ا  نعم،  العلوم: 

الطائف،  يف  اإج��ازت��ي  ق�سيت  وق��د 

وال�����دي،  م���زرع���ة  وحت����دي����داً يف 

اخل�سروات  زراع��ة  يف  وا�ستثمرتها 

اجلديدة وح�ساد الثمار القدمية.

برنامج تدريبي

من  راج��ح  اآل  عمر  الطالب  اأم��ا 

ا�ستثمرت  ف��اأج��اب:  الآداب  كلية 

الإجازة من خال اللتحاق بربنامج 

اأحد  يف  الإدارة  جم��ال  يف  تدريبي 

جتربة  وك��ان��ت  التدريبية،  امل��راك��ز 

الربنامج  وك���ان  وج��دي��دة،  متميزة 

كثرًيا  ا�ستفدت  وقد  اململكة،  خارج 

خال هذه الإجازة باكت�ساب مهارات 

احلياة  يف  تفيدين  جديدة  ومعارف 

العملية.

البقمي: استثمرت اإلجازة في الراحة 
 

ّ
وتحديد األهداف والسفر عند والدي

في محافظة تربه

دومبيا: لم أستثمر اإلجازة جيًدا مثل 
ما كنت أخطط بل قضيتها في السكن 

برفقة زمالئي

بن سبعان: تنوعت طرق استثمار 
اإلجازة بالنسبة لي وال تخلو األجواء 

الشتوية من نزهات برية

العماري: وضعت جدواًل لألهداف التي 
أسعى لتحقيقها لسنة ٢٠٢٠ ولم 

أهمل جانب الترفيه

القحطاني: اإلجازة كانت طويلة 
وقضيتها داخل المملكة واستثمرتها 

في تعلم اللغة اإلنجليزية
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8 مضادات حيوية متوفرة في الطبيعة

النوم المتقطع أحد أسباب الصداع النصفي

احليوية،  امل�ضادات  ع�ضر  قبل 

ك�����ان ال���ع���دي���د م����ن االل���ت���ه���اب���ات 

وبعد  ال��وف��اة،  اإىل  ي��وؤدي  البكتريية 

ظ���ه���ور امل�������ض���ادات احل���ي���وي���ة، مت 

واأ�ضبحت  االأرواح  م��اي��ن  اإن��ق��اذ 

اأم��اًن��ا،  اأك��ر  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

البكترييا  ف��اإن  احل��ظ،  ل�ضوء  ولكن 

لتكت�ضب  وال��ت��ط��ور  للتكيف  قابلة 

من  ت��ن��اول��ه  ي��ت��م  م��ا  ���ض��د  ح�ضانة 

اأدوية وت�ضمى هذه العملية »مقاومة 

امل�ضادات احليوية«، وحتدث ب�ضكل 

يف  االإ�ضراف  نتيجة  وخطري  �ضريع 

ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية.

اأن  االأف�ضل  فمن  ال�ضبب،  ولهذا 

يتم منح اجل�ضم بع�ض الوقت ملحاولة 

حماربة البكترييا دون اأدوية ومن ثم 

على  الطبيعية  القدرة  حت�ضن  يتم 

تناول  طريق  عن  العدوى  مكافحة 

امل��زي��د م��ن ال��ف��واك��ه واخل�����ض��روات 

واملك�ضرات والبذور ب�ضكل منتظم.

وعندما يحتاج اجل�ضم اإىل دفعة 

فيمكن  مزعج،  داء  حماربة  لتعزيز 

جتربة واحد من 8 وجبات غذائية 

اأو م�ضروبات، حتتوي على م�ضادات 

حيوية طبيعية:

- الثوم: يعد الثوم عن�ضًرا غذائًيا 

وي�ضتخدم  اجل����ودة،  ف��ائ��ق  ���ض��ام��ًا 

كم�ضاد حيوي طبيعي، ويتميز اأي�ًضا 

للفريو�ضات  م�����ض��ادة  بخ�ضائ�ض 

ويرجع  وامل��ي��ك��روب��ات،  والفطريات 

الف�ضل اإىل مركب ي�ضمى االألي�ضن، 

وملحاربة  الب�ضل،  يف  اأي�ًضا  متوافر 

ال���ع���دوى، مي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام ال��ث��وم 

املطحون اإما �ضبه مطبوخ اأو نيًئا.

الفلفل  يعد  احلريف:  الفلفل   -

احل���ار م�����ض��اًدا ح��ي��وًي��ا، وم�����ض��اًدا 

رمبا  لذلك  الطبيعة،  يف  للفطريات 

لتق�ضري  املعاناة  بع�ض  ميكن حتمل 

املر�ض، ميكن تخفيف حريفة  فرتة 

الفلفل بزيت الزيتون اأو جوز الهند 

من اأجل احل�ضول على فوائد الفلفل 

دون االإ�ضرار باالأن�ضجة الرقيقة.

- خا�ضة بذور اجلريب فروت: 

من  امل�ضتخل�ضة  ال��ع�����ض��ارة  ت��ق��وم 

قوة  بنف�ض  ف���روت  اجل��ري��ب  ب���ذور 

ال�����ض��اب��ون  يف  الن�ضطة  امل��ك��ون��ات 

ا�ضتخدام  وميكن  للبكترييا،  امل�ضاد 

ف��روت  ال��غ��ري��ب  ب���ذور  م�ضتخل�ض 

�ضواء بالبلع لعاج العدوى البكتريية 

الثاآليل  على  للق�ضاء  �ضطحًيا  اأو 

والوقاية من االأمرا�ض املعدية.

اأن  ع��ل��م��ًي��ا  ث��ب��ت  زجن���ب���ي���ل:   -

وا�ضمه  للزجنبيل  الن�ضط  املحتوى 

االإ�ضابة  خطر  يقلل  »جينجريول« 

ي��ه��دئ من  اأو  ب��ال�����ض��رط��ان ومي��ن��ع 

واعتاد  اله�ضمي،  اجلهاز  م�ضاكل 

االأجداد ا�ضتخدام الزجنبيل كم�ضاد 

حيوي طبيعي، خا�ضة �ضد م�ضببات 

االأم���را����ض م��ن خ���ال امل���اأك���والت، 

وي�ضاعد تناول القليل من الزجنبيل 

الوقاية  على  الغذائية  الوجبات  مع 

من ال�ضاملونيا اأو اللي�ضرتيا.

م��رك��ب��ات  تت�ضبب  ال��ك��رن��ب:   -

يف  امللفوف  يف  امل��وج��ودة  الكربيت 

توليد الغاز، لكنها اأي�ًضا ذات فاعلية 

ال�ضارة،  اخل��اي��ا  تدمري  يف  قوية 

وتكون الوظيفة امل�ضادة للبكترييا يف 

امللفوف اأقوى عند تناوله نيًئا.

- زي����ت ج����وز ال���ه���ن���د: ت��رج��ع 

كونه  اإىل  الهند  ج��وز  زي��ت  اأهمية 

له  االأك�����ض��دة وم��ا  غنًيا مب�����ض��ادات 

للفطريات  م�ضادة  خ�ضائ�ض  م��ن 

كميات  تناول  وي�ضهم  وامليكروبات، 

ب�ضيطة من زيت جوز الهند يف تقوية 

جهاز املناعة.

خل  ع�ضاق  يوؤكد  التفاح:  خل   -

بداية  املتعددة  فوائده  على  التفاح 

من  الوقاية  اإىل  ال��وزن  فقدان  من 

اأي�ضا  التفاح  خل  ويقوم  ال�ضرطان، 

بدور امل�ضادات احليوية واملطهرات 

مبا ي�ضاعد على ال�ضفاء من الكثري 

من االأمرا�ض.

ال  ال��زي��ت��ون:  ورق  م�ضتخل�ض   -

وزيته  الزيتون  على  االأم��ر  يقت�ضر 

فورقة  �ضحية،  م��زاي��ا  توفري  على 

اال�ضتخدام  �ضهلة  الزيتون  �ضجرة 

ا�ضتخدام  ومت  بيت،  ك��ل  يف  اأي�ًضا 

كعاج  ال��زي��ت��ون  اأوراق  م�ضتخل�ض 

اأوائ��ل  منذ  احلمى  طبيعي حل��االت 

القرن التا�ضع ع�ضر على االأقل. كما 

ناجًحا  عاًجا  يعد  اأن��ه  اأي�ًضا  تبن 

للماريا، واكت�ضف الباحثون موؤخًرا 

اأوراق  يف  االأن��ي��ول��ي��ك  حم�ض  اأن 

وا�ضع  حيوي  كم�ضاد  يعمل  الزيتون 

البكترييا  يقتل  اأن  ميكن  الطيف 

والفريو�ضات والفطريات.

م�ضت�ضفى  يف  ب��اح��ث��ون  اأج����رى 

ب��و���ض��ط��ن  ل��ل��ن�����ض��اء يف  ب��ري��غ��ه��ام 

بالواليات املتحدة، درا�ضة ك�ضفت اأن 

االأ�ضخا�ض الذين يكون نومهم جمزاأ 

اأكرب  ب�ضكل  معر�ضون  الليل  اأث��ن��اء 

خلطر االإ�ضابة ب�ضداع ن�ضفي لي�ض 

يف اليوم التايل، لكن بعد يومن.

الدرا�ضة ن�ضرت نتائجها يف دورية 

اأو�ضح  العلمية،   »Neurology«

الباحثون خالها اأن درا�ضات �ضابقة، 

رب��ط��ت ب��ن ق��ل��ة ال��ن��وم وال�����ض��داع 

اجلديدة  الدرا�ضة  لكن  الن�ضفي، 

ركزت على الفروق الدقيقة يف هذا 

الرابط.

وراقب فريق البحث 98 �ضخ�ضاً 

 35 اأع��م��اره��م  متو�ضط  ك��ان  بالغاً 

الدرا�ضة،  نتائج  اإىل  للو�ضول  عاماً، 

ومقايي�ض  ي��وم��ي��ات  ت�ضجيل  ع��رب 

ال�ضكل املو�ضوعي للنوم.

ا�ضتمرت  التي  الدرا�ضة  وخ��ال 

بتعبئة  امل�ضاركون  ق��ام  اأ�ضابيع،   6
ال�����ض��اع��ات التي  ي��وم��ي��ات��ه��م ح���ول 

اإىل  باالإ�ضافة  النوم،  يف  يق�ضونها 

وعاداتهم  الن�ضفي،  ال�ضداع  نوبات 

يومياً،  م��رت��ن  االأخ����رى  ال�ضحية 

ووافق امل�ضاركون على ارتداء �ضوار 

يف ر�ضغهم خال تلك الفرتة، عبارة 

يف  النوم  اأمن��اط  ي�ضجل  جهاز  عن 

الوقت الفعلي.

عوامل  االعتبار  يف  االأخ��ذ  وبعد 

اأن توؤثر على  اأخرى حمتملة، ميكن 

ال�ضداع الن�ضفي مبا يف ذلك تناول 

وم�ضتويات  وال��ك��ح��ول،  ال��ك��اف��ي��ن 

بع�ض  اإىل  الباحثون  تو�ضل  التوتر، 

لاهتمام،  امل��ث��رية  اال���ض��ت��ن��ت��اج��ات 

�ضاعات   6 النوم  اأن  وج��دوا  حيث 

ون�ضف فاأقل، زادت خطر االإ�ضابة 

يف   39 بن�ضبة  الن�ضفي  بال�ضداع 

املئة يف اليوم االأول. كما وجدوا اأن 

النوم على فرتات  اأي  املجزاأ،  النوم 

م��ت��ق��ط��ع��ة، ي��رت��ب��ط ب���زي���ادة خطر 

لكن  الن�ضفي،  بال�ضداع  االإ�ضابة 

لي�ض يف اليوم التايل مبا�ضرة، بل يف 

اليوم الثاين.

عدم  اأن  ك�ضفت  �ضابقة  درا�ضات 

احل�����ض��ول ع��ل��ى ق�����ض��ط ك����اٍف من 

النوم ليًا، ميكن اأن يزيد من تكرار 

حدوث القرحة اله�ضمية لدى كبار 

ق�ضط  على  احل�ضول  بينما  ال�ضن، 

اإىل   7 اأي من  ليًا،  النوم  كاٍف من 

ال�ضحة  يح�ضن  يومًيا،  �ضاعات   8
االأمرا�ض  من  ويقيه  للج�ضم  العامة 

والف�ضل  ال�ضمنة  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى 

الكلوي.

ويعترب ال�ضداع الن�ضفي من اأكر 

اأملًا،  واأ�ضدها  �ضيوعاً  ال�ضداع  اأنواع 

وميكن اأن ي�ضبقه اأو يرافقه عامات 

حت���ذي���ري���ة وح�����ض��ي��ة م��ث��ل ظ��ه��ور 

وم�ضات �ضوئية اأثناء الروؤية، ووخز 

وغثيان  وال�����ض��اق��ن  ال���ذراع���ن  يف 

وقيء، ومتتد اآثار ال�ضداع الن�ضفي 

ال�ضعف  اإىل  احل����االت  بع�ض  يف 

االإدراكي املوؤقت واآالم جلدية، وتدوم 

اآالمه من 4 �ضاعات وحتى 3 اأيام.

ومي��ي��ل االأ���ض��خ��ا���ض امل�����ض��اب��ون 

من  املعاناة  اإىل  الن�ضفي  بال�ضداع 

هجمات متكررة لل�ضداع، ناجمة عن 

يف  مبا  املختلفة،  العوامل  من  عدد 

ذلك االإجهاد، والتغريات الهرمونية، 

الطعام  ونق�ض  ال�ضاطعة،  واالأ�ضواء 

اأو النوم والنظام الغذائي.

تناول السكر والخبز لياًل 
يسبب األرق

بينت درا�ضة طبية حديثة اأن تناول ال�ضكر واخلبز االأبي�ض 

ميكن اأن يزيد من احتماالت االإ�ضابة باالأرق ليًا، وخا�ضة لدى 

�ضرورة  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت  العمر،  يف  املتقدمات  الن�ضاء 

تبني نظام غذائي يتجنب االإكثار من اخلبز وال�ضكر من اأجل 

احلفاظ على �ضحة اأف�ضل واحل�ضول على راحة اأكر يف النوم.

وجدت الدرا�ضة التي اأجراها فريق بحثي بجامعة كولومبيا 

االأمريكية ون�ضرت نتائجها يف جريدة »ديلي ميل« الربيطانية، 

ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  والكربوهيدرات  واخلبز  ال�ضكر  تناول  اأن 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم، ما يدفع اجل�ضم اإىل اإفراز هرمون 

احتماالت  فاإن  وبالتايل  اال�ضتيقاظ،  اإىل  االإن�ضان  يدفع  منبه 

االإ�ضابة باالأرق ليًا تزداد.

قبل  من  واخلبز  ال�ضكر  تناول  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 

االإ�ضابة  احتماالت  من  يرفع  العمر  يف  املتقدمات  ال�ضيدات 

باالأرق ليًا بن�ضبة تزيد عن 16%.

مت اإجراء الدرا�ضة على عينة �ضملت اأكر من 50 األف �ضيدة 

ر�ضد  مت  حيث  العمر،  من  ال�ضتينيات  منت�ضف  يف  هن  ممن 

التحوالت التي ت�ضيب اأج�ضادهن عند االإكثار من تناول ال�ضكر 

ال�ضكر يف  ارتفاع  اأن  اإىل  الدرا�ضة  والكربوهيدرات، وخل�ضت 

الدم حرم الكثري من الن�ضاء من النوم ليًا.

كما وجد العلماء اأي�ًضا اأن االأرق الناجت عن ارتفاع ال�ضكر يف 

الدم يوؤدي اإىل زيادة ملمو�ضة يف �ضهية ال�ضخ�ض نحو االأكل، 

ما يدفعه لتناول مزيد من الطعام خال الليل مبا يوؤدي اإىل 

نتائج �ضحية اأكر �ضوًءاً، حيث ترتفع م�ضتويات ال�ضكر يف الدم 

اأكر فاأكر.

وقال الطبيب النف�ضي بجامعة كولومبيا االأمريكية الدكتور 

اأن من  تعني  لها  تو�ضلنا  التي  »النتائج  اإن  جيم�ض جاجنوي�ض 

ال�ضروري تبني نظام غذائي �ضحي من قبل االأ�ضخا�ض الذين 

يعانون من االأرق وعدم انتظام النوم يف الليل«. وتابع: »جتنب 

بتجنب  التو�ضية  اإىل  يدفعنا  جديد  اإ�ضايف  �ضبب  هو  االأرق 

احللويات، هذا اإىل جانب اأن جتنبها يوؤدي اإىل ال�ضيطرة على 

الوزن الزائد«.

ب�رشى �ضارة ملر�ضى الزهامير

لقاح أميركي جديد ضد 
الخرف

يعتزم علماء اأمريكيون البدء يف اختبار لقاح جديد �ضد 

اختبارات  موؤخًرا  اأجروا  بعدما  وذلك  الب�ضر،  اخلرف على 

من  م�ضرتك  فريق  يخطط  حيث  احليوانات،  على  ناجحة 

يف  كاليفورنيا  وجامعة  اجلزيئي  الطب  معهد  من  العلماء 

اخلرف. ملر�ض  فعال  مناعي  برنامج عاج  لتطوير  اإيرفن 

لويحات  باإزالة  للمري�ض  اجلديدة  الطريقة  و�ضت�ضمح 

على  امل��رتاك��م  الع�ضبي  الليفي  والت�ضابك  اأميلويد  بيتا 

الع�ضبي  التاآكل  عمليات  ت�ضبب  والتي  حياته  �ضنوات  مدار 

اأو وظ��ي��ف��ة اخل��اي��ا  ل��ب��ن��ي��ة  ت��دري��ج��ي م��ت��ف��اق��م  »ف���ق���دان 

. لع�ضبية« ا

ويقوم اللقاح اجلديد على ا�ضرتاتيجية التطعيم املزدوج، 

وتت�ضمن  املبتكرة،   »MultiTEP« تقنية  على  املبنية 

اجلزيئات  ت��راك��م  معدل  الإب��ط��اء  ت��داب��ري  تطوير  موا�ضلة 

للمر�ضى  ال�ضريع  التطور  اأم��ام  عقبات  وخلق  امل��دم��رة، 

بالزهامير. امل�ضابن 



ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة »���س��ان��دي�����س��ك« 

يف  م�ساركتها  خ��ال   ،SanDisk
اال�ستهاكية  االإلكرتونيات  معر�ض 

مدينة  يف  امل��ق��ام   ،CES 2020
ال�ض فيجا�ض االأمريكية، عن منوذج 

ل��ق��ر���ض ت��خ��زي��ن خ��ارج��ي م��ن ن��وع 

SSD وب�سعة هي االأكرب حتى االآن.
املحمول  التخزين  قر�ض  وياأتي 

 8 ق��دره��ا  ب�سعة  �ساندي�سك  م��ن 

تريابايت، وهو ميتاز ب�سغر حجمه، 

كما  اجل��ي��ب.  يف  و�سعه  ميكن  اإذ 

ميتاز بدعم بروتوكول النقل ال�سريع 

ب�سرعة   SuperSpeed USB
ت�سل اإىل 20 غيغابت يف الثانية.

ومع اأن قر�ض التخزين اخلارجي 

ال ي��زال جم��رد من��وذج اأويل يحتاج 

بع�ض الوقت ليتحول اإىل منتج ميكن 

�سراوؤه من االأ�سواق، اإال اأن ال�سركة 

حممولة  فا�ض  ذاك��رة  عن  اأعلنت 

 SanDisk با�سم  ال�سغر  فائقة 

 Ultra Dual Drive Luxe

ومنفذ  ت��رياب��اي��ت،   1 ب�سعة   USB
املتوقع  وم��ن   .USB-C ن��وع  م��ن 

من  الح��ق  وق��ت  يف  للبيع  طرحها 

العام احلايل.

يُ�سار اأن �سركة »�ساندي�سك« كانت 

الفائقة  فا�ض  ذاك��رة  عر�ست  قد 

يف  اأويل  كنموذج  م��رة  اأول  ال�سغر 

هي  وه���ا   ،CES 2018 م��ع��ر���ض 

اليوم تتحول اإىل منتج ا�ستهاكي.

ال�سعر  ع��ن  ال�����س��رك��ة  تعلن  ومل 

 SanDisk Ultra لذاكرة  املقرر 

ولكنها   ،Dual Drive Luxe
خال  لل�سراء  �ستتوفر  اأنها  اأك��دت 

الربع احلايل.

alarabiya :امل�صدر

اإىل  ك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة  ت��ت��ج��ه 

اال����س���ت���ع���ان���ة ب���ك���ام���ريات م�����زودة 

بربجميات الذكاء اال�سطناعي قادرة 

على اكت�ساف احتمال حدوث جرائم 

يف العا�سمة �سيئول خال هذا العام، 

�سي�سو Seocho يف  وقالت منطقة 

ومعهد  اجلنوبية  الكورية  العا�سمة 

واالت�ساالت  االإلكرتونيات  اأب��ح��اث 

وطني:  اأبحاث  معهد  وهو   ،ERTI
اإنهما �سيقومان بتثبيت 3000 كامريا 

يف املنطقة بحلول �سهر يوليو.

ت�ستخدم  اأن  امل��ف��رت���ض  وم����ن 

ا�سطناعي  ذكاء  برنامج  الكامريات 

ق���ادر ع��ل��ى م��ع��اجل��ة اأمن����اط امل���ارة 

احتمال  لقيا�ض  وال�سلوك  وال��وق��ت 

الكامريات  و�ستقوم  جرمية،  وق��وع 

�سخ�ض  ك��ان  اإذا  ما  بقيا�ض  تلقائًيا 

يتعقب  اأو  طبيعي  ب�سكل  مي�سي  ما 

الكامريا  تكت�سف  كما  م��ا،  �سخ�ًسا 

اأي�ًسا ما يرتديه املارة، مثل القبعات 

اأو االأقنعة اأو النظارات، وما يحملونه 

االأ�سياء  اأو  احلقائب  مثل  معهم، 

قوية  اإمكانية  لديها  التي  اخلطرة 

ال�ستخدامها يف ارتكاب جرمية.

اإذا  ما  اأي�ًسا  الكامريات  وتدر�ض 

ك��ان ال��وق��ت ن��ه��اًرا اأو ل��ي��ًا، بحيث 

املعلومات  ه��ذه  الكامريا  ت�ستخدم 

ال�ستنتاج احتمال وقوع جرمية، ويف 

ح��ال جت���اوز امل��ع��دل م��ع��داًل معيًنا، 

مكتب  بتنبيه  ال��ك��ام��ريات  ف�ستقوم 

القريبة  ال�سرطة  ومراكز  املقاطعة 

الإر�سال اأفراد اإىل املوقع.

 Seocho ويخطط معهد �سو�سو

يف العا�سمة الكورية اجلنوبية ومعهد 

واالت�ساالت  االإلكرتونيات  اأب��ح��اث 

ERTI لتحليل 20 األف وثيقة حكم 
�سادرة عن املحكمة ولقطات اجلرمية 

اأجل  من  اجلرمية  اأمن��اط  ال�ستنتاج 

اال�سطناعي  الذكاء  برنامج  تزويد 

الكامريات  و�ستكون  وحفظها،  بها 

قادرة على مقارنة ما اإذا كان ما يتم 

يطابق  احلا�سر  الوقت  يف  ت�سويره 

اأمناط اجلرمية ال�سابقة.

برنامج  اإن   :ETRI معهد  وق��ال 

قيد  ي���زال  ال  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

التطوير و�سيتم االنتهاء من الن�سخة 

الكاملة بحلول عام 2022، واأ�ساف 

تو�سيع  املطاف  نهاية  يف  �سيتم  اأن��ه 

لت�سمل  االإمكانات  ذات  الكامريات 

باالإ�سافة  �سيئول  اأخ��رى يف  مناطق 

ويعمل  االأخ�����رى،  امل��ق��اط��ع��ات  اإىل 

املعهد اأي�ًسا على تطوير برامج اإعادة 

ا�ستخدامه  ليتم  لاأ�سخا�ض  تعريف 

مع  اجلن�سية  اجل��رائ��م  مرتكبي  مع 

خلخال اإلكرتوين.
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اإن  مايكرو�سوفت  �سركة  ق��ال��ت 

»�سكايب«  الرتا�سل  خدمة  مكاملات 

التابعة لها تُن�سخ االآن يف »من�ساآت اآمنة« 

يف عدد من الدول، وذلك بعد تقرير 

»الغارديان«  �سحيفة  ن�سرته  جديد 

ال�سركة  ا�ستخدام  ب�ساأن  الربيطانية 

ملتعاقد يف ال�سني لا�ستماع اإىل بع�ض 

املكاملات للتاأكد من اأن برنامج الن�سخة 

اخلا�ض بها يعمل ب�سورة �سحيحة.

واأك�������دت ع��م��اق��ة ال��ربجم��ي��ات 

 The مل��وق��ع »ذا ف���ريج االأم��ري��ك��ي��ة 

لي�ست  ال�سني  اأن  التقنية   »Verge
حالًيا واحدة من البلدان التي تُن�سخ 

فيها مكاملات �سكايب. وقال متعاقد 

ل�سحيفة  يعي�ض يف بكني  كان  �سابق 

اإنه ن�سخ مكاملات �سكايب  الغارديان: 

مع القليل من احلماية االأمنية ب�سبب 

تدخل حمتمل من الدولة.

مل  ال���ذي  ال�سابق  املتعاقد  وق���ال 

اإن��ه  لل�سحيفة  هويته  ع��ن  يُك�سف 

الت�سجيات  من  االآالف  ا�ستعر�ض 

وامل�ساعد  �سكايب  م��ن  ال�����س��وت��ي��ة 

الرقمي كورتانا على حا�سوبه املحمول 

على  بكني  يف  منزله  من  ال�سخ�سي 

مدار عامني.

ووفًقا لتقرير الغارديان، فقد متكن 

املتعاقدون الذين كانوا جزًءا من عملية 

املراجعة من الو�سول اإىل الت�سجيات 

كروم  مت�سفح  يف  وي��ب  تطبيق  عرب 

عرب االإنرتنت يف ال�سني، وكان هناك 

القليل من التدقيق يف املوظفني، وعدم 

وجود تدابري اأمنية معمول بها حلماية 

اأو  الدولة  من  ال�سوتية  الت�سجيات 

التدخل اجلنائي.

وقال املتعاقد ل�سحيفة الغارديان: 

»�سمعت جميع اأن��واع املحادثات غري 

وبعد  بالن�سخ،  قيامي  اأثناء  العادية 

تثقيف نف�سي ب�ساأن االأمن االإلكرتوين، 

اأجد االأمر جنونًيا بع�ض ال�سيء االآن، 

وا�سم   URL اأنهم قدموا يل عنوان

عرب  ر�سلت 
ُ
اأ م��رور  وكلمة  م�ستخدم 

الربيد االإلكرتوين«.

وبعد انت�سار تقرير الغارديان، قال 

ملوقع  مايكرو�سوفت  با�سم  متحدث 

»ذا فريج«: اإنه »اإذا كان هناك �سلوك 

انتهاك حمتمل من  اأو  فيه  م�سكوك 

نتحرى  فنحن  موردينا،  اأح��د  جانب 

االأم��ر ونتخذ اإج���راًء«. واأ���س��اف: اإن 

يح�سل  التي  ال�سوتية  املقتطفات 

ملدة  املراجعة  هي  املتعاقدون  عليها 

ع�سر ثواٍن اأو اأق�سر، ولن يتمكن اأي 

من  املقتطفات  ه��ذه  يراجع  �سخ�ض 

الو�سول اإىل حمادثات اأطول.

ك�سفنا  »لقد  املتحدث:  واأ���س��اف 

وفًقا  ونعمل  للعماء  دائًما عن ذلك 

الأعلى معايري اخل�سو�سية املن�سو�ض 

عليها يف قوانني مثل الائحة االأوروبية 

العامة حلماية البيانات«.

وجود  عن  احلديث  اأن  اإىل  يُ�سار 

�سكايب  حم��ادث��ات  لن�سخ  ب��رن��ام��ج 

اأول مرة يف تقرير ن�سره موقع  ظهر 

يف   »Motherboard »م��ذرب��ورد 

ومع  املا�سي،  اآب/اأغ�سط�ض  �سهر 

اأن �سروط خدمة �سكايب ت�سري اإىل 

اأنها تعمل حتليل �سوت املكاملات، اإال 

اأن ذلك التقرير كان االأول يف تو�سيح 

مقدار التحليل الذي يجريه الب�سر.

وعلى عك�ض ال�سركات املناف�سة التي 

اأعلنت �سراحًة اأنها �ستنهي ممار�سة 

املراجعة الب�سرية ل�سوت امل�ساعدات 

الرقمية، وا�سلت مايكرو�سوفت هذه 

املمار�سة، حمدثًة على ما يبدو �سيا�سة 

اخل�سو�سية اخلا�سة بها لاعرتاف 

باأنها كانت تفعل ذلك.
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ابتداًء من فرباير

»واتساب« يتوقف عن العمل في 
ماليين الهواتف

تطبيق  اأن  الربيطانية،  »اإندبندنت«  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  اأفاد 

الذكية،  الهواتف  من  املايني  يف  العمل  عن  �سيتوقف  »وات�ساب« 

.iOSالعاملة بنظامي الت�سغيل »اآندرويد« و

ولن يعمل تطبيق الرتا�سل الفوري ال�سهري مع الهواتف التي تعمل 

القادم،  فرباير  من  ابتداًء   ،iOSو اآندرويد  من  قدمية  باإ�سدارات 

ال�سهر  نهاية  مع  »وات�ساب«  نظرا الإجراء حتديث مهم على  وذلك 

اجلاري.

واإىل جانب جمموعة كبرية من الهواتف العاملة بنظامي اآندرويد 

ت�سغيل  ميزة  االآن  منذ  خ�سرت  قد  »ويندوز«  اأجهزة  فاإن   ،iOSو

التطبيق.

العمل  عن  �سيتوقف  »وات�ساب«  فاإن  »اآيفون«،  لهواتف  وبالن�سبة 

يف اأي جهاز يدعم االإ�سدار 8 من iOS، اإال اأن عدًدا من الهواتف 

قادر على التحديث لاإ�سدار 9 من نظام الت�سغيل للتمتع بخدمات 

التطبيق، وهي اآيفون 6، و6 بل�ض، و5 �سي، واآيفون 5، و4 اإ�ض.

وفيما يتعلق باآيفون 4 واالإ�سدارات االأقدم، فاإنها لن تكون قادرة 

على التحديث، و�ستخ�سر دعم »وات�ساب«.

توقف  ف��اإن  »اآن��دروي��د«،  الت�سغيل  بنظام  العاملة  الهواتف  اأم��ا 

 ،4.0.3 من  اأق��دم  باإ�سدار  العاملة  االأجهزة  �سي�سمل  »وات�ساب« 

والذي طرح �سنة 2011، ويعرف با�سم »اآي�ض كرمي �ساندويت�ض«.

skynewsarabia :امل�صدر

احللم حتقق اأخرًيا

بطارية هاتف ذكي تصمد 5 أيام
حيث  من  العامل  يف  بطارية  اأف�سل  اإنها  قالوا  ما  علماء  ابتكر 

الكفاءة، مما يعني اأنها قادرة على العمل ملدة 5 اأيام متوا�سلة دون 

�سحنها بالتيار الكهربائي.

واأفادت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية على موقعها االإلكرتوين، 

ت�ستخدم كربيت  التي  البطارية،  ابتكروا  اأ�سرتاليا  اأن مطورين من 

منخف�ض التكلفة يف اأقطابها.

ويف و�سع هذه البطارية اأن ت�سّغل اأي�ًسا مركبة كهربائية، مل�سافة 

لنحو 1000 كلم دون �سحن.

وكان الباحثون االأ�سرتاليون يف وقت �سابق قدموا براءة اخرتاع 

اإج��ارة  حالة  ويف  ب��اده��م،  يف  ال�سلطات  اإىل  التكنولوجيا  ه��ذه 

ا�ستخدام بطارية الهاتف الذكي، ف�ستفوق البطاريات املوجودة يف 

االأ�سواق باأربعة اأ�سعاف.

ويتمتع الكربيت بقدرات كبرية، نظًرا الحتوائه على كثافة عالية 

للطاقة، وميكن للبطاريات التي حتتوي الليثيوم والكربيت اأن تخزن 

طاقة اأكرث ب�10 مرات، مقارنة ببطاريات اأيون الليثيوم.

لكن هناك عيًبا اأو نقطة �سعف يف هذه البطاريات اجلبارة، اإذ 

اإن عمرها االفرتا�سي ينق�ض، يف حال كانت عمليات ال�سحن اأكرث 

من الطبيعي، وقبل نفادها.

اأقطاب  اإىل زيادة يف حجم  ويوؤدي هذا االأمر يف نهاية املطاف 

البطارية ومن ثم تف�سخها.

روابط  اإن�ساء  عرب  املع�سلة  هذه  على  التغلب  العلماء  ويحاول 

عمر  اإطالة  اإىل  االأم��ر  ي��وؤدي  باأن  وياأملون  الكربيت،  جزئيات  بني 

البطارية.
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مايكروسوفت تراجع مكالمات »سكايب«
بعد تقرير فا�ضح

أول قرص تخزين محمول بسعة 8 تيرابايت

كاميرات الذكاء االصطناعي تكشف الجرائم في »سيئول«



العمل  ور����ش���ة  اجل��ام��ع��ة  ت��ع��ق��د 

لأع�شاء جمل�س  الثامنة  التن�شيطية 

باجلامعة امل��ع��ت��م��دي��ن  امل��راج��ع��ن 

الأربعاء  يوم  وذلك   ،KSU-BOA
املوافق  الأوىل1441ه�  27جمادى 
الثامنة  ال�شاعة  2020م  يناير   22
�شباحاً حتى الثالثة ع�شراً، برعاية 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

ع�شريي،  عبده  بن  يو�شف  الدكتور 

املعتمدين  امل��راج��ع��ن  ومب�����ش��ارك��ة 

بوحدات اجلامعة.

اإىل حتقيق  الور�شة  وتهدف هذه 

اأه����داف م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: الرت��ق��اء 

العاملة  الب�شرية  الكفاءات  بقدرات 

والتطوير  التخطيط  جم���الت  يف 

واجل���ودة، ونقل وت��ب��ادل اخل��رات، 

مع  امل�شتمر  التوا�شل  ج�شور  وم��د 

كافة اجلهات امل�شتفيدة من خدمات 

املراجعن املعتمدين باجلامعة.

عدداً  الور�شة  برنامج  ويت�شمن 

اأبرزها:  من  املهمة  املو�شوعات  من 

نُظم اإدارة اجلودة، واملعايري املطورة 

ال��راجم��ي،  الأك���ادمي���ي  لالعتماد 

وحتديث عمليات املراجعة الداخلية 

»اإتقان«  نظام  با�شتخدام  والتقييم 

ومناق�شة اآليات العمل خالل املرحلة 

املقبلة، كما يت�شمن الرنامج تكرمي 

ع���دد م���ن امل��راج��ع��ن امل��ع��ت��م��دي��ن 

باجلامعة.

اجلامعة  وكالة  اأن  بالذكر  جدير 

�شنوياً  والتطوير حتر�س  للتخطيط 

على عقد هذه الور�شة التن�شيطية، 

مواكبة  خاللها  م��ن  ت�شمن  وال��ت��ي 

جميع املراجعن املعتمدين باجلامعة 

لأوج����ه ال��ت��ط��وي��ر امل��ط��ل��وب��ة، وم��ن 

لهذا  اجل��ام��ع��ة  كليات  م��واك��ب��ة  ث��م 

الور�شة  على  وي�����ش��رف  ال��ت��ط��وي��ر، 

هذا العام عمادة التطوير واجلودة، 

امل��ه��ارات،  تطوير  ع��م��ادة  وتنفذها 

تعاون وحدات  اإطار  وياأتي ذلك يف 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

وحتقيق  لروؤيتها  الوكالة  بلوغ  يف 

اأهدافها ال�شرتاتيجية. 
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حديث اإلجازة وحلم االستعداد للدراسة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

اجتهد الزمالء يف التحقيق ال�شحفي التدريبي على طرح �شوؤال 

حول اإجازة منت�شف العام الدرا�شي، هل هي للرتفيه وال�شتجمام اأم 

لال�شتعداد للدرا�شة يف الف�شل الثاين؟

وبالرغم من م�شروعية ال�شوؤال املطروح اإل اأن هناك �شوؤاًل اأكر 

نحو  الطالب  ال�شعودية  اجلامعات  بيئة  تدفع  ال��ذي  الجت��اه  حول 

الأخذ به.

 فاملتابع الدقيق يدرك اأن الرتفيه وال�شتجمام اأقرب من الرنامج 

بع�س  اأن  �شوره  اأب�شط  يف  يعود  وال�شبب  ال�شتعداد،  مع  املتوازن 

بل  النهائي،  جدوله  يعرف  ل  وهو  الدرا�شي  الف�شل  يبداأ  الطالب 

جدوله  يعرف  ل  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بع�س  اأن  والأم��ر  الأده��ى 

بالكامل اإل بالأ�شبوع الأول من الدرا�شة، كما اأن الكتب املقررة لي�شت 

جامعة  لكل  املركزية  املكتبة  يف  اإل  الأحيان  من  الكثري  يف  متوفرة 

وبن�شخة ل تعار. 

اأتذكر اأول مرة التحقت فيها برنامج الدرا�شات العليا اأثناء فرتة 

يف  لقراءتها  املقررة  الكتب  ا�شرتى  قد  بزميل  التقيت  اأن  البتعاث 

بداية  مع  التقيته  وعندما  الدرا�شي،  الف�شل  قبل  ال�شيفية  الإجازة 

الف�شل عرفت اأنه قد قراأ تلك الكتب بالكامل، ف�شحكت منه ثقافياً 

ثم تعلمت منه ومن بيئة اجلامعة التي توفر حوافز ال�شتعداد املتوازن 

للحياة وللدرا�شة.

اجلامعة  �شاحة  على  تظهر  املقررة  الكتب  بيع  مراكز  نرى  فهل 

يعرف عنه  مكان ل  ال��درج ويف  تواريها حتت  من  بدلً  يليق  ب�شكل 

الطالب اإل مبر�شد �شياحي فرتة التعريف باجلامعة. 

صوت الصورة

عمادة القبول والت�سجيل توزع وثائق التخرج

عمادة شؤون المكتبات تكرم طالب قسم اإلعالم
نظمت عمادة �شوؤون املكتبات حفل تكرمي لأول 

دفعة تدريب ميداين لطالب ق�شم الإعالم - كلية 

الآداب - يف مقر وحدة العالقات العامة والإعالم 

يف مكتبة امللك �شلمان املركزية.

ح�شر احلفل كل من امل�شرف العام على عمادة 

عبداهلل  ب��ن  من�شور  الدكتور  املكتبات  ���ش��وؤون 

الدكتور  الطالب  العمادة ملكتبات  الزامل، ووكيل 

ع���ب���داهلل امل���ق���رن، ورئ��ي�����س 

علي  الدكتور  الإع��الم  ق�شم 

ومن�شوبو  العنزي،  دبكل  بن 

عمادة �شوؤون املكتبات وق�شم 

الإعالم.

ب��������داأ احل����ف����ل ب��ت��ق��دمي 

وح��دة  رئي�س  قبل  م��ن  كلمة 

والإع���الم  العامة  العالقات 

نا�شر  ب��ن  الأ���ش��ت��اذ حم��م��د 

الهالل، اأثنى خاللها على ما 

التدريب خالل  قدمه طالب 

مكتبة  داخل  تواجدهم  فرتة 

امللك �شلمان املركزية.

امل�شرف  حتدث  ذلك  بعد 

ال��ع��ام ع��ل��ى ع��م��ادة ���ش��وؤون 

الزامل  ع��ب��داهلل  ب��ن  من�شور  الدكتور  املكتبات 

بكلمة �شكر فيها طالب التدريب امليداين لق�شم 

مكتبات  املبذول خلدمة  الإعالم على جمهودهم 

جامعة امللك �شعود.

ثم األقى الطالب ر�شيد الر�شيد كلمة الطالب، 

التي  العملية  والتجربة  الفرتة  عن  فيها  حتدث 

والإعالم  العامة  العالقات  وحدة  داخل  ق�شوها 

التحديات  واأب��رز  املركزية  �شلمان  امللك  مبكتبة 

والإجنازات التي متت خالل فرتة التدريب.

بن  علي  الدكتور  القاها  الإع��الم  ق�شم  كلمة 

فيها  �شكر  الإع���الم،  ق�شم  رئي�س  العنزي  دبكل 

والفعاليات  والأع��م��ال  املكتبات،  �شوؤون  عمادة 

التي قامت بها موؤخًرا واأ�شار اإىل تعاون و�شراكة 

معرفية قادمة خالل الف�شل الدرا�شي الثاين.

ت�شلم  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

من  تذكارية  دروع���اً  الطالب 

امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ع��م��ادة 

����ش���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ال��دك��ت��ور 

اأخ��ذ  ال���زام���ل، ومت  م��ن�����ش��ور 

����ش���ورة ج��م��اع��ي��ة ت��ذك��اري��ة، 

وال���ط���الب ه����م: حم��م��د بن 

نا�شربن  ال�شلقان،  ع��ب��داهلل 

حم��م��د ال����زه����راين، ر���ش��ي��د 

يزيد  ال��ر���ش��ي��د،  �شليمان  ب��ن 

ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ف���وزان، 

احل�شينان،  �شعد  بن  �شلطان 

ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ح���م���دان 

احل���م���دان، ع��ب��دال��وه��اب بن 

ح�شن الثقفي.

ورشة العمل الثامنة لمجلس المراجعين المعتمدين.. 
األربعاء

العلوم  بكلية  التمري�س  ق�شم  من  وف��داً  التمري�س  كلية  ا�شتقبلت 

الطبية التطبيقية بجامعة امللك في�شل، يرتاأ�شه د. عبداحلكيم املطر 

وكيل  الراجح  من�شور  اأحمد  ود.  التطبيقية،  الدولية  الرامج  م�شرف 

الكلية لل�شوؤون الأكادميية، ود. حممد القحطاين م�شرف وحدة التدريب 

والمتياز، والتقى الوفد وكيل كلية التمري�س لل�شوؤون الأكادميية الدكتور 

حمود احلربي ووكالء الكلية.

هدفت الزيارة اإىل ال�شتفادة من خرة كلية التمري�س بجامعة امللك 

�شعود يف برنامج التج�شري والرامج املوجهة خلدمة �شوق العمل واآلية 

الكلية  واجهت  التي  وال�شعوبات  التج�شري  برنامج  القبول يف  و�شروط 

عند اإن�شاء الرنامج وخطة الرنامج.

ويف ختام الجتماع اأكد الدكتور حمود احلربي �شعادته بزيارة وفد 

برنامج  يف  التمري�س  كلية  على خرة  واإطالعهم  في�شل  امللك  جامعة 

جميع  مع  التعاون  على  �شعود  امللك  جامعة  حر�س  موؤكداً  التج�شري، 

املخرجات  جودة  يحقق  مبا  الأكادميية  املجالت  يف  اململكة  جامعات 

التعليمية.

وفد من جامعة الملك فيصل 
يزور كلية التمريض

60 متبرعًا بالدم في حملة ليه يحتاجك


