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أكثر من 800 مستفيد من »أسبوع 
اإلرشاد المهني« 

الأوىل  28 جمادى   - 24 الفرتة  املهني خالل  الإر�شاد  اأ�شبوع  تنظيم فعاليات  مت 

1441هـ املوافق 19 - 23 يناير 2020م، وذلك �شمن فعاليات اأ�شبوع املهنة 2020 
اقتدار واحرتافية، وقد  املهنة بكل  اأ�شبوع  تاأهيل الطالب والطالبات حل�شور  بهدف 

ا�شتفاد من فعاليات هذا الأ�شبوع اأكرث من 800 طالب وطالبة من خالل تقدمي اإر�شاد 

مهني لتحكيم ال�شري الذاتية واملقابالت ال�شخ�شية وور�ش عمل ولقاءات حوارية مع 

عدد من بيوت اخلربة وجهات العتماد املهني املانحة.

اأن  اأكــد  املهنة،  لأ�شبوع  التنفيذية  لالأعمال  العام  املن�شق  ال�شعالن  اأن�ش  الدكتور 

اأ�شبوع الإر�شاد املهني يهدف اإىل م�شاعدة الطالب والطالبات وتهيئتهم لال�شتفادة من 

اإىل  الفر�ش التي يوفرها #اأ�شبوع_املهنة2020 والذي �شيلي هذا الأ�شبوع، م�شرياً 

توفر برامج اإر�شادية وور�ش عمل للتعريف ببع�ش الرخ�ش املهنية والعتمادات املحلية 

والدولية وا�شت�شافة رواد اأعمال لنقل التجارب واخلربات.

عقدت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير 

لأع�شاء  الثامنة  التن�شيطية  العمل  ور�شة 

باجلامعة  املعتمدين  املــراجــعــن  جمل�ش 

مب�شاركة  املا�شي  الأربعاء   ،KSU-BOA
50 مراجعاً معتمداً ميثلون 16 كلية وعمادة 
تاأهيل  اإىل  الــور�ــشــة  وهــدفــت  بــاجلــامــعــة، 

اأكرث  ملراجعة  املعتمدين  املراجعن  جمل�ش 

اجلامعة  بكليات  اأكادميياً  برناجماً   32 من 

الأكادميي  لالعتماد  املطورة  املعايري  وفق 

تقومي  هيئة  اأ�ــشــدرتــهــا  الــتــي  الــرباجمــي 

وت�شمن  2018م،  عــام  والتدريب  التعليم 

برنامج الور�شة عدداً من املو�شوعات املهمة 

واملعايري  اجلــودة،  اإدارة  نُظم  اأبــرزهــا:  من 

الــرباجمــي،  الأكــادميــي  لالعتماد  املــطــورة 

ــة الــداخــلــيــة  ــراجــع وحتـــديـــث عــمــلــيــات امل

والتقييم با�شتخدام نظام »اإتقان«، ومناق�شة 

كما  املقبلة،  املرحلة  خــالل  العمل  اآلــيــات 

ت�شمن الربنامج تكرمي عدد من املراجعن 

املعتمدين باجلامعة.

نائب أمير الرياض يرعى انطالق أسبوع المهنة.. غدًا
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16 كلية وعمادة شاركت في ورشة المراجعين 

المعتمدين



ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ق��اء 

امل�ستجدين  ل��ل��ط��اب  ال��ت��ع��ري��ف��ي 

للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف 

وذل��ك  اجلامعي1441/1440ه�، 

ي����وم االث���ن���ن 1441/5/25ه����������� 

الدكتور عبداهلل بن عطية  بح�سور 

املجتمع  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ال���زه���راين 

االأق�سام،  وروؤ���س��اء  الكلية  ووك���اء 

التدري�س، وجمع من  واأع�ساء هيئة 

طاب الكلية.

عميد  ح����ّث  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  يف 

من  اال�ستفادة  على  الطاب  الكلية 

واحلوافز  والت�سهيات  االإمكانات 

التي توفرها اجلامعة والكلية وحثهم 

على بذل اجلهد واالجتهاد ليكونوا 

ووطنهم،  جامعتهم  ميثل  من  خري 

اإىل  �سعت  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأو����س���ح 

توفري البيئة التعليمية املنا�سبة التي 

املعريف  الطالب  حت�سيل  يف  ت�سهم 

لهم  ووف���رت  وال�سلوكي  وامل��ه��اري 

يف  ركز  كما  التميز.  و�سائل  جميع 

للطالب  النجاح  حماور  على  كلمته 

واحل�سور  الف�سلي،  املعدل  وه��ي: 

اإىل  اإ�سافًة  للمحا�سرات،  الفعلي 

يف  الفاعلة  الطالب  م�ساركة  مدى 

االأن�سطة الطابية.

ال����زه����راين  د.  ح�����ّث  ك����ذل����ك 

ال���ط���اب ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة من 

توفرها  التي  التدريبية  ال���دورات 

من  لطابها  ب�سورة جمانية  الكلية 

والتوظيف  ال��ت��دري��ب  وح��دة  خ��ال 

ي�سهم يف  ال���ذي  االأم���ر  امل�����س��ان��دة، 

انخراطهم  و�سهولة  مهاراتهم  �سقل 

اال�ستفادة  وكذلك  العمل  �سوق  يف 

من اخلدمات واملرافق التي وفرتها 

اأكد  كما  لهم،  �سعود  امللك  جامعة 

وحدة  من  الطاب  ا�ستفادة  اأهمية 

االإر�ساد االأكادميي و�سرورة مراجعة 

املر�سدين، الأّن ذلك ي�سهم يف تقدمي 

االإر�ساد والتوجيه املنا�سب للطالب. 

الدكتور  ا�ستعر�س  جانبه  م��ن 

�سغري ال�سغري وكيل الكلية لل�سوؤون 

االأكادميية اأبرز الق�سايا التي تواجه 

الطاب خال م�سريتهم الدرا�سية، 

زي���ادة وعي  اإىل  واأه��م��ه��ا احل��اج��ة 

ال��ط��اب ب��امل��ق��ررات االخ��ت��ي��اري��ة، 

للخطة  وف��ق��اً  اجتيازها  و���س��رورة 

تلك  ت��وزي��ع  تبن  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة 

املقررات على اأربعة ف�سول درا�سية 

بعد اإنهاء الف�سل امل�سرتك، ومعرفة 

ت�����س��ت��وج��ب ف�سل  ال��ت��ي  احل�����االت 

اإنذار  على  ح�سوله  ومنها:  الطالب 

اأو ح�سوله  اأك��ادمي��ي ث��اث م��رات، 

�سنة  املدة، وهي  اإن��ذار �سعف  على 

وفقاً لنظام اجلامعة.

ويف ختام اللقاء الذي �سهد كثافة 

ع��ال��ي��ة يف احل�����س��ور مت��ت اإت��اح��ة 

االأ�سئلة  ل��ط��رح  للطاب  الفر�سة 

االأ�سئلة  تلك  ع��ن  االإج��اب��ة  ومت��ت 

الكلية  ووكيل  الكلية  قبل عميد  من 

�سوؤون  ومدير  االأكادميية  لل�سوؤون 

الطاب بالكلية.
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التمريض بكلية  األكاديمية  الجوانب  مناقشة 

تحصل  الطارئة«  الطبية  »الخدمات 
»CAAHEP« اعتماد على 

بدعوة من عميد كلية العلوم  الدكتور نا�سر الداغري �سارك الدكتور 

 عبداهلل بن اأحمد الثابت عميد معهد امللك عبداهلل  للبحوث والدرا�سات 

اال�ست�سارية يف اجتماع جمل�س  كلية العلوم املنعقد يوم االثنن املوافق 

  1441/5/25ه�. 

وخال االجتماع مت بحث مد ج�سور التوا�سل وتعزيز اأوجه التعاون 

كفاءات  ب�سرية،  من  العلوم  كلية  متتلكه  ملا  نظراً  الكلية  واملعهد،  بن 

وخمتربات، وبنية حتتية، واأجهزة حديثة. كما مت  مناق�سة العديد من 

املو�سوعات ذات االهتمام  امل�سرتك. 

وبعد انتهاء االجتماع  قام عميد معهد امللك عبداهلل  بزيارة املخترب 

املركزي يف الكلية، واطلع على  اإمكانياته وما يحتويه من اأجهزة عالية 

اجلودة،  واإمكانيات كبرية. 

عميد معهد البحوث 
والدراسات يزور كلية 

العلوم

التمري�س  ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  اج��ت��م��ع 

حمود  الدكتور  االأكادميية  لل�سوؤون 

التدري�س،  هيئة  باأع�ساء  احلربي 

وذلك يوم االثنن 1441/05/25ه�، 

مناق�سة  اإىل  االج��ت��م��اع  وه����دف 

اجل���وان���ب االأك���ادمي���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وا�ستعرا�س  التعليمية  بالعملية 

االأكادميية  واللوائح  االأنظمة  و�سرح 

يف اجلامعة.

مناق�سة  االجتماع  خال  مت  كما 

اآل��ي��ة  االإج������راءات منها  م��ن  ع���دد 

احت�ساب الغياب واالإجازات املر�سية 

والنهائية،  الف�سلية  واالخ��ت��ب��ارات 

والتاأكيد على �سرورة التواجد اأثناء 

هيئة  الأع�ساء  املكتبية  ال�ساعات 

للطاب  تو�سيحها  م��ع  التدري�س 

امل��ق��ررات  وتو�سيف  عر�س  واآل��ي��ة 

ماهية  ومناق�سة  للطاب  الدرا�سية 

وعدد البحوث وامل�ساريع والواجبات 

منف�سل  تف�سيل  وو���س��ع  املطلوبة 

للجوانب العملية.

اعتماد  ع��ل��ى  للتاأكيد  اإ���س��اف��ة 

للتوا�سل  و�سيلة  االإلكرتوين  الربيد 

مع الطاب ومراعاة ت�سليم النتيجة 

كما  امل��ح��دد.  ال��وق��ت  يف  النهائية 

مت ا���س��ت��ع��را���س الئ��ح��ة ال��درا���س��ة 

اجلامعية  املرحلة  يف  واالختبارات 

والئحة تاأديب الطاب.

ويف ختام االجتماع قدم الدكتور 

حمود احلربي �سكره جلميع اأع�ساء 

يقدمونه  م��ا  على  التدري�س  هيئة 

التعليمية  العملية  خدمة  �سبيل  يف 

بالكلية.

�سلطان  االأم����ري  ك��ل��ي��ة  ح�سلت 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

على  �سعود  امللك  بجامعة  الطارئة 

االعتماد االأكادميي من هيئة اعتماد 

امل�ساندة  ال�سحية  التعليم  برامج 

ك���اأول  االأم��ري��ك��ي��ة   CAAHEP
برنامج يتم اعتماده خارج الواليات 

املتحدة االأمريكية.

ياأتي هذا االإجناز �سمن خطوات 

الكلية احلثيثة نحو التميز والريادة 

االإقليمية يف علوم اخلدمات الطبية 

الطارئة.

ووج����ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر �سكره وتقديره 

يف  جهودهم  على  الكلية  ملن�سوبي 

الذي ي�ساف  االإجن��از،  حتقيق هذا 

يف  �سعود  امللك  جامعة  متيز  اإىل 

املوىل  �سائًا  االأكادميية،  براجمها 

التنمية  قائد  يحفظ  اأن  وج��ل  عز 

امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

حفظهما  االأم��ن  عهده  ويل  و�سمو 

اهلل.

االأم��ري  كلية  عميد  اأك���د  ب���دوره 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

بن  ها�سم  الدكتور  الطارئة  الطبية 

�سليح اأن هذا االإجناز يعك�س ريادة 

اجلامعة ومتيزها اإقليمياً ودولياً.

يذكر اأن هيئة االعتماد االأكادميي 

االأمريكية CAAHEP هي اجلهة 

املخولة العتماد بع�س برامج العلوم 

�سمنها  وم���ن  اأم��ري��ك��ا  يف  الطبية 

وقد مت  الطارئة،  الطبية  اخلدمات 

�سلطان  االأمري  لكلية  االعتماد  منح 

ك��اأول  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  للخدمات 

املتحدة  ال���والي���ات  خ���ارج  ب��رن��ام��ج 

املتميز  للم�ستوى  نظراً  االأمريكية 

اإليه الكلية يف حتقيق  الذي و�سلت 

معايري االعتماد.

بهدف تعزيز اأوجه التعاون بني اجلانبنيلقاء تعريفي للمستجدين في »المجتمع«



يرعى نائب اأمري منطقة الريا�ض 

الأمري حممد بن عبدالرحمن بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، غداً الثنني، 

واخلريج  املهنة  اأ�سبوع  انطالقة 

تنظمه  الذي  امل�ساحب  واملعر�ض 

اجلتتامتتعتتة ختتتالل التتفتترة 2 - 7 

جمادى الآخرة 1441هت، للطالب 

والتتطتتالتتبتتات بتتبتتهتتو اجلتتامتتعتتة يف 

الدرعية.

وبتتهتتذه املتتنتتا�تتستتبتتة ثتتمتتن معايل 

متتديتتر اجلتتامتتعتتة التتدكتتتتتور بتتدران 

العمر رعاية وت�سريف �سموه لهذه 

يعك�ض حر�سه على  والذي  الفعالية 

التي  واملنا�سبات  الفعاليات  جنتتاح 

تقام باجلامعة، وقال معاليه اإن دعم 

وتي�سري  اجلامعة  وطالبات  طتتالب 

التحاقهم ب�سوق العمل يعد اأحد اأهم 

الأولويات التي حتر�ض اجلامعة على 

ت�ساعدهم  بيئة  وخلق  لهم  توفريها 

على اللتحاق ب�سوق العمل.

متتن جتتانتتبتته اأكتتتد التتدكتتتتتور اأنتت�تتض 

لأعمال  التنفيذي  املدير  ال�سعالن 

من  ت�سعى  اجلتتامتتعتتة  اأن  الأ�تتستتبتتوع 

ختتتالل اإقتتتامتتتة هتتتذا الأ�تتستتبتتوع اإىل 

تت�سمن  الأهتتداف  من  عدد  حتقيق 

وتعريف  وظتتيتتفتتيتتة،  فتتر�تتض  تتتقتتدمي 

اخلتتريتتجتتني بتتتاملتتتوؤهتتتالت املتتطتتلتتوبتتة 

فر�سة  واإتاحة  املتاحة،  والوظائف 

اأماكن  وتتتوفتتري  التتفتتوري،  التوظيف 

مع  ال�سخ�سية  للمقابالت  منا�سبة 

والهيئات  ال�سركات  من  امل�ساركني 

املختلفة، ومتكني قطاع الأعمال من 

التعرف على نوعية الكوادر الب�سرية 

املتوفرة يف اجلامعة، اإ�سافة لتمكني 

الطالب  تعريف  من  الأعمال  قطاع 

واخلريجني باأن�سطته؛ ليتيح للطالب 

واخلريجني خيارات عديدة.

لطرح  ي�سعى  املتتعتتر�تتض  اأن  كتتمتتا 

اجلامعة يف  لطالب  تدريبية  برامج 

خمتلف التخ�س�سات، واإتاحة فر�ض 

املجالت التطوعية لطالب وطالبات 

تعاونية  �سراكة  واإقتتامتتة  اجلامعة، 

مميزة، وتوثيق العالقة بني اجلامعة 

وخريجيها من ناحية، وبني اجلامعة 

اأختترى،  ناحية  من  الأعمال  وقطاع 

هادفة  ودورات  عمل،  ور�ض  واإقامة 

وتركز  التوظيف،  بتتاإجتتراءات  تتعلق 

على اإعداد اخلريجني ل�سوق العمل، 

لطالب  الإبتتداعتتيتتة  الأفتتكتتار  وتبني 

اجلامعة من خالل دعمها لوج�ستياً 

ومادياً حتى ترى النور، بحيث يتبنى 

كل قطاع عمل م�سارك فكرة واحدة 

على اأقل تقدير.

اأ�سبوع  يف  ي�سارك  اأنه  اإىل  ي�سار 

املهنة هذا العام عدد من ال�سركات 

وجهة  �سركة   45 جتتتاوز  واجلتتهتتات 

من خمتلف املجالت والتخ�س�سات، 

كتتمتتا جتتتتاوز عتتتدد احلتت�تتستتور ختتالل 

العام املا�سي اأكرث من 10000 زائر 

وزائرة.
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أسبوع  انطالق  يرعى  عبدالرحمن  بن  محمد 
غدًا المهنة.. 

فتح باب الترشيح لمنصبي عميد الزراعة واللغويات

تكريم إدارة العالقات العامة 
بالجامعة

يف اإطار احتفاالت العلوم باالعتماد وتكرمي امل�شاركني

اجتماع تنسيقي بين كلية 
العلوم و»األمن والسالمة«

يف اإطار التعاون بني وحدات اجلامعة، عقد عميد كلية  العلوم الدكتور 

وكالء  وبح�سور  الثنني   1441/5/25  يتتوم  التتداغتتري  حممد  بن  نا�سر 

كلية  اإدارة  ومدير  العمر  �سليمان  والدكتور  نا�سر  الركي  الدكتور  الكلية 

 العلوم الأ�ستاذ في�سل الربكات؛ اجتماعاً تن�سيقياً مع  اإدارة الأمن وال�سالمة 

الأ�ستاذ  باملدينة اجلامعية  وال�سالمة  الأمن  واجلامعي ممثلة مبدير  اإدارة 

مو�سى  قحل وم�ساعد مدير اإدارة الأمن وال�سالمة الأ�ستاذ عبداهلل  ع�سريي.

ال�سالمة  دور  على  تفعيل  العمل  اإىل  التن�سيقي  الجتتتتتمتتاع  وهتتتدف 

باملختربات وتاأمني الأجهزة واملواد  الكيميائية املوجودة يف خمتربات كلية 

العلوم كما  تطرق الجتماع اإىل طرح اآلية ت�سغيل فعالة لال�ستفادة  الق�سوى 

من عمل كامريات املراقبة املنت�سرة يف  خمتربات الكلية. 

ت�سلمت الإدارة العامة للعالقات والإعالم باجلامعة، �سهادة �سكر وتقدير 

يف احلفل الذي اأقيم مبنا�سبة ح�سول كلية العلوم على العتماد  الأكادميي 

الدويل الأملاين »اأزين« لأق�سامها ال�ستة ع�سر بفرعيها للطالب  والطالبات، 

حيث ت�سلم الأ�ستاذ خالد بن جويعد العجمي مدير الإدارة �سهادة ال�سكر 

يو�سف ع�سريي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  وكيل اجلامعة  والتقدير من 

وعميد كلية العلوم الدكتور نا�سر الداغري.

وكانت اإدارة العالقات باجلامعة قد �ساركت يف هذه املنا�سبة من خالل 

الزيارات  الوفود وا�ستقبالهم وتوديعهم وتنظيم  التن�سيق واملتابعة لزيارات 

واإعداد الربامج لهم وكذلك الن�سر الإعالمي لها.

اأعتتلتتنتتت التتلتتجتتنتتة ال�تتستتتتت�تتستتاريتتة 

واملعاهد،  الكليات  عمداء  لختيار 

مدير  متتعتتايل  توجيه  على  وبتتنتتاء 

القبول  باب  فتحها  عن  اجلامعة، 

علوم  كلية  عميد  ملن�سب  للر�سيح 

معهد  وعميد  والتتزراعتتة،  الأغذية 

التتلتتغتتويتتات التتعتتربتتيتتة، وذلتتتتك عن 

احلتتايل  للعميد  التجديد  طتتريتتق 

تقييم  وكذلك  عنه،  التعوي�ض  اأو 

العميد احلايل والذي �سوف تنتهي 

فتترة عتتمتتادتتته، وذلتتتك عتتن طريق 

موقع  يف  واملوجود  التايل  الرابط 

https:// اللتتكتتروين:  اللجنة 

eservices.ksu.edu.sa/

DeansSelection
ذكتتتر ذلتتتك لتتر�تتستتالتتة اجلتتامتتعتتة 

بن  فواز  الأ�ستاذ  اللجنة  �سر  اأمني 

اإىل  واأ�سار  ال�سبيعي،  عبدالعزيز 

اختيار  اإىل  ت�سعى  اجلتتامتتعتتة  اأن 

الأف�سل لهذه املنا�سب القيادية.

ودعتتتت التتلتتجتتنتتة متتن يتتحتتق لهم 

التتر�تتستتيتتح رجتتتتال ونتت�تتستتاء ح�سب 

وتر�سيح  اختيار  اإجتتتراءات  تنظيم 

عتتتمتتتداء التتكتتلتتيتتات واملتتتعتتتاهتتتد يف 

جامعة امللك �سعود، لالطالع على 

املر�سحني  يف  املتوقعة  ال�سمات 

واملعاهد  للكليات  عميد  ملن�سب 

واأنظمة  �سعود  املتتلتتك  جامعة  يف 

عمداء  وتر�سيح  اختيار  واإجراءات 

على  تر�سيحاتهم  واإر�سال  الكليات 

حيث  اأعتتاله،  اإليه  امل�سار  الرابط 

يوم  بنهاية  الر�سيح  بتتاب  يقفل 

املوافق  1441/6/14هت  ال�سبت 

2020/2/8م.
كتتتمتتتا دعتتتتتت التتتلتتتجتتتنتتتة وكتتتتالء 

اأع�ساء  وجميع  الأق�سام  وروؤ�تتستتاء 

املعلن  الكلية  يف  التدري�ض  هيئة 

اأداء  تقييم  يف  للم�ساركة  عنها، 

منتتوذج  طتتريتتق  عتتن  كليتهم  عميد 

اأن  علماً  بذلك،  اخلا�ض  التقييم 

ال�سبت  يتتوم  حتى  متتتتتاح  التقييم 

1441/6/14هت.

هتتذه  اإىل  التتتدختتتول  ويتتتتتطتتلتتب 

التت�تتستتفتتحتتة ا�تتتستتتتتتتختتتدام التتربيتتد 

الإلتتتتتكتتتتتروين اخلتتتتا�تتتتض بتتنتتطتتاق 

وكلمة   ksu.edu.sa@ اجلامعة 

تقت�سر  حيث  بتته،  املرتبطة  ال�سر 

�تتستتالحتتيتتة التتتتتقتتيتتيتتم عتتلتتى وكتتتالء 

واأع�ساء  الأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 

املعنية.  الكلية  يف  التدري�ض  هيئة 

واأكدت اللجنة للجميع اأن البيانات 

�سيتم  التقييم  هذا  يت�سمنها  التي 

التعامل معها مبنتهى ال�سرية، ولن 

ت�ستخدم اإل يف اإجراءات املفا�سلة 

بني املر�سحني لعمادة الكلية.

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  تد�سن 

التتطتتالتتبتتات التتدكتتتتتورة غتتتتادة بنت 

عبدالعزبز بن �سيف، غًدا الثنني، 

املعر�ض الإر�سادي حتت �سعار »معاً 

نبداأ«.

يتت�تتستتتتتمتتر املتتعتتر�تتض ملتتتدة يتتومتتني 

جمادى   3  -  2 والثالثاء  »الثنني 

الآخرة 1441هت املوافق 27 - 28 

يناير 2020م« وي�سم املعر�ض كافة 

اجلهات باملدينة اجلامعية للطالبات 

مبختلف كلياتها وعماداتها واأنديتها 

فر�سة  املعر�ض  ويتيح  الطالبية. 

يوؤهلها  متتا  على  الطالبة  لتتعرف 

ويدعم  �سخ�سيتها  لبناء  ويدعمها 

�سريتها الذاتية وتزويدها باخلربات 

واملهني  الأكادميي  للنجاح  الالزمة 

م�ستقباًل خلو�ض غمار �سوق العمل، 

وال�سحة  الأكتتتادميتتتي  كتتتتتالإر�تتستتاد 

الجتماعية  والتت�تتستتحتتة  النف�سية 

الكتابة  ومركز  الريا�سي  والنادي 

ريتتادة  ومعهد  الإجنتتلتتيتتزيتتة  باللغة 

املعر�ض  �سي�سم  كتتمتتا  الأعتتتمتتتال. 

للتعريف  املركزي  املخترب  م�ساركة 

بدوره الداعم يف العملية التعليمية 

والتتبتتحتتثتتيتتة مبتتا لتتديتته متتن اأجتتهتتزة 

وحتتداتتته  بجميع  حديثة  ومتتعتتدات 

للطالبات  تقدم خدمة مميزة  التي 

الدرا�سات  كطلبة  املراحل  جلميع 

هيئة  واأعتت�تتستتاء  والباحثني  العليا 

التعريف  جتتانتتب  اإىل  التتتتتتتتدريتت�تتض، 

بخدمة التعليم باملحاكاة.

علوم  كلية  كتتذلتتك  و�تتستتتتت�تتستتارك 

للمرة  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

الأوىل للتعريف باأق�سامها املطروحة 

اإىل  بتتالإ�تتستتافتتة  للطالبات  حديثا 

البدنية  الن�ساطات  بع�ض  عر�ض 

البدنية،  الريا�سة  باأهمية  للتوعية 

وتقدم ال�سراكة املجتمعية املعلومات 

التي  التطوع  فتتر�تتض  عتتن  الكافية 

تتيحها للطالبات.

معرض »معًا نبدأ« في 
رحاب المدينة الجامعية 

للطالبات.. غدًا
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بح�شور 16 كلية وعمادة و�شارك فيها 50 مراجعًا معتمدًا

تعاون مثمر و�رشاكة متميزة بني عمادتي »اجلودة« و»املهارات« ت�شمن حتقيق اأهداف الور�شة

هدفت الور�شة لتاأهيل املراجعني املعتمدين ملراجعة 32 برناجمًا اأكادمييًا وفق املعايري املطورة

المعايير  تتناول  المعتمدين  المراجعين  ورشة 
البرامجي األكاديمي  لالعتماد  المطورة 

تغطية: طه عمر 

ت�سوير: بندر احلقباين- �سلطان 

عبدال�سالم

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

عبده  بن  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ع�����س��ري، ع��ق��دت ال��وك��ال��ة ور���س��ة 

لأع�ساء  الثامنة  التن�سيطية  العمل 

جم��ل�����س امل���راج���ع���ن امل��ع��ت��م��دي��ن 

باجلامعة KSU-BOA، وذلك يوم 

الأربعاء 27جمادى الأوىل 1441ه� 

ال�ساعة  2020م  يناير   22 املوافق 

ع�سراً  الثالثة  حتى  �سباحاً  الثامنة 

مب�ساركة 50 مراجعاً معتمداً ميثلون 
16 كلية وعمادة باجلامعة.

ه���دف���ت ال���ور����س���ة ال���ت���ي ق��ام��ت 

امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  بتنفيذها 

التطوير  ع��م��ادة  عليها  واأ����س���رف 

جمل�س  ت���اأه���ي���ل  اإىل  واجل��������ودة  

اأكرث  ملراجعة  املعتمدين  املراجعن 

بكليات  اأكادميياً  برناجماً   32 من 

اجل��ام��ع��ة وف���ق امل��ع��اي��ر امل��ط��ورة 

ل��اع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��راجم��ي 

التعليم  تقومي  هيئة  اأ�سدرتها  التي 

والتدريب عام 2018م.

ع��دداً  الور�سة  برنامج  وت�سمن 

اأبرزها:  من  املهمة  املو�سوعات  من 

نُظم اإدارة اجلودة، واملعاير املطورة 

ل��اع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��راجم��ي، 

وحتديث عمليات املراجعة الداخلية 

»اإتقان«،  نظام  با�ستخدام  والتقييم 

ومناق�سة اآليات العمل خال املرحلة 

تكرمي  الرنامج  ت�سمن  كما  املقبلة، 

ع����دد م���ن امل���راج���ع���ن امل��ع��ت��م��دي��ن 

باجلامعة.

افتتاح الور�سة

التن�سيطية  العمل  ور�سة  افتتح 

املراجعن  جمل�س  لأع�ساء  الثامنة 

 KSU-BOAباجلامعة املعتمدين 

واجل���ودة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  عميد 

الدكتور جريل بن ح�سن العري�سي، 

املعتمدين  باملراجعن  رح��ب  حيث 

من  يبذلونه  ملا  ال�سكر  لهم  موجهاً 

كليات اجلامعة  لدعم حر�س  جهود 

كما  الأكادميية،  براجمها  لعتماد 

اجلامعة  مدير  ملعايل  ال�سكر  وج��ه 

لدعمه هذه الور�سة ولوكيل اجلامعة 

رعايته  على  والتطوير  للتخطيط 

واهتمامه بتحقيق الور�سة لاأهداف 

التي ر�سمت لها، كما اأ�ساد بالتعاون 

املثمر مع عمادة تطوير املهارات.

حر�ص م�ستمر

اأن  ذكر الدكتور جريل العري�سي 

تنفيذ  على  �سنوياً  اجلامعة حتر�س 

هذه الور�سة التي تعمل من خالها 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة جم��ل�����س امل��راج��ع��ن 

يف  جديد  لكل  باجلامعة  املعتمدين 

ت��اأك��ي��ًدا على  وذل��ك  جم��ال عملهم، 

به يف  يقومون  ال��ذي  ال��دور  اأهمية 

اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  اجل��ام��ع��ة  دع���م 

يتعلق  م��ا  وبخا�سة  ال�سرتاتيجية 

باجلودة.

دور وا�سح

واأ�ساف الدكتور جريل العري�سي 

اأن دور جمل�س املراجعن املعتمدين 

يف حتقيق جودة الرامج الأكادميية 

وتتزايد  للعيان  وا���س��ح  باجلامعة 

ت�سم  التي  الور�سة  فهذه  اأهميته، 

50 مراجعاً معتمداً ميثلون 16 كلية 
تاأهيل  اإىل  وعمادة باجلامعة ت�سعى 

جمل�س املراجعن املعتمدين ملراجعة 

اأك��ادمي��ي��اً  اأك���رث م��ن 32 ب��رن��اجم��اً 

بكليات اجلامعة وفق املعاير املطورة 

ل��اع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال��راجم��ي 

التعليم  تقومي  هيئة  اأ�سدرتها  التي 

ثم  وم��ن  2018م،  ع��ام  وال��ت��دري��ب 

تقدمي الدعم جلميع كليات اجلامعة 

يف هذا ال�ساأن.

جناحات متتالية

وكيل  ال��ور���س��ة  راع��ي  ق��دم  فيما 

اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور 

يو�سف بن عبده ع�سري كلمة ذكر 

فيها اأن ا�ستمرار عقد هذه الور�سة 

اجلامعة  ح��ر���س  ع��ن  يعر  �سنوياً 

متتالية  جن���اح���ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

والتطوير  التخطيط  جم���الت  يف 

امللك  جامعة  اأن  واأ�ساف  واجل��ودة، 

�سعود تعتز باملكت�سبات التي حققتها 

والتطوير  التخطيط  جم���الت  يف 

اجلامعة  ت�سدر  ومنها  واجل����ودة، 

لرتتيب اجلامعات ال�سعودية يف عدد 

الرامج الأكادميية املعتمدة من هيئة 

تقومي التعليم والتدريب، وهو اإجناز 

وراءه جهد كبر من جهات متعددة 

ولعل  واإدارتها،  اجلامعة  كليات  من 

ويقوم  به  ق��ام  ال��ذي  الكبر  اجلهد 

املعتمدين  امل��راج��ع��ن  جمل�س  ب��ه 

الإجن��از  ه��ذا  حتقيق  يف  باجلامعة 

يذكر  جهد  اهلل-  -باإذن  وا�ستمراره 

في�سكر، ويعد اأحد الركائز الداعمة 

ل�ستمرار ت�سدر اجلامعة للجامعات 

ال�سعودية يف هذا املجال.

اأهمية خا�سة 

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ع�����س��ري اأن 

اأهمية خا�سة  تكت�سب  الور�سة  هذه 

التعليم  تقومي  هيئة  باإ�سدار  تتعلق 

ملعاير  املطورة  للن�سخة  والتدريب 

ال��راجم��ي يف  الأك��ادمي��ي  العتماد 

العام 2018، وهو الأمر الذي يتطلب 
درا�سته جيداً، فاجلامعة تعّول على 

جهود جمل�س املراجعن املعتمدين يف 

باجلامعة  الأكادميية  الرامج  تهيئة 

العتماد  واإع��ادة  العتماد  لعمليات 

تقومي  لهيئة  املطورة  للمعاير  وفقاً 

التعليم والتدريب.

االعتماد املوؤ�س�سي 2024م

واأكد الدكتور ع�سري اأن اجلامعة 

ت��ق��در ج��ه��ود جم��ل�����س امل��راج��ع��ن 

عليهم  وتُعول  باجلامعة  املعتمدين 

الرامج  ج��ودة  عمليات  �سبط  يف 

وا�ستمرار متيز اجلامعة  الأكادميية 

هذا  اأن  خا�سة  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف 

الرئي�سة  املدعمات  اأحد  يعد  الأمر 

ل��ت��ج��دي��د الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 

2024م،  ع��ام  باجلامعة  املوؤ�س�سي 

ونظراً لأهمية هذه الور�سة وتبووؤها 

تن�سيق  ج���رى  ف��اإن��ه  مهمة  م��ك��ان��ة 

ممثلة  الوكالة  وح��دات  بن  التعاون 

يف عمادة التطوير واجلودة وعمادة 

لتحقق  امل���ه���ارات ح��ر���س��اً  ت��ط��وي��ر 

تتحقق  واأن  اأهدافها،  الور�سة  هذه 

جمل�س  لأع�ساء  املرجوة  ال�ستفادة 

باجلامعة  امل��ع��ت��م��دي��ن  امل��راج��ع��ن 

م��ن ج��ان��ب، وال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة 

باجلامعة من جانب اآخر.

توزيع ال�سهادات

واختتم كلمته ب�سكر معايل مدير 

الور�سة،  ه��ذه  دع��م  على  اجلامعة 

و���س��ك��ر ج��ه��ود جم��ل�����س امل��راج��ع��ن 

اجلهة  و�سكر  باجلامعة،  املعتمدين 

عمادة  وهي  الور�سة  على  امل�سرفة 

التطوير اجلودة واجلهة املنفذة وهي 

تف�سل  ثم  امل��ه��ارات،  تطوير  عمادة 

بتوزيع ال�سهادات على امل�ساركن.

�سراكة متميزة

كما اأ�ساد وكيل اجلامعة للتخطيط 

التطوير  ع��م��ادة  بجهود  والتطوير 

املهارات،  تطوير  وعمادة  واجل��ودة 

حيث ذكر اأن عمادة تطوير املهارات 

ت��ق��دم م��ن خ���ال ق��ي��ام��ه��ا ب��امل��ه��ام 

ل�ستمرار  كبراً  دعماً  بها  املنوطة 

احلراك التطويري باجلامعة خا�سة 

بالكفاءات  ب��الرت��ق��اء  يتعلق  فيما 

مرتكزات  اأه��م  تعد  التي  الب�سرية 

هذه  اأن  وذك���ر  التطوير،  عمليات 

املثمر  التعاون  الور�سة تدخل �سمن 

بن عمادة التطوير واجلودة وعمادة 

حتقيق  يدعم  مبا  امل��ه��ارات  تطوير 

اأهداف الوكالة.

اأهداف متعددة

وك��ي��ل عمادة  م��ن  ك��ل  ذك��ر  فيما 

التطوير  ل�سوؤون  واجل��ودة  التطوير 

ووكيل  ال�سلويل،  م�سفر  ال��دك��ت��ور 

ل�سوؤون  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 

القحطاين،  مبارك  الدكتور  اجلودة 

املراجعن  جمل�س  عمل  ور���س��ة  اأن 

حتقيق  اإىل  ت�����س��ع��ى  امل��ع��ت��م��دي��ن 

اأه�����داف م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: الرت��ق��اء 

العاملة  الب�سرية  الكفاءات  بقدرات 

والتطوير  التخطيط  جم���الت  يف 

واجل���ودة، ونقل وت��ب��ادل اخل��رات، 

مع  امل�ستمر  التوا�سل  ج�سور  وم��د 

كافة اجلهات امل�ستفيدة من خدمات 

املراجعن املعتمدين باجلامعة.

واأك�����د وك����اء ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

ال��ع��م��ادة حت��ر���س كل  اأن  واجل����ودة 

لكافة  الدعم  تقدمي  على  احلر�س 

وحدات اجلامعة مبا ي�سمن حتقيق 

جن���اح���ات م�����س��ت��م��رة يف جم���الت 

مما  واجل��ودة،  والتطوير  التخطيط 

للمكانة  اجلامعة  تبوء  يف  ي�ساهم 

املرموقة التي ت�ستحقها.

الفعاليات واحل�سور 

قدم ور�سة العمل الدكتور مبارك 

التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل  القحطاين 

واجل������ودة، وال��دك��ت��ور ت��ي ���س��اوي��ن 

للتخطيط  اجلامعة  وكالة  م�ست�سار 

عمادة  عميد  وح�سرها  والتطوير، 

على  وامل�����س��رف  واجل���ودة  التطوير 

ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات وع��دد من 

ورئي�س  وم�ست�ساريهما،  وكائهما 

وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي، 

املعتمدين  امل��راج��ع��ن  م��ن  وع����دد 

باجلامعة، كما ت�سمنت الور�سة فتح 

اآليات تطوير  املناق�سات لبحث  باب 

العمل خال املرحلة املقبلة.
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قدمت 60 برناجمًا مب�شاركة 884 طالبًا وطالبة

الفائز  الطائف  جامعة  توجت 

�ضمن  م��ك��ة«  »ف�����ض��ي��ح  مب�ضابقة 

فعاليات »ملتقى مكة الثقايف« على 

م�ضرح احلديقة الثقافية بالواجهة 

م�ضتوى  ع��ل��ى  وذل����ك  ال��ب��ح��ري��ة، 

املكرمة،  مكة  منطقة  حمافظات 

ال�ضاملي من مدر�ضة  الطالب عزام 

الإمام الدوري بتعليم الطائف بلقب 

على  ح�ضوله  بعد  مكة«  »ف�ضيح 

امل�ضابقة  هذه  وتاأتي  الأول،  املركز 

الثقافية  احلديقة  فعاليات  �ضمن 

»كيف نكون قدوة بلغة القراآن« يف 

دورته الرابعة.

وح�������ددت ال��ل��ج��ن��ة ����ض���روط���اً 

للم�ضابقة من بينها اأن يكون الن�ص 

ومراعاة  الف�ضحى،  العربية  باللغة 

عند  املعنى  ومتثيل  الإلقاء  قواعد 

ل  حفًظا  الن�ص  واإل��ق��اء  الإل��ق��اء 

اختيار  حرية  وللم�ضارك  ق���راءة، 

اأبيات   10« ب�:  اللتزام  مع  الن�ص 

من ال�ضعر« - »200 كلمة للنرث«.

للتعليم  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وه���ن���اأ 

مبحافظة الطائف طالل بن مبارك 

واأ�ضرته  ال�ضاملي  الطالب  اللهيبي 

ومدر�ضته ومكتب التعليم التابعة له 

الطالبي  الن�ضاط  واإدارة  املدر�ضة 

الثقايف  الن�ضاط  وم�ضريف  مديًرا 

ال��ذي ي�ضاف  على ه��ذا الإجن���از، 

تعليم  وتتويج  الإدارة  اإجنازات  اإىل 

م�ضابقة  يف  الأول  باملركز  الطائف 

للطالب  متمنًيا  م��ك��ة«،  »ف�ضيح 

ال��ت��األ��ق يف خمتلف  م���ن  م���زي���داً 

املحافل  جميع  ويف  امل��ن��اف�����ض��ات 

التعليمية.

م�ضاركة  على  ال�ضتار  واأ���ض��دل 

تعليم الطائف يف احلديقة الثقافية 

اأن  بعد  بجدة  الثقايف  مكة  مللتقى 

م��ب��ادرات نوعية  ب��اأرب��ع  ���ض��ارك��ت 

الطالبي  الن�ضاط  اإدارت���ا  قدمتها 

اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال��ب��ن��ات،  للبنني 

العرو�ص والأوبريتات وامل�ضرحيات 

�ضهد  حيث  امل�ضاحب،  واملعر�ص 

اجل���ن���اح خ���الل اأ���ض��ب��وع ال��ع��دي��د 

م��ن ال�����زوار وم���رت���ادي احل��دي��ق��ة 

واجلن�ضيات  الفئات  خمتلف  من 

واملهتمني وكبار ال�ضن.

مكة« »فصيح  تتوج  الطائف  جامعة 

ثلة  ممُ الق�ضيم،  جامعة  اختتمت 

م�ضاركتها  الطالب،  �ضوؤون  بعمادة 

عرب   41 ب��ري��دة  ربيع  مهرجان  يف 

فيها  قدمت  رك��ن��اً،   26 �ضم  جناح 

التوعوية  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

والتثقيفية،  والعالجية،  وال�ضحية، 

برناجماً   60 خالل  من  والتعليمية 

متنوعاً، وذلك مب�ضاركة 884 طالباً 

اأع�ضاء  م��ن  ع�ضواً  و22  وطالبة، 

هيئة التدري�ص.

قدمتها  التي  اخلدمات  وتنوعت 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��زوار ه���ذا ال��ع��ام، من 

خ����الل ع����دد م���ن الأرك�������ان ك��رك��ن 

املنظمة  باجلهة  اخلا�ص  ال�ضتقبال 

كلية  ورك��ن  الطالب،  �ضوؤون  عمادة 

الزراعة  كلية  الب�ضري، وركن  الطب 

احلا�ضب،  وكلية  البيطري،  والطب 

التطبيقية،  الطبية  العلوم  وكلية 

وكلية الهند�ضة، وكلية العلوم، وكلية 

ال�ضيدلة،  وك��ل��ي��ة  الأ���ض��ن��ان،  ط��ب 

وك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة »ري��ا���ض��ة ب��دن��ي��ة«، 

اإ�ضافة اإىل ركن نادي ال�ضكن لطلبة 

امل��ن��ح »ال��ط��الب ال��دول��ي��ني«، ورك��ن 

وركن  الطبي،  التاأهيل  كلية  معر�ص 

وركن  خا�ضة«  »تربية  الربية  كلية 

اإىل  اإ�ضافة  الطفل،  ورك��ن  الفنية، 

وعمادة  والت�ضجيل،  القبول  عمادة 

التغذية،  ورك��ن  العليا،  ال��درا���ض��ات 

ورك���ن ال���ض��ت�����ض��ارات، ورك���ن ق�ضم 

مبدر�ضة  تعريفي  ورك���ن  اجل��وال��ة، 

جامعة الق�ضيم للقيادة.

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 

ح�ضني  ب��ن  مرعي  الدكتور  ج���ازان 

ال��ق��ح��ط��اين، الأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي، 

كليات  ل��ع��م��داء  ال��ع��ا���ض��ر  ال��ل��ق��اء 

الذي  ال�ضعودية  باجلامعات  الربية 

ت�ضت�ضيفه جامعة جازان.

اأهمية  القحطاين  الدكتور  واأك��د 

حت��ق��ي��ق اجل����ودة وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة يف 

كليات الربية باجلامعات ال�ضعودية 

النظام اجلديد  بعد �ضدور  ل�ضيما 

روؤي��ة  مع  ين�ضجم  ال��ذي  للجامعات 

كليات  داع���ي���اً  2030م،  امل��م��ل��ك��ة 

الربية للم�ضارعة يف اإعداد خطط 

للتحديات  واإيجاد حلول  م�ضتقبلية، 

واملتغريات.

و�ضدد على اأهمية توطني اأع�ضاء 

الربية،  كليات  يف  التدري�ص  هيئة 

نظراً لتوافر الكفاءات من املواطنني 

واملواطنات من خريجي اجلامعات، 

وم�����ن خ�����الل ب����رام����ج الب���ت���ع���اث 

اخلارجي والإيفاد الداخلي مبختلف 

العلمية،  وال��درج��ات  التخ�ض�ضات 

موؤكداً اأن كفاءة املواطن ل تقل عن 

اجلامعات  يف  املتميزة  ال��ك��ف��اءات 

العاملية.

اإىل الركيز  ودعا كليات الربية 

القبول كون خمرجاتها  نوعية  على 

التدري�ص،  يف  ج�ضيمة  مهام  تتوىل 

م�ضيفاً اأنه اأمر لبد منه كي يحظى 

من  اأك��ف��اء  مبعلمني  التعليم  قطاع 

من  ع��ال  بقدر  يتمتعون  »الربية« 

امل��ع��رف��ة والإب�����داع والب��ت��ك��ار، مبا 

يحقق روؤية اململكة 2030.

تد�ضني  الف��ت��ت��اح  و���ض��ه��د ح��ف��ل 

امل��وق��ع الإل���ك���روين لأم���ان���ة جلنة 

ع��م��داء ك��ل��ي��ات ال��رب��ي��ة، وت��ك��رمي 

كليات  عمداء  من  اجلامعة  �ضيوف 

الربية باجلامعات ال�ضعودية.

لعمداء  العا�ضر  اللقاء  وناق�ص 

كليات الربية باجلامعات ال�ضعودية 

عدًدا من املحاور من اأبرزها برامج 

اإعداد املعلم، وهيكلة كليات الربية 

اإىل   ،2030 اململكة  روؤي��ة  �ضوء  يف 

كليات  م�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  جانب 

اجلامعات  نظام  �ضوء  يف  الربية 

اجلديد.

جامعة القصيم تشارك في فعاليات »ربيع بريدة«

جامعة جازان تحتضن اللقاء العاشر لعمداء كليات التربية

اطلع �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري 

بديوان  مكتبه  ال�ضرقية يف  املنطقة 

املا�ضي،  الأ�ضبوع  بالدمام،  الإم��ارة 

على تقرير موجز عن جائزة �ضموه 

تنظمها  ال��ت��ي  احل�����ض��اد،  ل�ضنابل 

ج��ام��ع��ة الإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

في�ضل، قدمه معايل مدير اجلامعة 

الدكتور عبداهلل بن حممد الربي�ص.

اجلائزة  �ضهدته  مبا  �ضموه  ونوه 

بف�ضل  ث��م  اهلل  بف�ضل  تطوير  م��ن 

الأمناء،  جمل�ص  واهتمام  ومتابعة 

من  اجل��ام��ع��ة  من�ضوبو  ق��دم��ه  وم��ا 

مبادرات واأفكار، م�ضرياً اإىل اأهمية 

واملبادرات  امل�ضروعات  هذه  حتويل 

بال�ضراكة مع اجلهات ذات العالقة 

�ضموه  متمنياً  ملمو�ص،  واق��ع  اإىل 

ل��ل��ج��ائ��زة وم��ن�����ض��وب��ي��ه��ا ال��ت��وف��ي��ق 

ن��ح��و حتقيق  ال��ع��م��ل  م��وا���ض��ل��ة  يف 

الأهداف.

الحصاد« »سنابل  بجائزة  يشيد  الشرقية  أمير 

الذي  ال�19  العلمي  امللتقى  واأكادميي يف  300 خبري  اأكرث من  التقى 

بالتعاون مع  الأوىل،  28 جمادى   - 27 القرى يومي  اأم  اأطلقته جامعة 

اجلمعية التاريخية ال�ضعودية، حتت �ضعار »تاريخ وح�ضارة مكة املكرمة 

برعاية  العابدية،  يف  عبدالعزيز  امللك  قاعة  يف  وذل��ك  الع�ضور«،  عرب 

معايل مدير اجلامعة الدكتور عبداهلل بافيل، وم�ضاركة باحثني وقياديني 

من خمتلف اجلامعات ال�ضعودية.

واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية وامل�ضرف على مطبوعاتها الدكتور 

الوطن  بتاريخ  املهتمني  ت��زوي��د  يف  امللتقى  اأهمية  ال��زي��دان،  ع��ب��داهلل 

ذوي  من  امل�ضاركني  ملناق�ضة  خا�ضعة  وجم��ودة  ر�ضينة  باأبحاث  العربي 

بدور  منوها  �ضخمني،  جملدين  يف  وطباعتها  لتحكيمها  الخت�ضا�ص، 

الرجمة يف خدمة الباحثني للو�ضول اإىل امل�ضتويات العاملية، خا�ضة اأن 

قواعد املعلومات العاملية ت�ضتند على امللخ�ضات البحثية يف عر�ص الإنتاج 

العلمي والأكادميي للباحثني.

من جهته اأفاد امل�ضرف على فرع اجلمعية باجلامعة اأمني عام امللتقى 

ملنهجية  ياأتي مطبقاً  ال�19  امللتقى يف ن�ضخته  اأن  املالكي،  الدكتور فهد 

بالدرا�ضات  املهتمني  بني  العلمية  للروابط  وموثقاً  التاريخية،  الكتابات 

التاريخية واحل�ضارية، و�ضط م�ضاركة اأكرث من 300 �ضخ�ضية اأكادميية، 

لتبادل اخلربات العلمية وعر�ص املقرحات �ضمن حزمة من الدرا�ضات 

البحثية واأوراق العمل، موؤكداً على ارتفاع عدد م�ضاركات الن�ضخة احلالية 

بن�ضبة 20 % عن امللتقيات ال�ضابقة.

مكة  تاريخ  يف  بحثاً   39 ناق�ضت  علمية  جل�ضات   6 امللتقى  وت�ضمن 

املكرمة قبيل الإ�ضالم، ومظاهر الرفيه ال�ضائعة يف تلك احلقبة الزمنية، 

وال�ضحية  التجارية  والنه�ضة  الإ�ضالمية  العمارة  تطور  مراحل  وتتبع 

ملكة، وطرق  العلمية  الرحالت  و�ضف  على  الع�ضور، عالوة  يف خمتلف 

رحالت احلج وا�ضتقبال وفود احلجيج، ف�ضاًل عن التعريف بال�ضناعات 

احلرفية واحلياة الجتماعية ل�ضاكنيها.

ملتقى علمي يبحث »تاريخ وحضارة مكة 
عبر العصور«

اجلامعات موؤ�ض�ضات اأكادميية وعلمية تقدم املعرفة من خالل املنهج 

الأكادميي وتوفر اخلربة من خالل املمار�ضة العلمية والعملية، واملح�ضلة 

موؤهلني  العمل  ل�ضوق  اخلريجني  الطالب  تقدمي  اإىل  تنتهي  النهائية 

الواقع.  اأر�ص  التاأهيل على  وقادرين على تطبيق هذا  ومعرفياً  علمياً 

وياأتي اأ�ضبوع املهنة �ضمن اأجمل املبادرات الإيجابية التي تنفذها �ضنوياً 

التي  املوؤثرة  جامعة امللك �ضعود لتمكني الطالب من امتالك الأدوات 

التي  الوظائف  واقتنا�ص  العمل  �ضوق  يف  املناف�ضة  ميدان  يف  ت�ضعهم 

حياة  لتاأ�ضي�ص  تكون متهيداً  ناجحة  مهنية  حياة  بناء  على  ت�ضاعدهم 

اجتماعية واأ�ضرية.

اأ�ضبوع املهنة لي�ص �ضرية ذاتية يف ملف اأخ�ضر، ولي�ص وظيفة اعتيادية 

يتناف�ص عليها الطالب اخلريجون، بل باقة من الفعاليات والن�ضاطات 

وور�ص  اإر�ضادية  برامج  وت�ضمل  والتدريب،  بالتطوير  تهتم  التي  املهنية 

عمل تطرح معلومات عن الرخ�ص املهنية والعتمادات املحلية والدولية. 

كما يهتم اأ�ضبوع املهنة بتعزيز جمال ريادة الأعمال من خالل ا�ضت�ضافة 

�ضخ�ضيات ريادية ناجحة تتكلم عن جتاربها والتحديات التي واجهتها 

والطرق الوعرة التي �ضلكتها حتى اأ�ضبحت اأرقاماً مهمة يف ال�ضوق.

هذه املبادرة اجلميلة التي م�ضى على تنظيمها عدة �ضنوات تعك�ص 

الدور الفّعال الذي يجب اأن تقوم به اجلامعات، فهي لي�ضت معنية فقط 

يكون  اأن  على  بل حتر�ص  علمياً،  وتاأهليهم  اأكادميياً  الطالب  بتخريج 

قيمهم  ترفع  التي  الأ�ضا�ضية  واملعارف  املهارات  بامتالك  متبوعاً  ذلك 

�ضن من فر�ضهم يف املناف�ضة يف �ضوق العمل. هذه املهارات  املهنية وحتمُ

واملعارف قد ل يت�ضنى للطالب احل�ضول عليها يف قاعات املحا�ضرات 

النوع من  اعتبار هذا  ولهذا ميكن  املقررة،  الكتب  اأو �ضمن �ضفحات 

املبادرات حلقة مهمة �ضمن دورة حياة الطالب يف املدن اجلامعية. 

الطالب هم راأ�ص مال هذه املبادرة »اأ�ضبوع املهنة«، لأنهم ال�ضتثمار 

احلقيقي لنجاح اأي خطة تنموية م�ضتقبلية، ولأننا يف الطريق اجلاد نحو 

روؤية 2030، فعلى الطالب اإدراك هذا الأمر وال�ضعي بقوة ل�ضتثمار 

فيها  وامل�ضاركة  وح�ضورها  املهنية  والن�ضاطات  الفعاليات  هذه  مثل 

ال�ضخ�ضية  لنجاحاتهم  ال�ضرورية  الأدوات  وامتالك  اأنف�ضهم  لتطوير 

التي تنعك�ص بالتايل على نه�ضة اأمة وبناء وطن.

أسبوع المهنة

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

هناك مهارات اأكادميية متنيت لو 

اأين تعلمتها خالل ال�سنوات الأخرية 

م��ن درا���س��ت��ي يف ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 

الأك��ادمي��ي��ة،  الكتابة  مثل  م��ه��ارات 

اكت�سفت  الإح�����س��اء؛  واأ���س��ا���س��ي��ات 

خالل  ب�سدة  اأحتاجها  اأنني  لحقاً 

املاج�ستري  مرحلتي  يف  درا���س��ت��ي 

وال���دك���ت���وراه. ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ه��ذه 

على  تخت�سر  اأن��ه��ا  يف  امل���ه���ارات 

من  الكثري  العليا  الدرا�سات  طالب 

الوقت واجلهد خالل هذه ال�سنوات 

اأن  املفرت�س  من  والتي  امل�سغوطة، 

امل��ادة  على  خاللها  الطالب  ��ز  يُ��ركِّ

العلمية نف�سها، وتعطي هذه املهارات 

ط��ال��ب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا مت��ي��زاً 

وت��زداد  الدرا�سة،  وقت  اأقرانه  عن 

بعد  العمل  �سوق  يف  اأك��ر  اأهميتها 

املهتمني  للطالب  خا�سًة  التخرج، 

بالن�سمام لل�سلك الأكادميي.

املهارات  اأهم هذه  اأخل�س  ولعلي 

النقاط  يف   - نظري  وجهة  م��ن   -

التالية: 

الإجنليزية  اللغة  اإج����ادة  اأولً: 

حتدثاً وكتابًة، فهي لغة العلم الأوىل 

طالب  يحتاجها  حيث  م��ن��ازع،  ب��ال 

اأف��ك��اره  ليو�سل  العليا  ال��در���س��ات 

واإنتاجه العلمي للعامل اأجمع.

ال��ك��ت��اب��ة  ت��ت��ع��ل��م  اأن  ن�سيحتي 

 academic« الأك�����ادمي�����ي�����ة 

�ستحتاجها  مهارة  فهي   ،»writing
املقالت  كتابة  يف  لحقاً  �سك  بال 

البكالوريو�س،  مرحلة  يف  البحثية 

املاج�ستري  ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة  يف  ث��م 

بعد  العلمي  الن�سر  ويف  والدكتوراه، 

ذلك.

ميكن تعلم الكتابة الأكادميية من 

خالل قراءة الكتب يف هذا املجال، 

املتخ�س�سة،  ال�����دورات  وح�����س��ور 

وم������ا اأك�����ره�����ا يف 

العنكبوتية،  ال�سبكة 

املمار�سة  هو  الأه��م 

وال�����س����ت����م����رار يف 

تتطور  حتى  الكتابة 

الكتابة  ملكة  لديك 

العلمية.

ث�����ان�����ي�����اً: ت��ع��ل��م 

اآل���ي���ات ال��ب��ح��ث عن 

امل��ع��ل��وم��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

م������ن م�������س���ادره���ا 

ول  الإل���ك���رتون���ي���ة، 

جوجل،  هنا  اأق�سد 

ب���ل اأق�����س��د اأوع��ي��ة 

تقدمها  التي  املتخ�س�سة  املعلومات 

املكتبة  م��ث��ل  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 

www.sdl. ال�سعودية  الرقمية 

املهارة  ه��ذه  تعلم  ميكن   .edu.sa
من خالل ا�ست�سارة املتخ�س�سني يف 

البحث يف اأوعية املعلومات، وجتدهم 

طبعاً  اجلامعية،  املكتبات  يف  ع��ادًة 

حتتاج هذه املهارة لوجود حد اأدنى 

من مهارة اللغة.    

ث��ال��ث��اً: ت��ع��ل��م اأ���س��ا���س��ي��ات علم 

الإح�ساء  علم  يُعد  الإح�ساء، حيث 

اأحد اأهم الأدوات املهمة بيد الباحث 

العلمية  التخ�س�سات  يف  الأكادميي 

اأو الإن�سانية على حد �سواء.

قد ل حتتاج لتقوم بكل العمليات 

اأن  الإح�سائية بنف�سك، ولكن يجب 

اُ�ستُعمل ذلك  تفهم على الأقل ملاذا 

الخ��ت��ب��ار الإح�����س��ائ��ي دون غ��ريه، 

عنه،  املنبثقة  النتائج  تف�سر  وكيف 

ون�سيحتي هنا اأن تتعلم اأحد برامج 

اأو   SAS اأو   SPSS مثل  الإح�ساء 

ل��ه، وما  ت��رت��اح  م��ا  غ��ريه��ا ح�سب 

يتطلبه تخ�س�سك.

اإن تعلم مثل هذه الربامج يجعلك 

اأقرانك،  بني  متميزاً 

وق�������د ي�������س���اع���دك 

اأبحاث  يف  للدخول 

زم��الء  م��ع  م�سرتكة 

اآخرين، بل قد يكون 

للبع�س  م�سدر دخل 

ال�ست�سارات  نتيجة 

الإح�����س��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

رائجاً  �سوقها  اأ�سبح 

ال��ت�����س��ارع  ظ����ل  يف 

ال�����ك�����ب�����ري ال�������ذي 

الأيام  هذه  ن�ساهده 

الأبحاث.  جمال  يف 

توفر اجلامعة بع�س 

جماين  ب�سكل  الإح�سائية  الربامج 

ملن�سوبيها وطالبها من خالل �سفحة 

ال��ربام��ج امل��رخ�����س��ة يف اجل��ام��ع��ة:  

http://etc.ksu.edu.sa/ar/

.swtools
الثالث  املهارات  لهذه  اإتقانك  اإن 

الولوج  اأردت  ما  اإذا  اأ�سا�سي  اأم��ٌر 

بثقة اإىل احلياة الأكادميية.

الوقت  اإدارة  مهارات  تعلم  رابعاً: 

وهذه   ،»Time management«
الفاعلون،  يحتاجها  مهارة  لعمري 

فالوقت حمدود، واملهام كثرية.

وت��ك��م��ن ف��ائ��دة ه���ذه امل��ه��ارة يف 

يف  اأولوياتك  كيفية حتديد  تعليمك 

الوقت  ا�ستثمار  كيفية  ويف  احلياة، 

وهنا  متعددة،  باأعماٍل  للقيام  املتاح 

اإدارة  مهارة  يف  بالقراءة  اأن�سحك 

ال���دورات  وك��ذل��ك ح�سور  ال��وق��ت، 

يف  اأك��ره��ا  وم��ا  فيها،  املتخ�س�سة 

اليوتيوب.

خام�ساً: هناك مهارات اأخرى مثل 

مهارة التقدمي الفّعال، واإتقان برامج 

البوربوينت،  برنامج  مثل  العر�س 

مثل  ال��ب��ي��ان��ات  معاجلة  ب��رام��ج  اأو 

الأك�سل وغريها الكثري من الربامج 

ال�سبيهة، والتي حل�سن احلظ ميكن 

واأن��ت يف غرفتك من خالل  تعلمها 

�سبكة الإنرتنت دون احلاجة لل�سفر 

مثل  حل�سور  كبرية  مبالغ  لدفع  اأو 

هذه الدورات وور�س العمل.

الدورات  الكثري من هذه  اأن  كما 

بر�سوم  اأو  جم���اين  ب�سكل  تُ��ق��دم 

التي  ال����دورات  خ��الل  م��ن  ب�سيطة 

ت��ق��دم��ه��ا اجل���ام���ع���ات ل��ط��الب��ه��ا، 

ملزيد  ال��راب��ط  ه��ذا  زي���ارة  وميكنك 

م��ن امل��ع��ل��وم��ات ����س���واًء ك��ن��ت اأح��د 

https:// ل:  اأم  اجلامعة  ط��الب 

eservices .ksu .edu .sa/

StudentsTrainingCourse/

.login.aspx
ح�سور  على  اح��ر���س  واأخ�����رياً، 

العلمية يف جمال  امل��وؤمت��رات  اأح��د 

ح�سور  الأق����ل  ع��ل��ى  تخ�س�سك، 

موؤمتر واحد يف ال�سنة، �ستتعلم من 

خالل ح�سورك مثل هذه املوؤمترات 

و�ستاأخذ  تخ�س�سك،  يف  اجل��دي��د 

البحثية  احلياة  عن  حقيقية  �سورة 

فيه، كما �ست�ساعدك هذه اللقاءات 

عالقات  �سبكة  بناء  على  العلمية 

يف   - �سك  بال   - �ستفيدك  مهنية 

حياتك العلمية والعملية امل�ستقبلية.

متنيت  التي  املهارات  بع�س  هذه 

اأت��ق��ن��ت��ه��ا »اخ��ت��ي��اري��اً« يف  اأين  ل��و 

بدلً  للبكالويو�س،  درا�ستي  �سنوات 

درا�ستي  وقت  »اإجبارياً«  تََعلُِمها  من 

�سيق  �سغوط  م��ن  كثري  م��ع  العليا 

الإلتزامات. ن�سيحتي  الوقت وكرة 

�سيئاً  ت�ستثمر  واأن  الآن،  تبداأ  اأن 

من وقت فراغك يف تعلم اأحد هذه 

�سغوط،  ودون  با�ستمتاع  امل��ه��ارات 

و�سدقني لن تندم اأبداً.

اأ�ستاذ طب الأطفال- كلية الطب

ل��ل��ت��ف��وق ال���درا����س���ي وحت�����س��ي��ل 

الدرجات املتميزة اأهمية ل ن�ستطيع 

اإن��ك��اره��ا، ول��ك��ن ال��ت��ف��وق ال��درا���س��ي 

وح��ده ل يكفي، فالطالب يف الفرتة 

ال�سريعة  ال��ت��ط��ورات  وم��ع  احل��ال��ي��ة 

واملتالحقة اأ�سبح بحاجة اإىل ا�ستثمار 

قدراته الكامنة يف خمتلف اجلوانب 

يعني  ل  وه��ذا  الدرا�سة،  جانب  اإىل 

تفوقه يف جمال  يكون  اأن  بال�سرورة 

خمتلف متاماً عن جمال تخ�س�سه.

فمثاًل، قد يعمل طالب يف جمال 

اأو  التخ�س�سية  الطالبية  الأن��دي��ة 

العامة والتي لها دور مهم وب��ارز يف 

تطوير �سخ�سيته، واإك�سابه العديد من 

ومهارات  بالوقت  كاللتزام  املهارات 

العمل �سمن فريق، ومهارات القيادة، 

ال��دورات  اأن حل�سور  كما  وغ��ريه��ا، 

�سخ�سية  تطوير  يف  تاأثري  التدريبية 

الطالب اأي�ساً.

وقد ياأتي طالب اآخر ليبدع ويطور 

تخ�س�سه  من خالل ممار�سة  نف�سه 

يف ع��دة جم��الت كالعمل على ن�سر 

ب�ستى  التخ�س�س  باأهمية  التوعية 

يعمل  فقد  يُف�سلها،  ال��ت��ي  ال��ط��رق 

اأحدهم على ا�ستغالل و�سائل التوا�سل 

الجتماعي يف تثقيف املجتمع باأهمية 

خدمات  من  يقدمه  وم��ا  التخ�س�س 

يغفل الكثري من اأفراد املجتمع عنها، 

اإما عن طريق ن�سر مقاطع فيديو اأو 

ر�سوم تو�سيحية وغريه، وهذا يعترب 

من اإحدى طرق ال�ستثمار الإيجابي 

لو�سائل التوا�سل الجتماعي!

ويعمل البع�س على ال�ستفادة من 

جمال  يف  ويعمل  ال�سيفية  الإج���ازة 

جمال  ع��ن  مت��ام��اً  وخمتلف  مغاير 

جديدة،  خ��ربة  واكت�ساب  تخ�س�سه 

اأو يلتحق بتدريب �سيفي على �سبيل 

ال�سابقة  الأمثلة  غ��رار  وعلى  املثال، 

يجب النظر اإىل الكم الهائل من الفر�س 

التي يقدمها املجتمع لأف��راده ب�سكل 

ملن�سوبيها  اجلامعة  تقدمه  وما  عام، 

ب�سكل خا�س وحماولة ال�ستفادة من 

هذه الفر�س والبحث عنها دوماً. مثل 

هذه التجارب تعود بفوائد عديدة على 

الفرد اأبرزها اكت�ساب خربات خمتلفة 

عالقات  على  واحل�سول  وج��دي��دة، 

اجتماعية جديدة، واكت�ساف مهارات 

وق��درات جديدة كامنة يف �سخ�سية 

يف  العيوب  لكت�ساف  اإ�َسافة  الفرد، 

لحقاً.  تفاديها  وحماولة  ال�سخ�سية 

عمل  بيئة  جتربة  متنحه  اأن��ه��ا  كما 

مع  الدرا�سة،  بيئة  عن  ُكلياً  خمتلفة 

الأخذ بالعتبار اأن التجارب املختلفة 

بني  التمييز  ي�ستطيع  ال��ف��رد  جتعل 

بيئات العمل املختلفة وجمالت العمل 

التي تالئم �سخ�سيته والتي ل تالئمها.

اإن هذه التجارب قد ت�سيف للفرد 

مهارات ل ت�ستطيع الدرا�سة وحدها 

�سبباً  ت��ك��ون  وق��د  ل��ه��م،  تقدمها  اأن 

حل�سوله على وظيفة بكل �سهولة عند 

تخرجه م�ستقباًل!

اأماين اليامي - خدمة اجتماعية

مهارات تمنيت تعلمها قبل دراستي العليا

التفوق الدراسي غالبًا ال يكفي!

أ. د. أحمد الصرخي

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

المراجعون المعتمدون بالجامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

بحمد اهلل وتوفيقه نظمت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ور�سة 

KSU/ العمل التن�سيطية الثامنة ملجل�س املراجعني املعتمدين باجلامعة

معتمًدا  مراجًعا   50 الور�سة  وح�سر  املا�سي،  الأرب��ع��اء  ي��وم   ،BOA
باجلامعة ميثلون 16 كلية وعمادة.

من  عدد  لتحقيق  الور�سة  هذه  تنفيذ  على  �سنوياً  الوكالة  وحتر�س 

جمل�س  اأع�ساء  وجاهزية  بكفاءة  الرت��ق��اء  اأهمها  من  التي  الأه���داف 

املراجعني املعتمدين باجلامعة، ومد ج�سور التوا�سل معهم، وتعزيز جهود 

كليات اجلامعة لعتماد واإعادة اعتماد براجمها الأكادميية، حيث يتوىل 

اأع�ساء جمل�س املراجعني املعتمدين مهمة تقدمي الدعم لهذه الكليات. 

اجلامعة  اأن  منها  متعددة،  معاٍن  عن  م�سمونها  يف  الور�سة  هذه  تعرب 

ال�سعودية يف عدد الربامج  ا�ستمرار ت�سدرها للجامعات  حري�سة على 

املعتمدة اأكادميياً من هيئة تقومي التعليم والتدريب، كما تعرب عن حر�س 

لتنفيذ  اجلامعة  جهود  دعم  على  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

التطويري  احلراك  دعم  ثم  ومن   ،KSU2030 ال�سرتاتيجية  خطتها 

باجلامعة، وكذلك اإعداد اجلامعة لتجديد العتماد الأكادميي املوؤ�س�سي 

يف العام 2024م.

وقد حظيت الور�سة باهتمام خا�س هذا العام، حيث ت�سعى لإعداد 

وفق  باجلامعة  الأكادميية  للربامج  الدعم  لتقدمي  املعتمدين  املراجعني 

املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي الرباجمي التي اأ�سدرتها هيئة تقومي 

كليات  جهود  الور�سة  هذه  تدعم  اأن  ناأمل  فاإننا  لذا  والتدريب،  التعليم 

اجلامعة يف اعتماد براجمها وفق املتطلبات املطورة.

وقد عملت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على اأن تتعاون وحدات 

وكالتها يف الإ�سراف والتنفيذ على هذه الور�سة، حيث قامت بتنفيذها 

عمادة تطوير املهارات، واأ�سرف عليها عمادة التطوير واجلودة، ولهما كل 

ال�سكر على ما بذلوه من جهود لتحقيق هذه الور�سة اأهدافها. كما اأ�سكر 

اأع�ساء  عمل  ولعل  الور�سة،  هذه  تنفيذ  لدعمه  اجلامعة  مدير  معايل 

حر�س  ل��ول  ينجح  اأن  ك��ان  ما  باجلامعة  املعتمدين  املراجعني  جمل�س 

فلهم مني  كليات اجلامعة،  ومن�سوبي  الكليات،  الأعزاء عمداء  الزمالء 

جميعاً �سكري وتقديري.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

كسوف الشمس آية ربانية
ال�سم�س والقمر اآيتان من اآيات اهلل ل ينك�سفان ملوت اأحد ول حلياته، ول 

لغريها من املعتقدات الفا�سدة التي بنينَّ الإ�سالم بُطالنها، واأكده العلم احلديث. 

َراٌت  ُم�َسَخّ َوالْنُُّجومُ  َوالَْقَمَر  ْم�َس  َوال�َسّ َوالْنََّهارَ  اللَّيَْل  لَُكُم  َر  قال تعاىل {َو�َسَخّ

ْمِرِه}. النحل 12. قبل فرتة، ح�سلت حادثة ك�سوف لل�سم�س بعد �سروقها، 
َ
ِباأ

وقد اأخرب الفلكيون باأنها ظاهرة تتكرر كل مائة عام تقريباً اأو نحواً من ذلك، 

وهناك الكثري من الظواهر الطبيعية التي حتدث ويتكرر حدوثها بني حني واآخر 

كاخل�سوف والزلزل والرباكني والأعا�سري ونحو ذلك، ول باأ�س يف الأخذ بالعلوم 

الفلكية فديننا دين العلم، اأّمن اهلل بالدنا وبالد امل�سلمني من كل �سر. يقول اهلل 

تعاىل {َوَما نُر�ِسُل ِبالآياِت اإِلنَّ تَْخِويفاً} وكاأن هذه الظواهر الطبيعية تقول لكل 

ِفق يا عبداهلل، راجع ح�ساباتك مع اهلل وراجع حالك معه ومع النا�س. 
َ
واحٍد منا: اأ

ل ينبغي علينا اأن ت�سغلنا هذه الأحداث عما هو اأهم منها، وهي مراجعة ح�ساباتنا 

مع اهلل، فكلما ازداد املرء املوؤمن علماً ازداد خ�سية هلل وتعظيماً له وحده �سبحانه، 

وعلم قدرة اهلل على كل �سيء، واملوؤمن وّقاٌف عند احلق رّجاٌع للخري.

عبداهلل  ع�سريي  - كلية العلوم



لوحة الفعاليات

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

1 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

معرضفعالية

مهرجانمعرض

معرضفعالية

مهرجانمهرجان

مهرجانفعالية

فعاليةمعرض

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ض بوليفارد

+++++++

حكاية مكان

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة م�صك اخلريية

املكان: �صالة الأمري في�صل بن فهد للفنون الت�صكيلية 

»م�صاحة«

 ربيع الق�صر

الوقت: من ٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: بن جمعة لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات

املكان: الق�صر مول

كانديلي�صيو�ض

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

�صتاء املراكز

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: املراكز العربية

املكان: النخيل مول

�صياغة الفني

الوقت:   من ١١�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبداهلل املايل

عبق املا�صي

الوقت: من ٤م اإىل١٢م

اجلهة املنظمة: ثقة لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات

املكان: حي حطني 

الريا�ض بوليفارد

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

�صمبوزيوم طويق الدويل للنحت

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة

املكان: حي ال�صفارات

لونا �صينما

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

العائلة ال�صعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: كونفرك�ض خرباء املعار�ض واملوؤمترات

املكان: الريا�ض جالريي - بجانب دبنهامز

ريا�ض ونرت لند

الوقت: من٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: اأر�ض الغدير - مقابل مركز امللك عبداهلل املايل
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3 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

3 جمادى الآخرة2 جمادى الآخرة

4 جمادى الآخرة2 جمادى الآخرة

3 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

4 جمادى الآخرة2 جمادى الآخرة

4 جمادى الآخر2 جمادى الآخرة

منتدىمؤتمر

معرضدورة

معرضمؤتمر

مؤتمرفعالية

فعاليةمنتدى

فعاليةمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

ت�ضخي�س وعالج ا�ضطرابات التغذية لدى الأطفال ال�ضغار

Irene Chator :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد علي ال�ضرخي

ال�ضنة: 1441

و�ضف الكتاب:

العديد من  الأطفال«،  ال�سل�كية لدى  التغذية  الكتاب »ا�سطرابات  يناق�س هذا   

اأطفالهم  رف�س  ب�ساأن  ال�الدين  دور  وما  ال�الدان  ي�ساألها  التي  اجل�هرية  الأ�سئلة 

لالأكل، كما ي�ساعد يف اإعطاء املمار�سني ال�سحيني وال�الدين الكثري من الت�جيهات 

مل�ساعدتهم يف حل الإ�سكالت ال�سل�كية لدى ه�ؤلء الأطفال ب�س�رة �سليمٍة وبعيدٍة 

عن ال�سراع والت�تر.

عن�ان الكتاب: بكلمات اأخرى - كتاب منهجي يف الرتجمة

Mona Baker :امل�ؤلف

املرتجم: مبارك هادي القحطاين

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

يتناول كتاب »بكلمات اأخرى« والذي األفته منى بيكر، اجلانب التطبيقي 

يف الرتجمة؛ حيث يقدم اأمثلة عملية ومتارين مفيدة بلغات متعددة لكل 

من يريد تط�ير قدراته يف جمال الرتجمة، وي�فر العديد من امل�سادر 

والتمارين للباحثني مب�قعه الإلكرتوين، كما يعد الكتاب مرجًعا لطالب 

الرتجمة واملعلمني والباحثني يف هذا املجال.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

 الثاين للأدوية البيولوجية و�صبيهاتها

الوقت: من ٨ �ض اإىل ٥ م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات 

ال�صحية

املكان: هوليداي اإن الزدهار

 اخلطوط احلديدية ٢٠٢٠

الوقت: من ٨ �ض اإىل ١١ م

اجلهة املنظمة: ال�صركة ال�صعودية للخطوط 

احلديدية

املكان: فندق الريتز كارلتون

التدري�ض اجلامعي الفعال لع�صوات هيئة التدري�ض

الوقت: من ٩�ض اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان:  ملتقى ٨٦

معر�ض العود والعطور ٣

الوقت: من ٣٫٣٠م  اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة قنوات امل�صتقبل لإقامة 

املعار�ض واملوؤمترات

املكان: قاعة اخلزامى

الزهامير الدويل الرابع

الوقت:  من ٨ �ض اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�صعودية اخلريية ملر�ض الزهامير

املكان: قاعة املوؤمترات - مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية

نقوة

الوقت:  من ٥م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: ٨٥ لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات

املكان: واجهة الريا�ض

مول ال�صتاء املتنقل

الوقت: ـ من ١٠ �ض  اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة اتوز لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: اأبراج وزارة ال�صحة

التخ�ص�صات ال�صحية

الوقت:  من ٨ �ض اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: جامعة امللك �صعود بن عبدالعزيز للعلوم 

ال�صحية

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

منتدى املحا�صبني ال�صعودي

الوقت:  من ٩ �ض اإىل ٩ م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني 

القانونيني

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

اأم�صية اأطباء اأدباء

الوقت:  من ٨ �ض اإىل ١٠ م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة

املكان: الريا�ض

معر�ض دلني عن الطيب

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ب�صر لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

بيبان الريا�ض

الوقت: من ١٠ �ض  اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية 

واملتو�صطة

املكان: واجهة الريا�ض

جمادى الأوىل

1441ه�

( يناير )

2020م
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اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ك�����ش��ف 

امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل���إب��ل ورئ��ي�����س 

بن  فهد  الإب���ل،  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

املركز  اإن�شاء  عن  حثلني،  بن  ف���ح 

ال���دويل لأب��ح��اث ودرا���ش��ات الإب���ل، 

الذي �شيكون تابعاً للمنظمة الدولية 

ال��ري��ا���س، وي��ه��دف لتطوير  وم��ق��ره 

والدرا�شات  العلمية  الأبحاث  ون�شر 

وتطوير اخل��رات يف جمالت الإبل 

وت��وث��ي��ق��ه��ا، اإ���ش��اف��ة ل��و���ش��ع خطط 

وبرامج واإ�شرتاتيجيات كفيلة بتطوير 

منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء 

قواعد معلومات اإلكرتونية ل�أبحاث 

والدرا�شات عن كل ما يتعلق بالإبل، 

مبا يحقق تنمية قطاع الإبل والتنمية 

جميع  وحفظ  للمربني،  امل�شتدامة 

واإج��راء  الت�شجيل،  و�شبط  الوثائق، 

وال��درا���ش��ات عن  الأب��ح��اث  وتطبيق 

والتعليمات  ل�أنظمة  وف��ًق��ا  الإب���ل 

يعتمدها  ال��ت��ي  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

املركز  اأن  بن حثلني  واأو�شح  املركز. 

�شيهتم باإ�شراك ُم�ك الإبل واملنتجني 

ب�شوؤون  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  وامل��رب��ني، 

باملجال  للنهو�س  ترمي  التي  الإب��ل 

لل�شراكة املجتمعية والتنمية  حتقيقاً 

امل���وؤمت���رات  و�شيقيم  امل�����ش��ت��دام��ة، 

وال��ل��ق��اءات وال���ن���دوات والأن�����ش��ط��ة 

ال�شلة  ذات  وال��درا���ش��ات  البحثية 

وامل�شاركة  وتنظيمها  الإب��ل،  ب�شوؤون 

املنظمة  ل����إج���راءات  وف��ًق��ا  ف��ي��ه��ا، 

�شراكات  اإقامة  اإىل  اإ�شافة  لذلك، 

مع اجلهات البحثية املختلفة لتن�شيق 

امل��ج��الت  جميع  يف  بينها  ال��ت��ع��اون 

ذات ال�شلة باأبحاث ودرا�شات الإبل، 

العلمية  التدريبية  ال��دورات  وتقدمي 

ورعايتها  الإب���ل  مب��ج��الت  املت�شلة 

وغريهم.
ً
�شواء للعاملني يف املركز اأ

واأ�شار اإىل اعتماد املنظمة الدولية 

ال��دويل  امل��رك��ز  اإن�شاء  ق��رار  ل���إب��ل 

ل�ش�لت الإبل، بهدف تقييد جميع 

املعلومات املت�شلة بالإبل و�ش�لتها، 

الرئي�س  املركز  مقر  اأن  اإىل  م�شرياً 

مع  ال��ري��ا���س،  م��دي��ن��ة  يف  �شيكون 

من  بقرار  له  ف��روع  اإن�شاء  اإمكانية 

ال���دول  يف  املنظمة  اإدارة  جمل�س 

الأع�شاء يف املنظمة ح�شب احلاجة.

على  �شيعمل  امل��رك��ز  اإن  وق���ال 

حتقيق 12 هدفاً، ياأتي يف مقدمتها 

موثقة  دولية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء 

ومنح  وتنظيمها  الإب��ل  �ش�لت  عن 

�شهادات توثيق ال�ش�لة، اإىل جانب 

الكفيلة  وال��رام��ج  اخل��ط��ط  و���ش��ع 

وعملية  علمية  منهجية  بتطوير 

ل���ذل���ك، وب���ن���اء ق���واع���د م��ع��ل��وم��ات 

اإل��ك��رتون��ي��ة ل�����ش���لت الإب�����ل، مبا 

يحقق حفظ جميع وثائقها، و�شبط 

ت�شجيلها.

ال إشعار 
إعالن الحرب على »الماركات«

نعومي ك�ين

ك�ين«  »نعومي  ول��دت 

عام 1970م يف مونرتيال 

هاجرا  يهوديني،  لأبوين 

م���ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

ك��ن��دا  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 

ه����رب����اً م����ن ال��ت��ج��ن��ي��د 

در�شت  فيتنام،  حل��رب 

جامعة  يف  ال�شحافة 

»ت��ورن��ت��و« وا���ش��ت��ه��رت 

ب����ن����ق����ده����ا احل������اد 

الوليات  ل�شيا�شات 

اخلارجية،  املتحدة 

وت��ت�����ش��م��ن م��ع��ظ��م 

األفتها  التي  الكتب 

خ�����ش��و���ش��اً ك��ت��اب 

يغري  »ه��ذا  وكتاب  ال�شدمة«  »عقيدة 

العاملي  بالنظام  ي�شمى  ما  باأ�ش�س  ت�شكك  اأطروحات  �شيء«  كل 

اجلديد.

الفر�سية الأ�سا�سية

حقق كتاب »ل �شعار: اإع�ن احلرب على املاركات التجارية« 

�شهرًة وا�شعة عاملياً وتُرجم ل� 28 لغة، وفر�شية الكتاب الأ�شا�شية 

تقوم  »نعومي«  كانت  فقد  على حد�س حم�س،  البداية  بُنيت يف 

غ�شب  لحظت  عندما  اجلامعي  احل��رم  يف  اأبحاثها  ببع�س 

واملدار�س  للجامعات  اخلا�شة  ال�شركات  اجتياح  من  الط�ب 

ال�شركات يف  تلك  ملنتجات  ترويجية  اإع�نات  انت�شار  من خ�ل 

القاعات واملمرات والكافترييات واحلمامات ب�شكل ه�شتريي.

4 اأق�سام
باإهدار  ت�شبب  ال�شركات  بني  املاركات  �شباق  اأن  نعومي  ترى 

ولكن  عام،  ب�شكل  العوملة  تعار�س  ل  وهي  الأم��وال،  من  الكثري 

تعار�س القوانني وال�شيا�شات التي تخدم م�شالح عدد قليل من 

ال�شركات على ح�شاب العامل اأجمع وبخا�شة املجتمع الط�بي، 

اأق�شام:  اأربعة  اإىل  ومن هذا املنطلق فقد ق�شمت ك�ين الكتاب 

 No« الثالث   ،»No choice« الثاين   ،»No space« الأول 

.»No logo« الرابع ،»jops
تاريخ املاركات

يف ق�شم »No space« تتبعت نعومي تاريخ املاركات فاأ�شارت 

اإىل اأن الرتويج للع�مة التجارية كان يتم يف ال�شابق عن طريق 

بيع  »حماولة  اإىل  الأم��ر  حتول  ثم  وحمبوبة،  معروفة  �شخ�شية 

و�شغار  النا�شئة  يحبه  ما  الرتكيز على  اأمناط حياة« عن طريق 

خميلتهم  يف  يتعرونه  ما  بكل  التجارية  الع�مة  ورب��ط  ال�شن 

واملو�شيقى،  والريا�شة  والأل��ع��اب  ك��الأف���م  م��ث��رياً  اأو  جميً� 

يهمها  يعد  مل  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

جودة موا�شفات ت�شنيع املنتج بقدر ما يهمها كفاءة ا�شرتاتيجية 

من  الأك��ر  اجلزء  ي�شتهلك  وال��ذي  التجارية  لع�متها  الت�شويق 

الت�شغيل. ميزانية تكاليف 

هيمنة ال�سركات 

حر�س  اإىل  النتباه  نعومي  لفتت   »No choice« ق�شم  يف 

تقدمها  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  جم��ال  يف  الهيمنة  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ات 

اأو  اإمكانات مناف�شيها بالحتكار  للم�شتهلكني عن طريق حتجيم 

الإغراق، وغالباً ما تلجاأ ال�شركات الكرى اإىل اتباع ا�شرتاتيجية 

قدرة  وامت�ك  ونفوذها  حجمها  لتعظيم  وال�شتحواذ  الندماج 

كما  �شركات،  بعدة  مثً�  و�شربت  بال�شوق،  التحكم  على  اأك��ر 

امللكية  حقوق  لقوانني  ال�شركات  ا�شتغ�ل  �شوء  اإىل  اأ���ش��ارت 

الفكرية، من اأجل اإ�شكات من ينتقدون ع�ماتها التجارية.

هجرة امل�سانع

و�شوداوية  قتامة  الكتاب  لغة  ازدادت   »No jops« ق�شم  يف 

اإىل  الإنتاج  وخطوط  امل�شانع  هجرة  عن  نعومي  حتدثت  حيث 

الذين  العمال  حلقوق  قيمة  ل  حيث  الثالث،  ال��ع��امل  يف  دول 

هذه  جناح  اأن  واأك��دت  زهيدة،  واأج��ور  طويلة  ل�شاعات  يعملون 

وا�شتغ�ل  البطالة  ن�شبة  ازدي��اد  ح�شاب  على  ك��ان  ال�شركات 

العمال يف اخلارج وتخريب البيئة، وقد اأوجد ذلك جيً� حاقداً 

منجزات  باأن  ال�شباب  لدى  اإح�شا�س عميق  نتيجة  عليها  وناقماً 

ال�شركات الكرى ت�شببت ب�شكل اأو باآخر يف معاناتهم.

ا�سرتاتيجيات وبدائل

حتدث ق�شم »No logo« عن ا�شرتاتيجيات مقرتحة ملكافحة 

املتاحة  البدائل  وطبيعة  التجارية  الع�مات  وا�شتئ�شاد  تنمر 

الع�مات  فل�شفة  اإن  بالقول:  الكتاب  نعومي  ملواجهتها، وختمت 

ال�شتغ�ل،  م��ن  موؤ�شفة  ل�شور  غ��ط��اء  جم��رد  ه��ي  التجارية 

ال�شوق  املنتج يف  املواد اخلام وقيمة  تكلفة  الهائلة بني  والفجوة 

اأي تف�شري �شوى اجل�شع الذي ميكن قراءته من حجم  لي�س لها 

وا�شرتاتيجيات  التجاري  الت�شويق  ل�شيا�شات  الهائلة  التكاليف 

الرتويج ل��شته�ك.

قــــــــــــــــرأت لك..

ك�����ش��ف��ت درا����ش���ة ع���ن ال��ت��وج��ه 

التعاون  جمل�س  دول  يف  الإنفاقي 

»اأمريكان  �شركة  اأعدتها  اخلليجي، 

اأن  الأو���ش��ط«،  ال�شرق  اإك�شري�س 

و»ارتياد  »العط�ت«  على  الإن��ف��اق 

من   %61 ي�����ش��ت��ه��ل��ك   امل��ط��اع��م« 

الإن��ف��اق على  الإن��ف��اق؛ حيث ح��ل 

بن�شبة   الأوىل  املرتبة  يف  العط�ت 

املطاعم  ارت��ي��اد  ج��اء  فيما   ،%34
بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف  الفاخرة 

.% 27

واأظهرت الدرا�شة اأن فئة ال�شباب 

بخا�شة والذين ترتاوح اأعمارهم بني 

العط�ت  �شنفوا  ع��اًم��ا،  و34   30
اأولويات  بني  من  الأوىل  املرتبة  يف 

و�شملت  الرفاهية،  على  اإنفاقهم 

الدرا�شة خم�س دول من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، وخل�شت نتائجها 

�شوى  ت�شهد  مل  املنطقة  اأن  اإىل 

اإن��ف��اق  ن�شبة  يف  �شئيل  انخفا�س 

على   2015 عام  خ�ل  امل�شتهلكني 

القت�شادية  ال�شكوك  م��ن  ال��رغ��م 

الظاهرة، يف حني اأ�شارت اإىل حتول 

ملحوظ يف عادات الإنفاق.

واأبدت الدرا�شة اأن اأمناط الإنفاق 

عر  عام  ب�شكل  مت�شابهة  اجلديدة 

الذين  اأن  اإل  �شملتها،  التي  البلدان 

اأب��دوا  ع��اًم��ا   40 اأع��م��اره��م  تتعدى 

م��ي��وًل اأك���ر م��ن غ��ريه��م يف تقليل 

اإنفاقهم على املنا�شبات الجتماعية؛ 

يف  امل�شاركني  م��ن   %66 اإن  حيث 

تناول  على  اإنفاقهم  زادوا  الإمارات 

الطعام يف املنزل، يف حني زاد %69 

م��ن امل�����ش��ارك��ني م��ن اإن��ف��اق��ه��م على 

الأغرا�س املنزلية.

م��ث��ً�،  ال��ب��ح��ري��ن  ويف مم��ل��ك��ة 

من   %55 اأن  ال��درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 

تناول  على  اأق��ل  اأن��ف��ق��وا  �شكانها 

زاد  بينما  امل��ط��اع��م،  يف  ال��ط��ع��ام 

على  الإن���ف���اق  م���ن  م��ن��ه��م   %62
ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وامل�����ش��روب��ات يف 

88% من  اأن  وباملثل، تبني  املنزل، 

املزيد  اأنفقوا  ُعمان  يف  امل�شاركني 

وامل�شروبات  الطعام  ت��ن��اول  على 

املنا�شبات  عن  عو�ًشا  املنزل،  يف 

.%41 الجتماعية 

تقريرها  ال��درا���ش��ة  واخ��ت��ت��م��ت 

يف  م��ل��ح��وظ  حت���ول  ع��ن  بالك�شف 

ت��رك��ي��ز الإن���ف���اق ع��ل��ى ���ش��روري��ات 

73% من  ن�شبته  ما  زاد  اإذ  احلياة، 

امل�شاركني اإنفاقهم على تناول الطعام 

ن�شبته  وم��ا  املنزل،  يف  وامل�شروبات 

67% زادوا اإنفاقهم على الأغرا�س 
من   %42 خ��ف��ف  بينما  امل��ن��زل��ي��ة، 

اإنفاقهم على املنا�شبات الجتماعية. 

يف  للتحول  تاأثرًيا  الدرا�شة  واأب��دت 

منط الإنفاق على ن�شبة امل�شاهمات 

يف الدخار واملعا�شات التقاعدية، اإذ 

تبني اأن 43% من امل�شاركني خف�شوا 

م�شاهماتهم فيها.

امل�شري  النجم  انتقال  اأن  يبدو 

حممد �ش�ح قبل مو�شمني كرويني 

مل  الريطاين  ليفربول  ن��ادي  اإىل 

اأداء  على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ل��ه  يكن 

للتتويج  ع��اد  ال��ذي  فقط،  ال��ن��ادي 

وال��ف��وز ب��ال��ب��ط��ولت وم��ن��ه��ا دوري 

بل  »ت�شامبيونزليغ«،  اأوروب��ا  اأبطال 

واأثر اإيجاباً على املنطقة التي انتقل 

اإليها »�ش�ح« باأكملها.

ن�شرها  درا����ش���ة  اأظ���ه���رت  ف��ق��د 

»معهد �شيا�شات الهجرة« الريطاين 

موؤخراً، اأن ن�شبة هجمات الكراهية 

م��ق��اط��ع��ة  امل�������ش���ل���م���ني يف  ����ش���د 

التي  الريطانية،  »مري�شي�شايد« 

تراجعت  ليفربول،  مدينة  فيها  تقع 

انتقال  املائة منذ  18.9 يف  مبقدار 

�ش�ح اإىل النادي.

امل�شيئة  التغريدات  ن�شبة  اأن  كما 

ن���ادي  ج��م��اه��ري  ل���دى  للم�شلمني 

مب��ق��دار  انخف�شت  ق��د  ل��ي��ف��رب��ول 

بقية  بجماهري  م��ق��ارن��ة  الن�شف 

النوادي الريطانية، ح�شب الدرا�شة 

موقع جملة  ذك��ر  ما  ح�شب  ذات��ه��ا، 

»فوكو�س« الأملانية. 

اأنا�شيد  من  ع��دداً  اأن  اإىل  ي�شار 

حول  تتمحور  ليفربول  م�شجعي 

وت�شري  والإ����ش����م  ���ش���ح  حم��م��د 

منذ  وذل��ك  اإي��ج��اب��ي،  ب�شكل  لهما 

وت�����ش��دره  ال��ن��ادي  اإىل  ان�شمامه 

الإجنليزي  ال��دوري  ه��دايف  لقائمة 

»الرمييريليغ«.

تراجع كراهية المسلمين في ليفربول بسبب »محمد صالح«

إنشاء مركز دولي ألبحاث ودراسات اإلبل

»العطالت« و»المطاعم« يستهلكان 61% من إنفاق الخليجيين
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�أو  �لأعمال  عامل  يف  �لناجحون 

�لذين  هم  �ل�سيا�سة,  �أو  �لريا�سة 

�مل�ساعب  وحتدو�  �سجاعة  �أظهرو� 

و�تخذو� قر�ر�ت �سعبة, لأنهم كانو� 

�إن  ثم  جناحهم,  يف  �لثقة  مطلقي 

تنبع  نف�سهم  يف  وثقتهم  �سجاعتهم 

من كونهم مقنعني.

�سو�ء كنت تبيع منتًجا �أو �أفكاًر� 

فاإن  ر�أي��ه,  بتغيري  �سخ�ساً  تقنع  �أو 

حتقيق  �إىل  �لأ�سا�سية  �خل��ط��و�ت 

�لإقناع ل تختلف وهى كالتايل:

�لآخ��ر:  �ل�سخ�ص  �نتباه  لفت   -

�إث��ارة  هي  للإقناع  �لأوىل  �خلطوة 

�نتباه �ل�سخ�ص �لآخر, فقبل �أن تنجح 

يف �إقناع �سخ�ص بفعل ما تريده منه, 

من �ل�سروري �أن تلفت �نتباهه.

- تعزيز �لرغبة: �خلطوة �لتالية 

حقيقًيا  �ه��ت��م��اًم��ا  ت��ث��ري  �أن  ه��ي 

ب��اق��ر�ح��ك ورغ��ب��ة ل���دى �ل��ط��رف 

�لآخ�����ر يف مت��ل��ك �ل�����س��يء �ل���ذي 

�لفكرة  �حت�سان  �أو  للبيع  تعر�سه 

�لتي تقرحها.

على  �ل��ق��درة  �إن  �سادًقا:  كن   -

بطريقتك,  يفكرون  �لآخرين  جعل 

م�سوؤولية  وحتمل  هائلة  ق��وة  ه��ي 

بلطف  ت�ستخدم  مل  ف��اإن  عظيمة, 

نحر �ساحبها  �إىل  �سرتد  ونز�هة, 

وتوؤذيه, ول تنفع »�لرثثرة و�لتملق« 

وحدهما يف فن �لبيع.

يعتمد مقد�ر  �إعجابك:  �أظهر   -

جن��اح��ك يف �إق��ن��اع �لآخ��ري��ن على 

�لزمن  م��رور  مع  بهم  �سلتك  حجم 

ر�أًي��ا  نو�  وكوَّ يعرفونك  باتو�  لأنهم 

علقة  تطور  �أن  �ملهم  وم��ن  عنك, 

و�أن  �لطويل  �مل���دى  على  مف�سلة 

تك�سب حبهم و�حر�مهم, و�لطريقة 

ومتتدح  �إعجابك  تظهر  �أن  لذلك 

جهود �أي فرد يفعل �سيًئا من �أجل 

م�ساعدتك و�إن�ساء علقات حميمة.

بحياتهم:  �هتمامك  على  ثابر   -

من  �أ�سهل  تعرفهم  م��ن  �إق��ن��اع  �إن 

�إقناع �لغرباء ومفتاح �لإقناع يكمن 

يف بيانك لهم �أن ما تريد منهم فعله 

ينطوي على فائدة كبرية لهم, ومن 

�هتمامات  تعرف  �أن  �ل�سهل  غري 

تعرف  حني  يف  �لغرباء,  �مل�سرين 

ورغبات  ومو�قف  م�ساعر  م�سبًقا 

جيد�ً,  تعرفهم  �أو  معهم  تعمل  من 

و�لطريق �إىل ذلك هو �لتحدث �إىل 

بتفا�سيل حياتهم  و�لهتمام  �لنا�ص 

دون �لتطفل على حياتهم �خلا�سة, 

و�لتعاطف  �إليهم  بال�ستماع  لكن 

معهم وملحظة ردود فعلهم, ميكن 

معاناتهم  ع��ن  �ل��ك��ث��ري  ت��ع��رف  �أن 

وم�ساعرهم, وماذ� يحبون وما هي 

�لدو�فع �لتي حتركهم.

و�للياقة  �لدبلوما�سية  �عتمد   -

�أك��ر  م��ن  �ل��ل��ي��اق��ة  تعتر  د�ئ���ًم���ا: 

ل  وه��ي  �حلياة  يف  �لنجاح  رو�ف��د 

تقدر بثمن, مثل �كت�ساب �سديق �أو 

�حل�سول على عمل ودمج �ل�سلوك 

و�مل��ظ��ه��ر و�حل��م��ا���س��ة  و�مل��ع��رف��ة 

بالعمل.

ولد باولو كويلو يف ريو دي جانريو بالر�زيل 

عام 1947, متنى يف مر�هقته �أن يغدو كاتباً, 

�إل �أن و�لديه كان لهما ر�أي �آخر, ويف �ل�ساد�سة 

ع�سرة من عمره, �أدت �نطو�ئية كويلو ومقاومته 

ل�سلوك �لطرق �لتقليدية يف �حلياة بو�لديه �إىل 

دفعه  ما  وهو  عقلية,  موؤ�س�سة  �إىل  ير�سله  �أن 

يُطلق  �أن  قبل  م��ر�ت  ث��لث  منها  �ل��ه��رب  �إىل 

�سر�حه منها نهائًيا يف �لع�سرين من عمره!

كويلو  �لتحق  و�ل��دي��ه؛  رغبات  عند  ون���زولً 

�أن  يف  �لقدمي  حلمه  وهجر  �لقانون  مبدر�سة 

�ملدر�سة  ترك  و�ح��د؛  عام  وبعد  كاتباً,  ي�سبح 

�أم��اك��ن  �إىل  م��رحت��ًل  بوهيمياً  حياته  وع��ا���ص 

عديدة �سملت �أمريكا �جلنوبية, �سمال �أفريقيا, 

�ملك�سيك, �أوروبا, وبد�أ يف تعاطي �ملخدر�ت يف 

�ستينيات �لقرن �لع�سرين.

للأغاين  موؤلفاً  عمل  للر�زيل  عودته  ولدى 

 1974 يف  �ع��ت��ق��ال��ه  ومت  �مل��ط��رب��ني,  لبع�ص 

�إّبان �حلكم �لع�سكري  بتهمة »�أعمال تخريبية« 

و�ل��ذي  حينئذ,  �ل�سائد 

�ع��ت��ر م���وؤل���ف���ات ك��وي��ل��و 

»ي�سارية«  مبثابة  �لغنائية 

�أي�ًسا  كويلو  عمل  خطرة, 

وخمرج  و�سحفي  كممثل 

يتجه  �أن  قبل  م�سرحي 

كليًة �إىل حرفة �لكتابة.

�أ���س��در  1982م,  يف 

كويلو �أول كتاب له بعنو�ن 

ويف  �جلحيم«,  »�أر�سيف 

1986, �رحتل �إىل مدينة 
�ل��ق��دي�����ص »���س��ان��ت��ي��اج��و 

وكانت  �إ�سبانيا,  غربي  �سمال  يف  كومبي�ستل« 

حياته؛  يف  رئي�سية  حت��ول  نقطة  �لرحلة  ه��ذه 

�لعام  نف�ص  يف  »�حل���ج«  رو�ي���ة  �أف���رزت  فلقد 

و�ملعروفة جتارياً ب�»حاج كومبي�ستل«.

يف �لعام �لتايل كتب كويلو ر�ئعته »�خليميائي« 

مل  متو��سعة,  ن�سر  د�ر  خ��لل  م��ن  ون�سرها 

يتحم�ص �ساحب د�ر �لن�سر �إىل �لرو�ية حتى �أنه 

قرر �أل تزيد عدد ن�سخ �لطبعة �لأوىل عن 900 

ن�سخة! ولكن �لرو�ية حققت �نت�سار�ً كبري�ً, ومت 

لها,  ن�سخة  مليون   65 من  �أكرث  �إع��ادة طباعة 

حتى غدت من �أعلى �لكتب يف �لتاريخ حتقيًقا 

لأع����ل����ى 

ن�����س��ب��ة 

مبيعات, 

ومت ترجمتها �إىل 71 لغة, وهو ما حد� بها �إىل 

�أن تدخل مو�سوعة جيني�ص لأكرث رو�ية مرجمة 

ملوؤلف على قيد �حلياة!

وبيعت  كتاًبا,   30 �لآن  حتى  كويلو  ن�سر 

لأكرث  كتبه  من  ن�سخة  مليون   150 من  �أكرث 

�لعامل, ومت ترجمة كتبه  150 دولة حول  من 

�ل�سهرية  مقولته  �أن  وي��ب��دو  ل��غ��ة,   71 �إىل 

ماهر�ً«  �سائقاً  ي�سنع  ل  �مل�ستقيم  »�لطريق 

وحياته. �سخ�سيته  متثل 

6 خطوات لتكون مقنعًا

فكر خارج 
الصندوق

الطريق المستقيم ال يصنع سائقًا ماهرًا

صورة نقدية

قضية طالبية

ارتفاع تكاليف
مشروعات التخرج

�لدر��سى  �لعام  نهاية  فى  �جلامعات  طلب  يو�جه 

�رتفاع  ب�سبب  وم�سكلت عديدة  �سعوبات  عام  كل  من 

و�سروط  يقدمونها,  �لتى  �لتخرج  م�ساريع  تكاليف 

�لكليات لقبول �لأفكار و�مل�ساريع, و�لتى تزيد من �لأعباء 

وقد �سدرت عدة  �لأمور,  و�أولياء  �لطلب  �ملادية على 

�سكاوى عن عدد كبري من طلب �جلامعات, من �رتفاع 

تكاليف م�ساريع �لتخرج, خا�سة طلب �لكليات �لعلمية.

 

باهظة تكاليف 

�إحدى طالبات كلية �لربية, قالت �إن �لطالبات ب�سكل 

وجه,  �أكمل  على  �لتخرج  م�ساريع  باإجناز  مهتمات  عام 

�لإمكانات,  وقلة  �لتكاليف  �رتفاع  من  يعانني  لكنهن 

ل�سر�ء  ي��ل��ج��اأن  �ل��ط��ال��ب��ات  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  وه��ن��اك 

م�ستلزمات �مل�ساريع على نفقتهن �خلا�سة مما يكلفهن 

�أمو�لً باهظة.

جتارة

�إن طلب  و�لرجمة,  �للغات  كلية  �أحد طلب  وقال 

ق�سم �للغة �لإجنليزية ترهقهم �ملبالغ �لهائلة �لتى تتكلفها 

تنفيذ م�سروعات �لتخرج, لفًتا �إىل �أن هناك م�سروعات 

�نقلبت  »�مل�سروعات  م�ستكمًل:  �لريالت,  �آلف  تكلف 

لتجارة و�لطلب يف �لغالب ما ي�ستفيدون منها حاجة«.

دعم حمدود

دعم  هناك  و�لتخطيط,  �لعمارة  بكلية  طالب  وقال 

ر�عية  �سركات  من  خارجي  لدعم  �إ�سافة  �لكلية  من 

ي�سمل �جلميع  �لدعم ل  لكن هذ�  �لتخرج,  مل�سروعات 

ن�سبة  ي�سطر  مما  �لتخرج,  م�سروع  لإجن��از  يكفي  ول 

كبرية من �لطلب لتحمل تكاليف باهظة على ح�سابهم 

�خلا�ص.

الأ�سعار ارتفاع 

تكاليف  �إن  �لربية,  كلية  طالبات  �إح��دى  و�أو�سحت 

�أدو�ت م�سروع �لتخرج �رتفعت ب�سكل كبري خلل �لفرة 

�أن  �إىل  لفتة  �لأ�سعار,  �رتفاع  مع  بالتز�من  �ملا�سية, 

�أغلب �لطلب من غري �لقادرين يو�جهون معاناة �سديدة 

تنفيذ  ي�ستطيع  ل  بع�سهم  و�أن  م�ساريعهم,  تنفيذ  يف 

�مل�سروع بالدقة �ملرغوب بها.

الفائدة! ما 

و�أو�سح طالب بكلية �حلا�سبات و�ملعلومات, �أن �لهدف 

من م�ساريع �لتخرج هو ��ستفادة �لطالب �سخ�سياً لكن 

�أطر�ف  عر  �إجنازها  يتم  �مل�ساريع  �أغلب  �أن  �حلا�سل 

�لهدف  يعني غياب  خارجية مقابل مبالغ مدفوعة, ما 

�لأ�سا�سي و�نعد�م �لفائدة �ملرجوة.

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



طيييور فييريييق مييين الييبيياحييثيين يف 

ميي�ييشييتيي�ييشييفييى جييامييعيية زييييورييييخ يف 

فرتة  طييول  يزيد  جييهيياًزا  �شوي�شرا 

بقاء الكبد الب�شري على قيد احلياة 

�شاعات  ب�شع  ميين  اجل�شم  خيييارج 

هذا  ي�شهم  وقد  كامل،  اأ�شبوع  اإىل 

االخرتاع يف اإتاحة عدد اأكرب بكثري 

من االأكباد املتربع بها الإنقاذ اأعداد 

يحتاجون  الذين  املر�شى  من  اأكييرب 

اإىل عملية زرع الكبد.

ييي�ييشيياعييد اجليييهييياز اجليييدييييد يف 

�شفاء الكبد التالف اأي�ًشا، اإذ اأ�شار 

جملة  يف  ن�شر  مقال  يف  الباحثون 

اأن  اإىل  بيوتيكنولوجي«  »نيت�شر 

كانت  اأكباد  ع�شرة  اأ�شل  من  �شتة 

�شرتف�ض يف امل�شت�شفيات االأوروبية 

نظام  داخييل  اأ�شبوع  ق�شاء  بعد  متاًما  �ُشفيت 

تروية يف اجلهاز.

اجل�شم  وظييائييف  اجلييديييد  اجلييهيياز  يحاكي 

 – يحتوي  اإذ  ممييكيين،  قييدر  بيياأكييرب  االأ�شا�شية 

اأع�شاء  على   - اأطل�ض  نيو  موقع  لتقرير  وفًقا 

والرئة  والبنكريا�ض  القلب  مثل  ا�شطناعية، 

والييكييلييى واالأمييييعيييياء، وحييتييى غيي�ييشيياء حيياجييب 

م�شتوى  يف  اجلييهيياز  ويييتييحييكييم  ا�ييشييطيينيياعييي، 

ويحافظ  الدم  من  الف�شالت  ويزيل  اجللوكوز 

من  وغريها  احلمراء  الدم  كريات  تعداد  على 

وظائف اجل�شم.

الرئي�ض  املييوؤلييف  كالفيان  اآالن  بيري  وقييال 

للدرا�شة: »ميهد جناح نظام الرتوية اجلديد – 

الذي �شاهم يف تطويره جمموعة من اجلراحن 

اأربعة  مدى  على  واملهند�شن  االأحياء  وعلماء 

يف  اجلديدة  التطبيقات  من  للعديد   - اأعييوام 

ي�شاعد  الذي  ال�شرطان  االأع�شاء وطب  زراعة 

املر�شى الذين ال يتوفر لهم اأع�شاءٌ متربع بها«.

ت�شتطيع االآالت املتوفرة حالًيا اإبقاء كبد على 

قيد احلياة خارج اجل�شم ملدة 12 �شاعة فقط، 

كبداً   70 اإبقاء  ا�شتطاع  اجلديد  اجلهاز  لكن 

يعد  ما  اأ�شبوع،  ملدة  احلياة  قيد  على  حيوانياً 

من  بكثري  اأكييرب  عدد  اإتاحة  نحو  مهمة  خطوة 

االأكباد املتربع بها للمر�شى، مع اأن هذا اجلهاز 

– وفًقا ملوقع بوبيولر ميكانيك�ض - لي�ض جاهًزا 
االأع�شاء  زرع  عمليات  يف  ال�شتخدامه  بعد 

ذكاء  نظام  وارويييك  جامعة  من  باحثون  �شمم 

ال�شكر  انخفا�ض  هجمات  يكت�شف  ا�شطناعي 

يتعر�ض  من  حياة  على  خطًرا  ت�شكل  قد  التي 

لها بتحليل تخطيط قلبه الذي يقراأه جهاز قابل 

الدم  ال�شكر يف  يتطلب قيا�ض م�شتوى  لالرتداء. 

وخز بع�ض مر�شى ال�شكر اأ�شابعهم مرات عديدة 

الرئي�ض  الباحث  بيكيا  لياندرو  وقييال  يييوم.  كل 

ويييوؤرق  مزعج  االإ�شبع  »وخييز  اجلديدة  للدرا�شة 

مكدر  لياًل  للوخز  »التعر�ض  واأ�شاف:  كثريين«، 

وخا�شًة لالأطفال«. ون�شر الباحثون درا�شتهم يف 

دورية �شاينتفك ريربوت�ض.

وقد كانت النتائج مذهلة، اإذ خل�شت درا�شتان 

الييذكيياء  قييييدرة  اإىل  �شليمن  مييتييطييوَعيين  عييلييى 

يف  ال�شكر  انخفا�ض  ك�شف  على  اال�شطناعي 

الن�شبة  هييذه  تبدو  قييد ال  ميين احلييياالت.   %82
مراقبة  اأجهزة  دقة  تقريًبا  متاثل  لكنها  عالية، 

ال�شكر امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات والتي تتطلب 

وخز املري�ض باإبرة.

مرا�شلة  على  حالًيا  الييدرا�ييشيية  باحثو  يعمل 

باحثن م�شاركن لتعميم النتائج التي و�شلوا اإليها 

على جمموعات اأكرب.
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م�ستلهم من النمو الب�رشي

أسلوب جديد 
للطباعة ثالثية األبعاد

العلوم  ومركز  برمنجهام  الهند�شة يف جامعة  كلية  من  فرق  اقرتحت 

اآفاًقا  تفتح  االأبعاد  ثالثية  للطباعة  جديدة  ت�شميمية  مقاربة  االإنتاجية 

غري م�شبوقة لتطوير مواد جديدة ومنتجات، ون�شرت يف الدورية الدولية 

لتقنية ال�شناعة املتطورة.

وقال د. لورين توما�ض �شيل، املحا�شر يف الت�شميم الهند�شي والباحث 

الرئي�ض يف امل�شروع: »على الرغم من اأن الطباعة ثالثية االأبعاد ت�شمى 

الت�شنيع باالإ�شافة، اإال اأن املهند�شن يتعلمون ت�شميم االأجزاء باال�شتناد 

اإىل �شري طويل من عمليات الت�شغيل االآيل، ما يقود اإىل تقييد االإبداع يف 

الت�شميم، وعلى الطباعة ثالثية االأبعاد ك�شر هذا احلاجز للو�شول اإىل 

قدرتها الكامنة يف الت�شميم«.

وقال د. جاك�شون كريكمان براون، الكاتب امل�شاعد يف الورقة: »�شحيح 

درا�شة  لكن  الهند�شي،  الت�شميم  وارد يف  احليوي  االإبداع  ا�شتخدام  اأن 

النمو الب�شري وحتويله اإىل اأنظمة ت�شنيع متقدمة يفتح جماالت جديدة، 

تنمو  واأع�شاء  اأن�شجة  ت�شكل  خاليا  لتجميع  حيوية  اأنظمة  تطوير  اإن 

وتعدل بع�شها لتعمل بتاآزر يعد مثااًل م�شغًرا عن الطباعة ثالثية االأبعاد 

املتطورة«. ت�شلط الدرا�شة ال�شوء على اأطوار منو اجلنن اأثناء احلمل، 

لكن منو جزء م�شّنع بالطباعة ثالثية االأبعاد مرتبط مبكان �شخ املادة اأو 

اإدخال عامل الوقت يف ت�شميم الطباعة ثالثية االأبعاد،  التحامها، دون 

واقرتح الباحثون ت�شميًما للطباعة ثالثية االأبعاد مبقاربة جديدة ت�شهم 

يف اإطالق العنان الإمكانيات الوقت البتكار مواد جديدة واأجزاء للطباعة 

على جميياالت جديدة  »االطييالع  �شيل:  توما�ض  د.  قال  االأبييعيياد.  ثالثية 

ال�شتلهام اأ�شاليب جديدة اأمر �شروري الإحداث تغيري حقيقي يف مقاربتنا 

لعملية الت�شميم، والو�شول اإىل نظرة �شمولية ت�شاعد يف تفادي التطوير 

املجزاأ للتقنية الذي ي�شع عقبات اأمام حتويل املنتجات اإىل مواد جتارية«.

طورها فريق بحث �سيني اأمريكي

رقاقات إلكترونية جديدة 
خالية من السيليكون

اأظهرت التجارب اأن رقاقات كربيتيد الباريوم زركونيوم لها تطبيقات 

الباعثة  الثنائية  وال�شمامات  ال�شم�شية  اخلاليا  راأ�شها  على  واعييدة، 

زركونيوم  الباريوم  كربيتيد  من  اإلكرتونية  رقاقات  العلماء  طور  لل�شوء. 

واأثبتوا اأنها متتاز بخوا�ض اإلكرتونية وب�شرية رائعة مثلما توقع الباحثون 

ما  كبرية،  بفعالية  ال�شحنات  وتنقل  ال�شوء  الرقاقات  ومتت�ض  �شابًقا، 

يجعلها مثالية لبع�ض التطبيقات مثل اخلاليا الكهرو�شوئية وال�شمامات 

الثنائية الباعثة لل�شوء.

وقال هاو زينج، اأ�شتاذ الفيزياء يف جامعة بافالو، اإن التجارب اأو�شحت 

ال�شم�شية  االألييواح  يف  زركونيوم  الباريوم  كربيتيد  رقاقات  ا�شتخدام  اأن 

مركبات  من  اأكييرب  بكفاءة  كهرباء  اإىل  ال�شم�ض  �شوء  حتويل  يف  �شاعد 

ال�شيليكون التقليدية امل�شتخدمة حالًيا، ما قد يقلل تكلفة حتويل الطاقة 

ال�شم�شية اإىل كهرباء.

واأ�شاف زينج: »كان ال�شيليكون اأهم اأ�شباه املو�شالت امل�شتخدمة لعقود 

طويلة، لكن الرقاقات اجلديدة متثل خياًرا جديًدا واعًدا«.

ون�شرت الدرا�شة، التي قادها هاو زينج واألفها �شياو�شينج وي وهاويل 

واملوؤ�ش�شة  االأمريكية  الطاقة  وزارة  ومولتها  اإنرجي،  نانو  دورية  وي، يف 

تايوان  وجامعة  بافالو  جامعة  من  باحثون  فيها  و�شارك  للعلوم  الوطنية 

للعلوم  ال�شينية  واالأكادميية  والتقنية  للعلوم  �شاوثرين  وجامعة  نورمال 

وخمترب لو�ض اأالمو�ض الوطني.

ال�شامة  غري  املييواد  من  فئة  اإىل  زركونيوم  الباريوم  كربيتيد  ينتمي 

املا�شية  االأعييوام  خالل  العلماء  وافرت�ض  بوفرة،  االأر�ييض  يف  واملوجودة 

هذه  واأثيييارت  مهمة  واإلكرتونية  �شوئية  بخوا�ض  متتاز  املييواد  هييذه  اأن 

االفرتا�شات اهتمام بع�ض الباحثن مثل هاو زينج.

كربيتيد الباريوم زركونيوم لي�ض مادًة جديدة، اإذ وجد زينج معلومات 

عنه منذ خم�شينيات القرن املا�شي، وقال اإن اإحدى ال�شركات يف منطقة 

به  يهتموا  مل  العلماء  لكن  م�شحوق،  �شورة  يف  اأنتجته  نياجرا  �شالالت 

حينها. ومل ي�شتخدم الفريق م�شحوق املركب يف امل�شروع لكنه ا�شتخدم 

وتبخريه  زركونيوم  الباريوم  اأك�شيد  ت�شخن  خالل  من  اأنتجها  رقاقات 

با�شتخدام الليزر، وبتكثيفه بعد ذلك على �شطٍح من الياقوت حتى تكونت 

الرقاقات التي خ�شعت بعد ذلك ملعاجلة بالكربيت.

وقال هاويل وي: »ركزت اأبحاث اأ�شباه املو�شالت على املواد التقليدية، 

ومتثل الدرا�شة فر�شة جيدة الكت�شاف مواد جديدة«.

وقال �شياو�شينج وي: »ن�شتطيع حالًيا درا�شة خوا�ض رقاقات كربيتيد 

ال�شم�شية  االألييواح  يف  تطبيقاتها  وكذلك  اأكرب  بدقة  زركونيوم  الباريوم 

واحل�شا�شات ال�شوئية وال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء وغريها«.

باحثون بجامعة كوبنهاجن يحذرون

�سممه باحثون من جامعة وارويك

جهاز جديد يطيل حياة »الكبد« خارج الجسم

ذكاء اصطناعي يكشف انخفاض السكر عبر تخطيط القلب

يقتل  قد  الحراري  االحتباس 
مقاومة« المخلوقات  »أكثر 

املخلوقات  اأكييير  ميين  املييياء  دبييبيية  اأن  �شحيح 

اأمام  ت�شمد  ال  قد  لكنها  الكون،  عرفها  مقاومًة 

الدقيقة  احليوانات  فهذه  احلييراري،  االحتبا�ض 

درجة  اإىل  احليوية  ن�شاطاتها  تعليق  على  قادرة 

لعوامل  فعل  كرد  اال�شتقالبية  عملياتها  اإيقاف 

بيئية �شاغطة.

جامعة  ميين  نيفي�ض  ريييكيياردو  الباحث  وقيييال 

كوبنهاجن: »وجدنا نقطة �شعف هذه احليوانات، 

مواقع  روجييت  كما  مقاومة  كائنات  لي�شت  اإنها 

علمية م�شهورة«.

»�شينتفك  دورييية  يف  درا�شتهم  الباحثون  ن�شر 

يدعى  نييوًعييا  فيييييهييا  اخيييتييياروا  اإذ  ريييبييورتيي�ييض«، 

رامييازوتيييييو�ييض املتغري ميين جمييياري االأمييطييار يف 

الدمنارك، ثم دفعوا بع�شها اإىل الدخول يف حالة 

يف  امليياء  لقلة  ا�شتجابًة  التجفيف  ت�شمى  تعليق 

الو�شط املحيط.

ت�شل  حرارة  لدرجات  املاء  دببة  تعري�ض  اأدى 

اإىل  �شاعة   24 ملييدة  مئوية  درجييية   37.1 اإىل 

لدرجات حرارة  تعري�شها  لكن  50% منها،  قتل 

تدريجًيا  احلييرارة  رفع  ثم  البداية  يف  منخف�شة 

�شاعد 50% على النجاة عند درجة حرارة 37.6 

 82.7 البالغة  اأما درجات احلرارة  درجة مئوية. 

دببة  من   %50 قتل  يف  فت�شببت  مئوية  درجيية 

املاء يف طور التجفيف خالل �شاعة، بلغت درجة 

احلرارة التي ت�شتطيع الن�شبة الباقية خالل 24 

�شاعة حتملها 63.1 درجة مئوية.

متو�شط  يكون  اأن  مقلق  »اأمييير  نيفي�ض:  قييال 

قريًبا  الن�شطة  املاء  لدببة  املميتة  درجة احلرارة 

من متو�شط درجة احلرارة العليا يف الدمنارك«. 

�شتعاين  اأن هييذه احليييييوانييات  »يييبييدو  واأ�ييشيياف: 

بفعل  املتزايدة  احلييرارة  درجييات  مع  التاأقلم  من 

االحتبا�ض احلراري«.

يرى العلماء اأن ارتفاع درجتي حرارة مئوية اأكر 

الب�شرية  من امل�شتويات قبل ال�شناعية قد يدفع 

اإىل االنقرا�ض، لكن 50% من احليوانات يف طور 

احلييرارة  درجييات  ازدييياد  تنجو من  اجلفاف قد 

الأكر من 25 درجة مئوية لنحو 24 �شاعة على 

االأقل.

بع�ض  القا�شي  املناخ  تغري  اإجهاد  يدفع  رمبا 

احليوانات الناجية يف دخول اإحدى حاالت تعليق 

على  التفوق  يف  ت�شاعدها  قد  التي  الن�شاطات 

الب�شر والنجاة من تغري املناخ.
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المهني«  أكثر من 800 مستفيد من »أسبوع اإلرشاد 
الشخصية  والمقابالت  الذاتية  السير  لتحكيم 

#أسبوع_المهنة2020

تقرير: حممد باكرمان- نواف اخلمي�س

اأ�شبوع الإر�شاد املهني  مت اإطالق فعاليات 

الأوىل  ج���م���ادى   28  -  24 ال���ف���رة  خ����الل 

2020م،  يناير   23  -  19 امل��واف��ق  1441ه� 
 2020 املهنة  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  وذل��ك 

ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات حل�شور  ب��ه��دف تاأهيل 

اق��ت��دار واح��راف��ي��ة، وقد  اأ���ش��ب��وع املهنة بكل 

اأك��ر من  ا�شتفاد من فعايالت هذا الأ�شبوع 

800 طالب وطالبة من خالل تقدمي اإر�شاد 
وامل��ق��اب��الت  ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��ر  لتحكيم  مهني 

ح��واري��ة  ول���ق���اءات  ع��م��ل  وور�����س  ال�شخ�شية 

مع عدد من بيوت اخلربة وجهات العتماد 

املهني املانحة.

برامج اإر�شادية

العام  املن�سق  ال�سعالن  اأن�����س  ال��دك��ت��ور 

اأن  اأكد  املهنة،  لأ�سبوع  التنفيذية  لالأعمال 

م�ساعدة  اإىل  يهدف  املهني  الإر�ساد  اأ�سبوع 

الطالب والطالبات وتهيئتهم لال�ستفادة من 

الفر�س التي يوفرها #اأ�سبوع_املهنة2020 

اإىل  م�سرياً  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  �سيلي  وال���ذي 

للتعريف  عمل  وور�س  اإر�سادية  برامج  توفر 

ببع�س الرخ�س املهنية والعتمادات املحلية 

لنقل  اأع��م��ال  رواد  وا�ست�سافة  وال��دول��ي��ة 

التجارب واخلربات.

عدد امل�شتفيدين

اأن  القادمة  ال�سنة  خالل  ناأمل  واأ�ساف: 

يتم تنظيم اأ�سبوع اإر�سادي كل ف�سل درا�سي 

مرات  ثالث  اإىل  مرتني  تنظيمه  يتم  بحيث 

اأن هذه التجربة الأوىل  خالل العام. ولفت 

املعرفة  لكت�ساب  الطالب  اآراء  لأخذ  كانت 

يتوافق  الأ�سبوع مبا  تطوير هذا  كيفية  عن 

مع رغبات واحتياجات الطالب واأ�ساف اأن 

 ٨٠٠ جتاوز  تاريخه  حتى  امل�ستفيدين  عدد 

طالب وطالبة.

امتالك القدرة

اأ���س��ب��وع  اإن  ال�����س��ع��الن  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

الإر�ساد املهني وجد مل�ساعدة الطالب ورفع 

واحل�سول  العمل  �سوق  ل��دخ��ول  كفاءتهم 

مع  �سنتوا�سل  وم�ستقباًل  الوظائف،  على 

طالب  باأن  ونخربهم  ال�سركات  من  العديد 

اإجراء  القدرة يف  �سعود ميلك  امللك  جامعة 

ولديه  ال�سخ�سية  وامل��ق��اب��الت  امل��ح��اورات 

�سرية ذاتية مدعومة.

بادرة مفيدة

ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن، 

املهني  الإر����س���اد  اأ���س��ب��وع  اأن  اأك���د  خ��ري��ج، 

يف  خ��ربة  ال��ط��الب  ويك�سب  مفيدة  ب���ادرة 

املقابالت ال�سخ�سية. واأ�ساف هذا الأ�سبوع 

باإك�سابنا  كفيل  املهنة  اأ�سبوع  ي�سبق  ال��ذي 

ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت  لعمل  كافية  خ��ربة 

املر�سدين  من  املطلوبة  اجل��وان��ب  ومعرفة 

املتخ�س�سني، واأمتنى اكت�ساب قدر كاف من 

اخلربة يف جمال تخ�س�سي لإفادة الوطن يف 

كافة املجالت.

200 م�شتفيد يوميًا
العلمي  الفريق  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 

فلو�س  اأحمد  املهند�س  الطالبي  لالإر�ساد 

العدد  جتاوز  امل�ستفيدين  الطالب  عدد  اإن 

�سخ�س   ٢٠٠ مب��ع��دل  اهلل  بحمد  امل��ت��وق��ع 

بعد  الطالب  اأن  واأ�ساف  الواحد.  اليوم  يف 

�سيكون  املهني  الإر���س��اد  اأ���س��ب��وع  ح�سوره 

م�ستعدا لتقدمي نف�سه ب�سكل اأكرث احرتافية 

يف  املتاحة  الوظيفية  للفر�س  وا�ستعداد 

اأ�سبوع املهنة.

�شركة كوريت�س

كوريت�س،  �سركة  م��ن  ب��ام��ط��رف  توفيق 

ال�سركات  اأوائل  من  كوريت�س  �سركة  اأن  اأكد 

وال��ذك��اء  ب��امل��درب��ني  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  باململكة 

ك�سركاء جلامعة  متواجدون  وهم  العاطفي، 

امللك �سعود يف توفري املدربني ملعر�س اأ�سبوع 

الروؤية  بنف�س  منهم  اإميانا  املهني،  الإر�ساد 

ونف�س املبادرة لرفع م�ستوى الوعي للطالب. 

دور املدربني

اخلريجني،  ي�ستهدف  املعر�س  اأن  واأك��د 

ودور  للمجتمع  مهمة  ج��دا  فئة  اأنهم  وب��ني 

على  م�ساعدتهم  ه��و  اجت��اه��ه��م  امل��درب��ني 

النتهاء  بعد  ومهاراتهم  قدراتهم  اكت�ساف 

من الأربع �سنوات التي ق�سوها يف اجلامعة، 

ولي�ست من الناحية الأكادميية فقط بل من 

والثقة  والكاريزما  الطالب  �سخ�سية  ناحية 

التي اكت�سبها من خالل حياته.

ال�شخ�شية املطلوبة

عن  يبحث  ال��ع��م��ل  ���س��وق  اأن  واأ����س���اف 

من  وال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة  امل��ب��ادرة  ال�سخ�سية 

اإن  وق��ال  وت��ب��ادر.  وتقرتح  تبني  اأن  املمكن 

كانوا  املعر�س  اإىل هذا  اأتوا  الذين  ال�سباب 

هدف  لديه  واأكرثهم  اأغلبهم  �سغوفني  جدا 

وا�سح، وهناك فئة من الطالب يغيب عنها 

كل  و�سكر  فيه،  املتوفرة  وق��درات��ه  طاقاته 

القائمني على هذه املبادرة ومتنى اأن تتكرر 

على  تقت�سر  ل  واأن  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل 

اجلامعة  على جميع طالب  بل  اخلريجني  

بالإ�سافة اإىل املدار�س.

متديد الوقت

فيزياء،  خريجة  الكربني  بيان  الطالبة 

وف�سلت  كافياً  يكن  مل  ال��وق��ت  اأن  ذك��رت 

 15 م��ن  ب��دلً  دقيقة   45 ال��وق��ت  يكون  اأن 

اأن مثل هذه املبادرات تفيد  دقيقة، واأكدت 

وكيفية  احلقوق  ومعرفة  املهنية  امل�سرية  يف 

الذي  املجال  يف  الوظائف  على  احل�سول 

يرغب به الطالب، وبينت اأن احل�سور قليل 

ومل يكن باملاأمول ون�سحت الطالب بح�سور 

ب�سكل كبري  تفيد  الفعاليات لأنها  مثل هذه 

للح�سول على وظائف.

تطوير الو�شائل

اإعمال،  اإدارة  طالبة  عبداللطيف  جنالء 

الفعالية،  عربت عن �سعادتها بح�سور هذه 

مثل  بح�سور  بالهتمام  الطلبة  ون�سحت 

ترفع  لأنها  بها  وامل�ساركة  الفعاليات  ه��ذه 

امل�سار  وحت��دد  للطالب  الوعي  م�ستوى  من 

اإقباًل جيًدا  اأن هناك  واأكدت  له.  ال�سحيح 

من الطالب على ح�سور مثل هذه الفعاليات 

ومتنت اأن تكثف اجلامعة مثل هذه الفعاليات 

التي تقدم الفائدة للطلبة، وترى اأن الو�سائل 

كانت  الفعالية  ع��ن  ل��الإع��الن  امل�ستخدمة 

كافية ولكن حتتاج اإىل تطوير. 

قلة ح�شور الطالبات

ب�سرية،  م���وارد  خريجة  اخل��رع��ان  مها 

ح�����س��رت ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

الدورات واجلل�سات ال�ست�سارية التي ترفع 

ال�سخ�سية  املقابالت  يف  الطالب  م�ستوى 

�سحيح،  ب�سكل  ال��ذات��ي��ة  ال�سرية  واإع����داد 

واأ�سارت اإىل اأن التنظيم والرتتيب للمعر�س 

متعاون،  واجلميع  ع��اٍل  م�ستوى  على  ك��ان 

واحل�����س��ور م��ن��ا���س��ب، ول��ك��ن ك���ان ه��ن��اك 

خ�سو�سا  اأك��رب  احل�سور  يكون  اأن  اإمكانية 

م�ساركة  قلة  اأن  اإىل  م�سرية  الطالبات،  من 

الطالبات قد يكون ب�سبب تنظيم الفعالية يف 

الق�سم الرجايل.

تنظيم وتن�شيق

اأ�سوى ال�سعيان تخ�س�س اأدب اإجنليزي، 

اأ�سبوع الإر�ساد املهني فعالية جميلة جًدا  من 

ناحية التنظيم والتن�سيق واختالف املدربني 

والعديد  اأنا  ت�سرفت  ولقد  الأق�سام،   وتعدد 

الإر�ساد  اأ�سبوع  يف  بامل�ساركة  زميالتي  من 

ح�سور  من  ا�ستفادت  اأنها  واأك��دت  املهني ، 

يف  الطلبة  ���س��اع��دت  ال��ت��ي  الفعالية  ه��ذه 

اإجراء املقابالت ال�سخ�سية واإعداد ال�سرية 

الذاتية، وراأت اأن هناك ظلماً لهذه الفعالية 

لأن الكثري ل يعلم عنها  ولكن احل�سور يعترب 

جيداً نوعا ما.

فوائد �شخ�شية ومهنية 

هند�سة  تخ�س�س  ال�سماري،  عبدالعريز 

كيميائية،  قال: اأتيت اإىل هذه الفعالية لكي 

ت�ساعدين  املهنية  التي  الناحية  اأ�ستفيد  من 

على فهم كيفية اإجراء املقابالت ال�سخ�سية 

التنظيم  اأن  واأرى  الذاتية،  ال�سرية  واإع��داد 

جميع  واأن�����س��ح  �سل�س،  مم��ت��از  وال���دخ���ول 

التي  املبادرات  هذه  مثل  بح�سور  الطالب 

تفيدهم على امل�ستوى ال�سخ�سي واملهني.

نا�شر املقومات واأ�شا�شيات

هذه  اأن  فيزياء،  ذكر  تخ�س�س  �سفيان 

هي اأول م�ساركة له يف مثل هذه الفعاليات، 

واأ�سا�سيات  للتعرف على مقومات  اأتى  واأنه 

ال�سرية الذاتية واملتطلبات الأ�سا�سية لكتابة 

ومناق�سات  كتابتها  الذاتية  وكيفية  ال�سرية 

الطالب  ال�سخ�سية،  ون�سح  املقابالت  عن 

بح�سور مثل هذه الفعاليات ملواكبة التطور 

يف �سوق العمل.

ت�شحيح اأخطاء

عمليات،  بحوث  تخ�س�س  ال��رزوق،  �سعد 

وذكر  واأهميتها،  الفعالية  هذه  بفكرة  اأ�ساد 

للح�سور  دفعه  ال��ذي  الرئي�سي  ال�سبب  اأن 

الذاتية  التي  ال�سرية  اأخطاء  ت�سحيح  هو 

دخوله  لتاأخر  وت��وؤدي  �سابقاً  فيها  يقع  كان 

�سوق العمل، اإ�سافة للتجهيز لأ�سبوع املهنة، 

اأ�سدقائه  من  العديد  ن�سح  جتربته   وبعد 

الفعالية  هذه  اإىل  اأتوا  وجميعهم  باحل�سور 

وقد نالت اإعجابهم جميًعا.

ب�شكل اأف�شل

ح��ق��وق،  هذه  خريج  التويجري،  �سالح 

التجربة الثانية يل يف اأ�سبوع الإر�ساد املهني 

 واأه���دف م��ن خ��الل ت��واج��دي يف مثل هذه 

الفعالية اإىل اأن اأكوِّن �سورة عن كيفية اإجراء 

املقابالت ال�سخ�سية واإعداد ال�سرية الذاتية 

بال�سكل املنا�سب،  وكلما زادت التجارب لدي 

كلما متكنت من هذه الأمور ب�سكل اأف�سل.

الزميل حممد باكرمان خالل لقاء املهند�س اأحمد فلو�س

د. اأن�س ال�شعالن
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ر يف حياتنا مبو�قف عديدة، منها ما هو �إيجابي ومنها ما هو �سلبي،  نمَ

وتمَعود هذه �ملو�قف بالتاأثري يف م�ساعرنا، ما يُعزز من تاأثريها يف حياتنا 

ب�سكل مبا�سر، ومن �أبرز �ملمَ�ساعر �ل�سلبية �لتي تُ�سبب �لإزعاج لدى �لفرد، 

هي �ل�سعور بالوحدة، حيث �عتدنا على �رتباط م�سطلح �لوحدة بالبتعاد 

عن �لآخرين و�لُعزلة عنهم، �أو �بتعاد �لآخرين عنَّا، �إل �أن م�سطلح �لوحدة 

له �رتباطات ومعاٍن عديدة يف عامل �ل�سحة �لنف�سية، لذ�؛ �سنبحر معكم 

للتعرف �إىل �أنو�ع و�أ�سكال �ل�سعور بالوحدة، و�ُسبل �لتعامل مع كل منها.

�ل�سعور بالوحدة نتيجة �لدخول يف بيئة جديدة

�إىل  �لُعمر، حيث ينتقل من مكاٍن  ل ي�ستمر �لإن�سان يف مكانه طو�ل 

�ملدر�سة  تتغري  قد  �ملثال  �سبيل  على  �حلياتية،  جمالته  جميع  يف  �آخر 

�لتي يدر�س فيها �لطفل، وقد تنتقل �لعائلة �إىل �سكن جديد، وقد يبد�أ 

�لعمل يف مكاٍن جديد، وكل ما �سبق يرتبط بتغيري�ت عديدة يف  �لفرد 

�أحياًنا  �لتغيري  وهذ�  �تباعها،  على  �عتاد  لطاملا  �أمور  خا�سًة يف  حياته 

باأنه  لي�سعر  يُ�سانده  �لفرد ملن  يفتقد  بالوحدة، حيث  �ل�سعور  يُ�سبب  قد 

يعي�س يف جتربته �جلديدة وحيًد�، ولكن ذلك ل يُعد م�سكلة كبرية يف علم 

�ل�سحة �لنف�سية، لأن تلك �مل�ساعر هي م�ساعر ق�سرية �لأمد ترتبط فقط 

بالبد�يات، ولكن �سرعان ما يبد�أ �لفرد بالتعرف على حميطه �جلديد، 

لتبد�أ �مل�ساعر بالختالف �سيًئا ف�سيًئا، وتنتهي �لأمور �إىل �أن يبد�أ �لفرد 

حياته بالتعاي�س �سمن �لبيئة �جلديدة.

�ل�سعور بالوحدة نتيجة ُفقد�ن �ملُ�ساركة بالهتمامات

قد ينتاب �أحدنا �ل�سعور بالوحدة على �لرغم من تعدد �لأ�سخا�س من 

ي�سعر �سخ�س  �ملثال قد  �سبيل  فيها، على  يتو�جد  �لتي  �لبيئة  حوله يف 

بالوحدة وُهو بني �أفر�د �أ�سرته، على �لرغم من �أن عددهم لي�س قلياًل، و�أن 

�أن �ختالف �لهو�يات  �إل  م�ساعر �لود و�لحرت�م و�لعاطفة متالأ �ملنزل، 

و�لهتمامات وعدم وجود من يُ�ساركنا فيها يُ�سبب �سعوًر� بالوحدة، فكيف 

لفرد يهوى �لريا�سة مثاًل �أن يجد �ملُتعة يف عائلة جلها �أطباء ول يتباحثون 

فيما بينهم �إل �سوؤون �لطب؟ وقد يمَكون �ل�ًسعور مرتبًطا �أي�ًسا يف جل�سة 

حو�رية خارج �ملنزل، مع �لأ�سدقاء مثاًلً، حيث يجد �لفرد نف�سه خارج 

نطاق �حلو�ر كلًيا.

�ل�سعور بالوحدة نتيجة �ن�سغال �لآخرين من حولك

يعتاد �لفرد مّنا على نط حياة حمدد، ويف مرحلة �ل�سباب حتديًد� 

يتكرر  قد  حيث  مر�حلها،  �أق��وى  يف  �أ�سدقائه  مع  �لفرد  عالقات  تمَكون 

�لجتماعية  �لعالقات  بالر�حة جتاه  �ل�سعور  يف  يُ�سهم  ما  يومًيا،  �للقاء 

ُهو  ما  على  يبقى  ل  �لأم��ر  �أن  �إل  منَّا،  بالقرب  دوًم��ا  �لآخرين  وتو�جد 

عليه، حيث �سيختلف �لأمر مع ُمرور �لوقت، حيث تبد�أ م�ساغل �حلياة 

بتغيري و�قع �لعالقات، ويف مقدمتها �لزو�ج وظروف �لعمل و�لرتباطات 

�لجتماعية يف �لعائلة، ما يُغري من و�قع �لعالقة مع �لأ�سدقاء، فقد يجد 

�لفرد نف�سه �أمام �سعوبة هائلة من �أجل �إعد�د جل�سة برفقة �لأ�سدقاء 

وترتبط  بالوحدة،  �ل�سعور  له  يُ�سبب  ما  تُو�جههم،  �لتي  �لظروف  نتيجة 

ب�سبب  �لفرد  حياة  ل متر يف  وقد  فقط،  زمنية حمددة  بفرتة  �مل�ساعر 

م�ساغله �لد�ئمة.

�مل�سدر: تطبيق قريبون – �ملركز �لوطني لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية

•�إ�سر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية باجلامعة »تعزيز«

أسباب الشعور بالوحدة وأساليب 
التعامل معها »2-1« 

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

بعوض »معدل وراثيا« لمنع انتشار حمى الضنك

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

»اإلنتان« مسؤول عن %20 من الوفيات بالعالم

�أن  در������س����ة ح��دي��ث��ة  ك�����س��ف��ت 

ور�ث��ًي��ا  »تعديله«  ميكن  �لبعو�س 

�ل�سنك  حمى  �نت�سار  منع  بهدف 

�سحته  �أثبت  �أمر  وهو  �لب�سر،  بني 

ب�سان  كاليفورنيا  جامعة  يف  علماء 

دييغو.

بعو�س  بابتكار  �لعلماء  وق���ام 

نقل  على  قادر  غري  ور�ثًيا،  معدل 

�ل��ب�����س��ر عرب  �إىل  �ل�����س��ن��ك  ح��م��ى 

و�لل�سعات. �للدغات 

ميل«  »ديلي  �سحيفة  و�أو�سحت 

حقنو�  �ل��ع��ل��م��اء  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

�حل�����س��ر�ت ب���«ب��روت��ي��ن��ات ج��ه��از 

حماربة  بهدف  �لب�سرية«  �ملناعة 

جميع �أنو�ع حمى �ل�سنك �لأربعة.

وت���اب���ع���ت: »ه����ذه �ل��ربوت��ي��ن��ات 

د�خل  �لتكاثر  من  �لفريو�س  منعت 

يعد  مل  �أن��ه  يعني  وه��ذ�  �لبعو�س، 

ليتم نقله«. �لكفاية  قويا مبا فيه 

ح��ق��ن  �أن  �ل���ب���اح���ث���ون  وذك������ر 

للفريو�سات  �مل�سادة  �لربوتينات 

�ملر�س  �نت�سار  »يوقف  �لبعو�س  يف 

و�لب�سر«. �حل�سر�ت  بني 

�لدكتور  قال  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

م�سارك  موؤلف  بار�دكار،  بر��ساد 

�نت�سار  �أوقفنا  »�إذ�  �لدر��سة:  يف 

�ل��ف��ريو���س ب��ني �ل��ب��ع��و���س، ف��اإن��ن��ا 

���س��ن��ح��م��ي م���الي���ني �ل��ب�����س��ر م��ن 

�ل�سنك«. بحمى  �لإ�سابة 

يُنقل  م��ر���س  �ل�����س��ن��ك  وح��م��ى 

حمى  �إىل  وي������وؤدي  ب��ال��ب��ع��و���س، 

يف  و�أمل  ج��ل��دي  وط��ف��ح  ���س��دي��دة 

وميكن  و�لع�سالت.هذ�  �ملفا�سل 

حمى  �أ����س���ك���ال  �أح����د  ي�����وؤدي  �أن 

با�سم  و�ملعروف  �ل�سديدة  �ل�سنك 

»حمى �ل�سنك �لنزفية« �إىل نزيف 

�لدم  �سغط  مفاجئ يف  و�نخفا�س 

ويف بع�س �لأحيان �إىل �لوفاة.

وي��ه��دد ه���ذ� �مل��ر���س، ���س��ن��وًي��ا، 

�لنا�س  من  �ملاليني  وحياة  �سح�ة 

�ل��ب��ل��د�ن  ي��ع��ي�����س�����ون يف  �ل��ذي��������ن 

�حلارة.

تناول  �أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 

مثل  »���س��دم��ة«  عنه  ينجم  �ل�سكر 

خمدر�ت  جرعة  عن  �لناجمة  تلك 

�أن جرعة  باحثون  وجد  فقد  قوية، 

و�حدة فقط من �ل�سكر تن�سط نظام 

�لدماغ،  �لأفيون يف  �أ�سباه  م�ستقبل 

لل�سكر  �ملطول  �ل�ستهالك  �أن  كما 

�إط��الق  يف  كبرية  تغيري�ت  ي�سبب 

�لدوبامني.

ب���اح���ث���ون يف ج��ام��ع��ة  و�أج�������رى 

على  جتربة  �لدنارك  يف  �آرهو�س 

بتغذيتها  ق��ام��و�  حيث  �خل��ن��ازي��ر، 

بال�سكر �ملذ�ب، ثم فح�سو� �أدمغتها 

�أن  ي��وًم��ا، ووج���دو�   12 على م��د�ر 

جذرية  ت��غ��ري�ت  يف  ت�سبب  �ل�سكر 

وم�ستقبالت  �ل��دوب��ام��ني  ن��ظ��ام  يف 

�أ�سباه �لأفيون يف �لدماغ، متاًما مثل 

ت�سبب  �لتي  �ملخدر�ت  تعاطي  �آث��ار 

�سحيفة  ذكرته  ملا  وفًقا  �لإدم���ان، 

ميرتو �لربيطانية.

�آرهو�س  �لأ�ستاذ يف جامعة  وقال 

»ل  وي��ن��رتد�ل  مايكل  �ل��دن��ارك��ي��ة 

�سك �أن �ل�سكر له �لعديد من �لآثار 

من  �لعديد  وهناك  �لف�سيولوجية، 

�سحي،  غري  جتعله  �لتي  �لأ�سباب 

على  يوؤثر  فهو  و��سح،  و�ل�ستنتاج 

�لدماغ  يف  باملكافاأة  �خلا�س  �جلزء 

لوحظت  �لتي  لتلك  م�سابهة  بطرق 

�مل�سببة  �مل���خ���در�ت  ت��ع��اط��ي  ع��ن��د 

لالإدمان«.

و�أو���س��ح وي��ن��رتد�ل �أن��ه بعد 12 

يوًما فقط من تناول �ل�سكر، ظهرت 

�لدوبامني  نظام  يف  كبرية  تغيري�ت 

�لدماغ،  �لأفيون يف  �أ�سباه  م�ستقبل 

تن�سيط  �لو�قع، مت  »يف  �أنه  م�سيًفا 

�أ�سباه �لأفيون، وهي  نظام م�ستقبل 

ذل���ك �جل����زء م��ن ك��ي��م��ي��اء �ل��دم��اغ 

�ملرتبط بالرفاهية و�ل�سرور«.

على  �ل�سكر  ت��اأث��ري  �أن  �سك  ول 

�أ�سباه  وم�ستقبل  �لدوبامني  نظام 

�لأفيون �أمر مثري للقلق، من �لناحية 

�لطبية، لأن هذ� قد يعني �أنه يخرب 

�جلزء �خلا�س باملكافاأة يف �لدماغ، 

وم�ستقبل  �ل��دوب��ام��ني  يطلق  �ل��ذي 

�ملرء  يو�جه  عندما  �لأفيون  �أ�سباه 

�سيئا مثري� للبهجة �أو مثرًي� لل�سرور 

و�ملرح.

�جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن����ه مت رب��ط 

�لدماغ  يف  �لدوبامني  �إنتاج  م�ساكل 

ب��اأم��ر����س م��ث��ل �لك��ت��ئ��اب وم��ر���س 

�ل�سلل �لرعا�س.

�ل�سكر  كان  »�إذ�  وينرتدل:  وق��ال 

يف  �مل��ك��اف��اأة  ن��ظ��ام  يغري  �أن  ميكن 

ف��ق��ط، كما  ي��وم��ا   12 بعد  �ل��دم��اغ 

فيمكنك  �خلنازير،  حالة  يف  ر�أينا 

�لطبيعية  �ملحفز�ت  �أن  تتخيل  �أن 

�لجتماعي  �لتفاعل  �أو  �لتعلم  مثل 

�سترت�جع و�سيحل حملها �ل�سكر، و/

�أو غريها من �ملحفز�ت �ل�سناعية«.

و�أ�ساف: »نحن جميًعا نبحث عن 

هناك  كان  و�إذ�  �لدوبامني،  ’تدفق‘ 
�سيء مينحنا ’دفعة‘ �أف�سل �أو �أكرب، 

فهذ� ما نختاره«.

يت�سبب �لإنتان »تعفن �لدم« وهو 

مر�س خطري يرت�فق مع ق�سور يف 

�سخ�س  بوفاة  �لأع�����س��اء،  وظائف 

من كل خم�سة يف �لعامل، �أي �سعف 

�لن�سبة �لتي كان يُعتقد بها �سابقاً، 

نتائجها  ن�سرت  در��سة حديثة  وفق 

جملة »ذي لن�ست«.

و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لتهابات 

�مل����ج����اري �ل��ت��ن��ف�����س��ي��ة �ل�����س��ف��ل��ي��ة 

و�لتهاب  �لهو�ئية  �ل�سعب  »كالتهاب 

و�للتهاب  و�لإنفلونز�  �لق�سيبات 

�لفرعية  �مل�سببات  هي  �ل��رئ��وي«، 

�لأك����ر ���س��ي��وع��اً ل��ه��ذه �ل��وف��ي��ات، 

وق��وع  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  وخل�ست 

�لعامل  �إنتان يف  مليون حالة   48.9
�أي  وف��اة،  مليون  و11   2017 �سنة 

ُخم�س �لوفيات يف �لعامل.

40% من  م���ن  �أك����ر  وت�����س��ج��ل 

�حل���الت �جل��دي��دة ل��دى �لأط��ف��ال 

دون �سن �خلام�سة، وحت�سل حالت 

�لإن���ت���ان ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف �أع�����س��اء 

���س��خ�����س م���ا ع���ن �ل��ع��م��ل ب�����س��ورة 

�لتهابي  تفاعل  ب�سبب  �سحيحة 

م��ف��رط ج����ر�ء �لإ����س���اب���ة مب��ر���س 

خ��ط��ري، وع��ن��دم��ا ل ي�����وؤدي ه��ذ� 

�لختالل �لذي قد يكون فتاكاً �إىل 

بحالت  يت�سبب  قد  �ملري�س،  وفاة 

�إعاقة د�ئمة.

�ل�ساحقة  �لأك���ري���ة  و���س��ج��ل��ت 

 2017 يف   %85 �حل����الت  م���ن 

�أو  �سعيف  دخ��ل  ذ�ت  ب��ل��د�ن  يف 

�إفريقيا  يف  وخ�سو�ًسا  متو�سط، 

�ملحيط  وج��زر  �ل�سحر�ء  جنوب 

�أ�سرت�ليا  ق��رب  �جلنوبي  �ل��ه��ادئ 

وجنوب  و�سرقها  �آ���س��ي��ا  وج��ن��وب 

. �سرقها

وتر�جع �لعدد �ل�سنوي للم�سابني 

�ملا�سيني  �لعقدين  خالل  بالإنتان 

مع  �لعامل.  يف   %50 تفوق  بن�سبة 

يقرب  ما  يف  �لإنتان  ي�ساهم  ذلك، 

من 20% من كل �لوفيات �مل�سجلة 

 20 من  �أكر  �أي  �لعامل،  �سنوياً يف 

وف���اة يف �ل��دق��ي��ق��ة، ع��ل��ى م��ا ورد 

لالأخ�سائيني  �ملجلة  يف  تعليق  يف 

�لأمريكيني جورد�ن كيمبكر وغريغ 

مارتنز.

وحذر �لباحثون من عدد وفيات 

�ملتوقع  �مل�ستوى  من  بكثري  »�أعلى 

ب��ح�����س��ب �ل��ت��ق��دي��ر�ت �ل�����س��اب��ق��ة، 

مر�ساً  �لإن���ت���ان  ل��ك��ون  خ�سو�ساً 

ميكن تفاديه ومعاجلته«، وفق �ملعد 

نقوي  حم�سن  للدر��سة  �لرئي�سي 

يف  �إي«  �إم.  �إت�س.  »�أي.  معهد  من 

جامعة و��سنطن.

اضطرابات النوم قد تسبب »كابوسا خطيًرا«
�لزهامير  مبر�س  �مل�سابني  �لأ�سخا�س  �أن  �لطبية  �لدر��سات  �أثبتت 

�أميلويد  بروينت  وهي  �أدمغتهم،  يف  �لربوتينات  من  نوعني  تر�كم  يعانون 

بيتا وبروتني تاو.

وتو�سلت �لأبحاث �ل�سابقة �إىل �أن ��سطر�بات �لنوم و�لأرق تزيد من 

م�ستويات بروتني �أميلويد بيتا، و�لذي وبح�سب �لعديد من �ملو�قع �ل�سحية 

�ملتخ�س�سة يعترب �مل�سبب �لرئي�سي �لزهامير، �إذ مل يكت�سف �لعلماء �أي 

�أنه  يعتقد  بع�سهم  �إن  بل  �لإن�سان،  �لربوتنني يف ج�سم  لذلك  دور مفيد 

عبارة عن جزيًئا �سيئة ل فائدة منه، وقد يكون لوجوده عو�قب وخيمة.

وترى �أبحاث علمية �أنه يف حال مل يتم �لتخل�س منه ب�سكل منا�سب من 

�لدماغ، فاإن هذ� �لربوتني يرت�كم يف �سكل لويحات تدّمر نقاط �ل�ستباك 

يف  تدهور  �إىل  ي��وؤدي  مما  �لع�سبية،  �خلاليا  بني  ت�سل  �لتي  �لع�سبي 

�لقدر�ت �ملعرفية للمري�س وفقد�نه �لذ�كرة.

�أما بروتني تاو، فيعتقد �لباحثون �أن تر�كمه يوؤدي �إىل ت�سمم �لألياف 

�لع�سبية، ويف حالة وجود بروتني »بيتا �أمايلويد« فاإنه ي�سمح بدرجة ما 

بفتح �لباب لنت�سار بروتني »تاو« �إىل مناطق �أخرى باملخ، مما يوؤدي �إىل 

�نت�سار موت �خلاليا وتدهور �لوظائف �لإدر�كية.

�أجرى  �لنوم،  با�سطر�بات  تاو  م�ستويات  زي��ادة  عالقة  مدى  وملعرفة 

فريق علمي يف جامعة �أوب�سال �ل�سويدية، جتارب على 15 �ساًبا يتمتعون 

ب�سحة جيدة ومتو�سط �أعمارهم 22 عاًما، وفًقا ملوقع »�سين�س نيوز«.

وقام  �لفريق بقيا�س ن�سبة ذلك �لربوتني يف دماء �أولئك �ل�سباب �لذكور 

عقب ليلة نوم هانئة، و�آخر م�سطربة، فوجد �رتفاع تاو بن�سبة 17 يف �ملئة 

عند قلة �لنوم و��سطر�به، مقارنة بن�سبة 2 يف �ملئة يف �لأحو�ل �لعادية.

وبح�سب �ملوقع، فاإن نتائج �لد�ر�سة ت�سيف �إىل �أدلة متز�يدة على �أن 

�لأ�سخا�س �لذين يعانون من �أناط نوم متقطعة �أو غري منتظمة هم �أكر 

عر�سة لالإ�سابة مبر�س �لزهامير على مد�ر عقود.



�صفقة  »في�صبوك«  �أب��رم��ت  منذ 

���ص��ر�ء »و�ت�����ص��اب« يف ع��ام 2014 

ث���ارت  دوالر،  م��ل��ي��ار   22 م��ق��اب��ل 

�لتي  �لكيفية  ب�����ص��اأن  �ل��ت�����ص��اوؤالت 

�الأزرق«  »�ل��ع��م��اق  ب��ه��ا  �صيجني 

�الأرباح من ور�ء تطبيق �لرت��صل.

�أ���ص��ارت  منا�صبة،  م��ن  �أك��ر  ويف 

ينوي  »في�صبوك«  �أن  �إىل  تكهنات 

»و�ت�صاب«،  �إىل  �الإعانات  �إ�صافة 

ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن حت����وي����ل �مل��ن�����ص��ة 

وهو  رب��ح،  م�صدر  �إىل  �الجتماعية 

بالفعل ما كانت �ل�صركة تنوي فعله 

يف 2020، وهو ما كان م�صدر قلق 

�أن  يبدو  لكن  �لتطبيق،  مل�صتخدمي 

�خلطة توقفت.

فقد ك�صفت �صحيفة »وول �صرتيت 

»في�صبوك«  �أن  �الأمريكية،  جورنال« 

حل �لفريق �لذي كان يدر�س كيفية 

�إىل  �الإع��ان��ي��ة  �ل��ر���ص��ائ��ل  تو�صيل 

و�أل��غ��ت  »و�ت�������ص���اب«،  م�صتخدمي 

�لفكرة ولو لفرتة موؤقتة.

»في�صبوك«  با�صم  متحدث  وق��ال 

ت��ك��ون »ف��ك��رة  �إن �الإع���ان���ات ق��د 

�مل�صتقبل«، لكن دون �أن يحدد �إطار� 

زمنيا لتطبيقها يف »و�ت�صاب«.

قالت  �الآخ��ر،  �جلانب  على  لكن 

طرق  يف  تفكر  قد  �إنها  »في�صبوك« 

�أخ����رى جل��ن��ي �الأرب�����اح ع��ن طريق 

»و�ت�صاب«، مثل جعله قناة لات�صال 

مبقابل  وعمائها  �ل�����ص��رك��ات  ب��ن 

ت�صات«  »وي  بتطبيق  �أ�صوة  م��ادي، 

�ل�صيني.

�لرت��صل  تطبيق  »و�ت�صاب«  ويعد 

�الأو�صع �نت�صاًر� على م�صتوى �لعامل، 

وي�صتخدمه نحو 300 مليون �صخ�س 

يف �إر�صال �لر�صائل �لن�صية �أو �إجر�ء 

�ملكاملات �ل�صوتية �أو �لفيديو.
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�لقومي  �الأم���ن  وك��ال��ة  �كت�صفت 

يف  خطرية  �أمنية  ثغرة  �الأم��ريك��ي��ة 

�ل��ذي   »10 »وي��ن��دوز  ت�صغيل  نظام 

ت�����ص��دره ���ص��رك��ة م��اي��ك��رو���ص��وف��ت، 

للمخرتقن  ت�صمح  �أن  �صاأنها  م��ن 

�ت�صاالت  �ع��رت����س  �الإل��ك��رتون��ي��ن 

��صتغال  من  بدالً  لكن  �آمنة.  تبدو 

�حتياجاتها  خل��دم��ة  �ل��ث��غ��رة  ت��ل��ك 

�الأمن  وكالة  �أبلغت  �ال�صتخبار�تية، 

تتمكن  كي  مايكرو�صوفت  �لقومي 

من �إ�صاح �لنظام للجميع.

مايكرو�صوفت  �صركة  و�أ���ص��درت 

حتديًثا جمانًيا لعاج �لثغرة �الأمنية، 

تلك  الكت�صافها  بالوكالة  و�أ���ص��ادت 

�لثغرة. وذكرت �ل�صركة �أنها مل تر �أي 

��صتخدمو�  �أن خمرتقن  على  دليل 

وكالة  ��صتخدمتها  �لتي  �لتقنية، 

�أي  �أن  �إىل  م�صرية  �لقومي،  �الأم��ن 

�ل�صعف  نقطة  ي�صتغل  قد  مهاجم 

�الأمنية عن طريق ��صتخد�م �صهادة 

توقيع ز�ئفة كي يبدو �مللف وكاأنه من 

م�صدر موثوق به.

وق���ال���ت �ل�����ص��رك��ة: »ل���ن ي��ع��رف 

�مل�صتخدم �مللف �خلبيث الأن �لتوقيع 

من  ق���ادم  وك��اأن��ه  �صيبدو  �ل��رق��م��ي 

م�صدر موثوق به«.

فاإنه  مايكرو�صوفت،  وبح�صب 

��صتغال  م��ن  خم���رتق  مت��ك��ن  �إذ� 

من  ف�صيتمكن  بنجاح  �لثغرة  تلك 

من  ن��وع  �لو�صيط«،  »هجمات  �صن 

�الخرت�ق، حيث يت�صلل �ملهاجم بن 

كل  علم  دون  �صبكة  يف  متحاورين 

منهما، ويفك �صفرة معلومات �صرية 

على قائمة �ت�صاالت �مل�صتخدم.

تعالج  �صوف  �حلا�صبات  وبع�س 

�مل�صكلة بها ب�صكل �آيل، �إذ� كان خيار 

�أما  بها،  مفعل  �لتلقائي  �لتحديث 

معاجلة  ميكن  �الأخ��رى  �حلا�صبات 

�مل�صكلة بها يدوًيا.
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�أ����ص���درت �آب���ل ت��ق��ري��ره��ا ن�صف 

و�لذي  لل�صفافية،  �جلديد  �ل�صنوي 

ون��وع  ع��دد  ح��ول  تفا�صيل  ت�صمن 

طلبات �حلكومة و�جلهات �خلا�صة 

�لعماء  معلومات  على  للح�صول 

�مل�صتوى  على  �ل�صركة  تلقتها  �لتي 

تلقت  �إنها  �ل�صركة:  وقالت  �لعاملي، 

�حلكومة  من  ح�صاب  طلب   3619
من  �الأول  �لن�صف  يف  �الأم��ريك��ي��ة 

عام 2019، مما ي�صكل قفزة بن�صبة 

�ل�صتة  �الأ�صهر  مع  باملقارنة   %36
�ل�صابقة.

طلبات  ف����اإن  ل��ل�����ص��رك��ة،  ووف���ًق���ا 

عندما  �إر�صالها  يتم  �لتي  �حل�صاب 

يف  �لقانون  تطبيق  م�صوؤولو  ي�صتبه 

ن�صاط غري قانوين، عادًة ما تبحث 

عن تفا�صيل ح�صابات �لعماء على 

iCloud، مثل �ال�صم  �أو   iTunes
 ،iCloud و�لعنو�ن، و�أحياًنا حمتوى

م��ث��ل �ل�������ص���ور �مل���خ���زن���ة و�ل���ري���د 

�الحتياطي  و�ل��ن�����ص��خ  �الإل���ك���رتوين 

�أو  �الت�صال  وج��ه��ات   iOS جلهاز 

�لتقوميات.

ببع�س  �حل��ك��وم��ة  �آب����ل  وزودت 

�حل�صاب  عن  �الأقل  على  �ملعلومات 

90% من هذه  �إىل  بالن�صبة  �ملعني 

عن  �رت��ف��اًع��ا  �صكل  مم��ا  �لطلبات، 

ن�صبة 88% خال �لفرتة �ل�صابقة، 

كما ذكرت �ل�صركة �مل�صنعة لهو�تف 

من  �أكر  ت�صمل  �لطلبات  �أن  �آيفون 

رقم  وه��و  عميل،  ح�صاب   15301

قيا�صي �آخر.

خ�صم  يف  �لتقرير  ه��ذ�  وي��اأت��ي 

�لرئي�س  و�إد�رة  �آب��ل  ب��ن  مو�جهة 

ب�صاأن  ت��رم��ب،  دون��ال��د  �الأم��ريك��ي، 

�خل�صو�صية و�ل�صامة �لعامة، و�لتي 

عادت �إىل �لظهور هذ� �الأ�صبوع بعد 

م�صاعدة مكتب  �ل�صركة  رف�صت  �أن 

فك  على  �ل��ف��ي��در�يل  �لتحقيقات 

ت�صفري هو�تف �آيفون عائدة ملكيتها 

ح��ادث  �ل��ن��ار يف  �أح��د مطلقي  �إىل 

جماعي.

و�ت���ه���م وي���ل���ي���ام ب�����ار، �مل��دع��ي 

�ل��ع��ام �الأم���ريك���ي، �آب���ل و���ص��رك��ات 

�لقيام  بعدم  �الأخ��رى  �لتكنولوجيا 

�إن��ف��اذ  يف  للم�صاعدة  يكفي  مب��ا 

�ل��ق��ان��ون يف �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات، وع��ر 

وجه  على  �الأمريكي  �لعام  �ملدعي 

�ل��ت��ح��دي��د ع��ن �إح��ب��اط��ه م��ن ع��دم 

�إن�����ص��اء ب��اب خلفي  �آب���ل يف  رغ��ب��ة 

�إىل  بالو�صول  للم�صوؤولن  ي�صمح 

على  �ملخزنة  �مل�صفرة  �ملعلومات 

�أجهزة �لعماء.

�صفافية  تقرير  ي�صري  ذل��ك،  ومع 

ب�صكل  ت�صتجيب  كانت  �أنها  �إىل  �آبل 

عام �إىل حد كبري لطلبات �حلكومة 

�ملعلومات،  على  �حل�صول  �أجل  من 

مكتب  م�����ص��وؤويل  بع�س  �إن  وي��ق��ال 

�صركة  جانب  �ت��خ��ذو�  �لتحقيقات 

�آبل يف �حلالة �الأخرية، موؤكدين �أن 

�ل�صركة قد قدمت م�صاعدة كبرية.

ود�فعت �ل�صركة عن ��صتخد�مها 

»تتمتع  ب��ي��ان:  يف  ق��ائ��ل��ًة  للت�صفري 

بالو�صول  �لقانون  تطبيق  �صلطات 

من  �أك��ر  �لبيانات  م��ن  �مل��زي��د  �إىل 

�أي وقت م�صى يف �لتاريخ، لذلك ال 

يتعن على �الأمريكين �الختيار بن 

�لتحقيقات،  �لت�صفري وحل  �إ�صعاف 

ون�صعر بقوة �أن �لت�صفري �أمر حيوي 

�مل�صتخدمن  وبيانات  بلدنا  حلماية 

لدينا«.

وج���دد �جل���دل �ل��د�ئ��ر ب��ن �آب��ل 

و�حل���ك���وم���ة �مل���خ���اوف ب���ن دع���اة 

�أب��و�ب  �إن�صاء  �أن  من  �خل�صو�صية 

خلفية من �صاأنه �أن يقو�س �ل�صامة 

�الأمن  خ��ر�ء  يجادل  بينما  �لعامة، 

�لقدرة  بالفعل  لديها  �حلكومة  باأن 

�مل�صفرة  �الأجهزة  �إىل  �لو�صول  على 

دون م�صاعدة �آبل.
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وضع الطيران يجنبك 
الفواتير الباهظة عند السفر

يف  تتمثل  �صادمة  م�صاكل  �إىل  �مل�صافرين  من  �لعديد  يتعر�س 

فو�تري باهظة �لتكلفة على �لرغم من �أن �لهاتف كان موجوًد� �صمن 

و�صع  خارج  �لهاتف  وجود  لكن  �أب��ًد�،  ��صتخد�مه  يتم  ومل  �الأمتعة 

�لطري�ن �صمح له باالرتباط ب�صبكة دولية.

�أحد �مل�صافرين دفع ر�صوًما ت�صل �إىل 1450 دوالًر� �أمريكًيا، �أي 

�صعف �صعر تذكرة �ل�صفر عر �ملحيط �الأطل�صي، وذلك على �لرغم 

تلقي مكاملات، لكن  �أو  �لهاتف مطلًقا الإجر�ء  ي�صتخدم  �أنه مل  من 

�لهاتف ح�صل على �الإ�صارة تلقائًيا من خال هو�ئي �لطائرة مروًر� 

باالأقمار �ل�صناعية �إىل �صبكة �أر�صية.

�أن  �إال  �خلارجي،  �لتجو�ل  ر�صوم  حتدد  قو�نن  هناك  �أن  رغم 

�لطائر�ت  �ل�صناعية على  �الأقمار  �صبكات  ينطبق على  �لقانون ال 

يقم  مل  ما  �لبيانات  على  �أعلى  �أ�صعاًر�  تفر�س  و�لتي  و�ل��ق��و�رب، 

�لعماء باإغاق خدمة جتو�ل �لبيانات، و�أو�صحت �صركة �الت�صاالت 

قبل  �لبيانات  جت��و�ل  ت�صغيل  �إيقاف  �لعماء  على  يجب  �أن��ه   O2
ركوب �لعبار�ت ملنعهم من �الت�صال بخدمات �الأقمار �ل�صناعية.

ويف ظل تز�يد �ل�صغط على �صركات �ملحمول وم�صغلي �لعبار�ت 

لتوفري خدمات �الإنرتنت، فاإن عدًد� متز�يًد� من �لركاب يو�جهون 

 13 �لتكلفة  تتجاوز  �أن  وميكن  �لهاتف،  مل�س  دون  حتى  �مل�صاكل، 

دوالًر� �أمريكًيا لكل ميجابايت، وهو �حلجم �ملطلوب لت�صفح �صفحة 

ويب و�حدة.

�أو  �لقارب  مرور  حالة  جًد� يف  كبري  ب�صكل  �لتكلفة  ترتفع  وقد 

�لطائرة بالقرب من �حلدود �لوطنية، حيث يجري �صبط �لهو�تف 

بلد  من  �إ�صارة  �لتقاط  حال  ويف  �إ�صارة،  �أق��وى  اللتقاط  �ملحمولة 

يح�صل  وال  دويل،  جت��و�ل  ر�صوم  يدفع  �مل�صتخدم  ف��اإن  خ��ارج��ي، 

�مل�صتخدم يف �ملقابل على ر�صائل ن�صية تلقائية من موفر �خلدمة 

لتحديد ر�صوم �لتجو�ل.

ولتجنب �لر�صوم �الإ�صافية يجب و�صع �جلهاز على و�صع �لطري�ن 

�إن كنت يف �جلو �أو يف �لبحر، وذلك الأنه باإمكان �لهاتف �ملحمول 

�الت�صال ب�صبكة يف بلد خارجي �أو بنظام �صاتلي على منت �ل�صفينة 

�لتي ت�صتقلها �أو �صفينة جماورة، وميكنك تقدمي �صكوى �إذ� �صعرت 

�أنه قد مت فر�س ر�صوم غري عادلة ومل تتمكن من حل �مل�صكلة مع 

مزود �خلدمة �خلا�س بك.
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آبل تعترف بمشاركة بيانات عمالئها مع الحكومة األمريكية

تأجيل فكرة »اإلعالن« على »واتساب«

ثغرة أمنية خطيرة في »ويندوز 10«



رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز 

بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 

يف مكتبه بديوان الوزارة الأ�سبوع املا�سي، توقيع 

5 مذكرات تفاهم بني املديرية العامة للجوازات 

العامة  والهيئة  �سعود،  امللك  جامعة  م��ن  وك��ل 

للريا�سة  ال�سعودي  ب��الحت��اد  ممثلة  للريا�سة 

املجتمعية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

العامة  والهيئة  املعلومات،  لأم��ن  العلم  و�سركة 

لل�سياحة والرتاث الوطني.

بني  ال��ت��ع��اون  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رات  وت�سمنت 

امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات واجل��ه��ات امل��وق��ع 

الدرا�سات  واإع���داد  التدريب  جم��الت  يف  معها 

وال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة والإداري�����ة 

التعاون  جانب  اإىل  وال�سرتاتيجية،  والإعالمية 

يف اجلوانب التعليمية والأكادميية والريا�سية مبا 

ملن�سوبي  الأداء  م�ستوى  رقي  ا�ستمرار  يف  ي�سهم 

اجلوازات.

املديرية  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رات  وقعت  وق��د 

العامة للجوازات، والهيئة العامة للريا�سة ممثلة 

بح�سور  املجتمعية  للريا�سة  ال�سعودي  بالحتاد 

بن  عبدالعزيز  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اإدارة الهيئة العامة  تركي الفي�سل رئي�س جمل�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وقعها  حيث  للريا�سة، 

الوليد بن طالل بن عبدالعزيز  بن  الأمري خالد 

رئي�س الحتاد ال�سعودي للريا�سة املجتمعية.

امللك  جامعة  م��ن  الثانية  امل��ذك��رة  وق��ع  فيما 

بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  �سعود 

الثالثة  املذكرة  وقع  العمر، يف حني  عبدالرحمن 

معايل رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

وجاء  البنيان.  عبداهلل  بن  عبداملجيد  الدكتور 

لأم��ن  العلم  �سركة  م��ع  ال��راب��ع��ة  امل��ذك��رة  توقيع 

لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مثلها  التي  املعلومات 

الدكتور عبدالرحمن بن �سعد اجل�سعي، يف حني 

العامة  الهيئة  مع  اخلام�سة  املذكرة  توقيع  جاء 

ال�سوؤون  الوطن�ي ومثلها مدير  لل�سياحة والرتاث 

القانونية عبيد بن عبدالرحمن ملحان، كما مثل 

املذكرات  توقيع  يف  للجوازات  العامة  املديرية 

مدير عام اجلوازات اللواء �سليمان اليحيى.

كتب: عبدالرحمن املن�صور

مت���ك���ن ف���ري���ق ط���ب���ي ���س��ع��ودي 

اجلامعي  خ��ال��د  امل��ل��ك  مب�ست�سفى 

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف 

ملري�س  املريء  ا�ستئ�سال  من  �سعود 

عمره  م��ن  واخلم�سني  الثانية  يف 

»الروبوت«  الآيل  الرجل  با�ستخدام 

م�ستوى  ع��ل��ى  ن�����ادرة  ع��م��ل��ي��ة  يف 

املنطقة.

واأو�����س����ح ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة 

بن  �سالح  الدكتور  وامل��ريء  ال�سدر 

املري�س  اأن  النا�سر  عبدالرحمن 

البلع،  يف  �سعوبة  م��ن  ي��ع��اين  ك��ان 

لدرا�سة  طبي  ف��ري��ق  ت�سكيل  ومت 

ورم غري  وج��ود  تبني  احلالة، حيث 

حميد اأ�سفل املريء، وبعد خ�سوعه 

لعدد من جل�سات العالج الكيميائي 

التدخل اجلراحي  اأقر  والإ�سعاعي، 

للحالة.

اأن العملية  واأكد الدكتور النا�سر 

با�ستخدام  مرحلتني  على  اأج��ري��ت 

ال��ت��ج��وي��ف  يف  الأوىل  ال����روب����وت؛ 

اليمنى  اجلهة  يف  والثانية  البطني 

للتجويف ال�سدري عن طريق �سقوق 

جراحية �سغرية باأقل من 1 �سم لكل 

�سق جراحي، م�سرًيا اإىل اأن املري�س 

ط��ور  ويف  وع��اف��ي��ة  ب�سحة  يتمتع 

مقدماً  اهلل،  بف�سل  بعد  الت�سايف 

���س��ك��ره ل��ل��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي امل�����س��ارك 

وفريق التخدير.
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جسور التعاون.. من يبادر أوال للشراكة؟

د. فهد بن عبداهلل الطياش

حتمل اأخبار التعاون بني وحدات اجلامعة –خا�سة الأكادميية- 

الكثري من التفاوؤل ملن�سوبيها، ولعل اأبرز اأنواع التعاون مع معهد 

مرة  كل  ففي  ال�ست�سارية،  والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك 

نن�سر اأخباًرا مثل هذا التعاون، فهذا يعني النفتاح على املجتمع 

والنتقال من و�سم التنظري اإىل ف�ساء املمار�سة والتطبيق. 

وم��ع ك��ل ه��ذا ال��ت��ف��اوؤل تظل ه��ذه الأخ��ب��ار حم���دودة لبع�س 

الوحدات، واأخرى حتظى بن�سيب الأ�سد، وهذا التفاوت يثبت اأن 

جهود الت�سويق والنفتاح على بقية موؤ�س�سات املجتمع والتعاون 

معها ما هو اإل نتيجة لتحرك الأق�سام العلمية اأكرث من حتركات 

كل  يلبي  ل  ولكن  متجدد،  عطاء  يف  م�ستمر  واملعهد  املعهد، 

طموحات الأق�سام العلمية.

ومتثل دعوة عميد كلية العلوم الأ�ستاذ الدكتور نا�سر الداغري 

لعميد املعهد الدكتور عبداهلل الثابت للتعرف على ما متلكه الكلية 

ملا متلكه  ب�سرية وخمتربات علمية منوذًجا متكرًرا  كفاءات  من 

اجلامعة من كنوز حتتاج اإىل ت�سويق من جديد ويتما�سى مع نظام 

ا�سرتاتيجية  �سراكة  يعقد  اأن  للمعهد  فر�سة  وهي  اجلامعات، 

اأق�سام الإعالم والت�سويق والجتماع وعلم  متعددة الأطراف مع 

بروؤية  ال�ستثمارية  الفر�س  ق��راءة  اأجل  من  والقت�ساد  النف�س 

�سركات  اإحدى  تاأ�سي�س  اأو  لل�سراكة  نواة  تكون  اأن  �ساملة ع�سى 

اجلامعة لالقت�ساد املعريف.. فهل تتحقق؟ ومن �سيبادر؟  

صوت الصورة

مدير اجلامعة يزور كلية اللغات والرتجمة ويتفقد مرافقها

تطوير وتبادل خبرات مع 
»الزكاة والدخل«

فريق جراحي ينجح في استئصال المريء لخمسيني 
باستخدام الروبوت

التعليم  موؤ�س�سات  بني  وامل�ستمر  القائم  التعاون  مبداأ  من  انطالقاً 

وقطاعات الدولة، لال�ستفادة وتبادل اخلربات وال�ست�سارات التخ�س�سية، 

املجتمع،  وخدمة  الوطن  تنمية  يف  وم�ساهمة  العامة  للم�سلحة  وحتقيقاً 

العمل؛ وقعت جامعة  يلبي احتياجات �سوق  الوظيفية مبا  الفر�س  وتوفري 

امللك �سعود والهيئة العامة للزكاة والدخل - نهاية الف�سل الدرا�سي الأول 

اإىل تطوير برامج م�سرتكة وتبادل  1441ه� - مذكرة تفاهم تهدف  للعام 

املعمول  واللوائح  الأنظمة  وفق  وال�سريبة  بالزكاة  ال�سلة  ذات  اخل��ربات 

والقانون  وال�سرعي  املحا�سبي  كاجلانب  اجلوانب  من  عدد  وذلك يف  بها، 

ال�سريبي والقانون العام.

حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  واأ�سار 

النمي، اإىل اأن اجلامعة ت�سعى من خالل هذه املذكرة اإىل التعاون بالربامج 

املتخ�س�سة يف الزكاة وال�سريبة، والدورات التدريبية املتعلقة بهذا املجال، 

للطالب،  التعاوين  التدريب  وبرامج  املتميزين،  توظيف اخلريجني  وبرامج 

واإعداد درا�سات تخ�س�سية اقت�سادية تخدم جمايل الزكاة وال�سريبة مبا ل 

يتعار�س مع الأنظمة واللوائح املعمول بها.

تدريبية  دورات  تقدمي  يف  للم�ساركة  اجلامعة  ا�ستعداد  النمي  د.  واأكد 

وور�س عمل ملن�سوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل بح�سب املذكرة، اإ�سافة 

البحثية  ال�ست�سارات  والتعاون يف جمال  واملوؤمترات  املعار�س  تنظيم  اإىل 

والعلمية حول ا�سرتاتيجية الزكاة وال�سرائب وفق روؤية اململكة 2030.

مذكرات .. من �ضمن 5 

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


