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نائب أمير الرياض يرعى انطالق أسبوع المهنة ..غدًا 03
 16كلية وعمادة شاركت في ورشة المراجعين أكثر من  800مستفيد من «أسبوع
اإلرشاد المهني»
المعتمدين

عقدت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
ور�شة العمل التن�شيطية الثامنة لأع�ضاء
جمل�س امل��راج��ع�ين املعتمدين باجلامعة
 ،KSU-BOAالأربعاء املا�ضي مب�شاركة
 50مراجعاً معتمداً ميثلون  16كلية وعمادة
ب��اجل��ام��ع��ة ،وه��دف��ت ال��ور���ش��ة �إىل ت�أهيل
جمل�س املراجعني املعتمدين ملراجعة �أكرث
من  32برناجماً �أكادميياً بكليات اجلامعة
وفق املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي
ال�براجم��ي ال��ت��ي �أ���ص��درت��ه��ا هيئة تقومي
التعليم والتدريب ع��ام 2018م ،وت�ضمن
برنامج الور�شة عدداً من املو�ضوعات املهمة
من �أب��رزه��ا :نُظم �إدارة اجل��ودة ،واملعايري
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امل��ط��ورة لالعتماد الأك��ادمي��ي ال�براجم��ي،
وحت���دي���ث ع��م��ل��ي��ات امل��راج��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة
والتقييم با�ستخدام نظام «�إتقان» ،ومناق�شة

�آل��ي��ات العمل خ�لال املرحلة املقبلة ،كما
ت�ضمن الربنامج تكرمي عدد من املراجعني
املعتمدين باجلامعة.

مت تنظيم فعاليات �أ�سبوع الإر�شاد املهني خالل الفرتة  28 - 24جمادى الأوىل
1441هـ املوافق  23 - 19يناير 2020م ،وذلك �ضمن فعاليات �أ�سبوع املهنة 2020
بهدف ت�أهيل الطالب والطالبات حل�ضور �أ�سبوع املهنة بكل اقتدار واحرتافية ،وقد
ا�ستفاد من فعاليات هذا الأ�سبوع �أكرث من  800طالب وطالبة من خالل تقدمي �إر�شاد
مهني لتحكيم ال�سري الذاتية واملقابالت ال�شخ�صية وور�ش عمل ولقاءات حوارية مع
عدد من بيوت اخلربة وجهات االعتماد املهني املانحة.
الدكتور �أن�س ال�شعالن املن�سق العام للأعمال التنفيذية لأ�سبوع املهنة� ،أك��د �أن
�أ�سبوع الإر�شاد املهني يهدف �إىل م�ساعدة الطالب والطالبات وتهيئتهم لال�ستفادة من
الفر�ص التي يوفرها �#أ�سبوع_املهنة 2020والذي �سيلي هذا الأ�سبوع ،م�شرياً �إىل
توفر برامج �إر�شادية وور�ش عمل للتعريف ببع�ض الرخ�ص املهنية واالعتمادات املحلية
والدولية وا�ست�ضافة رواد �أعمال لنقل التجارب واخلربات.
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فتح باب الترشيح لمنصبي عميد علوم األغذية والزراعة وعميد معهد اللغويات 03
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لقاء تعريفي للمستجدين في «المجتمع»

بهدف تعزيز �أوجه التعاون بني اجلانبني

عميد معهد البحوث
والدراسات يزور كلية
العلوم

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ق��اء
ال��ت��ع��ري��ف��ي ل��ل��ط�لاب امل�ستجدين
يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام
اجلامعي1441/1440هـ ،وذل��ك
ي����وم االث���ن�ي�ن 1441/5/25ه����������ـ
بح�ضور الدكتور عبداهلل بن عطية
ال���زه���راين ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة املجتمع
ووك�ل�اء الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�سام،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وجمع من
طالب الكلية.
يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ح����ثّ عميد
الكلية الطالب على اال�ستفادة من
الإمكانات والت�سهيالت واحلوافز
التي توفرها اجلامعة والكلية وحثهم
على بذل اجلهد واالجتهاد ليكونوا
خري من ميثل جامعتهم ووطنهم،

و�أو����ض���ح �أن اجل��ام��ع��ة �سعت �إىل
توفري البيئة التعليمية املنا�سبة التي
ت�سهم يف حت�صيل الطالب املعريف
وامل��ه��اري وال�سلوكي ووف���رت لهم
جميع و�سائل التميز .كما ركز يف
كلمته على حماور النجاح للطالب
وه��ي :املعدل الف�صلي ،واحل�ضور
الفعلي للمحا�ضرات� ،إ�ضاف ًة �إىل
مدى م�شاركة الطالب الفاعلة يف
الأن�شطة الطالبية.
ك����ذل����ك ح�����ثّ د .ال����زه����راين
ال���ط�ل�اب ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة من
ال���دورات التدريبية التي توفرها
الكلية ب�صورة جمانية لطالبها من
خ�لال وح��دة ال��ت��دري��ب والتوظيف
امل�����س��ان��دة ،الأم���ر ال���ذي ي�سهم يف

�صقل مهاراتهم و�سهولة انخراطهم
يف �سوق العمل وكذلك اال�ستفادة
من اخلدمات واملرافق التي وفرتها
جامعة امللك �سعود لهم ،كما �أكد
�أهمية ا�ستفادة الطالب من وحدة
الإر�شاد الأكادميي و�ضرورة مراجعة
املر�شدين ،لأنّ ذلك ي�سهم يف تقدمي
الإر�شاد والتوجيه املنا�سب للطالب.
م��ن جانبه ا�ستعر�ض الدكتور
�صغري ال�صغري وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية �أبرز الق�ضايا التي تواجه
الطالب خالل م�سريتهم الدرا�سية،
و�أه��م��ه��ا احل��اج��ة �إىل زي���ادة وعي
ال��ط�لاب ب��امل��ق��ررات االخ��ت��ي��اري��ة،
و���ض��رورة اجتيازها وف��ق�اً للخطة
ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي تبني ت��وزي��ع تلك

املقررات على �أربعة ف�صول درا�سية
بعد �إنهاء الف�صل امل�شرتك ،ومعرفة
احل�����االت ال��ت��ي ت�����س��ت��وج��ب ف�صل
الطالب ومنها :ح�صوله على �إنذار
�أك��ادمي��ي ث�لاث م��رات� ،أو ح�صوله
على �إن��ذار �ضعف املدة ،وهي �سنة
وفقاً لنظام اجلامعة.
ويف ختام اللقاء الذي �شهد كثافة
ع��ال��ي��ة يف احل�����ض��ور مت��ت �إت��اح��ة
الفر�صة للطالب ل��ط��رح الأ�سئلة
ومت��ت الإج��اب��ة ع��ن تلك الأ�سئلة
من قبل عميد الكلية ووكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية ومدير �ش�ؤون
الطالب بالكلية.

بدعوة من عميد كلية العلومالدكتور نا�صر الداغري �شارك الدكتور
عبداهلل بن �أحمد الثابت عميد معهد امللك عبداهللللبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية يف اجتماع جمل�س كلية العلوم املنعقد يوم االثنني املوافق
1441/5/25هـ.
وخالل االجتماع مت بحث مد ج�سور التوا�صل وتعزيز �أوجه التعاون
بني الكلية واملعهد ،نظراً ملا متتلكه كلية العلوم من كفاءات ب�شرية،
وخمتربات ،وبنية حتتية ،و�أجهزة حديثة .كما مت مناق�شة العديد من
املو�ضوعات ذات االهتمامامل�شرتك.
وبعد انتهاء االجتماع قام عميد معهد امللك عبداهللبزيارة املخترب
املركزي يف الكلية ،واطلع على �إمكانياته وما يحتويه من �أجهزة عالية
اجلودة،و�إمكانيات كبرية.

مناقشة الجوانب األكاديمية بكلية التمريض

اج��ت��م��ع وك��ي��ل ك��ل��ي��ة التمري�ض
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور حمود
احلربي ب�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وذلك يوم االثنني 1441/05/25هـ،
وه����دف االج��ت��م��اع �إىل مناق�شة
اجل���وان���ب الأك���ادمي���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة
بالعملية التعليمية وا�ستعرا�ض
و�شرح الأنظمة واللوائح الأكادميية
يف اجلامعة.
كما مت خالل االجتماع مناق�شة
ع���دد م��ن الإج������راءات منها �آل��ي��ة

احت�ساب الغياب والإجازات املر�ضية
واالخ��ت��ب��ارات الف�صلية والنهائية،
والت�أكيد على �ضرورة التواجد �أثناء
ال�ساعات املكتبية لأع�ضاء هيئة
التدري�س م��ع تو�ضيحها للطالب
و�آل��ي��ة عر�ض وتو�صيف امل��ق��ررات
الدرا�سية للطالب ومناق�شة ماهية
وعدد البحوث وامل�شاريع والواجبات
املطلوبة وو���ض��ع تف�صيل منف�صل
للجوانب العملية.
�إ���ض��اف��ة للت�أكيد ع��ل��ى اعتماد

الربيد الإلكرتوين و�سيلة للتوا�صل
مع الطالب ومراعاة ت�سليم النتيجة
النهائية يف ال��وق��ت امل��ح��دد .كما
مت ا���س��ت��ع��را���ض الئ��ح��ة ال��درا���س��ة
واالختبارات يف املرحلة اجلامعية
والئحة ت�أديب الطالب.
ويف ختام االجتماع قدم الدكتور
حمود احلربي �شكره جلميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س على م��ا يقدمونه
يف �سبيل خدمة العملية التعليمية
بالكلية.

ح�صلت ك��ل��ي��ة الأم��ي�ر �سلطان
ب��ن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة بجامعة امللك �سعود على
االعتماد الأكادميي من هيئة اعتماد
برامج التعليم ال�صحية امل�ساندة
 CAAHEPالأم��ري��ك��ي��ة ك����أول
برنامج يتم اعتماده خارج الواليات
املتحدة الأمريكية.
ي�أتي هذا الإجناز �ضمن خطوات
الكلية احلثيثة نحو التميز والريادة
الإقليمية يف علوم اخلدمات الطبية
الطارئة.
ووج����ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة

الدكتور بدران العمر �شكره وتقديره
ملن�سوبي الكلية على جهودهم يف
حتقيق هذا الإجن��از ،الذي ي�ضاف
�إىل متيز جامعة امللك �سعود يف
براجمها الأكادميية� ،سائ ً
ال املوىل
عز وج��ل �أن يحفظ قائد التنمية
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأم�ين حفظهما
اهلل.
ب���دوره �أك���د عميد كلية الأم�ير
�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة الدكتور ها�شم بن

�صليح �أن هذا الإجناز يعك�س ريادة
اجلامعة ومتيزها �إقليمياً ودولياً.
يذكر �أن هيئة االعتماد الأكادميي
الأمريكية  CAAHEPهي اجلهة
املخولة العتماد بع�ض برامج العلوم
الطبية يف �أم��ري��ك��ا وم���ن �ضمنها
اخلدمات الطبية الطارئة ،وقد مت
منح االعتماد لكلية الأمري �سلطان
للخدمات الطبية ال��ط��ارئ��ة ك ��أول
ب��رن��ام��ج خ���ارج ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية نظراً للم�ستوى املتميز
الذي و�صلت �إليه الكلية يف حتقيق
معايري االعتماد.

«الخدمات الطبية الطارئة» تحصل
على اعتماد «»CAAHEP
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محمد بن عبدالرحمن يرعى انطالق أسبوع
المهنة ..غدًا
يرعى نائب �أمري منطقة الريا�ض
الأمري حممد بن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،غداً االثنني،
انطالقة �أ�سبوع املهنة واخلريج
واملعر�ض امل�صاحب الذي تنظمه
اجل��ام��ع��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة 7 - 2
جمادى الآخرة 1441هـ ،للطالب
وال��ط��ال��ب��ات ب��ب��ه��و اجل��ام��ع��ة يف
الدرعية.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ث��م��ن معايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب��دران
العمر رعاية وت�شريف �سموه لهذه

الفعالية والذي يعك�س حر�صه على
جن��اح الفعاليات واملنا�سبات التي
تقام باجلامعة ،وقال معاليه �إن دعم
ط�لاب وطالبات اجلامعة وتي�سري
التحاقهم ب�سوق العمل يعد �أحد �أهم
الأولويات التي حتر�ص اجلامعة على
توفريها لهم وخلق بيئة ت�ساعدهم
على االلتحاق ب�سوق العمل.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د ال��دك��ت��ور �أن�����س
ال�شعالن املدير التنفيذي لأعمال
الأ���س��ب��وع �أن اجل��ام��ع��ة ت�سعى من
خ�ل�ال �إق���ام���ة ه���ذا الأ���س��ب��وع �إىل

حتقيق عدد من الأه��داف تت�ضمن
ت��ق��دمي ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة ،وتعريف
اخل��ري��ج�ين ب���امل����ؤه�ل�ات امل��ط��ل��وب��ة
والوظائف املتاحة ،و�إتاحة فر�صة
التوظيف ال��ف��وري ،وت��وف�ير �أماكن
منا�سبة للمقابالت ال�شخ�صية مع
امل�شاركني من ال�شركات والهيئات
املختلفة ،ومتكني قطاع الأعمال من
التعرف على نوعية الكوادر الب�شرية
املتوفرة يف اجلامعة� ،إ�ضافة لتمكني
قطاع الأعمال من تعريف الطالب
واخلريجني ب�أن�شطته؛ ليتيح للطالب

واخلريجني خيارات عديدة.
ك��م��ا �أن امل��ع��ر���ض ي�سعى لطرح
برامج تدريبية لطالب اجلامعة يف
خمتلف التخ�ص�صات ،و�إتاحة فر�ص
املجاالت التطوعية لطالب وطالبات
اجلامعة ،و�إق��ام��ة �شراكة تعاونية
مميزة ،وتوثيق العالقة بني اجلامعة
وخريجيها من ناحية ،وبني اجلامعة
وقطاع الأعمال من ناحية �أخ��رى،
و�إقامة ور�ش عمل ،ودورات هادفة
تتعلق ب���إج��راءات التوظيف ،وتركز
على �إعداد اخلريجني ل�سوق العمل،

17
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وتبني الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة لطالب
اجلامعة من خالل دعمها لوج�ستياً
ومادياً حتى ترى النور ،بحيث يتبنى
كل قطاع عمل م�شارك فكرة واحدة
على �أقل تقدير.
ي�شار �إىل �أنه ي�شارك يف �أ�سبوع
املهنة هذا العام عدد من ال�شركات
واجل��ه��ات جت��اوز � 45شركة وجهة
من خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات،
ك��م��ا جت���اوز ع���دد احل�����ض��ور خ�لال
العام املا�ضي �أكرث من  10000زائر
وزائرة.

اجتماع تنسيقي بين كلية فتح باب الترشيح لمنصبي عميد الزراعة واللغويات

العلوم و«األمن والسالمة»

يف �إطار التعاون بني وحدات اجلامعة ،عقد عميد كلية العلوم الدكتور
نا�صر بن حممد ال��داغ��ري ي��وم االثنني  1441/5/25وبح�ضور وكالء
الكلية الدكتور نا�صر الرتكي والدكتور �سليمان العمر ومدير �إدارة كلية
العلوم الأ�ستاذ في�صل الربكات؛ اجتماعاً تن�سيقياً مع�إدارة الأمن وال�سالمة
واجلامعي ممثلة مبدير �إدارة الأمن وال�سالمة باملدينة اجلامعية الأ�ستاذ
مو�سىقحل وم�ساعد مدير �إدارة الأمن وال�سالمة الأ�ستاذ عبداهللع�سريي.
وه���دف االج��ت��م��اع التن�سيقي �إىل العمل على تفعيل دور ال�سالمة
باملختربات وت�أمني الأجهزة واملواد الكيميائية املوجودة يف خمتربات كلية
العلوم كماتطرق االجتماع �إىل طرح �آلية ت�شغيل فعالة لال�ستفادةالق�صوى
من عمل كامريات املراقبة املنت�شرة يفخمتربات الكلية.

يف �إطار احتفاالت العلوم باالعتماد وتكرمي امل�شاركني

تكريم إدارة العالقات العامة
بالجامعة

ت�سلمت الإدارة العامة للعالقات والإعالم باجلامعة� ،شهادة �شكر وتقدير
يف احلفل الذي �أقيم مبنا�سبة ح�صول كلية العلوم على االعتمادالأكادميي
الدويل الأملاين «�أزين» لأق�سامها ال�ستة ع�شر بفرعيها للطالبوالطالبات،
حيث ت�سلم الأ�ستاذ خالد بن جويعد العجمي مدير الإدارة �شهادة ال�شكر
والتقدير من وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي
وعميد كلية العلوم الدكتور نا�صر الداغري.
وكانت �إدارة العالقات باجلامعة قد �شاركت يف هذه املنا�سبة من خالل
التن�سيق واملتابعة لزيارات الوفود وا�ستقبالهم وتوديعهم وتنظيم الزيارات
و�إعداد الربامج لهم وكذلك الن�شر الإعالمي لها.

�أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
الختيار عمداء الكليات واملعاهد،
وب��ن��اء على توجيه م��ع��ايل مدير
اجلامعة ،عن فتحها باب القبول
للرت�شيح ملن�صب عميد كلية علوم
الأغذية وال��زراع��ة ،وعميد معهد
ال��ل��غ��وي��ات ال��ع��رب��ي��ة ،وذل����ك عن
ط��ري��ق التجديد للعميد احل��ايل
�أو التعوي�ض عنه ،وكذلك تقييم
العميد احلايل والذي �سوف تنتهي
ف�ترة ع��م��ادت��ه ،وذل���ك ع��ن طريق
الرابط التايل واملوجود يف موقع
اللجنة االل��ك�تروينhttps:// :
eservices.ksu.edu.sa/

معرض «معًا نبدأ» في
رحاب المدينة الجامعية
للطالبات ..غدًا

تد�شن وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة غ����ادة بنت
عبدالعزبز بن �سيف ،غدًا االثنني،
املعر�ض الإر�شادي حتت �شعار «معاً
نبد�أ».
ي�����س��ت��م��ر امل��ع��ر���ض مل���دة ي��وم�ين
«االثنني والثالثاء  3 - 2جمادى
الآخرة 1441هـ املوافق 28 - 27
يناير 2020م» وي�ضم املعر�ض كافة
اجلهات باملدينة اجلامعية للطالبات
مبختلف كلياتها وعماداتها و�أنديتها
الطالبية .ويتيح املعر�ض فر�صة
لتتعرف الطالبة على م��ا ي�ؤهلها
ويدعمها لبناء �شخ�صيتها ويدعم
�سريتها الذاتية وتزويدها باخلربات
الالزمة للنجاح الأكادميي واملهني
م�ستقب ً
ال خلو�ض غمار �سوق العمل،
ك��ـ��الإر���ش��اد الأك���ادمي���ي وال�صحة
النف�سية وال�����ص��ح��ة االجتماعية
والنادي الريا�ضي ومركز الكتابة
باللغة الإجن��ل��ي��زي��ة ومعهد ري��ادة
الأع���م���ال .ك��م��ا �سي�ضم املعر�ض
م�شاركة املخترب املركزي للتعريف
بدوره الداعم يف العملية التعليمية
وال��ب��ح��ث��ي��ة مب��ا ل��دي��ه م��ن �أج��ه��زة
وم��ع��دات حديثة بجميع وح��دات��ه
التي تقدم خدمة مميزة للطالبات
جلميع املراحل كطلبة الدرا�سات
العليا والباحثني و�أع�����ض��اء هيئة
ال��ـ��ت��دري�����س� ،إىل ج��ان��ب التعريف
بخدمة التعليم باملحاكاة.
و���س��ت�����ش��ارك ك��ذل��ك كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين للمرة
الأوىل للتعريف ب�أق�سامها املطروحة
حديثا للطالبات ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
عر�ض بع�ض الن�شاطات البدنية
للتوعية ب�أهمية الريا�ضة البدنية،
وتقدم ال�شراكة املجتمعية املعلومات
الكافية ع��ن ف��ر���ص التطوع التي
تتيحها للطالبات.

DeansSelection
ذك���ر ذل���ك ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة
�أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ فواز بن
عبدالعزيز ال�سبيعي ،و�أ�شار �إىل
�أن اجل��ام��ع��ة ت�سعى �إىل اختيار
الأف�ضل لهذه املنا�صب القيادية.
ودع���ت ال��ل��ج��ن��ة م��ن ي��ح��ق لهم
ال�تر���ش��ي��ح رج����ال ون�����س��اء ح�سب
تنظيم �إج���راءات اختيار وتر�شيح
ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وامل���ع���اه���د يف
جامعة امللك �سعود ،لالطالع على
ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني
ملن�صب عميد للكليات واملعاهد
يف جامعة امل��ل��ك �سعود و�أنظمة

و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء
الكليات و�إر�سال تر�شيحاتهم على
الرابط امل�شار �إليه �أع�لاه ،حيث
يقفل ب��اب الرت�شيح بنهاية يوم
ال�سبت 1441/6/14هـ املوافق
2020/2/8م.
ك���م���ا دع�����ت ال���ل���ج���ن���ة وك��ل�اء
ور�ؤ���س��اء الأق�سام وجميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الكلية املعلن
عنها ،للم�شاركة يف تقييم �أداء
عميد كليتهم ع��ن ط��ري��ق من��وذج
التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً �أن
التقييم م��ت��اح حتى ي��وم ال�سبت
1441/6/14هـ.

وي��ت��ط��ل��ب ال���دخ���ول �إىل ه��ذه
ال�����ص��ف��ح��ة ا����س���ت���خ���دام ال�بري��د
الإل�����ك��ت��روين اخل����ا�����ص ب��ن��ط��اق
اجلامعة @ ksu.edu.saوكلمة
ال�سر املرتبطة ب��ه ،حيث تقت�صر
���ص�لاح��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى وك�ل�اء
الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الكلية املعنية.
و�أكدت اللجنة للجميع �أن البيانات
التي يت�ضمنها هذا التقييم �سيتم
التعامل معها مبنتهى ال�سرية ،ولن
ت�ستخدم �إال يف �إجراءات املفا�ضلة
بني املر�شحني لعمادة الكلية.
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بح�ضور  16كلية وعمادة و�شارك فيها  50مراجع ًا معتمد ًا

ورشة المراجعين المعتمدين تتناول المعايير
المطورة لالعتماد األكاديمي البرامجي
تعاون مثمر و�رشاكة متميزة بني عمادتي «اجلودة» و«املهارات» ت�ضمن حتقيق �أهداف الور�شة
هدفت الور�شة لت�أهيل املراجعني املعتمدين ملراجعة  32برناجم ًا �أكادميي ًا وفق املعايري املطورة

تغطية :طه عمر
ت�صوير :بندر احلقباين� -سلطان
عبدال�سالم
برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده
ع�����س�يري ،ع��ق��دت ال��وك��ال��ة ور���ش��ة
العمل التن�شيطية الثامنة لأع�ضاء
جم��ل�����س امل���راج���ع�ي�ن امل��ع��ت��م��دي��ن
باجلامعة  ،KSU-BOAوذلك يوم
الأربعاء 27جمادى الأوىل 1441هـ
املوافق  22يناير 2020م ال�ساعة
الثامنة �صباحاً حتى الثالثة ع�صراً
مب�شاركة  50مراجعاً معتمداً ميثلون
 16كلية وعمادة باجلامعة.
ه���دف���ت ال���ور����ش���ة ال���ت���ي ق��ام��ت
بتنفيذها ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
و�أ����ش���رف عليها ع��م��ادة التطوير
واجل��������ودة �إىل ت����أه���ي���ل جمل�س
املراجعني املعتمدين ملراجعة �أكرث
من  32برناجماً �أكادميياً بكليات
اجل��ام��ع��ة وف���ق امل��ع��اي�ير امل��ط��ورة
ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال�براجم��ي
التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم
والتدريب عام 2018م.
وت�ضمن برنامج الور�شة ع��دداً
من املو�ضوعات املهمة من �أبرزها:
نُظم �إدارة اجلودة ،واملعايري املطورة
ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال�براجم��ي،
وحتديث عمليات املراجعة الداخلية
والتقييم با�ستخدام نظام «�إتقان»،
ومناق�شة �آليات العمل خالل املرحلة
املقبلة ،كما ت�ضمن الربنامج تكرمي
ع����دد م���ن امل���راج���ع�ي�ن امل��ع��ت��م��دي��ن
باجلامعة.

افتتاح الور�شة
افتتح ور�شة العمل التن�شيطية
الثامنة لأع�ضاء جمل�س املراجعني
املعتمدين باجلامعةKSU-BOA
عميد ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة
الدكتور جربيل بن ح�سن العري�شي،
حيث رح��ب باملراجعني املعتمدين
موجهاً لهم ال�شكر ملا يبذلونه من
جهود لدعم حر�ص كليات اجلامعة
العتماد براجمها الأكادميية ،كما
وج��ه ال�شكر ملعايل مدير اجلامعة
لدعمه هذه الور�شة ولوكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير على رعايته
واهتمامه بتحقيق الور�شة للأهداف
التي ر�سمت لها ،كما �أ�شاد بالتعاون
املثمر مع عمادة تطوير املهارات.
حر�ص م�ستمر
ذكر الدكتور جربيل العري�شي �أن
اجلامعة حتر�ص �سنوياً على تنفيذ
هذه الور�شة التي تعمل من خاللها
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة جم��ل�����س امل��راج��ع�ين
املعتمدين باجلامعة لكل جديد يف
جم��ال عملهم ،وذل��ك ت��أك��ي�دًا على
�أهمية ال��دور ال��ذي يقومون به يف
دع���م اجل��ام��ع��ة لتحقيق �أه��داف��ه��ا
اال�سرتاتيجية وبخا�صة م��ا يتعلق
باجلودة.
دور وا�ضح
و�أ�ضاف الدكتور جربيل العري�شي
�أن دور جمل�س املراجعني املعتمدين
يف حتقيق جودة الربامج الأكادميية

باجلامعة وا���ض��ح للعيان وتتزايد
�أهميته ،فهذه الور�شة التي ت�ضم
 50مراجعاً معتمداً ميثلون  16كلية
وعمادة باجلامعة ت�سعى �إىل ت�أهيل
جمل�س املراجعني املعتمدين ملراجعة
�أك�ث�ر م��ن  32ب��رن��اجم �اً �أك��ادمي��ي �اً
بكليات اجلامعة وفق املعايري املطورة
ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال�براجم��ي
التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم
وال��ت��دري��ب ع��ام 2018م ،وم��ن ثم
تقدمي الدعم جلميع كليات اجلامعة
يف هذا ال�ش�أن.
جناحات متتالية
فيما ق��دم راع��ي ال��ور���ش��ة وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف بن عبده ع�سريي كلمة ذكر
فيها �أن ا�ستمرار عقد هذه الور�شة
�سنوياً يعرب ع��ن ح��ر���ص اجلامعة
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق جن���اح���ات متتالية
يف جم���االت التخطيط والتطوير
واجل��ودة ،و�أ�ضاف �أن جامعة امللك
�سعود تعتز باملكت�سبات التي حققتها
يف جم���االت التخطيط والتطوير
واجل����ودة ،ومنها ت�صدر اجلامعة
لرتتيب اجلامعات ال�سعودية يف عدد
الربامج الأكادميية املعتمدة من هيئة
تقومي التعليم والتدريب ،وهو �إجناز
وراءه جهد كبري من جهات متعددة
من كليات اجلامعة و�إدارتها ،ولعل
اجلهد الكبري ال��ذي ق��ام به ويقوم
ب��ه جمل�س امل��راج��ع�ين املعتمدين
باجلامعة يف حتقيق ه��ذا الإجن��از
وا�ستمراره -ب�إذن اهلل -جهد يذكر
في�شكر ،ويعد �أحد الركائز الداعمة

ال�ستمرار ت�صدر اجلامعة للجامعات
ال�سعودية يف هذا املجال.
�أهمية خا�صة
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ع�����س�يري �أن
هذه الور�شة تكت�سب �أهمية خا�صة
تتعلق ب�إ�صدار هيئة تقومي التعليم
والتدريب للن�سخة املطورة ملعايري
االعتماد الأك��ادمي��ي ال�براجم��ي يف
العام  ،2018وهو الأمر الذي يتطلب
درا�سته جيداً ،فاجلامعة تع ّول على
جهود جمل�س املراجعني املعتمدين يف
تهيئة الربامج الأكادميية باجلامعة
لعمليات االعتماد و�إع��ادة االعتماد
وفقاً للمعايري املطورة لهيئة تقومي
التعليم والتدريب.
االعتماد امل�ؤ�س�سي 2024م
و�أكد الدكتور ع�سريي �أن اجلامعة
ت��ق��در ج��ه��ود جم��ل�����س امل��راج��ع�ين
املعتمدين باجلامعة وتُعول عليهم
يف �ضبط عمليات ج��ودة الربامج
الأكادميية وا�ستمرار متيز اجلامعة
يف ه��ذا اجل��ان��ب ،خا�صة �أن هذا
الأمر يعد �أحد املدعمات الرئي�سة
ل��ت��ج��دي��د االع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي
امل�ؤ�س�سي باجلامعة ع��ام 2024م،
ونظراً لأهمية هذه الور�شة وتبو�ؤها
م��ك��ان��ة مهمة ف ��إن��ه ج���رى تن�سيق
التعاون بني وح��دات الوكالة ممثلة
يف عمادة التطوير واجلودة وعمادة
ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ح��ر���ص �اً لتحقق
هذه الور�شة �أهدافها ،و�أن تتحقق
اال�ستفادة املرجوة لأع�ضاء جمل�س

امل��راج��ع�ين امل��ع��ت��م��دي��ن باجلامعة
م��ن ج��ان��ب ،وال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة
باجلامعة من جانب �آخر.
توزيع ال�شهادات
واختتم كلمته ب�شكر معايل مدير
اجلامعة على دع��م ه��ذه الور�شة،
و���ش��ك��ر ج��ه��ود جم��ل�����س امل��راج��ع�ين
املعتمدين باجلامعة ،و�شكر اجلهة
امل�شرفة على الور�شة وهي عمادة
التطوير اجلودة واجلهة املنفذة وهي
عمادة تطوير امل��ه��ارات ،ثم تف�ضل
بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
�شراكة متميزة
كما �أ�شاد وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير بجهود ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة وعمادة تطوير املهارات،
حيث ذكر �أن عمادة تطوير املهارات
ت��ق��دم م��ن خ�ل�ال ق��ي��ام��ه��ا ب��امل��ه��ام
املنوطة بها دعماً كبرياً ال�ستمرار
احلراك التطويري باجلامعة خا�صة
فيما يتعلق ب��االرت��ق��اء بالكفاءات
الب�شرية التي تعد �أه��م مرتكزات
عمليات التطوير ،وذك���ر �أن هذه
الور�شة تدخل �ضمن التعاون املثمر
بني عمادة التطوير واجلودة وعمادة
تطوير امل��ه��ارات مبا يدعم حتقيق
�أهداف الوكالة.
�أهداف متعددة
فيما ذك��ر ك��ل م��ن وك��ي��ل عمادة
التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون التطوير

ال��دك��ت��ور م�سفر ال�سلويل ،ووكيل
ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ل�ش�ؤون
اجلودة الدكتور مبارك القحطاين،
�أن ور���ش��ة عمل جمل�س املراجعني
امل��ع��ت��م��دي��ن ت�����س��ع��ى �إىل حتقيق
�أه�����داف م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا :االرت��ق��اء
بقدرات الكفاءات الب�شرية العاملة
يف جم���االت التخطيط والتطوير
واجل���ودة ،ونقل وت��ب��ادل اخل�برات،
وم��د ج�سور التوا�صل امل�ستمر مع
كافة اجلهات امل�ستفيدة من خدمات
املراجعني املعتمدين باجلامعة.
و�أك�����د وك��ل�اء ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل����ودة �أن ال��ع��م��ادة حت��ر���ص كل
احلر�ص على تقدمي الدعم لكافة
وحدات اجلامعة مبا ي�ضمن حتقيق
جن���اح���ات م�����س��ت��م��رة يف جم���االت
التخطيط والتطوير واجل��ودة ،مما
ي�ساهم يف تبوء اجلامعة للمكانة
املرموقة التي ت�ستحقها.
الفعاليات واحل�ضور
قدم ور�شة العمل الدكتور مبارك
القحطاين وك��ي��ل ع��م��ادة التطوير
واجل������ودة ،وال��دك��ت��ور ت��ي ���ش��اوي��ن
م�ست�شار وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،وح�ضرها عميد عمادة
التطوير واجل���ودة وامل�����ش��رف على
ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات وع��دد من
وكالئهما وم�ست�شاريهما ،ورئي�س
وحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي،
وع����دد م��ن امل��راج��ع�ين املعتمدين
باجلامعة ،كما ت�ضمنت الور�شة فتح
باب املناق�شات لبحث �آليات تطوير
العمل خالل املرحلة املقبلة.
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أمير الشرقية يشيد بجائزة «سنابل الحصاد»

وقفات أكاديمية

اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية يف مكتبه بديوان
الإم��ارة بالدمام ،الأ�سبوع املا�ضي,
على تقرير موجز عن جائزة �سموه
ل�سنابل احل�����ص��اد ،ال��ت��ي تنظمها
ج��ام��ع��ة الإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن
في�صل ،قدمه معايل مدير اجلامعة
الدكتور عبداهلل بن حممد الربي�ش.
ونوه �سموه مبا �شهدته اجلائزة

د .خليل اليحيا

أسبوع المهنة
اجلامعات م�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية تقدم املعرفة من خالل املنهج
الأكادميي وتوفر اخلربة من خالل املمار�سة العلمية والعملية ،واملح�صلة
النهائية تنتهي �إىل تقدمي الطالب اخلريجني ل�سوق العمل م�ؤهلني
علمياً ومعرفياً وقادرين على تطبيق هذا الت�أهيل على �أر�ض الواقع.
وي�أتي �أ�سبوع املهنة �ضمن �أجمل املبادرات الإيجابية التي تنفذها �سنوياً
جامعة امللك �سعود لتمكني الطالب من امتالك الأدوات امل�ؤثرة التي
ت�ضعهم يف ميدان املناف�سة يف �سوق العمل واقتنا�ص الوظائف التي
ت�ساعدهم على بناء حياة مهنية ناجحة تكون متهيداً لت�أ�سي�س حياة
اجتماعية و�أ�سرية.
�أ�سبوع املهنة لي�س �سرية ذاتية يف ملف �أخ�ضر ،ولي�س وظيفة اعتيادية
يتناف�س عليها الطالب اخلريجون ،بل باقة من الفعاليات والن�شاطات
املهنية التي تهتم بالتطوير والتدريب ،وت�شمل برامج �إر�شادية وور�ش
عمل تطرح معلومات عن الرخ�ص املهنية واالعتمادات املحلية والدولية.
كما يهتم �أ�سبوع املهنة بتعزيز جمال ريادة الأعمال من خالل ا�ست�ضافة
�شخ�صيات ريادية ناجحة تتكلم عن جتاربها والتحديات التي واجهتها
والطرق الوعرة التي �سلكتها حتى �أ�صبحت �أرقاماً مهمة يف ال�سوق.
هذه املبادرة اجلميلة التي م�ضى على تنظيمها عدة �سنوات تعك�س
الدور الف ّعال الذي يجب �أن تقوم به اجلامعات ،فهي لي�ست معنية فقط
بتخريج الطالب �أكادميياً وت�أهليهم علمياً ،بل حتر�ص على �أن يكون
ذلك متبوعاً بامتالك املهارات واملعارف الأ�سا�سية التي ترفع قيمهم
املهنية وتحُ �سن من فر�صهم يف املناف�سة يف �سوق العمل .هذه املهارات
واملعارف قد ال يت�سنى للطالب احل�صول عليها يف قاعات املحا�ضرات
�أو �ضمن �صفحات الكتب املقررة ،ولهذا ميكن اعتبار هذا النوع من
املبادرات حلقة مهمة �ضمن دورة حياة الطالب يف املدن اجلامعية.
الطالب هم ر�أ�س مال هذه املبادرة «�أ�سبوع املهنة» ،لأنهم اال�ستثمار
احلقيقي لنجاح �أي خطة تنموية م�ستقبلية ،ولأننا يف الطريق اجلاد نحو
ر�ؤية  ،2030فعلى الطالب �إدراك هذا الأمر وال�سعي بقوة ال�ستثمار
مثل هذه الفعاليات والن�شاطات املهنية وح�ضورها وامل�شاركة فيها
لتطوير �أنف�سهم وامتالك الأدوات ال�ضرورية لنجاحاتهم ال�شخ�صية
التي تنعك�س بالتايل على نه�ضة �أمة وبناء وطن.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب

ملتقى علمي يبحث «تاريخ وحضارة مكة
عبر العصور»

التقى �أكرث من  300خبري و�أكادميي يف امللتقى العلمي الـ 19الذي
�أطلقته جامعة �أم القرى يومي  28 - 27جمادى الأوىل ،بالتعاون مع
اجلمعية التاريخية ال�سعودية ،حتت �شعار «تاريخ وح�ضارة مكة املكرمة
عرب الع�صور» ،وذل��ك يف قاعة امللك عبدالعزيز يف العابدية ،برعاية
معايل مدير اجلامعة الدكتور عبداهلل بافيل ،وم�شاركة باحثني وقياديني
من خمتلف اجلامعات ال�سعودية.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية وامل�شرف على مطبوعاتها الدكتور
ع��ب��داهلل ال��زي��دان� ،أهمية امللتقى يف ت��زوي��د املهتمني بتاريخ الوطن
العربي ب�أبحاث ر�صينة وجم��ودة خا�ضعة ملناق�شة امل�شاركني من ذوي
االخت�صا�ص ،لتحكيمها وطباعتها يف جملدين �ضخمني ،منوها بدور
الرتجمة يف خدمة الباحثني للو�صول �إىل امل�ستويات العاملية ،خا�صة �أن
قواعد املعلومات العاملية ت�ستند على امللخ�صات البحثية يف عر�ض الإنتاج
العلمي والأكادميي للباحثني.
من جهته �أفاد امل�شرف على فرع اجلمعية باجلامعة �أمني عام امللتقى
الدكتور فهد املالكي� ،أن امللتقى يف ن�سخته الـ 19ي�أتي مطبقاً ملنهجية
الكتابات التاريخية ،وموثقاً للروابط العلمية بني املهتمني بالدرا�سات
التاريخية واحل�ضارية ،و�سط م�شاركة �أكرث من � 300شخ�صية �أكادميية،
لتبادل اخلربات العلمية وعر�ض املقرتحات �ضمن حزمة من الدرا�سات
البحثية و�أوراق العمل ،م�ؤكداً على ارتفاع عدد م�شاركات الن�سخة احلالية
بن�سبة  % 20عن امللتقيات ال�سابقة.
وت�ضمن امللتقى  6جل�سات علمية ناق�شت  39بحثاً يف تاريخ مكة
املكرمة قبيل الإ�سالم ،ومظاهر الرتفيه ال�شائعة يف تلك احلقبة الزمنية،
وتتبع مراحل تطور العمارة الإ�سالمية والنه�ضة التجارية وال�صحية
يف خمتلف الع�صور ،عالوة على و�صف الرحالت العلمية ملكة ،وطرق
رحالت احلج وا�ستقبال وفود احلجيج ،ف�ض ً
ال عن التعريف بال�صناعات
احلرفية واحلياة االجتماعية ل�ساكنيها.

م��ن تطوير بف�ضل اهلل ث��م بف�ضل
ومتابعة واهتمام جمل�س الأمناء،
وم��ا ق��دم��ه من�سوبو اجل��ام��ع��ة من
مبادرات و�أفكار ،م�شرياً �إىل �أهمية
حتويل هذه امل�شروعات واملبادرات
بال�شراكة مع اجلهات ذات العالقة
�إىل واق��ع ملمو�س ،متمنياً �سموه
ل��ل��ج��ائ��زة وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا ال��ت��وف��ي��ق
يف م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ن��ح��و حتقيق
الأهداف.

قدمت  60برناجم ًا مب�شاركة  884طالب ًا وطالبة

جامعة القصيم تشارك في فعاليات «ربيع بريدة»

اختتمت جامعة الق�صيم ،مُمثلة
بعمادة �ش�ؤون الطالب ،م�شاركتها
يف مهرجان ربيع ب��ري��دة  41عرب
جناح �ضم  26رك��ن�اً ،قدمت فيها
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات التوعوية
وال�صحية ،والعالجية ،والتثقيفية،
والتعليمية من خالل  60برناجماً
متنوعاً ،وذلك مب�شاركة  884طالباً

وطالبة ،و 22ع�ضواً م��ن �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
وتنوعت اخلدمات التي قدمتها
اجل��ام��ع��ة ل��ل��زوار ه���ذا ال��ع��ام ،من
خ��ل�ال ع����دد م���ن الأرك�������ان ك��رك��ن
اال�ستقبال اخلا�ص باجلهة املنظمة
عمادة �ش�ؤون الطالب ،ورك��ن كلية
الطب الب�شري ،وركن كلية الزراعة

والطب البيطري ،وكلية احلا�سب،
وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية الهند�سة ،وكلية العلوم ،وكلية
ط��ب الأ���س��ن��ان ،وك��ل��ي��ة ال�صيدلة،
وك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة «ري��ا���ض��ة ب��دن��ي��ة»،
�إ�ضافة �إىل ركن نادي ال�سكن لطلبة
امل��ن��ح «ال��ط�لاب ال��دول��ي�ين» ،ورك��ن
معر�ض كلية الت�أهيل الطبي ،وركن

كلية الرتبية «تربية خا�صة» وركن
الفنية ،ورك��ن الطفل� ،إ�ضافة �إىل
عمادة القبول والت�سجيل ،وعمادة
ال��درا���س��ات العليا ،ورك��ن التغذية،
ورك���ن اال���س��ت�����ش��ارات ،ورك���ن ق�سم
اجل��وال��ة ،ورك���ن تعريفي مبدر�سة
جامعة الق�صيم للقيادة.

جامعة جازان تحتضن اللقاء العاشر لعمداء كليات التربية

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة
ج���ازان الدكتور مرعي ب��ن ح�سني
ال��ق��ح��ط��اين ،الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي،
ال��ل��ق��اء ال��ع��ا���ش��ر ل��ع��م��داء كليات
الرتبية باجلامعات ال�سعودية الذي
ت�ست�ضيفه جامعة جازان.
و�أك��د الدكتور القحطاين �أهمية
حت��ق��ي��ق اجل����ودة وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف
كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية
ال�سيما بعد �صدور النظام اجلديد
للجامعات ال��ذي ين�سجم مع ر�ؤي��ة
امل��م��ل��ك��ة 2030م ،داع���ي���اً كليات
الرتبية للم�سارعة يف �إعداد خطط
م�ستقبلية ،و�إيجاد حلول للتحديات
واملتغريات.
و�شدد على �أهمية توطني �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كليات الرتبية،
نظراً لتوافر الكفاءات من املواطنني

واملواطنات من خريجي اجلامعات،
وم�����ن خ��ل��ال ب����رام����ج االب���ت���ع���اث
اخلارجي والإيفاد الداخلي مبختلف
التخ�ص�صات وال��درج��ات العلمية،
م�ؤكداً �أن كفاءة املواطن ال تقل عن

ال��ك��ف��اءات املتميزة يف اجلامعات
العاملية.
ودعا كليات الرتبية �إىل الرتكيز
على نوعية القبول كون خمرجاتها
تتوىل مهام ج�سيمة يف التدري�س،

م�ضيفاً �أنه �أمر البد منه كي يحظى
قطاع التعليم مبعلمني �أك��ف��اء من
«الرتبية» يتمتعون بقدر ع��ال من
امل��ع��رف��ة والإب�����داع واالب��ت��ك��ار ,مبا
يحقق ر�ؤية اململكة .2030
و���ش��ه��د ح��ف��ل االف��ت��ت��اح تد�شني
امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين لأم���ان���ة جلنة
ع��م��داء ك��ل��ي��ات ال�ترب��ي��ة ،وت��ك��رمي
�ضيوف اجلامعة من عمداء كليات
الرتبية باجلامعات ال�سعودية.
وناق�ش اللقاء العا�شر لعمداء
كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية
عددًا من املحاور من �أبرزها برامج
�إعداد املعلم ،وهيكلة كليات الرتبية
يف �ضوء ر�ؤي��ة اململكة � ،2030إىل
جانب ا�ست�شراف م�ستقبل كليات
الرتبية يف �ضوء نظام اجلامعات
اجلديد.

جامعة الطائف تتوج «فصيح مكة»
توجت جامعة الطائف الفائز
مب�سابقة «ف�����ص��ي��ح م��ك��ة» �ضمن
فعاليات «ملتقى مكة الثقايف» على
م�سرح احلديقة الثقافية بالواجهة
ال��ب��ح��ري��ة ،وذل����ك ع��ل��ى م�ستوى
حمافظات منطقة مكة املكرمة،
الطالب عزام ال�ساملي من مدر�سة
الإمام الدوري بتعليم الطائف بلقب
«ف�صيح مكة» بعد ح�صوله على
املركز الأول ،وت�أتي هذه امل�سابقة
�ضمن فعاليات احلديقة الثقافية
«كيف نكون قدوة بلغة القر�آن» يف
دورته الرابعة.
وح�������ددت ال��ل��ج��ن��ة ����ش���روط���اً
للم�سابقة من بينها �أن يكون الن�ص
باللغة العربية الف�صحى ،ومراعاة
قواعد الإلقاء ومتثيل املعنى عند

ً
حفظا ال
الإل��ق��اء و�إل��ق��اء الن�ص
ق���راءة ،وللم�شارك حرية اختيار
الن�ص مع االلتزام بـ� 10« :أبيات
من ال�شعر»  200« -كلمة للنرث».
وه���ن����أ امل���دي���ر ال���ع���ام للتعليم
مبحافظة الطائف طالل بن مبارك
اللهيبي الطالب ال�ساملي و�أ�سرته
ومدر�سته ومكتب التعليم التابعة له
املدر�سة و�إدارة الن�شاط الطالبي
مدي ًرا وم�شريف الن�شاط الثقايف
على ه��ذا الإجن���از ،ال��ذي ي�ضاف
�إىل �إجنازات الإدارة وتتويج تعليم
الطائف باملركز الأول يف م�سابقة
«ف�صيح م��ك��ة» ،متمن ًيا للطالب
م���زي���داً م���ن ال��ت���أل��ق يف خمتلف
امل��ن��اف�����س��ات ويف جميع املحافل
التعليمية.

و�أ���س��دل ال�ستار على م�شاركة
تعليم الطائف يف احلديقة الثقافية
مللتقى مكة الثقايف بجدة بعد �أن
���ش��ارك��ت ب ��أرب��ع م��ب��ادرات نوعية
قدمتها �إدارت���ا الن�شاط الطالبي
للبنني وال��ب��ن��ات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل

العرو�ض والأوبريتات وامل�سرحيات
واملعر�ض امل�صاحب ،حيث �شهد
اجل���ن���اح خ�ل�ال �أ���س��ب��وع ال��ع��دي��د
م��ن ال�����زوار وم���رت���ادي احل��دي��ق��ة
من خمتلف الفئات واجلن�سيات
واملهتمني وكبار ال�سن.
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

امل�شاركة

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

مهارات تمنيت تعلمها قبل دراستي العليا

هناك مهارات �أكادميية متنيت لو
�أين تعلمتها خالل ال�سنوات الأخرية
م��ن درا���س��ت��ي يف ال��ب��ك��ال��وري��و���س،
م��ه��ارات مثل الكتابة الأك��ادمي��ي��ة،
و�أ���س��ا���س��ي��ات الإح�����ص��اء؛ اكت�شفت
الحقاً �أنني �أحتاجها ب�شدة خالل
درا���س��ت��ي يف مرحلتي املاج�ستري
وال���دك���ت���وراه .ت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ه��ذه
امل���ه���ارات يف �أن��ه��ا تخت�صر على
طالب الدرا�سات العليا الكثري من
الوقت واجلهد خالل هذه ال�سنوات
امل�ضغوطة ،والتي من املفرت�ض �أن
يُ��ر ِّك��ز الطالب خاللها على امل��ادة
العلمية نف�سها ،وتعطي هذه املهارات
ط��ال��ب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا مت��ي��زاً
عن �أقرانه وقت الدرا�سة ،وت��زداد
�أهميتها �أك�ثر يف �سوق العمل بعد
التخرج ،خا�ص ًة للطالب املهتمني
باالن�ضمام لل�سلك الأكادميي.
ولعلي �أخل�ص �أهم هذه املهارات
 م��ن وجهة نظري  -يف النقاطالتالية:
�أوالً� :إج����ادة اللغة الإجنليزية
حتدثاً وكتاب ًة ،فهي لغة العلم الأوىل
ب�لا م��ن��ازع ،حيث يحتاجها طالب
ال��در���س��ات العليا ليو�صل �أف��ك��اره
و�إنتاجه العلمي للعامل �أجمع.
ن�صيحتي �أن ت��ت��ع��ل��م ال��ك��ت��اب��ة
«academic
الأك�����ادمي�����ي�����ة
 ،»writingفهي مهارة �ستحتاجها
بال �شك الحقاً يف كتابة املقاالت
البحثية يف مرحلة البكالوريو�س،
ث��م يف ك��ت��اب��ة ر���س��ائ��ل املاج�ستري
والدكتوراه ،ويف الن�شر العلمي بعد
ذلك.
ميكن تعلم الكتابة الأكادميية من
خالل قراءة الكتب يف هذا املجال،
وح�����ض��ور ال�����دورات املتخ�ص�صة،

متميزاً بني �أقرانك،
وم������ا �أك��ث��ره�����ا يف
وق�������د ي�������س���اع���دك
ال�شبكة العنكبوتية،
للدخول يف �أبحاث
الأه��م هو املمار�سة
م�شرتكة م��ع زم�لاء
واال�����س����ت����م����رار يف
�آخرين ،بل قد يكون
الكتابة حتى تتطور
م�صدر دخل للبع�ض
لديك ملكة الكتابة
نتيجة اال�ست�شارات
العلمية.
الإح�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��ي
ث�����ان�����ي�����اً :ت��ع��ل��م
�أ�صبح �سوقها رائجاً
�آل���ي���ات ال��ب��ح��ث عن
يف ظ����ل ال��ت�����س��ارع
امل��ع��ل��وم��ة ال��ع��ل��م��ي��ة
ال�����ك�����ب��ي��ر ال�������ذي
م������ن م�������ص���ادره���ا
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ،وال أ .د .أحمد الصرخي ن�شاهده هذه الأيام
يف جمال الأبحاث.
�أق�صد هنا جوجل،
توفر اجلامعة بع�ض
ب���ل �أق�����ص��د �أوع��ي��ة
املعلومات املتخ�ص�صة التي تقدمها الربامج الإح�صائية ب�شكل جماين
امل��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة م��ث��ل املكتبة ملن�سوبيها وطالبها من خالل �صفحة
الرقمية ال�سعودية  www.sdl.ال�برام��ج امل��رخ�����ص��ة يف اجل��ام��ع��ة:
 .edu.saميكن تعلم ه��ذه املهارة http://etc.ksu.edu.sa/ar/
من خالل ا�ست�شارة املتخ�ص�صني يف .swtools
�إن �إتقانك لهذه املهارات الثالث
البحث يف �أوعية املعلومات ،وجتدهم
ع��اد ًة يف املكتبات اجلامعية ،طبعاً �أم � ٌر �أ�سا�سي �إذا ما �أردت الولوج
حتتاج هذه املهارة لوجود حد �أدنى بثقة �إىل احلياة الأكادميية.
رابعاً :تعلم مهارات �إدارة الوقت
من مهارة اللغة.
ث��ال��ث��اً :ت��ع��ل��م �أ���س��ا���س��ي��ات علم « ،»Time managementوهذه
الإح�صاء ،حيث يُعد علم الإح�صاء لعمري مهارة يحتاجها الفاعلون،
�أحد �أهم الأدوات املهمة بيد الباحث فالوقت حمدود ،واملهام كثرية.
وت��ك��م��ن ف��ائ��دة ه���ذه امل��ه��ارة يف
الأكادميي يف التخ�ص�صات العلمية
تعليمك كيفية حتديد �أولوياتك يف
�أو الإن�سانية على حد �سواء.
قد ال حتتاج لتقوم بكل العمليات احلياة ،ويف كيفية ا�ستثمار الوقت
أعمال متعددة ،وهنا
الإح�صائية بنف�سك ،ولكن يجب �أن املتاح للقيام ب� ٍ
تفهم على الأقل ملاذا اُ�ستُعمل ذلك �أن�صحك بالقراءة يف مهارة �إدارة
االخ��ت��ب��ار الإح�����ص��ائ��ي دون غ�يره ،ال��وق��ت ،وك��ذل��ك ح�ضور ال���دورات
وكيف تف�سر النتائج املنبثقة عنه ،املتخ�ص�صة فيها ،وم��ا �أك�ثره��ا يف
ون�صيحتي هنا �أن تتعلم �أحد برامج اليوتيوب.
خام�ساً :هناك مهارات �أخرى مثل
الإح�صاء مثل � SPSSأو � SASأو
غ�يره��ا ح�سب م��ا ت��رت��اح ل��ه ،وما مهارة التقدمي الف ّعال ،و�إتقان برامج
العر�ض مثل برنامج البوربوينت،
يتطلبه تخ�ص�صك.
�إن تعلم مثل هذه الربامج يجعلك �أو ب��رام��ج معاجلة ال��ب��ي��ان��ات مثل

الأك�سل وغريها الكثري من الربامج
ال�شبيهة ،والتي حل�سن احلظ ميكن
تعلمها و�أن��ت يف غرفتك من خالل
�شبكة الإنرتنت دون احلاجة لل�سفر
�أو لدفع مبالغ كبرية حل�ضور مثل
هذه الدورات وور�ش العمل.
كما �أن الكثري من هذه الدورات
تُ��ق��دم ب�شكل جم���اين �أو بر�سوم
ب�سيطة م��ن خ�لال ال����دورات التي
ت��ق��دم��ه��ا اجل���ام���ع���ات ل��ط�لاب��ه��ا،
وميكنك زي���ارة ه��ذا ال��راب��ط ملزيد
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ����س���وا ًء ك��ن��ت �أح��د
ط�لاب اجلامعة �أم الhttps:// :
eservices. ksu. edu. sa/
StudentsTrainingCourse/
.login.aspx
و�أخ��ي��راً ،اح��ر���ص على ح�ضور
�أح��د امل ��ؤمت��رات العلمية يف جمال
تخ�ص�صك ،ع��ل��ى الأق����ل ح�ضور
م�ؤمتر واحد يف ال�سنة� ،ستتعلم من
خالل ح�ضورك مثل هذه امل�ؤمترات
اجل��دي��د يف تخ�ص�صك ،و�ست�أخذ
�صورة حقيقية عن احلياة البحثية
فيه ،كما �ست�ساعدك هذه اللقاءات
العلمية على بناء �شبكة عالقات
مهنية �ستفيدك  -بال �شك  -يف
حياتك العلمية والعملية امل�ستقبلية.
هذه بع�ض املهارات التي متنيت
ل��و �أين �أت��ق��ن��ت��ه��ا «اخ��ت��ي��اري��اً» يف
�سنوات درا�ستي للبكالويو�س ،بدالً
من تَ َعلُمِ ها «�إجبارياً» وقت درا�ستي
العليا م��ع كثري م��ن �ضغوط �ضيق
الوقت وكرثة الإلتزامات .ن�صيحتي
�أن تبد�أ الآن ،و�أن ت�ستثمر �شيئاً
من وقت فراغك يف تعلم �أحد هذه
امل��ه��ارات با�ستمتاع ودون �ضغوط،
و�صدقني لن تندم �أبداً.
�أ�ستاذ طب الأطفال -كلية الطب

�إما عن طريق ن�شر مقاطع فيديو �أو
ر�سوم تو�ضيحية وغريه ،وهذا يعترب
من �إحدى طرق اال�ستثمار الإيجابي
لو�سائل التوا�صل االجتماعي!
ويعمل البع�ض على اال�ستفادة من
الإج���ازة ال�صيفية ويعمل يف جمال
مغاير وخمتلف مت��ام �اً ع��ن جمال
تخ�ص�صه واكت�ساب خ�برة جديدة،
�أو يلتحق بتدريب �صيفي على �سبيل
املثال ،وعلى غ��رار الأمثلة ال�سابقة
يجب النظر �إىل الكم الهائل من الفر�ص
التي يقدمها املجتمع لأف��راده ب�شكل
عام ،وما تقدمه اجلامعة ملن�سوبيها
ب�شكل خا�ص وحماولة اال�ستفادة من
هذه الفر�ص والبحث عنها دوماً .مثل
هذه التجارب تعود بفوائد عديدة على
الفرد �أبرزها اكت�ساب خربات خمتلفة

وج��دي��دة ،واحل�صول على عالقات
اجتماعية جديدة ،واكت�شاف مهارات
وق��درات جديدة كامنة يف �شخ�صية
الفردَ � ،
إ�ضافة الكت�شاف العيوب يف
ال�شخ�صية وحماولة تفاديها الحقاً.
كما �أن��ه��ا متنحه جتربة بيئة عمل
خمتلفة ُكلياً عن بيئة الدرا�سة ،مع
الأخذ باالعتبار �أن التجارب املختلفة
جتعل ال��ف��رد ي�ستطيع التمييز بني
بيئات العمل املختلفة وجماالت العمل
التي تالئم �شخ�صيته والتي ال تالئمها.
�إن هذه التجارب قد ت�ضيف للفرد
مهارات ال ت�ستطيع الدرا�سة وحدها
�أن تقدمها ل��ه��م ،وق��د ت��ك��ون �سبباً
حل�صوله على وظيفة بكل �سهولة عند
تخرجه م�ستقب ً
ال!
�أماين اليامي  -خدمة اجتماعية

التفوق الدراسي غالبًا ال يكفي!
ل��ل��ت��ف��وق ال���درا����س���ي وحت�����ص��ي��ل
الدرجات املتميزة �أهمية ال ن�ستطيع
�إن��ك��اره��ا ،ول��ك��ن ال��ت��ف��وق ال��درا���س��ي
وح��ده ال يكفي ،فالطالب يف الفرتة
احل��ال��ي��ة وم��ع ال��ت��ط��ورات ال�سريعة
واملتالحقة �أ�صبح بحاجة �إىل ا�ستثمار
قدراته الكامنة يف خمتلف اجلوانب
�إىل جانب الدرا�سة ،وه��ذا ال يعني
بال�ضرورة �أن يكون تفوقه يف جمال
خمتلف متاماً عن جمال تخ�ص�صه.
فمث ً
ال ،قد يعمل طالب يف جمال
الأن��دي��ة الطالبية التخ�ص�صية �أو
العامة والتي لها دور مهم وب��ارز يف
تطوير �شخ�صيته ،و�إك�سابه العديد من

املهارات كااللتزام بالوقت ومهارات
العمل �ضمن فريق ،ومهارات القيادة،
وغ�يره��ا ،كما �أن حل�ضور ال��دورات
التدريبية ت�أثري يف تطوير �شخ�صية
الطالب �أي�ضاً.
وقد ي�أتي طالب �آخر ليبدع ويطور
نف�سه من خالل ممار�سة تخ�ص�صه
يف ع��دة جم��االت كالعمل على ن�شر
التوعية ب�أهمية التخ�ص�ص ب�شتى
ال��ط��رق ال��ت��ي يُف�ضلها ،فقد يعمل
�أحدهم على ا�ستغالل و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف تثقيف املجتمع ب�أهمية
التخ�ص�ص وم��ا يقدمه من خدمات
يغفل الكثري من �أفراد املجتمع عنها،

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

المراجعون المعتمدون بالجامعة

بحمد اهلل وتوفيقه نظمت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ور�شة
العمل التن�شيطية الثامنة ملجل�س املراجعني املعتمدين باجلامعة KSU/
 ،BOAي��وم الأرب��ع��اء املا�ضي ،وح�ضر الور�شة  50مراج ًعا معتمدًا
باجلامعة ميثلون  16كلية وعمادة.
وحتر�ص الوكالة �سنوياً على تنفيذ هذه الور�شة لتحقيق عدد من
الأه���داف التي من �أهمها االرت��ق��اء بكفاءة وجاهزية �أع�ضاء جمل�س
املراجعني املعتمدين باجلامعة ،ومد ج�سور التوا�صل معهم ،وتعزيز جهود
كليات اجلامعة العتماد و�إعادة اعتماد براجمها الأكادميية ،حيث يتوىل
�أع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين مهمة تقدمي الدعم لهذه الكليات.
معان متعددة ،منها �أن اجلامعة
ٍ
تعرب هذه الور�شة يف م�ضمونها عن
حري�صة على ا�ستمرار ت�صدرها للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج
املعتمدة �أكادميياً من هيئة تقومي التعليم والتدريب ،كما تعرب عن حر�ص
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على دعم جهود اجلامعة لتنفيذ
خطتها اال�سرتاتيجية  ،KSU2030ومن ثم دعم احلراك التطويري
باجلامعة ،وكذلك �إعداد اجلامعة لتجديد االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي
يف العام 2024م.
وقد حظيت الور�شة باهتمام خا�ص هذا العام ،حيث ت�سعى لإعداد
املراجعني املعتمدين لتقدمي الدعم للربامج الأكادميية باجلامعة وفق
املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي الرباجمي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي
التعليم والتدريب ،لذا ف�إننا ن�أمل �أن تدعم هذه الور�شة جهود كليات
اجلامعة يف اعتماد براجمها وفق املتطلبات املطورة.
وقد عملت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على �أن تتعاون وحدات
وكالتها يف الإ�شراف والتنفيذ على هذه الور�شة ،حيث قامت بتنفيذها
عمادة تطوير املهارات ،و�أ�شرف عليها عمادة التطوير واجلودة ،ولهما كل
ال�شكر على ما بذلوه من جهود لتحقيق هذه الور�شة �أهدافها .كما �أ�شكر
معايل مدير اجلامعة لدعمه تنفيذ هذه الور�شة ،ولعل عمل �أع�ضاء
جمل�س املراجعني املعتمدين باجلامعة ما ك��ان �أن ينجح ل��وال حر�ص
الزمالء الأعزاء عمداء الكليات ،ومن�سوبي كليات اجلامعة ،فلهم مني
جميعاً �شكري وتقديري.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

كسوف الشمس آية ربانية

ال�شم�س والقمر �آيتان من �آيات اهلل ال ينك�سفان ملوت �أحد وال حلياته ،وال
بي الإ�سالم بُطالنها ،و�أكده العلم احلديث.
لغريها من املعتقدات الفا�سدة التي نَّ
قال تعاىل } َو َ�س َّخ َر لَ ُك ُم اللَّيْ َل َوالْ ّنَ َها َر َو َّ
�س َوالْ َق َم َر َوالْنُ ُّجو ُم ُم َ�س َّخ َراتٌ
ال�ش ْم َ
ِب�أَ ْمرِ هِ{ .النحل  .12قبل فرتة ،ح�صلت حادثة ك�سوف لل�شم�س بعد �شروقها،
وقد �أخرب الفلكيون ب�أنها ظاهرة تتكرر كل مائة عام تقريباً �أو نحواً من ذلك،
وهناك الكثري من الظواهر الطبيعية التي حتدث ويتكرر حدوثها بني حني و�آخر
كاخل�سوف والزالزل والرباكني والأعا�صري ونحو ذلك ،وال ب�أ�س يف الأخذ بالعلوم
الفلكية فديننا دين العلم� ،أ ّمن اهلل بالدنا وبالد امل�سلمني من كل �شر .يقول اهلل
ر�س ُل بِال ِ
تعاىل } َو َما نُ ِ
آيات �إِ اَّل تَ ْخوِيفاً{ وك�أن هذه الظواهر الطبيعية تقول لكل
ٍ
واحد منا� :أَفِ ق يا عبداهلل ،راجع ح�ساباتك مع اهلل وراجع حالك معه ومع النا�س.
ال ينبغي علينا �أن ت�شغلنا هذه الأحداث عما هو �أهم منها ،وهي مراجعة ح�ساباتنا
مع اهلل ،فكلما ازداد املرء امل�ؤمن علماً ازداد خ�شية هلل وتعظيماً له وحده �سبحانه،
وعلم قدرة اهلل على كل �شيء ،وامل�ؤمن و ّق ٌ
رجا ٌع للخري.
اف عند احلق ّ
عبداهلل ع�سريي  -كلية العلوم
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النافورة الراق�صة
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد
+++++++

حكاية مكان
 1جمادى الآخرة الوقت :من �١٠ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية
معرض املكان� :صالة الأمري في�صل بن فهد للفنون الت�شكيلية
«م�ساحة»

عبق املا�ضي
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل١٢م
اجلهة املنظمة :ثقة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
مهرجان املكان :حي حطني

الريا�ض بوليفارد
 1جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ربيع الق�صر
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :بن جمعة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
معرض املكان :الق�صر مول

كانديلي�شيو�س
 1جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

�سمبوزيوم طويق الدويل للنحت
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة
فعالية املكان :حي ال�سفارات

لونا �سينما
 1جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

�شتاء املراكز
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :املراكز العربية
فعالية املكان :النخيل مول

�صياغة الفني
 1جمادى الآخرة الوقت :من �١١ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الفن النقي
معرض املكان :مركز امللك عبداهلل املايل

العائلة ال�سعودي
 1جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :كونفرك�س خرباء املعار�ض وامل�ؤمترات
معرض املكان :الريا�ض جالريي  -بجانب دبنهامز

ريا�ض ونرت الند
 1جمادى الآخرة الوقت :من٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

�سنرتال اجلامعة 4670000
مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581
مكتب وكيل اجلامعة 4670109
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 4670527
مكتب وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4670110

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399
عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت 4675723
عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864
عمادة تطوير املهارات 4670693
عمادة اجلودة 4679673
عمادة ال�سنة التح�ضريية 4696238

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني  -وحدة خدمات من�سوبي اجلامعة

عمادة القبول والت�سجيل 4678294
عمادة الدرا�سات العليا 4677609
عمادة البحث العلمي 4673355
عمادة �ش�ؤون الطالب 4677724
عمادة �ش�ؤون املكتبات 4676148
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 4678727
معهد امللك ع��ب��داهلل للبحوث وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�شة 4354400
�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447
الإدارة العامة للإعالم والعالقات اجلامعية 4678159
وكالة اجلامعة للتطوير 4698368 :
ر�سالة اجلامعة 4678781
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي 4670011
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي «ال��ط��وارئ والإ���س��ع��اف»

«الأحوال املدنية»
ـ �إ�صدار �شهادة امليالد.
ـ �إ�ضافة املواليد ل�سجل الأ�سرةـ
ـ تبليغ والدة.

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955
الإدارة العامة لل�صيانة :من داخل اجلامعة 1515
الإدارة العامة لل�صيانة :من خارج اجلامعة 0118061515

«اجلوازات واال�ستقدام»
ـ جتديد جواز �سفر لل�سعوديني.
لعمال
ـ �إ�صدار ت�أ�شريات اال�ستقدام ّ
املنازل وال�سائقني.

ـ �إ�صدار �إقامة وجتديدها.
ـ متديد ت�أ�شرية الزيارة للقادمني لزيارة
من�سوبي اجلامعة املتعاقدين.
ـ ت�أ�شرية خروج وعودة.

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات 8051197
عميدة الكليات الإن�سانية 8053169
عميدة الكليات العلمية 8050063
وك��ي��ل��ة ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة بالكليات الإن�سانية
8052555
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة للكليات الإن�سانية
8051555
وكيلة �ش�ؤون الت�شغيل واخلدمات امل�ساندة 8053100
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات 8051447
ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي 8050913

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة
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اخلطوط احلديدية 2020
 3جمادى الآخرة الوقت :من � ٨ص �إىل  ١١م
اجلهة املنظمة :ال�شركة ال�سعودية للخطوط
منتدى احلديدية
املكان :فندق الريتز كارلتون

الثاين للأدوية البيولوجية و�شبيهاتها
 1جمادى الآخرة الوقت :من � ٨ص �إىل  ٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
مؤتمر ال�صحية
املكان :هوليداي �إن االزدهار

التخ�ص�صات ال�صحية
 3جمادى الآخرة الوقت :من � ٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم

مول ال�شتاء املتنقل
 1جمادى الآخرة الوقت :ـ من � ١٠ص �إىل ٦م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة اتوز لتنظيم املعار�ض
فعالية وامل�ؤمترات
املكان� :أبراج وزارة ال�صحة

مؤتمر

ال�صحية
املكان :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

التدري�س اجلامعي الفعال لع�ضوات هيئة التدري�س
 2جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ٣م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :ملتقى ٨٦

معر�ض العود والعطور ٣
 3جمادى الآخرة الوقت :من ٣٫٣٠م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة قنوات امل�ستقبل لإقامة
معرض املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :قاعة اخلزامى

منتدى املحا�سبني ال�سعودي
 2جمادى الآخرة الوقت :من � ٩ص �إىل  ٩م
اجلهة املنظمة :الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
منتدى القانونيني
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

�أم�سية �أطباء �أدباء
 4جمادى الآخرة الوقت :من � ٨ص �إىل  ١٠م
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة
فعالية املكان :الريا�ض

الزهامير الدويل الرابع
 2جمادى الآخرة الوقت :من � ٨ص �إىل ٦م

نقوة
 4جمادى الآخرة الوقت :من ٥م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة 85 :لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
معرض املكان :واجهة الريا�ض

مؤتمر
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اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض الزهامير

املكان :قاعة امل�ؤمترات  -مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

معر�ض دلني عن الطيب
 2جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :ب�شر لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 4جمادى الآخر

فعالية

بيبان الريا�ض
الوقت :من � ١٠ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة
املكان :واجهة الريا�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :بكلمات �أخرى  -كتاب منهجي يف الرتجمة
امل�ؤلفMona Baker :
املرتجم :مبارك هادي القحطاين
ال�سنة1441 :

ت�شخي�ص وعالج ا�ضطرابات التغذية لدى الأطفال ال�صغار
امل�ؤلفIrene Chator :
املرتجم� :أحمد علي ال�صرخي
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:

و�صف الكتاب:
يتناول كتاب «بكلمات �أخرى» والذي �ألفته منى بيكر ،اجلانب التطبيقي
يف الرتجمة؛ حيث يقدم �أمثلة عملية ومتارين مفيدة بلغات متعددة لكل
من يريد تطوير قدراته يف جمال الرتجمة ،ويوفر العديد من امل�صادر
والتمارين للباحثني مبوقعه الإلكرتوين ،كما يعد الكتاب مرج ًعا لطالب
الرتجمة واملعلمني والباحثني يف هذا املجال.

يناق�ش هذا الكتاب «ا�ضطرابات التغذية ال�سلوكية لدى الأطفال» ،العديد من
الأ�سئلة اجلوهرية التي ي�س�ألها الوالدان وما دور الوالدين ب�ش�أن رف�ض �أطفالهم
للأكل ،كما ي�ساعد يف �إعطاء املمار�سني ال�صحيني والوالدين الكثري من التوجيهات
�سليمة وبعيدةٍ
ٍ
مل�ساعدتهم يف حل الإ�شكاالت ال�سلوكية لدى ه�ؤالء الأطفال ب�صورة
عن ال�صراع والتوتر.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

جمادى الأوىل
1441هـ
) يناير (

2020م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

ال إشعار
إعالن الحرب على «الماركات»
نعومي كالين
ول��دت «نعومي كالين»
عام 1970م يف مونرتيال
لأبوين يهوديني ,هاجرا
م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم��ري��ك��ي��ة �إىل ك��ن��دا
ه����رب����اً م����ن ال��ت��ج��ن��ي��د
حل��رب فيتنام ،در�ست
ال�صحافة يف جامعة
«ت��ورن��ت��و» وا���ش��ت��ه��رت
ب����ن����ق����ده����ا احل������اد
ل�سيا�سات الواليات
املتحدة اخلارجية،
وت��ت�����ض��م��ن م��ع��ظ��م
الكتب التي �ألفتها
خ�����ص��و���ص��اً ك��ت��اب
«عقيدة ال�صدمة» وكتاب «ه��ذا يغري
كل �شيء» �أطروحات ت�شكك ب�أ�س�س ما ي�سمى بالنظام العاملي
اجلديد.
الفر�ضية الأ�سا�سية
حقق كتاب «ال �شعار� :إعالن احلرب على املاركات التجارية»
�شهر ًة وا�سعة عاملياً وتُرجم لـ  28لغة ،وفر�ضية الكتاب الأ�سا�سية
بُنيت يف البداية على حد�س حم�ض ،فقد كانت «نعومي» تقوم
ببع�ض �أبحاثها يف احل��رم اجلامعي عندما الحظت غ�ضب
الطالب من اجتياح ال�شركات اخلا�صة للجامعات واملدار�س
من خالل انت�شار �إعالنات ترويجية ملنتجات تلك ال�شركات يف
القاعات واملمرات والكافترييات واحلمامات ب�شكل ه�ستريي.
� 4أق�سام
ترى نعومي �أن �سباق املاركات بني ال�شركات ت�سبب ب�إهدار
الكثري من الأم��وال ،وهي ال تعار�ض العوملة ب�شكل عام ،ولكن
تعار�ض القوانني وال�سيا�سات التي تخدم م�صالح عدد قليل من
ال�شركات على ح�ساب العامل �أجمع وبخا�صة املجتمع الطالبي،
ومن هذا املنطلق فقد ق�سمت كالين الكتاب �إىل �أربعة �أق�سام:
الأول « ،»No spaceالثاين « ،»No choiceالثالث «No
 ،»jopsالرابع «.»No logo
تاريخ املاركات
يف ق�سم « »No spaceتتبعت نعومي تاريخ املاركات ف�أ�شارت
�إىل �أن الرتويج للعالمة التجارية كان يتم يف ال�سابق عن طريق
�شخ�صية معروفة وحمبوبة ،ثم حتول الأم��ر �إىل «حماولة بيع
�أمناط حياة» عن طريق الرتكيز على ما يحبه النا�شئة و�صغار
ال�سن ورب��ط العالمة التجارية بكل ما يتعربونه يف خميلتهم
جمي ً
ال �أو م��ث�يراً ك��الأف�لام والأل��ع��اب والريا�ضة واملو�سيقى،
و�أ���ش��ارت �إىل �أن ال�شركات متعددة اجلن�سيات مل يعد يهمها
جودة موا�صفات ت�صنيع املنتج بقدر ما يهمها كفاءة ا�سرتاتيجية
الت�سويق لعالمتها التجارية وال��ذي ي�ستهلك اجلزء الأك�بر من
ميزانية تكاليف الت�شغيل.
هيمنة ال�شركات
يف ق�سم « »No choiceلفتت نعومي االنتباه �إىل حر�ص
ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى الهيمنة يف جم��ال امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي تقدمها
للم�ستهلكني عن طريق حتجيم �إمكانات مناف�سيها باالحتكار �أو
الإغراق ،وغالباً ما تلج�أ ال�شركات الكربى �إىل اتباع ا�سرتاتيجية
االندماج واال�ستحواذ لتعظيم حجمها ونفوذها وامتالك قدرة
�أك�بر على التحكم بال�سوق ،و�ضربت مث ً
ال بعدة �شركات ،كما
�أ���ش��ارت �إىل �سوء ا�ستغالل ال�شركات لقوانني حقوق امللكية
الفكرية ،من �أجل �إ�سكات من ينتقدون عالماتها التجارية.
هجرة امل�صانع
يف ق�سم « »No jopsازدادت لغة الكتاب قتامة و�سوداوية
حيث حتدثت نعومي عن هجرة امل�صانع وخطوط الإنتاج �إىل
دول يف ال��ع��امل الثالث ،حيث ال قيمة حلقوق العمال الذين
يعملون ل�ساعات طويلة و�أج��ور زهيدة ،و�أك��دت �أن جناح هذه
ال�شركات ك��ان على ح�ساب ازدي��اد ن�سبة البطالة وا�ستغالل
ال حاقداً
العمال يف اخلارج وتخريب البيئة ،وقد �أوجد ذلك جي ً
وناقماً عليها نتيجة �إح�سا�س عميق لدى ال�شباب ب�أن منجزات
ال�شركات الكربى ت�سببت ب�شكل �أو ب�آخر يف معاناتهم.
ا�سرتاتيجيات وبدائل
حتدث ق�سم « »No logoعن ا�سرتاتيجيات مقرتحة ملكافحة
تنمر وا�ستئ�ساد العالمات التجارية وطبيعة البدائل املتاحة
ملواجهتها ،وختمت نعومي الكتاب بالقول� :إن فل�سفة العالمات
التجارية ه��ي جم��رد غ��ط��اء ل�صور م�ؤ�سفة م��ن اال�ستغالل،
والفجوة الهائلة بني تكلفة املواد اخلام وقيمة املنتج يف ال�سوق
لي�س لها �أي تف�سري �سوى اجل�شع الذي ميكن قراءته من حجم
التكاليف الهائلة ل�سيا�سات الت�سويق التجاري وا�سرتاتيجيات
الرتويج لال�ستهالك.
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إنشاء مركز دولي ألبحاث ودراسات اإلبل
ك�����ش��ف رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل�ل�إب��ل ورئ��ي�����س
جمل�س �إدارة ن��ادي الإب���ل ،فهد بن
ف�لاح بن حثلني ،عن �إن�شاء املركز
ال���دويل لأب��ح��اث ودرا���س��ات الإب���ل،
الذي �سيكون تابعاً للمنظمة الدولية
وم��ق��ره ال��ري��ا���ض ،وي��ه��دف لتطوير
ون�شر الأبحاث العلمية والدرا�سات
وتطوير اخل�برات يف جماالت الإبل
وت��وث��ي��ق��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة ل��و���ض��ع خطط
وبرامج و�إ�سرتاتيجيات كفيلة بتطوير
منهجية علمية وعملية لذلك ،وبناء
قواعد معلومات �إلكرتونية للأبحاث
والدرا�سات عن كل ما يتعلق بالإبل،
مبا يحقق تنمية قطاع الإبل والتنمية
امل�ستدامة للمربني ،وحفظ جميع
الوثائق ،و�ضبط الت�سجيل ،و�إج��راء
وتطبيق الأب��ح��اث وال��درا���س��ات عن
الإب���ل وف � ًق��ا للأنظمة والتعليمات
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي يعتمدها
املركز .و�أو�ضح بن حثلني �أن املركز
�سيهتم ب�إ�شراك ُمالك الإبل واملنتجني
وامل��رب�ين ،يف ك��ل م��ا يتعلق ب�ش�ؤون
الإب��ل التي ترمي للنهو�ض باملجال
حتقيقاً لل�شراكة املجتمعية والتنمية
امل�����س��ت��دام��ة ،و�سيقيم امل����ؤمت���رات
وال��ل��ق��اءات وال���ن���دوات والأن�����ش��ط��ة

البحثية وال��درا���س��ات ذات ال�صلة
ب�ش�ؤون الإب��ل ،وتنظيمها وامل�شاركة
ف��ي��ه��ا ،وف � ًق��ا ل�ل��إج���راءات املنظمة
لذلك� ،إ�ضافة �إىل �إقامة �شراكات
مع اجلهات البحثية املختلفة لتن�سيق
ال��ت��ع��اون بينها يف جميع امل��ج��االت
ذات ال�صلة ب�أبحاث ودرا�سات الإبل،
وتقدمي ال��دورات التدريبية العلمية
املت�صلة مب��ج��االت الإب���ل ورعايتها
�سواء للعاملني يف املركز �أًوغريهم.

و�أ�شار �إىل اعتماد املنظمة الدولية
ل�ل�إب��ل ق��رار �إن�شاء امل��رك��ز ال��دويل
ل�سالالت الإبل ،بهدف تقييد جميع
املعلومات املت�صلة بالإبل و�سالالتها،
م�شرياً �إىل �أن مقر املركز الرئي�س
�سيكون يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض ،مع
�إمكانية �إن�شاء ف��روع له بقرار من
جمل�س �إدارة املنظمة يف ال���دول
الأع�ضاء يف املنظمة ح�سب احلاجة.
وق���ال �إن امل��رك��ز �سيعمل على

حتقيق  12هدفاً ،ي�أتي يف مقدمتها
�إن�شاء قاعدة بيانات دولية موثقة
عن �سالالت الإب��ل وتنظيمها ومنح
�شهادات توثيق ال�ساللة� ،إىل جانب
و���ض��ع اخل��ط��ط وال�برام��ج الكفيلة
بتطوير منهجية علمية وعملية
ل���ذل���ك ،وب���ن���اء ق���واع���د م��ع��ل��وم��ات
�إل��ك�ترون��ي��ة ل�����س�لاالت الإب�����ل ،مبا
يحقق حفظ جميع وثائقها ،و�ضبط
ت�سجيلها.

ك�����ش��ف��ت درا����س���ة ع���ن ال��ت��وج��ه
الإنفاقي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي� ،أعدتها �شركة «�أمريكان
�إك�سربي�س ال�شرق الأو���س��ط»� ،أن
الإن��ف��اق على «العطالت» و«ارتياد
امل��ط��اع��م» ي�����س��ت��ه��ل��ك  %61من
الإن��ف��اق؛ حيث ح��ل الإن��ف��اق على
العطالت يف املرتبة الأوىل بن�سبة
 ،%34فيما ج��اء ارت��ي��اد املطاعم
الفاخرة يف املرتبة الثانية بن�سبة
.% 27

و�أظهرت الدرا�سة �أن فئة ال�شباب
بخا�صة والذين ترتاوح �أعمارهم بني
 30و 34ع��ا ًم��ا� ،صنفوا العطالت
يف املرتبة الأوىل من بني �أولويات
�إنفاقهم على الرفاهية ،و�شملت
الدرا�سة خم�س دول من دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وخل�صت نتائجها
�إىل �أن املنطقة مل ت�شهد �سوى
انخفا�ض �ضئيل يف ن�سبة �إن��ف��اق
امل�ستهلكني خالل عام  2015على
ال��رغ��م م��ن ال�شكوك االقت�صادية

الظاهرة ،يف حني �أ�شارت �إىل حتول
ملحوظ يف عادات الإنفاق.
و�أبدت الدرا�سة �أن �أمناط الإنفاق
اجلديدة مت�شابهة ب�شكل عام عرب
البلدان التي �شملتها� ،إال �أن الذين
تتعدى �أع��م��اره��م  40ع��ا ًم��ا �أب��دوا
م��ي� اً
�ول �أك�ث�ر م��ن غ�يره��م يف تقليل
�إنفاقهم على املنا�سبات االجتماعية؛
حيث �إن  %66م��ن امل�شاركني يف
الإمارات زادوا �إنفاقهم على تناول
الطعام يف املنزل ،يف حني زاد %69

م��ن امل�����ش��ارك�ين م��ن �إن��ف��اق��ه��م على
الأغرا�ض املنزلية.
ويف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن م��ث� اًًل�،
�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة �أن  %55من
�سكانها �أن��ف��ق��وا �أق��ل على تناول
ال��ط��ع��ام يف امل��ط��اع��م ،بينما زاد
 %62م��ن��ه��م م���ن الإن���ف���اق على
ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وامل�����ش��روب��ات يف
املنزل ،وباملثل ،تبني �أن  %88من
امل�شاركني يف ُعمان �أنفقوا املزيد
على ت��ن��اول الطعام وامل�شروبات
ً
عو�ضا عن املنا�سبات
يف املنزل،
االجتماعية .%41
واخ��ت��ت��م��ت ال��درا���س��ة تقريرها
بالك�شف ع��ن حت���ول م��ل��ح��وظ يف
ت��رك��ي��ز الإن���ف���اق ع��ل��ى ���ض��روري��ات
احلياة� ،إذ زاد ما ن�سبته  %73من
امل�شاركني �إنفاقهم على تناول الطعام
وامل�شروبات يف املنزل ،وم��ا ن�سبته
 %67زادوا �إنفاقهم على الأغرا�ض
امل��ن��زل��ي��ة ،بينما خ��ف��ف  %42من
�إنفاقهم على املنا�سبات االجتماعية.
ريا للتحول يف
و�أب��دت الدرا�سة ت�أث ً
منط الإنفاق على ن�سبة امل�ساهمات
يف االدخار واملعا�شات التقاعدية� ،إذ
تبني �أن  %43من امل�شاركني خف�ضوا
م�ساهماتهم فيها.

«العطالت» و«المطاعم» يستهلكان  %61من إنفاق الخليجيين

تراجع كراهية المسلمين في ليفربول بسبب «محمد صالح»

يبدو �أن انتقال النجم امل�صري
حممد �صالح قبل مو�سمني كرويني
�إىل ن��ادي ليفربول الربيطاين مل
يكن ل��ه ت ��أث�ير �إي��ج��اب��ي على �أداء

ال��ن��ادي فقط ،ال��ذي ع��اد للتتويج
وال��ف��وز ب��ال��ب��ط��والت وم��ن��ه��ا دوري
�أبطال �أوروب��ا «ت�شامبيونزليغ» ،بل
و�أثر �إيجاباً على املنطقة التي انتقل

�إليها «�صالح» ب�أكملها.
ف��ق��د �أظ���ه���رت درا����س���ة ن�شرها
«معهد �سيا�سات الهجرة» الربيطاين
م�ؤخراً� ،أن ن�سبة هجمات الكراهية

����ض���د امل�������س���ل���م�ي�ن يف م��ق��اط��ع��ة
«مري�سي�سايد» الربيطانية ،التي
تقع فيها مدينة ليفربول ،تراجعت
مبقدار  18.9يف املائة منذ انتقال
�صالح �إىل النادي.
كما �أن ن�سبة التغريدات امل�سيئة
للم�سلمني ل���دى ج��م��اه�ير ن���ادي
ل��ي��ف��رب��ول ق��د انخف�ضت مب��ق��دار
الن�صف م��ق��ارن��ة بجماهري بقية
النوادي الربيطانية ،ح�سب الدرا�سة
ذات��ه��ا ،ح�سب ما ذك��ر موقع جملة
«فوكو�س» الأملانية.
ي�شار �إىل �أن ع��دداً من �أنا�شيد
م�شجعي ليفربول تتمحور حول
حم��م��د ���ص�لاح والإ����س�ل�ام وت�شري
لهما ب�شكل �إي��ج��اب��ي ،وذل��ك منذ
ان�ضمامه �إىل ال��ن��ادي وت�����ص��دره
لقائمة ه��دايف ال��دوري الإجنليزي
«الربمييريليغ».
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 6خطوات لتكون مقنعًا
الناجحون يف عامل الأعمال �أو
الريا�ضة �أو ال�سيا�سة ,هم الذين
�أظهروا �شجاعة وحتدوا امل�صاعب
واتخذوا قرارات �صعبة ،لأنهم كانوا
مطلقي الثقة يف جناحهم ،ثم �إن
�شجاعتهم وثقتهم يف نف�سهم تنبع
من كونهم مقنعني.
منتجا �أو �أفكا ًرا
�سواء كنت تبيع
ً
�أو تقنع �شخ�صاً بتغيري ر�أي��ه ،ف�إن
اخل��ط��وات الأ�سا�سية �إىل حتقيق
الإقناع ال تختلف وهى كالتايل:
 لفت انتباه ال�شخ�ص الآخ��ر:اخلطوة الأوىل للإقناع هي �إث��ارة
انتباه ال�شخ�ص الآخر ،فقبل �أن تنجح
يف �إقناع �شخ�ص بفعل ما تريده منه,
من ال�ضروري �أن تلفت انتباهه.
 تعزيز الرغبة :اخلطوة التاليةه��ي �أن ت��ث�ير اه��ت��م��ا ًم��ا حقيق ًيا
ب��اق�تراح��ك ورغ��ب��ة ل���دى ال��ط��رف
الآخ�����ر يف مت��ل��ك ال�����ش��يء ال���ذي
تعر�ضه للبيع �أو احت�ضان الفكرة
التي تقرتحها.
 كن �صاد ًقا� :إن ال��ق��درة علىجعل الآخرين يفكرون بطريقتك،
ه��ي ق��وة هائلة وحتمل م�س�ؤولية
عظيمة ،ف ��إن مل ت�ستخدم بلطف
ونزاهة� ،سرتتد �إىل نحر �صاحبها
وت�ؤذيه ،وال تنفع «الرثثرة والتملق»
وحدهما يف فن البيع.
� -أظهر �إعجابك :يعتمد مقدار

التفكير النقدي
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قضية طالبية

ارتفاع تكاليف
مشروعات التخرج
يواجه طالب اجلامعات فى نهاية العام الدرا�سى
من كل عام �صعوبات وم�شكالت عديدة ب�سبب ارتفاع
تكاليف م�شاريع التخرج التى يقدمونها ،و�شروط
الكليات لقبول الأفكار وامل�شاريع ،والتى تزيد من الأعباء
املادية على الطالب و�أولياء الأمور ،وقد �صدرت عدة
�شكاوى عن عدد كبري من طالب اجلامعات ،من ارتفاع
تكاليف م�شاريع التخرج ،خا�صة طالب الكليات العلمية.

جن��اح��ك يف �إق��ن��اع الآخ��ري��ن على
حجم �صلتك بهم مع م��رور الزمن
لأنهم باتوا يعرفونك وك َّونوا ر�أ ًي��ا
عنك ،وم��ن املهم �أن تطور عالقة
مف�ضلة على امل���دى الطويل و�أن
تك�سب حبهم واحرتامهم ،والطريقة
لذلك �أن تظهر �إعجابك ومتتدح
جهود �أي فرد يفعل �شي ًئا من �أجل
م�ساعدتك و�إن�شاء عالقات حميمة.
 ثابر على اهتمامك بحياتهم:�إن �إق��ن��اع م��ن تعرفهم �أ�سهل من

�إقناع الغرباء ومفتاح الإقناع يكمن
يف بيانك لهم �أن ما تريد منهم فعله
ينطوي على فائدة كبرية لهم ,ومن
غري ال�سهل �أن تعرف اهتمامات
امل�شرتين الغرباء ،يف حني تعرف
م�سب ًقا م�شاعر ومواقف ورغبات
من تعمل معهم �أو تعرفهم جيداً،
والطريق �إىل ذلك هو التحدث �إىل
النا�س واالهتمام بتفا�صيل حياتهم
دون التطفل على حياتهم اخلا�صة,
لكن باال�ستماع �إليهم والتعاطف

معهم ومالحظة ردود فعلهم ,ميكن
�أن ت��ع��رف ال��ك��ث�ير ع��ن معاناتهم
وم�شاعرهم ,وماذا يحبون وما هي
الدوافع التي حتركهم.
 اعتمد الدبلوما�سية واللياقةدائ��� ًم���ا :تعترب ال��ل��ي��اق��ة م��ن �أك�بر
رواف��د النجاح يف احلياة وه��ي ال
تقدر بثمن ،مثل اكت�ساب �صديق �أو
احل�صول على عمل ودمج ال�سلوك
وامل��ظ��ه��ر واحل��م��ا���س��ة وامل��ع��رف��ة
بالعمل.

فكر خارج الطريق المستقيم ال يصنع سائقًا ماهرًا

الصندوق

ولد باولو كويلو يف ريو دي جانريو بالربازيل
عام  ،1947متنى يف مراهقته �أن يغدو كاتباً,
�إال �أن والديه كان لهما ر�أي �آخر ،ويف ال�ساد�سة
ع�شرة من عمره� ,أدت انطوائية كويلو ومقاومته
ل�سلوك الطرق التقليدية يف احلياة بوالديه �إىل
�أن ير�ساله �إىل م�ؤ�س�سة عقلية ,وهو ما دفعه
�إىل ال��ه��رب منها ث�لاث م��رات قبل �أن يُطلق
�سراحه منها نهائ ًيا يف الع�شرين من عمره!
ون���زوالً عند رغبات وال��دي��ه؛ التحق كويلو
مبدر�سة القانون وهجر حلمه القدمي يف �أن
ي�صبح كاتباً ،وبعد عام واح��د؛ ترك املدر�سة
وع��ا���ش حياته بوهيمياً م��رحت� ً
لا �إىل �أم��اك��ن
عديدة �شملت �أمريكا اجلنوبية� ,شمال �أفريقيا,
املك�سيك� ,أوروبا ,وبد�أ يف تعاطي املخدرات يف
�ستينيات القرن الع�شرين.
ولدى عودته للربازيل عمل م�ؤلفاً للأغاين
لبع�ض امل��ط��رب�ين ,ومت اع��ت��ق��ال��ه يف 1974
بتهمة «�أعمال تخريبية» �إ ّبان احلكم الع�سكري

ال�سائد حينئذ ,وال��ذي
اع��ت�بر م����ؤل���ف���ات ك��وي��ل��و
الغنائية مبثابة «ي�سارية»
خطرة ،عمل كويلو � ً
أي�ضا
كممثل و�صحفي وخمرج
م�سرحي قبل �أن يتجه
كلي ًة �إىل حرفة الكتابة.
يف 1982م� ،أ���ص��در
كويلو �أول كتاب له بعنوان
«�أر�شيف اجلحيم» ،ويف
 ,1986ارحتل �إىل مدينة
ال��ق��دي�����س «���س��ان��ت��ي��اج��و
كومبي�ستال» يف �شمال غربي �إ�سبانيا ،وكانت
ه��ذه الرحلة نقطة حت��ول رئي�سية يف حياته؛
فلقد �أف���رزت رواي���ة «احل���ج» يف نف�س العام
واملعروفة جتارياً بـ«حاج كومبي�ستال».
يف العام التايل كتب كويلو رائعته «اخليميائي»
ون�شرها م��ن خ�لال دار ن�شر متوا�ضعة ،مل
يتحم�س �صاحب دار الن�شر �إىل الرواية حتى �أنه
قرر �أال تزيد عدد ن�سخ الطبعة الأوىل عن 900
ن�سخة! ولكن الرواية حققت انت�شاراً كبرياً ،ومت
�إع��ادة طباعة �أكرث من  65مليون ن�سخة لها,
حتى غدت من �أعلى الكتب يف التاريخ حتقي ًقا

صورة نقدية

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

لأع����ل����ى
ن�����س��ب��ة
مبيعات,
ومت ترجمتها �إىل  71لغة ,وهو ما حدا بها �إىل
�أن تدخل مو�سوعة جيني�س لأكرث رواية مرتجمة
مل�ؤلف على قيد احلياة!
ن�شر كويلو حتى الآن  30كتا ًبا ,وبيعت
�أكرث من  150مليون ن�سخة من كتبه لأكرث
من  150دولة حول العامل ،ومت ترجمة كتبه
�إىل  71ل��غ��ة ،وي��ب��دو �أن مقولته ال�شهرية
«الطريق امل�ستقيم ال ي�صنع �سائقاً ماهراً»
متثل �شخ�صيته وحياته.

تكاليف باهظة
�إحدى طالبات كلية الرتبية ،قالت �إن الطالبات ب�شكل
عام مهتمات ب�إجناز م�شاريع التخرج على �أكمل وجه،
لكنهن يعانني من ارتفاع التكاليف وقلة الإمكانات،
وه��ن��اك ن�سبة ك��ب�يرة م��ن ال��ط��ال��ب��ات ي��ل��ج��أن ل�شراء
م�ستلزمات امل�شاريع على نفقتهن اخلا�صة مما يكلفهن
�أمواالً باهظة.
جتارة
وقال �أحد طالب كلية اللغات والرتجمة� ،إن طالب
ق�سم اللغة الإجنليزية ترهقهم املبالغ الهائلة التى تتكلفها
تنفيذ م�شروعات التخرج ،الفتًا �إىل �أن هناك م�شروعات
تكلف �آالف الرياالت ،م�ستكم ً
ال« :امل�شروعات انقلبت
لتجارة والطالب يف الغالب ما ي�ستفيدون منها حاجة».
دعم حمدود
وقال طالب بكلية العمارة والتخطيط ،هناك دعم
من الكلية �إ�ضافة لدعم خارجي من �شركات راعية
مل�شروعات التخرج ،لكن هذا الدعم ال ي�شمل اجلميع
وال يكفي لإجن��از م�شروع التخرج ،مما ي�ضطر ن�سبة
كبرية من الطالب لتحمل تكاليف باهظة على ح�سابهم
اخلا�ص.
ارتفاع الأ�سعار
و�أو�ضحت �إح��دى طالبات كلية الرتبية� ،إن تكاليف
�أدوات م�شروع التخرج ارتفعت ب�شكل كبري خالل الفرتة
املا�ضية ،بالتزامن مع ارتفاع الأ�سعار ،الفتة �إىل �أن
�أغلب الطالب من غري القادرين يواجهون معاناة �شديدة
يف تنفيذ م�شاريعهم ،و�أن بع�ضهم ال ي�ستطيع تنفيذ
امل�شروع بالدقة املرغوب بها.
ما الفائدة!
و�أو�ضح طالب بكلية احلا�سبات واملعلومات� ،أن الهدف
من م�شاريع التخرج هو ا�ستفادة الطالب �شخ�صياً لكن
احلا�صل �أن �أغلب امل�شاريع يتم �إجنازها عرب �أطراف
خارجية مقابل مبالغ مدفوعة ،ما يعني غياب الهدف
الأ�سا�سي وانعدام الفائدة املرجوة.
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جامعات عالمية
م�ستلهم من النمو الب�رشي

أسلوب جديد
للطباعة ثالثية األبعاد
اقرتحت فرق من كلية الهند�سة يف جامعة برمنجهام ومركز العلوم
الإنتاجية مقاربة ت�صميمية جديدة للطباعة ثالثية الأبعاد تفتح �آفا ًقا
غري م�سبوقة لتطوير مواد جديدة ومنتجات ،ون�شرت يف الدورية الدولية
لتقنية ال�صناعة املتطورة.
وقال د .لورين توما�س �سيل ،املحا�ضر يف الت�صميم الهند�سي والباحث
الرئي�س يف امل�شروع« :على الرغم من �أن الطباعة ثالثية الأبعاد ت�سمى
الت�صنيع بالإ�ضافة� ،إال �أن املهند�سني يتعلمون ت�صميم الأجزاء باال�ستناد
�إىل �سري طويل من عمليات الت�شغيل الآيل ،ما يقود �إىل تقييد الإبداع يف
الت�صميم ،وعلى الطباعة ثالثية الأبعاد ك�سر هذا احلاجز للو�صول �إىل
قدرتها الكامنة يف الت�صميم».
وقال د .جاك�سون كريكمان براون ،الكاتب امل�ساعد يف الورقة�« :صحيح
�أن ا�ستخدام الإبداع احليوي وارد يف الت�صميم الهند�سي ،لكن درا�سة
النمو الب�شري وحتويله �إىل �أنظمة ت�صنيع متقدمة يفتح جماالت جديدة،
�إن تطوير �أنظمة حيوية لتجميع خاليا ت�شكل �أن�سجة و�أع�ضاء تنمو
وتعدل بع�ضها لتعمل بت�آزر يعد مثالاً م�صغ ًرا عن الطباعة ثالثية الأبعاد
املتطورة» .ت�سلط الدرا�سة ال�ضوء على �أطوار منو اجلنني �أثناء احلمل،
لكن منو جزء م�صنّع بالطباعة ثالثية الأبعاد مرتبط مبكان �ضخ املادة �أو
التحامها ،دون �إدخال عامل الوقت يف ت�صميم الطباعة ثالثية الأبعاد،
واقرتح الباحثون ت�صمي ًما للطباعة ثالثية الأبعاد مبقاربة جديدة ت�سهم
يف �إطالق العنان لإمكانيات الوقت البتكار مواد جديدة و�أجزاء للطباعة
ثالثية الأب��ع��اد .قال د .توما�س �سيل« :االط�لاع على جم��االت جديدة
ال�ستلهام �أ�ساليب جديدة �أمر �ضروري لإحداث تغيري حقيقي يف مقاربتنا
لعملية الت�صميم ،والو�صول �إىل نظرة �شمولية ت�ساعد يف تفادي التطوير
املجز�أ للتقنية الذي ي�ضع عقبات �أمام حتويل املنتجات �إىل مواد جتارية».

طورها فريق بحث �صيني �أمريكي

رقاقات إلكترونية جديدة
خالية من السيليكون
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باحثون بجامعة كوبنهاجن يحذرون

االحتباس الحراري قد يقتل
«أكثر المخلوقات مقاومة»

�صحيح �أن دب��ب��ة امل���اء م��ن �أك�ث�ر املخلوقات
مقاوم ًة عرفها الكون ،لكنها قد ال ت�صمد �أمام
االحتبا�س احل��راري ،فهذه احليوانات الدقيقة
قادرة على تعليق ن�شاطاتها احليوية �إىل درجة
�إيقاف عملياتها اال�ستقالبية كرد فعل لعوامل
بيئية �ضاغطة.
وق���ال الباحث ري��ك��اردو نيفي�س م��ن جامعة
كوبنهاجن« :وجدنا نقطة �ضعف هذه احليوانات،
�إنها لي�ست كائنات مقاومة كما روج��ت مواقع
علمية م�شهورة».
ن�شر الباحثون درا�ستهم يف دوري��ة «�سينتفك
ن��وع��ا يدعى
ري��ب��ورت�����س»� ،إذ اخ���ت���اروا ف��ي��ه��ا
ً
رام��ازوت��ي��و���س املتغري م��ن جم���اري الأم��ط��ار يف
الدمنارك ،ثم دفعوا بع�ضها �إىل الدخول يف حالة

تعليق ت�سمى التجفيف ا�ستجاب ًة لقلة امل��اء يف
الو�سط املحيط.
�أدى تعري�ض دببة املاء لدرجات حرارة ت�صل
�إىل  37.1درج���ة مئوية مل��دة � 24ساعة �إىل
قتل  %50منها ،لكن تعري�ضها لدرجات حرارة
منخف�ضة يف البداية ثم رفع احل��رارة تدريج ًيا
�ساعد  %50على النجاة عند درجة حرارة 37.6
درجة مئوية� .أما درجات احلرارة البالغة 82.7
درج��ة مئوية فت�سببت يف قتل  %50من دببة
املاء يف طور التجفيف خالل �ساعة ،بلغت درجة
احلرارة التي ت�ستطيع الن�سبة الباقية خالل 24
�ساعة حتملها  63.1درجة مئوية.
ق��ال نيفي�س�« :أم���ر مقلق �أن يكون متو�سط
درجة احلرارة املميتة لدببة املاء الن�شطة قري ًبا

من متو�سط درجة احلرارة العليا يف الدمنارك».
و�أ���ض��اف« :ي��ب��دو �أن ه��ذه احل��ي��وان��ات �ستعاين
من الت�أقلم مع درج��ات احل��رارة املتزايدة بفعل
االحتبا�س احلراري».
يرى العلماء �أن ارتفاع درجتي حرارة مئوية �أكرث
من امل�ستويات قبل ال�صناعية قد يدفع الب�شرية
�إىل االنقرا�ض ،لكن  %50من احليوانات يف طور
اجلفاف قد تنجو من ازدي��اد درج��ات احل��رارة
لأكرث من  25درجة مئوية لنحو � 24ساعة على
الأقل.
رمبا يدفع �إجهاد تغري املناخ القا�سي بع�ض
احليوانات الناجية يف دخول �إحدى حاالت تعليق
الن�شاطات التي قد ت�ساعدها يف التفوق على
الب�شر والنجاة من تغري املناخ.

جهاز جديد يطيل حياة «الكبد» خارج الجسم
�أظهرت التجارب �أن رقاقات كربيتيد الباريوم زركونيوم لها تطبيقات
واع��دة ،على ر�أ�سها اخلاليا ال�شم�سية وال�صمامات الثنائية الباعثة
لل�ضوء .طور العلماء رقاقات �إلكرتونية من كربيتيد الباريوم زركونيوم
و�أثبتوا �أنها متتاز بخوا�ص �إلكرتونية وب�صرية رائعة مثلما توقع الباحثون
�ساب ًقا ،ومتت�ص الرقاقات ال�ضوء وتنقل ال�شحنات بفعالية كبرية ،ما
يجعلها مثالية لبع�ض التطبيقات مثل اخلاليا الكهرو�ضوئية وال�صمامات
الثنائية الباعثة لل�ضوء.
وقال هاو زينج� ،أ�ستاذ الفيزياء يف جامعة بافالو� ،إن التجارب �أو�ضحت
�أن ا�ستخدام رقاقات كربيتيد الباريوم زركونيوم يف الأل��واح ال�شم�سية
�ساعد يف حتويل �ضوء ال�شم�س �إىل كهرباء بكفاءة �أك�بر من مركبات
ال�سيليكون التقليدية امل�ستخدمة حال ًيا ،ما قد يقلل تكلفة حتويل الطاقة
ال�شم�سية �إىل كهرباء.
و�أ�ضاف زينج« :كان ال�سيليكون �أهم �أ�شباه املو�صالت امل�ستخدمة لعقود
طويلة ،لكن الرقاقات اجلديدة متثل خيا ًرا جديدًا واعدًا».
ون�شرت الدرا�سة ،التي قادها هاو زينج و�ألفها �شياو�شينج وي وهاويل
وي ،يف دورية نانو �إنرجي ،ومولتها وزارة الطاقة الأمريكية وامل�ؤ�س�سة
الوطنية للعلوم و�شارك فيها باحثون من جامعة بافالو وجامعة تايوان
نورمال وجامعة �ساوثرين للعلوم والتقنية والأكادميية ال�صينية للعلوم
وخمترب لو�س �أالمو�س الوطني.
ينتمي كربيتيد الباريوم زركونيوم �إىل فئة من امل��واد غري ال�سامة
واملوجودة يف الأر���ض بوفرة ،وافرت�ض العلماء خالل الأع��وام املا�ضية
�أن ه��ذه امل��واد متتاز بخوا�ص �ضوئية و�إلكرتونية مهمة و�أث���ارت هذه
االفرتا�ضات اهتمام بع�ض الباحثني مثل هاو زينج.
كربيتيد الباريوم زركونيوم لي�س ماد ًة جديدة� ،إذ وجد زينج معلومات
عنه منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،وقال �إن �إحدى ال�شركات يف منطقة
�شالالت نياجرا �أنتجته يف �صورة م�سحوق ،لكن العلماء مل يهتموا به
حينها .ومل ي�ستخدم الفريق م�سحوق املركب يف امل�شروع لكنه ا�ستخدم
رقاقات �أنتجها من خالل ت�سخني �أك�سيد الباريوم زركونيوم وتبخريه
�سطح من الياقوت حتى تكونت
با�ستخدام الليزر ،وبتكثيفه بعد ذلك على
ٍ
الرقاقات التي خ�ضعت بعد ذلك ملعاجلة بالكربيت.
وقال هاويل وي« :ركزت �أبحاث �أ�شباه املو�صالت على املواد التقليدية،
ومتثل الدرا�سة فر�صة جيدة الكت�شاف مواد جديدة».
وقال �شياو�شينج وي« :ن�ستطيع حال ًيا درا�سة خوا�ص رقاقات كربيتيد
الباريوم زركونيوم بدقة �أكرب وكذلك تطبيقاتها يف الأل��واح ال�شم�سية
واحل�سا�سات ال�ضوئية وال�صمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء وغريها».

ط���ور ف��ري��ق م���ن ال��ب��اح��ث�ين يف
م�����س��ت�����ش��ف��ى ج��ام��ع��ة زي���وري���خ يف
�سوي�سرا ج��ه��ازًا يزيد ط��ول فرتة
بقاء الكبد الب�شري على قيد احلياة
خ���ارج اجل�سم م��ن ب�ضع �ساعات
�إىل �أ�سبوع كامل ،وقد ي�سهم هذا
االخرتاع يف �إتاحة عدد �أكرب بكثري
من الأكباد املتربع بها لإنقاذ �أعداد
�أك�بر من املر�ضى الذين يحتاجون
�إىل عملية زرع الكبد.
ي�����س��اع��د اجل���ه���از اجل���دي���د يف
�شفاء الكبد التالف � ً
أي�ضا� ،إذ �أ�شار
الباحثون يف مقال ن�شر يف جملة
«نيت�شر بيوتيكنولوجي» �إىل �أن
�ستة من �أ�صل ع�شرة �أكباد كانت
�سرتف�ض يف امل�ست�شفيات الأوروبية
ُ�شفيت متا ًما بعد ق�ضاء �أ�سبوع داخ��ل نظام
تروية يف اجلهاز.
يحاكي اجل��ه��از اجل��دي��د وظ��ائ��ف اجل�سم
الأ�سا�سية ب���أك�بر ق��در مم��ك��ن� ،إذ يحتوي –
وف ًقا لتقرير موقع نيو �أطل�س  -على �أع�ضاء
ا�صطناعية ،مثل القلب والبنكريا�س والرئة
وال��ك��ل��ى والأم����ع����اء ،وح��ت��ى غ�����ش��اء ح��اج��ب
ا���ص��ط��ن��اع��ي ،وي��ت��ح��ك��م اجل��ه��از يف م�ستوى

اجللوكوز ويزيل الف�ضالت من الدم ويحافظ
على تعداد كريات الدم احلمراء وغريها من
وظائف اجل�سم.
وق��ال بيري �آالن كالفيان امل���ؤل��ف الرئي�س
للدرا�سة« :ميهد جناح نظام الرتوية اجلديد –
الذي �ساهم يف تطويره جمموعة من اجلراحني
وعلماء الأحياء واملهند�سني على مدى �أربعة
�أع��وام  -للعديد من التطبيقات اجلديدة يف
زراعة الأع�ضاء وطب ال�سرطان الذي ي�ساعد

املر�ضى الذين ال يتوفر لهم �أع�ضاءٌ متربع بها».
ت�ستطيع الآالت املتوفرة حال ًيا �إبقاء كبد على
قيد احلياة خارج اجل�سم ملدة � 12ساعة فقط،
لكن اجلهاز اجلديد ا�ستطاع �إبقاء  70كبداً
حيوانياً على قيد احلياة ملدة �أ�سبوع ،ما يعد
خطوة مهمة نحو �إتاحة عدد �أك�بر بكثري من
الأكباد املتربع بها للمر�ضى ،مع �أن هذا اجلهاز
– وف ًقا ملوقع بوبيولر ميكانيك�س  -لي�س جاهزًا
بعد ال�ستخدامه يف عمليات زرع الأع�ضاء

�صممه باحثون من جامعة وارويك

ذكاء اصطناعي يكشف انخفاض السكر عبر تخطيط القلب
�صمم باحثون من جامعة واروي��ك نظام ذكاء
ا�صطناعي يكت�شف هجمات انخفا�ض ال�سكر
التي قد ت�شكل خط ًرا على حياة من يتعر�ض
لها بتحليل تخطيط قلبه الذي يقر�أه جهاز قابل
لالرتداء .يتطلب قيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم
وخز بع�ض مر�ضى ال�سكر �أ�صابعهم مرات عديدة
كل ي��وم .وق��ال لياندرو بيكيا الباحث الرئي�س

للدرا�سة اجلديدة «وخ��ز الإ�صبع مزعج وي���ؤرق
كثريين» ،و�أ�ضاف« :التعر�ض للوخز ليلاً مكدر
وخا�ص ًة للأطفال» .ون�شر الباحثون درا�ستهم يف
دورية �ساينتفك ريربوت�س.
وقد كانت النتائج مذهلة� ،إذ خل�صت درا�ستان
��وع�ين �سليمني �إىل ق����درة ال��ذك��اء
ع��ل��ى م��ت��ط َ
اال�صطناعي على ك�شف انخفا�ض ال�سكر يف

 %82م��ن احل���االت .ق��د ال تبدو ه��ذه الن�سبة
عالية ،لكنها متاثل تقري ًبا دقة �أجهزة مراقبة
ال�سكر امل�ستخدمة يف امل�ست�شفيات والتي تتطلب
وخز املري�ض ب�إبرة.
يعمل باحثو ال��درا���س��ة حال ًيا على مرا�سلة
باحثني م�شاركني لتعميم النتائج التي و�صلوا �إليها
على جمموعات �أكرب.

تقرير
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#أسبوع_المهنة2020

أكثر من  800مستفيد من «أسبوع اإلرشاد المهني»
لتحكيم السير الذاتية والمقابالت الشخصية
تهدف هذه الفعالية لتهيئة الطالب لتقديم نفسه بأسبوع المهنة  2020بقدرة واحترافية

د� .أن�س ال�شعالن

د .الشعالن :طالب جامعة الملك سعود قادر على إجراء المقابالت ولديه سيرة ذاتية مدعومة
م .أحمد :نسعى لخريج أكثر احترافية واستعدادًا للفرص الوظيفية المتاحة في أسبوع المهنة
تقرير :حممد باكرمان -نواف اخلمي�س
مت �إطالق فعاليات �أ�سبوع الإر�شاد املهني
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة  28 - 24ج� �م ��ادى الأوىل
1441هـ امل��واف��ق  23 - 19يناير 2020م،
وذل��ك �ضمن فعاليات �أ�سبوع املهنة 2020
ب�ه��دف ت�أهيل ال�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات حل�ضور
�أ��س�ب��وع املهنة بكل اق �ت��دار واح�تراف �ي��ة ،وقد
ا�ستفاد من فعايالت هذا الأ�سبوع �أك�ثر من
 800طالب وطالبة من خالل تقدمي �إر�شاد
مهني لتحكيم ال���س�ير ال��ذات �ي��ة وامل�ق��اب�لات
ال�شخ�صية وور�� ��ش ع�م��ل ول �ق��اءات ح��واري��ة
مع عدد من بيوت اخلربة وجهات االعتماد
املهني املانحة.
برامج �إر�شادية
ال��دك��ت��ور �أن�����س ال�شعالن املن�سق العام
للأعمال التنفيذية لأ�سبوع املهنة� ،أكد �أن
�أ�سبوع الإر�شاد املهني يهدف �إىل م�ساعدة
الطالب والطالبات وتهيئتهم لال�ستفادة من
الفر�ص التي يوفرها �#أ�سبوع_املهنة2020
وال���ذي �سيلي ه��ذا الأ���س��ب��وع ،م�شرياً �إىل
توفر برامج �إر�شادية وور�ش عمل للتعريف
ببع�ض الرخ�ص املهنية واالعتمادات املحلية
وال��دول��ي��ة وا�ست�ضافة رواد �أع��م��ال لنقل
التجارب واخلربات.
عدد امل�ستفيدين
و�أ�ضاف :ن�أمل خالل ال�سنة القادمة �أن
يتم تنظيم �أ�سبوع �إر�شادي كل ف�صل درا�سي
بحيث يتم تنظيمه مرتني �إىل ثالث مرات
خالل العام .ولفت �أن هذه التجربة الأوىل
كانت لأخذ �آراء الطالب الكت�ساب املعرفة
عن كيفية تطوير هذا الأ�سبوع مبا يتوافق
مع رغبات واحتياجات الطالب و�أ�ضاف �أن
عدد امل�ستفيدين حتى تاريخه جتاوز ٨٠٠
طالب وطالبة.
امتالك القدرة
وق����ال ال��دك��ت��ور ال�����ش��ع�لان �إن �أ���س��ب��وع
الإر�شاد املهني وجد مل�ساعدة الطالب ورفع
كفاءتهم ل��دخ��ول �سوق العمل واحل�صول
على الوظائف ،وم�ستقب ً
ال �سنتوا�صل مع
العديد من ال�شركات ونخربهم ب�أن طالب
جامعة امللك �سعود ميلك القدرة يف �إجراء
امل��ح��اورات وامل��ق��اب�لات ال�شخ�صية ولديه

�سرية ذاتية مدعومة.
بادرة مفيدة
ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن،
خ��ري��ج� ،أك���د �أن �أ���س��ب��وع الإر����ش���اد املهني
ب���ادرة مفيدة ويك�سب ال��ط�لاب خ�برة يف
املقابالت ال�شخ�صية .و�أ�ضاف هذا الأ�سبوع
ال��ذي ي�سبق �أ�سبوع املهنة كفيل ب�إك�سابنا
خ�برة كافية لعمل امل��ق��اب�لات ال�شخ�صية
ومعرفة اجل��وان��ب املطلوبة من املر�شدين
املتخ�ص�صني ،و�أمتنى اكت�ساب قدر كاف من
اخلربة يف جمال تخ�ص�صي لإفادة الوطن يف
كافة املجاالت.
ً
يوميا
 200م�ستفيد
م��ن جانبه ق��ال رئي�س الفريق العلمي
للإر�شاد الطالبي املهند�س �أحمد فلو�س
�إن عدد الطالب امل�ستفيدين جتاوز العدد
امل��ت��وق��ع بحمد اهلل مب��ع��دل � ٢٠٠شخ�ص
يف اليوم الواحد .و�أ�ضاف �أن الطالب بعد
ح�ضوره �أ���س��ب��وع الإر���ش��اد املهني �سيكون
م�ستعدا لتقدمي نف�سه ب�شكل �أكرث احرتافية
وا�ستعداد للفر�ص الوظيفية املتاحة يف
�أ�سبوع املهنة.
�شركة كوريت�ش
توفيق ب��ام��ط��رف م��ن �شركة كوريت�ش،
�أكد �أن �شركة كوريت�ش من �أوائل ال�شركات
باململكة ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب��امل��درب�ين وال��ذك��اء
العاطفي ،وهم متواجدون ك�شركاء جلامعة
امللك �سعود يف توفري املدربني ملعر�ض �أ�سبوع
الإر�شاد املهني� ،إميانا منهم بنف�س الر�ؤية
ونف�س املبادرة لرفع م�ستوى الوعي للطالب.
دور املدربني
و�أك��د �أن املعر�ض ي�ستهدف اخلريجني،
وب�ين �أنهم فئة ج��دا مهمة للمجتمع ودور
امل��درب�ين اجت��اه��ه��م ه��و م�ساعدتهم على
اكت�شاف قدراتهم ومهاراتهم بعد االنتهاء
من الأربع �سنوات التي ق�ضوها يف اجلامعة،
ولي�ست من الناحية الأكادميية فقط بل من
ناحية �شخ�صية الطالب والكاريزما والثقة
التي اكت�سبها من خالل حياته.
ال�شخ�صية املطلوبة
و�أ����ض���اف �أن ���س��وق ال��ع��م��ل يبحث عن

ال�شخ�صية امل��ب��ادرة وامل��ب��دع��ة وال��ت��ي من
املمكن �أن تبني وتقرتح وت��ب��ادر .وق��ال �إن
ال�شباب الذين �أتوا �إىل هذا املعر�ض كانوا
جدا �شغوفني �أغلبهم و�أكرثهم لديه هدف
وا�ضح ،وهناك فئة من الطالب يغيب عنها
طاقاته وق��درات��ه املتوفرة فيه ،و�شكر كل
القائمني على هذه املبادرة ومتنى �أن تتكرر
مثل ه��ذه امل��ب��ادرات و�أن ال تقت�صر على
اخلريجني بل على جميع طالب اجلامعة
بالإ�ضافة �إىل املدار�س.
متديد الوقت
الطالبة بيان الكربني خريجة فيزياء،
ذك��رت �أن ال��وق��ت مل يكن كافياً وف�ضلت
�أن يكون ال��وق��ت  45دقيقة ب��دالً م��ن 15
دقيقة ،و�أكدت �أن مثل هذه املبادرات تفيد
يف امل�سرية املهنية ومعرفة احلقوق وكيفية
احل�صول على الوظائف يف املجال الذي
يرغب به الطالب ،وبينت �أن احل�ضور قليل
ومل يكن بامل�أمول ون�صحت الطالب بح�ضور
مثل هذه الفعاليات لأنها تفيد ب�شكل كبري
للح�صول على وظائف.
تطوير الو�سائل
جنالء عبداللطيف طالبة �إدارة �إعمال،
عربت عن �سعادتها بح�ضور هذه الفعالية،
ون�صحت الطلبة باالهتمام بح�ضور مثل
ه��ذه الفعاليات وامل�شاركة بها لأنها ترفع
من م�ستوى الوعي للطالب وحت��دد امل�سار
ال�صحيح له .و�أكدت �أن هناك � اً
إقبال جيدًا
من الطالب على ح�ضور مثل هذه الفعاليات
ومتنت �أن تكثف اجلامعة مثل هذه الفعاليات
التي تقدم الفائدة للطلبة ،وترى �أن الو�سائل
امل�ستخدمة ل�ل�إع�لان ع��ن الفعالية كانت
كافية ولكن حتتاج �إىل تطوير.
قلة ح�ضور الطالبات
مها اخل��رع��ان خريجة م���وارد ب�شرية،
ح�����ض��رت ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ل�لا���س��ت��ف��ادة من
الدورات واجلل�سات اال�ست�شارية التي ترفع
م�ستوى الطالب يف املقابالت ال�شخ�صية
و�إع����داد ال�سرية ال��ذات��ي��ة ب�شكل �صحيح،
و�أ�شارت �إىل �أن التنظيم والرتتيب للمعر�ض
�ال واجلميع متعاون،
ك��ان على م�ستوى ع� ٍ
واحل�����ض��ور م��ن��ا���س��ب ،ول��ك��ن ك���ان ه��ن��اك

هي �أول م�شاركة له يف مثل هذه الفعاليات،
و�أنه �أتى للتعرف على مقومات و�أ�سا�سيات
ال�سرية الذاتية واملتطلبات الأ�سا�سية لكتابة
ال�سرية الذاتية وكيفية كتابتها ومناق�شات
عن املقابالت ال�شخ�صية ،ون�صح الطالب
بح�ضور مثل هذه الفعاليات ملواكبة التطور
يف �سوق العمل.

�إمكانية �أن يكون احل�ضور �أك�بر خ�صو�صا
من الطالبات ،م�شرية �إىل �أن قلة م�شاركة
الطالبات قد يكون ب�سبب تنظيم الفعالية يف
الق�سم الرجايل.
تنظيم وتن�سيق
�أ�ضوى ال�ضعيان تخ�ص�ص �أدب �إجنليزي،
�أ�سبوع الإر�شاد املهني فعالية جميلة جدًامن
ناحية التنظيم والتن�سيق واختالف املدربني
ت�صحيح �أخطاء
وتعدد الأق�سام ،ولقد ت�شرفت �أنا والعديد
�سعد ال��رزوق ،تخ�ص�ص بحوث عمليات،
من زميالتي بامل�شاركة يف �أ�سبوع الإر�شاد
املهني ،و�أك��دت �أنها ا�ستفادت من ح�ضور �أ�شاد بفكرة هذه الفعالية و�أهميتها ،وذكر
ه��ذه الفعالية ال��ت��ي ���س��اع��دت الطلبة يف �أن ال�سبب الرئي�سي ال��ذي دفعه للح�ضور
�إجراء املقابالت ال�شخ�صية و�إعداد ال�سرية هو ت�صحيح �أخطاء ال�سرية الذاتية التي
الذاتية ،ور�أت �أن هناك ظلماً لهذه الفعالية كان يقع فيها �سابقاً وت ��ؤدي لت�أخر دخوله
لأن الكثري ال يعلم عنهاولكن احل�ضور يعترب �سوق العمل� ،إ�ضافة للتجهيز لأ�سبوع املهنة،
وبعد جتربته ن�صح العديد من �أ�صدقائه
جيداً نوعا ما.
باحل�ضور وجميعهم �أتوا �إىل هذه الفعالية
فوائد �شخ�صية ومهنية
عبدالعريز ال�سماري ،تخ�ص�ص هند�سة وقد نالت �إعجابهم جمي ًعا.
كيميائية ،قال� :أتيت �إىل هذه الفعالية لكي
ب�شكل �أف�ضل
�أ�ستفيد من الناحية املهنية التي ت�ساعدين
على فهم كيفية �إجراء املقابالت ال�شخ�صية
�صالح التويجري ،خريج ح��ق��وق ،هذه
و�إع��داد ال�سرية الذاتية ،و�أرى �أن التنظيم
مم��ت��از وال���دخ���ول �سل�س ،و�أن�����ص��ح جميع التجربة الثانية يل يف �أ�سبوع الإر�شاد املهني
الطالب بح�ضور مثل هذه املبادرات التي و�أه���دف م��ن خ�لال ت��واج��دي يف مثل هذه
الفعالية �إىل �أن �أك ِّون �صورة عن كيفية �إجراء
تفيدهم على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني.
املقابالت ال�شخ�صية و�إعداد ال�سرية الذاتية
بال�شكل املنا�سب،وكلما زادت التجارب لدي
نا�صر املقومات و�أ�سا�سيات
�صفيان تخ�ص�ص فيزياء ،ذكر �أن هذه كلما متكنت من هذه الأمور ب�شكل �أف�ضل.

الزميل حممد باكرمان خالل لقاء املهند�س �أحمد فلو�س
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أسباب الشعور بالوحدة وأساليب
التعامل معها «»2-1

مَنر يف حياتنا مبواقف عديدة ،منها ما هو �إيجابي ومنها ما هو �سلبي،
وتَعود هذه املواقف بالت�أثري يف م�شاعرنا ،ما يُعزز من ت�أثريها يف حياتنا
ب�شكل مبا�شر ،ومن �أبرز املَ�شاعر ال�سلبية التي تُ�سبب الإزعاج لدى الفرد،
هي ال�شعور بالوحدة ،حيث اعتدنا على ارتباط م�صطلح الوحدة باالبتعاد
عن الآخرين وال ُعزلة عنهم� ،أو ابتعاد الآخرين عنَّا� ،إال �أن م�صطلح الوحدة
ومعان عديدة يف عامل ال�صحة النف�سية ،لذا؛ �سنبحر معكم
ٍ
له ارتباطات
و�سبل التعامل مع كل منها.
بالوحدة،
ال�شعور
أ�شكال
�
و
أنواع
�
للتعرف �إىل
ُ
ال�شعور بالوحدة نتيجة الدخول يف بيئة جديدة
مكان �إىل
ٍ
ال ي�ستمر الإن�سان يف مكانه طوال ال ُعمر ،حيث ينتقل من
�آخر يف جميع جماالته احلياتية ،على �سبيل املثال قد تتغري املدر�سة
التي يدر�س فيها الطفل ،وقد تنتقل العائلة �إىل �سكن جديد ،وقد يبد�أ
مكان جديد ،وكل ما �سبق يرتبط بتغيريات عديدة يف
ٍ
الفرد العمل يف
حياته خا�ص ًة يف �أمور لطاملا اعتاد على اتباعها ،وهذا التغيري �أحيا ًنا
قد يُ�سبب ال�شعور بالوحدة ،حيث يفتقد الفرد ملن يُ�سانده لي�شعر ب�أنه
يعي�ش يف جتربته اجلديدة وحيدًا ،ولكن ذلك ال يُعد م�شكلة كبرية يف علم
ال�صحة النف�سية ،لأن تلك امل�شاعر هي م�شاعر ق�صرية الأمد ترتبط فقط
بالبدايات ،ولكن �سرعان ما يبد�أ الفرد بالتعرف على حميطه اجلديد،
لتبد�أ امل�شاعر باالختالف �شي ًئا ف�شي ًئا ،وتنتهي الأمور �إىل �أن يبد�أ الفرد
حياته بالتعاي�ش �ضمن البيئة اجلديدة.
ال�شعور بالوحدة نتيجة ُفقدان املُ�شاركة باالهتمامات
قد ينتاب �أحدنا ال�شعور بالوحدة على الرغم من تعدد الأ�شخا�ص من
حوله يف البيئة التي يتواجد فيها ،على �سبيل املثال قد ي�شعر �شخ�ص
بالوحدة وهُو بني �أفراد �أ�سرته ،على الرغم من �أن عددهم لي�س قليلاً  ،و�أن
م�شاعر الود واالحرتام والعاطفة متلأ املنزل� ،إال �أن اختالف الهوايات
واالهتمامات وعدم وجود من يُ�شاركنا فيها يُ�سبب �شعو ًرا بالوحدة ،فكيف
لفرد يهوى الريا�ضة مثلاً �أن يجد املُتعة يف عائلة جلها �أطباء وال يتباحثون
ً
فيما بينهم �إال �ش�ؤون الطب؟ وقد يَكون ً
مرتبطا � ً
أي�ضا يف جل�سة
ال�شعور
حوارية خارج املنزل ،مع الأ�صدقاء مثلاً ً ،حيث يجد الفرد نف�سه خارج
نطاق احلوار كل ًيا.
ال�شعور بالوحدة نتيجة ان�شغال الآخرين من حولك
يعتاد الفرد منّا على منط حياة حمدد ،ويف مرحلة ال�شباب حتديدًا
تَكون عالقات الفرد مع �أ�صدقائه يف �أق��وى مراحلها ،حيث قد يتكرر
اللقاء يوم ًيا ،ما يُ�سهم يف ال�شعور بالراحة جتاه العالقات االجتماعية
وتواجد الآخرين دو ًم��ا بالقرب منَّا� ،إال �أن الأم��ر ال يبقى على ما هُو
عليه ،حيث �سيختلف الأمر مع ُمرور الوقت ،حيث تبد�أ م�شاغل احلياة
بتغيري واقع العالقات ،ويف مقدمتها الزواج وظروف العمل واالرتباطات
االجتماعية يف العائلة ،ما يُغري من واقع العالقة مع الأ�صدقاء ،فقد يجد
الفرد نف�سه �أمام �صعوبة هائلة من �أجل �إعداد جل�سة برفقة الأ�صدقاء
نتيجة الظروف التي تُواجههم ،ما يُ�سبب له ال�شعور بالوحدة ،وترتبط
امل�شاعر بفرتة زمنية حمددة فقط ،وقد ال متر يف حياة الفرد ب�سبب
م�شاغله الدائمة.
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

ً
خطيرا»
اضطرابات النوم قد تسبب «كابوسا

�أثبتت الدرا�سات الطبية �أن الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض الزهامير
يعانون تراكم نوعني من الربوتينات يف �أدمغتهم ،وهي بروينت �أميلويد
بيتا وبروتني تاو.
وتو�صلت الأبحاث ال�سابقة �إىل �أن ا�ضطرابات النوم والأرق تزيد من
م�ستويات بروتني �أميلويد بيتا ،والذي وبح�سب العديد من املواقع ال�صحية
املتخ�ص�صة يعترب امل�سبب الرئي�سي الزهامير� ،إذ مل يكت�شف العلماء �أي
دور مفيد لذلك الربوتنني يف ج�سم الإن�سان ،بل �إن بع�ضهم يعتقد �أنه
عبارة عن جزي ًئا �سيئة ال فائدة منه ،وقد يكون لوجوده عواقب وخيمة.
وترى �أبحاث علمية �أنه يف حال مل يتم التخل�ص منه ب�شكل منا�سب من
الدماغ ،ف�إن هذا الربوتني يرتاكم يف �شكل لويحات تد ّمر نقاط اال�شتباك
الع�صبي التي ت�صل بني اخلاليا الع�صبية ،مما ي ��ؤدي �إىل تدهور يف
القدرات املعرفية للمري�ض وفقدانه الذاكرة.
�أما بروتني تاو ،فيعتقد الباحثون �أن تراكمه ي�ؤدي �إىل ت�سمم الألياف
الع�صبية ،ويف حالة وجود بروتني «بيتا �أمايلويد» ف�إنه ي�سمح بدرجة ما
بفتح الباب النت�شار بروتني «تاو» �إىل مناطق �أخرى باملخ ،مما ي�ؤدي �إىل
انت�شار موت اخلاليا وتدهور الوظائف الإدراكية.
وملعرفة مدى عالقة زي��ادة م�ستويات تاو با�ضطرابات النوم� ،أجرى
فريق علمي يف جامعة �أوب�ساال ال�سويدية ،جتارب على � 15شا ًبا يتمتعون
ب�صحة جيدة ومتو�سط �أعمارهم  22عا ًما ،وف ًقا ملوقع «�سين�س نيوز».
وقام الفريق بقيا�س ن�سبة ذلك الربوتني يف دماء �أولئك ال�شباب الذكور
عقب ليلة نوم هانئة ،و�آخر م�ضطربة ،فوجد ارتفاع تاو بن�سبة  17يف املئة
عند قلة النوم وا�ضطرابه ،مقارنة بن�سبة  2يف املئة يف الأحوال العادية.
وبح�سب املوقع ،ف�إن نتائج الدار�سة ت�ضيف �إىل �أدلة متزايدة على �أن
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمناط نوم متقطعة �أو غري منتظمة هم �أكرث
عر�ضة للإ�صابة مبر�ض الزهامير على مدار عقود.
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بعوض «معدل وراثيا» لمنع انتشار حمى الضنك
ك�����ش��ف��ت درا�����س����ة ح��دي��ث��ة �أن
البعو�ض ميكن «تعديله» وراث� ًي��ا
بهدف منع انت�شار حمى ال�ضنك
بني الب�شر ،وهو �أمر �أثبت �صحته
علماء يف جامعة كاليفورنيا ب�سان
دييغو.
وق���ام العلماء بابتكار بعو�ض
معدل وراث ًيا ،غري قادر على نقل
ح��م��ى ال�����ض��ن��ك �إىل ال��ب�����ش��ر عرب
اللدغات والل�سعات.
و�أو�ضحت �صحيفة «ديلي ميل»
ال�بري��ط��ان��ي��ة �أن ال��ع��ل��م��اء حقنوا
احل�����ش��رات ب��ـ»ب��روت��ي��ن��ات ج��ه��از
املناعة الب�شرية» بهدف حماربة
جميع �أنواع حمى ال�ضنك الأربعة.
وت���اب���ع���ت« :ه����ذه ال�بروت��ي��ن��ات
منعت الفريو�س من التكاثر داخل
البعو�ض ،وه��ذا يعني �أن��ه مل يعد
قويا مبا فيه الكفاية ليتم نقله».
وذك������ر ال���ب���اح���ث���ون �أن ح��ق��ن
الربوتينات امل�ضادة للفريو�سات
يف البعو�ض «يوقف انت�شار املر�ض
بني احل�شرات والب�شر».
ويف هذا ال�صدد ،قال الدكتور

برا�ساد بارادكار ،م�ؤلف م�شارك
يف الدرا�سة�« :إذا �أوقفنا انت�شار
ال��ف�يرو���س ب�ين ال��ب��ع��و���ض ،ف��إن��ن��ا
���س��ن��ح��م��ي م�ل�اي�ي�ن ال��ب�����ش��ر م��ن
الإ�صابة بحمى ال�ضنك».
وح��م��ى ال�����ض��ن��ك م��ر���ض يُنقل

ك�شفت درا�سة حديثة �أن تناول
ال�سكر ينجم عنه «���ص��دم��ة» مثل
تلك الناجمة عن جرعة خمدرات
قوية ،فقد وجد باحثون �أن جرعة
واحدة فقط من ال�سكر تن�شط نظام
م�ستقبل �أ�شباه الأفيون يف الدماغ،
كما �أن اال�ستهالك املطول لل�سكر
ي�سبب تغيريات كبرية يف �إط�لاق
الدوبامني.
و�أج�������رى ب���اح���ث���ون يف ج��ام��ع��ة
�آرهو�س يف الدمنارك جتربة على

اخل��ن��ازي��ر ،حيث ق��ام��وا بتغذيتها
بال�سكر املذاب ،ثم فح�صوا �أدمغتها
على م��دار  12ي��و ًم��ا ،ووج���دوا �أن
ال�سكر ت�سبب يف ت��غ�يرات جذرية
يف ن��ظ��ام ال��دوب��ام�ين وم�ستقبالت
�أ�شباه الأفيون يف الدماغ ،متا ًما مثل
�آث��ار تعاطي املخدرات التي ت�سبب
الإدم���ان ،وف ًقا ملا ذكرته �صحيفة
ميرتو الربيطانية.
وقال الأ�ستاذ يف جامعة �آرهو�س
ال��دمن��ارك��ي��ة مايكل وي��ن�تردال «ال
�شك �أن ال�سكر له العديد من الآثار

ب��ال��ب��ع��و���ض ،وي�������ؤدي �إىل حمى
���ش��دي��دة وط��ف��ح ج��ل��دي و�أمل يف
املفا�صل والع�ضالت.هذا وميكن
�أن ي������ؤدي �أح����د �أ����ش���ك���ال حمى
ال�ضنك ال�شديدة واملعروف با�سم
«حمى ال�ضنك النزفية» �إىل نزيف

وانخفا�ض مفاجئ يف �ضغط الدم
ويف بع�ض الأحيان �إىل الوفاة.
وي��ه��دد ه���ذا امل��ر���ض��� ،س��ن��و ًي��ا،
�صحـة وحياة املاليني من النا�س
ال��ذي��ـ��ـ��ن ي��ع��ي�����ش��ـ��ون يف ال��ب��ل��دان
احلارة.

«صدمة السكر» ال تقل خطورة عن «صدمة المخدرات»

الف�سيولوجية ،وهناك العديد من
الأ�سباب التي جتعله غري �صحي،
واال�ستنتاج وا�ضح ،فهو ي�ؤثر على
اجلزء اخلا�ص باملكاف�أة يف الدماغ
بطرق م�شابهة لتلك التي لوحظت
ع��ن��د ت��ع��اط��ي امل���خ���درات امل�سببة
للإدمان».
و�أو���ض��ح وي��ن�تردال �أن��ه بعد 12
يو ًما فقط من تناول ال�سكر ،ظهرت
تغيريات كبرية يف نظام الدوبامني
م�ستقبل �أ�شباه الأفيون يف الدماغ،
م�ضي ًفا �أنه «يف الواقع ،مت تن�شيط

نظام م�ستقبل �أ�شباه الأفيون ،وهي
ذل���ك اجل����زء م��ن ك��ي��م��ي��اء ال��دم��اغ
املرتبط بالرفاهية وال�سرور».
وال �شك �أن ت��أث�ير ال�سكر على
نظام الدوبامني وم�ستقبل �أ�شباه
الأفيون �أمر مثري للقلق ،من الناحية
الطبية ،لأن هذا قد يعني �أنه يخرب
اجلزء اخلا�ص باملكاف�أة يف الدماغ،
ال��ذي يطلق ال��دوب��ام�ين وم�ستقبل
�أ�شباه الأفيون عندما يواجه املرء
ريا لل�سرور
�شيئا مثريا للبهجة �أو مث ً
واملرح.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن����ه مت رب��ط
م�شاكل �إنتاج الدوبامني يف الدماغ
ب ��أم��را���ض م��ث��ل االك��ت��ئ��اب وم��ر���ض
ال�شلل الرعا�ش.
وق��ال وينرتدل�« :إذا كان ال�سكر
ميكن �أن يغري ن��ظ��ام امل��ك��اف ��أة يف
ال��دم��اغ بعد  12ي��وم��ا ف��ق��ط ،كما
ر�أينا يف حالة اخلنازير ،فيمكنك
�أن تتخيل �أن املحفزات الطبيعية
مثل التعلم �أو التفاعل االجتماعي
�سترتاجع و�سيحل حملها ال�سكر ،و/
�أو غريها من املحفزات ال�صناعية».
و�أ�ضاف« :نحن جمي ًعا نبحث عن
’تدفق‘ الدوبامني ،و�إذا كان هناك
�شيء مينحنا ’دفعة‘ �أف�ضل �أو �أكرب،
فهذا ما نختاره».

«اإلنتان» مسؤول عن  20%من الوفيات بالعالم
يت�سبب الإنتان «تعفن الدم» وهو
مر�ض خطري يرتافق مع ق�صور يف
وظائف الأع�����ض��اء ،بوفاة �شخ�ص
من كل خم�سة يف العامل� ،أي �ضعف
الن�سبة التي كان يُعتقد بها �سابقاً،
وفق درا�سة حديثة ن�شرت نتائجها
جملة «ذي الن�ست».
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن التهابات
امل����ج����اري ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة ال�����س��ف��ل��ي��ة
«كالتهاب ال�شعب الهوائية والتهاب
الق�صيبات والإنفلونزا وااللتهاب
ال��رئ��وي» ،هي امل�سببات الفرعية
الأك��ث�ر ���ش��ي��وع �اً ل��ه��ذه ال��وف��ي��ات،
وخل�صت ال��ت��ق��دي��رات �إىل وق��وع
 48.9مليون حالة �إنتان يف العامل
�سنة  2017و 11مليون وف��اة� ،أي
ُخم�س الوفيات يف العامل.
وت�����س��ج��ل �أك��ث�ر م���ن  %40من
احل���االت اجل��دي��دة ل��دى الأط��ف��ال
دون �سن اخلام�سة ،وحت�صل حاالت
الإن���ت���ان ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف �أع�����ض��اء

���ش��خ�����ص م���ا ع���ن ال��ع��م��ل ب�����ص��ورة
�صحيحة ب�سبب تفاعل التهابي
م��ف��رط ج����راء الإ����ص���اب���ة مب��ر���ض
خ��ط�ير ،وع��ن��دم��ا ال ي������ؤدي ه��ذا
االختالل الذي قد يكون فتاكاً �إىل
وفاة املري�ض ،قد يت�سبب بحاالت

�إعاقة دائمة.
و���س��ج��ل��ت الأك�ث�ري���ة ال�ساحقة
م���ن احل����االت  %85يف 2017
يف ب��ل��دان ذات دخ��ل �ضعيف �أو
وخ�صو�صا يف �إفريقيا
متو�سط،
ً
جنوب ال�صحراء وج��زر املحيط

ال��ه��ادئ اجلنوبي ق��رب �أ�سرتاليا
وج��ن��وب �آ���س��ي��ا و�شرقها وجنوب
�شرقها.
وتراجع العدد ال�سنوي للم�صابني
بالإنتان خالل العقدين املا�ضيني
بن�سبة تفوق  %50يف العامل .مع
ذلك ،ي�ساهم الإنتان يف ما يقرب
من  %20من كل الوفيات امل�سجلة
�سنوياً يف العامل� ،أي �أكرث من 20
وف���اة يف ال��دق��ي��ق��ة ،ع��ل��ى م��ا ورد
يف تعليق يف املجلة للأخ�صائيني
الأمريكيني جوردان كيمبكر وغريغ
مارتنز.
وحذر الباحثون من عدد وفيات
«�أعلى بكثري من امل�ستوى املتوقع
ب��ح�����س��ب ال��ت��ق��دي��رات ال�����س��اب��ق��ة،
خ�صو�صاً ل��ك��ون الإن���ت���ان مر�ضاً
ميكن تفاديه ومعاجلته» ،وفق املعد
الرئي�سي للدرا�سة حم�سن نقوي
من معهد «�أي� .إت�ش� .إم� .إي» يف
جامعة وا�شنطن.
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تقنية

آبل تعترف بمشاركة بيانات عمالئها مع الحكومة األمريكية

�أ����ص���درت �آب���ل ت��ق��ري��ره��ا ن�صف
ال�سنوي اجلديد لل�شفافية ،والذي
ت�ضمن تفا�صيل ح��ول ع��دد ون��وع
طلبات احلكومة واجلهات اخلا�صة
للح�صول على معلومات العمالء
التي تلقتها ال�شركة على امل�ستوى
العاملي ،وقالت ال�شركة� :إنها تلقت
 3619طلب ح�ساب من احلكومة
الأم�يرك��ي��ة يف الن�صف الأول من
عام  ،2019مما ي�شكل قفزة بن�سبة
 %36باملقارنة مع الأ�شهر ال�ستة
ال�سابقة.
ووف��� ًق���ا ل��ل�����ش��رك��ة ،ف�����إن طلبات
احل�ساب التي يتم �إر�سالها عندما
ي�شتبه م�س�ؤولو تطبيق القانون يف
ن�شاط غري قانوين ،عاد ًة ما تبحث
عن تفا�صيل ح�سابات العمالء على
� iTunesأو  ،iCloudمثل اال�سم
والعنوان ،و�أحيا ًنا حمتوى ،iCloud
م��ث��ل ال�������ص���ور امل���خ���زن���ة وال�ب�ري���د
الإل���ك�ت�روين وال��ن�����س��خ االحتياطي
جلهاز  iOSوج��ه��ات االت�صال �أو
التقوميات.

وزودت �آب����ل احل��ك��وم��ة ببع�ض
املعلومات على الأقل عن احل�ساب
املعني بالن�سبة �إىل  %90من هذه
�اع��ا عن
الطلبات ،مم��ا �شكل ارت��ف� ً

منذ �أب��رم��ت «في�سبوك» �صفقة
���ش��راء «وات�����س��اب» يف ع��ام 2014
م��ق��اب��ل  22م��ل��ي��ار دوالر ،ث���ارت
ال��ت�����س��ا�ؤالت ب�����ش��أن الكيفية التي
�سيجني ب��ه��ا «ال��ع��م�لاق الأزرق»
الأرباح من وراء تطبيق الرتا�سل.
ويف �أك�ثر م��ن منا�سبة� ،أ���ش��ارت
تكهنات �إىل �أن «في�سبوك» ينوي
�إ�ضافة الإعالنات �إىل «وات�ساب»،
ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن حت����وي����ل امل��ن�����ص��ة
االجتماعية �إىل م�صدر رب��ح ،وهو
بالفعل ما كانت ال�شركة تنوي فعله
يف  ،2020وهو ما كان م�صدر قلق
مل�ستخدمي التطبيق ،لكن يبدو �أن
اخلطة توقفت.
فقد ك�شفت �صحيفة «وول �سرتيت
جورنال» الأمريكية� ،أن «في�سبوك»
حل الفريق الذي كان يدر�س كيفية
تو�صيل ال��ر���س��ائ��ل الإع�لان��ي��ة �إىل
م�ستخدمي «وات�������س���اب» ،و�أل��غ��ت
الفكرة ولو لفرتة م�ؤقتة.
وق��ال متحدث با�سم «في�سبوك»
�إن الإع�ل�ان���ات ق��د ت��ك��ون «ف��ك��رة
امل�ستقبل» ،لكن دون �أن يحدد �إطارا

زمنيا لتطبيقها يف «وات�ساب».
لكن على اجلانب الآخ��ر ،قالت
«في�سبوك» �إنها قد تفكر يف طرق
�أخ����رى جل��ن��ي الأرب�����اح ع��ن طريق
«وات�ساب» ،مثل جعله قناة لالت�صال

ب�ين ال�����ش��رك��ات وعمالئها مبقابل
م��ادي� ،أ�سوة بتطبيق «وي ت�شات»
ال�صيني.
ويعد «وات�ساب» تطبيق الرتا�سل
الأو�سع انت�شا ًرا على م�ستوى العامل،

اكت�شفت وك��ال��ة الأم���ن القومي
الأم�يرك��ي��ة ثغرة �أمنية خطرية يف
نظام ت�شغيل «وي��ن��دوز  »10ال��ذي
ت�����ص��دره ���ش��رك��ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت،
م��ن �ش�أنها �أن ت�سمح للمخرتقني
الإل��ك�ترون��ي�ين اع�ترا���ض ات�صاالت
تبدو �آمنة .لكن بدالً من ا�ستغالل
ت��ل��ك ال��ث��غ��رة خل��دم��ة احتياجاتها
اال�ستخباراتية� ،أبلغت وكالة الأمن
القومي مايكرو�سوفت كي تتمكن

من �إ�صالح النظام للجميع.
و�أ���ص��درت �شركة مايكرو�سوفت
حتدي ًثا جمان ًيا لعالج الثغرة الأمنية،
و�أ���ش��ادت بالوكالة الكت�شافها تلك
الثغرة .وذكرت ال�شركة �أنها مل تر �أي
دليل على �أن خمرتقني ا�ستخدموا
التقنية ،التي ا�ستخدمتها وكالة
الأم��ن القومي ،م�شرية �إىل �أن �أي
مهاجم قد ي�ستغل نقطة ال�ضعف
الأمنية عن طريق ا�ستخدام �شهادة

توقيع زائفة كي يبدو امللف وك�أنه من
م�صدر موثوق به.
وق���ال���ت ال�����ش��رك��ة« :ل���ن ي��ع��رف
امل�ستخدم امللف اخلبيث لأن التوقيع
ال��رق��م��ي �سيبدو وك ��أن��ه ق���ادم من
م�صدر موثوق به».
وبح�سب مايكرو�سوفت ،ف�إنه
�إذا مت��ك��ن خم�ت�رق م��ن ا�ستغالل
تلك الثغرة بنجاح ف�سيتمكن من
�شن «هجمات الو�سيط» ،ن��وع من

ن�سبة  %88خالل الفرتة ال�سابقة،
كما ذكرت ال�شركة امل�صنعة لهواتف
�آيفون �أن الطلبات ت�شمل �أكرث من
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تأجيل فكرة «اإلعالن» على «واتساب»

قيا�سي �آخر.
وي ��أت��ي ه��ذا التقرير يف خ�ضم
مواجهة ب�ين �آب��ل و�إدارة الرئي�س
الأم�يرك��ي ،دون��ال��د ت��رم��ب ،ب�ش�أن

اخل�صو�صية وال�سالمة العامة ،والتي
عادت �إىل الظهور هذا الأ�سبوع بعد
�أن رف�ضت ال�شركة م�ساعدة مكتب
التحقيقات ال��ف��ي��درايل على فك
ت�شفري هواتف �آيفون عائدة ملكيتها
�إىل �أح��د مطلقي ال��ن��ار يف ح��ادث
جماعي.
وات���ه���م وي���ل���ي���ام ب�����ار ،امل��دع��ي
ال��ع��ام الأم�ي�رك���ي� ،آب���ل و���ش��رك��ات
التكنولوجيا الأخ��رى بعدم القيام
مب��ا يكفي للم�ساعدة يف �إن��ف��اذ
ال��ق��ان��ون يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ،وع�بر
املدعي العام الأمريكي على وجه
ال��ت��ح��دي��د ع��ن �إح��ب��اط��ه م��ن ع��دم
رغ��ب��ة �آب���ل يف �إن�����ش��اء ب��اب خلفي
ي�سمح للم�س�ؤولني بالو�صول �إىل
املعلومات امل�شفرة املخزنة على
�أجهزة العمالء.
ومع ذل��ك ،ي�شري تقرير �شفافية
�آبل �إىل �أنها كانت ت�ستجيب ب�شكل
عام �إىل حد كبري لطلبات احلكومة
من �أجل احل�صول على املعلومات،
وي��ق��ال �إن بع�ض م�����س��ؤويل مكتب

17
15
التحقيقات ات��خ��ذوا جانب �شركة
�آبل يف احلالة الأخرية ،م�ؤكدين �أن
ال�شركة قد قدمت م�ساعدة كبرية.
ودافعت ال�شركة عن ا�ستخدامها
للت�شفري ق��ائ��ل� ًة يف ب��ي��ان« :تتمتع
�سلطات تطبيق القانون بالو�صول
�إىل امل��زي��د م��ن البيانات �أك�ثر من
�أي وقت م�ضى يف التاريخ ،لذلك ال
يتعني على الأمريكيني االختيار بني
�إ�ضعاف الت�شفري وحل التحقيقات،
ون�شعر بقوة �أن الت�شفري �أمر حيوي
حلماية بلدنا وبيانات امل�ستخدمني
لدينا».
وج���دد اجل���دل ال��دائ��ر ب�ين �آب��ل
واحل���ك���وم���ة امل���خ���اوف ب�ي�ن دع���اة
اخل�صو�صية من �أن �إن�شاء �أب��واب
خلفية من �ش�أنه �أن يقو�ض ال�سالمة
العامة ،بينما يجادل خ�براء الأمن
ب�أن احلكومة لديها بالفعل القدرة
على الو�صول �إىل الأجهزة امل�شفرة
دون م�ساعدة �آبل.
امل�صدرaitnews :

وضع الطيران يجنبك
الفواتير الباهظة عند السفر

وي�ستخدمه نحو  300مليون �شخ�ص
يف �إر�سال الر�سائل الن�صية �أو �إجراء
املكاملات ال�صوتية �أو الفيديو.
امل�صدرskynewsarabia :

ثغرة أمنية خطيرة في «ويندوز »10

االخرتاق ،حيث يت�سلل املهاجم بني
متحاورين يف �شبكة دون علم كل
منهما ،ويفك �شفرة معلومات �سرية
على قائمة ات�صاالت امل�ستخدم.
وبع�ض احلا�سبات �سوف تعالج
امل�شكلة بها ب�شكل �آيل� ،إذا كان خيار
التحديث التلقائي مفعل بها� ،أما
احلا�سبات الأخ��رى ميكن معاجلة
امل�شكلة بها يدو ًيا.
امل�صدرskynewsarabia :

يتعر�ض العديد من امل�سافرين �إىل م�شاكل �صادمة تتمثل يف
فواتري باهظة التكلفة على الرغم من �أن الهاتف كان موجودًا �ضمن
الأمتعة ومل يتم ا�ستخدامه �أب �دًا ،لكن وجود الهاتف خارج و�ضع
الطريان �سمح له باالرتباط ب�شبكة دولية.
�أحد امل�سافرين دفع ر�سو ًما ت�صل �إىل  1450دوال ًرا �أمريك ًيا� ،أي
�ضعف �سعر تذكرة ال�سفر عرب املحيط الأطل�سي ،وذلك على الرغم
من �أنه مل ي�ستخدم الهاتف مطل ًقا لإجراء �أو تلقي مكاملات ،لكن
الهاتف ح�صل على الإ�شارة تلقائ ًيا من خالل هوائي الطائرة مرو ًرا
بالأقمار ال�صناعية �إىل �شبكة �أر�ضية.
رغم �أن هناك قوانني حتدد ر�سوم التجوال اخلارجي� ،إال �أن
القانون ال ينطبق على �شبكات الأقمار ال�صناعية على الطائرات
وال��ق��وارب ،والتي تفر�ض �أ�سعا ًرا �أعلى على البيانات ما مل يقم
العمالء ب�إغالق خدمة جتوال البيانات ،و�أو�ضحت �شركة االت�صاالت
� O2أن��ه يجب على العمالء �إيقاف ت�شغيل جت��وال البيانات قبل
ركوب العبارات ملنعهم من االت�صال بخدمات الأقمار ال�صناعية.
ويف ظل تزايد ال�ضغط على �شركات املحمول وم�شغلي العبارات
لتوفري خدمات الإنرتنت ،ف�إن عددًا متزايدًا من الركاب يواجهون
امل�شاكل ،حتى دون مل�س الهاتف ،وميكن �أن تتجاوز التكلفة 13
دوال ًرا �أمريك ًيا لكل ميجابايت ،وهو احلجم املطلوب لت�صفح �صفحة
ويب واحدة.
وقد ترتفع التكلفة ب�شكل كبري جدًا يف حالة مرور القارب �أو
الطائرة بالقرب من احلدود الوطنية ،حيث يجري �ضبط الهواتف
املحمولة اللتقاط �أق��وى �إ�شارة ،ويف حال التقاط �إ�شارة من بلد
خ��ارج��ي ،ف ��إن امل�ستخدم يدفع ر�سوم جت��وال دويل ،وال يح�صل
امل�ستخدم يف املقابل على ر�سائل ن�صية تلقائية من موفر اخلدمة
لتحديد ر�سوم التجوال.
ولتجنب الر�سوم الإ�ضافية يجب و�ضع اجلهاز على و�ضع الطريان
�إن كنت يف اجلو �أو يف البحر ،وذلك لأنه ب�إمكان الهاتف املحمول
االت�صال ب�شبكة يف بلد خارجي �أو بنظام �ساتلي على منت ال�سفينة
التي ت�ستقلها �أو �سفينة جماورة ،وميكنك تقدمي �شكوى �إذا �شعرت
�أنه قد مت فر�ض ر�سوم غري عادلة ومل تتمكن من حل امل�شكلة مع
مزود اخلدمة اخلا�ص بك.
امل�صدرalarabiya :
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

جسور التعاون ..من يبادر أوال للشراكة؟

مدير اجلامعة يزور كلية اللغات والرتجمة ويتفقد مرافقها

من �ضمن  5مذكرات ..

وزير الداخلية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين
«الجوازات» وجامعة الملك سعود

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،
يف مكتبه بديوان الوزارة الأ�سبوع املا�ضي ،توقيع
 5مذكرات تفاهم بني املديرية العامة للجوازات

وك��ل م��ن جامعة امللك �سعود ،والهيئة العامة
للريا�ضة ممثلة ب��االحت��اد ال�سعودي للريا�ضة
املجتمعية ،وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
و�شركة العلم لأم��ن املعلومات ،والهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطني.
وت�ضمنت م��ذك��رات ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ع��اون بني
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات واجل��ه��ات امل��وق��ع
معها يف جم��االت التدريب و�إع���داد الدرا�سات
واال���س��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة والإداري�����ة
والإعالمية واال�سرتاتيجية� ،إىل جانب التعاون
يف اجلوانب التعليمية والأكادميية والريا�ضية مبا
ي�سهم يف ا�ستمرار رقي م�ستوى الأداء ملن�سوبي
اجلوازات.
وق��د وقعت م��ذك��رات التفاهم ب�ين املديرية
العامة للجوازات ،والهيئة العامة للريا�ضة ممثلة
باالحتاد ال�سعودي للريا�ضة املجتمعية بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز بن

تركي الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للريا�ضة ،حيث وقعها �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد بن الوليد بن طالل بن عبدالعزيز
رئي�س االحتاد ال�سعودي للريا�ضة املجتمعية.
فيما وق��ع امل��ذك��رة الثانية م��ن جامعة امللك
�سعود معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن العمر ،يف حني وقع املذكرة الثالثة
معايل رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
الدكتور عبداملجيد بن عبداهلل البنيان .وجاء
توقيع امل��ذك��رة ال��راب��ع��ة م��ع �شركة العلم لأم��ن
املعلومات التي مثلها الرئي�س التنفيذي لل�شركة
الدكتور عبدالرحمن بن �سعد اجل�ضعي ،يف حني
جاء توقيع املذكرة اخلام�سة مع الهيئة العامة
لل�سياحة والرتاث الوطنـي ومثلها مدير ال�ش�ؤون
القانونية عبيد بن عبدالرحمن ملحان ،كما مثل
املديرية العامة للجوازات يف توقيع املذكرات
مدير عام اجلوازات اللواء �سليمان اليحيى.

فريق جراحي ينجح في استئصال المريء لخمسيني
باستخدام الروبوت

كتب :عبدالرحمن املن�صور
مت���ك���ن ف���ري���ق ط���ب���ي ���س��ع��ودي
مب�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د اجلامعي
يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود من ا�ستئ�صال املريء ملري�ض
يف الثانية واخلم�سني م��ن عمره
با�ستخدام الرجل الآيل «الروبوت»
يف ع��م��ل��ي��ة ن�����ادرة ع��ل��ى م�ستوى
املنطقة.
و�أو�����ض����ح ا���س��ت�����ش��اري ج��راح��ة
ال�صدر وامل��ريء الدكتور �صالح بن
عبدالرحمن النا�صر �أن املري�ض
ك��ان ي��ع��اين م��ن �صعوبة يف البلع،
ومت ت�شكيل ف��ري��ق طبي لدرا�سة
احلالة ،حيث تبني وج��ود ورم غري

حميد �أ�سفل املريء ،وبعد خ�ضوعه
لعدد من جل�سات العالج الكيميائي
والإ�شعاعي� ،أقر التدخل اجلراحي
للحالة.
و�أكد الدكتور النا�صر �أن العملية
�أج��ري��ت على مرحلتني با�ستخدام
ال����روب����وت؛ الأوىل يف ال��ت��ج��وي��ف
البطني والثانية يف اجلهة اليمنى
للتجويف ال�صدري عن طريق �شقوق
جراحية �صغرية ب�أقل من � 1سم لكل
ريا �إىل �أن املري�ض
�شق جراحي ،م�ش ً
يتمتع ب�صحة وع��اف��ي��ة ويف ط��ور
الت�شايف بعد بف�ضل اهلل ،مقدماً
���ش��ك��ره ل��ل��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي امل�����ش��ارك
وفريق التخدير.

حتمل �أخبار التعاون بني وحدات اجلامعة –خا�صة الأكادميية-
الكثري من التفا�ؤل ملن�سوبيها ،ولعل �أبرز �أنواع التعاون مع معهد
امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية ،ففي كل مرة
نن�شر �أخبا ًرا مثل هذا التعاون ،فهذا يعني االنفتاح على املجتمع
واالنتقال من و�صم التنظري �إىل ف�ضاء املمار�سة والتطبيق.
وم��ع ك��ل ه��ذا ال��ت��ف��ا�ؤل تظل ه��ذه الأخ��ب��ار حم���دودة لبع�ض
الوحدات ،و�أخرى حتظى بن�صيب الأ�سد ،وهذا التفاوت يثبت �أن
جهود الت�سويق واالنفتاح على بقية م�ؤ�س�سات املجتمع والتعاون
معها ما هو �إال نتيجة لتحرك الأق�سام العلمية �أكرث من حتركات
املعهد ،واملعهد م�ستمر يف عطاء متجدد ،ولكن ال يلبي كل
طموحات الأق�سام العلمية.
ومتثل دعوة عميد كلية العلوم الأ�ستاذ الدكتور نا�صر الداغري
لعميد املعهد الدكتور عبداهلل الثابت للتعرف على ما متلكه الكلية
منوذجا متكر ًرا ملا متلكه
من كفاءات ب�شرية وخمتربات علمية
ً
اجلامعة من كنوز حتتاج �إىل ت�سويق من جديد ويتما�شى مع نظام
اجلامعات ،وهي فر�صة للمعهد �أن يعقد �شراكة ا�سرتاتيجية
متعددة الأطراف مع �أق�سام الإعالم والت�سويق واالجتماع وعلم
النف�س واالقت�صاد من �أجل ق��راءة الفر�ص اال�ستثمارية بر�ؤية
�شاملة ع�سى �أن تكون نواة لل�شراكة �أو ت�أ�سي�س �إحدى �شركات
اجلامعة لالقت�صاد املعريف ..فهل تتحقق؟ ومن �سيبادر؟
altayash@ksu.edu.sa

تطوير وتبادل خبرات مع
«الزكاة والدخل»

انطالقاً من مبد�أ التعاون القائم وامل�ستمر بني م�ؤ�س�سات التعليم
وقطاعات الدولة ،لال�ستفادة وتبادل اخلربات واال�ست�شارات التخ�ص�صية،
وحتقيقاً للم�صلحة العامة وم�ساهمة يف تنمية الوطن وخدمة املجتمع،
وتوفري الفر�ص الوظيفية مبا يلبي احتياجات �سوق العمل؛ وقعت جامعة
امللك �سعود والهيئة العامة للزكاة والدخل  -نهاية الف�صل الدرا�سي الأول
للعام 1441هـ  -مذكرة تفاهم تهدف �إىل تطوير برامج م�شرتكة وتبادل
اخل�برات ذات ال�صلة بالزكاة وال�ضريبة وفق الأنظمة واللوائح املعمول
بها ،وذلك يف عدد من اجلوانب كاجلانب املحا�سبي وال�شرعي والقانون
ال�ضريبي والقانون العام.
و�أ�شار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي� ،إىل �أن اجلامعة ت�سعى من خالل هذه املذكرة �إىل التعاون بالربامج
املتخ�ص�صة يف الزكاة وال�ضريبة ،والدورات التدريبية املتعلقة بهذا املجال،
وبرامج توظيف اخلريجني املتميزين ،وبرامج التدريب التعاوين للطالب،
و�إعداد درا�سات تخ�ص�صية اقت�صادية تخدم جمايل الزكاة وال�ضريبة مبا ال
يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح املعمول بها.
و�أكد د .النمي ا�ستعداد اجلامعة للم�شاركة يف تقدمي دورات تدريبية
وور�ش عمل ملن�سوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل بح�سب املذكرة� ،إ�ضافة
�إىل تنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات والتعاون يف جمال اال�ست�شارات البحثية
والعلمية حول ا�سرتاتيجية الزكاة وال�ضرائب وفق ر�ؤية اململكة .2030

