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كليات المزاحمية تستضيف أمير
الرياض
ا�ست�ضافت كليات جامعة امللك �سعود
باملزاحمية اللقاء ال��ذي جمع �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �آل �سعود �أمري منطقة الريا�ض
ب����أه���ايل و�أع���ي���ان حم��اف��ظ��ة امل��زاح��م��ي��ة
الأ�سبوع املن�صرم.
وكان يف ا�ستقباله امل�شرف العام على
الكليات الدكتور فهد الرتكي وامل�ساعدون
له وعمداء الكليات ،وتخلل احلفل فقرات
ترحيبية بال�ضيف الكرمي ،بالإ�ضافة �إىل
كلمة من �سموه ناق�شت هموم الأه��ايل
وتطلّعات القيادة فيما يتعلق مب�سرية
املحافظة.

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

افتتاح المؤتمر السعودي
العالمي لطب األسنان في
دورته الـ31
نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ن��ائ��ب �أم��ي�ر م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض افتتح
معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر م�ؤخ ًرا فعاليات ال��دورة احلادية
والثالثني من امل�ؤمتر ال�سعودي العاملي
لطب الأ�سنان يف فندق الريتزكارلتون
مبدينة الريا�ض ،وذلك بتنظيم اجلمعية
ال�سعودية لطب الأ���س��ن��ان وكلية طب
الأ�سنان ،وبعد حفل االفتتاح قام معايل
مدير اجلامعة بق�ص ال�شريط للمعر�ض
امل�صاحب للم�ؤمتر وبرفقته ع��دد من
تفا�صيل �ص5
امل�س�ؤولني.

محمد بن عبدالرحمن يفتتح أسبوع
المهنة والخريج
رع���ى ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض
الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن بن
عبدالعزيز� ،صباح االثنني املا�ضي ،حفل
افتتاح �أ�سبوع املهنة واخلريج واملعر�ض
امل�صاحب ال���ذي تقيمه جامعة امللك
�سعود يف بهو اجلامعة بالدرعية للطالب
والطالبات.
و�أك��د مدير اجلامعة اهتمام جامعة
امللك �سعود ،مبا �أُتيح لها من �إمكانيات
عالية ،ودع���م �سخي م��ن قبل حكومة
اململكة ،ممثلة بخادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
تفا�صيل �ص3
حممد بن �سلمان.

تخصصات سيبرانية متنوعة حديثة
«القبول والتسجيل» تبحث تعديل
التقويم الجامعي

تر�أ�س عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن عمران وبح�ضور �أع�ضاء
املجل�س ،الأحد املا�ضي اجتماع «جمل�س العمادة» حيث ناق�ش �إجناز ا�ستحقاقات نهاية
الف�صل الدرا�سي الأول وبداية الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1441هـ ،و�إعادة
القيد والتحويل والت�سجيل ،وتعديل التقومي اجلامعي بعد الأمر ال�سامي الكرمي بتقدمي
موعد االختبارات النهائية للطالب للف�صل الدرا�سي الثاين والتي �ستبد�أ فيه اختبارات
مواد الإعداد العام يوم الأحد 1441/9/3هـ املوافق 2020/4/26هـ.
تفا�صيل �ص2

 1200طالب بفعالية
واع»
«نحو
خريج ٍ
كتبت :هوازن كتبي

اختتمت ال�سبت� ،أعمال فعالية مبادرة
واع» والتي نظمتها وكالة
«نحو خريج ٍ
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
ممثلة مبركز اخلريجني والذي يعد �أحد
�أهم ركائز حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
باجلامعة ،واملقام بالبهو الرئي�سي للمدينة
اجلامعية للطالبات .تفا�صيل �ص5

طرح  6برامج دراسات عليا جديدة 20
زوار أسبوع المهنة يشيدون
بالمعرض

17

طالب الجامعة :تكاليف المقررات
الدراسية باهظة

كتب� :سميح �آل �سميح
يرى عدد كبري من الطالب والطالبات �أن تكاليف املقررات الدرا�سية «كتب ،مذكرات،
�أدوات» باهظة وت�ستهلك جزءاً كبرياً من ميزانية الطالب ومكاف�أته ،وعلى �ضوء ذلك
يطالب برت�شيد املطالبات �أو زيادة املكاف�آت ،بينما يرى عدد �آخر �أن تلك التكاليف
منا�سبة وال حتتاج لإعادة نظر..
تفا�صيل �ص9

 17بحثًا تفوز بمنح
جائزة التميز
ف��از مبنح جائزة التميز يف التعلم
والتعليم يف دورتها الرابعة  17مقرتحاً
بحثيا ل��ـ « »11ع�ضو هيئة تدري�س
رجال و« »6من الن�ساء ،من �ضمن 70
مقرتحاً لدعم املمار�سات التدري�سية
والأن�����ش��ط��ة ال�صفية وغ�ي�ر ال�صفية
ال��رام��ي��ة لتح�سني م��ه��ارات الطالب
ال��ت��ي تلبي احتياجات ���س��وق العمل،
وقد ت�صدرت الكليات ال�صحية عدد
الطلبات املقدمة بـ 27طل ًبا ثم الكليات
العلمية بـ 20طل ًبا ثم الإن�سانية بـ 17
طل ًبا ،وتوزعت ال��ـ  6طلبات املتبقية
على العمادات الأخرى وال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،وب��ل��غ ع��دد املتقدمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س الرجال  42ومن
الن�ساء  ،28و�سيقوم املركز باال�ستعانة
بـ  14ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة للم�شاركة يف حتكيم الطلبات
الواردة.
تفا�صيل �ص14

بد�أت كلية علوم احلا�سب واملعلومات ومبتابعة مبا�شرة من معايل مدير اجلامعة د.بدران
العمر ،الإطالق املتتابع حللة جديدة متنوعة من التخ�ص�صات ال�سيربانية احلديثة للطالب
والطالبات وهي الأميز من نوعها يف برناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري.

شراكة بين «التميز» و «بلوكريكس» « 02اإلعالم واالتصال» تقيم مؤتمرها السنوي الثامن 20
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«الجامعة والسيفير» يوقعان اتفاقية لطباعة الدوريات العلمية
وقعت اجلامعة الأربعاء املا�ضي
اتفاقية تعاون مع النا�شر ال��دويل
«ال�سيفري» لن�شر وطباعة دوري��ات
اجلامعة العلمية ،برعاية معايل
مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر
وح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احل��م��ي��زي وامل�����ش��رف ع��ل��ى وح��دة
امل��ج�لات العلمية ال��دك��ت��ور �سامل
الغامدي وامل�شرفة امل�ساعدة على
وح��دة امل��ج�لات العلمية الدكتورة
ره���ا �أورف���ل���ي وم�����س��اع��دة النا�شر

الدويل مارثا ثيدزوا ،وذلك بقاعة
الت�شريفات باجلامعة.
تعد هذه االتفاقية الثالثة التي
وق��ع��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود مع
النا�شر الدويل «ال�سيفري» منذ عام
2009م ،و�أ�سهمت يف رف��ع ج��ودة
املجالت العلمية التي حتت�ضن ت�سع
جم�لات علمية حمكمة وم�صنفة
�ضمن قواعد املعلومات الدولية5 ،
منها �ستدرج حتت املجالت الذهبية
املفتوحة ،حيث �ست�سهم بعائد على
املجالت العلمية.

كرسي «سلياك» ينظم الدورة الثامنة ألمراض الجهاز الهضمي
ك�ت��ب :م�ساعد الغنيم -ت�صوير:
توفيق الغامدي
نظم كر�سي الأم�ي�ر ع��ب��داهلل بن
خ��ال��د لأب���ح���اث ح�����س��ا���س��ي��ة القمح
«���س��ل��ي��اك» ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية
ال�سعودية لطب الأطفال ،دورة ال�شرق
الأو���س��ط الثامنة لأم��را���ض اجلهاز
اله�ضمي والكبد لدى الأطفال ،والتي
�أقيمت يف القاعة الرئي�سية بكلية
ال��ط��ب ،حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،ح�ضر
االفتتاح عميد كلية الطب الدكتور
خالد فودة وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام
الطبية.
و�أو���ض��ح م�شرف كر�سي الأم�ير
عبداهلل بن خالد لأبحاث ح�سا�سية
القمح «�سلياك» الدكتور �أ�سعد بن

حم��م��د ع�����س�يري �أن ال�����دورة ت��ق��ام
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لأطباء
الأط��ف��ال ،و���ش��ارك فيها حما�ضرون
من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وجامعة متبل يف فنلندا،
وم�ست�شفى قريت �آرموند �سرتيت كنج
كولج لندن ،وكنج كولج لندن ،ومن
خمتلف القطاعات ال�صحية باململكة.
و�أ�ضاف �أن ال��دورة ناق�شت عدداً
من املحاور املهمة كامل�ستجدات يف
�أم��را���ض اجل��ه��از اله�ضمي والكبد،
وال��ت��غ��ذي��ة ل���دى الأط���ف���ال ،وم��ر���ض
ح�سا�سية القمح �سلياك الت�شخي�ص
وال��ع�لاج ،ك��ذل��ك �أم��را���ض القولون
ال��ت��ق��رح��ي ال��ت�����ش��خ��ي�����ص وال���ع�ل�اج،
ون��ق��ل وزراع������ة الأم����ع����اء ،وم��ر���ض
ال�صفراء واال�سرتجاع املعدي املريئي

وح�سا�سية احلليب والف�شل الكبدي
لدى االطفال ،م�شرياً �إىل �أنه يف نهاية
ال��دورة �أقيمت حملة توعوية ملر�ضى
ح�سا�سية القمح �سلياك بالتعاون مع

اجلمعية ال�سعودية للجهاز اله�ضمي
حتت عنوان «مر�ض �سلياك �س�ؤال
وجواب» بح�ضور خبري مر�ض �سلياك
يف فلندا و�أوروبا د .مكي ماكو.

«القبول والتسجيل» تبحث تعديل التقويم الجامعي

�إنهاء ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ومنح
الفر�ص و�إع����ادة القيد والتحويل
والت�سجيل ،تعديل التقومي اجلامعي

بعد الأمر ال�سامي الكرمي بتقدمي
موعد االختبارات النهائية للطالب
للف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين والتي

�ستبد�أ فيه اختبارات مواد الإعداد
ال��ع��ام ي��وم الأح���د 1441/9/3هـ
امل���واف���ق 2020/4/26هـ ،على
�أن تبد�أ االختبارات النهائية يوم
الأح���د 1441/9/10هـ امل��واف��ق
2020/5/3م ،و مراجعة اخلطة
اال�سرتاتيجية للعمادة ومتطلبات
اعتماد اجلودة «الآيزو».
وقبل نهاية االجتماع مت ت�شكيل
جلنة من قبل العميد ال�ستحداث
ج��ائ��زة العميد للموظف امل��ث��ايل
خللق جو التناف�س الإيجابي للتميز
يف الأداء بني املوظفني واملوظفات،
متمنياً د .ب��ن ع��م��ران التوفيق
وال�سداد للجميع.

متهيد ًا لإطالق «من�صة ال�شهادات الرقمية»

عقد شراكة بين مركز التميز وشركة «بلوكريكس»
�أع����ل����ن م���رك���ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن
املعلومات عن عقد �شراكة مع �شركة
«بلوكريك�س» الرائدة يف جمال تقنية
البلوكت�شني ،وذلك من �أجل �إطالق
م�شروع «من�صة ال�شهادات الرقمية»
والذي يهدف �إىل رقمنة ال�شهادات
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط�لاب وامل��ت��درب�ين،
�وح��دة وملف
وجمعها يف من�صة م� ّ
�شخ�صي واحد .ويعد هذا امل�شروع
ن��ت��اج بحث وت��ط��وي��ر م�شرتك بني
�شركة «بلوكريك�س» واملركز بهدف
�إيجاد حلول بحثية تطبيقية ،حيث
ي��ه��دف امل�����ش��روع �إىل اال���س��ت��ف��ادة
واال�ستثمار يف تقنية البلوكت�شني
خلدمة القطاع التعليمي والتدريبي
ل�����ض��م��ان �أع���ل���ى درج�����ات الأم����ان
واخل�صو�صية لل�شهادات الرقمية،
وحمايتها من التالعب �أو التزوير،

بالإ�ضافة �إىل ت�صديق ال�شهادات
بطريقة ال مركزية مبنية على تقنية
البلوكت�شني.
�إىل ج��ان��ب ذل����ك ،ت���و ّف���ر ه��ذه
امل��ن�����ص��ة ال���ع���دي���د م���ن امل��م��ي��زات
الفريدة من �أهمها �سهولة الو�صول
�إىل ال�����ش��ه��ادات الرقمية م��ن قبل
امل�ستفيدين ،ك��م��ا ت��ق��وم بت�سهيل
وتب�سيط عملية التوثيق والتحقق
من ال�شهادات الرقمية ب�شكل فوري.
ويف ه��ذا ال�سياق ���ص��رح مدير
م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن امل��ع��ل��وم��ات
الدكتور ج�لال املهتدي �أن �إط�لاق
هذا امل�شروع ي�أتي يف �إطار اهتمام
املركز بالبحث والتطوير واالبتكار
يف جم���االت التقنيات امل�ستجدة
وامل��ت��ق��دم��ة ،وال���ت���ي م���ن �ضمنها
تطبيقات تقنية البلوكت�شني ،وعقد

�ضمن زيارته لكلية العلوم كرم معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر من�سوبات الق�سم الن�سائي بكلية العلوم والطالبات امل�شاركات يف
اليوم العاملي للرتبة الذي نظمته الكلية م�ؤخراً ،وذلك �سع ًيا لتحقيق
�أه���داف ر�ؤي��ة « 2030جمتمع حيوي ,بيئته ع��ام��رة» وه��ي الفعالية
االجتماعية التي تهدف �إىل زيادة الوعي الب�شري مبخاطر اجنراف
الرتبة ال��ذي يعترب التهديد الأول لكوكب الأر����ض .كما ك��رم معاليه
الطالب والطالبات �أع�ضاء الأندية الطالبية ،وذلك نظري جهودهم
املميزة يف �إدارة وتنظيم الفعاليات الطالبية املختلفة التي �أقيمت داخل
وخارج كلية العلوم.

«معًا نبدأ» معرض إرشادي
بالمدينة الجامعية للطالبات

بعد الأمر ال�سامي بتقدمي موعد االختبارات

عقدت عمادة القبول والت�سجيل
ي�����وم الأح�������د امل���ا����ض���ي امل���واف���ق
1441/6/1هـ «جمل�س العمادة»
ومت افتتاح املجل�س بكلمة ترحيبية
للح�ضور م��ن ق��ب��ل عميد ���ش ��ؤون
القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن
عمران.
بعد ذلك متت مناق�شة املوا�ضيع
املدرجة على جدول �أعمال املجل�س
بح�ضور �أع�ضاء املجل�س وك��ان يف
مقدمة حم���اور االج��ت��م��اع� ،إجن��از
ا�ستحقاقات نهاية الف�صل الدرا�سي
الأول وب��داي��ة الف�صل ال��درا���س��ي
ال��ث��اين للعام اجلامعي 1441هـ،
تخ�صي�ص الطالب والطالبات بعد

مدير الجامعة يكرم المشاركين
في «يوم التربة العالمي»

�شراكات مع �شركات نا�شئة متميزة
يف هذه التقنيات.
ب�����دوره� ،أع����رب ���ش��ري��ك �شركة
«بلوكريك�س» وامل�شرف على ت�صميم
حلول خ�صو�صية وحماية البيانات
على ه��ذه املن�صة املهند�س عماد
امل���ط�ي�ري ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب���إط�لاق
ه��ذا امل�شروع وال��ذي ي�أتي ملواكبة
التطورات الإلكرتونية واال�ستفادة
م��ن التقنيات احلديثة يف عملية
التحول الرقمي الذي ت�شهده اململكة
العربية ال�سعودية وفق ر�ؤية اململكة
 ،2030حيث ذكر �أنه من املتوقع �أن

تخدم هذه املن�صة �شريحة كبرية من
�أفراد املجتمع خالل الثالث �سنوات
القادمة.
اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن ت��ق��ن��ي��ة
البلوكت�شني ا�ستحدثت نظاماً مبتكراً
لتنظيم ورب���ط وح��ف��ظ ال��ب��ي��ان��ات
ب�شكل ال مركزي ،وتعتمد التقنية
ب�شكل رئي�سي على حلول ت�شفري
متقدّمة ت�ضمن عدم تغيري البيانات
�أو التالعب بها بعد حفظها ،وتُغني
ب�شكل ت��ام ع��ن وج��ود ط��رف ثالث
«و���س��ي��ط» وال����ذي مي��ل��ك التحكم
الكامل بالبيانات املخزنة.

افتتحت املدينة اجلامعية للطالبات االثنني املا�ضي ،معر�ض «م ًعا نبد�أ»،
والذي ي�ضم م�شاركات عديدة من كافة كليات وعمادات اجلامعة وقطاعاتها
املتنوعة للتعريف باخلدمات املقدمة لطالبات اجلامعة مثل الإر���ش��اد
الأكادميي وال�صحة النف�سية وال�صحة االجتماعية والنادي الريا�ضي ومعهد
ريادة الأعمال ،وذلك بهدف تهيئتهن للف�صل الدرا�سي اجلديد وتزويدهن
مبا يلزمهن لدعم م�سريتهن الأكادميية والثقافية.
وقد تقدمت م�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات لل�ش�ؤون الأكادميية
الدكتورة مي املعمر وع��دد من وكيالت اجلامعة لالطالع على اجلهات
امل�شاركة ،حيث �أبدت �إعجابها باجلهود املبذولة يف تقدمي املعر�ض بال�صورة
املطلوبة التي تخدم الطالبة.
وقد �شاركت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين للمرة الأوىل ببع�ض
العرو�ض الريا�ضية من قبل طالبات الكلية للت�أكيد على �أهمية الن�شاط
البدين� ،إىل جانب م�شاركة فريق العبات كرة ال�سلة وفريق العبات اجلودو.
كما �شارك عدد من العيادات ال�صحية باجلامعة مثل عيادات الأ�سنان
والب�صريات وغريها ،بالإ�ضافة �إىل معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو الذي
�أكد على دوره يف دعم �أبحاث طالبات البكالوريو�س والدرا�سات العليا،
بالإ�ضافة �إىل وجود نادي النانو الذي قدم ور�ش عمل خا�صة بتقنية النانو
وي�ست�ضيف خمتلف ال��زي��ارات اخلارجية بهدف ن�شر الثقافة واملعرفة
العلمية .وقد متيز فريق «فخر التطوع املتخ�ص�ص» مب�شاركته كونه �أول
فريق تطوعي متخ�ص�ص ي�صنف املتطوعني وفق تخ�ص�صاتهم وي�ضم �أكرث
من  12فري ًقا يحوي �أكادمييني ومهنيني وحرفيني ،بالإ�ضافة �إىل البوابة
الوطنية للتطوع التي مت �إن�شا�ؤها ا�ستجابة لر�ؤية الوطن  2030وقد مت
تد�شينها بحيث تكون مرتبطة مبا�شرة بنظام �أب�شر احلكومي.

«توظيف األبحاث النوعية التربوية»
في حلقة نقاش غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
حلقة النقا�ش ال�ساد�سة وال�سبعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش
التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «توظيف االبحاث النوعية الرتبوية
على التوجهات الريادية لدى طالبات الدرا�سات العليا» من �إعداد وتقدمي
الدكتورة رمي بنت ثابت القحطاين ،ع�ضو هيئة تدري�س منتدب ،بجامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،كلية الرتبية ق�سم الإدارة الرتبوية جامعة
�أم القرى ،وذلك يوم االثنني 1441/06/09هـ املوافق 2020/02/03م،
يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف للرجال قاعة رقم «�1أ »33يف كلية
الرتبية ،ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم
« »2معمل « »72الدور الأول.

إدارة الهوية تشارك في اللقاء
التعريفي للطالبات

�شاركت وكالة عمادة التطوير واجلودة ممثلة بوحدة �إدارة الهوية يف
اللقاء التعريفي للطالبات الذي �أُقيم يف عدد من كليات املدينة اجلامعية
للطالبات يف بداية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي احلايل
1441هـ ،وذل��ك بهدف ن�شر ال��وع��ي ب�ين طالبات املدينة اجلامعية
والتعريف ب�أهمية الهوية املطورة للجامعة ،واال�ستخدامات ال�صحيحة
لل�شعار املعرب عنها .وقد تواجد فريق وحدة �إدارة الهوية يف كلية الرتبية
يوم الأح��د 1441/5/24هـ ،ويف كلية العلوم الطبية التطبيقية يوم
االثنني 1441/5/25هـ ،ويف كلية علوم احلا�سب واملعلومات وكلية �إدارة
الأعمال يوم الثالثاء 1441/5/26هـ ،ويف كلية العلوم يوم اخلمي�س
1441/5/28هـ ،كما تواجد الفريق يف كلية التمري�ض ي��وم االثنني
1441/6/2هـ.

العدد  - 1363الأحد  8جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  2فرباير 2020م

تغطية

17
3

سمو نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة
والخريج والمعرض المصاحب

د .العمر :هذا األسبوع يسهم في تهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل وتعريفهم بالفرص المتاحة

رعى نائب �أمري منطقة الريا�ض
الأم�ير حممد بن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز� ،صباح االثنني املا�ضي،
حفل افتتاح �أ�سبوع املهنة واخلريج
وامل��ع��ر���ض امل�صاحب ال���ذي تقيمه
جامعة امللك �سعود خالل الفرتة من
1441/6/7-2هـ يف بهو اجلامعة
بالدرعية للطالب والطالبات.
�أعلى م�ستويات التطوير
ب��د�أ احلفل بالقر�آن ال��ك��رمي ،ثم
�ألقى مدير اجلامعة الدكتور بدران
ال��ع��م��ر ك��ل��م��ة رح���ب ف��ي��ه��ا ب��راع��ي
احل��ف��ل واحل�����ض��ور ،وق���ال� :أرح��ب
بكم جمي ًعا يف رحاب جامعة امللك
�سعود مبنا�سبة �إطالقها لأ�سبوع
املهنة ال���ذي ي���أت��ي ل��ي���ؤك��د اهتمام
جامعة امللك �سعود ،مبا �أُت��ي��ح لها
من �إمكانيات عالية ،ودع��م �سخي
م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ،ممثلة
ب��خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان و�سعيها ال��د�ؤوب
�إىل حتقيق �أعلى م�ستويات التطوير
وال��ب��ن��اء يف ب��راجم��ه��ا ومناهجها
لت�سهم بفاعلية ك��ب�يرة يف تنمية
الوطن وخدمة املجتمع مبا يتوافق
مع ر�ؤية الوطن .2030
بناء وتنمية
و�أ���ض��اف :ت�شرف اجلامعة هذا
اليوم ب�إطالق �أ�سبوع املهنة واخلريج
واملعر�ض وامللتقى امل�صاحب ،الذي
يحظى برعاية كرمية من لدن الأمري

حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
نائب �أم�ير منطقة الريا�ض ،حيث
تعد هذه الرعاية امتدادًا الهتمام
قيادة الدولة بامل�شاريع التنموية التي
تخدم وطننا الغايل ،وتعمل على �سد
احتياج �سوق العمل ورفده بالكفاءات
امل�ؤهلة علم ًيا ومهن ًيا ،واللحاق بركب
الدول املتقدمة ب�سالح العلم و�أدوات
البناء والتنمية.
طموح اجلامعة
و�أردف العمر قائ ً
ال :هذا الأ�سبوع
ي����أت���ي م��واك��ب��اً ل��ط��م��وح اجل��ام��ع��ة
يف حت��ق��ي��ق ع����دد م���ن الأه������داف
�أب��رزه��ا تهيئة الطالب والطالبات
واخل��ري��ج�ين واخل��ري��ج��ات ل�سوق
العمل ،وتطلعاته ،وتعريفهم بالفر�ص
الوظيفية املتاحة من خالل لقائهم
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،و�إطالعهم
على العرو�ض واالحتياجات املقدمة
ل�شغل الوظائف املنا�سبه للخريج،
ومتكني قطاع الأعمال من التعرف
على نوعية ال��ك��وادر الب�شرية من
خريجي اجلامعة وم��ا متتلكه من
قدرات وخربات وا�ستثمارها.
وت � � ��اب � � ��ع :ت� �ت� ��� �ض� �م ��ن الأه � � � � � ��داف
ك��ذل��ك الإ�سهام يف توعية املجتمع
مبكونات �سوق العمل ال�سعودي،
واحتياجاته الالزمة وف��ق اخلطط
احلالية وامل�ستقبلية ،وطرح برامج
تدريبية لطالب اجلامعة يف خمتلف
التخ�ص�صات؛ لتنمية قدراتهم يف
م��واج��ه��ة ���س��وق العمل ومتطلباته

وت��ط��وي��ره��ا ،وت��ق��دمي ور�����ش عمل
ودورات تتعلق ب�إجراءات التوظيف،
وكيفية ال��ت��ق��دمي ل�شغل الوظائف
ال�شاغرة ،ف�ضلاً عن كيفية توفري
ال��ف��ر���ص امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
الربامج اجلامعية املقدمة لت�أهيل
املوظفني.
� 45شركة
وقال «العمر» :حر�صت اجلامعة
على دعوة �أكرث من  45من �شركات
وم�ؤ�س�سات القطاعات احلكومية
واخل��ا���ص��ة للم�شاركة يف عر�ض
براجمها التي تتطلب توفري فر�ص
عمل للخريجني ،وت��دري��ب طالب
اجل��ام��ع��ة على اكت�ساب ال��ق��درات
املطلوبة؛ م�ساهمة منها يف بناء
املجتمع وتنميته؛ حيث بلغ عدد
ال���وظ���ائ���ف امل���ق���دم���ة ح��ت��ى الآن
 326وظيفة ،وانطالقاً من ت�أكيد
الأه���داف اال�سرتاتيجية للجامعة
وواجبها جتاه املجتمع؛ فقد فتحت
�أب���واب���ه���ا ل��ل��خ��ري��ج�ين م���ن جميع
اجلامعات ال�سعودية؛ لال�ستفادة من
هذه الفعالية.
�شراكة تعاونية مميزة
و�أ�����ض����اف :ت����أم���ل اجل��ام��ع��ة �أن
يكون هذا الأ�سبوع فر�صة خلدمة
اخل��ري��ج�ين واخل���ري���ج���ات علم ًيا
ومهن ًيا عرب تكوين �شراكة تعاونية
مميزة تعزز ما حت ّقق من جناحات،
وت�ساعدهم على �إذكاء روح املناف�سة
يف �سوق العمل .وقدم جزيل ال�شكر
وال��ع��رف��ان مل��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين

ال�شريفني وويل عهده الأم�ين على
اجلهود املبذولة يف خدمة الوطن
وامل��واط��ن ،وتوجه بال�شكر اجلزيل
ل�سمو ن��ائ��ب �أم�ي�ر ال��ري��ا���ض على
ح�ضوره وت�شريفه وم�شاركته يف هذا
احلفل ،كما �شكر وزير التعليم على
ك��ل م��ا يقدمه م��ن رع��اي��ة واهتمام
بالتعليم العايل ،وال�شكر مو�صول
للرعاة وال��ل��ج��ان املنظمة على ما
ي��ب��ذل��ون��ه م��ن خ��دم��ة ل�شباب ه��ذا
الوطن املعطاء.

تكرمي الرعاة
ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ،ك���رم نائب
�أم�ي�ر ال��ري��ا���ض اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة
لأ���س��ب��وع املهنة ال��راع��ي الأمل��ا���س��ي
�أرامكو ال�سعودية والراعي البالتيني
جم��م��وع��ة �سامبا امل��ال��ي��ة و�شركة
االت�صاالت ال�سعودية وبنك الريا�ض
وال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء
والراعي الذهبي م�صرف الراجحي
وال�شركة ال�سعودية «حتكم» والراعي

ال��ف�����ض��ي ���ش��رك��ة ن��ي��ارة امل��ح��دودة
و�شركة امل��راع��ي وراي��ب��اك و�شركة
الإل��ك�ترون��ي��ات املتقدمة وال��راع��ي
الإعالمي هيئة الإذاعة والتلفزيون .
ث����م ت���وج���ه الف���ت���ت���اح امل��ع��ر���ض
امل�صاحب لأ�سبوع املهنة ،حيث قام
بق�ص ���ش��ري��ط امل��ع��ر���ض وال��ت��ج��ول
يف �أرج��اء املعر�ض ،وا�ستمع ل�شرح
موجز عن ما يحتويه من �أجنحة
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة.

436

أخبار
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وسط حضور طالبي يزيد عن  ٧٠٠مسجل

اختتام أعمال فعالية مبادرة «نحو خريج واع»

كتبت :هوازن كتبي
و����س���ط ح�������ض���ور ط�ل�اب���ي ك��ب�ير
اختتمت م�ساء ال�سبت  30جمادى
الأوىل 1441هـ املوافق  25يناير
2020م� ،أع���م���ال ف��ع��ال��ي��ة م��ب��ادرة
واع» وال��ت��ي نظمتها
«ن��ح��و خ��ري��ج ٍ
وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ممثلة مبركز اخلريجني
وال��ذي يعد �أحد �أهم ركائز حتقيق
الأه��داف الإ�سرتاتيجية باجلامعة،
وامل��ق��ام بالبهو الرئي�سي للمدينة
اجلامعية للطالبات بجامعة امللك
�سعود ،والتي عقد على مدى يومني
متتاليني من ال�ساعة  3ع�صراً حتى
 10م�ساء.

و�أك�������د امل�������ش���رف ع���ل���ى م��رك��ز
اخلريجني الدكتور �أن�س ال�شعالن
جناح الفعالية بقوله :فعالية «نحو
واع» هي مبادرة تعود بالنفع
خريج ٍ
على اجلامعة واملجتمع كافة ،وذلك
من خالل ما تهدف �إليه من توعية
ط�ل�اب وط��ال��ب��ات ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة علمياً ومهنياً ،ليكونوا
فيما بعد �شركاء حقيقيني و�أع�ضاء
فاعلني يف جمتمعهم ،وما تعتمد عليه
�أي�ضاً من �إ�سهامها يف تنمية القيم
واالجتاهات نظري �شمولها وتنوعها.
و�أبان �أن هذه الفعالية تهدف بوجه
عام �إىل �إع��داد خريج واع بقراراته
ومهاراته ،ومعرفة كيفية توظيفها

يف اختيار امل�سار العلمي ،واملهني
املنا�سب ل�سوق العمل .وذكر �أن الفئة
امل�ستهدفة تبلغ  1200طالب وطالبة
من طالب ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
�إ�ضافة �إىل  80طالباً وطالبة من
ط�لاب الثالث الثانوي ،ملعرفة �أثر
الفعالية ع��ن ط��ري��ق امل�ساهمة يف
حتديد التخ�ص�ص املنا�سب للقدرات
وامل��ي��ول ال�شخ�صية ،ور���س��م امل�سار
املهني املنا�سب ،و�إط�لاع كل طالب
وطالبة على م�ستجدات �سوق العمل،
مع �إر�شادهم لكيفية تعزيز قدراتهم
ومهاراتهم ملواجهة متغريات �سوق
العمل.
و�أو���ض��ح �أن �أك�ث�ر م��ن  15جهة

خم��ت��ل��ف��ة ����ش���ارك���ت يف امل��ع��ر���ض
امل�صاحب وع��دد  10بوثات لور�ش
عمل مركزة ت�ستهدف طالب ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة وتطرح �أربع مرات
خ�ل�ال �أي�����ام امل��ع��ر���ض وت�ستهدف
جميع احل�����ض��ور و�أول���ي���اء الأم����ور،
وتخت�ص مب��ه��ن امل�ستقبل وكيفية
اخ��ت��ي��ار التخ�ص�صات اجلامعية،
�إ���ض��اف��ة ل��وج��ود � 3أرك����ان خمت�صة
با�ستخدام �أدوات تقييم معتمدة
لقيا�س االحتياج وامليول عن طريق
الإنرتنت قبل الفعالية ،حيث تبني
�أن الطلبة بال�سنة الأوىل امل�شرتكة
لديهم احتياج كبري لهذه الأدوات
مل�ساعدتهم على معرفة التخ�ص�صات

وفدان من الدفاع المدني وقوى األمن في «علوم الرياضة»
حتت رعاية عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين ا�ستقبلت الكلية م�ؤخراً ،وفداً من قطاع
الدفاع امل��دين والقطاعات الع�سكرية املختلفة
مكون من � ٣٧ضابطاً.
تقدم الوفد قائد مركز تدريب اللياقة البدنية
والن�شاط البدين املقدم عبدالعزيز بن حممد
الربي�ش .واجتمع عميد الكلية مع قيادات الوفد،
ومت بحث �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك م�ستقب ً
ال،
كما كان هناك حفل خطابي ،وكذلك �أخذ الوفد
جولة يف الأق�سام الأكادميية ،وزي��ارة خمتربات
الكلية البحثية والتعليمية يف ق�سمي «امليكانيكا
احليوية وال�سلوك احلركي ،وف�سيولوجيا اجلهد

ال��ب��دين» ،ا�ستمعوا خاللها ل�شرح ك��ام��ل عن
الأق�سام املختلفة.
ك��م��ا ا�ستقبل عميد كلية ع��ل��وم الريا�ضة

والن�شاط البدين الدكتور �سليمان اجللعود يف
مكتبه م�ؤخراً ،رئي�س االحتاد الريا�ضي ال�سعودي
لقوى الأمن الداخلي العقيد �سلطان الودعاين،
بح�ضور وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية ،وكيل
الكلية للتطوير واجلودة ،ورئي�س وحدة العالقات
املجتمعية.
ومتت خالل اللقاء مناق�شة �سبل تعزيز التعاون
بني كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين واالحتاد
الريا�ضي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي ،ومنها
م��ا يتعلق ب��إ���ش��راف الكلية على جمموعة من
الدورات التدريبية.

برنامج الستقبال المستجدين بكلية المجتمع
كتب :م�شعل ال�سويكت
نظمت كلية املجتمع بجامعة امللك
�سعود برناجماً ال�ستقبال الطالب
امل�ستجدين للف�صل الدرا�سي الثاين
1441/1440هـ ،وذلك يوم االحد
1441/5/24هـ ،بح�ضور الدكتور
عبداهلل الزهراين عميد الكلية.
يف بداية اال�ستقبال حثّ عميد
ال��ك��ل��ي��ة ال���ط�ل�اب ع��ل��ى االل���ت���زام
باملحا�ضرات منذ اليوم الأول يف
الف�صل الدرا�سي الثاين وحثهم على
االهتمام واالج��ت��ه��اد يف درا�ستهم

إدارة األعمال
تستقبل وفدًا من
«»AACSB
ا�ست�ضافت كلية �إدارة الأعمال �أحد من�سوبي االعتماد
ال����دويل  ،AACSBومت خ�ل�ال اال�ست�ضافة مناق�شة
التطورات يف الكلية وال��زي��ارة املرتقبة لفريق االعتماد
ال��دويل و�أخ��ذ جولة حول مرافق الكلية بح�ضور كل من
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ووكيل الكلية
للتطوير واجلودة ،كما مت لقاء ال�ضيفة مع وكيلة الكلية يف
املدينة اجلامعية للطالبات وعمل جولة حول مرافق الكلية،
اجلدير بالذكر �أنه مت اعتماد الكلية من قبل  AACSBيف
عام 2016م وتعمل الكلية يف الوقت احلايل بتجهيز جتديد
االعتماد الدويل.

ليكونوا خ�ير م��ن ميثل جامعتهم
ووطنهم.
و�أو���ض��ح �أن اجلامعة �سعت �إىل
توفري البيئة التعليمية املنا�سبة التي
ت�سهم يف حت�صيل الطالب املعريف
وامل��ه��اري وال�سلوكي ووف���رت لهم
جميع و�سائل التميز ،كما �شدد على
�أهمية ح�ضور الربنامج التعريفي
ال���ذي تنفذه الكلية م��ع ب��داي��ة كل
ف�صل درا�سي للتعرف على كل ما
يحتاج �إليه الطالب �أثناء م�سريته
التعليمية يف الكلية.

ال��ت��ي تنا�سب ميولهم وق��درات��ه��م.
ووج��ود جل�سات ا�ست�شارية يف بهو
اجلامعة تناق�ش نتائج التقييم وامليول
للطالب حيث جمعت �أك�ثر من 30
متخ�ص�صا مل�ساعدة
م�����س��ت�����ش��ا ًرا
ً
ال���ط�ل�اب يف اخ��ت��ي��ار تخ�ص�صهم
املنا�سب والربامج املرتبطة بت�أهيلهم
ل�سوق العمل.
من جانبها �أ�شادت نائبة امل�شرف
ع��ل��ى م��رك��ز اخل��ري��ج�ين ال��دك��ت��ورة
ه��ب��ة اجل�بري��ن ،ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة
ل��ن��ج��اح امل��ع��ر���ض وم���ا ي�سعى �إل��ي��ه
م��رك��ز اخل��ري��ج�ين ل��ف��ت��ح��ه �أب����واب
مل�ساعدة ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات يف
حتقيق تطلعاتهم و�أمالهم وطموحهم

وحت��دي��د امل�����س��ار امل��ه��ن��ي املنا�سب
ح�سب احتياجات واجتاهات �سوق
العمل اجلديد .و�أ�ضافت اجلربين:
ي�أتي انعقاد هذه املبادرة متزامناً مع
ح��راك داخلي باململكة يف خمتلف
املجاالت الأكادميية ،وحتقيق ر�ؤية
جامعة امللك �سعود ،يف �سعيها نحو
ال��ري��ادة ،وت�سليط ال�ضوء لإع��داد
اخلريجني وتهيئتهم يف خلق جماالت
م��ع��رف��ي��ة م��ه��اري��ة م��ن��ذ التحاقهم
باجلامعة يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
ليكونوا ���ش��رك��اء مهمني و�أع�����ض��ا ًء
فاعلني ،و�إيجاد فر�ص متميزة لهم
من خالل توجيه خمرجاتها التعليمية
لتكون مواكبة ل�سوق العمل.

«الحاسب التطبيقي» تطلق
اإلرشاد األكاديمي

�أط��ل��ق��ت كلية ع��ل��وم احلا�سب
التطبيقي ب��رن��اجم �اً متكام ً
ال
للإر�شاد الأكادميي ي�شمل جميع
ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ة ،ومت تخ�صي�ص
مر�شد �أكادميي من �أع�ضاء هيئة
التدري�س لكل طالب يف الكلية
يقوم مبتابعة م�سرية الطالب من
حلظة ان�ضمامه للكلية وحتى
تخرجه.

و�أف���اد عميد الكلية الدكتور
فهد بن رده احلمداين �أن الكلية
�أطلقت هذا الربنامج بنا ًء على
توجيهات وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ب�ضرورة
تفعيل الإر�شاد الأكادميي للطالب
مم���ا ي��ق��ل��ل م���ن ف��ر���ص تعرثهم
وي�ساعدهم على �إكمال م�سريتهم
التعليمية بنجاح.

دورات تدريبية بكلية الدراسات
ا لتطبيقية

ن��ف��ذ م��رك��ز ال��ت��دري��ب بكلية
ال��درا���س��ات التطبيقية وخدمة
امل��ج��ت��م��ع ع�����دداً م���ن ال�����دورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ل��ع��دد من
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف جم��ال
�إدارة مكاتب القيادات ،و�أخرى يف

جمال الأنظمة والقانون ،وت�أتي
ه��ذه ال����دورات يف �سعي الكلية
لتعزيز دوره��ا يف خدمة املجتمع
وال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال م��ع اجلهات
احلكومية واخلا�صة.

شهادات مهنية دولية لطالب
«الحاسب التطبيقي»

ح�صل ع��دد م��ن ط�لاب كلية
ع��ل��وم احلا�سب التطبيقي على
ال�����ش��ه��ادة امل��ه��ن��ي��ة ال��دول��ي��ة يف
علم البيانات وحتليل البيانات
ال�ضخمة  EMCDSAيف �شهر
يناير .2020
و�أو�ضح عميد الكلية الدكتور
فهد بن رده احل��م��داين �أن هذه
املبادرة ت�أتي يف �إطار �سعي الكلية
امل�ستمر لتهيئة طالبها لالنخراط
يف �سوق العمل ب�سهولة وي�سر من
�أج��ل امل�ساهمة يف بناء اقت�صاد
قائم على املعرفة مبا يتما�شى مع

ر�ؤية ال�سعودية .2030
وقد بذلت الكلية جهوداً كبرية
يف م�ساعدة طالبها على اجتياز
االختبارات املهنية للح�صول على
���ش��ه��ادات دول��ي��ة يف جم���ال علم
البيانات وهذه هي الدفعة الثانية
من طالب الكلية الذين ح�صلوا
على ه��ذه ال�شهادة بعد اجتياز
االختبارات الدولية املطلوبة.
وق��د �أُج��ري��ت االخ��ت��ب��ارات يف
معامل الكلية ،كما مت توفري املادة
التعليمية جماناً ،وكذلك الإعفاء
من ر�سوم االختبارات.
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نظمته الجمعية السعودية لطب األسنان وكلية طب األسنان

د .العمر يفتتح المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان في دورته الـ31
نيابة ع��ن �صاحب ال�سمو امللكي
الأم � �ي ��ر حم� �م ��د ب� ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم�ي�ر منطقة
الريا�ض افتتح معايل مدير اجلامعة
ال� ��دك � �ت� ��ور ب � � � ��دران ال� �ع� �م ��ر م � ��ؤخ � �رًا
فعاليات ال ��دورة احل��ادي��ة والثالثني
م��ن امل��ؤمت��ر ال�سعودي العاملي لطب
الأ� � �س � �ن� ��ان ال� � ��ذي �أق � �ي� ��م يف ال �ف�ت�رة
 25-23ي �ن��اي��ر  2020يف ف �ن��دق
ال��ري �ت��زك��ارل �ت��ون مب��دي �ن��ة ال��ري��ا���ض،
وذل��ك بتنظيم اجلمعية ال�سعودية
لطب الأ�سنان وكلية طب الأ�سنان،
وبعد حفل االفتتاح قام معايل مدير
اجلامعة بق�ص ال�شريط للمعر�ض
امل�صاحب للم�ؤمتر وبرفقته عدد من
امل���س��ؤول�ين ،حيث اط�ل�ع��وا على �أب��رز
اخلدمات والأجهزة وامل��واد احلديثة
التي تقدمها ال�شركات املخت�صة يف
جمال طب الأ�سنان.
�أ�ضخم م�ؤمتر
رئي�س اللجان املنظمة للم�ؤمتر
ورئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية لطب الأ���س��ن��ان الدكتور
خليل العي�سى� ،أو���ض��ح �أن امل�ؤمتر
ي��ن��ت��ظ��ره الأط���ب���اء وامل��خ��ت�����ص��ون يف
جمال طب الأ�سنان من داخل اململكة
العربية ال�سعودية وخارجها ،مبنياً

�أن هذا احل��دث هو �أ�ضخم م�ؤمتر
طب �أ�سنان يف اململكة من حيث عدد
الأن�شطة والفعاليات العلمية وعدد
املتحدثني والزائرين وامل�ساحة التي
ي�شغلها املعر�ض.
 113حما�ضرة
و�أ����ض���اف ال��دك��ت��ور العي�سى �أن
�أج���ن���دة امل����ؤمت���ر ت�����ض��م��ن��ت 113
حما�ضرة علمية متخ�ص�صة ،قدمها
 93متحدثاً حمل ًيا ودول ًيا من �أبرز
�أط��ب��اء و�أ���س��ات��ذة ط��ب الأ���س��ن��ان يف
العامل ،ومنهم نخبة من املخت�صني
واملحا�ضرين املميزين يف جماالت
ط��ب الأ���س��ن��ان املختلفة م��ن داخ��ل
امل��م��ل��ك��ة ودول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون

اخلليجي والدول العربية.
معر�ض م�صاحب
و����ص���اح���ب امل������ؤمت�����ر م��ع��ر���ض
متخ�ص�ص �شارك فيه � 144شركة
طبية حملية وع��امل��ي��ة ا�ستعر�ضت
خدماتها و�أب����رز امل��ع��دات الطبية
وكل ما يتعلق ب�صحة الفم و�صناعة
الأدوية والتثقيف ال�صحي مبا ي�سهم
يف �إن�شاء من�صة مثالية للتعريف
ب ��أب��رز اجل��ه��ود الطبية ال�سعودية
و�إجنازاتها يف جمال طب الأ�سنان.
زراعة الأ�سنان
من جهتها �أو�ضحت رئي�سة اللجنة
العلمية ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية

ال�سعودية لطب الأ�سنان الدكتورة
�سارة العنقري �أن امل�ؤمتر ركز على
عر�ض اجلديد يف خمتلف النواحي
العلمية يف تخ�ص�صات طب الأ�سنان
املتنوعة كزراعة الأ�سنان واملعاجلات
اللبية وجراحة الوجه والفم والفكني
والتعوي�ضات ال�سنية واملعاجلات
ال��ل��ث��وي��ة وط���ب �أ���س��ن��ان الأط���ف���ال
وامل��ع��اجل��ات الرتميمية التجميلية
وغريها.
� 7آالف م�شارك
وتوقعت ال��دك��ت��ورة العنقري �أن
ي�ستقطب هذا احلدث الهام �أكرث من
 7000م�شارك وزائ��ر من �أك�ثر من

 35دولة حول العامل ،يف حني ت�ضمن
الربنامج العلمي للم�ؤمتر ال�سعودي
العاملي لطب الأ�سنان على العديد
من ور�ش العمل واجلل�سات العلمية
الهامة التي تهدف �إىل �إثراء معارف
امل�شاركني ورف��ع كفاءة العاملني يف
جمال طب الأ�سنان وزيادة ت�أهيلهم
العلمي والأك��ادمي��ي يف جم��ال طب
الأ�سنان.
حت�سني جودة احل�شو
ون��اق�����ش اخل��ب��راء وامل��خ��ت�����ص��ون
خ�لال فعاليات ال��ي��وم الأول ع��دداً
م��ن امل��و���ض��وع��ات الهامة يف جمال
طب الأ�سنان ومنها التقدم التقني

لتح�سني ج����ودة ح�����ش��و الأ���س��ن��ان،
وامل��راق��ب��ة ط��وي��ل��ة الأم����د لعمليات
ح�����ش��و الأ����س���ن���ان امل���ت���ج���ددة ،وه��ل
يجب علينا فح�ص كل الأ�سنان قبل
املعاجلة اللبية ،وا�ستخدام ح�شو
الأ�سنان باحلد الأدن���ى :فن �إنقاذ
الأ�سنان ،ورفع جيب الفك العلوي:
ما ال��ذي نعرفه الآن؟ و�إع���ادة بناء
ال��ف��ك ال�سفلي :منظور �شخ�صي،
و�إعادة بناء �أن�سجة الر�أ�س والرقبة،
واجلراحة الرتميمية ملنطقة الوجه
والفكني :احلاالت ال�صعبة.
ترميم الأ�سنان
وت�ضمنت �أجندة امل�ؤمتر عناوين
متعددة ناق�شها اخلرباء والأطباء يف
جم��ال طب الأ�سنان �ضمن العديد
من ور���ش العمل املتخ�ص�صة ومنها
ترميم الأ�سنان الأمامية ،وت�أ�سي�س
ع��ي��ادة خا�صة ناجحة :التحديات
وال��ف��ر���ص ،و�إدارة ح���االت ت�سو�س
�أ���س��ن��ان الأط��ف��ال املعر�ضة خلطر
كبري :التقنيات احلديثة امل�ستخدمة
يف طب �أ�سنان الأطفال ،وخمروط
�شعاع الت�صوير املقطعي املحو�سب:
املبادئ الأ�سا�سية وتف�سريات �أطباء
الأ�سنان� ،إ�ضافة �إىل الكثري من ور�ش
العمل الهامة.

كرسي المؤشرات الحيوية يستقبل  4خبراء عالميين
ا���س��ت�����ض��اف ك���ر����س���ي �أب���ح���اث
امل����ؤ����ش���رات احل��ي��وي��ة �أرب���ع���ة من
اخل��ب�راء ال��ع��امل��ي�ين م��ن ج��ام��ع��ات
م��رم��وق��ة و�أع�������ض���اء يف اجلمعية
الأوروبية له�شا�شة العظام وحمررين
يف جمالت عالية اجلودة لال�ستفادة
من خرباتهم يف م�شاريع الكر�سي.
و�أل���ق���ى ه������ؤالء اخل��ب��راء الأرب���ع���ة
حما�ضرات وهي:
  Olivier Bruyèreبعنوان«� »Meta-Analysisأو التحليل
املتعدد و هو حتليل يف ِعلم الإِح�صاء
يت َ
َ�ض َّمن تطبيق ا ّل ُط ُرق الإح�صائ ّية
على نَتائِج ِعدّ ة دِ را�سات �سابقة قد
تكون ُمتوافِ قة �أو ُمت�ضا ّدة ،وذلك
وجه �أو َميل لِتلك
من � ِأجل تَعيني تَ ّ ُ
ا ّلنتائِج �أو لإيجاد ِعالقة ُم رَ
�شتكة
مُمكِ نة فيما بَينها.
 Prof. Etienne Cavalierبعنوان «Issues in analyses
� »of biomarkersأو م�شكالت
�إجراء حتليالت امل�ؤ�شرات احليوية،
حتدث فيها عن مدى دقة القيا�سات
والتحاليل لبع�ض امل�ؤ�شرات احليوية

داخل املختربات وكيفية الت�أكد من
دقتها ومطابقتها للمعايري القيا�سية
امل��رج��ع��ي��ة .ك��ذل��ك كيفية اختيار
طرق التحاليل املنا�سبة لكل م�ؤ�شر
ح�سب طبيعته وطبيعة العينات
امل�ستخدمه .وم���دى دق��ة الطرق
التجارية املتاحه حاليا للمختربات
وكيفية معايرتها للح�صول على
نتائج دقيقة بعتمد عليها.
Jean
Yves
ب���ع���ن���وان
REGINSTER
«TIPS TO FACILITATE
THE WRITING OF A
»SCIENTIFIC ARTICLE
�أو ن�صائح لت�سهيل كتابة الأوراق
العلمية ،حت��دث فيها ع��ن كيفية
كتابة االوراق العلمية بطريقة جيدة
وكيفية اختيار املجالت املرموقه
وما هي املتطلبات للن�شر يف مثل
هذه املجالت ،واالعتبارات الواجب
ات��خ��اذه��ا ع��ن��د ال��ن�����ش��ر م��ن حيث
اخالقيات ن�شر البحوث العلمية
واالقتبا�س بني البحوث وامل�صداقة
يف ع��ر���ض ال��ب��ي��ان��ات ال�صحيحة

للدرا�سة دون تالعب .كذلك وجوب
ع��دم وج��ود ت�ضارب للم�صالح او
حتيز للورقه العلمية مما ي�شكك يف
م�صداقيتها.
René
Rizzoli
ب���ع���ن���وان «Nutrition and
»Musculoskeletal System
�أو ال��ت��غ��ذي��ة واجل���ه���از الع�ضلي
الهيكلي ،حتدث فيها عن العالقة
ب�ين امل��غ��ذي��ات املختلفة وعالقتها
ب��ال��ع�����ض�لات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة
ت�أثري تلك املغذيات على التكوين
والن�شاط الع�ضلي باجل�سم .كذلك
ال��ط��رق العلمية املتبعة يف تقدير
امل���دخ���ول ال��ي��وم��ي م���ن امل��غ��ذي��ات
لالفرد عند �إجراء درا�سات متعلقة
بالتغذية وال�صحة� ،أي�ضا كيفية
تقدير الن�شاط البدين للأ�شخا�ص
عند اج���راء ال��درا���س��ات وم��ا هي
امل�شكالت التي قد تواجه الباحثني
يف هذا ال�صدد وكيفية التغلب عليها
للو�صول �إىل درا�سة دقيقة معتربة
ميكن االعتماد عليها وتطبيقها.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى اخل��ب��راء ب��ط�لاب
وطالبات املاج�ستري والدكتوراه يف
الكر�سي وا�ستعر�ضوا م�شاريعهم
البحثية وا�ستمعوا �إىل خطتهم ،كما
اطلعوا على امل�شاريع البحثية يف
الكر�سي ومت �أي�ضاً تقييم التحاليل
للأجهزة امل��وج��ودة بالكر�سي ومت
ذلك خالل يومي الأربعاء واخلمي�س
 28-27جمادى الأوىل 1441هـ
املوافق  23-22يناير 2020م.

جراحة التجميل والحروق في ورشة عمل

يف �إط���ار التعاون وال�شراكات
العلمية والأكادميية بني خمتلف
�أق�����س��ام كلية ال��ط��ب ،نظم ق�سم
الت�شريح بالتعاون مع الزمالء يف
ق�سم اجلراحة ،ور�شة عمل خا�صة
بالتدريب الت�شريحي للمتدربني يف
برنامج جراحة التجميل واحلروق

للر�أ�س والعنق والأط���راف ،وذلك
يوم اخلمي�س  23يناير 2020م،
وا�ستفاد منها �أكرث من  20متدرباً
ومتدربة .والدكتور خليل اليحيا
رئي�س ق�سم الت�شريح ���ص��رح �أن
ه���ذه ال���ور����ش وال�������دورات ت ��أت��ي
من�سجمة م��ع ت��وج��ه��ات الق�سم

وخططه الإ�سرتاتيجية يف ا�ستثمار
اخل�ب�رة العلمية و الإم��ك��ان��ي��ات
الفنية والتدريبية ال��ت��ي ميلكها
الق�سم لتعزيز التعاون مع الزمالء
يف الأق�����س��ام وال��ك��ل��ي��ات وت��وف�ير
بيئة تدريبية تنا�سب احتياجات
املتدربني.

636

تعليم عالي

وزارة التعليم تشارك في معرض
«بت لندن »2020

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن �سلطان �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة جناح وزارة التعليم مبعر�ض بت
 2020الدويل لتقنيات التعليم ،والذي �أقيم بالعا�صمة الربيطانية لندن
خالل الفرتة من � 22إىل  25يناير.
وجتول �سموه يف املعر�ض مب�شاركة معايل وزير الرتبية والتعليم الإماراتي
املهند�س ح�سني بن �إبراهيم احلمادي ،ومعايل م�ساعد وزير التعليم الدكتور
�سعد بن �سعود �آل فهيد ،حيث اطلع �سموه على التقنيات احلديثة التي
تقدمها وزارة التعليم ومبادراتها املتعددة ،وكذلك امل�شاريع املقدمة من
�شركات تطوير القاب�ضة.
وت��ه��دف وزارة التعليم بح�ضورها يف ه��ذا املحفل ال��ع��امل��ي جلذب
ا�ستثمارات عاملية يف التعليم العام واجلامعي ،مب�شاركة �شركات «تطوير
التعليم القاب�ضة» ،وهي �شركة تطوير للخدمات التعليمية ،و�شركة تطوير
خدمات النقل التعليمي ،و�شركة تطوير املباين ،بالإ�ضافة �إىل �شركة تطوير
لتقنيات التعليم «تيتكو».
�شارك يف هذا املعر�ض الدويل ،والذي ا�ستمر لأربعة �أيام 146 ،دولة
من خمتلف دول العامل ،و�أك�ثر من  800جهة و�شركة تعليمية ،وح�ضره
ما يقارب من � 34ألف زائر ،ويعترب من �أكرب املعار�ض العاملية يف جمال
تقنيات التعليم وتطورها ب�شكل عام ،ويقام �سنوياً �ضمن فعالياته العديد من
الندوات واللقاءات وور�ش العمل واجلل�سات احلوارية يف املجاالت املتعلقة
باال�ستثمار يف التعليم ب�شكل عام.
ور�أ�س وفد وزارة التعليم امل�شارك يف معر�ض بت  ،2020نيابة عن معايل
وزير التعليم ،م�ساعد وزير التعليم الدكتور �سعد بن �سعود �آل فهيد ،ووكيل
الوزارة للتعليم العام الدكتور حممد املقبل ،وبع�ضوية امل�شرف العام على
مكتب حتقيق الر�ؤية الدكتور عاطف العمري ،وعدد من قيادات الوزارة
وم�س�ؤويل �شركات تطوير املختلفة.
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د� .آل ال�شيخ يف حديثه لربنامج «يف ال�صورة»:

التعليم في عهدة الدولة وال وصاية ألحد
عليه ومشروعنا «نواتج تعلم أفضل»
�أك��د وزي��ر التعليم د .حمد ب��ن حممد �آل
ال�شيخ على ال��دع��م الكبري ال��ذي يحظى به
قطاع التعليم يف اململكة من لدن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظهما
اهلل ،-م�شرياً �إىل �أن ه��ذه الرعاية الكرمية
واالهتمام بقطاع التعليم من لدن القيادة تزيد
من م�س�ؤولية الوزارة لتحقيق التطلعات ،وتعزيز
نواجت التعلم .وتناول وزير التعليم يف حديثه
لربنامج «يف ال�����ص��ورة» على روت��ان��ا خليجية
�أبعاد م�شروعه التطويري الطموح يف الوزارة،
م�ستعر�ضاً حجم امل�شروع و�أهدافه ومرتكزاته
و�أولوياته ،مو�ضحاً �أن امل�شروع يهدف �إىل بناء
واع يتحلى بالقيم الإ�سالمية والوطنية،
جيل ٍ
وملتف ح��ول ق��ي��ادت��ه ،وي��ق��در رم���وزه الوطنية،
و�إيجاد جيل مبدع ومتكامل ال�شخ�صية ،وم�ؤهل
للتعامل مع معطيات الع�صر وم�ستجداته ،وميتلك
مهارات الو�صول �إىل م�صادر املعرفة و�إنتاجها
وتوظيفها ون�شرها� ،إ���ض��اف� ًة �إىل ق��درت��ه على
النجاح يف م�ضمار التناف�س الدويل.
و�أ�شار معاليه يف معر�ض حديثه �إىل �ضخامة
قطاع التعليم الذي ي�ضم  6ماليني طالب وطالبة،

و� 516ألف معلم ومعلمة ،و� 70ألف ع�ضو هيئة
تدري�س ،و� 300ألف �إداري ،و� 47إدارة تعليم ،و30
�أل��ف مدر�سة ،و 422مكتب تعليم و 27جامعة
حكومية ،و ١٥جامعة �أهلية ،ف�ض ً
ال عن الكليات
الأهلية والتقنية ومعاهد التدريب واملدربني.
وع��ن �أول��وي��ات ه��ذا امل�����ش��روع� ،أو���ض��ح د� .آل
ال�شيخ �أن الأه���داف تتم ّثل يف �إع��داد املعلمني
وتطويرهم مهنياً وحت�سني مكانتهم الوظيفية،
وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة وزي����ادة حمتواها

الوطني ،وحت�سني البيئة التعليمية ،و�إ�صالح
التعليم الثانوي والتخ�ص�صات اجلامعية ،وكذلك
زي���ادة فر�ص التعلم يف الطفولة املبكرة� ،إىل
جانب زي��ادة كفاءة الأداء يف قطاعات ال��وزارة
(املدار�س ،الإ�شراف الرتبوي) ،ويف اجلامعات،
وكذلك اجلاهزية للوظيفة وحت��دي البطالة،
وزيادة فر�ص التعلم لذوي الإعاقة.
وحول الئحة املعلمني� ،أفاد معاليه �أنه مت ت�أجيل
التطبيق �إىل  ،2020 /7 /1م�ؤكداً على ثقته
يف �أن غالبية املعلمني �سيح�صلون على الرخ�صة
للح�صول على العالوة ،ومن يخفق ال �سمح اهلل
�ستقف معه الوزارة بالتدريب والت�أهيل ليتجاوز
اختبارات الرخ�صة ،جم��دداً ثقته يف املعلمني،
وحر�صه على الدفاع عن حقوقهم ،م�ؤكداً على
دورهم املحوري يف املنظومة التعليمية.
و�أكد د� .آل ال�شيخ �أن نظام اجلامعات خارطة
طريق للجامعات لكي تكون م�ستقلة بان�ضباطية،
وتعمل على تطوير مواردها وانظمتها الداخلية،
وممار�سة م�س�ؤولياتها الذاتية بديناميكية ،نافياً
يف ه��ذا الإط���ار وج��ود �أي نقا�ش ح��ول �إيقاف
مكاف�أة الطالب �أو �إلغاء جمانية التعليم اجلامعي،
م�ؤكدا �أن النظام مل ي�شري �إىل �أي من ذلك مطلقاً.

حتت �شعار «�سايرب هب»

إطالق مبادرة لتأسيس أندية طالبية لألمن
السيبراني
�أعلنت وزارة التعليم بال�شراكة مع االحتاد
ال�سعودي للأمن ال�سيرباين والربجمة والدرونز
�إط�لاق من�صة �إلكرتونية «»Cyberhub.sa
لدعم الأندية الطالبية يف اجلامعات ال�سعودية.
وت�أتي هذه املن�صة �ضمن �إطار �إعالن مبادرة
دعم وتطوير الأندية الطالبية املهتمة بالأمن
ال�����س��ي�براين يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ،التي
�شهدها معايل نائب وزي��ر التعليم للجامعات
والبحث واالبتكار الدكتور حامت املرزوقي مع
الرئي�س التنفيذي لالحتاد ال�سعودي للأمن
ال�����س��ي�براين وال�ب�رجم���ة وال���درون���ز املهند�س
متعب ال��ق��ن��ي؛ وذل���ك يف مقر وزارة التعليم
بالريا�ض قبل نحو �أ�سبوعني ،بح�ضور الدكتور
عبدالرحمن اخل��ری��ف وكیل ال����وزارة للتعلیم
اجلامعي ،والدكتور نا�صر العقیلي وكیل الوزارة
للبحث واالبتكار ،والدكتور عودة حممد اجلهني
م�ست�شار معايل الوزیر ،والدكتور فهد ال�سلمي
م�ست�شار وكیل الوزارة للتعلیم اجلامعي والدكتور
مهند ال�سویلم ،والأ���س��ت��اذ ع��ب��دااهلل القا�سم
نائب رئی�س االحتاد للت�سویق والأ�ستاذ حممد
الغامدي مدیر م�سار الأمن ال�سیرباين.
وي��رك��ز ن��ط��اق عمل امل��ب��ادرة يف اجلامعات
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى �إق���ام���ة امل�����ش��اري��ع البحثية
والتطويرية يف جماالت تدعم الأمن ال�سيرباين،
وتزويد �أع�ضاء الأندية الطالبية مبواد تدريبية،
واحل�����ص��ول ع��ل��ى ���ش��ه��ادات م��ع��ت��م��دة ل�صقل
مهاراتهم ملواءمة �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل
تن�سيق ت��دري��ب ت��ع��اوين للطالب والطالبات
بالتعاون م��ع �أف�ضل اجل��ه��ات املتخ�ص�صة يف
جمال الأم��ن ال�سيرباين ،وامل�ساهمة يف توفري
فر�ص وظيفية للكفاءات من الطالب املتميزين
يف جمال الأمن ال�سيرباين بعد التخرج.
وت�����س��ت��ه��دف امل��ن�����ص��ة الإل��ك�ترون��ي��ة ط�لاب
وطالبات اجلامعات ال�سعودية لدعمهما يف
جماالت تقنية تتعلق بالأمن ال�سيرباين ،وتطوير
الكفاءات الوطنية يف هذا املجال مبا يتوافق مع
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وخلق بيئة تناف�سية بني
اجلامعات ملواءمة خمرجاتها مع �سوق العمل،
كما �ستتيح املن�صة للم�ستفيدين حقائب تدريبية،
وم�سابقات ،وحت��دي��ات تقنية ،بالإ�ضافة �إىل
توثيق �أن�شطة و�إجنازات الأندية الطالبية ،ون�شر

املقاالت التقنية عن الأمن ال�سيرباين.
ويف ذات ال�سياق خ�ص�ص االحتاد ال�سعودي
للأمن ال�سيرباين ح�ساباً على من�صة تويرت @
 CyberhubSaيطلق بالتزامن م��ع املن�صة
الإل��ك�ترون��ي��ة ،ب��ه��دف ن�شر ال��وع��ي املجتمعي

ع��ن الأم���ن ال�سيرباين ،وتعزيز التوا�صل مع
الطالب والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجل��ام��ع��ات ،واملهتمني يف جم���االت الأم��ن
ال�سيرباين.
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«ملتقى علمي للرياضيات» بجامعة القصيم

نظمت جامعة الق�صيم ،ممثلة
بكلية ال��ع��ل��وم والآداب مبحافظة
امل��ذن��ب« ،امل��ل��ت��ق��ى العلمي الأول
للريا�ضيات» ،وذلك يف مقر الكلية
ل��ل��ط�لاب ،ول��ل��ط��ال��ب��ات يف �أق�����س��ام
الطالبات بحي ال�صفراء.
وهدف امللتقى �إىل حتقيق ر�سالة
الكلية واجلامعة يف البحث العلمي،
وع��ر���ض �أح���دث م��ا تو�صلت �إليه
الأب��ح��اث يف جم��ال الريا�ضيات،
�إ�ضافة �إىل تفعيل روح امل�شاركة
بني �أق�سام الريا�ضيات باجلامعة،

وت�شجيع الباحثني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�سم والدفع بهم لتطوير
م�ستقبل الريا�ضيات والبحث العلمي
يف اململكة ،وكذلك اال�ستفادة من
خربة الأ�ساتذة البارزين يف حتديد
�أولويات البحث العلمي يف الق�سم
و�إجناز امل�شاريع والبحوث الوطنية
التي تتما�شى مع احتياجات اململكة
وحتقق ر�ؤية اململكة .2030
و�أو�����ض����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
والآداب باملذنب الدكتور نا�صر بن
حممد ال�صائغ� ،أن امللتقى ا�ست�ضاف

افتتح وك��ي��ل جامعة �أم القرى
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
القائم ب�أعمال عمادة املعهد العايل
للأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب الر�سيني
برامج «تنمية القيادات» لل�ضباط
و«�أع����م����ال ال�����س��ك��رت��اري��ة و�إدارة
امل��ك��ات��ب» ل�ل��أف���راد م��ن من�سوبي
�إدارات دوري����ات الأم����ن مبناطق
اململكة ،الذي ينظمها املعهد على
مدى خم�سة �أي��ام تدريبية ل��ـ«»٦٠
م��ت��درب��اً خ�ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن غ��رة
ج��م��ادى الآخ����رة وح��ت��ى اخلام�س
منه.
وت ��أت��ي ه��ذه ال�برام��ج يف �إط��ار
ال���دور ال���ذي ت�ضطلع ب��ه جامعة
�أم ال���ق���رى ب��ال��ت��ع��اون امل�����س��ت��م��ر
م���ع ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات واجل��ه��ات
للإ�سهام الف ّعال يف حت�سني �أداء
من�سوبيها ،من خالل برامج هادفة
ومتخ�ص�صة ،وت�شتمل ال�برام��ج
على العديد من املهارات ،كقيادة
التغيري و�صناعة ا�سرتاتيجيات
امل�ستقبل ،والتفكري اال�سرتاتيجي،

و�إدارة الأزم��ات .و�أو�ضح الدكتور
عبدالوهاب الر�سيني �أن الربامج
ت�أتي يف �إطار ال�شراكة بني اجلامعة
وال��ق��ط��اع��ات واجل��ه��ات املختلفة،
منوهً ا بدعم معايل مدير جامعة
�أم القرى الدكتور عبداهلل بن عمر
بافيل لهذه الربامج.

العديد من الباحثني املتميزين يف
خمتلف جماالت الريا�ضيات بجامعة
الق�صيم ،وذلك لتبادل الأفكار حول
امل��و���ض��وع��ات البحثية احلالية يف
الريا�ضيات وتطبيقاتها ،و�إت��اح��ة
ال��ف��ر���ص��ة لتهيئة ج��و م��ن احل���وار
البناء ب�ين الباحثني ذوي اخل�برة
والباحثني املبتدئني ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ست�ضافة معلمي الريا�ضيات يف
املنطقة لإفادتهم بخربات امل�شاركني
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف ال��ري��ا���ض��ي��ات،
وتو�ضيح دور الريا�ضيات يف تطور

العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وب�ين �أن حم��اور امللتقى �شملت
ال��ع��دي��د م��ن التخ�ص�صات منها:
الريا�ضيات التطبيقية ،والتحليل
والهند�سة وتطبيقاتهما ،واجل�بر
وتطبيقاته ،حيث ا�ستهدف امللتقى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
ال�سعودية «رج��ال ون�ساء» ،وكذلك
ط�لاب وطالبات الدرا�سات العليا
«ماج�ستري ودك����ت����وراه» ،ومعلمي
ومعلمات الريا�ضيات مبحافظة
يرا �إىل �أن البحوث
امل��ذن��ب ،م�����ش� ً
امل�����ش��ارك��ة ب��ل��غ ع��دده��ا  35بح ًثا
متخ�ص�صا ،ت�شمل  14بح ًثا و17
ً
مل�ص ًقا علم ًيا «بو�سرت» ،كما ي�شتمل
ع��ل��ى  4حم���ا����ض���رات مب�����ش��ارك��ة
ع��دد من جامعات اململكة وكليات
اجلامعة.
ولفت ال�صائغ �إىل �أن امللتقى �شهد
�إقامة �أربع جل�سات علمية يف اليوم
الأول ،تخللها حفل االفتتاح برعاية
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن بن حمد ال���داود ،يف
ح�ين �شهد ال��ي��وم ال��ث��اين جل�ستني
علميتني ودورة تدريبية من تقدمي
ع��م��ادة البحث العلمي باجلامعة
بعنوان «�أ�سرار البحث العلمي».

جامعة أم القرى تشارك في تنمية قدرات منسوبي الدوريات

معرض «خير أمة» بالجامعة اإلسالمية
انطلقت الأ�سبوع املا�ضي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
فعاليات معر�ض «خري �أمة» �ضمن برامج مبادرة القيم والأخالق.
وي��ه��دف امل��ع��ر���ض ال���ذي ي�ستمر حتى  10ج��م��ادى الآخ����رة �إىل
تعزير القيم يف املجتمع من خالل �أن�شطة تفاعلية وبرامج علمية
وحما�ضرات ون��دوات ت�سهم يف حتويل القيم �إىل �سلوكيات عملية،
حيث يفتح املعر�ض �أبوابه �أمام اجلمهور من خمتلف �شرائح املجتمع
من املواطنني واملقيمني للأفراد والعائالت والأطفال طوال �أيامه يف
الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة  ١٢ - ٩ظه ًرا ،ويف الفرتة امل�سائية من
ال�ساعة  ٩:٣٠ - ٤:٣٠م�سا ًء.
ويت�ضمن املعر�ض عددًا من الفعاليات والأن�شطة وور�ش العمل ،حيث
يقام عر�ض للقيم بلغات متعددة ت�سهم يف تو�سيع دائرة امل�ستهدفني من
طالب اجلامعة على اختالف لغاتهم وبلدانهم.
كما تُقام ور�ش عمل م�صاحبة للمعر�ض الأوىل عن �آليات غر�س
قيم خري �أمة للطالب والثانية �أخالقيات مهنة الطب بالتن�سيق مع
املركز الطبي اجلامعي والثالثة بعنوان «قيم و�أخالقيات خدمة الزوار»
والرابعة عن قيم و�أخالقيات خدمة الزوار باللغات وي�شارك فيها عدد
من طالب الدرا�سات العليا.

الأوىل يف ال�رشق الأو�سط

تطبيق تقنية «يورو ليفت» بجامعة الملك
عبدالعزيز

�أثْ��� َرت جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف امل�ست�شفى اجلامعي
�إجنازاتها يف املجال الطبي بتطبيق تقنية «يورو ليفت» احلديثة لأول
مرة يف ال�شرق الأو�سط لعالج ت�ضخم الربو�ستاتا احلميد.
وي�ستخدم الفريق الطبي ه��ذه التقنية بوا�سطة املنظار وب��دون
تخدير لعالج بع�ض احلاالت املعقدة لت�ضخم الربو�ستاتا احلميد يف
كبار ال�سن كبديل �آمن وبدون م�ضاعفات جانبية خطرية عن العمليات
اجلراحية املعتادة.
وتعد فكرة هذه التقنية مبتكرة عرب زراعة �أجهزة �صغرية جداً ال
ترى بالعني املجردة يف غدة الربو�ستاتا والتي تقوم ب�إبعاد ف�صي الغدة
عن بع�ضهما وبالتايل عودة جمرى البول لو�ضعه الطبيعي والتبول
ب�سال�سة .و�أكد رئي�س ق�سم جراحة امل�سالك البولية بكلية الطب قائد
الفريق الطبي الربوفي�سور �أحمد جالل ال�صياد �أن تطبيق هذه التقنية
يعد �إنحازًا طب ًيا جديدًا يف جامعة امللك عبدالعزير يف ظل القيادة
الر�شيدة التي تدعم اجلامعات والعلماء بكل ما هو حديث خلدمة
املواطن يف هذا البلد املعطاء.

جامعة الجوف تحتضن دورة الحكام
المستجدين

بدوره ،قدم مدير �إدارة دوريات
الأم��ن بالعا�صمة املقد�سة العميد
حممد بن �سعد ال�سهيمي �شكره
مل��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن عمر بافيل
وم��دي��ر الإدارة ال��ع��ام��ة ل��دوري��ات
الأم���ن ال��ل��واء عبدالعزيز ب��ن زيد

امل�سعد ،ومعايل مدير الأمن العام
الفريق �أول رك��ن خالد ب��ن ق��رار
احلربي على ما يولونه من اهتمام
باجلانب التدريبي لرفع مهارات
املن�سوبني ومتكينهم وتذليل كافة
العقبات �أمامهم مبا ينعك�س �إيجاباً
على م�ستويات الأداء.

انطالق منافسات األولمبياد الثقافي بجامعة الطائف
ان��ط��ل��ق��ت يف ج��ام��ع��ة
ال����ط����ائ����ف م��ن��اف�����س��ات
الأومل���ب���ي���اد ال���ث���ق���ايف يف
ن�����س��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة ،ال��ت��ي
ت�ستمر ثالثة �أيام ،برعاية
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة املكلف
الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن
�سامل الزهراين.
وافتتح وكيل اجلامعة
ل���ل�������ش����ؤون الأك���ادمي���ي���ة
وال����ت����ط����وي����ر ال���دك���ت���ور
عبدالرحمن الأ���س��م��ري،
مناف�سات الأوملبياد الذي
ي�شهد يف ن�سخته احلالية
ً
ملحوظا يف عدد وجودة
ارتفاعا
م�شاركات الطلبة مقارنة بن�سختيه
ال�سابقتني.
و�أو���ض��ح عميد �ش�ؤون الطالب
بجامعة ال��ط��ائ��ف ال��دك��ت��ور بندر
البقمي� ،أن الأوملبياد الثقايف يف
جامعة الطائف يهدف �إىل �صقل
وتنمية مواهب طلبة اجلامعة يف
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�أبرز املجاالت الثقافية ،وبث روح
احل��م��ا���س وال��ت��ن��اف�����س ل���دى طلبة
اً
جم��ال
اجل��ام��ع��ة م��ن خ�ل�ال 17
ثقاف ًيا و�أدب��� ًي���ا وف��ن� ًي��ا يف �أج���واء
تناف�سية.
و�أ�شار الدكتور البقمي �إىل �أن
جماالت الأوملبياد ت�شمل امل�سابقة
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة،

واملناظرات ،والر�سم الكاريكاتوري،
والإل����ق����اء ،وال�������ش���رح ،والأف��ل��ام
الوثائقية ،واخل���زف ،وامل�ساجلة
ال�����ش��ع��ري��ة ،وامل�������س���رح ،وال��ر���س��م
الت�شكيلي ،واخلط العربي ،وال�شعر
الف�صيح ،والإن�����ش��اد ،والت�صوير
الت�شكيلي ،والت�صميم اجلرافيكي
ريا الت�صوير
والفنون الرقمية ،و�أخ ً

ال�ضوئي.
و�أك�����د ع��م��ي��د ���ش ��ؤون
الطالب بجامعة الطائف
�أهمية �إقامة الفعاليات
ال��ط�لاب��ي��ة ع��ل��ى غ���رار
الأوملبياد الثقايف لأثرها
الإيجابي على الطالب،
م����ع وج������ود امل���ح���ف���زات
كاجلوائز املالية ،وفر�صة
متثيل ج��ام��ع��ة الطائف
يف الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف
للجامعات ال�سعودية.
و�أع����������رب ال���دك���ت���ور
ال���ب���ق���م���ي ع����ن ���ش��ك��ره
ل��ل��ك��ل��ي��ات ك��اف��ة ع��ل��ى ح�����ض��وره��ا
وم�شاركاتها املتميزة يف جميع
جم���االت الأومل��ب��ي��اد ،مم��ا يعك�س
التفاعل الإيجابي البناء بني الطلبة
والكليات م��ع جامعتهم ،وكذلك
كرثة الطلبة املبدعني واملوهوبني،
الذين تهدف جامعة الطائف �إىل
�صقل مواهبهم وتطويرها.

انطلقت على م�سرح ومالعب جامعة اجلوف مبدينة �سكاكا دورة
احلكام امل�ستجدين ،التي ينظمها االحتاد ال�سعودي لكرة القدم ،ممثلاً
باللجنة الرئي�سة للحكام ،ويحا�ضر فيها احلكم الدويل ال�سابق عبداهلل
القحطاين .وبني رئي�س جلنة احلكام الفرعية مبنطقة اجلوف �أحمد
بن الأ�سمر الرويلي �أن الدورة التي التحق بها �أكرث من � 50شاباً ت�ستمر
لـ � 3أيام ،يخ�ضع بعدها املتقدمون الختبار نهائي قبل اعتمادهم من
االحتاد ال�سعودي لكرة القدم.
وت�سعى اللجنة الفرعية بالتعاون مع اللجنة الرئي�سة ومكتب هيئة
الريا�ضة باملنطقة الت�ساع قاعدة احلكام باملنطقة واالهتمام باحلكام
الواعدين.

تأخير الدوام الرسسمي بجامعة الحدود
الشمالية

�أعلنت جامعة احلدود ال�شمالية عن ت�أخري الدوام الر�سمي للطالب
والطالبات ومن�سوبي اجلامعة مبدينة عرعر وفروعها باملحافظات
لل�ساعة التا�سعة �صباحاً طوال الأ�سبوع املا�ضي ،نظراً ملوجة الربد
ال�شديد التي ت�شهدها املنطقة .
و�أ�شار معايل اجلامعة الدكتور حممد ال�شهري �أن ذلك ي�أتي مراعاة
ل�سالمة الطالب والطالبات ومن�سوبيها.

بدء استقبال المشاريع البحثية بجامعة نجران

بد�أت عمادة البحث العلمي بجامعة جنران ا�ستقبال طلبات التقدم
مبقرتحات امل�شاريع البحثية ال�سنوية يف مرحلتها التا�سعة للعام
اجلامعي 1442/1441هـ ،وي�ستمر لغاية  28فرباير2020م.
و�أو�ضح عميد البحث العلمي بجامعة جنران الدكتور ماطر حمن�شي،
�أن العمادة حددت �شروطاً يف ا�ستقبال امل�شاريع البحثية ،منها �أال
يتجاوز عدد الباحثني يف املقرتح البحثي الواحد ثالثة باحثني �شام ً
ال
الفنيني ،كما �أنه ال ي�شرتط عدداً معيناً يف الن�شر النهائي ،ويف حال
تعرث الباحث الرئي�سي �أو �أحد الباحثني امل�شاركني يف املقرتح البحثي
يف �سداد ال�سلفة البحثية للبحوث املدعومة ال�سابقة فلن يتم قبول
املقرتح البحثي للمرحلة احلالية� ،إ�ضافة �إىل تعبئة حقول اال�ستمارة
كاملة وبالطريقة ال�صحيحة.
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اهتمام متزايد وم�ستمر
عكفت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير خالل الفرتة
املا�ضية على االهتمام بالن�سخة امل��ط��ورة ملعايري االعتماد
الأك��ادمي��ي امل�ؤ�س�سي ،والن�سخة امل��ط��ورة ملعايري االعتماد
الأكادميي الرباجمي اللتني �أ�صدرتهما هيئة تقومي التعليم
وال��ت��دري��ب ،ممثلة يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتقومي واالع��ت��م��اد
ريا
الأكادميي ،حيث �أول��ت الوكالة هذا التطوير اهتماماً كب ً
�أخذ عدة �صور ،ولعلنا نذكر منها �أن الوكالة قامت بتعديل
يف خطتها وا�ستعداداتها املتعلقة بتجديد االعتماد الأكادميي
امل�ؤ�س�سي للجامعة عام 2024م ،وهو الأمر الذي تطلب و�ضع
حم��اور عمل جديدة ت�ضمن اجلامعة من خاللها �أن تكون
جاهزة مب�شيئة اهلل لتجديد االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي لها،
وكذلك ن�شر الوعي بهذه املعايري با�ستخدام الو�سائل املتعددة،
وفيما يتعلق باملعايري املطورة لالعتماد الأكادميي الرباجمي
فقد �أخذ االهتمام به عدة �صورة كان منها� :أن الوكالة عملت
من خالل وحداتها املخت�صة بتقدمي الدعم الفني لوحدات
اجلامعة وفق هذه املعايري املطورة ،كما حر�صت الوكالة على
ت�أهيل جمل�س املراجعني املعتمدين لتقدمي خدمات الدعم
الفني لوحدات اجلامعة وفق هذه املعايري� ،إ�ضافة �إىل ذلك
قدمت الوكالة تدريباً للم�شاركني من كليات اجلامعة خا�صة
على �آليات العمل وفق املعايري املطورة ،وهو الأمر الذي من
خالله تعاطت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ب�شكل �سريع
مع هذه املعايري� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة املتتالية يف االجتماعات
وور�ش العمل التي يعقدها املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،ومل يتوقف الأم��ر عند هذا احلد فقط ،فخالل
الأيام القليلة القادمة تعقد الوكالة مب�شيئة اهلل امللتقى ال�سنوي
الثالث لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير مب�شاركة عدد كبري
من وحدات اجلامعة ،وقد حر�صت الوكالة على �أن يكون �شعار
هذا امللتقى التح�سني امل�ستمر ت�أكيدًا على حر�ص الوكالة على
عمليات التح�سني والتطوير الذي ال يتوقف ،ويف هذا امللتقى
يعقد ور�شة عمل متخ�ص�صة يف �آليات العمل وفق املعايري
املطورة لالعتماد الأكادميي الرباجمي ،كما يت�ضمن برنامج
امللتقى حما�ضرة متخ�ص�صة عن هذه املعايري يقدمها املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.
وهو الأم��ر الذي يك�شف عن مدى اهتمام وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير مبواكبة اجلامعة ووحداتها لهذه املعايري
املطورة� ،سواء ما يتعلق منها باالعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي� ،أو
االعتماد الأكادميي الرباجمي ،وذلك حر�صاً من اجلامعة على
االرتقاء بكوادرها الب�شرية ،ودعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل
من خالل تقدمي الدعم الفني للعديد منها ،واملحافظة على
ت�صدر اجلامعة للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة
�أكادميياً وتهيئة اجلامعة لتجديد اعتمادها امل�ؤ�س�سي ومواكبة
كل تطوير.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

ثمرة العراقيل
يف كل مرة يقف �أمام عرثة تواجهه ،ي�ست�سلم لها ويظن �أنه ال خمرج
للطريق لأمنياته ولأهدافه ،يعتقد �أن احلل الوحيد هو اال�ست�سالم ،يكف
عن املواظبة واال�ستمرار والكفاح واملحاولة جمدداً ،يتخلى عن �أهدافه
ب�سرعة ،ال ي�صرب وال ي�سلّم �أمره لربه بعد بذل الأ�سباب.
ثم يبد�أ يلوم احلياة والنا�س والظروف ،متنا�سياً ب�أن هذه الظروف
والعراقيل التي تواجهه ت�صنع بداخله �شي ًئا جمي ً
ال ،ترتب فو�ضاه العقلية
والروحية ،ت�ساعده يف �أن يكون �أكرث حكمة و�صرباً و�إمياناً.
لي�س الهدف من العراقيل �إيقافك� ،أحياناً الهدف منها �أن ت�ستعد جيداً،
�أو تت�أكد من نف�سك ب�أنك فع ً
ٌ
ومتهيئ ال�ستقباله
راغب للذي مت�ضي �إليه،
ال
ٌ
يف حياتك ،و�أحياناً يكون الهدف منها �أن تفهم ذاتك وم�شاعرك والآخرين.
�أي�ضاً هناك كنوز ومهارات و�إمكانات داخل كل �إن�سان؛ حان الوقت لنف�ض
الغبار عنها والك�شف عنها ،قد يعتقد الإن�سان �أنه ال ميتلك �أي قوة ذاتية
حتى تواجهه عراقيل ويتمكن من تخطيها بكل �شجاعة؛ حينها تزيد لديه
الثقة بالنف�س وتتغري ال�صورة الذاتية ال�سلبية التي يت�صورها عن نف�سه.
ذ ّكر نف�سك دائماً �أن اهلل ال يكلف نف�ساً �إال و�سعها ،و�أنت قادر على �أن
تتجاوز كل ما يعرقلك ،وقادر �أن ت�ستخدم كل ذلك وتوظفه ل�صاحلك وترى
الثمرة املخب�أة يف داخله ،اخليار يعود لك.
نورة البقمي
طالبة درا�سات عليا ق�سم تقنيات التعليم -كلية الرتبية

العدد  - 1363الأحد  8جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  2فرباير 2020م

كيفية عالج أوهام علم السياسة
تناولت يف املقالتني ال�سابقتني
�أوه��ام علم ال�سيا�سة ،وكما اعتاد
ط�لاب��ي ،ف��أن��ا ملتزم بالوفاء لهم،
والإجابة عن ت�سا�ؤالتهم ،وخ�ص�صت
ه��ذا املقال للإجابة وط��رح كيفية
م��ع��اجل��ة الأوه������ام امل��ت��ع��ل��ق��ة بعلم
ال�سيا�سة.
ل��ع��ل �أول���ه���ا :ا�ستقطاب ط�لاب
«طالبات» متميزين عل ًما وخل ًقا،
لديهم �صرب الباحثني وقوة املقاتلني
يف التعليم والتعلم.
ثانيها :ح��ب تخ�ص�ص «العلوم
ال�سيا�سية» ليح�سن العطاء فيه ،وال
يكل �أو ميل من التعليم والتعلم فيه،
وي�سعى لطرح الأ�سئلة والتفاعل
بحب واحرتام مع زمالئه و�أ�ساتذته
والبيئة التي يعي�ش فيها.
ث��ال��ث��ه��ا :ع���دم اك��ت��ف��اء ال��ط��ال��ب
مبقرر تقليدي ،وال�سعي ملطالعة
ذات امل����ق����ررات م���ع اجل��ام��ع��ات
امل���رم���وق���ة ح����ول ال���ع���امل ،ل��ي��ك��ون
على قدر امل�س�ؤولية ،ومبا يتواكب
م��ع ر�ؤي���ة اململكة  2030ف�صلبها
امل��واط��ن ،وغايتها نه�ضة املجتمع
ال�����س��ع��ودي ال���ذي ي�ستحق التفوق
والتقدم للو�صول �إىل م�صاف الدول

ل�لا���س��ت��ي�����ض��اح �أو
امل��ت��ق��دم��ة ،وه���و ما
ال��ت���أك��د م���ن �صحة
يتحقق ع��ل��ى �أر����ض
الر�أي.
ال��واق��ع ويعي�شه كل
�سابعها� :أن ينقل
من�صف ع��ل��ى ه��ذه
تعريف علم ال�سيا�سة
ال���ب���ق���اع ال��ط��اه��رة
ال�����ص��ح��ي��ح �إىل من
�أو ي���راه���ا م���ن هو
ح���ول���ه ،وي��ت��ج��اوب
خارجها.
معهم ،برحابة �صدر،
رابعها :التدريب
و�سعة �أفق ،والت�أكيد
ث����م ال����ت����دري����ب ث��م
على �أن الإن�سان منذ
التدريب يف فرتات
مطلع التاريخ ي�سعى
الإج��ازة ،ويف الأي��ام
د .أحمد خميس
ل��ت��ح�����س�ين ح��ي��ات��ه،
ال��ت��ي ال ي��وج��د بها
ور�����س����م م�����س��ت��ق��ب��ل
حما�ضرات؛ لتعزيز
املهارات وحت�سني امل�ستوى ،ولطرح �أف�������ض���ل ،م���ن خ��ل�ال ن��ظ��ام حكم
م��زي��د م��ن الأ���س��ئ��ل��ة ،وال��ب��ح��ث عن يحقق هذه التطلعات ،ومن ثم ،فهو
�إجابتها لدى هيئة التدري�س املنتقاة �سيا�سي بالطبع.
ثامنها :ال�سعي لت�صحيح ال�صورة
يف الكلية العريقة «احلقوق والعلوم
املجتمعية من خالل ت�سويق برنامج
ال�سيا�سية».
خام�سها� :أن يتجاوب مع دعوات العلوم ال�سيا�سية ،والقيام بحملة
القيادة احلكيمة للوطن يف التفاعل ت��ع��ري��ف��ي��ة ت����ؤك���د ع��ل��ى م�ضامينه
م���ن خ��ل�ال الأن����دي����ة ال��ط�لاب��ي��ة ،امل��ت��م��ي��زة ،و����ض���رورت���ه امل��ل��ح��ة يف
الفرتة احلالية التي مير بها العامل
والأن�شطة املجتمعية والتطوعية.
�ساد�سها� :أن يتقن الطالب مهارة العربي؛ م��ن �أج��ل توعية ال�شباب
الإن�صات ملن يتحدث ،وعدم الت�سرع ب�أهمية دولهم ،واح�ترام قياداتهم،
يف الإج��اب��ة ،وال�ت�روي يف التفكري وال�سعي لتطوير ال��ذات ،وامل�شاركة
والرد ،وعدم الرتدد يف اال�ستف�سار يف املجتمع بفعالية عالية؛ لتحقيق

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية

الف�شل ج��زء طبيعي ،مي��ر على
الإن�����س��ان ف��ى م��راح��ل ع��دي��دة من
م�سرية حياته فى خمتلف املجاالت،
لكن تختلف عملية �إدراكنا للف�شل
من �شخ�ص لآخ��ر وكيفية التعامل
معه.
وتعد القدرة على �إدارة الف�شل
املفتاح الأ���س��ا���س��ي لتطوير عقلية
ال��ن��ج��اح وال جت��ع��ل اخل�����وف من
�سيطرة الف�شل ع��ل��ى عقلك هو
نهاية احلياة بل اعتربها جتربة من
جتارب حياتك.
كما يجب �أن تتحلى بال�شجاعة
ال�ستغالل الفر�ص واالنفتاح على
التجارب والتحديات اجلديدة ،لأن

�إمكانياته وق��درات��ه
ويتكيف معها ويطور
وي��ع��ال��ج م���ا يحقق
ل��ه ال��ن��ج��اح ،و�إل��ي��ك
بع�ض الأمور امل�ؤدية
للف�شل.
�أوالً ع���دم الثقة
بالنف�س وال��ق��درات
التى متتلكها ،ثانيا
�����س����وء ال��ت��خ��ط��ي��ط
وال��ت��ن��ظ��ي��م وع����دم
�إعطائهما الأول��وي��ة
أ .د .عالء السرابي
فى بداية �أي م�شروع،
ثالثا االن��خ��راط يف
وال�ضعف فى �أكرث من مهمة بوقت زمني واحد،

وه���ذا يقلل عملية ال�ترك��ي��ز فيقع
الف�شل ،راب ًعا الإح�سا�س وال�شعور
ال�سلبي امل�سبق ب�أنك �سوف تف�شل
وهذا ي�ؤثر �سل ًبا على الهمة والعطاء
فيحدث الف�شل غري املربر.
ولتحقيق ال��ن��ج��اح ال ت�ست�سلم
للتجارب غري الناجحةً � ،
أي�ضا �أحط
نف�سك مبجموعة م��ن الأ�شخا�ص
�أ�صحاب التفكري املتفائل الإيجابي
دائما ،اجعل من جتارب النجاح التى
حققتها �سابقا نربا�ساً ي�ضيء لك
طريقك فى كل م�شروع تقدم عليه،
ال تخ�ش الإبداع الفكري ،كن مع اهلل
دائما ت�صل وت�شعر بالنجاح الدائم.
كلية ال�سياحة والآثار

إدارة الخوف ..من الفشل لتحقيق النجاح
ه�����ذة ه����ي ط��ب��ي��ع��ة
الإن�����س��ان ،يتعلم من
جتاربه الفا�شلة �أكرث
من الناجحة.
ومي����ك����ن حت��وي��ل
ال��ف�����ش��ل �إىل جن��اح
م����ن خ��ل��ال ت��غ��ي�ير
الأف����ك����ار النمطية
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ن��ج��اح
والف�شل ،عليك فهم
الأ�سباب التى �أدت
�إىل الف�شل وتفاديها
م�ستقب ً
ال.
الإن�سان النا�ضج
يعرف مواطن القوة

َ
ُ
لطف خفي
لله من ٍ
وكم ِ

�أحياناً حتدث معك �أمور تعجز
ع��ن فهم �سببها يف ب��داي��ة الأم��ر
وتت�ساءل :مل��اذا حدثت معي وما
هو اخلري وراءها؟ وحتتار هل هو
ابتالء ملحبة اهلل لك �أم عقاب منه،
خوف و�ضيق ،وتخرج �أمامنا جملة
ملاذا �أنا؟
ل��ت��ل��وح ل��ك الأق������دار ب��ح��وادث
جتعل من الذي �أهمك يف املا�ضي
ي�سرك يف احلا�ضر ،وق��د يخيب
ظنك �أف�ضل �صديق كان بالن�سبة
لك لتبث �شكواك لغريب ي�سندك

وي�صبح هو �أف�ضل �صديق «عو�ض
جميل».
وقد يرف�ض والداك ذهابك يف
رحلة فتنجو م��ن ح��ادث ك��ان من
املمكن �أن ينهي حياتك «عو�ض
جميل».
وق���د ي��ف�����س��د زواج����ك ل��ي��أت��ي��ك
�شاب �آخ��ر ويحكيك ق�صته التي
ع�شت مثلها فتلب�س ثوب الن�صيحة
و�أجرها «عو�ض جميل».
ورمب�����ا ت��خ��و���ض ح���ي���اة مليئة
بال�صعوبات ليهيئك اهلل لتكون

نه�ضته املن�شودة ،التي يبذل من
�أجلها الغايل والنفي�س.
ت��ا���س��ع��ه��ا :ا���س��ت��ق��ط��اب خريجي
ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية ال��ذي��ن �أث���روا
احلياة واملجتمع ،ليكونوا مبثابة قوة
�إيجابية وداعمة ل�شبابنا الطالب يف
اجلامعة ،ولت�أكيد توا�صل الأجيال،
واال�ستفادة من خربات ال�سابقني.
ع��ا���ش��ره��ا :ع��ل��ى ط�ل�اب العلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أن ي���ف���خ���روا ب��ه��ذا
التخ�ص�ص ،ويت�أكدوا �أن اختيارهم
م��وف��ق ل��ه��ذا التخ�ص�ص املتميز،
وعليهم �أن ي�ساهموا يف تثقيف
وتوعية زمالئهم يف التخ�ص�صات
الأخ���رى؛ وف��اء لكليتهم وجامعتهم
وجمتمعهم.
ويف اخل��ت��ام ،ح��اول��ت �أن �أق��دم
بع�ض الأف��ك��ار التي ق��د ت�سهم يف
معاجلة الأوهام التي الت�صقت بعلم
ال�سيا�سة ،و�أنا بني طالبي يدًا بيد
لن�صنع منهم مواطنني �صاحلني،
خدمة للكلية واجلامعة واملجتمع
الذي ننتمي �إليه.

�سنداً للنا�س «عو�ض جميل».
وق��د يبتليك اهلل مبر�ضك �أو
مبر�ض �أحد �أبنائك ليطهرك من
ذنوب لن تتحمل وزرها يف الآخرة
وي��ج��زي��ك ع��ل��ى ذل����ك ح���ب���اً منه
وطهارة وثواباً «عو�ض جميل».
وم��ا ه��ذا ال��ع��و���ض اجلميل �إال
م��ن �أل��ط��اف اهلل اخلفية ،وتعجز
ب�صريتنا ال�ضيقة على ا�ستيعابها،
وكم هلل من لطف خفي!
مكتبة امللك �سلمان املركزية

عبداهلل الشمراني

الممارسات الفضلى أساس التقدم
�إذا وج��دت املمار�سات احل�سنة
يف �أداء ال�شخ�ص حتققت ج��ودة
ال�شيء الذي يقوم به ،وعلى اجلميع
تعزيز تلك املمار�سات التي تنه�ض
باملجتمع .على �سبيل املثال يف جمال
النظافة متى م��ا ت��وف��رت الأدوات
واملعدات والت�شريعات يعترب ،ف�إن
اجلميع �سيتبنى املمار�سات اجليدة
ً
حفاظا على بيئة
يف نظافة املكان
�سليمة و�صحة ع��ام��ة ج��ي��دة و�إال
عوقب على ذلك.
� ً
أي�ضا الإم��ك��ان��ات واملمكنات يف
جم��ال التعليم لها دور كبري نحو

م�سرية التميز والإب��داع ،وذلك من
خ�لال الت�شريعات والتو�صيفات
الدقيقة لكل املمار�سات التي ت�ؤول
�إىل تقدم وجودة الربامج التعليمية،
وم��ن هنا جن��د املُ��خ��رج ���س��واء كان
خريجا �أو كتا ًبا �أو بح ًثا ذا جودة
ً
عالية.
ت��دري��ب وتعليم ال��ط�لاب �أث��ن��اء
املراحل التعليمية املختلفة وتوعيتهم
على املمار�سات اجليدة يف الأداء هو
�سبيل النجاح والتقدم �إىل العاملية،
لي�صبح الت�صرف وال�سلوك والتفكري
يف ك��ي��ف��ي��ة الإج�������ادة وال��ت��ح�����س�ين

وال��ت��م��ي��ي��ز م��ن خ�ل�ال امل��م��ار���س��ات
احل�سنة وال�سليمة ثقافة عامة يف
البيت وال�شارع والعمل.
وك����ذل����ك يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت
احلياتية اخل���ادم وامل��خ��دوم يتمتع
بتلك الآليات وال�صفات واملمار�سات
اجل��ي��دة وامل��م��ي��زة ال��ت��ي تكمن يف
منظومة تفكريه وتعترب املمار�سات
الف�ضلى يف الأداء م�س�ؤولية اجلميع
الأب واملعلم وامل�ؤ�س�سة وامل�س�ؤول،
فاجعل �أداءك متميزاً لتنعم بالتقدم
والرخاء.
من هنا ن�ضع �أنف�سنا يف املكان

احل��ق��ي��ق��ي ح��ت��ى ننطلق م��ن��ه �إىل
ال���ري���ادة وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف جميع
امل��ج��االت �أك��ادمي��ي��ة ك��ان��ت �أو غري
ذل��ك ،فالتح�سني تطوير واجل��ودة
م�س�ؤولية ،وامل�س�ؤولية مهنية وطنية
م��ؤ���س�����س��ي��ة ،وال ���ش��ك �أن ت��دري��ب
ومترين الن�شء على تلك املمار�سات
ال��دور الأك�بر يف جناح �أي م�ؤ�س�سة
متى ما كانت املمار�سات الف�ضلى
ُمتبعة.
د .ع�صام ناجح �شلقامي
كلية العلوم  -ق�سم النبات
والأحياء
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

امل�شاركة

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

اإلعالم والتراث بين اإلحياء والتجريف
ي��ع��ي�����ش ال���ع���امل ال���ي���وم ع��ومل��ة
تكنولوجية �شر�سة يف ظل الإعالم
الرقمي� ،أث�� ّرت ب�شكل كبري على
ثقافة املجتمعات الأخرى ،والرتاث
الثقايف -بكل �أ�شكاله -لي�س مبن�أى
عن ه��ذه الت�أثريات التكنولوجية
التي م�ست جميع جماالت احلياة،
ب��ل �إن���ه الأك�ث�ر ع��ر���ض��ة وخ��ط��ورة
الرت���ب���اط���ه ب���ال���ه���وي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة
للمجتمعات ،وخا�ص ًة يف ظل هذه
املرحلة املعقدة واملتعددة اجلوانب،
التي ت�شهد منو قطاعات الإعالم،
وظهور و�سائل �إعالمية جديدة،
فر�ضت نف�سها و�أ�شركت غالبية
ال��ن��ا���س يف ���ص��ي��اغ��ة حمتوياتها،
�إىل جانب كونها �أ�ضحت م�صد ًرا
ها ًما للمعلومة كو�سائل التوا�صل
االجتماعي .لعل �أب�سط مثال على
ه��ذا ال��ت ��أث�ير ،االن��ت�����ش��ار الوا�سع
لثقافة ال��وج��ب��ات ال�سريعة التي
ط��غ��ت ع��ل��ى من��ط ح��ي��اة ال��ن��ا���س،
لي�س فقط يف ا�ستحواذ مطاعم
ال���ع�ل�ام���ات ال��ت��ج��اري��ة ال��غ��رب��ي��ة
ع��ل��ى �أذواق ال��ن��ا���س ورغ��ب��ات��ه��م
ع��ل��ى ح�����س��اب اخل��م�ير واملن�سف
واحلنيني واحلمي�س وغريها من

امل ��أك��والت ال�شعبية ال�تراث��ي��ة ،بل
ت��ع��دّ ى ذل��ك �إىل اختفاء حميمية
العالقات االجتماعية التي كانت
تظهر على موائد الطعام ،حيث
ق�ضت الوجبات ال�سريعة  -التي
ال تتيح للزبائن اجللو�س لفرتات
طويلة  -على النظام االجتماعي
يف ال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���ش��ر ب�ين �أف���راد
العائلة الواحدة.
لقد �ساعد الإعالم ب�شكل كبري
يف تغلغل ظ��اه��رة العوملة بداخل
ً
�شرخا
املجتمعات ،حمد ًثا بذلك
يرا ب�ين الأف���راد وت��راث��ه��م ،وما
ك��ب� ً
نتج عن ذلك من �إ�شكاالت عميقة
يف ال��ث��ق��اف��ة وامل��ن��ظ��وم��ة القيم ّية
الأ�صيلة للرتاث الذي يحوي كل ما
خلّفته الأمم وال�شعوب من �أ�شكال
ثقافية وفنية وفكرية.
وحتى ال يتهمنا البع�ض ب�إلغاء
ال�����دور ال���ف���اع���ل ل�ل��إع�ل�ام على
مقت�ضيات الرتاث ،ف�إننا �سنن�صف
الإع�ل�ام م��ن خ�لال الإ���ش��ارة �إىل
ال��ع�لاق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب�ي�ن الإع��ل�ام
وال��ت�راث ،وه���ي ع�لاق��ة تفاعلية
متبادلة يخدم كل منهما الآخ��ر،
�إذ ي��ن��ب��غ��ي �أن ي�ستفيد ال�ت�راث

م��ن الإع�ل�ام يف ال��و���ص��ول ب�شكل
�أو���س��ع �إىل اجلماهري والتعريف
به ،يف حني ي�ستفيد منه الإعالم
يف احل�صول على منتج �إعالمي
مميز ،وبتو�صيف �آخر ميكن القول
�إن العالقة بني الإع�لام وال�تراث
عالقة ارتباطية �أ�شبه م��ا تكون
بني طرفني �أحدهما م�صنع لإنتاج
الهوية ،والآخر من يقوم بحمايتها
�أو ت��دم�يره��ا ،وب��ذل��ك مثلّث تلك
ال��ع�لاق��ة وب��و���ض��وح ع��ام�ًلااً م ��ؤث � ًرا
�أ�سهم يف بع�ض الأحيان يف تنمية
ال��ت�راث وت��ق��دي��ره ون�����ش��ر ال��وع��ي
ب�أهميته ،يف حني �أ�سهمت العوملة
ال��ت��ي ر ّوج ل��ه��ا الإع��ل�ام ب��آل��ي��ات��ه
املختلفة وعرب الو�سائط املتعددة
للإعالم الرقمي؛ ب�إحداث اخرتاق
ثقايف �أ ّدى �إىل طم�س خ�صو�صيات
الرتاث الثقايف والثقافة الوطنية
وزعزعة العادات والتقاليد ،وبروز
تيارات ثقافية تتعار�ض مع تراث
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ب�شكل يتنافى
مع وظائف الإع�لام التي حددها
«ه��ارول��د الزوي��ل» ب ��أن تعمل على
نقل امل��وروث االجتماعي ،يف ظل
كثري من عوامل التحوالت الثقافية

نبض الطالب
ال��ه��ائ��ل��ة ،واال���س��ت�لاب احل�����ض��اري
ال���ذي ي��ح��دث نتيجة ا�ستقاللية
الإع�ل�ام الرقمي ع��ن امل�ؤ�س�سات
الرقابية.
هذا الطرح يقودنا �إىل الت�أكيد
ع��ل��ى دور الإع���ل��ام وت����أث�ي�رات���ه
الإي��ج��اب��ي��ة يف ت ��أ���ص��ي��ل ال�ت�راث
وحمايته وتطويره ،و�إىل التحديات
التي يواجهها ال�تراث الثقايف يف
ظل العوملة والإعالم الرقمي ،وما
ي�شكله م��ن خ��ط��ر ي��ت��ه��دد طم�س
ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة للمجتمعات،
وال��ت ��أث�يرات ال�سلبية للمن�صات
ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��راث يف ظل
غياب الرقابة الفعالة عليها ،وما
�أ���س��ه��م��ت ب��ه يف جت��ري��ف وت��دم�ير
كثري من العنا�صر الرتاثية وعدم
اح�ترام ن��زاه��ة ال�تراث مم��ا ينذر
خ�صو�صا �إذا علمنا �أن
بتوقفه
ً
الرتاث هو �صنعة ب�شرية م�ستمرة
ال ت��ت��وق��ف ع��ن��د ج��ي��ل ف��ه��و يعني
ديناميكية حت��اور الزمان واملكان
والأفكار .ودمتم طيبني.
د .يا�سر ها�شم الهياجي
ق�سم �إدارة موارد الرتاث
والإر�شاد ال�سياحي

ضبط الساعة البيولوجية لزيادة التحصيل الدراسي
بعد انتهاء العطالت قد يعاين
الكثري من قلة الن�شاط وال�صداع
وال��رغ��ب��ة يف ال��ن��وم نتيجة ع��دم
ان��ت��ظ��ام ال�����س��اع��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة
مم��ا ي��ؤث��ر �سلبا على �أداء العمل
والتح�صيل الدرا�سي ،لذا البد من
العمل على �إع��ادة �ضبط ال�ساعة
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م��واع��ي��د
اال���س��ت��ي��ق��اظ وال���ن���وم وال��ت��ع��ر���ض
ل��ك��م��ي��ات م��ن��ا���س��ب��ة م���ن ال�����ض��وء
وال���ظ�ل�ام ،وه����ذا ي��ع��د ���ض��روري��ا
لعمل الغدة ال�صنوبرية يف الدماغ
ال��ت��ي تتحكم يف �إي��ق��اع «ال�ساعة
البيولوجية».
ت��ع��م��ل ال�����س��اع��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة
ك���ال���ت���ايل :م���ن ال�����س��اع��ة � 9إىل
ال�ساعة  11م�ساء يعمل اجلهاز
الليمفاوي على تخل�ص اجل�سم من
ال�سموم ،من ال�ساعة  11م�سا ًء
اىل � 3صباحا يعمل كل من الكبد
وامل��رارة على تخلي�ص اجل�سم من
ال�سموم ،ويعد هذا الوقت مثاليا
للنوم العميق.
ك���ذل���ك م���ن ال�����س��اع��ة  3اىل
ال�ساعة � 5صباحا تتخل�ص الرئة

من ال�سموم وقد يزيد ال�سعال يف
هذا الوقت ،وعند ال�ساعة  5فجراً
يتخل�ص اجل�����س��م م��ن الف�ضالت
وين�صح مر�ضى اجلهاز اله�ضمي
وال���ب���ويل ب��اال���س��ت��ي��ق��اظ يف ه��ذا
الوقت للتخل�ص من الف�ضالت.
يعد النوم واال�ستيقاظ يف وقت
ث��اب��ت واحل�����ص��ول على ق��در كاف
م��ن ال��ن��وم ل��ي�لا مب��ت��و���س��ط 7-8
�ساعات �ضروريا ل�ضبط ال�ساعة
البيولوجية ،وبهذا تنتظم دورات
النوم والإح�سا�س باجلوع وال�شبع
ويتح�سن عمل اجل��ه��از اله�ضمي
وال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي واحل���اف���ز
ال��داخ��ل��ي وال�����ص��ي��ان��ة ال��داخ��ل��ي��ة
ل��ل��ج�����س��م وع��م��ل امل���خ وامل���ه���ارات
اخل��ا���ص��ة وال����ق����درات امل��ع��رف��ي��ة
والتح�صيل الدرا�سي.
وعلى مدار اليوم يحدث اختالل
ال��ه��رم��ون��ات خا�صة «الأدري��ن��ال�ين
والكورتيزون» لذا يحتاج الإن�سان
«للقيلولة» التي يجب �أال تزيد عن
 30دقيقة.
اخ������ت���ل��ال ع����م����ل ال�������س���اع���ة
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ي����ؤث���ر ���س��ل��ـ��ب�اً على

وظائف اجل�سم وال�صحة العامة،
فيحدث الأرق واالكتئاب ومتالزمة
الأي�ض وال�سرطانات و�أمرا�ض املخ
وع���دم ال�ترك��ي��ز وق��ل��ة التح�صيل
ال��درا���س��ي وغ�يره��ا م��ن العواقب
امل��دم��رة الأخ���رى امل�صاحبة لقلة
النوم ،حيث �إن الأرق لليلة واحدة
ي��رف��ع م�����س��ت��وى ب��روت�ين ال��ت��او يف
ال��دم��اغ وه��و ال��ع�لام��ة الرئي�سية
للزهامير وي�سبب تدمري الدماغ
وفقدان ال��ذاك��رة وقلة التح�صيل
الدرا�سي.
ال���ت���ع���ر����ض ال�����ك�����ايف ل�����ض��وء
ال�شم�س ي�سهم يف �ضبط ال�ساعة
البيولوجية ،فتن�شط ومتت�ص املواد
املفيدة للج�سم وتخرج من اجل�سم
ال�����س��م��وم وال�بروت��ي��ن��ات ال�����ض��ارة
على املخ .كما تعمل الأ�شعة فوق
البنف�سجية على حت�سني ال��دورة
ال��دم��وي��ة واخل��وا���ص االن�سيابية
للدم وتن�شيط فيتامني «د» وحتفيز
خاليا امليالنني و�إ�صالح احلم�ض
ال��ن��ووي و�إف���راز البيتا �إن��دورف�ين
مم��ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه زي����ادة ال��ق��درات
الذهنية واملعرفية.

ي��ع��د احل���ف���اظ ع��ل��ى الإي���ق���اع
البيولوجي ال�سليم «ال�سر اخلفي»
للتمتع بال�صحة وال�شباب الدائم
وتنمية ال��ق��درات امل��ع��رف��ي��ة .كما
ي���ع���د ت����ن����اول ال����غ����ذاء ال�����ص��ح��ي
امل��ت��وازن �ضروريا لتعزيز الإيقاع
ال��ب��ي��ول��وج��ي ف��ت��ع��د ال�بروت��ي��ن��ات
وامل���وز وامل��ك�����س��رات م��ن الأطعمة
ال�ضرورية لعمل اجلهاز الع�صبي
وحتفيز امليالتونني .كذلك تناول
الكربوهيدرات يزيد من امت�صا�ص
ال�تري��ب��ت��وف��ان ال�����ض��روري لتخليق
امل��ي�لات��ون�ين وال�����س�يروت��ون�ين ،ل��ذا
يعد احلليب بالع�سل من معززات
الذاكرة والتح�صيل الدرا�سي.
ك���ل ذل����ك ي�������ؤدى �إىل ���ض��ب��ط
ال�����س��اع��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة مم��ا ينتج
عنه النجاح والتفوق والإح�سا�س
بالر�ضا وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض
ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين هري�سه
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه
الدوائي
كلية ال�صيدلة  -جامعة امللك
�سعود

تكاليف المقررات الدراسية
�إعداد :قما�ش املني�صري � -سميح �آل �سميح
يرى عدد كبري من الطالب والطالبات �أن تكاليف املقررات الدرا�سية
«كتب ،مذكرات� ،أدوات» باهظة وت�ستهلك جزءاً كبرياً من ميزانية الطالب
ومكاف�أته ،وعلى �ضوء ذلك يطالب برت�شيد املطالبات �أو زيادة املكاف�آت،
بينما يرى عدد �آخر �أن تلك التكاليف منا�سبة وال حتتاج لإعادة نظر..
منا�سبة
�سعود الر�شيد ،كلية الهند�سة ،ق�سم الهند�سة العامة ،امل�ستوى الرابع،
يرى �أن تكاليف املقررات الدرا�سية معتدلة ومنا�سبة وغري باهظة من
وجهة نظره ،بل تعد �أقل من املتو�سط.
�أقل من املتو�سط
�أي�ضاً وليد عبداهلل التويجري ،كلية الهند�سة ،ق�سم الهند�سة العامة،
امل�ستوى الرابع ،يعتقد �أن تكاليف املقررات الدرا�سية منا�سبة وغري
باهظة و�أقل من املتو�سط.
حقيبة الطالب
ع��ب��داهلل خ��ال��د �آل ���س��ع��ود ،ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة
والتخطيط ،ق�سم العمارة وعلوم البناء ،امل�ستوى
الثامن :تعد تكاليف املقررات الدرا�سية متو�سطة
كما �أن يف �أول م�ستوى يتم ت�سليم حقيبة للطالب
فيها الأدوات الالزمة.
غري باهظة
ك��ذل��ك ي��رى �أح��م��د ال��ر���ش��ي��دي ،كلية �إدارة
الأعمال ،ق�سم املحا�سبة ،امل�ستوى ال�سابع� ،أن
وليد التويجري
تكاليف املقررات الدرا�سية �أق��ل من املتو�سط
«�أي غري باهظة».
تكاليف مرتفعة
من جانبه عرب ريان عبداهلل الغامدي ،كلية اللغات والرتجمة ،ق�سم
اللغة الفرن�سية ،امل�ستوى ال�سابع ،عن اعتقاده ب�أن تكاليف املقررات
الدرا�سية مبا فيها الكتب واملذكرات ،تعد مرتفعة وغري متنا�سبة مع
املكاف�أة.
غري كافية
دمية البقمي ،كلية الآداب ،ق�سم اللغة العربية :تكاليف املقررات
الدرا�سية باهظة واملكاف�أة بالن�سبة لتقييمي وتقييم زميالتي املقربات
غري كافية ونحتاج ما يقارب  200ريال �إ�ضافية لكي نكون على خط
املوازنة.
تكلفة متو�سطة
�أ�سماء ال�شيخ ،كلية الآداب ،امل�ستوى الثامن ،على و�شك التخرج:
التكاليف تختلف من كلية لكلية ومن ق�سم لق�سم ومن �شخ�ص ل�شخ�ص
وبالن�سبة للكتب واملقررات �أرى �أن تكلفتها متو�سطة واملكاف�أة كافية ن�سبياً.
ت�ستنفد مكاف�أتي
�أمل العنزي ،كلية الآداب ،ق�سم اللغة العربية :بالن�سبة يل �أرى �أنها
مكلفة وت�ستنفد مكاف�أتي ،حيث تق�ضي تكاليف املقررات واملذكرات
والكتب على كل املكاف�أة وال يزيد منها �شيء يل �أبدًا.
ً
دعما
نحتاج
تاال اخلريجي ،كلية اللغات والرتجمة ،امل�ستوى الرابع :التكاليف
مرتفعة واملكاف�أة غري كافية لتغطية نفقات الكتب واملقررات بجانب
النفقات ال�شخ�صية ،مبعنى �أين �أحتاج من البيت م�صروفاً ودعماً مادياً
م�ستمراً.
ال تكفيني
فلوة الدريبي :التكاليف مرتفعة والأ�سعار يف ت�صاعد واملكاف�أة غري
كافية للأ�سف ،مما يجعلني �أحتاج ملبالغ مالية من املنزل با�ستمرار.
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النافورة الراق�صة
 8جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند
 8جمادى الآخرة الوقت :من٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

حكاية مكان
 8جمادى الآخرة الوقت :من �١٠ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية
معرض املكان� :صالة الأمري في�صل بن فهد للفنون الت�شكيلية
«م�ساحة»

مو�شن جرافيك «افرتافكت»
 8جمادى الآخرة الوقت�٩ :ص �إىل ١١م
املكان� :أكادميية الأمري �أحمد بن �سلمان للإعالم
دورة
التطبيقي

الريا�ض بوليفارد
 8جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

العاملي ال�سنوي التا�سع للجمعية ال�سعودية جلراحة
 8جمادى الآخرة العظام
الوقت :ـ �٨٫٣٠ص �إىل ٥٫١٥م
مؤتمر املكان :فندق هيلتون الريا�ض

كانديلي�شيو�س
 8جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ليايل الريا�ض
 8جمادى الآخرة الوقت٦ :م �إىل �١٫٣٠ص
املكان :الطريق الدائري ال�شمايل,ال�سفن مونز

لونا �سينما
 8جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت
 8جمادى الآخرة الوقت٤ :م �إىل �١١٫٣٠ص
املكان :طريق الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول

�صياغة الفني
 8جمادى الآخرة الوقت :من �١١ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الفن النقي
معرض املكان :مركز امللك عبداهلل املايل

الوفد التجاري الأملاين
 8جمادى الآخرة الوقت�١٠٫٣٠ :ص �إىل ١٢م
املكان :غرفة الريا�ض املركز الرئي�سي

فعالية

مهرجان

لقاء

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

أجندة
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ال�سعودي للت�سلية والرتفيه
 9جمادى الآخرة الوقت ٤ :م �إىل ١٠م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية
 18جمادى الآخرة الوقت٤ :م �إىل ١٠م
املكان :كراون بالزا الريا�ض فندق ومركز م�ؤمترات

الت�صميم الداخلي :انديك�س ال�سعودية
 9جمادى الآخرة الوقت �٩ :ص �إىل ٥م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي الدويل للبيوت الذكية و�أمتتة املباين ـ
�سمارتك�س
 18جمادى الآخرة الوقت٢ :م �إىل ١٠م
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية
 10جمادى الآخرة الوقت�٩ :ص �إىل ٧٫٣٠م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي الأمريكي للرعاية ال�صحية
 21جمادى الآخرة الوقت�٨ :ص �إىل ٦م
املكان :فندق ريتز كارلتون

دائرة قادة التجزئة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
 16جمادى الآخرة �أفريقيا 2020
الوقت� ٩ :ص �إىل ١١٫٤٥م
قمة
املكان :مركز الريا�ض

ت�أهيل مباين و مرافق احلرم اجلامعي لذوي
 22جمادى الآخرة االحتياجات اخلا�صة للموظفني
الوقت� ٩ :ص �إىل ١م
ورشة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س ـ قاعات تطوير
املهارات

ا�ستخدام برنامج «�أك�سل» يف الأعمال املكتبية
 16جمادى الآخرة للموظفني
الوقت� ١٠ :ص �إىل ٢٫٣٠م
دورة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س ـ قاعات تطوير
املهارات

الإ�سعافات الأولية وال�سالمة للموظفني
 24جمادى الآخرة الوقت� ١٠ :ص �إىل ٢٫٣٠م
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س ـ قاعات تطوير
ورشة
املهارات

�إدارة املرافق �إف �إم �إك�سبو ال�سعودية
 17جمادى الآخرة الوقت٤ :م �إىل ١٠م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي للرعاية ال�صحية
 28جمادى الآخر الوقت١٢ :م �إىل ١٠م
املكان :فندق هيلتون الريا�ض

معرض
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مهرجان

معرض

منتدى

معرض

معرض

معرض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :التنوع احليوي للفطريات
امل�ؤلفGregory M. Mueller :
املرتجم :كامل �أحمد عبد ال�سالم
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:
ي�ضم هذا الكتاب والذي �أ�سهم يف ت�أليفه ثمانية وثمانون عاملًا من ذوي
اخلربة واملعرفة يف جمال الفطريات �ستة وع�شرين ف�ص ً
ال ،تناولت درا�سة
التن ُّوع احليوي للفطريات ،بالإ�ضافة �إىل الر�سو َم وال�صو َر التو�ضيحي َة
املتنوع َة متعددة امل�صادر ،التي ت�ساعد طالب وطالبات الدرا�سات العليا
والباحثني واملهتمني بعِ لْم الفطريات.

عنوان الكتاب :ق�ضايا معا�صرة يف درا�سات التعليم :العوملة والتعليم الدويل
امل�ؤلفRobin Shields :
املرتجم :حممد عو�ض الرتتوزي
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:
يناق�ش كتاب «العوملة والتعليم الدويل» ق�ضايا يف جمال التعليم ،والتغريات يف
التعليم الناجمة عن التحوالت االجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ال�سريعة املرتبطة
بالعوملة .وتطبيق املفاهيم اجلديدة ومناق�شتها ،والتي تتمثل يف امل�ساعدات الدولية
والتعليم والتنمية ،والتعليم يف النزاعات وح��االت الطوارئ ،والتعليم و«اقت�صاد
املعرفة».

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

جمادى الآخرة
1441هـ
) فرباير (

2020م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

تعزيز األداء تحت ضغوطات العمل
هندري وايزاجنر -بافلوف فري
ق���دَّ م امل ��ؤل��ف��ان ه��ن��دري
���ال النف�س
واي���زاجن���ر ع� مِ
وامل��ت��خ�����ص�����ص يف �إدارة
ال�ضغط ،وبافلوف فري
م���د ِّرب الأداء ،يف هذا
الكتاب مو�ضوع الأداء
حت���ت ال�����ض��غ��ط؛ حيث
�أ�سفرت نتائج درا�سات
خمتلفة ُط � ِّب��ق��ت على
 1200موظف يف عدة
���ش��رك��ات ،ع��ن ج��دوى
اث���ن���ت�ي�ن وع�����ش��ري��ن
و�سيلة ثبتت فاعليتها
ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ات
ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة ،يف
مقابل املجموعات
ال�����ض��اب��ط��ة ،يف م��ق��دم��ت��ه��ا :التقييم
ال�صحيح ،واتخاذ القرار ،والذاكرة ،واالنتباه ،ومع تزايُد ال�ضغط
يف ع�صرنا احلايل� ،صار الأداء الناجح حتد ًيا عظي ًما ،ي�ؤثر �سل ًبا
على املهارات ال�سلوكية واملعرفية؛ مما يقلل من م�ستوى الأداء،
ورمبا يقود للف�شل.
حلول جتريبية
تناول هذا الكتاب يف �أق�سامه الثالثة مفهوم �إدارة ال�ضغط،
اً
حلول جتريبية للح ِّد من ت�أثريه على الأداء؛ فجاء الق�سم
وقدم
الأول يف �سبعة ف�صول :قوة ال�ضغط ،حيث ذكر ثالث حقائق
عن ال�ضغط :الأوىل �أن��ه ي�ؤثر يف �أع��ز ما منلك مثل عالقاتنا،
ووظائفنا ،و�أُ َ�سرنا .والثانية �أنه ي�ؤثر على اتخاذ القرار .والثالثة �أنَّ
هناك و�سائل ذاتية ملواجهة الت�أثري ال�ضار لل�ضغط .ويف مو�ضوع
الفرق بني الإجهاد وال�ضغط ،ذكر �أنَّ مترينات اال�سرتخاء ميكن
�أ ْن تخفف الإجهاد ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة تغيري بع�ض ال�سلوكات.
كما �شرح طبيعة ال�ضغط ،وكيف ي�ؤثر يف تفكرينا ،وم�صائد
ال�ضغط ذات ال�سمات الثالث ،والتي تكون دائ ًما خفية وتتنكر يف
�صورة حتفيز.
فر�صة للتحدي
اً
حلول
يف الق�سم الثاين �س َرد نتائج الدرا�سات التي ق َّدمت
لزيادة الأداء حتت وط�أة ال�ضغط ،ولتقليل ال�شعور بالتوتر وال�شد
الع�صبي والت�شتيت ،وتوجيه ال�سلوك ،ومنها :النظر �إىل حلظة
ال�ضغط على �أنها فر�صة للتحدي؛ فاجل�سم يقوم ب�إفراز الأدرنالني
�أكرث من النور�أدرينالني «هرمون الهروب»؛ فيزيد الأك�سجني يف
الدم ،وتكون الطاقة �أكرب والتفكري �أو�ضح .ون�صح قائلاً  :عليك
�أ ْن تقنع نف�سك ب�أنَّ هناك العديد من الفر�ص ،فالإن�سان البدائي
مل يكن يحزن �إ ْن مل ي�صب �سهمه احليوان؛ لأنَّ هناك العديد
منها! هذا ال�سلوك يجعلنا ناجحني اليوم ،قلل من �أهمية حلظة
ال�ضغط ،فكلما بالغنا يف احلدث زاد ال�ضغط.
توقع غري املتوقع
ر ِّك��ز على املهمة ولي�س على النتيجة .للتخل�ص من الأفكار
امل�شتتة؛ تو َّقع غري املتوقع ،و�أ�سو�أ االحتماالت ،لتكون ردة الفعل
�أك�ثر ه���دو ًءا و�سيطرة على امل��وق��ف .ث ِّمن ق��درات��ك ومهاراتك؛
ا�ستدع
حت�صنك من الوقوع يف �ش َرك املهددات.
لأنَّ تقوية الأنا
ِّ
ِ
جناحاتك ال�سابقة؛ حيث دلت الأبحاث على �أنَّ الأفكار وال�سلوكات
ال�سابقة املطبوعة يف الدماغ تكت�سب ثبا ًتا �أكرث عند ا�سرتجاعها.
كن �إيجاب ًّيا قبل وخ�لال حلظات ال�ضغط ،وا�ستخدِ م ال�سلوك
الإيجابي لديك .ركز على حوا�سك؛ لأنها تزيد الهدوء النف�سي.
ا�ستمِ ع �إىل املو�سيقى املف�ضلة؛ لت�ساعدك يف ت�شتيت القلق وتقلل
من الرتكيز يف التفا�صيل ،والوعي الذاتي.
حتفيز لفظي
ا�ستخدِ م كلمة �أو عبارة حمفزة وردِّده��ا قبل و�أثناء حلظات
ال�ضغط .تد َّرب على ال�شعور بال�ضغط .تعلَّم مهارة جديدة و� ِأعد
الأداء حتى ي�صبح تلقائ ًّيا .اكتُب تفا�صيل �شعورك غري املريح
عندما ت�شعر بال�ضغط لتكون مدرِ ًكا له .ابتعِ د عن الرتكيز حول
ال��ذات من خ�لال التدريب �أم��ام الكامريا �أو اجلمهور .مارِ �س
الت�أمل ،والتدريب على االنتباه .لتحمي نف�سك من الت�شتت .ته َّي�أ
قبل املوقف مبا�شر ًة بثالث �إىل خم�س دقائق .قلِّل من �سرعة
ريك �سري ًعا .ا�ضبط تن ُّف�سك؛
ا�ستجابتك حتت ال�ضغط ،وليكن تفك ُ
إرادي .كن الأول يف الأداء،
لأنَّ ذلك ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي الال� ّ
عندما يكون لديك اخليار بني الثاين والثالث .و�شارِ ك �شعورك
مع الآخرين لفظ ًّيا.
درع الوقاية
ويف الق�سم الثالث ،حتدَّ َث عن درع الوقاية من ال�ضغط الذي
يت�ضمن :الثقة ،والتفا�ؤل ،والإ�صرار ،واحلما�س ،وعن تقنياتها،
وممار�ستها لتطوير وتقوية �إدارة ال�ضغط ،وتط َّرق �إىل املرونة
الع�صبية ،والعادات ال�صغرية التي تقود �إىل النجاحات.
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البريد اإللكتروني «أفضل» لإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت
ك�شفت درا����س���ة ،ح���ول طريقة
الت�سويق الفعالة ع�بر الإن�ترن��ت،
ع��ن ارت���ف���اع ن�سبة ر���ض��ا املعلنني
ب�ش�أن طريقة الإع�لان عرب الربيد
الإل��ك�تروين مقارنة ب��ط��رق �أخ��رى
مثل ���ش��راء الإع�لان��ات على موقع
«في�سبوك».
و�أك��دت الدرا�سة التي قامت بها
�شركة � Forrester Researchأن
الن�سبة الأك�بر من املعلنني وجدت
طريقة الإعالن عرب ر�سائل الربيد
الإلكرتوين الأكرث حتقيقاً لأهدافهم
الت�سويقية ،تليها طريقة االتفاق
مع املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة
ملراجعة منتجاتهم.
والق����ت ط��ري��ق��ة الإع���ل��ان عرب
الربيد الإل��ك�تروين الن�سبة الأك�بر
م��ن ر�ضا املعلنيني ال��ذي��ن �شاركوا
يف ال��درا���س��ة ،بن�سبة و�صلت �إىل
 68باملائة ،فيما بلغت ن�سبة ر�ضا
املعلنني عن طريقة املراجعات على
املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة نحو
 66باملائة .و�أ�ضافت الدرا�سة �أن من
الطرق التي القت ن�سبة ر�ضا عالية
من املعلنني عند ا�ستخدامها على
الإنرتنت هي طريقة ترويج املنتجات
ع�ب�ر امل��ن��ت��دي��ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف

مناق�شة �أخبار نف�س فئة املنتج «65
باملائة» ،وعرب املدونات املتخ�ص�صة
يف عر�ض نف�س فئة املنتجات «61
باملائة» .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن
موقع «لينكد�إن» تفوق على �أب��رز
املناف�سني من املواقع الإجتماعية
يف احل�صول على ر�ضا املعلنني من
حمالتهم الرتويجية ع�بره ،حيث
ح�صل على ر���ض��ا  65ب��امل��ائ��ة من
املعلنني امل�شاركني بالدرا�سة ،يليه
موقع «يوتيوب» بن�سبة  59باملائة،
ثم موقع «جوجل بل�س» بن�سبة 56
باملائة ،ثم «تويرت» بن�سبة  55باملائة.

و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن موقع
«ف��ي�����س��ب��وك» ي�ستخدم ب ��أك�ثر من
طريقة ترويجية وك��ل منها حتظى
ب��ن�����س��ب��ة ر����ض���ا خم��ت��ل��ف��ة م���ن قبل
املعلنني ،وتعد �أكرث تف�ضي ً
ال للمعلنني
ه��ي �إن�����ش��اء �صفحة للتوا�صل مع
امل�ستهلكني امل�ستهدفني وذلك بن�سبة
 55باملائة.
وب��ل��غ��ت ن�سبة تف�ضيل املعلنني
لطريقة ت��روي��ج حتديثات حم��ددة
مل�ستخدمي «في�سبوك» نحو 53
ب���امل���ائ���ة ،ث���م ط��ري��ق��ة ا���س��ت��خ��دام
تطبيقات خم�ص�صة مل�ستخدمي

املوقع بن�سبة  51باملائة ،وهي نف�س
ن�سبة تف�ضيل �شراء �إعالنات مبا�شرة
على م��وق��ع التوا�صل االجتماعي
الأكرب حول العامل .يذكر �أن موقع
«في�سبوك» ي�ضم ما يزيد عن 1.1
مليار م�ستخدم من حول العامل� ،إال
�أن بع�ض املحللني �شككوا يف قوة
امل��وق��ع كمن�صة �إعالنية مم��ا جعل
موقع التوا�صل االجتماعي يحاول
تطوير طرق الإعالنات عربه ،حيث
ب���د�أ يفكر يف �إدخ����ال الإع�لان��ات
بالفيديو على غرار الإعالنات عرب
«يوتيوب».

السن الحقيقي للبلوغ هو  30عامًا

ك�شفت درا�سة جلامعة كامربيدج
�أن �سن البلوغ احلقيقي ال يكتمل
يف �سن الـ ،18فدماغ الإن�سان ال
ي�صل �إىل مرحلة الن�ضج احلقيقي
�إال يف ال��ع��ق��د ال��ث��ال��ث م��ن العمر
ليو ّدع املرء مرحلة الطفولة ويدخل
عامل البالغني .رغم �أن �سن البلوغ
املتعارف عليه يف �أغلب دول العامل
يُحدد ب�سن الثامنة ع�شرة ،لكن ذلك
ال يعني بال�ضرورة بلوغ حالة الن�ضج

والتمييز والدخول يف عامل الكبار،
وال يتوقف ذلك على االنتقال لل�سكن
خ���ارج م��ن��زل ال��وال��دي��ن واحل�صول
على �أول وظيفة �أو بعد والدة الطفل
الأول.
البلوغ والن�ضج ،ح�سب الدرا�سة،
عملية قد ت�ستغرق وقتًا طوي ً
ال لدى
البع�ض ،وق��د ت��ك��ون �سريعة لدى
البع�ض الآخر ،ويف كثري من الأحيان
ميكن �أن تتملك �أفكارنا وخمططاتنا

الكثري من الفو�ضى ونحن يف مطلع
ع��ق��دن��ا ال��ث��اين م��ن ال��ع��م��ر ب�شكل
مينعنا من ال�سيطرة على حياتنا يف
خمتلف تفا�صيلها.
وهذا من الأمور الطبيعية للغاية،
كما ي�ؤكد باحثون يف جمال الدماغ
الب�شري ،وبح�سب جملة «�شترين»
الأملانية ،ف�إن نظرية ه�ؤالء الباحثني
ت��رى �أن الب�شر ال يكملون مرحلة
ال��ب��ل��وغ �إال ع��ل��ى م�����ش��ارف العقد

الثالث من العمر ،م�ؤكدين �أن الدماغ
يف �سن الـ 18معر�ض للكثري من
التغيريات اجلوهرية .ومن املمكن
�أن تقوم هذه التغيريات بالت�أثري على
�سلوكنا لت�صبح م�س�ؤولة � ً
أي�ضا عن
تطور الأمرا�ض النف�سية ،يف العقد
ال��ث��اين م��ن العمر ي�صبح الإن�سان
�أكرث عر�ضة لال�ضطرابات النف�سية
مقارنة بو�ضعه يف العقد الثالث ،كما
جاء يف الدرا�سة.
وينقل املوقع الأملاين عن الأ�ستاذ
يف جامعة «كامربيدج» بيرت جونز
قوله عن نتائج الدرا�سة «ما نرغب
يف قوله ح ًقا �إن من ال�سذاجة و�ضع
حتديد ثابت النتقال ال�شخ�ص من
مرحلة الطفولة �إىل عامل البالغني»،
م�ضي ًفا �أن هذا التطور يف حقيقته
ل��ي�����س ���س��وى ان��ت��ق��ال ي��خ��ت��ل��ف من
�شخ�ص �إىل �آخر وميكن �أن ي�ستمر
حتى العقد الثالث من العمر.
ويف �ضوء ه��ذه النتائج ف�لا بد
للأ�شخا�ص يف عقدهم الثاين �أن
ال يت�ضايقوا م��ن بع�ض الأخ��ط��اء
«الطفولية» ،وال بد لهم �أن يعلموا �أن
�أدمغتهم ال متنحهم ال�شعور بالن�ضج
�إال بعد الثالثني من العمر.

ك�شفت درا�سة بريطانية حديثة
عن وجود عالقة ،قد تبدو «غريبة»
للكثريين ،ب�ين االه��ت��م��ام بالفنون
وط���ول ال��ع��م��ر ،وذل���ك ب��ع��د حتليل
ب��ي��ان��ات ع���دد ك��ب�ير م��ن اجل��وان��ب
ال�صحية واالجتماعية يف حياة عدد
من كبار ال�سن.

و�أ���ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن كبار
ال�سن الذين يرتددون على املعار�ض
الفنية واملتاحف ويح�ضرون العرو�ض
امل�سرحية واحلفالت املو�سيقية ،قد
يعي�شون �أط��ول من �أولئك الذين ال
يفعلون هذه الأ�شياء.
ووج���د ب��اح��ث��ون م��ن كلية لندن

اجلامعية� ،أن الأ�شخا�ص الذين تزيد
�أعمارهم عن  50ع��ا ًم��ا ،ويقبلون
على متابعة الأن�شطة الفنية ،كانوا
�أق��ل عر�ضة للوفاة بن�سبة  31يف
امل��ئ��ة خ�لال متابعة ا�ستمرت 14
ع��ا ًم��ا ،مقارنة ب�أقرانهم ال��ذي��ن ال
يعطون �أهمية كبرية للفنون.

وق����د �أخ������ذت ال���درا����س���ة بعني
االع���ت���ب���ار جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
ال��ع��وام��ل ال�صحية واالجتماعية
الأخ�����رى امل�����ص��اح��ب��ة مل��ن تتبعتهم
الدرا�سة.
ون��ق��ل��ت «روي���ت���رز» ع���ن دي���زي
ف��ان��ك��ورت� ،أ���س��ت��اذ م�����س��اع��د علم
النف�س وعلم الأوبئة يف كلية لندن
اجلامعية ،قولها�« :إن هذه النتائج
ت��دع��م ال��ت��ح��ل��ي�لات الإح�����ص��ائ��ي��ة
ال�سابقة والأبحاث الإن�سانية التي
ت�شري �إىل اح��ت��م��ال وج���ود فوائد
للفنون مع التقدم يف العمر».
وكتب الباحثون يف الدورية الطبية
ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة
تت�سق مع الأب��ح��اث ال�سابقة التي
�أ�شارت �إىل �أن الفنون قد ت�ساعد
يف طول العمر ،من خالل حت�سني
ال�صحة العقلية وتعزيز العالقات
االجتماعية والن�شاط البدين وتقليل
ال�شعور بالوحدة.

االهتمام بالفنون يطيل العمر
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تسعة أعشار العافية في التغافل
ُروي عن الإم��ام اب��ن حنبل �أنه
�سئل�« :أي��ن جند العافية؟» فقال:
«ت�سعة �أع�شار العافية يف التغافل
عن الزالت».
التغافل فن من فنون احلياة ال
يتقنه ال��ك��ث�يرون ،فهو ف��ن �صعب
ومعقد ،يحتاج �إىل �ضبط النف�س
وح�����س��اب ال���ع���واق���ب ،وه���و لي�س
مبهارة �سهلة بل حتتاج �إىل تدريب
وتطوير لت�صل لل�شكل املطلوب،
فبع�ض النا�س يولدون مبزاج مت� ٍأن،
فيكون التجاهل مواف ًقا لطبيعتهم.
�أم��ا �أ�صحاب الأمزجة النارية �أو
«امل��ج��اك��رة» فهم يف حاجة ما�سة
لتدريبات مكثفة يف فن التجاهل.
والتجاهل فن يقوم على ح�ساب
دقيق فهو يف ظاهره ميكن �أن يبدو
غبا ًء �أو غفلة ،ولكنه يف احلقيقة
حكمة و���ص�بر وذك���اء وتخطيط،
ف��ل��ي�����س��ت ك���ل ه��ف��وة حت��ت��اج �إىل
تدخل ،ولي�ست كل زلة � ً
أي�ضا ميكن
التغا�ضي عنها ،ولذا ف�إن التغافل
ميكن �أن يكون م��ن �أه��م مهارات
احلياة.
الأب والأم امل��ت��غ��اف�لان عن
ال���ه���ف���وات ال�����ص��غ�يرة ي��ك�����س��ب��ان
�أبناءهما على املدى الطويل �أكرث
من �أولئك الذين ال يرتكون �شاردة
وال واردة �إال ويعاقبون عليها ،وهذا
ينطبق على ال��ع�لاق��ات العائلية

التفكير النقدي
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فوائد لغوية
الفصحى والعامية

والإن�سانية كافة.
�إح����دى ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات
يف ال��ف��ي��زي��اء ح�صلت ع��ل��ى بعثة
يف �إح��دى اجلامعات الربيطانية

لدرا�سة الدكتوراه ،وكانت �أ�صغر
الطالب �سناً والفتاة الوحيدة يف
ذل��ك الق�سم ،ل��ذا كانت تتعر�ض
لبع�ض التعليقات �إم���ا اجل��ارح��ة

�أو ال�ساخرة �أو �أحيا ًنا املتحر�شة،
وكانت تواجه كل ذل��ك بالتغافل،
فعندما ت�سمع ما ال يعجبها تظهر
وك�أنها مل ت�سمعه �أو مل تفهمه.

فكر خارج  4نصائح للتوازن النفسي

الصندوق

جميعنا نعلم �أن العامل مليء بالأ�شخا�ص غري
العقالنيني ،واملواقف غري املنطقية ،والنتائج
غري املتوقعة ،التي قد تدفع ال�شخ�ص لفقدان
توازنه ،لكن رغم ذلك هناك �أربع طرق للحفاظ
على التوازن النف�سي والعقلي:
 حافظ على �أفكارك النظيفة :لقد �أ�صبحتمهارات التفكري الفردي وو�ضوح الفكر �سلعة
نادرة يف هذه الأيام ،وكذلك القدرة على الف�صل
بني الكذب واحلقيقة� ،إن الرتابط مع �أنف�سنا ومع
�أفكارنا احلقيقية� ،سيقوم مبهمة التوازن النف�سي،
انقطع عن الأجهزة الإلكرتونية ملدة يومني فقط،
اجل�س مع العائلة ،العب �ألعاباً جماعية ،حتدث،
اجل�س بهدوء و�أعط احلرية الفكارك.
 تقرب �إىل اهلل :عندما تكون قريباً منربك ،م�ؤدياً للواجبات والفرو�ض والنوافل ،فال
�شك �أنك �ستكون مطمئناً �أكرث ،قال تعاىل }�أال
بذكر اهلل تطمئن القلوب{� .أي�ضاً كن مت�صاحلاً
مع نف�سك ،مت�ساحما مع الآخرين ،وبادر للعطاء

�سواء املادي �أو املعنوي.
 ات��ب��ع ن��ظ��ا ًم��ا غ��ذائ � ًي��ا :لقد ح��ان الوقتللتخل�ص من جميع الوجبات ال�سريعة والرتكيز
على ت��ن��اول الفاكهة واخل�����ض��روات والأغ��ذي��ة
واملكونات ذات القيمة الغذائية العالية و�شرب
ع�صائر الفواكه واخل�ضروات ،وجتنب امل�ضادات
احليوية قدر الإمكان.
 -م��ار���س ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ض��ي��ة :ممار�سة

صورة نقدية

أجمل تعليق
النجاح احلقيقي ال يقت�صر على جناحك
وحدك ،النجاح احلقيقي هو عندما تنجح
وت�ساعد الآخرين على النجاح.
حممد ن�سوان � -سريالنكا
الآداب  -ق�سم اللغة الإجنليزية

الريا�ضة ت�شعرك بحال �أح�سن ج�سد ًيا ونف�سياً،
عال
وحتافظ على حالتك املزاجية مب�ستوى ٍ
ب�سبب �إف��راز الأن��دورف�ين من ال��دم��اغ ،وال��ذي
يقوم بتعزيز احلالة املزاجية اجليدة ،لذا يف
املرة القادمة التي يزعجك فيها �أحدهم ،اخرج
للم�شي ال�سريع �أو الرك�ض اخلفيف ،و�ست�شعر
كيف �أن جميع الأم��ور ال�سلبية �ستغت�سل منك
و�ستمتلئ بالطاقات الإيجابية واحليوية.

حني نزل القر�آن الكرمي على النبي حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،مل يكن عرب اجلزيرة على لغة «ف�صحى»
واح��دة ،بل ك��ان هناك ع��دة لغات ولهجات ،منها لغة
قري�ش ولغة بني متيم ولغة بني هذيل ،ومل تكن الفروق
بني تلك اللغات واللهجات كبرية �أو جوهرية ،وكانت
لغة قري�ش «�أهل احلجاز» هي ال�سائدة العتبارات دينية
و�سيا�سية واقت�صادية ،لذلك جند القر�آن الكرمي نزل يف
جممله مبا يوافق لغة �أهل احلجاز.
وبنزول القر�آن الكرمي ازداد االهتمام باللغة العربية
الف�صحى و�سعى العلماء والقراء �إىل املحافظة عليها
وتعليمها للنا�س ،وبعد انت�شار الإ�سالم يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها ودخول النا�س يف دين اهلل �أفواجاً بد�أ اللحن
يدخل �إىل اللغة العربية وينت�شر على ل�سان العامة
واخلا�صة ،مما ا�ستدعى املهتمني من القراء والعلماء
وامل�شايخ لتدارك الأمر حفاظاً على اللغة العربية لغة
القر�آن الكرمي.
يعد نزول القر�آن الكرمي وتعهد اهلل �سبحانه وتعاىل
بحفظه }�إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون{ �أمراً
غري مبا�شر حلفظ اللغة العربية على ال�صورة والهيئة
التي �أن��زل عليها القر�آن الكرمي ،ويعد القر�آن م�صدر
معظم العلوم التي ظهرت يف ع�صر �صدر الإ���س�لام
وما بعده من الع�صور ،وعلى ر�أ�سها علم النحو واللغة
وال�صرف والبالغة ،ثم التف�سري والتجويد والقراءات.
وبعد انت�شار الإ�سالم �شرقاً وغرباً ودخول النا�س يف
دين اهلل �أفواجاً ،ومع تعدد اللهجات بني العرب ،بد�أ
يظهر اللحن على �أل�سنة النا�س ،عامتهم وخا�صتهم،
وو�صل الأمر �إىل القر�آن الكرمي الذي مل تكن حروفه
قد نقطت بعد �أو �ضبطت بحركات الإعراب ،مما دفع
الغيورين لبدء و�ضع القواعد التي حتفظ اللغة من
ال�ضياع واالندثار.
ومع انت�شار الإ�سالم يف م�شارق الأر���ض ومغاربها،
ودخول النا�س يف دين اهلل �أفواجاً؛ بد�أت تلك الفوارق
واالختالفات تزداد ظهوراً وات�ساعاً وعمقاً ،وبد�أ يظهر
«اللحن» �أي «اخلط�أ» يف بنية الألفاظ وتركيب اجلمل،
حتى و�صل �إىل ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،حيث مل تكن �آياته
و�ألفاظه قد نقطت �أو �ضبطت بعد.
ومن الأمثلة على ذلك �أن قوله تعاىل يف �سورة التوبة
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ني َو َر ُ�سولهُ ...الآية{ قرئت } َو�أ َذا ٌن
الل بَرِ يءٌ ِّم َن ْ�شرِ كِ َ
َ
هّ
هّ
َ
َ
لىَ
َ
ْ
ِّم َن ِ
الل َو َر ُ�سولِهِ �إِ الن ِ
َّا�س يَ ْو َم الحْ ِّج الأكبرَ ِ �أنَّ الل بَرِ يءٌ
ني َ -و َر ُ�سو ِل ُه  -بك�سر الالم ،وهو حل ٌن خطري
ِّم َن المْ ُ ْ�شرِ كِ َ
يغري املعنى ب�شكل كبري.
كل ذلك دفع الغيورين من العلماء والقراء �إىل املبادرة
بو�ضع قواعد حتفظ اللغة العربية ،لغة القر�آن الكرمي،
م��ن اخل��ط��أ واللحن ،ف��ب��ادروا ب�ضبط �أل��ف��اظ ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي تنقيطاً و�إع��راب��اً ،و�سعوا جلمع ك�لام العرب
وو�ضع القواعد ال�ضابطة له والناظمة لألفاظه وتراكيبه،
ونتيجة لذلك ظهرت علوم اللغة العربية وعلى ر�أ�سها
النحو ثم ال�صرف والبالغة والنقد ،وب��د�أ تدوين تلك
العلوم وتعليمها للنا�س.

36
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تقرير
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تنوعت بني املهني واملهاري والتطويري والتنموي

 17مقترحًا بحثيًا تفوز بمنح جائزة التميز في
دورتها الرابعة
تم اختيار المقترحات الفائزة من ضمن  70مقترحًا تقدم بها  42من الرجال و 28من النساء

د .رها

د .ال�شمراين

د .احلمداين

د .نا�صر

د .بن �سلمة

د .الفريح

تصدرت الكليات الصحية الطلبات المقدمة بـ  27طلبا ثم العلمية بـ  20ثم اإلنسانية بـ  17طلبا
فاز مبنح جائزة التميز يف التعلم
وال �ت �ع �ل �ي��م يف دورت� �ه ��ا ال��راب �ع��ة 17
ً
مقرتحا بحثيا ل « »11ع�ضو هيئة
تدري�س رجال و« »6من الن�ساء ،من
ً
مقرتحا لدعم املمار�سات
�ضمن 70
التدري�سية والأن�شطة ال�صفية وغري
ال�صفية الرامية لتح�سني مهارات
ال � �ط �ل�اب ال� �ت ��ي ت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات
�سوق العمل ،وق��د ت�صدرت الكليات
ال���ص�ح�ي��ة ع ��دد ال �ط �ل �ب��ات امل�ق��دم��ة
ب�ـ  27طلبا ث��م الكليات العلمية بـ
 20طلبا ثم الإن�سانية بـ  17طلبا،
وت��وزع��ت ال�ـ  6طلبات املتبقية على
ال �ع �م��ادات الأخ� ��رى وال���س�ن��ة الأوىل
امل�شرتكة ،وبلغ ع��دد املتقدمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س الرجال 42
وم ��ن ال�ن���س��اء  ،28و��س�ي�ق��وم امل��رك��ز
باال�ستعانة بـ  14ع�ضو ًا من �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة للم�شاركة
يف حتكيم الطلبات ال ��واردة ،ر�سالة
اجل��ام�ع��ة ال�ت�ق��ت ببع�ض الفائزين
وور��ص��دت تعليقاتهم وانطباعاتهم
ور�ؤيتهم..
ا�سرتاتيجية تعلم مقرتحة
ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح ب���ن ع��ب��داهلل
ال�شمراين �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم
مهارات تطوير الذات بال�سنة الأوىل
امل�شرتكة قال :ن�شكر مركز التميز
ع��ل��ى �إط��ل�اق ه���ذه امل���ب���ادرة ،وق��د
�شاركت بهذه الدورة من خالل فكرة
كانت موجودة ل��دي وعملت عليها
�أث��ن��اء درا���س��ة ال��دك��ت��وراه وتخت�ص
با�سرتاتيجية التعلم ،حيث وجدت
�أن عندنا جمموعة م��ن الطالب
مهتمني يف تطوير �أنف�سهم يف جمال
التعلم ،لكن ب��اج��ت��ه��ادات ف��ردي��ة،
وعندنا يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
مقرر حول املهارات اجلامعية يعالج
يف جزئه الأول التعلم فحاولت �أن
�أبني ا�سرتاتيجة ت�سهل على الطالب
ممار�سة التعلم ب�شكل منهجي علمي
وع��م��ل��ي ،و�أ���س��ع��ى م��ن خ�ل�ال ه��ذا
املقرتح لتطبيق هذه اال�سرتاتيجية
وتعم الفائدة منها يف هذه املنحة.
التوافق مع ال�شهادات الدولية
ال��دك��ت��ور فهد احل��م��داين عميد
كلية علوم احلا�سب التطبيقي �شكر

مركز التميز على �إطالق هذه املنح،
و�أو���ض��ح �أن املقرتح البحثي الذي
قدمه ي��ن��درج �ضمن جم��ال تطوير
امل��ه��ارات ح��ول مهنية ال��ط�لاب يف
�سوق العمل ،بهدف عمل توافق بني
ال�شهادات الدولية يف جمال تقنية
املعلومات مع مقررات الكلية دون
الت�أثري على العمق املعريف والعلمي
يف املقررات ،بحيث ي�ستطيع الطالب
بعد انتهاء امل��ق��رر ،احل�صول على
�شهادة دولية ،متكنه من االنخراط
يف جمال العمل ،وقد زودتنا جلنة
التحكيم م�شكور ًة مبالحظات مهمة
�سيعود �أث��ره��ا على ج��ودة املقرتح
و�أتوقع بعد االنتهاء من املنحة �أن
تكون خطوة �أول��ي��ة لتطبيقها على
مقررات �أخرى بالكلية.
تطوير مقرر زراعي
د.ح��ازم �صالح قا�سم من م�صر
يعمل منذ � 3سنوات يف ال�سعودية،
قدم فكرة بحثية بعنوان «ا�ستخدام
�أ�سلوب ح��ل امل�شكالت يف تطوير
امل��ح��ت��وى العملي مل��ق��رر تطبيقات
�إر���ش��ادي��ة ملهنة املر�شد ال��زراع��ي»
وذلك بهدف حتقيق احرتافية �أكرب
ملهنة املر�شد الزراعي ،وهذا املقرر
ي��ت��م ت��دري�����س��ه ل��ل��ط�لاب يف جميع
مقررات الكلية نتيجة اهتمام العمل
احلكومي واخلا�ص مبهنة املر�شد

الزراعي وهذا املقرتح ي�سعى لتطوير
املقرر بالتطبيقات الإر�شادية خالل
العمل ،وال �شك �أن مثل هذه الربامج
موجودة خ��ارج جامعة امللك �سعود
ول��ك��ن اجل��ام��ع��ة �سبقت الآخ��ري��ن
وطورتها ب�شكل خمتلف ومل ي�سبق
�أن مت تطويرها بهذا ال�شكل.
�سكند اليف
ال��دك��ت��ور ع���ادل امل��ك��ي��ن��زي ق��دم
م��ق�ترح�اً بحثياً ب��ع��ن��وان «م�شروع
ال�سكند الي��ف يفتح �آف��اق لتطوير
امل����ه����ارات الإع�ل�ام���ي���ة» و�أو����ض���ح
املق�صود به بقوله :يف ظل التطور
التكنولوجي والتحول الذي ت�شهده
اجلامعات �ستزداد احلاجة ملهارات
يف ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��م الإل���ك�ت�روين
ملنتجات تتواءم وحاجة �سوق العمل،
ل��ذا ف ��إن ا�سرتاتيجية التعلم عرب
«ال�سكند اليف» يوفر خربات بديلة
خلربات حقيقية ي�صعب �أحيانا �أو
ي�ستحيل اكت�سابها يف الواقع ،ف�ضال
ع��ن ح��اج��ة اخل��ري��ج لتوفري جمال
عملي ب�سرعة اكت�ساب اخل�برات
داخل املن�ش�أة وت�ضييق الفجوة بني
املعرفة واكت�سابها (Skills Gap
.)Analysis
و�أ���ض��اف ق��ائ�ل ً
ا :ميثل امل�شروع
فر�صة لتطوير ق��درات الطالب يف
جم��ال تقنيات ال��ع��امل االفرتا�ضي

وتقدمي عر�ض تطبيقي يف جماالت
تخ�ص�صاتهم ي�سهم يف رفع مهاراتهم
وكفاياتهم يف اجلوانب الإعالمية
املختلفة مبا يتوافق مع �سوق العمل.
ف��ك��رة امل�����ش��روع تتلخ�ص ببيئة
افرتا�ضية ثالثية الأب��ع��اد لتدريب
ط�لاب الإع�ل�ام يتم عربها متكني
ال��ط�لاب والطالبات م��ن التطبيق
العملي ومعاي�شة التجربة الإعالمية
و�إك�سابهم املهارات الأ�سا�سية ب�شكل
فعال وممتع ،وت�شكل قيمة م�ضافة
تعزز من قدراتهم يف �سوق العمل.
تنمية املهارات الكتابية
الدكتور �إبراهيم بن عبدالرحمن
الفريح �أ�ستاذ الأدب والنقد احلديث
امل�ساعد بجامعة امللك �سعود قدم
مقرتحاً بحثياً بعنوان تنمية املهارات
الكتابية العربية» وقال :ي�سعى هذا
امل�شروع لتنمية م��ه��ارات الطالب
الكتابية ،وجتويد قدراتهم ،وتهيئتهم
ل�سوق العمل ع�بر �إن�����ش��اء من�صة
�إل��ك�ترون��ي��ة ت��وظ��ف مفهوم التعلم
بالرتفيه واال�ستجابة عرب ا�ستخدام
التقنية ،من خالل �إن�شاء اختبارات
ومت��ري��ن��ات و�أن�����ش��ط��ة م���ن مكتبة
م�ؤ�س�سة م�سب ًقا بح�سب املو�ضوع
امل�����س��ت��ه��دف ،وه���و م��ا ي��ع��زز تعلم
الطالب وي�سهم يف تنمية مهاراتهم
الكتابية من خالل التطبيق امل�ستمر

امل��م��ت��ع ،وك���ذل���ك ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة
للطالب جميعا للتفاعل وامل�شاركة.
رفع كفاءة م�شاريع التخرج
�أما الدكتور يا�سر بن �سلمه فقدم
مقرتحاً بحثياً بعنوان «رف��ع كفاءة
م�شاريع ال��ت��خ��رج ل��ط�لاب مرحلة
الباكالوريو�س ع��ن ط��ري��ق تطوير
وتطبيق منهجية �إدارة م�شاريع
خا�صة مب�شاريع التخرج» و�أو�ضح
�أن م�����ش��روع ال��ت��خ��رج يف الكليات
العلمية يعد مقدمة للحياة العملية
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وف��ر���ص��ة الك��ت�����س��اب
مهارات جديدة ليثبت فيها الطالب
جاهزيته ل�سوق العمل ،ومن خالل
هذه املنحة� ،سيتم العمل على تطوير
وتطبيق �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة اح�تراف��ي��ة
لإدارة م�شاريع التخرج مبنية على
�أج��ود املعايري و�أف�ضل املمار�سات
م��ع م��راع��اة املتطلبات الأكادميية
الأخ�����رى ل��ل��ط��ال��ب ،وي��ه��دف ه��ذا
املقرتح لرفع كفاءة م�شاريع التخرج
وت��ط��وي��ر م��ه��ارات �إدارة امل�شاريع
لدى الطالب والتي تعترب من �أهم
املهارات املطلوبة يف �سوق العمل.
الرتجمة و�سوق العمل
م�شروع الدكتور مبارك بن هادي
القحطاين ،حمل عنوان «الرتجمة
و�سوق العمل :من يحتاج من؟ وماذا

يحتاج هذا من ذاك؟» ،حيث �إن لدي
خريجي ب��رام��ج الرتجمة بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود امل���ه���ارات املطلوبة
للنجاح يف �سوق العمل ال�سعودي
ويحتاج خريجو ه��ذه الربامج �إىل
مهارات معينة تختلف عما حتتاجه
التخ�ص�صات الأخ����رى ،ويت�ساءل
امل��ق�ترح :ه��ل ف�ترة ال��ت��دري��ب التي
يق�ضيها الطالب يف ف�صله الأخري
باجلامعة ق��ادرة على تقدمي �شيء
يف ه��ذا اجل��ان��ب ي��ح��اول؟ ويحاول
امل�����ش��روع ت��ق��دمي بع�ض الإج��اب��ات
لهذه الأ�سئلة وفتح املجال ملزيد من
البحث والنقد يف هذا اجلانب.
برنامج «عالمات»
ال��دك��ت��ورة ره���ا �أورف���ل���ي �أ���س��ت��اذ
م�����ش��ارك ب��ق�����س��م ال��ع��ق��اق�ير كلية
ال�صيدلة ق��دم��ت م��ق�ترح�اً بحثياً
حتت م�سمى «برنامج عالمات» وهو
برنامج ي�ستخدم الذكاء اال�صطناعي
لت�صحيح الأ���س��ئ��ل��ة امل��ق��ال��ي��ة يف
الإمتحانات ،ويركز على الكلمات
الأ���س��ا���س��ي��ة يف �إج���اب���ات االخ��ت��ب��ار
وت�شغيلها مقابل �إج��اب��ة منوذجية
وقواعد البيانات التي �ستبنى عرب
الإن�ت�رن���ت ،الأم���ر ال���ذي �سيخفف
ال�ضغط على ع�ضو هيئة التدري�س
م��ن ن��اح��ي��ة الت�صحيح و�سيحقق
الهدف املطلوب بكفاءة عالية.
ابتكارات بحثية
�أم��ا الدكتورة بثينة بنت حممد
الثويني ،فقدمت مقرتحاً بحثياً
بعنوان «االبتكارات البحثية لطالب
العلوم الإن�سانية واالجتماعية»،
ويهدف هذا امل�شروع �إىل بناء �أدوات
بحثية تعليمية قائمة على الأدل��ة
وال�براه�ين لتنمية وحتفيز ق��درات
البحث العلمي ل��دى ط�لاب العلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،وذلك لقلة
م�شاركاتهم يف االبتكارات البحثية،
وامل�ؤمل �أن ت�سهم هذه الأدوات يف
رفع م�ستوى وعي الطالب ب�أهمية
البحث العلمي ،وتعزيز قدراتهم
فــي االبتكار االجتماعي ،وتزويدهم
ب��امل��ه��ارات ال�ل�ازم���ة لإج�����راء تلك
الأبحاث.
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تقنية

توقعات بتفوق «تيك توك» على «سناب شات» و«إنستغرام»

�أك��د الرئي�س التنفيذي ل�شركة
«���س��ن��اب»  ،Snapم��ال��ك��ة تطبيق
«���س��ن��اب ���ش��ات» � ،Snapchatأن
تطبيق «تيك توك»  TikTokميكن
�أن يتفوق على تطبيق «�إن�ستغرام»
اململوك ل�شركة في�سبوك.
يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ق����ارن «�إي���ف���ان
�شبيجل» امل��ح��ت��وى امل��وج��ود على
ان�ستغرام مبحتوى من�صة م�شاركة
الفيديو الق�صرية «تيك توك» ،الذي
�أ�صبح يحظى ب�شعبية هائلة بني
�أو���س��اط ال�شباب يف جميع �أنحاء
العامل ،خا�صة يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
وق��ال م�ؤ�س�س «�سناب �شات» يف
م��ؤمت��ر الت�صميم الرقمي للحياة
املعنقد يف ميونيخ م�ؤخراً ،متحد ًثا
عن «�إن�ستغرام»�« :إن املحتوى القائم
على املواهب على تطبيق «تيك توك»
اململوك ل�شركة �صينية هو يف كثري

من الأحيان �أكرث �إثارة لالهتمام من
املحتوى القائم على احلالة».
وردا على ما �إذا كان «تيك توك»
�سيتفوق على «ان�����س��ت��غ��رام» ،قال

�شبيجل« :هذا وارد جداً وممكن».
يُ�����ش��ار �إىل �أن ت��ط��ب��ي��ق «ت��ي��ك
ت��وك» ي�شبه �إىل حد كبري بدايات
تطبيق «�سناب �شات» ال��ذي �سعت

في�سبوك ل�سنوات �إىل تقييد منوه
من خالل ن�سخ �أ�شهر مزاياه ،وهي
م��ي��زة «ال��ق�����ص�����ص» م�ستفيد ًة من
القاعدة ال�شعبية الهائلة لفي�سبوك

ابتكار «معدن» يساعد الهاتف الذكي على تبريد نفسه
يقرتب العلماء من �صناعة مادة
ت�ساعد الهاتف الذكي على تنظيم
درج���ة ح��رارت��ه ع��ن ط��ري��ق «�إف���راز
ربد اجلهاز نف�سه.
العرق» ،لي ّ
وجنح فريق من جامعة �شنغهاي
يف ال�صني ،بقيادة جياو تونغ ،يف
تطوير مادة معدنية �أو طالء معدين
لتغطية الأج���ه���زة الإل��ك�ترون��ي��ة،
وميكنها �أن حتافظ على برودة تلك
الأجهزة يف حال ارتفعت حرارتها،
�أو باخت�صار تنظيم و�إدارة حرارتها،
كما يفعل اجل�سم الب�شري عندما
ترتفع حرارته.
ووف � ًق��ا لتقرير ن�شرته �صحيفة
«دي��ل��ي ميل» الربيطانية� ،سيكون
ب�إمكان الهواتف الذكية �أن حتافظ
على حرارتها وبرودتها بف�ضل مادة
معدنية قابلة للتعرق ،يبلغ �سمكها 3
�أ�ضعاف �سمك �شعرة الإن�سان.
ومب���ق���دور امل�����ادة امل��ع��دن��ي��ة �أو
بالأحرى الطالء �إطالق املاء عندما
ترتفع حرارة اجلهاز الإلكرتوين ،ثم
يتحول هذا املاء �إىل غاز ويتبخر،
�آخ � ًذا معه احل��رارة الزائدة ،الأمر

الذي يخ ّف�ض من حرارة اجلهاز.
غري �أن العلماء يف ال�صني ،الذين
طوروا هذا الأ�سلوب املبتكر ،يقولون
�إنه مكلف لال�ستخدام للت�صنيع على
ن��ط��اق جت���اري يف ال��وق��ت احل��ايل،
ولكنهم يب�شرون بالتطبيق امل�ستقبلي
غري املكلف له.
ووفقا للعلماء ،ف�إنه ميكن تطبيق

االخ���ت��راع ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأج���ه���زة
الإلكرتونية ،مبا يف ذلك الأجهزة
امل��ح��م��ول��ة م��ث��ل الأج���ه���زة اللوحية
والهواتف.
ونقلت ال�صحيفة الربيطانية عن
روج��و وان��غ ،ال��ذي يدر�س هند�سة
التربيد يف جامعة «�شنغهاي جياو
ت��ون��غ» �إن «ت��ط��وي��ر الإل��ك�ترون��ي��ات

الدقيقة يفر�ض متطلبات كبرية على
تقنيات �إدارة احلرارة الفعالة ،لأن
جميع املكونات معب�أة ب�إحكام وميكن
�أن ت�صبح الرقائق �ساخنة للغاية،
فعلى �سبيل املثال ،بدون نظام تربيد
فعال ،ميكن �أن تتعر�ض هواتفنا �إىل
انهيار النظام وحرق �أيدينا �إذا قمنا
بت�شغيلها لفرتة طويلة �أو حتميل
تطبيق ي�ستهلك الكثري من الطاقة».
وقد تكون هذه املادة بدي ً
ال لتلك
التي ت�ستخدمها بع�ض ال�شركات
امل�صنعة� ،أي «م��واد تغيري الطور»
وه��ي امل���واد التي تطلق �أو متت�ص
احل��رارة ،مثل ال�شموع والأحما�ض
الدهنية.
وعندما ج��رب العلماء الطالء
امل����ع����دين امل����ط����ور ع���ل���ى ���ش��رائ��ح
ورقاقات الهواتف املحمولة ،وقارنوا
النتائج بال�شرائح غري املطلية ،تبني
�أن ال��ط�لاء امل��ط��ور خف�ض ح��رارة
ال�شريحة املطلية بحدود  7درجات
مئوية عند ت�شغيل اجلهاز ،و�إجراء
�أعمال مكثفة عليه ملدة  15دقيقة.
امل�صدرskynewsarabia :

«هواوي» تجد بديال عن خرائط «قوقل» لهواتفها

وان�ستغرام.
وبالفعل �أُطلق ميزة «الق�ص�ص)
يف ع��ام  2016لتطبيق ان�ستغرام
ث��م لتطبيقات في�سبوك الأخ���رى،
مب���ا يف ذل���ك تطبيقي ال�ترا���س��ل
ال��ف��وري م�سنجر ووات�����س��اب ،والآن
حتظى امليزة ب�أكرث من  500مليون
م�ستخدم.
وبعد �صعود «تيك توك» ،حاولت
«في�سبوك» تقليده من خالل طرح
تطبيق «الزو»  ،Lassoومع ذلك مل
يتمكن في�سبوك من تقييد منو «تيك
توك» نظراً ملحدودية توفر تطبيقها
اجل���دي���د ،وع��ل��ى ال��ع��ك�����س� ،شهد
التطبيق ال�صيني �أك�ثر م��ن مليار
تنزيل العام املا�ضي ،بح�سب �شركة
�أبحاث �سوق التطبيقات املحمولة
«�سن�سور تاور» ،SensorTower
كما �أنه كان ثاين �أكرث التطبيقات
تنزيلاً يف عام  2019على م�ستوى
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العامل.
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ،انخف�ض
ع��دد تنزيالت تطبيقي في�سبوك
و»ان�ستغرام» بن�سبة  13٪على �أ�سا�س
�سنوي ،بح�سب حتليل «بنك �أوف
�أمريكا»  Bank of Americaيف
�شهر �أيلول�/سبتمرب املا�ضي.
مع ذلك ،ف�إن عدد التنزيالت ال
يعد امل�ؤ�شر الوحيد على النجاح.
ففي حني �أن «ان�ستغرام» ميتلك
�أك�ث�ر م��ن م��ل��ي��ار م�ستخدم ن�شط
�شهر ًيا على م�ستوى العامل ،ذكرت
�شركة �أب��ح��اث ال�����س��وق «�آب �أين»
� App Annieأن عدد م�ستخدمي
«تيك توك» يقدر بنحو  625مليون
م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا� .أما �سناب
�شات ،فقد �أعلنت يف �شهر ت�شرين
الأول�/أك���ت���وب���ر امل��ا���ض��ي ع��ن 210
مليون م�ستخدم ن�شط يوم ًيا.
امل�صدرalarabiya :

دعوة لتوحيد «الشواحن» بين شركات
التكنولوجيا

قالت تقارير �إعالمية �إن االحتاد الأوروبي قد يجرب �شركة «�أبل»
الأمريكية على تغيري �شاحن هاتفها «�آي��ف��ون» مرة �أخ��رى ،جلعله
م�شرت ًكا ومتنا�س ًبا مع جميع الهواتف الذكية .وقال موقع «�سكاي
نيوز» الربيطاين �إنه على الرغم من توجيه االحتاد الأوروبي ن�صائح
ل�شركات التكنولوجيا يف ال�سابق للعمل م ًعا على تطوير �شاحن عاملي
«موحد» �إال �أنه يبدو «�أن االتفاقات الطوعية بني خمتلف اجلهات
الفاعلة يف ال�صناعة مل حتقق النتائج املرجوة» .ووف ًقا مل�س�ؤويل
االحتاد الأوروبي ،ف�إن التغيريات املتوقعة لو مت تطبيق هذه الفكرة
�ستجعل حياة العمالء «�أ�سهل وت�ساعد البيئة» ،حيث ت�شري التقديرات
�إىل �أن ال�شواحن القدمية تولد �أكرث من � 51ألف طن من «النفايات
الإلكرتونية» كل عام .ويخطط �أع�ضاء الربملان الأوروبي للت�صويت
على هذا الإج��راء يف �إحدى اجلل�سات املقبلة .ي�شار �إىل �أنه طاملا
دعا االحتاد الأوروبي �إىل توحيد ال�شواحن بني �شركات التكنولوجيا،
فيما كانت تنتقد �شركة «�أبل» الأمر وتقول �إن فر�ض قانون مماثل من
�ش�أنه �أن «يخنق االبتكار وي�ضر بالبيئة وي�سبب ا�ضطرا ًبا ال لزوم له
للم�ستخدمني» .وقالت «�أبل» يف بيان �سابق «مت �شحن �أكرث من مليار
جهاز من �أجهزة �أبل ،املعتمدة على ال�شاحن احلايل ..نريد الت�أكد من
�أن �أي ت�شريع جديد لن ي�ؤدي �إىل �أي ا�ضطراب لعمالئنا».
امل�صدرskynewsarabia :

ترقب واسع لمزايا هاتف «جالكسي
إس  20إلترا»

�أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة «ت������وم ت����وم»
 TomTomالهولندية للمالحة
واخل��رائ��ط الرقمية� ،أن��ه��ا �أبرمت
�صفقة مع �شركة «هواوي» ال�صينية
ال�ستخدام خرائطها وخدماتها يف
تطبيقات الهواتف الذكية.
وت����أت���ي ه���ذه اخل���ط���وة ب��ع��د �أن
�أ�صبحت �شركة «ه��واوي» م�ضطرة
�إىل ت���ط���وي���ر ن���ظ���ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل
واخل��دم��ات اخلا�صة بها للهواتف

الذكية ،وذلك بعد �أن �أدرجتها �إدارة
الرئي�س الأم�يرك��ي ،دونالد ترمب،
يف القائمة ال�سوداء فعلياً يف العام
املا�ضي ب�سبب خماوف تتعلق بالأمن
القومي ،ما �أدى �إىل منع «هواوي»
م���ن ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام الت�شغيل
«�أندرويد» الر�سمي من قوقل� ،إىل
جانب التطبيقات امل�ستخدمة على
نطاق وا�سع مثل خرائط «قوقل» يف
الهواتف اجلديدة.

وتعني ال�صفقة م��ع «ت���وم ت��وم»
�أن ب�إمكان ه��واوي الآن ا�ستخدام
خرائط ال�شركة ومعلومات امل��رور
وبرامج املالحة اخلا�صة بال�شركة
الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف
ال��ذك��ي��ة .وق���ال املتحدث الر�سمي
با�سم ال�شركة الهولندية «رميكو
مري�سرتا»� :إن ال�صفقة قد متت منذ
بع�ض الوقت لكن ال�شركة مل تعلن
عنها .ومل يك�شف مري�سرتا عن �أي

تفا�صيل تتعلق بقيمة ال�صفقة.
يُ�شار �إىل �أن �شركة «توم توم» –
التي تبتعد عن بيع الأجهزة لرتكز
على ت��ق��دمي اخل��دم��ات الربجمية
– ك��ان��ت ق���د ب��اع��ت ق�����س��م تقنية
املعلومات اخلا�ص بها �إىل �شركة
Bridgestone
«بريدج�ستون»
ال��ي��اب��ان��ي��ة للرتكيز ع��ل��ى �أعمالها
املرتبطة باخلرائط الرقمية.
امل�صدرaitnews :

ك�شفت تقارير تقنية� ،أن �شركة «�سام�سونغ» ت�سعى �إىل طرح
�أف�ضل عد�سة كامريا هاتفية ،عرب جهاز «جاالك�سي �إ�س � 20إلرتا»
املنتظر طرحه يف فرباير احلايل ،مع ترقب وا�سع ملا يتمتع به هذا
اجلهاز من مزايا.
وبح�سب ما نقل موقع «ديجيتال تريندز» املتخ�ص�ص بالأخبار
التقنية ،ف�إن دقة الكامريا يف الهاتف املرتقب �ست�صل �إىل 108
ميغابيك�سل� ،أما العد�سة الثانية ف�ستبلغ دقتها  48ميغابيك�سل،
�إ�ضافة �إىل ثالثة بدقة  12ميغابيك�سل ،يف حني �ست�صل ن�سبة
التقريب الب�صري «زوم» يف الكامريا الثانية �إىل «� 10إ�س».
ومبا �أن �صور �سام�سونغ املقبلة �ستكون ذات حجم كبري ،نظ ًرا
�إىل جودتها املتميزة ،فهذا يعني �أن امل�ستخدمني �سيكونون يف حاجة
�إىل م�ساحة �أكرب حتى يقوموا بتخزين ما يلتقطونه بالكامريا ،لأن
ال�صورة الواحدة بالنمط « »JPGت�ستهلك حيزًا من الذاكرة ال يقل
عن  20ميغابايت.
وحل��ل ه��ذه امل�شكلة� ،أ���ش��ارت الت�سريبات �إىل �أن هاتف «�إ���س
� 20إل�ترا»� ،سيدمج بطاقة الذاكرة  ،SDت�سمح بتخزين ما يزيد
عن تريابايت ،و�سط توقعات ب�أن يتيح الهاتف عدة �سعات حلفظ
امللفات ترتاوح بني  123و 256و 512غيغابايت.
جدير بالذكر �أن �شركة «�شاومي» ال�صينية �سبق لها �أن طرحت
كامريا بدقة  108ميغابيك�سل يف هاتف «مي �سي �سي  9برو» الذي
جرى الإعالن عنه يف العام املا�ضي.
امل�صدرskynewsarabia :
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جامعات عالمية

�أي�ضي ..مناعي ..كبدي ..كلوي

تحديد  4أشكال لشيخوخة الجسم

أنواعا
�أعلن علماء كلية الطب بجامعة �ستانفورد الأمريكية� ،أن هناك � ً
فردية من ال�شيخوخة ،وحددوا �أربعة رئي�سية منها؛ هي� :أي�ضي ،مناعي،
كبدي ،وكلوي.
وتفيد جملة � ،Nature Medicineأن خرباء كلية الطب �سجلوا
خ�لال ��� 3-2س��ن��وات ،م�ستوى م��ك��روب��ات معينة وج��زي��ئ��ات بيولوجية
«بروتينات ،دهون� ،أي�ضات» لدى � 106أ�شخا�ص �أ�صحاء �أعمارهم -29
� 75سنة ،وتابعوا كيف تتغري هذه امل�ؤ�شرات مع الوقت ومن �أجل ذلك
كانوا دور ًيا ي�أخذون عينات من الدم واللعاب والبول والرباز و�إفرازات
الأنف والأمعاء ويجرون درا�سات وراثية.
وقد ا�ستخدم الباحثون  10343جينًا و 306من بروتينات الدم و722
� ً
نوعا من املكروبات مبثابة م�ؤ�شرات ،وقد �ساعدهم هذا
أي�ضا وً 6909
يف حتديد  4طرق بيولوجية ل�شيخوخة اجل�سم وهي� :أي�ضي «ا�ضطراب
عملية التمثيل الغذائي» ،مناعي «انخفا�ض املناعة» ،كبدي «ا�ضطراب
عمل الكبد» ،وكلوي «م�شكالت يف الكلى».
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن االنتماء �إىل �أحد هذه الأنواع ،ال يعني عدم
ظهور الأن��واع الأخ��رى ،لأن النوع يبني اجتاه ازدياد امل�ؤ�شرات احليوية
لل�شيخوخة ،ولكن هذه الأن��واع لي�ست متعار�ضة فيما بينها وميكن �أن
جتتمع مع بع�ضها.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن املثري يف الأمر ،ميكن اكت�شاف هذه التغريات
يف مرحلة ال�شباب ،فمث ً
ال يف حالة التمثيل الغذائي مع التقدم بالعمر،
يزداد خطر مر�ض ال�سكري ،وامل�ؤ�شر هنا هو م�ستوى الهيموغلوبني A1c
ويف حالة النوع املناعي يالحظ ارتفاع م�ستوى م�ؤ�شر االلتهابات وامليل
�إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض متعلقة باملناعة.
ويقول ميخائيل �سنايدر ،رئي�س فريق البحث�« ،إن نوع ال�شيخوخة
لي�س جمرد ت�سمية ،لأنه ي�ساعد النا�س يف الرتكيز على العوامل اخلطرة
ل�صحتهم ال�شخ�صية وفهم املجاالت التي من املحتمل �أن يواجهوا فيها
م�شكالت م�ستقب ً
ال».

طورها باحثون بكلية طب جامعة «بيت�سربج»

تقنية جديدة إلعادة تنمية األعصاب
المتضررة
طور باحثون بكلية الطب يف جامعة بيت�سربج الأمريكية تقنية لإعادة
تنمية �أجزاء كبرية من الأع�صاب املت�ضررة با�ستخدام �أنبوبة من البوليمر
القابل للتحلل بعد ملئها بربوتني حمفز للنمو دون احلاجة �إىل ا�ستخدام
اخلاليا اجلذعية �أو �أع�صاب منقولة من مكان �آخر.
واخترب الباحثون التقنية يف القرود ،ون�شروا النتائج يوم الأربعاء 22
يناير  2020يف دورية �ساين�س تران�سلي�شنال ميد�سني.
وقالت كي�سي م��ارا ،امل�ؤلفة الرئي�سة للدرا�سة و�أ�ستاذة جراحات
التجميل «هذه �أول تقنية لإعادة تنمية الأع�صاب دون احلاجة ال�ستخدام
اخلاليا اجلذعية� ،إذ جنحنا يف �إطالة ع�صب مت�ضرر بنحو � 5سنتيمرتات
حتى و�صل �إىل الع�ضلة ،وتفوقت تقنيتنا على الرتقيع الع�صبي».
ويعاين ن�صف امل�صابني يف احلروب من �إ�صابات يف الأذرع والأرجل
ت�ؤدي �إىل ت�ضرر الأع�صاب وال�شلل ،وت�سبب حوادث ال�سيارات وعالج
ال�سرطان ومر�ض ال�سكري وحتى بع�ض حاالت الوالدة �أ�ضرا ًرا ج�سيمة
للأع�صاب.
وكان الرتقيع الع�صبي �أكرث و�سائل عالج الأع�صاب الطويلة املت�ضررة
�شيوعا ،وي�شمل �إزال���ة ع�صب ح�سي م��ن اجل��زء اخللفي م��ن ال�ساق
ً
وا�ستخدامه يف رب��ط ط��ريف الع�صب املت�ضرر� ،إال �أن لهذه الطريقة
م�ضاعفات �سلبية ،منها اخلدر الذي ي�صيب ال�ساق بالإ�ضافة �إىل �أن
ن�سبة ا�ستعادة الوظائف احلركية ال تتجاوز � %40إىل .%60
�أما التقنية اجلديدة فنجحت يف ا�ستعادة الع�صب لنحو  %80من
التحكم الع�صبي الدقيق يف �إ�صبع الإبهام لأربعة قرود كان تعاين من
ت�ضرر يف �أع�صاب ال�ساعد وفقدان � 5سنتيمرتات منها.
�أنتج الباحثون الأنبوبة التي تنمو عليها الأع�صاب با�ستخدام املادة
ذاتها التي تنتج منها اخليوط اجلراحية القابلة للتحلل ،لكنهم �أ�ضافوا
�إليها بروتينًا حمفزًا للنمو .وا�ستخدم باحثون �آخرون �ساب ًقا هذا الربوتني
يف جتربة لعالج مر�ض باركن�سون من خالل تزويد املخ به.
وق��ارن الباحثون نتائج التقنية اجلديدة مع جمموعتني حاكمتني،
ا�ستخدمت الأوىل �أنبوبة فارغة وا�ستخدمت الثانية الرتقيع الع�صبي.
وتفوقت التقنية اجلديدة على املجموعة التي ا�ستخدمت الأنبوبة الفارغة،
وت�شابهت نتائجها مع الرتقيع الع�صبي �إذ احتاجت ك ٌل منهما �إىل عام
لإعادة تنمية الع�صب وا�ستعادة قدرته على نقل الإ�شارات الكهربائية.
وت�سعى مارا ال�ستخدام التقنية على الب�شر بعد جناحها يف القرود،
وتعمل حال ًيا مع �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حتقيق ذلك ب�أول
اختبار على الب�شر.
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على ذمة باحثني بجامعة كارديف الربيطانية

قرب إنتاج «عالج عالمي» للسرطان

�أو�ضح عدد من الباحثني يف جامعة «كارديف»
نوعا من اخلاليا
يف مقاطعة ويلز الربيطانية� ،أن ً
املناعية التائية املكت�شفة حدي ًثا �أثار احتمال �إنتاج
ع�لاج «ع��امل��ي» لل�سرطان ،وك�شفوا �أن اخلاليا
التائية اجلديدة متنح الأم��ل يف التو�صل لعالج
«واحد ينا�سب جميع �أنواع» ال�سرطان ،حيث تعد
عالجات اخلاليا التائية امل�ضادة لل�سرطان ،التي
ت�شمل �إزالة اخلاليا املناعية وتعديلها و�إعادتها
�إىل دم املري�ض للبحث عن اخلاليا ال�سرطانية
وتدمريها� ،أحدث منوذج يف عالجات ال�سرطان
املطورة.
ويُ��ع��رف النوع الأك�ثر ا�ستخدا ًما على نطاق
وا���س��ع با�سم « »CAR-Tوه��و خم�ص�ص لكل
مري�ض ،ولكنه ي�ستهدف عددًا حمدودًا من �أنواع
ال�سرطان ،ومل ينجح يف عالج الأورام ال�صلبة
التي ت�شكل غالبية �أن��واع ال�سرطان ،بح�سب ما
نقلته �صحيفة «مريو» الربيطانية.

الربوفي�سور �أن���درو �سيويل ،امل��ع��د الرئي�س
للدرا�سة يف كلية الطب بجامعة «كارديف» ،قال
�إنه «من غري املعتاد العثور على  TCRمع مثل
هذا النوع من ال�سرطان على نطاق وا�سع ،ما
�أثار احتمال العالج «ال�شامل» لل�سرطان ،ون�أمل
�أن ي��وف��ر لنا  TCRاجل��دي��د �أ���س��ل��و ًب��ا خمتل ًفا
ال�ستهداف جمموعة وا�سعة من ال�سرطانات،
وتدمريها لدى جميع الأفراد».
ي�����ش��ار �إىل �أن اخل�لاي��ا ال��ت��ائ��ي��ة التقليدية
ت��ق��وم مب�سح �سطح اخل�لاي��ا الأخ����رى ،للعثور
على احل���االت ال�شاذة والق�ضاء على اخلاليا
ال�سرطانية ،مع جتاهل اخلاليا التي حتتوي فقط
على الربوتينات «الطبيعية».
والختبار القدرة العالجية لهذه اخلاليا يف
اجل�سم احل��ي ،ق��ام العلماء بحقن خاليا تائية
ق���ادرة على ال��ت��ع��رف على  MR1يف الفئران
املزودة ب�أورام ب�شرية ونظام مناعة ب�شري.

كما �أو�ضح فريق البحث �إن هذا ح ّفز عملية
التخل�ص من ال�سرطان ،بطريقة مماثلة لعالج
 CAR-Tاملعتمد من �إدارة ال�صحة الوطنية
الربيطانية « »NHSالآن ،يف من��وذج حيواين
مماثل.
ومت ّكن العلماء �أي�ضا من �إثبات �أن اخلاليا
التائية لدى مر�ضى �سرطان اجللد املعدلة للتعبري
عن  TCRاجلديد ،ميكن �أن تدمر لي�س فقط
خاليا ال�سرطان اخلا�صة باملري�ض ،ولكن � ً
أي�ضا
خاليا ال�سرطان اخلا�صة باملر�ضى الآخرين يف
املخترب ،بغ�ض النظر عن ن��وع  HLAاخلا�ص
باملري�ض.
�إىل ذلك ،يجري الآن العلماء جتربة لتحديد
الآلية اجلزيئية الدقيقة التي مييز بها TCR
اجلديد بني اخلاليا ال�سليمة وال�سرطان .وي�أملون
يف جتربة النهج اجلديد لدى املر�ضى يف نهاية
العام.

ابتكرها �أ�ستاذ علم النف�س والأع�صاب بجامعة كاليفورنيا

خوذة جديدة تمتص الصدمات وااللتواءات

ابتكر روبرت نايت� ،أ�ستاذ علم النف�س وعلم
الأع�صاب يف جامعة كاليفورنيا ،خوذة جديدة
مميزة بح�شوة ذات فعالية كبرية يف تخفيف �آثار
ال�ضربات املبا�شرة ،ومتتاز بغالف خارجي يدور
المت�صا�ص القوة الناجتة عن االلتواءات ،وهي
ميزة تفتقدها اخلوذ امل�ستخدمة حال ًيا.
ويت�سم الت�صميم مبرونة كافية لتوفري احلماية
لالعبي كرة القدم الأمريكية والهوكي ،لأنهم
ً
تعر�ضا ل�ضربات متكررة على
�أكرث الريا�ضيني
الر�أ�س� ،إ�ضاف ًة لل�شرطة واجلنود واملتزجلني
وراكبي الدراجات و�أي �شخ�ص يرتدي خوذة �أو
قبعة �صلبة.
وتٌ�صنَّف كدمات الدماغ املعروفة باالرجتاج،
على �أن��ه��ا �أخ��ط��ر �أن����واع ال�����ص��دم��ات� ،إال �أن
حركات االلتواء ال تقل �سو ًءا عنها ،لأنها قد
متزق الألياف الدماغية ،وعلى الرغم من �أن
العبي اخلط ال�سمان يف كرة القدم الأمريكية
ميتلكون �أعنا ًقا قوية قادرة على ال�صمود �أمام

قدر حمدود من عزم الدوران� ،إال �أن الأطفال
واملراهقني يف امل��دار���س الثانوية ال يتحملون
ذلك.
وق��ال نايت �إن «ت��أث�ير ال�صدمات اخلطية
املبا�شرة على ال��ر�أ���س �سيء بالت�أكيد� ،إال �أن
ال�صدمات التي ت�سبب دوران الر�أ�س خطرية
� ً
أي�ضا �إذ ت�سبب فتلاً للدماغ ،وت�ؤثر اللكمات
امل�ستديرة مثلاً يف مباريات املالكمة على الدماغ
بالطريقة ذاتها ،فت�صميم الدماغ غري قادر على
حتمل مثل هذا النوع من ال�صدمات ،وقد ت�سبب
ت�ضرر الألياف الرابطة احل�سا�سة يف الدماغ».
و�أ�س�س نايت قبل ثمانية �أعوام �شركة لتطوير
ت�صميم اخلوذة اجلديدة وجذب اهتمام كربى
ال�شركات امل�صنعة للخوذ ،و�أن��ت��ج مع فريقه
املكون من �أربعة �أ�شخا�ص مناذج �أولية خلوذات
ك��رة ال��ق��دم الأم��ري��ك��ي��ة وال��ه��وك��ي والبي�سبول
وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة
وال�سيارات الريا�ضية وريا�ضة الثلج.

وال ي�ضيف الت�صميم �أي وزن �أو �سماكة
�إ�ضافية �إىل خوذة كرة القدم ،مع قابلية تعديل
عدة طرازات للخوذات املوجودة حال ًيا ب�إ�ضافة
الق�شرة اخلارجية اجلديد والدعامات ،وتكييف
الت�صميم الذي ي�شتمل على قناع وجه خفيف
من �ألياف الكربون ،مع �أي ريا�ضة �أو ن�شاط
ترفيهي؛ مثل ريا�ضات الت�سلق وريا�ضات الطرق
الوعرة ،ولعبة البي�سبول والالكرو�س والرجبي
وك���رة امل���اء؛ وه��ي �إح���دى �أخ��ط��ر الريا�ضات
امل�سببة لالرجتاجات .وقد ن�ستخدم الق�شرة
الداخلية ذاتها مع الغالف اخلارجي القابل
للتبديل يف اخلوذات ال�صناعية وخوذات رجال
الإطفاء واخلوذات الع�سكرية.
وقال نايت �إن «ميزة اخلوذة �أنها تقوم على
�أ�سا�س وحدة معيارية� ،أي �أن اجلزء الداخلي
للخوذة املت�صل بالر�أ�س يبقى ثابتًا دون تغيري
يف جميع اخل����وذات ،يف ح�ين تتغري الق�شرة
اخلارجية وحدها بناء على نوع الريا�ضة».

استطالع
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�أكدوا وجود تطور ملحوظ عن الن�سخ ال�سابقة

زوار «أسبوع المهنة  »2020يشيدون بحسن
التنظيم وتنوع الفرص

عسيري :التنظيم مميز
وتعامل موظفي الشركات
رائع
ا�ستطالع :نواف اخلمي�س
نظمت اجلامعة فعاليات �أ�سبوع
املهنة واملعر�ض امل�صاحب له برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،نائب �أمري منطقة الريا�ض،
خ �ل��ال ال � �ف �ت�رة «ل� �ل� �ط�ل�اب االث �ن�ي�ن
ال �ث�لاث��اء الأرب� �ع ��اء  4 - 2ج�م��ادى
الآخ � � ��رة 1441هـ» و«ل �ل �ط��ال �ب��ات:
اخل�م�ي����س اجل �م �ع��ة ال���س�ب��ت 7 - 5
جمادى الآخ��رة 1441هـ» وذل��ك يف
ال�ب�ه��و ال��رئ�ي����س ب��امل��دي�ن��ة اجلامعية
ل �ل �ط�ل�اب ب ��ال ��درع� �ي ��ة ،و� �س �ب��ق ه��ذه
ال �ف �ع��ال �ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ف �ع��ال �ي��ة �أ� �س �ب��وع
الإر�� � �ش � ��اد امل �ه �ن��ي ال � ��ذي مت خ�لال��ه
ت � �ق ��دمي ب� ��رام� ��ج �إر�� � �ش � ��ادي � ��ة وور�� � ��ش
ع�م��ل ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال��رخ����ص املهنية
واالع � �ت � �م� ��ادات امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول �ي ��ة
ومت� �ك�ي�ن ال � �ط �ل�اب م� ��ن �أ� �س��ا� �س �ي��ات
ال�سرية الذاتية.
 320وظيفة
ح�ضر الفعالية �أكرث من  45من
���ش��رك��ات وم��ؤ���س�����س��ات القطاعات
احلكومية واخلا�صة للم�شاركة يف
عر�ض براجمها التي تتطلب توفري

المغربي :أتمنى انضمام عدد أكبر
من الشركات وجهات التوظيف في
المعارض القادمة
ف��ر���ص عمل للخريجني ،وت��دري��ب
ط��ل�اب اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اك��ت�����س��اب
ال��ق��درات املطلوبة؛ م�ساهمة منها
يف بناء املجتمع وتنميته؛ وزاد عدد
الوظائف املقدمة عن  320وظيفة،
وان��ط�لاق��اً م��ن ت ��أك��ي��د الأه����داف
اال�سرتاتيجية للجامعة وواجبها
جتاه املجتمع؛ فقد فتحت �أبوابها
للخريجني م��ن جميع اجل��ام��ع��ات
ال�����س��ع��ودي��ة؛ ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه
الفعالية ،وقد �أ�شاد الطالب الذين
ح�����ض��روا ف��ع��ال��ي��ات �أ���س��ب��وع املهنة
بح�سن التنظيم وب��ع��دد ال�شركات
ال��رع��اي��ة وامل�����ش��ارك��ة وب��ال��ف��ر���ص

السبيعي :وجدت فرصة للتقديم على
الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة
في هذا المعرض

الحميدي :هذه الفعالياتتحدد المسار
المناسب للطالب وتعطي انطباعًا عن
أفضل الشركات

العيد :هناك تطور ملحوظ عن
السنوات الماضية وخصوصًا من ناحية
التنظيم والتسجيل

الوظيفية والتدريبية املتوفرة.

�أكرث من رائع ومتعاونني.

املعر�ض جميل ومن�سق ومنظم.

تنظيم مميز
ن��واف ع�سريي ،من كلية اللغات
والرتجمة ،ذك��ر �أن ه��ذه هي املرة
الثانية التي يح�ضر بها �إىل فعالية
�أ�سبوع املهنة واملعر�ض امل�صاحب،
ونال على �إعجابه ال�شديد ،وبني �أنه
�أت��ى لكي يقدم �أوراق��ه وي�سجل يف
جميع ال�شركات واجلهات امل�شاركة
يف املعر�ض ،رغب ًة يف احل�صول على
وظيفة منا�سبة،و�أكد �أن التنظيم كان
مميزاً وعلى �أعلى م�ستوى ،و�أ�شار
�إىل �أن تعامل موظفي ال�شركات كان

عدد ال�شركات
م�������ش���اري امل���غ���رب���ي ،ه��ن��د���س��ة
�صناعية� ،أك���د �أن املعر�ض يعترب
مقارنة بال�سنوات ال�سابقة مميزاً
وخمتلفاً عن الن�سخ ال�سابقة ،لكنه
�أ�شار �إىل نقطة مهمة تتعلق بعدد
ال�����ش��رك��ات وامل ��ؤ���س�����س��ات وج��ه��ات
التوظيف التي �شاركت يف فعالية
هذه ال�سنة ،وذكر �أنه يتمنى ان�ضمام
وم�شاركة عدد �أك�بر من ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات وجهات التوظيف يف
امل��ع��ار���ض ال��ق��ادم��ة ،الف��ت �اً �إىل �أن

توظيف وتدريب
فهد ال�سبيعي ،نظم معلومات،
ذكر �أن��ه �شارك يف فعالية �أ�سبوع
املهنة يف ن�سخته احلالية 2020
بهدف البحث عن فر�ص وظيفية
ل��دى ال�شركات باعتبار �أن هناك
���ش��رك��ات ك��ب�يرة م�����ش��ارك��ة يف ه��ذا
املعر�ض ،و�أك���د �أن احل�ضور لهذه
الفعالية يعد فر�صة ممتازة للطالب
للتقدمي على ال��ف��ر���ص الوظيفية
والتدريبية املتاحة يف هذا املعر�ض.

شركات التوظيف :ال توجد أي سلبية في المعرض

�أ�شاد عدد من مندوبي ال�شركات امل�شاركة يف
�أ�سبوع املهنة  2020بح�سن التنظيم والإعداد
لهذه الفعالية ،وقال عبدالعزيز العليان ،م�س�ؤول
توظيف يف �أحد امل�صارف :املعر�ض تنظيمه رائع
و�أنها املرة الرابعة له يف هذا املعر�ض ،و�أ�شار
�إىل �أن تنظيم هذه ال�سنة خمتلف وديكورات
مميزة،و�أكد �أنه مل�س من الطالب احلما�س وقال

�إن �أ�سئلتهم كانت دقيقة وخمتلفة عن ال�سابق
وهذا يدل على �أنهم اطلعوا على الوظائف قبل
ح�ضورهم �إىل املعر�ض .و�شكر في�صل احلربي،
م�����س��ؤول توظيف يف االت�����ص��االت ال�سعودية،
جامعة امللك �سعود على فرتة التدريب التعاوين
الذي �أعتربه �أهم ماي�ؤهل اخلريج اجلامعي كونه
ي�ؤهل الطالب على بيئة و�سوق العمل ومن خالله

ميكنك �أن تبد�أ م�ستقبلك الوظيفي من خالله.
و�أ�ضاف� :أنا كنت طالباً يف جامعة امللك �سعود
ومن خالل التدريب التعاوين �أ�صبحت موظفاً
يف االت�صاالت ال�سعودية وم�س�ؤول التوظيف بها،
وبكل �أمانة التوجد �أي �سلبية يف املعر�ض و�أ�شكر
اجلامعة على هذه اجلهود املبذولة يف خدمة
اخلريجني.

م�سار منا�سب
ري��ان احلميدي ،بحوث عمليات
قال �إنها الزيارة الثانية له للمعر�ض
و�أن التنظيم ن���ال ع��ل��ى �إع��ج��اب��ه
واحل�ضور جيد و�شركات وجهات
م���ت���ع���ددة وم��ت��ن��وع��ة يف خمتلف
املجاالت وو�صفها بالتجربة اجلميلة
التي ت�ستحق الزيارة و�أكد �أن��ه من
امل��ه��م ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ح�����ض��ور مثل
هذه الفعاليات لأنها حتدد امل�سار
املنا�سب للطالب وتعطي انطباعاً
ع��ن �أف�����ض��ل ال�����ش��رك��ات واجل��ه��ات
امل�شاركة.
تطور ملحوظ
�سلطان العيد ،هند�سة كهربائية،
و�صف امل��ع��ر���ض ب ��أن��ه جميل جدا
وق��د جذبه ح�سن التنظيم وتنوع
اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة ،و�أو����ض���ح �أن��ه
بعد م���روره على جميع ال�شركات
امل�شاركة يف املعر�ضوجد عددا من
ال�شركات التي لها عالقة بتخ�ص�صه
وق���دم �سريته ال��ذات��ي��ة وذك���ر ب�أنه
هناك تطور ملحوظ عن ال�سنوات
املا�ضية و�أ�شاد به �إجراءات التنظيم
والت�سجيل.
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أسباب الشعور بالوحدة وأساليب
التعامل معها «»2-2
ال�شعور بالوحدة نتيجة ُفقدان �شخ�ص عزيز
يُعد املوت �أحد �أكرب الأ�سباب للحزن واخلوف يف هذه احلياة ،حيث
نت�أثر بفقدان �شخ�ص عزيز و ُمقرب ب�سبب املوت ،ون�شعر باخلوف من
اقرتاب الأجل ،ولكن كيف ي�ؤثر موت �أحد املقربني يف ال�صحة النف�سية،
من املُتعارف عليه �أن وفاة �شخ�ص عزيز ترتبط بالإ�صابة �أحيا ًنا بالتوتر
التايل لل�صدمة ،وهُو ناجت عن احلالة النف�سية العامة بعد املرور ب�صدمة
حُمددة منها فقدان �شخ�ص عزيز باملوت ،ولكن عند ُفقدان �أحد �أفراد
العائلة مثل الأب �أو الأم �أو الزوج �أو الزوجة �أو �أحد الإخوة ف�إن الفرد
يراوده �شعور بالوحدة ،خا�ص ًة �أن ال رجعة بعد املوت ،فكيف لفرد اعتاد
على �صوت والده يف املنزل �أن يتجول يف املنزل دون �سماع ال�صوت! حيثُ
�إن املوت ي�ؤثر يف امل�شاعر ،ويُ�سبب �شعو ًرا بالوحدة لدى الفرد.
ال�شعور بالوحدة نتيجة عدم التعبري عن امل�شاعر
أ�شخا�صا برفقتنا دو ًما ،وجند
قد جند من يُ�شاركنا اهتماماتنا ،وجند �
ً
عائل ًة ذات �أجواء �أ�سرية جيدة وبيئة عمل مميزة� ،إال �أن ذلك قد ال يَكون
رئي�سا لعدم ال�شعور بالوحدة ،حيث قد يفتقد الفرد �إىل �إمكانية
�سب ًبا
ً
التعبري عن م�شاعره الداخلية والبوح بها ،ما يُ�سبب له ال�شعور بالوحدة،
وتُ�سمى بالوحدة العاطفية ،وهي الوحدة الناجتة عن عدم ال ُقدرة عن
التعبري عن امل�شاعر الداخلية للفرد ،وتنتج غال ًبا عن عدم وجود �شخ�ص
مقرب ي�ستمع �إىل تلك امل�شاعر ،ما يَدل على �سطحية العالقات وعدم
�شخ�صا مقر ًبا منه يُطلعه
تعمقها ،لذا؛ يجب على كل فرد منَّا �أن ميتلك
ً
على م�شاعره الداخلية ،ما يحد من ت�أثرياتها ال�سلبية ،ويُعزز م�شاعر
الدفء لديه.
ال�شعور بالوحدة لعدم ُوجود ال�شريك
ُ�سنة احلياة هي الزواج و�إعمار الأر�ض والتكاثر ،ويو�صف الزواج ب�أنه
اال�ستقرار وال�سكينة ،الأمر ال يتعلق فقط باال�ستقرار يف منزل واال�ستقالل
باتخاذ الر�أي ،بل يتعلق بوجود �شريك يف هذه احلياة ،يُقا�سمك كل �شيء،
حيث يُعد وجود الزوج �أو الزوجة يف حياة كل من الآخر �سب ًبا يف ال�شعور
بالراحة واالنغما�س �أكرث يف احلياة والتخل�ص من م�شاعر �سلبية ترتبط
ً
مرتبطا فقط باال�ستقرار والعمل
بفقدان هذا ال�شريك ،الأمر قد ال يَكون
والأ�سرة والأطفال -كما ذكرنا ،-لذا؛ قد تتبادر م�شاعر الوحدة يف فرتة
عمرية معينة لدى الأف��راد نتيجة عدم وجود �شريك ،وفقدان ال�شعور
باحلب واحلنان جتاه هذا ال�شريك.
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

اكتشاف اآللية المسببة للشيب
تروي الق�ص�ص ال�شعبية �أن َ
�شاب متاماً وب�شكل
«�شعر» ماري �أنطوانيت
َ
فجائي و�سريع قبل �إعدامها باملق�صلة عام � 1793أثناء الثورة الفرن�سية،
يف مثال �صارخ على ال�شيب املرتبط بالتوتر.
وظلت الآلية البيولوجية امل�سببة لهذا النوع من ال�شيب غام�ضة لفرتة
طويلة ،لكن باحثني من جامعة هارفارد اكت�شفوا م�ؤخراً كيف يحدث ذلك،
�إذ �إن الأمر يتعلق ب�آلية «ال مفر من القتال» التي ي�ستخدمها اجل�سم يف
مواجهة اخلطر.
وا�ستخدم الباحثون جتارب على الفئران لدرا�سة كيف ي�ؤثر التوتر
على اخلاليا اجلذعية يف ب�صيالت ال�شعر امل�س�ؤولة عن �صنع اخلاليا
ال�صبغية ،وهي اخلاليا التي تنتج ال�صبغة التي تعطي ال�شعر لونه �سواء
«�أ�سود» �أو «بني» �أو «�أ�شقر» �أو «�أحمر» �أو ما بني هذه الأل��وان ،ولدى
الإن�سان عادة نحو مئة �ألف ب�صيلة �شعر يف فروة ر�أ�سه.
وكان الباحثون يف بادئ الأمر ي�شتبهون يف �أن الهجمة املناعية الناجمة
عن التوتر ت�ستهدف اخلاليا ال�صبغية اجلذعية ،لكن هذه الفر�ضية مل
تت�أكد ،وبعد ذلك بحثوا فيما �إذا كان هرمون كورتيزول الذي يفرزه اجل�سم
�أثناء التوتر هو ال�سبب ،لكن ذلك �أي�ضا مل يو�صل �إىل �شيء.
لكنهم وجدوا �أن اجلهاز الع�صبي الودي «ال�سمبثاوي» الذي يتحكم يف
رد الفعل عند مواجهة اخلطر� ،أو ما يطلق عليه �آلية «ال مفر من القتال»،
يلعب دو ًرا حمور ًيا ،ويتكون ذلك اجلهاز من �شبكة �أع�صاب متتد يف كل
مكان باجل�سم مبا يف ذلك اجللد ،حيث متتد مثل �شرائط تربط كل
ب�صيلة �شعر وتكون قريبة جدًا من اخلاليا ال�صبغية اجلذعية.
وعندما تعر�ضت الفئران لأمل ق�صري الأمد �أو ُو�ضعت يف حالة توتر
معملية �أفرزت هذه الأع�صاب مادة كيمياوية ت�أخذها اخلاليا اجلذعية
يف ب�صيالت ال�شعر التي تخزن اخلاليا ال�صبغية.
و�أو�ضحت «يا  -ت�شيه �شو» الأ�ستاذة امل�ساعدة املتخ�ص�صة يف اخلاليا
اجلذعية وعلم الأحياء التجديدي ،يف جامعة هارفارد� ،أن «ذلك يعني �أنها
ال ترتك �شيئاً ،يف غ�ضون ب�ضعة �أيام يُ�ستنفد خمزن اخلاليا اجلذعية
التي جتدد ال�صبغة .وفور النفاد ،ال ميكن جتديد ال�صبغة».
و�شيب ال�شعر واحد من الآثار العديدة التي يرتكها التوتر على ج�سم
الإن�سان ،وهذه النتائج ميكن �أن توجه تطوير عالج لل�شيب املرتبط بالتوتر
�أو رمبا لتغريات �أخرى يحدثها التوتر يف الأن�سجة ،لكن �شو تقول �إن ذلك
قد ي�ستغرق �سنوات.
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«كورونا الجديد» قد يقتل عشرات الماليين!
توقع خرباء �صحة �أمريكيون� ،أن
يقتل فريو�س «كورونا» ،الذي انت�شر
يف ال�صني م�ؤخ ًرا ،قرابة ع�شرات
املاليني من النا�س يف العامل خالل
عام ون�صف العام.
ويف حت��ذي��ر مثري للقلق ،توقع
خرباء �صحة �أمريكيون بارزون ،قبل
� 3أ�شهر من تف�شي «فريو�س كورونا»
يف ال�صني� ،أن يقتل الفريو�س قرابة
 65مليون �شخ�ص يف العامل.
وق���ام ال��ع��ل��م��اء يف م��رك��ز جونز
هوبكنز للأمن ال�صحي ،بت�صميم
منوذج وبائي افرتا�ضي على جهاز
كمبيوتر ك��ج��زء م��ن الأب���ح���اث يف
�أكتوبر املا�ضي.
وتوقعت املحاكاة �أن يتم الق�ضاء
على  65مليون �شخ�ص م��ن كافة
�أنحاء العامل خالل � 18شه ًرا فقط،
وف ًقا ملا ذكرته �صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
وح��ت��ى الآن ،ت�سبب ال��ف�يرو���س
الذي يو�صف ب�أنه «�شديد العدوى»،
ال���ذي يجتاح ال�����ص�ين ،مبقتل 41
�شخ�صا و�إ�صابة �أك�ثر من ،1300
ً
غ�ي�ر �أن اخل��ب��راء ي��ت��وق��ع��ون �أن
يكون العدد احلقيقي للإ�صابات
ب���ال���ف�ي�رو����س ب���������الآالف .ون��ق��ل��ت
ال�صحيفة الربيطانية عن �أحد كبار
الباحثني يف مركز جونز هوبكنز،
وهو الدكتور �إريك تونر ،قوله �إنه مل

ي�شعر بال�صدمة عندما ظهرت �أنباء
ع��ن انت�شار ف�يرو���س «ك��ورون��ا» يف
«ووهان» يف �أواخر دي�سمرب املا�ضي،
م�ضي ًفا« :لقد اعتقدت لفرتة طويلة
�أن الفريو�س الأك�ثر احتماالً الذي
قد يت�سبب يف ح��دوث وب��اء جديد
�سيكون فريو�س كورونا».
وتابع قائ ً
ال« :ال نعرف بعد مدى
قدرته على نقل العدوى ،نحن نعلم
�أن��ه ينت�شر م��ن خ�لال انتقاله من
�شخ�ص لآخ��ر ،لكننا ال نعرف �إىل
�أي مدى ،واالنطباع الأويل هو �أن
هذا �أكرث اعتداالً بكثري من فريو�س
ال�سار�س ،لذلك فالأمر مطمئن� ،إال

بالإ�ضافة لفوائدها ال�صحية والبدنية

�أنه قد يكون �أكرث قابلية لالنتقال
من ال�سار�س».
ي�شار �إىل �أن فريو�سات كورونا
ت�سبب التهابات يف اجلهاز التنف�سي،
وميكن �أن ت ��ؤدي �إىل �أمرا�ض مثل
االلتهاب الرئوي �أو نزالت الربد.
وك����ان �أح����د ه���ذه ال��ف�يرو���س��ات
م�����س��ؤوالً � ً
أي�ضا ع��ن تف�شي مر�ض
االلتهاب الرئوي احلاد «ال�سار�س»
يف ال�صني يف �أوائ���ل ع��ام ،2000
وال��ذي �أ�صاب نحو � 8000شخ�ص
�شخ�صا.
وت�سبب بوفاة 774
ً
وت�شري امل��ح��اك��اة ال��ت��ي �أج��راه��ا
الدكتور «تونر» على الكمبيوتر �إىل
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�أنه بعد � 6أ�شهر� ،ستعاين كل دولة يف
العامل تقري ًبا من �إ�صابات بفريو�س
ك��ورون��ا ،ويف غ�ضون � 18شه ًرا،
ميكن �أن ميوت  65مليون �شخ�ص
من ج ّراء الإ�صابة بالفريو�س.
اجلدير بالذكر �أن منظمة ال�صحة
العاملية ال تعترب تف�شي الفريو�س يف
ووهان وبا ًء ،على الرغم من �أنه مت
الإبالغ عن حاالت �إ�صابة بالفريو�س
يف  12دولة خمتلفة ،هي الواليات
املتحدة وتايالند واليابان وكوريا
اجلنوبية وتايوان وفيتنام و�سنغافورة
وه���ون���غ ك���ون���غ وم����اك����او ون��ي��ب��ال،
بالإ�ضافة �إىل فرن�سا و�أ�سرتاليا.

يحر�ص الكثريون على ممار�سة
التمارين الريا�ضية ملجرد احل�صول
ع��ل��ى ج�����س��م ���ص��ح��ي ،غ�ي�ر �أن��ه��م
ال يعلمون �إال القليل ع��ن فوائد
ال��ت��م��اري��ن ،فهي ال تقت�صر فقط
على حت�سني ال�صحة البدنية ،لكنها
تنعك�س �أي�ضاً على ال�صحة النف�سية،
وفق موقع «.»Boldsky
ووف��ق �اً ل��درا���س��ة �أج��رت��ه��ا جوليا
با�سو وويندي �سوزوكي مبركز العلوم
الع�صبية يف جامعة نيويورك ،ف�إن
التمارين الريا�ضية تعترب فعالة جداً
يف تقليل عالمات االكتئاب ال�شديد،
وذلك ب�سبب ت�أثريها الإيجابي على
اجل�سم ولأن��ه��ا تُعرف �أي�ضاً ب�أنها
�أحد م�ضادات االكتئاب الرئي�سية.
�إىل ذل����ك ت�����س��اع��د ال��ت��م��اري��ن
الريا�ضية على تنظيم الهرمونات
الأ�سا�سية يف امل��خ ،التي ت�سهم يف
حت�سني الذاكرة والرتكيز ،وحت�سن
الوظائف الإدراك��ي��ة ،وتتيح النوم
ال�صحي ،وت��ع��زز ال�صحة العامة
للمخ ،وم��ن امل��ع��روف على عك�س
�أجزاء اجل�سم الأخرى ،ال يتمتع املخ
بع�ضالت فعلية ،لكنه ال يزال يتطلب
التمرين ملوا�صلة وظائفه.
وبالتايل ،فلن يكون من اخلط�أ
القول �إن التمارين الريا�ضية هي
�شكل من �أ�شكال العالج للعديد من
م�شاكل ال�صحة العقلية .وفيما يلي
بع�ض الطرق التي تو�ضح كيف ت�ؤثر
التمارين الريا�ضية على املخ.

 حت�����س��ن امل�������زاج :ال��ت��م��اري��نالريا�ضية ت�سبب ت��غ�يرات فورية
يف م�ستوى هرمونات معينة ،مثل
دوبامني و�سريوتونني ،وهي امل�س�ؤولة
عن حت�سني احلالة املزاجية ،ومتنح
ال�شعور بال�سعادة.
 حت�����س��ن ال����ن����وم :ال��ت��م��اري��نالأ�سبوعية ت�سهل احل�صول على
ن����وم �أف�������ض���ل ،ع���ن ط��ري��ق تقليل
م�ستويات ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق ،لذلك
يُن�صح الأ�شخا�ص امل�صابون بالأرق
مبمار�سة التمارين الريا�ضية.
 تقلل من التوتر والقلق :ت�ساعدال��ت��م��اري��ن الريا�ضية على تنظيم
ن���وع خ��ا���ص م���ن ه���رم���ون ي�سمى

 endocannabinoidsوال��ذي
ي�ساعد على تقليل القلق والإجهاد
ويعطي �شعوراً بالر�ضا وال�سعادة
واالطمئنان.
 تقي من الأم��را���ض التنك�سية:ممار�سة الريا�ضة يومياً تقلل من خطر
الأم��را���ض االنتكا�سية مثل اخلرف
والزهامير ،وذلك عن طريق حت�سني
تدفق الدم يف املخ ،مما ي�ساعده على
العمل والنمو ب�شكل جيد.
 حت�����س��ن الإدراك� :أث��ب��ت��تالتجارب �أن التمرين البدين عبارة
ع��ن م��ع��دل جيني ق��وي ي����ؤدي �إىل
ت��غ�يرات وظيفية وهيكلية يف املخ
من �أجل حت�سني الوظيفة الإدراكية

ورفاهية ال�شخ�ص.
 تعزز الذاكرة :ت�ساعد التمارينال��ري��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى تن�شيط اجل��ه��از
ال��ده��ل��ي��زي ،وه��و ج��ه��از �إح�سا�س
ي�ساهم يف احل��رك��ة والإح�����س��ا���س
ب���ال���ت���وازن ،وال�����ذي ي�����س��اع��د على
�إحداث تغيريات يف مناطق املخ مثل
احل�صني والق�شرة اجل��داري��ة التي
ت�شارك يف الذاكرة.
 حت�سن الرتكيز :زي��ادة اللياقةم��ن خ�لال التمرينات الريا�ضية،
ترتبط مبزيد م��ن ال��ك��ف��اءة ،ودق��ة
�سلوك اال�ستجابة ال�سريعة لدى
ال�شخ�ص ،مم��ا ي�سهم يف حت�سني
قدرته على الرتكيز.
 تزيد من حجم احل�صني :تقللال�����ش��ي��خ��وخ��ة م��ن ح��ج��م احل�صني
وت�سبب �ضعف ال��ذاك��رة واخل��رف،
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ات �أن �أحجام
ف�صو�ص احل�صني والو�سيط الإن�سي
�أك�بر يف البالغني ،الذين ميار�سون
الريا�ضة وي�شاركون يف الأن�شطة
البدنية املختلفة.
 تعزز الإب����داع :ت�ساعد بع�ضالتمارين مثل الرق�ص الهوائي �أو
«الأي��روب��ي��ك�����س» يف بع�ض الأح��ي��ان
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��ك�ير الإب���داع���ي
م��ن خ�لال تعزيز احل��ال��ة املزاجية
الإيجابية لدى ممار�سي الريا�ضة،
ول��ك��ن ال ت��وج��د �أدل���ة نهائية لهذه
النتائج وه��ن��اك ح��اج��ة مل��زي��د من
البحث م�ستقب ً
ال.

قال علماء �أمريكيون� ،إنهم �صمموا
خارطة ثالثية الأب��ع��اد دم��اغ ح�شرة
«ذبابة الفاكهة» ،على نحو فائق الدقة،
و�سط �آمال ب�أن ت�ساعد هذه اخلطوة
على فهم الطريقة التي يعمل بها
اجلزء احليوي من ج�سمها.
وبح�سب ما نقلت «فوك�س نيوز»،
ف�إن اخلارطة التي ت�ضم �أجزاء ملونة
بالأزرق والأرجواين والأخ�ضر ،ت�شكل
الآالف من اخلاليا �إىل جانب املاليني
من االت�صاالت التي جتري يف دماغ

احل�شرة املعروفة بـ«ذبابة الفاكهة».
ورغم الدقة العالية لهذه اخلارطة،
�إال �أن��ه��ا ال ت�شمل �سوى ثلث دم��اغ
احل�شرة فقط ،وه��ي املنطقة التي
ت�ساهم يف عمليات التعلم والر�ؤية و�شم
الروائح والتنقل.
واكت�شف الباحثون وجود �أكرث من
� 4آالف من اخلاليا الع�صبية يف هذا
اجلزء من الدماغ ،وهو ما �سي�ساعد
على فهم عادات النوم لدى احل�شرات.
وجرى ت�صميم اخلارطة ،يف �إطار

�شراكة بني باحثني من �شركة «قوقل»
وهيئة «جينيليا» البحثية يف فرجينيا.
وق����ام ال��ب��اح��ث��ون بتقطيع دم��اغ
احل�شرة �إىل �أج��زاء متناهية ال�صغر
عن طريق �سكني ذي ح��رارة عالية،
ثم قاموا بت�صوير كل جزء على حدة،
بوا�سطة «�إلكرتون» جمهري.
ويف مرحلة �أخ��رى ،قام الباحثون
بدمج ال�صور التي جرى �أخذها من
�أج��ل احل�صول على خارطة �شاملة،
وتتبع امل�سارات التي ت�سلكها اخلاليا

الع�صبية.
وتظهر هذه اخلارطة كيف ترتبط
ال��ت��ف��اع�لات اجل���اري���ة يف ال��دم��اغ
بالت�صرفات التي يقدم عليها الكائن
احلي .لكن بع�ض اخلرباء يقللون من
�ش�أن هذه اخلطوة العلمية ،لأنها ركزت
على دماغ احل�شرة ،ذي العدد املحدود
من اخلاليا� ،أي الآالف فقط ،لكنها
ما زال��ت بعيدة عن ت�صوير الدماغ
الب�شري املعقد الذي ي�ضم ما يقارب
 86مليون خلية ع�صبية.
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

من التراث الجنوبي
عبداهلل بن ح�سن ع�سريي

عمرانيات
رغم �أن العمارة تعترب من �أقدم املهن تاريخياً،
فقد كان املقر الآمن واملريح �أحد �أهم مكونات
احلياة منذ �أن خلق اهلل �آدم� ،إال �أنها التزال
للأ�سف يف مهد ال��والدة يف العامل العربي ،وال
�أحد يعرف ماهيتها يف بالدنا العربية ،فعندما
يتحدث �أحد اخلريجني ويعرف با�سمه املهني
بقوله «ان��ا معماري» ي�س�أله البع�ض هل �أنت
مهند�س؟ والآخ��ر هل �أنت مقاول؟ وعند نفيه
ذلك يُنظر له بالدونية لأن مهنته تقدم القليل
من «ال�شخابيط على ورق»!
�أذكر يف مقال قدمي يف جريدة م�صرية ناق�ش
�أحد املعماريني ح��واراً له دار بهذا اخل�صو�ص
مع �أحد عمالئه ،يقول فيما معناه ،عند ذكري
لتكاليف �أتعابي الت�صميمية ،طارت �أعني العميل
م�ستغرباً ارتفاع تكلفة اخلدمة ،ف�س�ألني عن
�سبب ارتفاعها مع �أن ما �سيقدمه املكتب «�شوية
ورق» للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبناء؟
فبادرته بال�س�ؤال :هل ت�سمح يل يا �سيدي
�أن �أ�س�ألك كم طناً من احلديد حتمله �سيارتك؟
ف�أجاب اثنان �أو ثالثة .ف�س�ألته وكم �سعر طن
احل��دي��د؟ ف���أج��اب �أل��ف��ي جنيه .ف�س�ألته وبكم

همم أكاديمية
ي��ت��م تنظيم هيكل امل��وق��ع
الإل��������ك����ت���روين وت�����س��ه��ي��ل
ال��و���ص��ول ملحتواه م��ن خالل
ات��ب��اع جمموعة م��ن املعايري
القيا�سية التي عملت على
و���ض��ع��ه��ا منظمة «»W3C
العاملية باال�شرتاك مع حوايل
 350من املنظمات املهتمة يف
جم��ال ال��وي��ب لو�ضع معايري
قابلية الو�صول وتطويرها.
ويتحدد الغر�ض الرئي�سي
م��ن �إي��ج��اد ه��ذه املنظمة يف
�أربعة �أهداف رئي�سية هي:
 متكني جميع النا�س منت�صفح وا�ستخدام الويب ،بحيث ال تكون هناك
�أي عوائق متنع �أي �شخ�ص مهما كانت حالته �أو
و�ضعه �أو و�ضع اجلهاز الذي ي�ستخدمه �أو لغته
�أو مكانه اجلغرايف� ،أو �إن كان عنده عائق عقلي
�أو ج�سدي مينعه من التفكري ال�سليم �أو احلركة
ب�سهولة ودون م�شاكل.
 العمل على جعل الويب قاب ًال للت�صفح
با�ستخدام �أي جهاز� ،أي �أن يكون ت�صفح الويب
ممكناً و�سه ً
ال وال يوجد به �أي عوائق �أو م�شاكل
با�ستخدام �أي جهاز ميكنه االت�صال بالإنرتنت
وا�ستخدام الويب ،وهذه الأجهزة قد زاد عددها
ب�شكل ملحوظ يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.
بع�ض هذه الأجهزة هي� :أجهزة الهاتف النقال،
الهواتف الذكية ،PDA ،والأجهزة اللوحية.
 -جعل الويب عبارة عن قاعدة للمعرفة،

قيمة المخططات المعمارية
ا���ش�تري��ت �سيارتك ال��ف��اره��ة؟
فقال تفوق املائة �أل��ف جنيه.
فرددت عليه قيمة احلديد يف
�سيارتك ال يتجاوز ال�ستة �آالف
ومع ذلك دفعت ما يفوق عن
امل��ائ��ة �أل���ف ل��ذل��ك الطنني �أو
الثالثة من احلديد .هل تعرف
ملاذا؟ الإجابة لأنك و�إن كنت قد
ا�شرتيت املنتج النهائي ولكنك
مل تدفع ذلك املبلغ �إال مقابل
جودة الت�صاميم والأفكار التي
اجتمعت على ورق لت�صنع لك
املنتج ذا القيمة العالية.
لقد اخت�صر هذا احل��وار يف نظري الكثري،
الأغلب يعتقد �أن هذه املنتجات التي بني �أيدينا
والتي ن�ستخدمها يوميا وت�تراوح �أ�سعارها بني
الريال واملائة �ألف ريال� ،إمنا هي منتجات �أتت
من الف�ضاء �أو من عامل افرتا�ضي ،وهذه حقيقة
غري �صحيحة بل �أتت من �سل�سلة من الت�صميم
والتخطيط والتفكري والر�سم على ورق لي�صل
املنتج �إىل املرحلة املطلوبة للت�صنيع؛ لتدفع �أنت

قيمته ليكون بني يديك.
ول��ك��ن م��ا جن��ه��ل��ه �أن��ه
ك��م م��ن امل��ب��ال��غ الطائلة
ق����د دف����ع����ت ل��ت�����ص��م��ي��م
وتطوير هذا املنتج ،وكم
من الوقت والأوراق قد
�أهدرت ليكون ذلك املنتج
ب�ي�ن ي��دي��ك ك��م��ا ت��ري��ده
�أن ي��ك��ون ل���ك! ه���ذا �إذا
ق�سنا على تلك املنتجات
ال�����ص��غ�يرة ذات التكلفة
الب�سيطة واال���س��ت��خ��دام
املحدود ،فما بال م�سكن
العمر الذي �سنق�ضي فيه معظم �أوقات حياتنا
و�سندفع فيه جل ما جمعناه من مال! �أال ي�ستحق
ذل��ك املنتج ال��درا���س��ة والتخطيط والت�صميم
الالزم لي�صل �إىل ما نرغب ونحلم به!
م .ه�شام بن حممد القا�سم
كلية العمارة والتخطيط
متخ�ص�ص بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن
ال�سعودي

تهيئة المواقع اإللكترونية لخدمة ذوي
اإلعاقة «»2 - 2

�أي �أن جتعل الويب عبارة عن مكان جتتمع
فيه املعلومات من كل �صوب ،و�أن تكون هذه
املعلومات قابلة للفهم واال�ستيعاب من قبل
الإن�سان ،وكذلك �أجهزة املعاجلة.
 جعل الويب مكا ًنا للأمان والثقة ،من خاللتطوير بع�ض من التقنيات التي تعمل على حفظ
الأمان والثقة واخل�صو�صية بني املتعاملني من
خالل الويب ب�أكرب قدر ممكن.
وت��رج��ع امل��ب��ادرة اىل �إن�����ش��اء ه��ذه املنظمة
وو�ضع املعايري ل�ضمان وجود نوع من التوافقية
بني م�صنعي التقنيات املخت�صة بالويب ،فقبل
�إن�شائها قامت العديد من ال�شركات ب�أخذ لغة
ال��ـ  HTMLوو�ضع بع�ض التغيريات عليها
ومن ثم اخل��روج بلغة جديدة ما زالت ت�سمى
الـ  HTMLلكن يوجد فيها الكثري من الأكواد
الدخيلة التي مل تكن م��وج��ودة يف الن�سخة

الأ�صلية من هذه اللغة.
وبالن�سبة للبيئة املعلوماتية
ال��ع��رب��ي��ة ف�����إن ث��ق��اف��ة ت�سهيل
ال���و����ص���ول الإل����ك��ت�روين ل���ذوي
الإع���اق���ة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا من
م��ع��اي�ير و���س��ي��ا���س��ات ل��ل��ن��ف��اذ
ال��رق��م��ي ،م��ا زال���ت يف مرحلة
ن�شر الثقافة والتوعية دون �إلزام
ب�����ض��رورة تطبيقها ،وه��ن��ا تقع
امل�س�ؤولية ال��ك�برى على عاتق
م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتقوم
بدورها يف االلتزام بالت�شريعات
احلقوقية لذوي الإعاقة والتي
وقعت عليها اململكة.
لذا ف�إن املواقع الإلكرتونية القابلة للو�صول
من �أهم التطبيقات التقنية لإتاحة اخلدمات
الإلكرتونية من خالل �شبكة الإنرتنت ،ولإنتاج
مواقع ويب قابلة للو�صول ميكنها من اختزان
املعلومات واملواد الإخبارية والثقافية ،وميكنها
التفاعل مع امل�ستخدمني وت�سمح لهم بتبادل
وم�شاركة املعلومات فيما بينهم ،وتتيح فر�صاً
ملمو�سة لال�ستفادة من اخلدمات حيث �إنها
ال تتعامل ف��ق��ط م��ع ال��ن�����ص امل��ك��ت��وب و�إمن���ا
تتعامل مع الن�ص املكتوب وال�صوت امل�سموع
وال�صورة الثابتة �أو املتحركة مبا يدعم ويي�سر
عملية تقدمي اخلدمة بطريقة تنا�سب جميع
امل�ستخدمني وتراعي خ�صائ�صهم وحاجاتهم
الفردية.
برنامج الو�صول ال�شامل
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األمطار الحمضية وتأثيراتها البيئية
متيل مياه الأمطار بطبيعتها
�إىل احلمو�ضة قلي ً
ال ح�سب
مقيا�س الرقم الهيدروجــــيني
)� (pH meterإذ يرتاوح هذا
العامل ملياه املطر ع���اد ًة بني
) (6 - 5درجات ،وذلك ب�سبب
حتلل غاز ثاين �أك�سيد الكربون
فيه ،ولذا يُطلق م�صطلح املطر
احلم�ضي ع��ل��ى امل��ط��ر ال��ذي
ي��ك��ون ل��ه رق���م ه��ي��دروج��ي��ن��ي
�أقل من  ،5و�أكرث الدول ت�أثراً
بالأمطار احلم�ضية هي بع�ض
ال����دول الأورب���ي���ة وخ�صو�صاً
الدول الإ�سكندنافية بالإ�ضافة �إىل الأجزاء ال�شمالية للواليات املتحدة
الأمريكية وكندا وبالذات �شرق كندا.
وميكن �أن نُطلق على املطر احلم�ضي ُم�صطلح الرت�سيب احلم�ضي
وهو نوعني :الأول تر�سيب حم�ضي رطب « »wetوهو يُ�شري �إىل ال�ضباب
والثلج واملطر احلم�ضي ،والثاين تر�سيب حم�ضي جاف « »Dryوهو
يُ�شري �إىل اجل�سيمات والغازات احلم�ضية.
واملطر احلم�ضي يُ�ؤثر على النباتات واحليوانات واملعادن والرتبة
وغري ذلك ،ولو ُفر�ض �أن نُزول الأمطار احلم�ضية توقف ف�إن �إعادة
احلياة مرة �أخرى �إىل و�ضعها الطبيعي يحتاج �إىل عدة �سنوات.
يتكون املطر احلم�ضي ب�سبب بع�ض الغازات التي تذوب يف ماء املطر
وتتفاعل معه لتكون �أنواعاً خمتلفة من الأحما�ض ،وال�سببان الرئي�سيان
حلمو�ضة الأمطار هما ثاين �أك�سيد الكربيت و�أكا�سيد النيرتوجني،
وهذه الغازات عندما تتفاعل يف اجلو مع املاء والأك�سجني و العنا�صر
الكيميائية الأخرى يتكون حم�ض النيرتيك وحم�ض الكربيت.
من �أه��م ال��غ��ازات التي ت���ؤدي �إىل تكون املطر احلم�ضي� :أكا�سيد
النيرتوجني ،غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ،غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،وغاز
الكلور ،وكما ُذكر �سابقاً ب�أن املطر احلم�ضي يتكون ب�صورة �أ�سا�سية
ب�سبب تفاعل مياه الأمطار مع ثاين �أك�سيد الكربيت  SO2والأكا�سيد
النيرتوجينية  NOxالتي يوجد منها ثالثة �أنواع يف اجلو وهي �أك�سيد
النيرتيك  NOو�أك�سيد النيرتوز  N2Oوث��اين �أك�سيد النيرتوجني
.NO2
وكما جاء يف املقدمة ،مييل املطر العادي للحام�ضية ال�ضعيفة،لكن
امل�شكلة �إذا زادت حمو�ضة املطر عن امل�ستوى الطبيعي ب�سبب تدخالت
الإن�سان الالم�س�ؤولة وعندها تظهر للمطر �آث��اراً �ضارة ،و�أب��رز الآثار
ال�سلبية لزيادة حم�ضية الأمطار تتمثل يف البحريات والأنهار حيث
تُ�صبح �أكرث حمو�ضة وهذا ي�ؤدي �إىل موت الكثري من الكائنات احلية
وخ�صو�صاً الفقاريات ،وي�ؤدي لفقدان العديد من �أنواع الأ�سماك وهذا
ي�ؤثر على ال�سل�سل�سة الغذائية يف البيئة.
كما �أنَّ الأمطار احلم�ضية ت�ؤثر على الغابات واحلياة الربية حيث
تعمل على �إذابة العنا�صر واملعادن ال�ضرورية والالزمة لنمو النبات يف
الرتبة و�أهمها الأملنيوم وبع�ض العنـا�صر كاملغن�سيوم و الكال�ســيوم مما
يُ�سبب نق�صاً يف حمتوى الرتبة من املواد الغذائية الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
اختالل التوازن الطبيعي للرتبة ويُعيق منو النبات وقد يق�ضي عليها مع
الوقت ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يعمل عل حترر الكيماويات ال�سامة التي ت�ضر
بتغذية النبات ومنوه وقد يق�ضي عليها مع الوقت �أي�ضاً.
كذلك يعمل املطر احلم�ضي على ت�آكل املواد البنائية والآثار القدمية
حيث يُ�سبب ت�آكل الأحجار اجلريية والرملية والإ�سمنت واملعادن ،وي�ضر
املطر احلم�ضي ب�صحة الإن�سان من خالل ت�أثريه ال�سلبي على البيئة،
كما �أنه يُ�سبب م�شاكل يف التنف�س حيث ي�ضر بالرئة وي�ضر مبياه ال�شرب
ومياه الأنهار والبحريات التي تعي�ش فيها الأ�سماك املت�ضررة من انحالل
املعادن ال�سامة يف �أج�سامها بفعل الأمطار احلم�ضية وبالتايل ت�ضر
ب�صحة الإن�سان الذي ي�أكلها.
�أ .ن�سيم من�صور �أيوب
ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية
nasem33@hotmail.com
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

«الكار»
يتخرج الطالب اجلامعي ويفرح ب�شهادته ،وعند نزوله امليدان
الوظيفي ي�صطدم مبتطلب �آخ��ر وه��و احل�صول على �شهادة
للزمالة املهنية ،وال تقف احل��دود عند اجلهات التي لها زمالة
مهنية بل كل الطرق املهنية تتجه نحو هذه ال�شهادات املهنية التي
ت�ضبط �سوق العمل وت�ضع التناف�س بني �أبناء التخ�ص�ص دون ترك
ال�ساحة املهنية م�شاعة بني من ال يح�سن �أدواتها.
ويف الثقافات العربية هناك م�صطلح «ابن الكار» ،والذي يعني
االعرتاف املهني يف ال�سوق من ان�ضمام للأ�سرة املهنية ،ولعل ما
�أ�شار �إليه معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ يف منتدى
املحا�سبني ال�سعوديني الأ�سبوع املا�ضي دليل على اهتمام الوزارة
لتهيئة املناخ املنا�سب يف اجلامعات ال�سعودية للتعاون املهني مع
الهيئات املتخ�ص�صة ومتكني �أع�ضاء هيئة التدري�س من احل�صول
على الزمالة املهنية ،وي�ضاف �إليها ما يخدم الطالب من حيث
امل��ق��ررات التي تخدم التخ�ص�ص التطبيقي وم�شاركة «�أ�ستاذ
اخلربة» من امليدان يف تدري�س املقررات التطبيقية.
وهنا �سيكون التناف�س ب�ين اجلامعات ال�سعودية يف تقدمي
خمرجات التعليم ب�شكل قيا�سي مع الهيئات املهنية وتقليل فرتة
البحث عن وظيفة �إىل اال�ستقطاب املبكر للخريجني.
امل�شكلة �أن بع�ض التخ�ص�صات ما زالت تخ�ضع لعبث ال�سوق
وحتت م�ؤ�شر �أنها «مهنة من ال مهنة له» ،فالكار – الكار يا �أهل
االخت�صا�ص العلمي واملهني من �أجل خريج يحقق طموح وتطلعات
الوطن.

هبوط �أر�ضي دون عالمات حتذيرية!

altayash@ksu.edu.sa

حتت عنوان «الإعالم والتنمية يف �ضوء ر�ؤية  »2030ومب�شاركة �أكرث من  30باحث ًا

طرح  6برامج دراسات عليا جديدة

«اإلعالم واالتصال» تقيم مؤتمرها السنوي الثامن

�أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
ل�ل��إع�ل�ام واالت�������ص���ال ع���ن �إق��ام��ة
امل�ؤمتر الإع�لام��ي ال�سنوي الثامن
بعنوان«الإعالم والتنمية يف �ضوء

ر�ؤية  »2030يف رحاب جامعة امللك
�سعود يف الفرتة  27 - 26فرباير
2020م.
و����ص��� ّرح رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�ل��إع�ل�ام
واالت�صال ،الدكتور نايف بن ثنيان
�آل �سعود� ،أن امل�ؤمتر �سيت�ضمن ت�سعة
حم���اور ،وه���ي :الإع�ل�ام والتنمية:
الأدوار واملتطلبات والتحديات ،دور
الإع�لام وم�س�ؤولياته لدعم برامج
التحول والر�ؤى الوطنية ،دور الإعالم
يف ب��رام��ج التخ�صي�ص وق�ضايا
تخ�صي�ص قطاع الإع�ل�ام ،الإع�لام

املحلي و�إع��ل�ام امل��ن��اط��ق والأدوار
امل��ت��وق��ع��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة ،ال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة وخ��ط��ط التنمية وال����ر�ؤى
الوطنية وجذب اال�ستثمار ،حمالت
التوعية العامة يف املجاالت التنموية،
امل�ضامني التنموية يف و�سائل الإعالم
التقليدية واجلديدة ،دور الإعالم يف
مواجهة الأزم��ات التنموية ،و�أخ�يراً
االجتاهات النظرية احلديثة حول
دور الإعالم يف التنمية.
وب �ّي�نّ د .ن���اي���ف� ،أن اجلمعية
ال�سعودية للإعالم واالت�صال ت�سعى
من خ�لال عقد امل��ؤمت��ر الإعالمي

ال�سنوي الثامن� ،إىل حتقيق ر�سالتها
الأ�سا�سية املت�ضمنة تخطيط وتنفيذ
ب��رام��ج وم�شاريع البحث العلمي،
�إىل جانب الن�شر والتدريب وتقدمي
اال�ست�شارات املتخ�ص�صة والتعاون
مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف تطوير
امل��م��ار���س��ات امل��ه��ن��ي��ة ،م�����ش�يراً �إىل
م�شاركة �أكرث من  30باحثاً وباحثة يف
هذا امل�ؤمتر ،متمنياً حتقيق تطلعات
الطلبة واملتخ�ص�صني يف جم��ال
الإعالم واالت�صال اجلماهريي ،من
خالل املو�ضوعات والأوراق العلمية
املطروحة يف امل�ؤمتر.

«شؤون المكتبات» تطلق خدمة المحادثة الفورية

د�شنت ع��م��ادة ���ش��ؤون املكتبات
فعالية «�أ�سبوع املكتبة واجلامعة» مع
بدء الف�صل الدرا�سي الثاين للعام
1441هـ امل��واف��ق 2020م ،وذل��ك
على مدى خم�سة �أيام عرب جوالت
تعريفية داخل كليات اجلامعة من
يوم الأحد  8جمادى الآخ��رة حتى
يوم اخلمي�س  12جمادى الآخرة.
وي�أتي ذلك من منطلق مد ج�سور
املعرفة بني مكتبات جامعة امللك
�سعود وكلياتها؛ بهدف تفعيل دور

«اآلثار» يستقبل
سائحين
كنديين

املكتبة الأكادميية بالإ�ضافة لتعريف
جمتمع املعرفة بخدمات مكتبات
جامعة امل��ل��ك �سعود وم�صادرها
املعلوماتية املتعددة.
وقد دعا عميد �ش�ؤون املكتبات
ال��دك��ت��ور م��ن�����ص��ور ال���زام���ل كافة
الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
�إىل امل�شاركة يف الفعالية لال�ستفادة
مما يقدم خاللها ،ولتطوير مهارات
و�أ�ساليب البحث وطرق التعامل مع
املكتبة ومرافقها.

وع��ل��ى ج��ان��ب مت�صل� ،أطلقت
ع��م��ادة ����ش����ؤون امل��ك��ت��ب��ات خدمة

ا�ستقبل رئي�س ق�سم الآث���ار الدكتور
حممد ال��ذي��ب��ي �سائحني م��ن اجلن�سية
الكندية �ضمن ���ش��راك��ة كلية ال�سياحة
والآث�����ار م��ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة وال��ت�راث
الوطني ،وذل��ك يف �إط��ار جولتهما على
عدد من املواقع ال�سياحية باململكة.
وا���ص��ط��ح��ب د .ال��ذي��ب��ي ال�سائحني
يف جولة مبتحف ق�سم الآث���ار بالكلية،
�أطلعهما خاللها على املعثورات الأثرية
التي مت اكت�شافها يف الأعمال امليدانية
التي نفذها الق�سم.

امل���ح���ادث���ة ال���ف���وري���ة ع�ب�ر ال��رق��م
امل��وح��د  ،0118061000وه��ي
تتيح للباحث خا�صية امل��ح��ادث��ة
امل��ب��ا���ش��رة م��ع من�سوبي مكتبات
جامعة امللك �سعود؛ وذل��ك بهدف
ال��رد على اال�ستف�سارات املعرفية
واال���س��ت�����ش��ارات املعلوماتية التي
يحتاجها الباحثون والإج��اب��ة على
ت�����س��ا�ؤالت��ه��م� ،إ���ض��اف��ة �إىل تلبية
احتياجاتهم م��ن جتديد ل�ل�إع��ارة
وت�صوير للكتب وم�صادر املعلومات.

ت��ع��ت��زم اجل��ام��ع��ة ط���رح ع���دد 6
برامج درا�سات عليا جديدة تتفق
طبيعتها مع توجهات ر�ؤي��ة اململكة
العربية ال�سعودية 2030م ،وتلبية
الحتياجات �سوق العمل ،والوفاء
ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة
ومواجهة التحديات امل�ستقبلية يف
ه��ذه التخ�ص�صات ،وامل�ساهمة يف
بناء جمتمع املعرفة.
وتتمثل هذه الربامج يف التايل:
برنامج ماج�ستري العلوم يف الأمن
ال�سيرباين ،برنامج ماج�ستري العلوم
يف الهند�سة النووية ،برنامج دكتوراه
الفل�سفة يف هند�سة الربجميات،
برنامج دكتوراه الفل�سفة يف علوم
�صحة املجتمع «التغذية ال�سريرية»،
برنامج دكتوراه الفل�سفة يف علوم
امل��خ��ت�برات الإكلينيكية ،وبرنامج
دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية :مناهج
وطرق تدري�س العلوم ال�شرعية.

ولأول م��رة تتيح جامعة امللك
���س��ع��ود ب��رام��ج ال��درا���س��ات العليا
بكلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
البدين ب�شطر الطالبات؛ حتقي ًقا
لأحد �أهداف ر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية 2030م يف ال�سعي �إىل
رف��ع ن�سبة ممار�سي الريا�ضة يف
املجتمع ،وف��ق ما ورد حتت حمور
«جمتمع حيوي بيئته عامرة»« :ت�أتي
�سعادة امل��واط��ن�ين واملقيمني على
ر�أ�س �أولوياتنا ،و�سعادتهم ال تتم دون
اكتمال �صحتهم البدنية والنف�سية
واالجتماعية ،وهنا تكمن �أهمية
ر�ؤيتنا يف بناء جمتمع ينعم �أفراده
�صحي ،وحميط يتيح
بنمط حياة
ّ
العي�ش يف بيئة �إيجابية وجاذبة»؛
وبنا ًء على توجه وزارة التعليم ب�ش�أن
تطبيق برنامج الرتبية البدنية يف
مدار�س البنات.

