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طالب الجامعة: تكاليف المقررات 
الدراسية باهظة

كتب: �سميح �آل �سميح

يرى عدد كبري من الطالب والطالبات اأن تكاليف املقررات الدرا�سية »كتب، مذكرات، 

اأدوات« باهظة وت�ستهلك جزءاً كبرياً من ميزانية الطالب ومكافاأته، وعلى �سوء ذلك 

التكاليف  تلك  اأن  اآخر  يرى عدد  بينما  املكافاآت،  زيادة  اأو  املطالبات  برت�سيد  يطالب 

منا�سبة ول حتتاج لإعادة نظر..

تفا�سيل �ص9

»القبول والتسجيل« تبحث تعديل 
التقويم الجامعي

اأع�ساء  وبح�سور  عمران  بن  �سعد  الدكتور  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عميد  تراأ�س 

املجل�س، الأحد املا�سي اجتماع »جمل�س العمادة« حيث ناق�س اإجناز ا�ستحقاقات نهاية 

الف�سل الدرا�سي الأول وبداية الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1441هـ، واإعادة 

القيد والتحويل والت�سجيل، وتعديل التقومي اجلامعي بعد الأمر ال�سامي الكرمي بتقدمي 

موعد الختبارات النهائية للطالب للف�سل الدرا�سي الثاين والتي �ستبداأ فيه اختبارات 

مواد الإعداد العام يوم الأحد 1441/9/3هـ املوافق 2020/4/26هـ.

تفا�سيل �ص2

زوار أسبوع المهنة يشيدون 
بالمعرض

تخصصات سيبرانية متنوعة حديثة

»اإلعالم واالتصال« تقيم مؤتمرها السنوي الثامن شراكة بين »التميز« و »بلوكريكس«

طرح 6 برامج دراسات عليا جديدة
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�سعود  امللك  جامعة  كليات  ا�ست�سافت 

�ساحب  جمع  الــذي  اللقاء  باملزاحمية 

بن  بندر  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو 

عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة الريا�س 

بـــاأهـــايل واأعـــيـــان حمــافــظــة املــزاحــمــيــة 

الأ�سبوع املن�سرم.

على  العام  امل�سرف  ا�ستقباله  وكان يف 

الكليات الدكتور فهد الرتكي وامل�ساعدون 

له وعمداء الكليات، وتخلل احلفل فقرات 

اإىل  بالإ�سافة  الكرمي،  بال�سيف  ترحيبية 

الأهــايل  هموم  ناق�ست  �سموه  من  كلمة 

مب�سرية  يتعلق  فيما  القيادة  وتطلّعات 

املحافظة.

كليات المزاحمية تستضيف أمير 
الرياض

محمد بن عبدالرحمن يفتتح أسبوع 
المهنة والخريج

نيابة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  حممد 

افتتح  ــا�ــس  ــري ال مــنــطــقــة  اأمــــري  ــب  ــائ ن

بــدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

احلادية  الــدورة  فعاليات  موؤخًرا  العمر 

العاملي  ال�سعودي  املوؤمتر  من  والثالثني 

الريتزكارلتون  فندق  يف  الأ�سنان  لطب 

مبدينة الريا�س، وذلك بتنظيم اجلمعية 

طب  وكلية  الأ�ــســنــان  لطب  ال�سعودية 

الأ�سنان، وبعد حفل الفتتاح قام معايل 

للمعر�س  ال�سريط  بق�س  اجلامعة  مدير 

من  عــدد  وبرفقته  للموؤمتر  امل�ساحب 

امل�سوؤولني.                    تفا�سيل �ص5

افتتاح المؤتمر السعودي 
العالمي لطب األسنان في 

دورته الـ31
الــريــا�ــس  منطقة  ـــري  اأم نــائــب  رعـــى 

الأمـــــري حمــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن بن 

عبدالعزيز، �سباح الثنني املا�سي، حفل 

واملعر�س  واخلريج  املهنة  اأ�سبوع  افتتاح 

امللك  جامعة  تقيمه  الـــذي  امل�ساحب 

�سعود يف بهو اجلامعة بالدرعية للطالب 

والطالبات.

جامعة  اهتمام  اجلامعة  مدير  واأكــد 

اإمكانيات  تيح لها من 
ُ
اأ امللك �سعود، مبا 

حكومة  قبل  مــن  �سخي  ودعـــم  عالية، 

اململكة، ممثلة بخادم احلرمني ال�سريفني 

�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده  امللك 

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمـــني 

حممد بن �سلمان.         تفا�سيل �ص3

بداأت  كلية علوم احلا�سب واملعلومات ومبتابعة مبا�سرة من معايل مدير اجلامعة د.بدران 

العمر، الإطالق املتتابع حللة جديدة متنوعة من التخ�س�سات ال�سيربانية احلديثة للطالب 

والطالبات وهي الأميز من نوعها يف برناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري.

كتبت: هو�زن كتبي

اختتمت ال�سبت، اأعمال فعالية مبادرة 

وكالة  نظمتها  والتي  واٍع«  خريج  »نحو 

والأكادميية،  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

ممثلة مبركز اخلريجني والذي يعد اأحد 

اأهم ركائز حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية 

باجلامعة، واملقام بالبهو الرئي�سي للمدينة 

اجلامعية للطالبات. تفا�سيل �ص5

التعلم  يف  التميز  جائزة  مبنح  فــاز 

والتعليم يف دورتها الرابعة 17 مقرتحاً 

تدري�س  هيئة  ع�سو   »11« لـــ  بحثيا 

رجال و»6« من الن�ساء، من �سمن 70 

التدري�سية  املمار�سات  لدعم  مقرتحاً 

ال�سفية  وغـــري  ال�سفية  والأنــ�ــســطــة 

الطالب  ــارات  ــه م لتح�سني  الــرامــيــة 

العمل،  �ــســوق  احتياجات  تلبي  الــتــي 

عدد  ال�سحية  الكليات  ت�سدرت  وقد 

الطلبات املقدمة بـ27 طلًبا ثم الكليات 

العلمية بـ20 طلًبا ثم الإن�سانية بـ 17 

املتبقية  طلبات   6 الـــ  وتوزعت  طلًبا، 

الأوىل  وال�سنة  الأخرى  العمادات  على 

من  املتقدمني  عــدد  وبــلــغ  امل�سرتكة، 

اأع�ساء هيئة التدري�س الرجال 42 ومن 

الن�ساء 28، و�سيقوم املركز بال�ستعانة 

بـ 14 ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س 

باجلامعة للم�ساركة يف حتكيم الطلبات 

الواردة.

تفا�سيل �ص14

1200 طالب بفعالية 
»نحو خريج واٍع«

17 بحثًا تفوز بمنح 
جائزة التميز



املا�ضي  الأربعاء  اجلامعة  وقعت 

ال��دويل  النا�ضر  مع  تعاون  اتفاقية 

دوري��ات  وطباعة  لن�ضر  »ال�ضيفري« 

معايل  برعاية  العلمية،  اجلامعة 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  وح�ضور 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

احل��م��ي��زي وامل�����ض��رف ع��ل��ى وح��دة 

�ضامل  ال��دك��ت��ور  العلمية  امل��ج��ات 

على  امل�ضاعدة  وامل�ضرفة  الغامدي 

الدكتورة  العلمية  امل��ج��ات  وح��دة 

النا�ضر  وم�����ض��اع��دة  اأورف���ل���ي  ره���ا 

بقاعة  وذلك  ثيدزوا،  مارثا  الدويل 

الت�ضريفات باجلامعة.

التي  الثالثة  التفاقية  هذه  تعد 

وق��ع��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود مع 

النا�ضر الدويل »ال�ضيفري« منذ عام 

ج��ودة  رف��ع  يف  واأ�ضهمت  2009م، 
املجات العلمية التي حتت�ضن ت�ضع 

وم�ضنفة  حمكمة  علمية  جم��ات 

 5 الدولية،  املعلومات  �ضمن قواعد 

منها �ضتدرج حتت املجات الذهبية 

املفتوحة، حيث �ضت�ضهم بعائد على 

املجات العلمية.

ت�صوير:  الغنيم-  م�صاعد  ك��ت��ب: 

توفيق الغامدي

بن  ع��ب��داهلل  الأم���ري  كر�ضي  نظم 

القمح  ح�����ض��ا���ض��ي��ة  لأب���ح���اث  خ��ال��د 

اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  »���ض��ل��ي��اك« 

ال�ضعودية لطب الأطفال، دورة ال�ضرق 

اجلهاز  لأم��را���ض  الثامنة  الأو���ض��ط 

اله�ضمي والكبد لدى الأطفال، والتي 

بكلية  الرئي�ضية  القاعة  يف  اأقيمت 

ال��ط��ب، حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل مدير 

اجلامعة الدكتور بدران العمر، ح�ضر 

الدكتور  الطب  كلية  عميد  الفتتاح 

خالد فودة وعدد من روؤ�ضاء الأق�ضام 

الطبية.

الأم��ري  كر�ضي  م�ضرف  واأو���ض��ح 

ح�ضا�ضية  لأبحاث  خالد  بن  عبداهلل 

بن  اأ�ضعد  الدكتور  »�ضلياك«  القمح 

ت��ق��ام  ال�����دورة  اأن  حم��م��د ع�����ض��ريي 

بالتعاون مع اجلمعية ال�ضعودية لأطباء 

حما�ضرون  فيها  و���ض��ارك  الأط��ف��ال، 

من جامعة هارفارد بالوليات املتحدة 

فنلندا،  يف  متبل  وجامعة  الأمريكية، 

وم�ضت�ضفى قريت اآرموند �ضرتيت كنج 

ومن  لندن،  كولج  وكنج  لندن،  كولج 

خمتلف القطاعات ال�ضحية باململكة.

عدداً  ناق�ضت  ال��دورة  اأن  واأ�ضاف 

يف  كامل�ضتجدات  املهمة  املحاور  من 

والكبد،  اله�ضمي  اجل��ه��از  اأم��را���ض 

وال��ت��غ��ذي��ة ل���دى الأط���ف���ال، وم��ر���ض 

الت�ضخي�ض  �ضلياك  القمح  ح�ضا�ضية 

القولون  اأم��را���ض  ك��ذل��ك  وال��ع��اج، 

ال��ت��ق��رح��ي ال��ت�����ض��خ��ي�����ض وال���ع���اج، 

ون��ق��ل وزراع������ة الأم����ع����اء، وم��ر���ض 

ال�ضفراء وال�ضرتجاع املعدي املريئي 

الكبدي  والف�ضل  احلليب  وح�ضا�ضية 

لدى الطفال، م�ضرياً اإىل اأنه يف نهاية 

ملر�ضى  توعوية  اأقيمت حملة  ال��دورة 

بالتعاون مع  �ضلياك  القمح  ح�ضا�ضية 

اله�ضمي  للجهاز  ال�ضعودية  اجلمعية 

�ضوؤال  �ضلياك  »مر�ض  عنوان  حتت 

وجواب« بح�ضور خبري مر�ض �ضلياك 

يف فلندا واأوروبا د. مكي ماكو.

عقدت عمادة القبول والت�ضجيل 

ي�����وم الأح�������د امل���ا����ض���ي امل���واف���ق 

العمادة«  »جمل�ض  1441/6/1ه� 
ترحيبية  بكلمة  املجل�ض  افتتاح  ومت 

���ض��وؤون  عميد  ق��ب��ل  م��ن  للح�ضور 

القبول والت�ضجيل الدكتور �ضعد بن 

عمران.

بعد ذلك متت مناق�ضة املوا�ضيع 

املدرجة على جدول اأعمال املجل�ض 

يف  وك��ان  املجل�ض  اأع�ضاء  بح�ضور 

اإجن��از  الج��ت��م��اع،  مقدمة حم���اور 

ا�ضتحقاقات نهاية الف�ضل الدرا�ضي 

ال��درا���ض��ي  الف�ضل  وب��داي��ة  الأول 

1441ه�،  اجلامعي  للعام  ال��ث��اين 

بعد  والطالبات  الطاب  تخ�ضي�ض 

ومنح  امل�ضرتكة  الأوىل  ال�ضنة  اإنهاء 

والتحويل  القيد  واإع����ادة  الفر�ض 

والت�ضجيل، تعديل التقومي اجلامعي 

بتقدمي  الكرمي  ال�ضامي  الأمر  بعد 

موعد الختبارات النهائية للطاب 

والتي  ال��ث��اين  ال��درا���ض��ي  للف�ضل 

�ضتبداأ فيه اختبارات مواد الإعداد 

1441/9/3ه�  الأح���د  ي��وم  ال��ع��ام 

على  2020/4/26ه�،  امل���واف���ق 

يوم  النهائية  الختبارات  تبداأ  اأن 

امل��واف��ق  1441/9/10ه�  الأح���د 

اخلطة  مراجعة  و  2020/5/3م، 
ومتطلبات  للعمادة  ال�ضرتاتيجية 

اعتماد اجلودة »الآيزو«.

ت�ضكيل  مت  الجتماع  نهاية  وقبل 

ل�ضتحداث  العميد  قبل  من  جلنة 

امل��ث��ايل  للموظف  العميد  ج��ائ��زة 

خللق جو التناف�ض الإيجابي للتميز 

يف الأداء بني املوظفني واملوظفات، 

التوفيق  ع��م��ران  ب��ن  د.  متمنياً 

وال�ضداد للجميع.

اأع����ل����ن م���رك���ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن 

املعلومات عن عقد �ضراكة مع �ضركة 

»بلوكريك�ض« الرائدة يف جمال تقنية 

اإطاق  اأجل  من  وذلك  البلوكت�ضني، 

م�ضروع »من�ضة ال�ضهادات الرقمية« 

والذي يهدف اإىل رقمنة ال�ضهادات 

اخل��ا���ض��ة ب��ال��ط��اب وامل��ت��درب��ني، 

وملف  م��وّح��دة  من�ضة  يف  وجمعها 

�ضخ�ضي واحد. ويعد هذا امل�ضروع 

بني  م�ضرتك  وت��ط��وي��ر  بحث  ن��ت��اج 

بهدف  واملركز  »بلوكريك�ض«  �ضركة 

حيث  تطبيقية،  بحثية  حلول  اإيجاد 

ال���ض��ت��ف��ادة  اإىل  امل�����ض��روع  ي��ه��دف 

البلوكت�ضني  تقنية  يف  وال�ضتثمار 

التعليمي والتدريبي  خلدمة القطاع 

ل�����ض��م��ان اأع���ل���ى درج�����ات الأم����ان 

الرقمية،  لل�ضهادات  واخل�ضو�ضية 

التزوير،  اأو  التاعب  من  وحمايتها 

ال�ضهادات  ت�ضديق  اإىل  بالإ�ضافة 

بطريقة ل مركزية مبنية على تقنية 

البلوكت�ضني.

ه��ذه  ت���وّف���ر  ذل����ك،  اإىل ج��ان��ب 

امل��ن�����ض��ة ال���ع���دي���د م���ن امل��م��ي��زات 

الو�ضول  �ضهولة  اأهمها  الفريدة من 

قبل  م��ن  الرقمية  ال�����ض��ه��ادات  اإىل 

بت�ضهيل  ت��ق��وم  ك��م��ا  امل�ضتفيدين، 

والتحقق  التوثيق  عملية  وتب�ضيط 

من ال�ضهادات الرقمية ب�ضكل فوري.

مدير  ���ض��رح  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 

م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 

اإط��اق  اأن  املهتدي  ج��ال  الدكتور 

اهتمام  اإطار  ياأتي يف  امل�ضروع  هذا 

والبتكار  والتطوير  بالبحث  املركز 

امل�ضتجدة  التقنيات  جم���الت  يف 

�ضمنها  م���ن  وال���ت���ي  وامل��ت��ق��دم��ة، 

وعقد  البلوكت�ضني،  تقنية  تطبيقات 

�ضراكات مع �ضركات نا�ضئة متميزة 

يف هذه التقنيات. 

�ضركة  ���ض��ري��ك  اأع����رب  ب�����دوره، 

»بلوكريك�ض« وامل�ضرف على ت�ضميم 

البيانات  وحماية  خ�ضو�ضية  حلول 

عماد  املهند�ض  املن�ضة  ه��ذه  على 

امل���ط���ريي ع���ن ���ض��ع��ادت��ه ب��اإط��اق 

ملواكبة  ياأتي  وال��ذي  امل�ضروع  ه��ذا 

وال�ضتفادة  الإلكرتونية  التطورات 

عملية  يف  احلديثة  التقنيات  م��ن 

التحول الرقمي الذي ت�ضهده اململكة 

العربية ال�ضعودية وفق روؤية اململكة 

2030، حيث ذكر اأنه من املتوقع اأن 

تخدم هذه املن�ضة �ضريحة كبرية من 

اأفراد املجتمع خال الثاث �ضنوات 

القادمة.

ت��ق��ن��ي��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 

البلوكت�ضني ا�ضتحدثت نظاماً مبتكراً 

ال��ب��ي��ان��ات  وح��ف��ظ  ورب���ط  لتنظيم 

التقنية  وتعتمد  مركزي،  ل  ب�ضكل 

ت�ضفري  حلول  على  رئي�ضي  ب�ضكل 

متقّدمة ت�ضمن عدم تغيري البيانات 

اأو التاعب بها بعد حفظها، وتُغني 

ت��ام ع��ن وج��ود ط��رف ثالث  ب�ضكل 

التحكم  مي��ل��ك  وال����ذي  »و���ض��ي��ط« 

الكامل بالبيانات املخزنة.
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بعد االأمر ال�سامي بتقدمي موعد االختبارات

متهيدًا الإطالق »من�سة ال�سهادات الرقمية«

�ضمن زيارته لكلية العلوم كرم معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر من�ضوبات الق�ضم الن�ضائي بكلية العلوم والطالبات امل�ضاركات يف 

لتحقيق  �ضعًيا  وذلك  موؤخراً،  الكلية  نظمته  الذي  للرتبة  العاملي  اليوم 

الفعالية  وه��ي  ع��ام��رة«  بيئته  حيوي،  »جمتمع   2030 روؤي��ة  اأه���داف 

اجنراف  الب�ضري مبخاطر  الوعي  زيادة  اإىل  تهدف  التي  الجتماعية 

معاليه  ك��رم  كما  الأر����ض.  لكوكب  الأول  التهديد  يعترب  ال��ذي  الرتبة 

جهودهم  نظري  وذلك  الطابية،  الأندية  اأع�ضاء  والطالبات  الطاب 

املميزة يف اإدارة وتنظيم الفعاليات الطابية املختلفة التي اأقيمت داخل 

وخارج كلية العلوم.

مدير الجامعة يكرم المشاركين 
في »يوم التربة العالمي«

»معًا نبدأ« معرض إرشادي 
بالمدينة الجامعية للطالبات

»توظيف األبحاث النوعية التربوية« 
في حلقة نقاش غدًا

افتتحت املدينة اجلامعية للطالبات الثنني املا�ضي، معر�ض »مًعا نبداأ«، 

والذي ي�ضم م�ضاركات عديدة من كافة كليات وعمادات اجلامعة وقطاعاتها 

الإر���ض��اد  مثل  اجلامعة  لطالبات  املقدمة  باخلدمات  للتعريف  املتنوعة 

الأكادميي وال�ضحة النف�ضية وال�ضحة الجتماعية والنادي الريا�ضي ومعهد 

ريادة الأعمال، وذلك بهدف تهيئتهن للف�ضل الدرا�ضي اجلديد وتزويدهن 

مبا يلزمهن لدعم م�ضريتهن الأكادميية والثقافية.

وقد تقدمت م�ضاعدة وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات لل�ضوؤون الأكادميية 

اجلهات  على  لاطاع  اجلامعة  وكيات  من  وع��دد  املعمر  مي  الدكتورة 

امل�ضاركة، حيث اأبدت اإعجابها باجلهود املبذولة يف تقدمي املعر�ض بال�ضورة 

املطلوبة التي تخدم الطالبة.

ببع�ض  الأوىل  للمرة  البدين  والن�ضاط  الريا�ضة  كلية علوم  وقد �ضاركت 

الن�ضاط  اأهمية  على  للتاأكيد  الكلية  طالبات  قبل  من  الريا�ضية  العرو�ض 

البدين، اإىل جانب م�ضاركة فريق لعبات كرة ال�ضلة وفريق لعبات اجلودو.

كما �ضارك عدد من العيادات ال�ضحية باجلامعة مثل عيادات الأ�ضنان 

والب�ضريات وغريها، بالإ�ضافة اإىل معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو الذي 

العليا،  والدرا�ضات  البكالوريو�ض  طالبات  اأبحاث  دعم  يف  دوره  على  اأكد 

بالإ�ضافة اإىل وجود نادي النانو الذي قدم ور�ض عمل خا�ضة بتقنية النانو 

واملعرفة  الثقافة  ن�ضر  بهدف  اخلارجية  ال��زي��ارات  خمتلف  وي�ضت�ضيف 

اأول  كونه  مب�ضاركته  املتخ�ض�ض«  التطوع  »فخر  فريق  متيز  وقد  العلمية. 

فريق تطوعي متخ�ض�ض ي�ضنف املتطوعني وفق تخ�ض�ضاتهم وي�ضم اأكرث 

البوابة  اإىل  بالإ�ضافة  اأكادمييني ومهنيني وحرفيني،  12 فريًقا يحوي  من 

مت  وقد   2030 الوطن  لروؤية  ا�ضتجابة  اإن�ضاوؤها  مت  التي  للتطوع  الوطنية 

تد�ضينها بحيث تكون مرتبطة مبا�ضرة بنظام اأب�ضر احلكومي.

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات »اأفكر« 

حلقة النقا�ض ال�ضاد�ضة وال�ضبعني بعد املائة �ضمن �ضل�ضلة حلقات النقا�ض 

الرتبوية  النوعية  البحاث  »توظيف  بعنوان  اأ�ضبوعياً  املركز  يعقدها  التي 

على التوجهات الريادية لدى طالبات الدرا�ضات العليا« من اإعداد وتقدمي 

بجامعة  منتدب،  تدري�ض  هيئة  ع�ضو  القحطاين،  ثابت  بنت  رمي  الدكتورة 

الرتبوية جامعة  الإدارة  الرتبية ق�ضم  كلية  نورة بنت عبدالرحمن،  الأمرية 

اأم القرى، وذلك يوم الثنني 1441/06/09ه� املوافق 2020/02/03م، 

يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة والن�ضف للرجال قاعة رقم »1اأ33« يف كلية 

للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم  الرتبية، ولل�ضيدات يف املدينة اجلامعية 

»2« معمل »72« الدور الأول.

»الجامعة والسيفير« يوقعان اتفاقية لطباعة الدوريات العلمية

كرسي »سلياك« ينظم الدورة الثامنة ألمراض الجهاز الهضمي

»القبول والتسجيل« تبحث تعديل التقويم الجامعي

عقد شراكة بين مركز التميز وشركة »بلوكريكس«

�ضاركت وكالة عمادة التطوير واجلودة ممثلة بوحدة اإدارة الهوية يف 

قيم يف عدد من كليات املدينة اجلامعية 
ُ
اللقاء التعريفي للطالبات الذي اأ

للطالبات يف بداية الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام اجلامعي احلايل 

اجلامعية  املدينة  طالبات  ب��ني  ال��وع��ي  ن�ضر  بهدف  وذل��ك  1441ه�، 
ال�ضحيحة  وال�ضتخدامات  للجامعة،  املطورة  الهوية  باأهمية  والتعريف 

لل�ضعار املعرب عنها. وقد تواجد فريق وحدة اإدارة الهوية يف كلية الرتبية 

يوم  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ويف  1441/5/24ه�،  الأح��د  يوم 

الثنني 1441/5/25ه�، ويف كلية علوم احلا�ضب واملعلومات وكلية اإدارة 

اخلمي�ض  يوم  العلوم  كلية  ويف  1441/5/26ه�،  الثاثاء  يوم  الأعمال 

الثنني  ي��وم  التمري�ض  كلية  يف  الفريق  تواجد  كما  1441/5/28ه�، 
1441/6/2ه�.

إدارة الهوية تشارك في اللقاء 
التعريفي للطالبات



الريا�ض  منطقة  اأمري  نائب  رعى 

بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمييري 

املا�ضي،  الثنني  �ضباح  عبدالعزيز، 

واخلريج  املهنة  اأ�ضبوع  افتتاح  حفل 

تقيمه  اليييذي  امل�ضاحب  واملييعيير�ييض 

جامعة امللك �ضعود خالل الفرتة من 

اجلامعة  بهو  يف  2-1441/6/7هي 
بالدرعية للطالب والطالبات.

اأعلى م�ستويات التطوير

ثم  الييكييرمي،  بالقراآن  احلفل  بييداأ 

بدران  الدكتور  األقى مدير اجلامعة 

الييعييميير كييلييميية رحيييب فيييييهييا بييراعييي 

احلييفييل واحليي�ييضييور، وقيييال: اأرحييب 

امللك  جامعة  رحاب  يف  جميًعا  بكم 

لأ�ضبوع  اإطالقها  مبنا�ضبة  �ضعود 

اهتمام  ليييييوؤكييد  ييياأتييي  اليييذي  املهنة 

لها  تيييييح 
ُ
اأ مبا  �ضعود،  امللك  جامعة 

�ضخي  ودعييم  عالية،  اإمكانيات  من 

ميين قييبييل حييكييوميية املييمييلييكيية، ممثلة 

امللك  ال�ضريفني  احلييرمييني  بييخييادم 

عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

الأمني �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

الييدوؤوب  و�ضعيها  �ضلمان  بن  حممد 

اإىل حتقيق اأعلى م�ضتويات التطوير 

ومناهجها  بييراجمييهييا  يف  والييبيينيياء 

تنمية  يف  كييبييرية  بفاعلية  لت�ضهم 

يتوافق  مبا  املجتمع  وخدمة  الوطن 

مع روؤية الوطن 2030.

بناء وتنمية

هذا  اجلامعة  ت�ضرف  واأ�ييضيياف: 

اليوم باإطالق اأ�ضبوع املهنة واخلريج 

الذي  امل�ضاحب،  وامللتقى  واملعر�ض 

يحظى برعاية كرمية من لدن الأمري 

حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

حيث  الريا�ض،  منطقة  اأمييري  نائب 

لهتمام  امتداًدا  الرعاية  هذه  تعد 

قيادة الدولة بامل�ضاريع التنموية التي 

تخدم وطننا الغايل، وتعمل على �ضد 

احتياج �ضوق العمل ورفده بالكفاءات 

املوؤهلة علمًيا ومهنًيا، واللحاق بركب 

الدول املتقدمة ب�ضالح العلم واأدوات 

البناء والتنمية.

طموح اجلامعة

واأردف العمر قائاًل: هذا الأ�ضبوع 

يييياأتيييي مييواكييبيياً لييطييمييوح اجلييامييعيية 

يف حتييقيييييق عييييدد مييين الأهييييييداف 

والطالبات  الطالب  تهيئة  اأبييرزهييا 

ل�ضوق  واخلييريييجييات  واخلييريييجييني 

العمل، وتطلعاته، وتعريفهم بالفر�ض 

لقائهم  خالل  من  املتاحة  الوظيفية 

واإطالعهم  واملوؤ�ض�ضات،  بال�ضركات 

على العرو�ض والحتياجات املقدمة 

للخريج،  املنا�ضبه  الوظائف  ل�ضغل 

التعرف  من  الأعمال  قطاع  ومتكني 

من  الب�ضرية  الييكييوادر  نوعية  على 

من  متتلكه  ومييا  اجلامعة  خريجي 

قدرات وخربات وا�ضتثمارها.

وت��������اب��������ع: ت���ت�������س���م���ن الأه�������������داف 

املجتمع  توعية  يف  الإ�ضهام  ك��ذل��ك 

ال�ضعودي،  العمل  �ضوق  مبكونات 

اخلطط  وفييق  الالزمة  واحتياجاته 

برامج  وطرح  وامل�ضتقبلية،  احلالية 

تدريبية لطالب اجلامعة يف خمتلف 

يف  قدراتهم  لتنمية  التخ�ض�ضات؛ 

ومتطلباته  العمل  �ييضييوق  مييواجييهيية 

وتييطييويييرهييا، وتييقييدمي ور�ييييض عمل 

التوظيف،  باإجراءات  تتعلق  ودورات 

الوظائف  ل�ضغل  الييتييقييدمي  وكيفية 

توفري  كيفية  عن  ف�ضاًل  ال�ضاغرة، 

الييفيير�ييض امليينييا�ييضييبيية بييالييتييعيياون مع 

لتاأهيل  املقدمة  اجلامعية  الربامج 

املوظفني.

45 �سركة
اجلامعة  حر�ضت  »العمر«:  وقال 

على دعوة اأكرث من 45 من �ضركات 

احلكومية  القطاعات  وموؤ�ض�ضات 

عر�ض  يف  للم�ضاركة  واخلييا�ييضيية 

فر�ض  توفري  تتطلب  التي  براجمها 

طالب  وتييدريييب  للخريجني،  عمل 

الييقييدرات  اكت�ضاب  على  اجلييامييعيية 

بناء  يف  منها  م�ضاهمة  املطلوبة؛ 

عدد  بلغ  حيث  وتنميته؛  املجتمع 

الآن  حييتييى  امليييقيييدمييية  اليييوظيييائيييف 

تاأكيد  من  وانطالقاً  وظيفة،   326
للجامعة  ال�ضرتاتيجية  الأهيييداف 

املجتمع؛ فقد فتحت  وواجبها جتاه 

مييين جميع  لييلييخييريييجييني  اأبيييوابيييهيييا 

اجلامعات ال�ضعودية؛ لال�ضتفادة من 

هذه الفعالية.

�سراكة تعاونية مميزة

واأ�ييييضيييياف: تييياأميييل اجلييامييعيية اأن 

خلدمة  فر�ضة  الأ�ضبوع  هذا  يكون 

علمًيا  واخليييرييييجيييات  اخلييريييجييني 

تعاونية  �ضراكة  تكوين  عرب  ومهنًيا 

مميزة تعزز ما حتّقق من جناحات، 

وت�ضاعدهم على اإذكاء روح املناف�ضة 

يف �ضوق العمل. وقدم جزيل ال�ضكر 

والييعييرفييان ملييقييام خييييادم احلييرمييني 

على  الأمييني  عهده  وويل  ال�ضريفني 

الوطن  خدمة  يف  املبذولة  اجلهود 

اجلزيل  بال�ضكر  وتوجه  واملييواطيين، 

على  الييريييا�ييض  اأميييري  نييائييب  ل�ضمو 

ح�ضوره وت�ضريفه وم�ضاركته يف هذا 

احلفل، كما �ضكر وزير التعليم على 

واهتمام  رعيياييية  ميين  يقدمه  مييا  كييل 

مو�ضول  وال�ضكر  العايل،  بالتعليم 

ما  على  املنظمة  والييلييجييان  للرعاة 

هييذا  ل�ضباب  خييدميية  ميين  يييبييذلييونييه 

الوطن املعطاء.

تكرمي الرعاة

نائب  كيييرم  احلييفييل،  نييهيياييية  ويف 

اأميييري الييريييا�ييض اجلييهييات الييراعييييية 

الأملييا�ييضييي  الييراعييي  املهنة  لأ�ييضييبييوع 

اأرامكو ال�ضعودية والراعي البالتيني 

و�ضركة  املييالييييية  �ضامبا  جمييمييوعيية 

الت�ضالت ال�ضعودية وبنك الريا�ض 

واليي�ييضييركيية اليي�ييضييعييودييية لييلييكييهييربيياء 

والراعي الذهبي م�ضرف الراجحي 

وال�ضركة ال�ضعودية »حتكم« والراعي 

الييفيي�ييضييي �ييضييركيية نيييييارة املييحييدودة 

و�ضركة  ورايييبيياك  املييراعييي  و�ضركة 

والييراعييي  املتقدمة  الإلييكييرتونيييييات 

الإعالمي هيئة الإذاعة والتلفزيون .

ثييييم تيييوجيييه لفيييتيييتييياح املييعيير�ييض 

قام  املهنة، حيث  لأ�ضبوع  امل�ضاحب 

والييتييجييول  املييعيير�ييض  �ييضييريييط  بق�ض 

ل�ضرح  وا�ضتمع  املعر�ض،  اأرجيياء  يف 

اأجنحة  من  يحتويه  ما  عن  موجز 

وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة.
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المهنة  أسبوع  يفتتح  الرياض  أمير  نائب  سمو 
المصاحب والمعرض  والخريج 

د. العمر: هذا األسبوع يسهم في تهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل وتعريفهم بالفرص المتاحة
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بكلية  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ن��ف��ذ 

وخدمة  التطبيقية  ال��درا���س��ات 

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

ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة ل��ع��دد من 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف جم��ال 

اإدارة مكاتب القيادات، واأخرى يف 

وتاأتي  والقانون،  الأنظمة  جمال 

الكلية  �سعي  يف  ال����دورات  ه��ذه 

املجتمع  دوره��ا يف خدمة  لتعزيز 

ال��ف��ع��ال م��ع اجلهات  وال��ت��وا���س��ل 

احلكومية واخلا�سة.

كتب: م�سعل ال�سويكت 

نظمت كلية املجتمع بجامعة امللك 

الطالب  ل�ستقبال  برناجماً  �سعود 

امل�ستجدين للف�سل الدرا�سي الثاين 

الحد  يوم  وذلك  1441/1440ه�، 
الدكتور  بح�سور  1441/5/24ه�، 

عبداهلل الزهراين عميد الكلية.

عميد  حّث  ال�ستقبال  بداية  يف 

ال��ك��ل��ي��ة ال���ط���الب ع��ل��ى الل���ت���زام 

يف  الأول  اليوم  منذ  باملحا�سرات 

الف�سل الدرا�سي الثاين وحثهم على 

درا�ستهم  يف  والج��ت��ه��اد  الهتمام 

جامعتهم  ميثل  م��ن  خ��ر  ليكونوا 

ووطنهم.

اإىل  �سعت  اجلامعة  اأن  واأو���س��ح 

توفر البيئة التعليمية املنا�سبة التي 

املعريف  الطالب  حت�سيل  يف  ت�سهم 

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

جميع و�سائل التميز، كما �سدد على 

التعريفي  الربنامج  ح�سور  اأهمية 

كل  ب��داي��ة  م��ع  الكلية  تنفذه  ال���ذي 

ما  كل  على  للتعرف  درا�سي  ف�سل 

م�سرته  اأثناء  الطالب  اإليه  يحتاج 

التعليمية يف الكلية.

حتت رعاية عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

من قطاع  وفداً  موؤخراً،  الكلية  ا�ستقبلت  البدين 

املختلفة  الع�سكرية  والقطاعات  امل��دين  الدفاع 

مكون من ٣٧ �سابطاً.

تقدم الوفد قائد مركز تدريب اللياقة البدنية 

حممد  بن  عبدالعزيز  املقدم  البدين  والن�ساط 

الربي�ش. واجتمع عميد الكلية مع قيادات الوفد، 

ومت بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك م�ستقباًل، 

كما كان هناك حفل خطابي، وكذلك اأخذ الوفد 

خمتربات  وزي��ارة  الأكادميية،  الأق�سام  يف  جولة 

»امليكانيكا  ق�سمي  يف  والتعليمية  البحثية  الكلية 

اجلهد  وف�سيولوجيا  احلركي،  وال�سلوك  احليوية 

عن  ك��ام��ل  ل�سرح  خاللها  ا�ستمعوا  ال��ب��دين«، 

الأق�سام املختلفة.

الريا�سة  ع��ل��وم  كلية  عميد  ا�ستقبل  ك��م��ا 

يف  اجللعود  �سليمان  الدكتور  البدين  والن�ساط 

مكتبه موؤخراً، رئي�ش الحتاد الريا�سي ال�سعودي 

الودعاين،  �سلطان  العقيد  الداخلي  الأمن  لقوى 

وكيل  الأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية  وكيل  بح�سور 

الكلية للتطوير واجلودة، ورئي�ش وحدة العالقات 

املجتمعية.

ومتت خالل اللقاء مناق�سة �سبل تعزيز التعاون 

بني كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين والحتاد 

الريا�سي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي، ومنها 

من  جمموعة  على  الكلية  ب��اإ���س��راف  يتعلق  م��ا 

الدورات التدريبية.

العتماد  من�سوبي  اأحد  الأعمال  اإدارة  كلية  ا�ست�سافت 

مناق�سة  ال�ست�سافة  خ���الل  ومت   ،AACSB ال����دويل 

العتماد  لفريق  املرتقبة  وال��زي��ارة  الكلية  يف  التطورات 

من  كل  بح�سور  الكلية  مرافق  حول  جولة  واأخ��ذ  ال��دويل 

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ووكيل الكلية 

للتطوير واجلودة، كما مت لقاء ال�سيفة مع وكيلة الكلية يف 

املدينة اجلامعية للطالبات وعمل جولة حول مرافق الكلية، 

اجلدير بالذكر اأنه مت اعتماد الكلية من قبل AACSB يف 

عام 2016م وتعمل الكلية يف الوقت احلايل بتجهيز جتديد 

العتماد الدويل.

المجتمع بكلية  المستجدين  الستقبال  برنامج 

إدارة األعمال 
من  وفدًا  تستقبل 

»AACSB«

الدراسات  بكلية  تدريبية  دورات 
لتطبيقية ا

تطلق  التطبيقي«  »الحاسب 
األكاديمي اإلرشاد 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  اأط��ل��ق��ت 

متكاماًل  ب��رن��اجم��اً  التطبيقي 

جميع  ي�سمل  الأكادميي  لالإر�ساد 

تخ�سي�ش  ومت  ال��ك��ل��ي��ة،  ط���الب 

اأع�ساء هيئة  اأكادميي من  مر�سد 

الكلية   يف  طالب  لكل  التدري�ش 

الطالب من  يقوم مبتابعة م�سرة 

وحتى  للكلية  ان�سمامه  حلظة 

تخرجه.

الدكتور  الكلية  عميد  واأف���اد 

الكلية  اأن  فهد بن رده احلمداين 

على  الربنامج  بناًء  هذا  اأطلقت 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  توجيهات 

ب�سرورة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

تفعيل الإر�ساد الأكادميي للطالب 

ف��ر���ش تعرثهم  م���ن  ي��ق��ل��ل  مم���ا 

وي�ساعدهم على  اإكمال م�سرتهم 

التعليمية بنجاح.

وفدان من الدفاع المدني وقوى األمن في »علوم الرياضة«

لطالب  دولية  مهنية  شهادات 
التطبيقي« »الحاسب 

كلية  ط��الب  م��ن  ع��دد  ح�سل 

على  التطبيقي  احلا�سب  ع��ل��وم 

ال�����س��ه��ادة امل��ه��ن��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 

البيانات  وحتليل  البيانات  علم 

�سهر  يف   EMCDSA ال�سخمة 

يناير 2020. 

الدكتور  الكلية  عميد  واأو�سح 

هذه  اأن  احل��م��داين  رده  بن  فهد 

املبادرة تاأتي يف اإطار �سعي الكلية 

امل�ستمر لتهيئة طالبها لالنخراط 

يف �سوق العمل ب�سهولة وي�سر من 

اقت�ساد  بناء  يف  امل�ساهمة  اأج��ل 

قائم على املعرفة مبا يتما�سى مع 

روؤية ال�سعودية 2030.

وقد بذلت الكلية جهوداً كبرة 

اجتياز  على  طالبها  م�ساعدة  يف 

الختبارات املهنية للح�سول على 

���س��ه��ادات دول��ي��ة يف جم���ال علم 

البيانات وهذه هي الدفعة الثانية 

ح�سلوا  الذين  الكلية  طالب  من 

اجتياز  بعد  ال�سهادة  ه��ذه  على 

الختبارات الدولية املطلوبة.

ج��ري��ت الخ��ت��ب��ارات يف 
ُ
وق��د اأ

معامل الكلية، كما مت توفر املادة 

الإعفاء  وكذلك  التعليمية جماناً، 

من ر�سوم الختبارات.

كتبت: هوازن كتبي

و����س���ط ح�������س���ور ط���الب���ي ك��ب��ر 

جمادى   30 ال�سبت  م�ساء  اختتمت 

يناير   25 املوافق  1441ه�  الأوىل 

م��ب��ادرة  ف��ع��ال��ي��ة  اأع���م���ال  2020م، 
نظمتها  وال��ت��ي  واٍع«  خ��ري��ج  »ن��ح��و 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة 

والأكادميية ممثلة مبركز اخلريجني 

ركائز حتقيق  اأهم  اأحد  يعد  وال��ذي 

باجلامعة،  الإ�سرتاتيجية  الأه��داف 

للمدينة  الرئي�سي  بالبهو  وامل��ق��ام 

امللك  بجامعة  للطالبات  اجلامعية 

�سعود، والتي عقد على مدى يومني 

متتاليني من ال�ساعة 3 ع�سراً حتى 

10 م�ساء.

واأك�������د امل�������س���رف ع���ل���ى م��رك��ز 

ال�سعالن  اأن�ش  الدكتور  اخلريجني 

»نحو  فعالية  بقوله:  الفعالية  جناح 

بالنفع  تعود  مبادرة  هي  واٍع«  خريج 

وذلك  كافة،  واملجتمع  على اجلامعة 

توعية  اإليه من  من خالل ما تهدف 

الأوىل  ال�����س��ن��ة  وط��ال��ب��ات  ط���الب 

ليكونوا  ومهنياً،  علمياً  امل�سرتكة 

واأع�ساء  حقيقيني  �سركاء  بعد  فيما 

فاعلني يف جمتمعهم، وما تعتمد عليه 

القيم  تنمية  يف  اإ�سهامها  من  اأي�ساً 

والجتاهات نظر �سمولها وتنوعها. 

الفعالية تهدف بوجه  اأن هذه  واأبان 

بقراراته  واع  اإع��داد خريج  اإىل  عام 

توظيفها  كيفية  ومعرفة  ومهاراته، 

واملهني  العلمي،  امل�سار  اختيار  يف 

املنا�سب ل�سوق العمل. وذكر اأن الفئة 

امل�ستهدفة تبلغ 1200 طالب وطالبة 

امل�سرتكة،  الأوىل  ال�سنة  طالب  من 

من  وطالبة  طالباً   80 اإىل  اإ�سافة 

اأثر  ملعرفة  الثانوي،  الثالث  ط��الب 

يف  امل�ساهمة  ط��ري��ق  ع��ن  الفعالية 

حتديد التخ�س�ش املنا�سب للقدرات 

امل�سار  ور���س��م  ال�سخ�سية،  وامل��ي��ول 

طالب  كل  واإط��الع  املنا�سب،  املهني 

وطالبة على م�ستجدات �سوق العمل، 

اإر�سادهم لكيفية تعزيز قدراتهم  مع 

�سوق  متغرات  ملواجهة  ومهاراتهم 

العمل.

جهة   15 م��ن  اأك���رث  اأن  واأو���س��ح 

امل��ع��ر���ش  ����س���ارك���ت يف  خم��ت��ل��ف��ة 

لور�ش  بوثات   10 وع��دد  امل�ساحب 

ال�سنة  ت�ستهدف طالب  عمل مركزة 

مرات  اأربع  وتطرح  امل�سرتكة  الأوىل 

وت�ستهدف  امل��ع��ر���ش  اأي�����ام  خ���الل 

الأم����ور،  واأول���ي���اء  احل�����س��ور  جميع 

وكيفية  امل�ستقبل  مب��ه��ن  وتخت�ش 

اجلامعية،  التخ�س�سات  اخ��ت��ي��ار 

اأرك����ان خمت�سة   3 ل��وج��ود  اإ���س��اف��ة 

معتمدة  تقييم  اأدوات  با�ستخدام 

طريق  عن  وامليول  الحتياج  لقيا�ش 

تبني  حيث  الفعالية،  قبل  الإنرتنت 

امل�سرتكة  الأوىل  بال�سنة  الطلبة  اأن 

الأدوات  لهذه  كبر  احتياج  لديهم 

مل�ساعدتهم على معرفة التخ�س�سات 

وق��درات��ه��م.  ميولهم  تنا�سب  ال��ت��ي 

بهو  يف  ا�ست�سارية  جل�سات  ووج��ود 

اجلامعة تناق�ش نتائج التقييم وامليول 

 30 من  اأك��رث  للطالب حيث جمعت 

مل�ساعدة  متخ�س�ًسا  م�����س��ت�����س��اًرا 

تخ�س�سهم  اخ��ت��ي��ار  يف  ال���ط���الب 

املنا�سب والربامج املرتبطة بتاأهيلهم 

ل�سوق العمل.

اأ�سادت نائبة امل�سرف  من جانبها 

ع��ل��ى م��رك��ز اخل��ري��ج��ني ال��دك��ت��ورة  

ه��ب��ة اجل��ربي��ن، ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 

اإل��ي��ه  ي�سعى  وم���ا  امل��ع��ر���ش  ل��ن��ج��اح 

م��رك��ز اخل��ري��ج��ني ل��ف��ت��ح��ه اأب����واب 

يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  مل�ساعدة 

حتقيق تطلعاتهم واأمالهم وطموحهم 

املنا�سب  امل��ه��ن��ي  امل�����س��ار  وحت��دي��د 

�سوق  واجتاهات  احتياجات  ح�سب 

اجلربين:  واأ�سافت  اجلديد.  العمل 

ياأتي انعقاد هذه املبادرة متزامناً مع 

خمتلف  يف  باململكة  داخلي  ح��راك 

روؤية  وحتقيق  الأكادميية،  املجالت 

نحو  �سعيها  �سعود، يف  امللك  جامعة 

لإع��داد  ال�سوء  وت�سليط  ال��ري��ادة، 

اخلريجني وتهيئتهم يف خلق جمالت 

التحاقهم  م��ن��ذ  م��ه��اري��ة  م��ع��رف��ي��ة 

باجلامعة يف ال�سنة الأوىل امل�سرتكة، 

واأع�����س��اًء  مهمني  ���س��رك��اء  ليكونوا 

لهم  متميزة  فر�ش  واإيجاد  فاعلني، 

من خالل توجيه خمرجاتها التعليمية 

لتكون مواكبة ل�سوق العمل.

أعمال فعالية مبادرة »نحو خريج واع« اختتام 
وسط حضور طالبي يزيد عن ٧٠٠ مسجل



����س��ت�����س��اف ك���ر����س���ي �أب���ح���اث 

�مل���وؤ����س���ر�ت �حل��ي��وي��ة �أرب���ع���ة من 

�خل����ر�ء �ل��ع��امل��ي��ن م��ن ج��ام��ع��ات 

�جلمعية  يف  و�أع�������س���اء  م��رم��وق��ة 

�لأوروبية له�سا�سة �لعظام وحمررين 

يف جمالت عالية �جلودة لال�ستفادة 

�لكر�سي.  م�ساريع  يف  خر�تهم  من 

و�أل���ق���ى ه�����وؤلء �خل�����ر�ء �لأرب���ع���ة 

حما�سر�ت وهي:

بعنو�ن   Olivier Bruyère  -

�لتحليل  �أو   »Meta-Analysis«
�ملتعدد و هو حتليل يف ِعلم �لإِح�ساء 

�لإح�سائّية  �ّلُطُرق  تطبيق  ن  يتَ�َسَمّ

على نَتاِئج ِعّدة ِدر��سات �سابقة قد 

وذلك  ُمت�ساّدة،  �أو  ُمتو�ِفقة  تكون 

ِلتلك  َميل  �أو  ه  تَوُجّ تَعين  �أِجل  من 

ُم�سَتكة  ِعالقة  لإيجاد  �أو  �ّلنتاِئج 

ُمِكنة فيما بَينها.

 Prof. Etienne Cavalier -
 Issues in analyses« بعنو�ن 

م�سكالت  �أو   »of biomarkers
�إجر�ء حتليالت �ملوؤ�سر�ت �حليوية، 

حتدث فيها عن مدى دقة �لقيا�سات 

و�لتحاليل لبع�ض �ملوؤ�سر�ت �حليوية 

د�خل �ملختر�ت وكيفية �لتاأكد من 

دقتها ومطابقتها للمعايري �لقيا�سية 

�ختيار  كيفية  ك��ذل��ك  �مل��رج��ع��ي��ة. 

طرق �لتحاليل �ملنا�سبة لكل موؤ�سر 

�لعينات  وطبيعة  طبيعته  ح�سب 

�لطرق  دق��ة  وم���دى  �مل�ستخدمه. 

للمختر�ت  حاليا  �ملتاحه  �لتجارية 

على  للح�سول  معايرتها  وكيفية 

نتائج دقيقة بعتمد عليها.

 Jean Yves  -

ب���ع���ن���و�ن   REGINSTER
 TIPS TO FACILITATE«

 THE WRITING OF A
 »SCIENTIFIC ARTICLE
�لأور�ق  كتابة  لت�سهيل  ن�سائح  �أو 

كيفية  ع��ن  فيها  حت��دث  �لعلمية، 

كتابة �لور�ق �لعلمية بطريقة جيدة 

�ملرموقه  �ملجالت  �ختيار  وكيفية 

مثل  يف  للن�سر  �ملتطلبات  هي  وما 

هذه �ملجالت، و�لعتبار�ت �لو�جب 

�ت��خ��اذه��ا ع��ن��د �ل��ن�����س��ر م��ن حيث 

�لعلمية  �لبحوث  ن�سر  �خالقيات 

و�مل�سد�قة  �لبحوث  بن  و�لقتبا�ض 

�ل�سحيحة  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ر���ض  يف 

للدر��سة دون تالعب. كذلك وجوب 

�و  للم�سالح  ت�سارب  وج��ود  ع��دم 

حتيز للورقه �لعلمية ما ي�سكك يف 

م�سد�قيتها.

 René Rizzoli  -

 Nutrition and« ب���ع���ن���و�ن 

 »Musculoskeletal System
�لع�سلي  و�جل���ه���از  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أو 

�لعالقة  عن  فيها  حتدث  �لهيكلي، 

وعالقتها  �ملختلفة  �مل��غ��ذي��ات  ب��ن 

ب��ال��ع�����س��الت �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة 

�لتكوين  على  �ملغذيات  تلك  تاأثري 

كذلك  باجل�سم.  �لع�سلي  و�لن�ساط 

تقدير  يف  �ملتبعة  �لعلمية  �ل��ط��رق 

�مل���دخ���ول �ل��ي��وم��ي م���ن �مل��غ��ذي��ات 

لالفرد عند �إجر�ء در��سات متعلقة 

كيفية  �أي�سا  و�ل�سحة،  بالتغذية 

لالأ�سخا�ض  �لبدين  �لن�ساط  تقدير 

�ل��در����س��ات وم��ا هي  عند �ج���ر�ء 

�مل�سكالت �لتي قد تو�جه �لباحثن 

يف هذ� �ل�سدد وكيفية �لتغلب عليها 

معترة  دقيقة  در��سة  �إىل  للو�سول 

ميكن �لعتماد عليها وتطبيقها.

ك��م��ا �ل��ت��ق��ى �خل�����ر�ء ب��ط��الب 

يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�ستري  وطالبات 

م�ساريعهم  و��ستعر�سو�  �لكر�سي 

�لبحثية و��ستمعو� �إىل خطتهم، كما 

يف  �لبحثية  �مل�ساريع  على  �طلعو� 

�لتحاليل  تقييم  �أي�ساً  ومت  �لكر�سي 

ومت  بالكر�سي  �مل��وج��ودة  لالأجهزة 

ذلك خالل يومي �لأربعاء و�خلمي�ض 

1441ه�  �لأوىل  جمادى   28-27
�ملو�فق 22-23 يناير 2020م.
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جراحة التجميل والحروق في ورشة عمل

كرسي المؤشرات الحيوية يستقبل 4 خبراء عالميين

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  نيابة 

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ع���ب���دال���رح���م���ن 

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب اأم���ر منطقة 

الريا�ض افتتح معايل مدير اجلامعة 

ال����دك����ت����ور ب���������دران ال���ع���م���ر م�����وؤخ�����ًرا 

والثالثني  احل��ادي��ة  ال���دورة  فعاليات 

لطب  العاملي  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  م��ن 

الأ�����س����ن����ان ال�������ذي اأق����ي����م يف ال���ف���رة 

ف��ن��دق  يف   2020 ي���ن���اي���ر   25-23
ال��ري��ت��زك��ارل��ت��ون مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض، 

ال�سعودية  اجلمعية  بتنظيم  وذل��ك 

الأ�سنان،  طب  وكلية  الأ�سنان  لطب 

وبعد حفل الفتتاح قام معايل مدير 

للمعر�ض  ال�سريط  بق�ض  اجلامعة 

امل�ساحب للموؤمتر وبرفقته عدد من 

اأب��رز  امل�����س��وؤول��ني، حيث اط��ل��ع��وا على 

وامل��واد احلديثة  والأجهزة  اخلدمات 

يف  املخت�سة  ال�سركات  تقدمها  التي 

جمال طب الأ�سنان.

اأ�سخم موؤمتر

للموؤمتر  �ملنظمة  �للجان  رئي�ض 

�جلمعية  �إد�رة  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 

�لدكتور  �لأ���س��ن��ان  لطب  �ل�سعودية 

�ملوؤمتر  �أن  �أو���س��ح  �لعي�سى،  خليل 

ي��ن��ت��ظ��ره �لأط���ب���اء و�مل��خ��ت�����س��ون يف 

جمال طب �لأ�سنان من د�خل �ململكة 

مبنياً  وخارجها،  �ل�سعودية  �لعربية 

موؤمتر  �أ�سخم  هو  �حل��دث  هذ�  �أن 

طب �أ�سنان يف �ململكة من حيث عدد 

وعدد  �لعلمية  و�لفعاليات  �لأن�سطة 

�لتي  و�مل�ساحة  و�لز�ئرين  �ملتحدثن 

ي�سغلها �ملعر�ض.

113 حما�سرة
�أن  �لعي�سى  �ل��دك��ت��ور  و�أ����س���اف 

�أج���ن���دة �مل���وؤمت���ر ت�����س��م��ن��ت 113 

قدمها  متخ�س�سة،  علمية  حما�سرة 

�أبرز  من  ودولًيا  حملًيا  متحدثاً   93
�أط��ب��اء و�أ���س��ات��ذة ط��ب �لأ���س��ن��ان يف 

�ملخت�سن  من  نخبة  ومنهم  �لعامل، 

جمالت  يف  �ملميزين  و�ملحا�سرين 

د�خ��ل  م��ن  �ملختلفة  �لأ���س��ن��ان  ط��ب 

�ل��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  ودول  �مل��م��ل��ك��ة 

�خلليجي و�لدول �لعربية.

معر�ض م�ساحب

و����س���اح���ب �مل�����وؤمت�����ر م��ع��ر���ض 

�سركة   144 فيه  �سارك  متخ�س�ض 

��ستعر�ست  وع��امل��ي��ة  حملية  طبية 

�لطبية  �مل��ع��د�ت  و�أب����رز  خدماتها 

�لفم و�سناعة  يتعلق ب�سحة  وكل ما 

�لأدوية و�لتثقيف �ل�سحي مبا ي�سهم 

للتعريف  مثالية  من�سة  �إن�ساء  يف 

�ل�سعودية  �لطبية  �جل��ه��ود  ب��اأب��رز 

و�إجناز�تها يف جمال طب �لأ�سنان.

زراعة الأ�سنان

من جهتها �أو�سحت رئي�سة �للجنة 

�لعلمية ع�سو جمل�ض �إد�رة �جلمعية 

�لدكتورة  �لأ�سنان  لطب  �ل�سعودية 

على  ركز  �ملوؤمتر  �أن  �لعنقري  �سارة 

�لنو�حي  عر�ض �جلديد يف خمتلف 

�لعلمية يف تخ�س�سات طب �لأ�سنان 

�ملتنوعة كزر�عة �لأ�سنان و�ملعاجلات 

�للبية وجر�حة �لوجه و�لفم و�لفكن 

و�ملعاجلات  �ل�سنية  و�لتعوي�سات 

�ل��ل��ث��وي��ة وط���ب �أ���س��ن��ان �لأط���ف���ال 

�لتجميلية  �لتميمية  و�مل��ع��اجل��ات 

وغريها. 

7 اآلف م�سارك
�أن  �لعنقري  �ل��دك��ت��ورة  وتوقعت 

ي�ستقطب هذ� �حلدث �لهام �أكرث من 

�أك��رث من  7000 م�سارك وز�ئ��ر من 

35 دولة حول �لعامل، يف حن ت�سمن 
�ل�سعودي  للموؤمتر  �لعلمي  �لرنامج 

�لعديد  على  �لأ�سنان  لطب  �لعاملي 

�لعلمية  و�جلل�سات  �لعمل  ور�ض  من 

�لهامة �لتي تهدف �إىل �إثر�ء معارف 

يف  �لعاملن  كفاءة  ورف��ع  �مل�ساركن 

تاأهيلهم  وزيادة  �لأ�سنان  جمال طب 

و�لأك��ادمي��ي يف جم��ال طب  �لعلمي 

�لأ�سنان. 

حت�سني جودة احل�سو

ون��اق�����ض �خل�����ر�ء و�مل��خ��ت�����س��ون 

ع��دد�ً  �لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  خ��الل 

جمال  يف  �لهامة  �مل��و���س��وع��ات  م��ن 

�لتقني  �لتقدم  ومنها  �لأ�سنان  طب 

�لأ���س��ن��ان،  ح�����س��و  ج����ودة  لتح�سن 

لعمليات  �لأم����د  ط��وي��ل��ة  و�مل��ر�ق��ب��ة 

ح�����س��و �لأ����س���ن���ان �مل���ت���ج���ددة، وه��ل 

�لأ�سنان قبل  يجب علينا فح�ض كل 

ح�سو  و��ستخد�م  �للبية،  �ملعاجلة 

�إنقاذ  فن  �لأدن���ى:  باحلد  �لأ�سنان 

�لعلوي:  �لفك  جيب  ورفع  �لأ�سنان، 

بناء  و�إع���ادة  �لآن؟  نعرفه  �ل��ذي  ما 

�سخ�سي،  منظور  �ل�سفلي:  �ل��ف��ك 

و�لرقبة،  �لر�أ�ض  �أن�سجة  بناء  و�إعادة 

�لوجه  ملنطقة  �لتميمية  و�جلر�حة 

و�لفكن: �حلالت �ل�سعبة.

ترميم الأ�سنان

عناوين  �ملوؤمتر  �أجندة  وت�سمنت 

متعددة ناق�سها �خلر�ء و�لأطباء يف 

�لعديد  �سمن  �لأ�سنان  طب  جم��ال 

ومنها  �ملتخ�س�سة  �لعمل  ور���ض  من 

وتاأ�سي�ض  �لأمامية،  �لأ�سنان  ترميم 

�لتحديات  ناجحة:  خا�سة  ع��ي��ادة 

ت�سو�ض  ح���الت  و�إد�رة  و�ل��ف��ر���ض، 

خلطر  �ملعر�سة  �لأط��ف��ال  �أ���س��ن��ان 

�مل�ستخدمة  �لتقنيات �حلديثة  كبري: 

وخمروط  �لأطفال،  �أ�سنان  طب  يف 

�ملحو�سب:  �ملقطعي  �لت�سوير  �سعاع 

�أطباء  وتف�سري�ت  �لأ�سا�سية  �ملبادئ 

�لأ�سنان، �إ�سافة �إىل �لكثري من ور�ض 

�لعمل �لهامة.

الـ31 العالمي لطب األسنان في دورته  السعودي  المؤتمر  العمر يفتتح  د. 
نظمته الجمعية السعودية لطب األسنان وكلية طب األسنان

و�ل�سر�كات  �لتعاون  �إط���ار  يف 

خمتلف  بن  و�لأكادميية  �لعلمية 

ق�سم  نظم  �ل��ط��ب،  كلية  �أق�����س��ام 

يف  �لزمالء  مع  بالتعاون  �لت�سريح 

ق�سم �جلر�حة، ور�سة عمل خا�سة 

بالتدريب �لت�سريحي للمتدربن يف 

برنامج جر�حة �لتجميل و�حلروق 

وذلك  و�لأط���ر�ف،  و�لعنق  للر�أ�ض 

2020م،  يناير   23 �خلمي�ض  يوم 

و��ستفاد منها �أكرث من 20 متدرباً 

�ليحيا  خليل  و�لدكتور  ومتدربة. 

�أن  ���س��رح  �لت�سريح  ق�سم  رئي�ض 

ه���ذه �ل���ور����ض و�ل�������دور�ت ت��اأت��ي 

�لق�سم  ت��وج��ه��ات  م��ع  من�سجمة 

وخططه �لإ�ست�تيجية يف ��ستثمار 

�لإم��ك��ان��ي��ات  و  �لعلمية  �خل���رة 

ميلكها  �ل��ت��ي  و�لتدريبية  �لفنية 

�لق�سم لتعزيز �لتعاون مع �لزمالء 

يف �لأق�����س��ام و�ل��ك��ل��ي��ات وت��وف��ري 

�حتياجات  تنا�سب  تدريبية  بيئة 

�ملتدربن.
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افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن �سلطان �سفري خادم 

بت  التعليم مبعر�ض  وزارة  املتحدة جناح  اململكة  لدى  ال�سريفني  احلرمني 

لندن  الربيطانية  بالعا�سمة  اأقيم  والذي  التعليم،  لتقنيات  الدويل   2020
خالل الفرتة من 22 اإىل 25 يناير.

وجتول �سموه يف املعر�ض مب�ساركة معايل وزير الرتبية والتعليم الإماراتي 

املهند�ض ح�سني بن اإبراهيم احلمادي، ومعايل م�ساعد وزير التعليم الدكتور 

التي  احلديثة  التقنيات  على  �سموه  اطلع  حيث  فهيد،  اآل  �سعود  بن  �سعد 

من  املقدمة  امل�ساريع  وكذلك  املتعددة،  ومبادراتها  التعليم  وزارة  تقدمها 

�سركات تطوير القاب�سة.

جلذب  ال��ع��امل��ي  املحفل  ه��ذا  يف  بح�سورها  التعليم  وزارة  وت��ه��دف 

»تطوير  �سركات  مب�ساركة  واجلامعي،  العام  التعليم  يف  عاملية  ا�ستثمارات 

التعليمية، و�سركة تطوير  القاب�سة«، وهي �سركة تطوير للخدمات  التعليم 

خدمات النقل التعليمي، و�سركة تطوير املباين، بالإ�سافة اإىل �سركة تطوير 

لتقنيات التعليم »تيتكو«.

دولة   146 اأيام،  لأربعة  ا�ستمر  والذي  الدويل،  املعر�ض  �سارك يف هذا 

وح�سره  تعليمية،  و�سركة  جهة   800 من  واأك��ر  العامل،  دول  من خمتلف 

العاملية يف جمال  املعار�ض  اأكرب  ويعترب من  زائر،  األف   34 يقارب من  ما 

تقنيات التعليم وتطورها ب�سكل عام، ويقام �سنوياً �سمن فعالياته العديد من 

الندوات واللقاءات وور�ض العمل واجلل�سات احلوارية يف املجالت املتعلقة 

بال�ستثمار يف التعليم ب�سكل عام.

وراأ�ض وفد وزارة التعليم امل�سارك يف معر�ض بت 2020، نيابة عن معايل 

وزير التعليم، م�ساعد وزير التعليم الدكتور �سعد بن �سعود اآل فهيد، ووكيل 

العام على  امل�سرف  وبع�سوية  املقبل،  الدكتور حممد  العام  للتعليم  الوزارة 

الوزارة  قيادات  من  وعدد  العمري،  عاطف  الدكتور  الروؤية  مكتب حتقيق 

وم�سوؤويل �سركات تطوير املختلفة.

اآل  حممد  ب��ن  حمد  د.  التعليم  وزي��ر  اأك��د 

به  يحظى  ال��ذي  الكبري  ال��دع��م  على  ال�سيخ 

قطاع التعليم يف اململكة من لدن خادم احلرمني 

و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظهما 

الكرمية  الرعاية  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً  اهلل-، 

والهتمام بقطاع التعليم من لدن القيادة تزيد 

من م�سوؤولية الوزارة لتحقيق التطلعات، وتعزيز 

حديثه  يف  التعليم  وزير  وتناول  التعلم.  نواجت 

خليجية  روت��ان��ا  على  ال�����س��ورة«  »يف  لربنامج 

الوزارة،  اأبعاد م�سروعه التطويري الطموح يف 

ومرتكزاته  واأهدافه  امل�سروع  م�ستعر�ساً حجم 

واأولوياته، مو�سحاً اأن امل�سروع يهدف اإىل بناء 

والوطنية،  الإ�سالمية  بالقيم  يتحلى  واٍع  جيل 

الوطنية،  رم���وزه  وي��ق��در  ق��ي��ادت��ه،  ح��ول  وملتف 

وموؤهل  ال�سخ�سية،  ومتكامل  واإيجاد جيل مبدع 

للتعامل مع معطيات الع�سر وم�ستجداته، وميتلك 

واإنتاجها  املعرفة  م�سادر  اإىل  الو�سول  مهارات 

على  ق��درت��ه  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ون�سرها،  وتوظيفها 

النجاح يف م�سمار التناف�ض الدويل.

واأ�سار معاليه يف معر�ض حديثه اإىل �سخامة 

قطاع التعليم الذي ي�سم 6 ماليني طالب وطالبة، 

و516 األف معلم ومعلمة، و70 األف ع�سو هيئة 

تدري�ض، و300 األف اإداري، و47 اإدارة تعليم، و30 

جامعة  و27  تعليم  مكتب  و422  مدر�سة،  األ��ف 

حكومية، و١٥ جامعة اأهلية، ف�ساًل عن الكليات 

الأهلية والتقنية ومعاهد التدريب واملدربني.

وع��ن اأول��وي��ات ه��ذا امل�����س��روع، اأو���س��ح د. اآل 

املعلمني  اإع��داد  يف  تتمّثل  الأه���داف  اأن  ال�سيخ 

الوظيفية،  مكانتهم  وحت�سني  مهنياً  وتطويرهم 

ال��درا���س��ي��ة وزي����ادة حمتواها  وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 

واإ�سالح  التعليمية،  البيئة  وحت�سني  الوطني، 

التعليم الثانوي والتخ�س�سات اجلامعية، وكذلك 

اإىل  املبكرة،  الطفولة  يف  التعلم  فر�ض  زي���ادة 

ال��وزارة  قطاعات  يف  الأداء  كفاءة  زي��ادة  جانب 

اجلامعات،  ويف  الرتبوي(،  الإ�سراف  )املدار�ض، 

البطالة،  وحت��دي  للوظيفة  اجلاهزية  وكذلك 

وزيادة فر�ض التعلم لذوي الإعاقة.

وحول لئحة املعلمني، اأفاد معاليه اأنه مت تاأجيل 

ثقته  على  موؤكداً   ،2020  /7  /1 اإىل  التطبيق 

يف اأن غالبية املعلمني �سيح�سلون على الرخ�سة 

للح�سول على العالوة، ومن يخفق ل �سمح اهلل 

�ستقف معه الوزارة بالتدريب والتاأهيل ليتجاوز 

املعلمني،  يف  ثقته  جم��دداً  الرخ�سة،  اختبارات 

على  موؤكداً  حقوقهم،  عن  الدفاع  على  وحر�سه 

دورهم املحوري يف املنظومة التعليمية.

واأكد د. اآل ال�سيخ اأن نظام اجلامعات خارطة 

طريق للجامعات لكي تكون م�ستقلة بان�سباطية، 

وتعمل على تطوير مواردها وانظمتها الداخلية، 

نافياً  بديناميكية،  الذاتية  م�سوؤولياتها  وممار�سة 

اإيقاف  ح��ول  نقا�ض  اأي  وج��ود  الإط���ار  ه��ذا  يف 

مكافاأة الطالب اأو اإلغاء جمانية التعليم اجلامعي، 

موؤكدا اأن النظام مل ي�سري اإىل اأي من ذلك مطلقاً.

د. اآل ال�صيخ يف حديثه لربنامج »يف ال�صورة«:

الدولة وال وصاية ألحد  التعليم في عهدة 
أفضل« تعلم  »نواتج  ومشروعنا  عليه 

الحتاد  مع  بال�سراكة  التعليم  وزارة  اأعلنت 

ال�سعودي لالأمن ال�سيرباين والربجمة والدرونز 

 »Cyberhub.sa« اإلكرتونية  من�سة  اإط��الق 

لدعم الأندية الطالبية يف اجلامعات ال�سعودية.

وتاأتي هذه املن�سة �سمن اإطار اإعالن مبادرة 

بالأمن  املهتمة  الطالبية  الأندية  وتطوير  دعم 

التي  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال�����س��ي��رباين يف اجل��ام��ع��ات 

للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  �سهدها 

مع  املرزوقي  حامت  الدكتور  والبتكار  والبحث 

لالأمن  ال�سعودي  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ض 

املهند�ض  وال���درون���ز  وال���ربجم���ة  ال�����س��ي��رباين 

التعليم  وزارة  مقر  يف  وذل���ك  ال��ق��ن��ي؛  متعب 

الدكتور  بح�سور  اأ�سبوعني،  نحو  قبل  بالريا�ض 

للتعليم  ال����وزارة  وكيل  اخل��ري��ف  عبدالرحمن 

اجلامعي، والدكتور نا�سر العقيلي وكيل الوزارة 

للبحث والبتكار، والدكتور عودة حممد اجلهني 

ال�سلمي  والدكتور فهد  الوزير،  م�ست�سار معايل 

م�ست�سار وكيل الوزارة للتعليم اجلامعي والدكتور 

القا�سم  ع��ب��دااهلل  والأ���س��ت��اذ  ال�سويلم،  مهند 

حممد  والأ�ستاذ  للت�سويق  الحتاد  رئي�ض  نائب 

الغامدي مدير م�سار الأمن ال�سيرباين.

اجلامعات  يف  امل��ب��ادرة  عمل  ن��ط��اق  وي��رك��ز 

البحثية  امل�����س��اري��ع  اإق���ام���ة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة 

والتطويرية يف جمالت تدعم الأمن ال�سيرباين، 

وتزويد اأع�ساء الأندية الطالبية مبواد تدريبية، 

���س��ه��ادات م��ع��ت��م��دة ل�سقل  واحل�����س��ول ع��ل��ى 

اإىل  بالإ�سافة  العمل،  �سوق  ملواءمة  مهاراتهم 

والطالبات  للطالب  ت��ع��اوين  ت��دري��ب  تن�سيق 

يف  املتخ�س�سة  اجل��ه��ات  اأف�سل  م��ع  بالتعاون 

توفري  يف  وامل�ساهمة  ال�سيرباين،  الأم��ن  جمال 

فر�ض وظيفية للكفاءات من الطالب املتميزين 

يف جمال الأمن ال�سيرباين بعد التخرج.

وت�����س��ت��ه��دف امل��ن�����س��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ط��الب 

يف  لدعمهما  ال�سعودية  اجلامعات  وطالبات 

جمالت تقنية تتعلق بالأمن ال�سيرباين، وتطوير 

الكفاءات الوطنية يف هذا املجال مبا يتوافق مع 

بني  تناف�سية  بيئة  وخلق   ،2030 اململكة  روؤي��ة 

العمل،  �سوق  مع  خمرجاتها  ملواءمة  اجلامعات 

كما �ستتيح املن�سة للم�ستفيدين حقائب تدريبية، 

اإىل  بالإ�سافة  تقنية،  وحت��دي��ات  وم�سابقات، 

توثيق اأن�سطة واإجنازات الأندية الطالبية، ون�سر 

املقالت التقنية عن الأمن ال�سيرباين.

ال�سعودي  الحتاد  ال�سياق خ�س�ض  ذات  ويف 

لالأمن ال�سيرباين ح�ساباً على من�سة تويرت @

املن�سة  م��ع  بالتزامن  يطلق   CyberhubSa
املجتمعي  ال��وع��ي  ن�سر  ب��ه��دف  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

مع  التوا�سل  وتعزيز  ال�سيرباين،  الأم���ن  ع��ن 

التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  والطالبات  الطالب 

الأم��ن  واملهتمني يف جم���الت  اجل��ام��ع��ات،  يف 

ال�سيرباين.

لألمن  أندية طالبية  لتأسيس  مبادرة  إطالق 
السيبراني

حتت �صعار »�صايرب هب«

التعليم تشارك في معرض  وزارة 
»بت لندن 2020«
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انطالق منافسات األولمبياد الثقافي بجامعة الطائف

        

ممثلة  الق�صيم،  جامعة  نظمت 

مبحافظة  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 

الأول  العلمي  »امل��ل��ت��ق��ى  امل��ذن��ب، 

الكلية  مقر  وذلك يف  للريا�صيات«، 

ل��ل��ط��اب، ول��ل��ط��ال��ب��ات يف اأق�����ص��ام 

الطالبات بحي ال�صفراء.

وهدف امللتقى اإىل حتقيق ر�صالة 

الكلية واجلامعة يف البحث العلمي، 

اإليه  تو�صلت  م��ا  اأح���دث  وع��ر���ض 

الريا�صيات،  جم��ال  يف  الأب��ح��اث 

امل�صاركة  روح  تفعيل  اإىل  اإ�صافة 

باجلامعة،  الريا�صيات  اأق�صام  بني 

هيئة  واأع�صاء  الباحثني  وت�صجيع 

التدري�ض بالق�صم والدفع بهم لتطوير 

م�صتقبل الريا�صيات والبحث العلمي 

من  ال�صتفادة  وكذلك  اململكة،  يف 

البارزين يف حتديد  الأ�صاتذة  خربة 

الق�صم  يف  العلمي  البحث  اأولويات 

الوطنية  والبحوث  امل�صاريع  واإجناز 

التي تتما�صى مع احتياجات اململكة 

وحتقق روؤية اململكة 2030.

واأو�����ص����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

بن  نا�صر  الدكتور  باملذنب  والآداب 

حممد ال�صائغ، اأن امللتقى ا�صت�صاف 

يف  املتميزين  الباحثني  من  العديد 

خمتلف جمالت الريا�صيات بجامعة 

الق�صيم، وذلك لتبادل الأفكار حول 

يف  احلالية  البحثية  امل��و���ص��وع��ات 

واإت��اح��ة  وتطبيقاتها،  الريا�صيات 

احل���وار  م��ن  ج��و  لتهيئة  ال��ف��ر���ص��ة 

اخل��ربة  ذوي  الباحثني  ب��ني  البناء 

اإىل  بالإ�صافة  املبتدئني،  والباحثني 

يف  الريا�صيات  معلمي  ا�صت�صافة 

املنطقة لإفادتهم بخربات امل�صاركني 

ال��ري��ا���ص��ي��ات،  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 

تطور  يف  الريا�صيات  دور  وتو�صيح 

العلوم الطبيعية والتطبيقية.

�صملت  امللتقى  حم��اور  اأن  وب��ني 

منها:  التخ�ص�صات  م��ن  ال��ع��دي��د 

والتحليل  التطبيقية،  الريا�صيات 

واجل��رب  وتطبيقاتهما،  والهند�صة 

امللتقى  ا�صتهدف  حيث  وتطبيقاته، 

اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات 

وكذلك  ون�صاء«،  »رج��ال  ال�صعودية 

العليا  الدرا�صات  وطالبات  ط��اب 

ومعلمي  ودك����ت����وراه«،  »ماج�صتري 

مبحافظة  الريا�صيات  ومعلمات 

البحوث  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  امل��ذن��ب، 

بحًثا   35 ع��دده��ا  ب��ل��غ  امل�����ص��ارك��ة 

و17  بحًثا   14 ت�صمل  متخ�ص�ًصا، 

مل�صًقا علمًيا »بو�صرت«، كما ي�صتمل 

ع��ل��ى 4 حم���ا����ص���رات مب�����ص��ارك��ة 

وكليات  اململكة  جامعات  من  ع��دد 

اجلامعة.

ولفت ال�صائغ اإىل اأن امللتقى �صهد 

اإقامة اأربع جل�صات علمية يف اليوم 

الأول، تخللها حفل الفتتاح برعاية 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

يف  ال���داود،  حمد  بن  عبدالرحمن 

جل�صتني  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �صهد  ح��ني 

تقدمي  من  تدريبية  ودورة  علميتني 

باجلامعة  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

بعنوان »اأ�صرار البحث العلمي«.

القرى  اأم  جامعة  وك��ي��ل  افتتح 

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�صات 

القائم باأعمال عمادة املعهد العايل 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لاأمر 

الر�صيني  ال��وه��اب  عبد  ال��دك��ت��ور 

لل�صباط  القيادات«  »تنمية  برامج 

واإدارة  ال�����ص��ك��رت��اري��ة  و»اأع����م����ال 

من�صوبي  م��ن  ل���اأف���راد  امل��ك��ات��ب« 

مبناطق  الأم����ن  دوري����ات  اإدارات 

على  املعهد  ينظمها  الذي  اململكة، 

ل���»٦٠«  تدريبية  اأي��ام  خم�صة  مدى 

م��ت��درب��اً خ���ال ال���ف���رتة م���ن غ��رة 

اخلام�ض  وح��ت��ى  الآخ����رة  ج��م��ادى 

منه.

وت��اأت��ي ه��ذه ال��ربام��ج يف اإط��ار 

جامعة  ب��ه  ت�صطلع  ال���ذي  ال���دور 

امل�����ص��ت��م��ر  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ق���رى  اأم 

م���ع ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات واجل��ه��ات 

اأداء  حت�صني  يف  الفّعال  لاإ�صهام 

من�صوبيها، من خال برامج هادفة 

ال��ربام��ج  وت�صتمل  ومتخ�ص�صة، 

كقيادة  املهارات،  من  العديد  على 

ا�صرتاتيجيات  و�صناعة  التغيري 

ال�صرتاتيجي،  والتفكري  امل�صتقبل، 

الدكتور  واأو�صح  الأزم��ات.  واإدارة 

الربامج  اأن  الر�صيني  عبدالوهاب 

تاأتي يف اإطار ال�صراكة بني اجلامعة 

املختلفة،  واجل��ه��ات  وال��ق��ط��اع��ات 

جامعة  مدير  معايل  بدعم  منوًها 

اأم القرى الدكتور عبداهلل بن عمر 

بافيل لهذه الربامج.

دوريات  اإدارة  مدير  قدم  بدوره، 

العميد  املقد�صة  بالعا�صمة  الأم��ن 

�صكره  ال�صهيمي  �صعد  بن  حممد 

ال��ق��رى  اأم  م��دي��ر ج��ام��ع��ة  مل��ع��ايل 

بافيل  عمر  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

ل��دوري��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وم��دي��ر 

زيد  ب��ن  عبدالعزيز  ال��ل��واء  الأم���ن 

العام  الأمن  مدير  ومعايل  امل�صعد، 

ق��رار  ب��ن  خالد  رك��ن  اأول  الفريق 

احلربي على ما يولونه من اهتمام 

مهارات  لرفع  التدريبي  باجلانب 

كافة  وتذليل  ومتكينهم  املن�صوبني 

العقبات اأمامهم مبا ينعك�ض اإيجاباً 

على م�صتويات الأداء.

ج��ام��ع��ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 

ال����ط����ائ����ف م��ن��اف�����ص��ات 

الأومل���ب���ي���اد ال���ث���ق���ايف يف 

ن�����ص��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة، ال��ت��ي 

ت�صتمر ثاثة اأيام، برعاية 

املكلف  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 

بن  �صعد  الدكتور  الأ�صتاذ 

�صامل الزهراين.

اجلامعة  وكيل  وافتتح 

ل���ل�������ص���وؤون الأك���ادمي���ي���ة 

وال����ت����ط����وي����ر ال���دك���ت���ور 

الأ���ص��م��ري،  عبدالرحمن 

الذي  الأوملبياد  مناف�صات 

احلالية  ن�صخته  ي�صهد يف 

وجودة  عدد  يف  ملحوًظا  ارتفاعا 

م�صاركات الطلبة مقارنة بن�صختيه 

ال�صابقتني.

الطاب  �صوؤون  عميد  واأو���ص��ح 

بندر  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ائ��ف  بجامعة 

يف  الثقايف  اأن  الأوملبياد  البقمي، 

�صقل  اإىل  يهدف  الطائف  جامعة 

يف  طلبة  اجلامعة  مواهب  وتنمية 

روح  وبث  الثقافية،  املجالت  اأبرز 

احل��م��ا���ض وال��ت��ن��اف�����ض ل���دى طلبة 

اجل��ام��ع��ة م��ن خ���ال 17 جم��اًل 

اأج���واء  يف  وف��ن��ًي��ا  واأدب���ًي���ا  ثقافًيا 

تناف�صية.

اأن  اإىل  البقمي  الدكتور  واأ�صار 

امل�صابقة  ت�صمل  الأوملبياد  جمالت 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص��رية، 

واملناظرات، والر�صم الكاريكاتوري، 

والإل����ق����اء، وال�������ص���رح، والأف�����ام 

وامل�صاجلة  واخل���زف،  الوثائقية، 

ال�����ص��ع��ري��ة، وامل�������ص���رح، وال��ر���ص��م 

الت�صكيلي، واخلط العربي، وال�صعر 

والت�صوير  والإن�����ص��اد،  الف�صيح، 

اجلرافيكي  والت�صميم  الت�صكيلي، 

والفنون الرقمية، واأخرًيا الت�صوير 

ال�صوئي.

واأك�����د ع��م��ي��د ���ص��وؤون 

الطاب بجامعة الطائف 

الفعاليات  اإقامة  اأهمية 

ال��ط��اب��ي��ة ع��ل��ى غ���رار 

لأثرها  الثقايف  الأوملبياد 

الطاب،  على  الإيجابي 

م����ع وج������ود امل���ح���ف���زات 

كاجلوائز املالية، وفر�صة 

الطائف  ج��ام��ع��ة  متثيل 

ال��ث��ق��ايف  الأومل���ب���ي���اد  يف 

للجامعات ال�صعودية.

واأع����������رب ال���دك���ت���ور 

ال���ب���ق���م���ي ع����ن ���ص��ك��ره 

ل��ل��ك��ل��ي��ات ك��اف��ة ع��ل��ى ح�����ص��وره��ا 

جميع  يف  املتميزة  وم�صاركاتها 

جم���الت الأومل��ب��ي��اد، مم��ا يعك�ض 

التفاعل الإيجابي البناء بني الطلبة 

وكذلك  جامعتهم،  م��ع  والكليات 

واملوهوبني،  املبدعني  الطلبة  كرثة 

اإىل  الطائف  جامعة  تهدف  الذين 

�صقل مواهبهم وتطويرها.

»ملتقى علمي للرياضيات« بجامعة القصيم

جامعة أم القرى تشارك في تنمية قدرات منسوبي الدوريات

معرض »خير أمة« بالجامعة اإلسالمية
املنورة  باملدينة  الإ�صامية  باجلامعة  املا�صي  الأ�صبوع  انطلقت 

فعاليات معر�ض »خري اأمة« �صمن برامج مبادرة القيم والأخاق.

اإىل  الآخ����رة  ج��م��ادى   10 حتى  ي�صتمر  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  وي��ه��دف 

علمية  وبرامج  تفاعلية  اأن�صطة  خال  من  املجتمع  يف  القيم  تعزير 

عملية،  �صلوكيات  اإىل  القيم  حتويل  يف  ت�صهم  ون��دوات  وحما�صرات 

حيث يفتح املعر�ض اأبوابه اأمام اجلمهور من خمتلف �صرائح املجتمع 

من املواطنني واملقيمني لاأفراد والعائات والأطفال طوال اأيامه يف 

الفرتة ال�صباحية من ال�صاعة ٩ - ١٢ ظهًرا، ويف الفرتة امل�صائية من 

ال�صاعة ٤:٣٠ - ٩:٣٠ م�صاًء.

ويت�صمن املعر�ض عدًدا من الفعاليات والأن�صطة وور�ض العمل، حيث 

يقام عر�ض للقيم بلغات متعددة ت�صهم يف تو�صيع دائرة امل�صتهدفني من 

طاب اجلامعة على اختاف لغاتهم وبلدانهم.

غر�ض  اآليات  عن  الأوىل  للمعر�ض  م�صاحبة  عمل  ور�ض  تُقام  كما 

مع  بالتن�صيق  الطب  مهنة  اأخاقيات  والثانية  للطاب  اأمة  قيم خري 

املركز الطبي اجلامعي والثالثة بعنوان »قيم واأخاقيات خدمة الزوار« 

والرابعة عن قيم واأخاقيات خدمة الزوار باللغات وي�صارك فيها عدد 

من طاب الدرا�صات العليا.

الأوىل يف ال�رشق الأو�سط

تطبيق تقنية »يورو ليفت« بجامعة الملك 
عبدالعزيز

اجلامعي  امل�صت�صفى  يف  ممثلة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  اأثْ���َرت 

اإجنازاتها يف املجال الطبي بتطبيق تقنية »يورو ليفت« احلديثة لأول 

مرة يف ال�صرق الأو�صط لعاج ت�صخم الربو�صتاتا احلميد.

وب��دون  املنظار  بوا�صطة  التقنية  ه��ذه  الطبي  الفريق  وي�صتخدم 

تخدير لعاج بع�ض احلالت املعقدة لت�صخم الربو�صتاتا احلميد يف 

كبار ال�صن كبديل اآمن وبدون م�صاعفات جانبية خطرية عن العمليات 

اجلراحية املعتادة.

وتعد فكرة هذه التقنية مبتكرة عرب زراعة اأجهزة �صغرية جداً ل 

ترى بالعني املجردة يف غدة الربو�صتاتا والتي تقوم باإبعاد ف�صي الغدة 

والتبول  الطبيعي  لو�صعه  البول  جمرى  عودة  وبالتايل  بع�صهما  عن 

ب�صا�صة. واأكد رئي�ض ق�صم جراحة امل�صالك البولية بكلية الطب قائد 

الفريق الطبي الربوفي�صور اأحمد جال ال�صياد اأن تطبيق هذه التقنية 

القيادة  امللك عبدالعزير يف ظل  اإنحاًزا طبًيا جديًدا يف جامعة  يعد 

حديث خلدمة  هو  ما  بكل  والعلماء  اجلامعات  تدعم  التي  الر�صيدة 

املواطن يف هذا البلد املعطاء.

جامعة الجوف تحتضن دورة الحكام 
المستجدين

انطلقت على م�صرح وماعب جامعة اجلوف مبدينة �صكاكا دورة 

احلكام امل�صتجدين، التي ينظمها الحتاد ال�صعودي لكرة القدم، ممثًا 

باللجنة الرئي�صة للحكام، ويحا�صر فيها احلكم الدويل ال�صابق عبداهلل 

القحطاين. وبني رئي�ض جلنة احلكام الفرعية مبنطقة اجلوف اأحمد 

بن الأ�صمر الرويلي اأن الدورة التي التحق بها اأكرث من 50 �صاباً ت�صتمر 

ل� 3 اأيام، يخ�صع بعدها املتقدمون لختبار نهائي قبل اعتمادهم من 

الحتاد ال�صعودي لكرة القدم.

وت�صعى اللجنة الفرعية بالتعاون مع اللجنة الرئي�صة ومكتب هيئة 

الريا�صة باملنطقة لت�صاع قاعدة احلكام باملنطقة والهتمام باحلكام 

الواعدين.

تأخير الدوام الرسسمي بجامعة الحدود 
الشمالية

اأعلنت جامعة احلدود ال�صمالية عن تاأخري الدوام الر�صمي للطاب 

باملحافظات  وفروعها  عرعر  مبدينة  اجلامعة  ومن�صوبي  والطالبات 

الربد  ملوجة  نظراً  املا�صي،  الأ�صبوع  طوال  �صباحاً  التا�صعة  لل�صاعة 

ال�صديد التي ت�صهدها املنطقة .

واأ�صار معايل اجلامعة الدكتور حممد ال�صهري اأن ذلك ياأتي مراعاة 

ل�صامة الطاب والطالبات ومن�صوبيها.

بدء استقبال المشاريع البحثية بجامعة نجران
بداأت عمادة البحث العلمي بجامعة جنران ا�صتقبال طلبات التقدم 

للعام  التا�صعة  مرحلتها  يف  ال�صنوية  البحثية  امل�صاريع  مبقرتحات 

اجلامعي 1442/1441ه�، وي�صتمر لغاية 28 فرباير2020م.

واأو�صح عميد البحث العلمي بجامعة جنران الدكتور ماطر حمن�صي، 

األ  منها  البحثية،  امل�صاريع  ا�صتقبال  يف  �صروطاً  حددت  العمادة  اأن 

يتجاوز عدد الباحثني يف املقرتح البحثي الواحد ثاثة باحثني �صامًا 

الفنيني، كما اأنه ل ي�صرتط عدداً معيناً يف الن�صر النهائي، ويف حال 

تعرث الباحث الرئي�صي اأو اأحد الباحثني امل�صاركني يف املقرتح البحثي 

قبول  يتم  فلن  ال�صابقة  املدعومة  للبحوث  البحثية  ال�صلفة  �صداد  يف 

املقرتح البحثي للمرحلة احلالية، اإ�صافة اإىل تعبئة حقول ال�صتمارة 

كاملة وبالطريقة ال�صحيحة.



ثمرة العراقيل 
يف كل مرة يقف �أمام عرثة تو�جهه، ي�ست�سلم لها ويظن �أنه ال خمرج 

للطريق الأمنياته والأهد�فه، يعتقد �أن �حلل �لوحيد هو �ال�ست�سالم، يكف 

�أهد�فه  يتخلى عن  و�ملحاولة جمدد�ً،  و�لكفاح  و�ال�ستمر�ر  �ملو�ظبة  عن 

ب�سرعة، ال ي�سرب وال ي�سلّم �أمره لربه بعد بذل �الأ�سباب.

�لظروف  هذه  باأن  متنا�سياً  و�لظروف،  و�لنا�س  �حلياة  يلوم  يبد�أ  ثم 

و�لعر�قيل �لتي تو�جهه ت�سنع بد�خله �سيًئا جمياًل، ترتب فو�ساه �لعقلية 

و�لروحية، ت�ساعده يف �أن يكون �أكرث حكمة و�سرب�ً و�إمياناً. 

لي�س �لهدف من �لعر�قيل �إيقافك، �أحياناً �لهدف منها �أن ت�ستعد جيد�ً، 

�أو تتاأكد من نف�سك  باأنك فعاًل ر�غٌب للذي مت�سي �إليه، ومتهيٌئ ال�ستقباله 

يف حياتك، و�أحياناً يكون �لهدف منها �أن تفهم ذ�تك وم�ساعرك و�الآخرين. 

�أي�ساً هناك كنوز ومهار�ت و�إمكانات د�خل كل �إن�سان؛ حان �لوقت لنف�س 

�لغبار عنها و�لك�سف عنها، قد يعتقد �الإن�سان �أنه ال ميتلك �أي قوة ذ�تية 

حتى تو�جهه عر�قيل ويتمكن من تخطيها بكل �سجاعة؛ حينها تزيد لديه 

�لثقة بالنف�س وتتغري �ل�سورة �لذ�تية �ل�سلبية �لتي يت�سورها عن نف�سه.

ذّكر نف�سك د�ئماً �أن �هلل ال يكلف نف�ساً �إال و�سعها، و�أنت قادر على �أن 

تتجاوز كل ما يعرقلك، وقادر �أن ت�ستخدم كل ذلك وتوظفه ل�ساحلك وترى 

�لثمرة �ملخباأة يف د�خله، �خليار يعود لك.

نورة �لبقمي 

طالبة در��سات عليا ق�سم تقنيات �لتعليم- كلية �لرتبية

على  مي��ر  طبيعي،  ج��زء  �لف�سل 

�الإن�����س��ان ف��ى م��ر�ح��ل ع��دي��دة من 

م�سرية حياته فى خمتلف �ملجاالت، 

للف�سل  �إدر�كنا  عملية  تختلف  لكن 

�لتعامل  وكيفية  الآخ��ر  �سخ�س  من 

معه.

�لف�سل  �إد�رة  على  �لقدرة  وتعد 

عقلية  لتطوير  �الأ���س��ا���س��ي  �ملفتاح 

من  �خل�����وف  وال جت��ع��ل  �ل��ن��ج��اح 

هو  عقلك  ع��ل��ى  �لف�سل  �سيطرة 

نهاية �حلياة بل �عتربها جتربة من 

جتارب حياتك.

بال�سجاعة  تتحلى  �أن  يجب  كما 

على  و�النفتاح  �لفر�س  ال�ستغالل 

الأن  �جلديدة،  و�لتحديات  �لتجارب 

ه�����ذة ه����ي ط��ب��ي��ع��ة 

من  يتعلم  �الإن�����س��ان، 

جتاربه �لفا�سلة �أكرث 

من �لناجحة.

ومي����ك����ن حت��وي��ل 

جن��اح  �إىل  �ل��ف�����س��ل 

م����ن خ�����الل ت��غ��ي��ري 

�لنمطية  �الأف����ك����ار 

�خل��ا���س��ة ب��ال��ن��ج��اح 

فهم  عليك  و�لف�سل، 

�أدت  �لتى  �الأ�سباب 

�إىل �لف�سل وتفاديها 

م�ستقباًل.

�لنا�سج  �الإن�سان 

فى  و�ل�سعف  �لقوة  مو�طن  يعرف 

وق��در�ت��ه  �إمكانياته 

ويتكيف معها ويطور 

يحقق  م���ا  وي��ع��ال��ج 

ل��ه �ل��ن��ج��اح، و�إل��ي��ك 

�ملوؤدية  �الأمور  بع�س 

للف�سل.

�لثقة  ع���دم  �أوالً 

و�ل��ق��در�ت  بالنف�س 

ثانيا  متتلكها،  �لتى 

�����س����وء �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

و�ل��ت��ن��ظ��ي��م وع����دم 

�الأول��وي��ة  �إعطائهما 

فى بد�ية �أي م�سروع، 

يف  �الن��خ��ر�ط  ثالثا 

و�حد،  زمني  بوقت  مهمة  من  �أكرث 

فيقع  �ل��رتك��ي��ز  عملية  يقلل  وه���ذ� 

و�ل�سعور  �الإح�سا�س  ر�بًعا  �لف�سل، 

تف�سل  �سوف  باأنك  �مل�سبق  �ل�سلبي 

وهذ� يوؤثر �سلًبا على �لهمة و�لعطاء 

فيحدث �لف�سل غري �ملربر.

ت�ست�سلم  ال  �ل��ن��ج��اح  ولتحقيق 

للتجارب غري �لناجحة، �أي�ًسا �أحط 

�الأ�سخا�س  م��ن  مبجموعة  نف�سك 

�الإيجابي  �ملتفائل  �لتفكري  �أ�سحاب 

د�ئما، �جعل من جتارب �لنجاح �لتى 

لك  ي�سيء  نرب��ساً  �سابقا  حققتها 

طريقك فى كل م�سروع تقدم عليه، 

ال تخ�س �الإبد�ع �لفكري، كن مع �هلل 

د�ئما ت�سل وت�سعر بالنجاح �لد�ئم.

كلية �ل�سياحة و�الآثار

�حل�سنة  �ملمار�سات  وج��دت  �إذ� 

ج��ودة  حتققت  �ل�سخ�س  �أد�ء  يف 

�ل�سيء �لذي يقوم به، وعلى �جلميع 

تنه�س  �لتي  �ملمار�سات  تلك  تعزيز 

باملجتمع. على �سبيل �ملثال يف جمال 

�الأدو�ت  ت��وف��رت  م��ا  متى  �لنظافة 

فاإن  يعترب،  و�لت�سريعات  و�ملعد�ت 

�جليدة  �ملمار�سات  �سيتبنى  �جلميع 

بيئة  على  حفاًظا  �ملكان  نظافة  يف 

و�إال  ج��ي��دة  ع��ام��ة  و�سحة  �سليمة 

عوقب على ذلك.

يف  و�ملمكنات  �الإم��ك��ان��ات  �أي�ًسا 

نحو  كبري  دور  لها  �لتعليم  جم��ال 

من  وذلك  و�الإب��د�ع،  �لتميز  م�سرية 

و�لتو�سيفات  �لت�سريعات  خ��الل 

توؤول  �لتي  �ملمار�سات  لكل  �لدقيقة 

�إىل تقدم وجودة �لرب�مج �لتعليمية، 

وم��ن هنا جن��د �ملُ��خ��رج ���س��و�ء كان 

جودة  ذ�  بحًثا  �أو  كتاًبا  �أو  خريًجا 

عالية.

�أث��ن��اء  �ل��ط��الب  وتعليم  ت��دري��ب 

�ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة وتوعيتهم 

على �ملمار�سات �جليدة يف �الأد�ء هو 

�لعاملية،  �إىل  و�لتقدم  �لنجاح  �سبيل 

لي�سبح �لت�سرف و�ل�سلوك و�لتفكري 

يف ك��ي��ف��ي��ة �الإج�������ادة و�ل��ت��ح�����س��ن 

و�ل��ت��م��ي��ي��ز م��ن خ���الل �مل��م��ار���س��ات 

يف  عامة  ثقافة  و�ل�سليمة  �حل�سنة 

�لبيت و�ل�سارع و�لعمل.

�مل���ج���االت  ���س��ت��ى  وك����ذل����ك يف 

يتمتع  و�مل��خ��دوم  �خل���ادم  �حلياتية 

بتلك �الآليات و�ل�سفات و�ملمار�سات 

�ل��ت��ي تكمن يف  و�مل��م��ي��زة  �جل��ي��دة 

�ملمار�سات  وتعترب  تفكريه  منظومة 

�لف�سلى يف �الأد�ء م�سوؤولية �جلميع 

و�مل�سوؤول،  و�ملوؤ�س�سة  و�ملعلم  �الأب 

فاجعل �أد�ءك متميز�ً لتنعم بالتقدم 

و�لرخاء.

�ملكان  يف  �أنف�سنا  ن�سع  هنا  من 

�إىل  م��ن��ه  ننطلق  ح��ت��ى  �حل��ق��ي��ق��ي 

جميع  يف  و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  �ل���ري���ادة 

�مل��ج��االت �أك��ادمي��ي��ة ك��ان��ت �أو غري 

و�جل��ودة  تطوير  فالتح�سن  ذل��ك، 

وطنية  مهنية  و�مل�سوؤولية  م�سوؤولية، 

ت��دري��ب  �أن  ���س��ك  وال  م��وؤ���س�����س��ي��ة، 

ومترين �لن�سء على تلك �ملمار�سات 

�أي موؤ�س�سة  �ل��دور �الأك��رب يف جناح 

�لف�سلى  �ملمار�سات  كانت  ما  متى 

ُمتبعة.

د. ع�سام ناجح �سلقامي

كلية �لعلوم - ق�سم �لنبات 

و�الأحياء

تعجز  �أمور  معك  �أحياناً حتدث 

�الأم��ر  ب��د�ي��ة  يف  �سببها  فهم  ع��ن 

وما  معي  حدثت  مل��اذ�  وتت�ساءل: 

هو �خلري ور�ءها؟ وحتتار هل هو 

�بتالء ملحبة �هلل لك �أم عقاب منه، 

خوف و�سيق، وتخرج �أمامنا جملة 

ملاذ� �أنا؟

ل��ت��ل��وح ل��ك �الأق������د�ر ب��ح��و�دث 

�ملا�سي  �أهمك يف  �لذي  جتعل من 

يخيب  وق��د  �حلا�سر،  يف  ي�سرك 

بالن�سبة  كان  �سديق  �أف�سل  ظنك 

ي�سندك  لغريب  �سكو�ك  لتبث  لك 

»عو�س  �سديق  �أف�سل  هو  وي�سبح 

جميل«.

ذهابك يف  و�لد�ك  يرف�س  وقد 

من  ك��ان  ح��ادث  م��ن  فتنجو  رحلة 

»عو�س  حياتك  ينهي  �أن  �ملمكن 

جميل«.

وق���د ي��ف�����س��د زو�ج����ك ل��ي��اأت��ي��ك 

�لتي  ق�سته  ويحكيك  �آخ��ر  �ساب 

ع�ست مثلها فتلب�س ثوب �لن�سيحة 

و�أجرها »عو�س جميل«.

مليئة  ح���ي���اة  ت��خ��و���س  ورمب�����ا 

لتكون  �هلل  ليهيئك  بال�سعوبات 

�سند�ً للنا�س »عو�س جميل«.

�أو  مبر�سك  �هلل  يبتليك  وق��د 

من  ليطهرك  �أبنائك  �أحد  مبر�س 

ذنوب لن تتحمل وزرها يف �الآخرة 

وي��ج��زي��ك ع��ل��ى ذل����ك ح���ب���اً منه 

وطهارة وثو�باً »عو�س جميل«.

�إال  �جلميل  �ل��ع��و���س  ه��ذ�  وم��ا 

وتعجز  �خلفية،  �هلل  �أل��ط��اف  م��ن 

��ستيعابها،  على  �ل�سيقة  ب�سريتنا 

وكم هلل من لطف خفي!

مكتبة �مللك �سلمان �ملركزية

�ل�سابقتن  �ملقالتن  يف  تناولت 

�عتاد  وكما  �ل�سيا�سة،  علم  �أوه��ام 

لهم،  بالوفاء  ملتزم  ف��اأن��ا  ط��الب��ي، 

و�الإجابة عن ت�ساوؤالتهم، وخ�س�ست 

كيفية  وط��رح  لالإجابة  �ملقال  ه��ذ� 

بعلم  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأوه������ام  م��ع��اجل��ة 

�ل�سيا�سة.

ط��الب  ��ستقطاب  �أول���ه���ا:  ل��ع��ل 

وخلًقا،  علًما  متميزين  »طالبات« 

لديهم �سرب �لباحثن وقوة �ملقاتلن 

يف �لتعليم و�لتعلم.

»�لعلوم  تخ�س�س  ح��ب  ثانيها: 

�ل�سيا�سية« ليح�سن �لعطاء فيه، وال 

يكل �أو ميل من �لتعليم و�لتعلم فيه، 

و�لتفاعل  �الأ�سئلة  لطرح  وي�سعى 

بحب و�حرت�م مع زمالئه و�أ�ساتذته 

و�لبيئة �لتي يعي�س فيها.

ث��ال��ث��ه��ا: ع���دم �ك��ت��ف��اء �ل��ط��ال��ب 

ملطالعة  و�ل�سعي  تقليدي،  مبقرر 

�جل��ام��ع��ات  م���ع  �مل����ق����رر�ت  ذ�ت 

�مل���رم���وق���ة ح����ول �ل���ع���امل، ل��ي��ك��ون 

يتو�كب  ومبا  �مل�سوؤولية،  قدر  على 

ف�سلبها   2030 �ململكة  روؤي���ة  م��ع 

�ملجتمع  نه�سة  وغايتها  �مل��و�ط��ن، 

�لتفوق  ي�ستحق  �ل���ذي  �ل�����س��ع��ودي 

و�لتقدم للو�سول �إىل م�ساف �لدول 

�مل��ت��ق��دم��ة، وه���و ما 

�أر����س  ع��ل��ى  يتحقق 

كل  ويعي�سه  �ل��و�ق��ع 

ه��ذه  ع��ل��ى  من�سف 

�ل���ب���ق���اع �ل��ط��اه��رة 

هو  م���ن  ي���ر�ه���ا  �أو 

خارجها.

�لتدريب  ر�بعها: 

ث����م �ل����ت����دري����ب ث��م 

فرت�ت  يف  �لتدريب 

�الإج��ازة، ويف �الأي��ام 

بها  ي��وج��د  �ل��ت��ي ال 

لتعزيز  حما�سر�ت؛ 

ولطرح  �مل�ستوى،  وحت�سن  �ملهار�ت 

م��زي��د م��ن �الأ���س��ئ��ل��ة، و�ل��ب��ح��ث عن 

�إجابتها لدى هيئة �لتدري�س �ملنتقاة 

يف �لكلية �لعريقة »�حلقوق و�لعلوم 

�ل�سيا�سية«.

خام�سها: �أن يتجاوب مع دعو�ت 

�لقيادة �حلكيمة للوطن يف �لتفاعل 

م���ن خ����الل �الأن����دي����ة �ل��ط��الب��ي��ة، 

و�الأن�سطة �ملجتمعية و�لتطوعية.

�ساد�سها: �أن يتقن �لطالب مهارة 

�الإن�سات ملن يتحدث، وعدم �لت�سرع 

�لتفكري  و�ل���رتوي يف  �الإج��اب��ة،  يف 

و�لرد، وعدم �لرتدد يف �ال�ستف�سار 

�أو  ل��ال���س��ت��ي�����س��اح 

�سحة  م���ن  �ل��ت��اأك��د 

�لر�أي.

ينقل  �أن  �سابعها: 

تعريف علم �ل�سيا�سة 

من  �إىل  �ل�����س��ح��ي��ح 

ح���ول���ه، وي��ت��ج��اوب 

معهم، برحابة �سدر، 

و�لتاأكيد  �أفق،  و�سعة 

على �أن �الإن�سان منذ 

�لتاريخ ي�سعى  مطلع 

ل��ت��ح�����س��ن ح��ي��ات��ه، 

ور�����س����م م�����س��ت��ق��ب��ل 

�أف�������س���ل، م���ن خ����الل ن��ظ��ام حكم 

يحقق هذه �لتطلعات، ومن ثم، فهو 

�سيا�سي بالطبع.

ثامنها: �ل�سعي لت�سحيح �ل�سورة 

�ملجتمعية من خالل ت�سويق برنامج 

بحملة  و�لقيام  �ل�سيا�سية،  �لعلوم 

م�سامينه  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

�مل��ت��م��ي��زة، و����س���رورت���ه �مل��ل��ح��ة يف 

�لفرتة �حلالية �لتي مير بها �لعامل 

�ل�سباب  توعية  �أج��ل  م��ن  �لعربي؛ 

قياد�تهم،  و�ح��رت�م  دولهم،  باأهمية 

و�مل�ساركة  �ل��ذ�ت،  لتطوير  و�ل�سعي 

لتحقيق  عالية؛  بفعالية  �ملجتمع  يف 

من  يبذل  �لتي  �ملن�سودة،  نه�سته 

�أجلها �لغايل و�لنفي�س.

خريجي  ����س��ت��ق��ط��اب  ت��ا���س��ع��ه��ا: 

�أث���رو�  �ل��ذي��ن  �ل�سيا�سية  �ل��ع��ل��وم 

�حلياة و�ملجتمع، ليكونو� مبثابة قوة 

�إيجابية ود�عمة ل�سبابنا �لطالب يف 

�الأجيال،  تو��سل  ولتاأكيد  �جلامعة، 

و�ال�ستفادة من خرب�ت �ل�سابقن.

�لعلوم  ط���الب  ع��ل��ى  ع��ا���س��ره��ا: 

ب��ه��ذ�  ي���ف���خ���رو�  �أن  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

�ختيارهم  �أن  ويتاأكدو�  �لتخ�س�س، 

�ملتميز،  �لتخ�س�س  ل��ه��ذ�  م��وف��ق 

تثقيف  يف  ي�ساهمو�  �أن  وعليهم 

�لتخ�س�سات  يف  زمالئهم  وتوعية 

وجامعتهم  لكليتهم  وف��اء  �الأخ���رى؛ 

وجمتمعهم.

�أق��دم  �أن  ح��اول��ت  �خل��ت��ام،  ويف 

يف  ت�سهم  ق��د  �لتي  �الأف��ك��ار  بع�س 

معاجلة �الأوهام �لتي �لت�سقت بعلم 

بيد  يًد�  بن طالبي  و�أنا  �ل�سيا�سة، 

�ساحلن،  مو�طنن  منهم  لن�سنع 

و�ملجتمع  و�جلامعة  للكلية  خدمة 

�لذي ننتمي �إليه.

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية �حلقوق 

و�لعلوم �ل�سيا�سية

الرأي36 8
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عبداهلل الشمراني
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

اهتمام متزايد وم�ستمر

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�لفرتة  خالل  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  عكفت 

�العتماد  ملعايري  �مل��ط��ورة  بالن�سخة  �الهتمام  على  �ملا�سية 

�العتماد  ملعايري  �مل��ط��ورة  و�لن�سخة  �ملوؤ�س�سي،  �الأك��ادمي��ي 

�لتعليم  تقومي  هيئة  �أ�سدرتهما  �للتن  �لرب�جمي  �الأكادميي 

و�الع��ت��م��اد  للتقومي  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يف  ممثلة  و�ل��ت��دري��ب، 

كبرًي�  �هتماماً  �لتطوير  هذ�  �لوكالة  �أول��ت  حيث  �الأكادميي، 

بتعديل  قامت  �لوكالة  �أن  منها  نذكر  ولعلنا  �سور،  عدة  �أخذ 

يف خطتها و��ستعد�د�تها �ملتعلقة بتجديد �العتماد �الأكادميي 

�ملوؤ�س�سي للجامعة عام 2024م، وهو �الأمر  �لذي تطلب و�سع 

تكون  �أن  خاللها  من  �جلامعة  ت�سمن  جديدة  عمل  حم��اور 

جاهزة مب�سيئة �هلل لتجديد �العتماد �الأكادميي �ملوؤ�س�سي لها، 

وكذلك ن�سر �لوعي بهذه �ملعايري با�ستخد�م �لو�سائل �ملتعددة، 

�لرب�جمي  �الأكادميي  لالعتماد  �ملطورة  باملعايري  يتعلق  وفيما 

فقد �أخذ �الهتمام به عدة �سورة كان منها: �أن �لوكالة عملت 

لوحد�ت  �لفني  �لدعم  بتقدمي  �ملخت�سة  وحد�تها  خالل  من 

�جلامعة وفق هذه �ملعايري �ملطورة، كما حر�ست �لوكالة على 

�لدعم  خدمات  لتقدمي  �ملعتمدين  �ملر�جعن  جمل�س  تاأهيل 

ذلك  �إىل  �إ�سافة  �ملعايري،  هذه  وفق  �جلامعة  لوحد�ت  �لفني 

خا�سة  �جلامعة  كليات  من  للم�ساركن  تدريباً  �لوكالة  قدمت 

�لذي من  �الأمر  �ملطورة، وهو  �ملعايري  �لعمل وفق  �آليات  على 

خالله تعاطت وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير ب�سكل �سريع 

مع هذه �ملعايري، �إ�سافة �إىل �مل�ساركة �ملتتالية يف �الجتماعات 

و�العتماد  للتقومي  �لوطني  �ملركز  يعقدها  �لتي  �لعمل  وور�س 

فخالل  فقط،  �حلد  هذ�  عند  �الأم��ر  يتوقف  ومل  �الأكادميي، 

�الأيام �لقليلة �لقادمة تعقد �لوكالة مب�سيئة �هلل �مللتقى �ل�سنوي 

�لثالث لوكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير مب�ساركة عدد كبري 

من وحد�ت �جلامعة، وقد حر�ست �لوكالة على �أن يكون �سعار 

هذ� �مللتقى �لتح�سن �مل�ستمر تاأكيًد� على حر�س �لوكالة على 

عمليات �لتح�سن و�لتطوير �لذي ال يتوقف، ويف هذ� �مللتقى 

�ملعايري  وفق  �لعمل  �آليات  يف  متخ�س�سة  عمل  ور�سة  يعقد 

برنامج  يت�سمن  كما  �لرب�جمي،  �الأكادميي  لالعتماد  �ملطورة 

�ملركز  يقدمها  �ملعايري  هذه  متخ�س�سة عن  �مللتقى حما�سرة 

�لوطني للتقومي و�العتماد �الأكادميي. 

�جلامعة  وكالة  �هتمام  مدى  عن  يك�سف  �لذي  �الأم��ر  وهو 

للتخطيط و�لتطوير مبو�كبة �جلامعة ووحد�تها لهذه �ملعايري 

�ملطورة، �سو�ء ما يتعلق منها باالعتماد �الأكادميي �ملوؤ�س�سي، �أو 

�العتماد �الأكادميي �لرب�جمي، وذلك حر�ساً من �جلامعة على 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  ودعم  �لب�سرية،  بكو�درها  �الرتقاء 

على  و�ملحافظة  منها،  للعديد  �لفني  �لدعم  تقدمي  من خالل 

ت�سدر �جلامعة للجامعات �ل�سعودية يف عدد �لرب�مج �ملعتمدة 

�أكادميياً وتهيئة �جلامعة لتجديد �عتمادها �ملوؤ�س�سي ومو�كبة 

كل تطوير.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

إدارة الخوف.. من الفشل لتحقيق النجاح

الممارسات الفضلى أساس التقدم

وكم للِه من لطٍف خفي

كيفية عالج أوهام علم السياسة

د. أحمد خميس

َُ



تكاليف المقررات الدراسية
�إعد�د: قما�ش �ملني�سري - �سميح �آل �سميح

يرى عدد كبري من �لطالب و�لطالبات �أن تكاليف �ملقرر�ت �لدر��سية 

»كتب، مذكر�ت، �أدو�ت« باهظة وت�ستهلك جزء�ً كبري�ً من ميز�نية �لطالب 

ومكافاأته، وعلى �سوء ذلك يطالب برت�سيد �ملطالبات �أو زيادة �ملكافاآت، 

بينما يرى عدد �آخر �أن تلك �لتكاليف منا�سبة ول حتتاج لإعادة نظر..

منا�سبة

�سعود �لر�سيد، كلية �لهند�سة، ق�سم �لهند�سة �لعامة، �مل�ستوى �لر�بع، 

�لدر��سية معتدلة ومنا�سبة وغري باهظة من  �أن تكاليف �ملقرر�ت  يرى 

وجهة نظره، بل تعد �أقل من �ملتو�سط.

اأقل من املتو�سط

�أي�ساً وليد عبد�هلل �لتويجري، كلية �لهند�سة، ق�سم �لهند�سة �لعامة، 

وغري  منا�سبة  �لدر��سية  �ملقرر�ت  تكاليف  �أن  يعتقد  �لر�بع،  �مل�ستوى 

باهظة و�أقل من �ملتو�سط.

حقيبة الطالب

ع��ب��د�هلل خ��ال��د �آل ���س��ع��ود، ك��ل��ي��ة �ل��ع��م��ارة 

و�لتخطيط، ق�سم �لعمارة وعلوم �لبناء، �مل�ستوى 

�لثامن: تعد تكاليف �ملقرر�ت �لدر��سية متو�سطة 

كما �أن يف �أول م�ستوى يتم ت�سليم حقيبة للطالب 

فيها �لأدو�ت �لالزمة.

غري باهظة

�إد�رة  كلية  �ل��ر���س��ي��دي،  �أح��م��د  ي��رى  ك��ذل��ك 

�أن  �ل�سابع،  �مل�ستوى  �ملحا�سبة،  ق�سم  �لأعمال، 

�ملتو�سط  من  �أق��ل  �لدر��سية  �ملقرر�ت  تكاليف 

»�أي غري باهظة«.

تكاليف مرتفعة

من جانبه عرب ريان عبد�هلل �لغامدي، كلية �للغات و�لرتجمة، ق�سم 

�ملقرر�ت  تكاليف  باأن  �عتقاده  عن  �ل�سابع،  �مل�ستوى  �لفرن�سية،  �للغة 

مع  متنا�سبة  وغري  مرتفعة  تعد  و�ملذكر�ت،  �لكتب  فيها  مبا  �لدر��سية 

�ملكافاأة.

غري كافية

�ملقرر�ت  تكاليف  �لعربية:  �للغة  ق�سم  �لآد�ب،  كلية  �لبقمي،  دمية 

�ملقربات  زميالتي  وتقييم  لتقييمي  بالن�سبة  و�ملكافاأة  باهظة  �لدر��سية 

�إ�سافية لكي نكون على خط  200 ريال  غري كافية ونحتاج ما يقارب 

�ملو�زنة.

تكلفة متو�سطة

�لتخرج:  و�سك  على  �لثامن،  �مل�ستوى  �لآد�ب،  كلية  �ل�سيخ،  �أ�سماء 

�لتكاليف تختلف من كلية لكلية ومن ق�سم لق�سم ومن �سخ�ش ل�سخ�ش 

وبالن�سبة للكتب و�ملقرر�ت �أرى �أن تكلفتها متو�سطة و�ملكافاأة كافية ن�سبياً.

ت�ستنفد مكافاأتي

�أنها  �أرى  بالن�سبة يل  �لعربية:  �للغة  �لعنزي، كلية �لآد�ب، ق�سم  �أمل 

و�ملذكر�ت  �ملقرر�ت  تكاليف  تق�سي  حيث  مكافاأتي،  وت�ستنفد  مكلفة 

و�لكتب على كل �ملكافاأة ول يزيد منها �سيء يل �أبًد�.

نحتاج دعمًا

�لتكاليف  �لر�بع:  �مل�ستوى  و�لرتجمة،  �للغات  كلية  �خلريجي،  تال 

بجانب  و�ملقرر�ت  �لكتب  نفقات  لتغطية  كافية  غري  و�ملكافاأة  مرتفعة 

�لنفقات �ل�سخ�سية، مبعنى �أين �أحتاج من �لبيت م�سروفاً ودعماً مادياً 

م�ستمر�ً.

ال تكفيني

�لتكاليف مرتفعة و�لأ�سعار يف ت�ساعد و�ملكافاأة غري  �لدريبي:  فلوة 

كافية لالأ�سف، مما يجعلني �أحتاج ملبالغ مالية من �ملنزل با�ستمر�ر.

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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 العدد 1363 - الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 2 فرباير 2020م

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ي��ع��ي�����ش �ل���ع���امل �ل���ي���وم ع��ومل��ة 

�لإعالم  �سر�سة يف ظل  تكنولوجية 

على  كبري  ب�سكل  �أث��ّرت  �لرقمي، 

ثقافة �ملجتمعات �لأخرى، و�لرت�ث 

�لثقايف -بكل �أ�سكاله- لي�ش مبناأى 

�لتكنولوجية  �لتاأثري�ت  ه��ذه  عن 

�لتي م�ست جميع جمالت �حلياة، 

ب��ل �إن���ه �لأك���ر ع��ر���س��ة وخ��ط��ورة 

لرت���ب���اط���ه ب���ال���ه���وي���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

هذه  ظل  يف  وخا�سًة  للمجتمعات، 

�ملرحلة �ملعقدة و�ملتعددة �جلو�نب، 

�لتي ت�سهد منو قطاعات �لإعالم، 

جديدة،  �إعالمية  و�سائل  وظهور 

غالبية  و�أ�سركت  نف�سها  فر�ست 

حمتوياتها،  ���س��ي��اغ��ة  يف  �ل��ن��ا���ش 

م�سدًر�  �أ�سحت  كونها  جانب  �إىل 

�لتو��سل  كو�سائل  للمعلومة  هاًما 

مثال على  �أب�سط  لعل  �لجتماعي. 

�لو��سع  �لن��ت�����س��ار  �ل��ت��اأث��ري،  ه��ذ� 

�لتي  �ل�سريعة  �ل��وج��ب��ات  لثقافة 

ط��غ��ت ع��ل��ى من��ط ح��ي��اة �ل��ن��ا���ش، 

مطاعم  ��ستحو�ذ  يف  فقط  لي�ش 

�ل���ع���الم���ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��غ��رب��ي��ة 

ورغ��ب��ات��ه��م  �ل��ن��ا���ش  �أذو�ق  ع��ل��ى 

و�ملن�سف  �خل��م��ري  ح�����س��اب  ع��ل��ى 

من  وغريها  و�حلمي�ش  و�حلنيني 

بل  �ل��رت�ث��ي��ة،  �ل�سعبية  �مل��اأك��ولت 

حميمية  �ختفاء  �إىل  ذل��ك  ت��ع��ّدى 

كانت  �لتي  �لجتماعية  �لعالقات 

حيث  �لطعام،  مو�ئد  على  تظهر 

�لتي   - �ل�سريعة  �لوجبات  ق�ست 

لفرت�ت  �جللو�ش  للزبائن  تتيح  ل 

�لجتماعي  �لنظام  على   - طويلة 

يف �ل��ت��ف��اع��ل �مل��ب��ا���س��ر ب��ن �أف���ر�د 

�لو�حدة. �لعائلة 

كبري  ب�سكل  �لإعالم  �ساعد  لقد 

بد�خل  �لعوملة  ظ��اه��رة  تغلغل  يف 

�سرًخا  بذلك  حمدًثا  �ملجتمعات، 

ك��ب��رًي� ب��ن �لأف���ر�د وت��ر�ث��ه��م، وما 

�إ�سكالت عميقة  ذلك من  نتج عن 

�لقيمّية  و�مل��ن��ظ��وم��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  يف 

�لأ�سيلة للرت�ث �لذي يحوي كل ما 

�أ�سكال  من  و�ل�سعوب  �لأمم  خلّفته 

وفكرية. وفنية  ثقافية 

باإلغاء  �لبع�ش  يتهمنا  ل  وحتى 

ل���الإع���الم على  �ل���ف���اع���ل  �ل�����دور 

�سنن�سف  فاإننا  �لرت�ث،  مقت�سيات 

�لإع���الم م��ن خ��الل �لإ���س��ارة �إىل 

�ل��ع��الق��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب���ن �لإع����الم 

تفاعلية  ع��الق��ة  وه���ي  و�ل����رت�ث، 

�لآخ��ر،  منهما  كل  يخدم  متبادلة 

�ل���رت�ث  ي�ستفيد  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  �إذ 

ب�سكل  �ل��و���س��ول  يف  �لإع���الم  م��ن 

و�لتعريف  �جلماهري  �إىل  �أو���س��ع 

�لإعالم  منه  ي�ستفيد  حن  يف  به، 

�إعالمي  منتج  على  �حل�سول  يف 

مميز، وبتو�سيف �آخر ميكن �لقول 

و�ل��رت�ث  �لإع��الم  بن  �لعالقة  �إن 

تكون  م��ا  �أ�سبه  �رتباطية  عالقة 

لإنتاج  م�سنع  �أحدهما  بن طرفن 

بحمايتها  يقوم  من  و�لآخر  �لهوية، 

تلك  مثلّث  وب��ذل��ك  ت��دم��ريه��ا،  �أو 

�ل��ع��الق��ة وب��و���س��وح ع��ام��اًل م��وؤث��ًر� 

تنمية  يف  �لأحيان  بع�ش  يف  �أ�سهم 

�ل����رت�ث وت��ق��دي��ره ون�����س��ر �ل��وع��ي 

�لعوملة  �أ�سهمت  حن  يف  باأهميته، 

ب��اآل��ي��ات��ه  �لإع����الم  ل��ه��ا  رّوج  �ل��ت��ي 

�ملتعددة  �لو�سائط  وعرب  �ملختلفة 

لالإعالم �لرقمي؛ باإحد�ث �خرت�ق 

ثقايف �أّدى �إىل طم�ش خ�سو�سيات 

�لوطنية  و�لثقافة  �لثقايف  �لرت�ث 

وزعزعة �لعاد�ت و�لتقاليد، وبروز 

تر�ث  مع  تتعار�ش  ثقافية  تيار�ت 

يتنافى  ب�سكل  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع 

حددها  �لتي  �لإع��الم  وظائف  مع 

تعمل على  ب��اأن  »ه��ارول��د لزوي��ل« 

ظل  يف  �لجتماعي،  �مل��وروث  نقل 

كثري من عو�مل �لتحولت �لثقافية 

�ل��ه��ائ��ل��ة، و�ل���س��ت��الب �حل�����س��اري 

��ستقاللية  نتيجة  ي��ح��دث  �ل���ذي 

�ملوؤ�س�سات  ع��ن  �لرقمي  �لإع���الم 

�لرقابية.

�لتاأكيد  �إىل  يقودنا  �لطرح  هذ� 

وت���اأث���ري�ت���ه  �لإع������الم  دور  ع��ل��ى 

�ل���رت�ث  ت��اأ���س��ي��ل  �لإي��ج��اب��ي��ة يف 

وحمايته وتطويره، و�إىل �لتحديات 

يف  �لثقايف  �ل��رت�ث  يو�جهها  �لتي 

وما  �لرقمي،  و�لإعالم  �لعوملة  ظل 

طم�ش  ي��ت��ه��دد  خ��ط��ر  م��ن  ي�سكله 

للمجتمعات،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 

للمن�سات  �ل�سلبية  و�ل��ت��اأث��ري�ت 

�ل�����رت�ث يف ظل  ع��ل��ى  �ل��رق��م��ي��ة 

وما  عليها،  �لفعالة  �لرقابة  غياب 

�أ���س��ه��م��ت ب��ه يف جت��ري��ف وت��دم��ري 

وعدم  �لرت�ثية  �لعنا�سر  من  كثري 

�ح��رت�م ن��ز�ه��ة �ل��رت�ث مم��ا ينذر 

�أن  علمنا  �إذ�  خ�سو�ًسا  بتوقفه 

م�ستمرة  ب�سرية  �سنعة  هو  �لرت�ث 

يعني  ف��ه��و  ج��ي��ل  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  ل 

و�ملكان  �لزمان  حت��اور  ديناميكية 

و�لأفكار. ودمتم طيبن.

د. يا�سر ها�سم �لهياجي

ق�سم �إد�رة مو�رد �لرت�ث 

و�لإر�ساد �ل�سياحي

يعاين  قد  �لعطالت  �نتهاء  بعد 

و�ل�سد�ع  �لن�ساط  قلة  من  �لكثري 

ع��دم  نتيجة  �ل��ن��وم  يف  و�ل��رغ��ب��ة 

�ن��ت��ظ��ام �ل�����س��اع��ة �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

�لعمل  �أد�ء  على  �سلبا  ي��وؤث��ر  مم��ا 

و�لتح�سيل �لدر��سي، لذ� لبد من 

�ل�ساعة  �سبط  �إع��ادة  على  �لعمل 

�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م��و�ع��ي��د 

�ل���س��ت��ي��ق��اظ و�ل���ن���وم و�ل��ت��ع��ر���ش 

ل��ك��م��ي��ات م��ن��ا���س��ب��ة م���ن �ل�����س��وء 

و�ل���ظ���الم، وه����ذ� ي��ع��د ���س��روري��ا 

�لدماغ  يف  �ل�سنوبرية  �لغدة  لعمل 

»�ل�ساعة  �إي��ق��اع  يف  تتحكم  �ل��ت��ي 

�لبيولوجية«.

ت��ع��م��ل �ل�����س��اع��ة �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

�إىل   9 �ل�����س��اع��ة  م���ن  ك���ال���ت���ايل: 

�جلهاز  يعمل  م�ساء   11 �ل�ساعة 

�لليمفاوي على تخل�ش �جل�سم من 

م�ساًء   11 �ل�ساعة  من  �ل�سموم، 

�لكبد  3 �سباحا يعمل كل من  �ىل 

من  �جل�سم  تخلي�ش  على  و�مل��ر�رة 

مثاليا  �لوقت  هذ�  ويعد  �ل�سموم، 

�لعميق. للنوم 

�ىل   3 �ل�����س��اع��ة  م���ن  ك���ذل���ك 

�لرئة  تتخل�ش  �سباحا   5 �ل�ساعة 

يف  �ل�سعال  يزيد  وقد  �ل�سموم  من 

هذ� �لوقت، وعند �ل�ساعة 5 فجر�ً 

�لف�سالت  م��ن  �جل�����س��م  يتخل�ش 

�له�سمي  �جلهاز  مر�سى  وين�سح 

ب��ال���س��ت��ي��ق��اظ يف ه��ذ�  و�ل���ب���ويل 

�لف�سالت. من  للتخل�ش  �لوقت 

وقت  و�ل�ستيقاظ يف  �لنوم  يعد 

كاف  ق��در  على  و�حل�����س��ول  ث��اب��ت 

م��ن �ل��ن��وم ل��ي��ال مب��ت��و���س��ط 7-8 

�ل�ساعة  ل�سبط  �سروريا  �ساعات 

دور�ت  تنتظم  وبهذ�  �لبيولوجية، 

و�ل�سبع  باجلوع  و�لإح�سا�ش  �لنوم 

�له�سمي  �جل��ه��از  عمل  ويتح�سن 

و�ل��ت��م��ث��ي��ل �ل���غ���ذ�ئ���ي و�حل���اف���ز 

�ل��د�خ��ل��ي و�ل�����س��ي��ان��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة 

ل��ل��ج�����س��م وع��م��ل �مل���خ و�مل���ه���ار�ت 

�خل��ا���س��ة و�ل����ق����در�ت �مل��ع��رف��ي��ة 

�لدر��سي. و�لتح�سيل 

وعلى مد�ر �ليوم يحدث �ختالل 

»�لأدري��ن��ال��ن  خا�سة  �ل��ه��رم��ون��ات 

�لإن�سان  يحتاج  لذ�  و�لكورتيزون« 

تزيد عن  �أل  �لتي يجب  »للقيلولة« 

30 دقيقة.
�خ������ت������الل ع����م����ل �ل�������س���اع���ة 

���س��ل�����ب��اً على  ي���وؤث���ر  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

�لعامة،  و�ل�سحة  �جل�سم  وظائف 

فيحدث �لأرق و�لكتئاب ومتالزمة 

�لأي�ش و�ل�سرطانات و�أمر��ش �ملخ 

�لتح�سيل  وق��ل��ة  �ل��رتك��ي��ز  وع���دم 

�لعو�قب  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��در����س��ي 

لقلة  �مل�ساحبة  �لأخ���رى  �مل��دم��رة 

و�حدة  لليلة  �لأرق  �إن  �لنوم، حيث 

ي��رف��ع م�����س��ت��وى ب��روت��ن �ل��ت��او يف 

�لرئي�سية  �ل��ع��الم��ة  وه��و  �ل��دم��اغ 

�لدماغ  تدمري  وي�سبب  للزهامير 

�لتح�سيل  وقلة  �ل��ذ�ك��رة  وفقد�ن 

�لدر��سي.

�ل���ت���ع���ر����ش �ل�����ك�����ايف ل�����س��وء 

�ل�ساعة  �سبط  يف  ي�سهم  �ل�سم�ش 

�لبيولوجية، فتن�سط ومتت�ش �ملو�د 

�جل�سم  من  وتخرج  للج�سم  �ملفيدة 

�ل�����س��م��وم و�ل��ربوت��ي��ن��ات �ل�����س��ارة 

فوق  �لأ�سعة  تعمل  كما  �ملخ.  على 

�ل��دورة  حت�سن  على  �لبنف�سجية 

�لن�سيابية  و�خل��و����ش  �ل��دم��وي��ة 

للدم وتن�سيط فيتامن »د« وحتفيز 

�حلم�ش  و�إ�سالح  �مليالنن  خاليا 

�إن��دورف��ن  �لبيتا  و�إف���ر�ز  �ل��ن��ووي 

مم��ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه زي����ادة �ل��ق��در�ت 

و�ملعرفية. �لذهنية 

ي��ع��د �حل���ف���اظ ع��ل��ى �لإي���ق���اع 

�خلفي«  »�ل�سر  �ل�سليم  �لبيولوجي 

�لد�ئم  و�ل�سباب  بال�سحة  للتمتع 

كما  �مل��ع��رف��ي��ة.  �ل��ق��در�ت  وتنمية 

ي���ع���د ت����ن����اول �ل����غ����ذ�ء �ل�����س��ح��ي 

�لإيقاع  لتعزيز  �سروريا  �مل��ت��و�زن 

�ل��ب��ي��ول��وج��ي ف��ت��ع��د �ل��ربوت��ي��ن��ات 

�لأطعمة  م��ن  و�مل��ك�����س��ر�ت  و�مل���وز 

�لع�سبي  �جلهاز  لعمل  �ل�سرورية 

تناول  كذلك  �مليالتونن.  وحتفيز 

�لكربوهيدر�ت يزيد من �مت�سا�ش 

لتخليق  �ل�����س��روري  �ل��رتي��ب��ت��وف��ان 

�مل��ي��الت��ون��ن و�ل�����س��ريوت��ون��ن، ل��ذ� 

معزز�ت  من  بالع�سل  �حلليب  يعد 

�لدر��سي. و�لتح�سيل  �لذ�كرة 

���س��ب��ط  �إىل  ي������وؤدى  ذل����ك  ك���ل 

ينتج  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة مم��ا  �ل�����س��اع��ة 

و�لإح�سا�ش  و�لتفوق  �لنجاح  عنه 

�لأم��ر����ش  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  بالر�سا 

باإذن �هلل.

�أ. د. جمال �لدين هري�سه

�أ�ستاذ �لكيمياء �حليوية و�لتوجيه 

�لدو�ئي 

كلية �ل�سيدلة - جامعة �مللك 

�سعود

اإلعالم والتراث بين اإلحياء والتجريف

ضبط الساعة البيولوجية لزيادة التحصيل الدراسي

نبض الطالب

وليد التويجري



لوحة الفعاليات

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة8 جمادى الآخرة

فعاليةفعالية

مؤتمرمهرجان

مهرجانمهرجان

دورةمعرض

فعاليةمهرجان

لقاءمعرض

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند

الوقت: من٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

الريا�ض بوليفارد

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 العاملي ال�صنوي التا�صع للجمعية ال�صعودية جلراحة 

العظام

الوقت: ـ ٨٫٣٠�ض اإىل ٥٫١٥م

املكان: فندق هيلتون الريا�ض

لونا �صينما

الوقت:  من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت

الوقت: ٤م اإىل ١١٫٣٠�ض

املكان: طريق االأمري تركي بن عبدالعزيز االأول

حكاية مكان

الوقت:  من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة م�صك اخلريية

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

»م�صاحة«

مو�صن جرافيك »افرتافكت«

الوقت:  ٩�ض اإىل ١١م

املكان: اأكادميية االأمري اأحمد بن �صلمان لالإعالم 

التطبيقي

كانديلي�صيو�ض

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

ليايل الريا�ض

الوقت:  ٦م اإىل ١٫٣٠�ض

املكان: الطريق الدائري ال�صمايل,ال�صفن مونز 

�صياغة الفني

الوقت: من ١١�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبداهلل املايل

 الوفد التجاري االأملاين

الوقت:   ١٠٫٣٠�ض اإىل ١٢م

املكان: غرفة الريا�ض املركز الرئي�صي

أجندة36  العدد 1363 - الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 2 فرباير 2020م10



 

18 جمادى الآخرة9 جمادى الآخرة

21 جمادى الآخرة10 جمادى الآخرة

24 جمادى الآخرة16 جمادى الآخرة

18 جمادى الآخرة9 جمادى الآخرة

22 جمادى الآخرة16 جمادى الآخرة

28 جمادى الآخر17 جمادى الآخرة

مهرجانمعرض

منتدىمعرض

ورشةدورة

معرضمعرض

ورشةقمة

معرضمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: ق�ضايا معا�ضرة يف درا�ضات التعليم: الع�ملة والتعليم الدويل

Robin Shields :امل�ؤلف

املرتجم: حممد ع��س الرتت�زي

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

والتغريات يف  التعليم،  ق�سايا يف جمال  الدويل«  والتعليم  »الع�ملة  كتاب  يناق�س 

التعليم الناجمة عن التح�لت الجتماعية، والقت�سادية، والثقافية ال�سريعة املرتبطة 

بالع�ملة. وتطبيق املفاهيم اجلديدة ومناق�ستها، والتي تتمثل يف امل�ساعدات الدولية 

و»اقت�ساد  والتعليم  الط�ارئ،  وح��الت  النزاعات  يف  والتعليم  والتنمية،  والتعليم 

املعرفة«.

عن�ان الكتاب: التن�ع احلي�ي للفطريات

Gregory M. Mueller :امل�ؤلف

املرتجم: كامل اأحمد عبد ال�ضالم

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

ي�سم هذا الكتاب والذي اأ�سهم يف تاأليفه ثمانية وثمان�ن عاملًا من ذوي 

اخلربة واملعرفة يف جمال الفطريات �ستة وع�سرين ف�ساًل، تناولت درا�سة 

الت��سيحيَة  وال�س�َر  الر�س�َم  اإىل  بالإ�سافة  للفطريات،  احلي�ي  التن�ُّع 

املتن�عَة متعددة امل�سادر، التي ت�ساعد طالب وطالبات الدرا�سات العليا 

والباحثني واملهتمني بِعلْم الفطريات. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

ال�صعودي للت�صلية والرتفيه

الوقت :  ٤م اإىل ١٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

االإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت:  ٤م اإىل ١٠م

املكان: كراون بالزا الريا�ض فندق ومركز موؤمترات

ال�صعودي للنقل واخلدمات اللوج�صتية

الوقت:  ٩�ض اإىل ٧٫٣٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

 ال�صعودي االأمريكي للرعاية ال�صحية

الوقت:  ٨�ض اإىل ٦م

املكان: فندق ريتز كارلتون

ا�صتخدام برنامج »اأك�صل« يف االأعمال املكتبية 

للموظفني

الوقت:  ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

االإ�صعافات االأولية وال�صالمة للموظفني

الوقت: ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

 الت�صميم الداخلي: انديك�ض ال�صعودية

الوقت :  ٩�ض اإىل ٥م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

 ال�صعودي الدويل للبيوت الذكية واأمتتة املباين ـ 

�صمارتك�ض

الوقت:  ٢م اإىل ١٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

 دائرة قادة التجزئة يف ال�صرق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا ٢٠٢٠

الوقت:  ٩ �ض اإىل ١١٫٤٥م

املكان: مركز الريا�ض 

تاأهيل مباين و مرافق احلرم اجلامعي لذوي 

االحتياجات اخلا�صة للموظفني

الوقت:   ٩ �ض اإىل ١م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

 اإدارة املرافق اإف اإم اإك�صبو ال�صعودية

الوقت:  ٤م اإىل ١٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

 ال�صعودي للرعاية ال�صحية

الوقت: ١٢م اإىل ١٠م

املكان: فندق هيلتون الريا�ض

جمادى الآخرة

1441ه�

( فرباير )

2020م
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طريقة  ح���ول  درا����س���ة،  ك�سفت 

الإن��رن��ت،  ع��ر  الفعالة  الت�سويق 

املعلنني  ر���س��ا  ن�سبة  ارت���ف���اع  ع��ن 

الريد  عر  الإع��ان  طريقة  ب�ساأن 

اأخ��رى  ب��ط��رق  مقارنة  الإل��ك��روين 

موقع  على  الإع��ان��ات  ���س��راء  مثل 

»في�سبوك«.

بها  قامت  التي  الدرا�سة  واأك��دت 

�سركة Forrester Research اأن 

وجدت  املعلنني  من  الأك��ر  الن�سبة 

الريد  ر�سائل  الإعان عر  طريقة 

الإلكروين الأكرث حتقيقاً لأهدافهم 

التفاق  طريقة  تليها  الت�سويقية، 

املتخ�س�سة  الإلكرونية  املواقع  مع 

ملراجعة منتجاتهم.

ولق����ت ط��ري��ق��ة الإع������ان عر 

الأك��ر  الن�سبة  الإل��ك��روين  الريد 

�ساركوا  ال��ذي��ن  املعلنيني  ر�سا  م��ن 

اإىل  و�سلت  بن�سبة  ال��درا���س��ة،  يف 

ر�سا  ن�سبة  بلغت  فيما  باملائة،   68
املراجعات على  املعلنني عن طريقة 

املواقع الإلكرونية املتخ�س�سة نحو 

66 باملائة. واأ�سافت الدرا�سة اأن من 
الطرق التي لقت ن�سبة ر�سا عالية 

على  ا�ستخدامها  عند  املعلنني  من 

الإنرنت هي طريقة ترويج املنتجات 

ع���ر امل��ن��ت��دي��ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

مناق�سة اأخبار نف�س فئة املنتج »65 

املتخ�س�سة  املدونات  باملائة«، وعر 

 61« املنتجات  فئة  نف�س  عر�س  يف 

اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت  باملائة«. 

اأب��رز  على  تفوق  »لينكداإن«  موقع 

الإجتماعية  املواقع  من  املناف�سني 

املعلنني من  يف احل�سول على ر�سا 

حيث  ع��ره،  الرويجية  حماتهم 

من  ب��امل��ائ��ة   65 ر���س��ا  على  ح�سل 

يليه  بالدرا�سة،  امل�ساركني  املعلنني 

باملائة،   59 بن�سبة  »يوتيوب«  موقع 

 56 بن�سبة  بل�س«  »جوجل  موقع  ثم 

باملائة، ثم »توير« بن�سبة 55 باملائة.

موقع  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 

من  ب��اأك��رث  ي�ستخدم  »ف��ي�����س��ب��وك« 

حتظى  منها  وك��ل  ترويجية  طريقة 

ب��ن�����س��ب��ة ر����س���ا خم��ت��ل��ف��ة م���ن قبل 

املعلنني، وتعد اأكرث تف�سيًا للمعلنني 

مع  للتوا�سل  �سفحة  اإن�����س��اء  ه��ي 

امل�ستهلكني امل�ستهدفني وذلك بن�سبة 

55 باملائة.
املعلنني  تف�سيل  ن�سبة  وب��ل��غ��ت 

حم��ددة  حتديثات  ت��روي��ج  لطريقة 

 53 نحو  »في�سبوك«  مل�ستخدمي 

ب���امل���ائ���ة، ث���م ط��ري��ق��ة ا���س��ت��خ��دام 

مل�ستخدمي  خم�س�سة  تطبيقات 

املوقع بن�سبة 51 باملائة، وهي نف�س 

ن�سبة تف�سيل �سراء اإعانات مبا�سرة 

الجتماعي  التوا�سل  م��وق��ع  على 

موقع  اأن  يذكر  العامل.  حول  الأكر 

 1.1 عن  يزيد  ما  ي�سم  »في�سبوك« 

مليار م�ستخدم من حول العامل، اإل 

قوة  يف  �سككوا  املحللني  بع�س  اأن 

جعل  مم��ا  اإعانية  كمن�سة  امل��وق��ع 

يحاول  الجتماعي  التوا�سل  موقع 

تطوير طرق الإعانات عره، حيث 

الإع��ان��ات  اإدخ����ال  يف  يفكر  ب���داأ 

بالفيديو على غرار الإعانات عر 

»يوتيوب«.

تعزيز األداء تحت ضغوطات العمل

هندري وايزاجنر- بافلوف فري

م امل��وؤل��ف��ان ه��ن��دري  ق���دَّ

النف�س  ع����املمِ  واي���زاجن���ر 

اإدارة  يف  وامل��ت��خ�����س�����س 

فري  وبافلوف  ال�سغط، 

هذا  يف  الأداء،  م���درِّب 

الأداء  مو�سوع  الكتاب 

ال�����س��غ��ط؛ حيث  حت���ت 

درا�سات  نتائج  اأ�سفرت 

على  ُط��بِّ��ق��ت  خمتلفة 

1200 موظف يف عدة 
���س��رك��ات، ع��ن ج��دوى 

اث���ن���ت���ني وع�����س��ري��ن 

و�سيلة ثبتت فاعليتها 

ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ات 

ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة، يف 

املجموعات  مقابل 

التقييم  م��ق��دم��ت��ه��ا:  يف  ال�����س��اب��ط��ة، 

ال�سحيح، واتخاذ القرار، والذاكرة، والنتباه، ومع تزايُد ال�سغط 

يف ع�سرنا احلايل، �سار الأداء الناجح حتدًيا عظيًما، يوؤثر �سلًبا 

الأداء،  م�ستوى  من  يقلل  واملعرفية؛ مما  ال�سلوكية  املهارات  على 

ورمبا يقود للف�سل.

حلول جتريبية

ال�سغط،  اإدارة  مفهوم  الثاثة  اأق�سامه  يف  الكتاب  هذا  تناول 

الق�سم  الأداء؛ فجاء  تاأثريه على  من  للحدِّ  وقدم حلوًل جتريبية 

حقائق  ثاث  ذكر  حيث  ال�سغط،  قوة  ف�سول:  �سبعة  يف  الأول 

عاقاتنا،  مثل  ما منلك  اأع��ز  يف  يوؤثر  اأن��ه  الأوىل  ال�سغط:  عن 

�َسرنا. والثانية اأنه يوؤثر على اتخاذ القرار. والثالثة اأنَّ 
ُ
ووظائفنا، واأ

هناك و�سائل ذاتية ملواجهة التاأثري ال�سار لل�سغط. ويف مو�سوع 

الفرق بني الإجهاد وال�سغط، ذكر اأنَّ مترينات ال�سرخاء ميكن 

اأْن تخفف الإجهاد، بالإ�سافة اإىل �سرورة تغيري بع�س ال�سلوكات. 

وم�سائد  تفكرينا،  يف  يوؤثر  وكيف  ال�سغط،  طبيعة  �سرح  كما 

ال�سغط ذات ال�سمات الثاث، والتي تكون دائًما خفية وتتنكر يف 

�سورة حتفيز.

فر�صة للتحدي

حلوًل  مت  قدَّ التي  الدرا�سات  نتائج  �سَرد  الثاين  الق�سم  يف 

لزيادة الأداء حتت وطاأة ال�سغط، ولتقليل ال�سعور بالتوتر وال�سد 

حلظة  اإىل  النظر  ومنها:  ال�سلوك،  وتوجيه  والت�ستيت،  الع�سبي 

ال�سغط على اأنها فر�سة للتحدي؛ فاجل�سم يقوم باإفراز الأدرنالني 

الأك�سجني يف  فيزيد  الهروب«؛  »هرمون  النوراأدرينالني  من  اأكرث 

قائًا: عليك  ون�سح  اأو�سح.  والتفكري  اأكر  الطاقة  وتكون  الدم، 

اأْن تقنع نف�سك باأنَّ هناك العديد من الفر�س، فالإن�سان البدائي 

العديد  هناك  لأنَّ  احليوان؛  �سهمه  ي�سب  مل  اإْن  يحزن  يكن  مل 

منها! هذا ال�سلوك يجعلنا ناجحني اليوم، قلل من اأهمية حلظة 

ال�سغط، فكلما بالغنا يف احلدث زاد ال�سغط.

توقع غري املتوقع

الأفكار  من  للتخل�س  النتيجة.  على  ولي�س  املهمة  على  ��ز  ركِّ

ع غري املتوقع، واأ�سواأ الحتمالت، لتكون ردة الفعل  امل�ستتة؛ توقَّ

ومهاراتك؛  ق��درات��ك  ن  ثمِّ امل��وق��ف.  على  و�سيطرة  ه���دوًءا  اأك��رث 

ا�ستدعمِ  الوقوع يف �سَرك املهددات.  نك من  الأنا حت�سِّ لأنَّ تقوية 

جناحاتك ال�سابقة؛ حيث دلت الأبحاث على اأنَّ الأفكار وال�سلوكات 

ال�سابقة املطبوعة يف الدماغ تكت�سب ثباًتا اأكرث عند ا�سرجاعها. 

ال�سلوك  م  وا�ستخدمِ ال�سغط،  حلظات  وخ��ال  قبل  اإيجابًيّا  كن 

النف�سي.  الإيجابي لديك. ركز على حوا�سك؛ لأنها تزيد الهدوء 

ع اإىل املو�سيقى املف�سلة؛ لت�ساعدك يف ت�ستيت القلق وتقلل  ا�ستممِ

من الركيز يف التفا�سيل، والوعي الذاتي.

حتفيز لفظي

حلظات  واأثناء  قبل  وردِّده��ا  حمفزة  عبارة  اأو  كلمة  م  ا�ستخدمِ

د  ال�سغط. تدرَّب على ال�سعور بال�سغط. تعلَّم مهارة جديدة واأعمِ

املريح  غري  �سعورك  تفا�سيل  اكتُب  تلقائيًّا.  ي�سبح  حتى  الأداء 

د عن الركيز حول  ًكا له. ابتعمِ عندما ت�سعر بال�سغط لتكون مدرمِ

�س  مارمِ اجلمهور.  اأو  الكامريا  اأم��ام  التدريب  خ��ال  من  ال��ذات 

التاأمل، والتدريب على النتباه. لتحمي نف�سك من الت�ستت. تهيَّاأ 

�سرعة  من  قلِّل  دقائق.  خم�س  اإىل  بثاث  مبا�سرًة  املوقف  قبل 

ا�ستجابتك حتت ال�سغط، وليكن تفكرُيك �سريًعا. ا�سبط تنفُّ�سك؛ 

لأنَّ ذلك يوؤثر على اجلهاز الع�سبي الااإرادّي. كن الأول يف الأداء، 

�سعورك  ك  و�سارمِ والثالث.  الثاين  لديك اخليار بني  يكون  عندما 

مع الآخرين لفظيًّا.

درع الوقاية

َث عن درع الوقاية من ال�سغط الذي  ويف الق�سم الثالث، حتدَّ

تقنياتها،  وعن  واحلما�س،  والإ�سرار،  والتفاوؤل،  الثقة،  يت�سمن: 

املرونة  اإىل  ق  وتطرَّ ال�سغط،  اإدارة  وتقوية  لتطوير  وممار�ستها 

الع�سبية، والعادات ال�سغرية التي تقود اإىل النجاحات.

قــــــــــــــــرأت لك..

ك�سفت درا�سة جلامعة كامريدج 

يكتمل  ل  احلقيقي  البلوغ  �سن  اأن 

ل  الإن�سان  فدماغ  ال�18،  �سن  يف 

احلقيقي  الن�سج  مرحلة  اإىل  ي�سل 

العمر  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ق��د  يف  اإل 

ليوّدع املرء مرحلة الطفولة ويدخل 

البلوغ  �سن  اأن  رغم  البالغني.  عامل 

املتعارف عليه يف اأغلب دول العامل 

يُحدد ب�سن الثامنة ع�سرة، لكن ذلك 

ل يعني بال�سرورة بلوغ حالة الن�سج 

الكبار،  والدخول يف عامل  والتمييز 

ول يتوقف ذلك على النتقال لل�سكن 

واحل�سول  ال��وال��دي��ن  م��ن��زل  خ���ارج 

على اأول وظيفة اأو بعد ولدة الطفل 

الأول.

الدرا�سة،  والن�سج، ح�سب  البلوغ 

عملية قد ت�ستغرق وقًتا طويًا لدى 

لدى  �سريعة  ت��ك��ون  وق��د  البع�س، 

البع�س الآخر، ويف كثري من الأحيان 

ميكن اأن تتملك اأفكارنا وخمططاتنا 

الكثري من الفو�سى ونحن يف مطلع 

ع��ق��دن��ا ال��ث��اين م��ن ال��ع��م��ر ب�سكل 

مينعنا من ال�سيطرة على حياتنا يف 

خمتلف تفا�سيلها.

وهذا من الأمور الطبيعية للغاية، 

الدماغ  يوؤكد باحثون يف جمال  كما 

»�سترين«  جملة  وبح�سب  الب�سري، 

الأملانية، فاإن نظرية هوؤلء الباحثني 

مرحلة  يكملون  ل  الب�سر  اأن  ت��رى 

العقد  م�����س��ارف  ع��ل��ى  اإل  ال��ب��ل��وغ 

الثالث من العمر، موؤكدين اأن الدماغ 

من  للكثري  معر�س  ال�18  �سن  يف 

املمكن  ومن  اجلوهرية.  التغيريات 

اأن تقوم هذه التغيريات بالتاأثري على 

عن  اأي�ًسا  م�سوؤولة  لت�سبح  �سلوكنا 

العقد  النف�سية، يف  الأمرا�س  تطور 

الإن�سان  ي�سبح  العمر  م��ن  ال��ث��اين 

اأكرث عر�سة لا�سطرابات النف�سية 

مقارنة بو�سعه يف العقد الثالث، كما 

جاء يف الدرا�سة.

وينقل املوقع الأملاين عن الأ�ستاذ 

جونز  بير  »كامريدج«  جامعة  يف 

قوله عن نتائج الدرا�سة »ما نرغب 

يف قوله حًقا اإن من ال�سذاجة و�سع 

من  ال�سخ�س  لنتقال  ثابت  حتديد 

مرحلة الطفولة اإىل عامل البالغني«، 

التطور يف حقيقته  اأن هذا  م�سيًفا 

ل��ي�����س ���س��وى ان��ت��ق��ال ي��خ��ت��ل��ف من 

ي�ستمر  اأن  اآخر وميكن  اإىل  �سخ�س 

حتى العقد الثالث من العمر.

بد  ف��ا  النتائج  ه��ذه  �سوء  ويف 

اأن  الثاين  عقدهم  يف  لاأ�سخا�س 

الأخ��ط��اء  بع�س  م��ن  يت�سايقوا  ل 

»الطفولية«، ول بد لهم اأن يعلموا اأن 

اأدمغتهم ل متنحهم ال�سعور بالن�سج 

اإل بعد الثاثني من العمر.

حديثة  بريطانية  درا�سة  ك�سفت 

عن وجود عاقة، قد تبدو »غريبة« 

بالفنون  اله��ت��م��ام  ب��ني  للكثريين، 

وط���ول ال��ع��م��ر، وذل���ك ب��ع��د حتليل 

ب��ي��ان��ات ع���دد ك��ب��ري م��ن اجل��وان��ب 

ال�سحية والجتماعية يف حياة عدد 

من كبار ال�سن.

كبار  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

ال�سن الذين يرددون على املعار�س 

الفنية واملتاحف ويح�سرون العرو�س 

امل�سرحية واحلفات املو�سيقية، قد 

ل  الذين  اأولئك  من  اأط��ول  يعي�سون 

يفعلون هذه الأ�سياء.

لندن  كلية  م��ن  ب��اح��ث��ون  ووج���د 

اجلامعية، اأن الأ�سخا�س الذين تزيد 

ويقبلون  ع��اًم��ا،   50 عن  اأعمارهم 

كانوا  الفنية،  الأن�سطة  متابعة  على 

يف   31 بن�سبة  للوفاة  عر�سة  اأق��ل 

 14 ا�ستمرت  متابعة  خ��ال  امل��ئ��ة 

ل  ال��ذي��ن  باأقرانهم  مقارنة  ع��اًم��ا، 

يعطون اأهمية كبرية للفنون.

اأخ������ذت ال���درا����س���ة بعني  وق����د 

الع���ت���ب���ار جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 

والجتماعية  ال�سحية  ال��ع��وام��ل 

تتبعتهم  مل��ن  امل�����س��اح��ب��ة  الأخ�����رى 

الدرا�سة.

ون��ق��ل��ت »روي�������رز« ع���ن دي���زي 

ف��ان��ك��ورت، اأ���س��ت��اذ م�����س��اع��د علم 

لندن  كلية  يف  الأوبئة  وعلم  النف�س 

النتائج  هذه  »اإن  قولها:  اجلامعية، 

ت��دع��م ال��ت��ح��ل��ي��ات الإح�����س��ائ��ي��ة 

التي  الإن�سانية  والأبحاث  ال�سابقة 

فوائد  وج���ود  اح��ت��م��ال  اإىل  ت�سري 

للفنون مع التقدم يف العمر«.

وكتب الباحثون يف الدورية الطبية 

ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

التي  ال�سابقة  الأب��ح��اث  مع  تت�سق 

ت�ساعد  قد  الفنون  اأن  اإىل  اأ�سارت 

حت�سني  خال  من  العمر،  طول  يف 

العاقات  وتعزيز  العقلية  ال�سحة 

الجتماعية والن�ساط البدين وتقليل 

ال�سعور بالوحدة.

االهتمام بالفنون يطيل العمر

البريد اإللكتروني »أفضل« لإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت

السن الحقيقي للبلوغ هو 30 عامًا
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�أنه  حنبل  �ب��ن  �لإم��ام  عن  ُروي 

فقال:  �لعافية؟«  جند  »�أي��ن  �سئل: 

�لتغافل  يف  �لعافية  �أع�سار  »ت�سعة 

عن �لزلت«.

ل  �حلياة  فنون  من  فن  �لتغافل 

�سعب  ف��ن  فهو  �ل��ك��ث��رون،  يتقنه 

�لنف�س  �سبط  �إىل  يحتاج  ومعقد، 

لي�س  وه���و  �ل���ع���و�ق���ب،  وح�����س��اب 

مبهارة �سهلة بل حتتاج �إىل تدريب 

�ملطلوب،  لل�سكل  لت�سل  وتطوير 

فبع�س �لنا�س يولدون مبز�ج متاأٍن، 

فيكون �لتجاهل مو�فًقا لطبيعتهم. 

�أو  �لنارية  �لأمزجة  �أ�سحاب  �أم��ا 

ما�سة  حاجة  يف  فهم  »�مل��ج��اك��رة« 

لتدريبات مكثفة يف فن �لتجاهل.

و�لتجاهل فن يقوم على ح�ساب 

دقيق فهو يف ظاهره ميكن �أن يبدو 

�حلقيقة  يف  ولكنه  غفلة،  �أو  غباًء 

وتخطيط،  وذك���اء  و���س��ر  حكمة 

ف��ل��ي�����س��ت ك���ل ه��ف��وة حت��ت��اج �إىل 

تدخل، ولي�ست كل زلة �أي�ًسا ميكن 

�لتغافل  فاإن  ولذ�  عنها،  �لتغا�سي 

مهار�ت  �أه��م  م��ن  يكون  �أن  ميكن 

�حلياة.

عن  �مل��ت��غ��اف��ان  و�لأم  �لأب 

�ل���ه���ف���و�ت �ل�����س��غ��رة ي��ك�����س��ب��ان 

�أكرث  �لطويل  �ملدى  على  �أبناءهما 

من �أولئك �لذين ل يرتكون �ساردة 

ول و�ردة �إل ويعاقبون عليها، وهذ� 

�لعائلية  �ل��ع��اق��ات  على  ينطبق 

و�لإن�سانية كافة.

�إح����دى �ل��ط��ال��ب��ات �مل��ت��ف��وق��ات 

بعثة  ع��ل��ى  ح�سلت  �ل��ف��ي��زي��اء  يف 

�لريطانية  �جلامعات  �إح��دى  يف 

�أ�سغر  وكانت  �لدكتور�ه،  لدر��سة 

يف  �لوحيدة  و�لفتاة  �سناً  �لطاب 

تتعر�س  كانت  ل��ذ�  �لق�سم،  ذل��ك 

�جل��ارح��ة  �إم���ا  �لتعليقات  لبع�س 

�ملتحر�سة،  �أحياًنا  �أو  �ل�ساخرة  �أو 

بالتغافل،  ذل��ك  كل  تو�جه  وكانت 

يعجبها تظهر  ما ل  ت�سمع  فعندما 

وكاأنها مل ت�سمعه �أو مل تفهمه.

جميعنا نعلم �أن �لعامل مليء بالأ�سخا�س غر 

و�لنتائج  �ملنطقية،  غر  و�ملو�قف  �لعقانيني، 

غر �ملتوقعة، �لتي قد تدفع �ل�سخ�س لفقد�ن 

تو�زنه، لكن رغم ذلك هناك �أربع طرق للحفاظ 

على �لتو�زن �لنف�سي و�لعقلي:

- حافظ على �أفكارك �لنظيفة: لقد �أ�سبحت 

�سلعة  �لفكر  وو�سوح  �لفردي  �لتفكر  مهار�ت 

نادرة يف هذه �لأيام، وكذلك �لقدرة على �لف�سل 

بني �لكذب و�حلقيقة، �إن �لرت�بط مع �أنف�سنا ومع 

�أفكارنا �حلقيقية، �سيقوم مبهمة �لتو�زن �لنف�سي، 

�نقطع عن �لأجهزة �لإلكرتونية ملدة يومني فقط، 

�جل�س مع �لعائلة، �لعب �ألعاباً جماعية، حتدث، 

�جل�س بهدوء و�أعط �حلرية لفكارك.

من  قريباً  تكون  عندما  �هلل:  �إىل  تقرب   -

ربك، موؤدياً للو�جبات و�لفرو�س و�لنو�فل، فا 

�سك �أنك �ستكون مطمئناً �أكرث، قال تعاىل {�أل 

بذكر �هلل تطمئن �لقلوب}. �أي�ساً كن مت�ساحلاً 

مع نف�سك، مت�ساحما مع �لآخرين، وبادر للعطاء 

�سو�ء �ملادي �أو �ملعنوي.

�لوقت  لقد ح��ان  ن��ظ��اًم��ا غ��ذ�ئ��ًي��ا:  �ت��ب��ع   -

للتخل�س من جميع �لوجبات �ل�سريعة و�لرتكيز 

و�لأغ��ذي��ة  و�خل�����س��رو�ت  �لفاكهة  ت��ن��اول  على 

�لعالية و�سرب  و�ملكونات ذ�ت �لقيمة �لغذ�ئية 

ع�سائر �لفو�كه و�خل�سرو�ت، وجتنب �مل�ساد�ت 

�حليوية قدر �لإمكان.

�ل��ري��ا���س��ي��ة: ممار�سة  �ل��ت��م��اري��ن  م��ار���س   -

�لريا�سة ت�سعرك بحال �أح�سن ج�سدًيا ونف�سياً، 

عاٍل  مب�ستوى  �ملز�جية  حالتك  على  وحتافظ 

ب�سبب �إف��ر�ز �لأن��دورف��ني من �ل��دم��اغ، و�ل��ذي 

يف  لذ�  �جليدة،  �ملز�جية  �حلالة  بتعزيز  يقوم 

�ملرة �لقادمة �لتي يزعجك فيها �أحدهم، �خرج 

و�ست�سعر  �لرك�س �خلفيف،  �أو  �ل�سريع  للم�سي 

منك  �ستغت�سل  �ل�سلبية  �لأم��ور  جميع  �أن  كيف 

و�ستمتلئ بالطاقات �لإيجابية و�حليوية.

تسعة أعشار العافية في التغافل

فكر خارج 
الصندوق

4 نصائح للتوازن النفسي

صورة نقدية

أجمل تعليق

�لنجاح �حلقيقي ل يقت�سر على جناحك 

وحدك، �لنجاح �حلقيقي هو عندما تنجح 

وت�ساعد �لآخرين على �لنجاح.

حممد ن�سوان - �سريالنكا 

الآداب - ق�سم اللغة الإجنليزية

فوائد لغوية

الفصحى والعامية
حني نزل �لقر�آن �لكرمي على �لنبي حممد �سلى �هلل 

عليه و�سلم، مل يكن عرب �جلزيرة على لغة »ف�سحى« 

لغة  منها  ولهجات،  لغات  ع��دة  هناك  ك��ان  بل  و�ح��دة، 

قري�س ولغة بني متيم ولغة بني هذيل، ومل تكن �لفروق 

وكانت  جوهرية،  �أو  كبرة  و�للهجات  �للغات  تلك  بني 

لغة قري�س »�أهل �حلجاز« هي �ل�سائدة لعتبار�ت دينية 

و�سيا�سية و�قت�سادية، لذلك جند �لقر�آن �لكرمي نزل يف 

جممله مبا يو�فق لغة �أهل �حلجاز.

�لعربية  باللغة  �زد�د �لهتمام  �لكرمي  �لقر�آن  وبنزول 

عليها  �ملحافظة  �إىل  و�لقر�ء  �لعلماء  و�سعى  �لف�سحى 

وتعليمها للنا�س، وبعد �نت�سار �لإ�سام يف م�سارق �لأر�س 

بد�أ �للحن  �أفو�جاً  ومغاربها ودخول �لنا�س يف دين �هلل 

�لعامة  ل�سان  على  وينت�سر  �لعربية  �للغة  �إىل  يدخل 

و�لعلماء  �لقر�ء  من  �ملهتمني  ��ستدعى  مما  و�خلا�سة، 

لغة  �لعربية  �للغة  على  حفاظاً  �لأمر  لتد�رك  و�مل�سايخ 

�لقر�آن �لكرمي.

يعد نزول �لقر�آن �لكرمي وتعهد �هلل �سبحانه وتعاىل 

بحفظه {�إنا نحن نزلنا �لذكر و�إنا له حلافظون} �أمر�ً 

و�لهيئة  �ل�سورة  على  �لعربية  �للغة  مبا�سر حلفظ  غر 

م�سدر  �لقر�آن  ويعد  �لكرمي،  �لقر�آن  عليها  �أن��زل  �لتي 

�لإ���س��ام  �سدر  ع�سر  يف  ظهرت  �لتي  �لعلوم  معظم 

و�للغة  �لنحو  علم  ر�أ�سها  وعلى  �لع�سور،  من  بعده  وما 

و�ل�سرف و�لباغة، ثم �لتف�سر و�لتجويد و�لقر�ء�ت.

وبعد �نت�سار �لإ�سام �سرقاً وغرباً ودخول �لنا�س يف 

بد�أ  �لعرب،  بني  �للهجات  تعدد  ومع  �أفو�جاً،  �هلل  دين 

وخا�ستهم،  عامتهم  �لنا�س،  �أل�سنة  على  �للحن  يظهر 

حروفه  تكن  مل  �لذي  �لكرمي  �لقر�آن  �إىل  �لأمر  وو�سل 

قد نقطت بعد �أو �سبطت بحركات �لإعر�ب، مما دفع 

من  �للغة  حتفظ  �لتي  �لقو�عد  و�سع  لبدء  �لغيورين 

�ل�سياع و�لندثار.

ومغاربها،  �لأر���س  م�سارق  يف  �لإ�سام  �نت�سار  ومع 

�لفو�رق  �أفو�جاً؛ بد�أت تلك  �لنا�س يف دين �هلل  ودخول 

و�لختافات تزد�د ظهور�ً و�ت�ساعاً وعمقاً، وبد�أ يظهر 

�لألفاظ وتركيب �جلمل،  بنية  �أي »�خلطاأ« يف  »�للحن« 

�آياته  تكن  مل  حيث  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  �إىل  و�سل  حتى 

و�ألفاظه قد نقطت �أو �سبطت بعد.

ومن �لأمثلة على ذلك �أن قوله تعاىل يف �سورة �لتوبة 

نَّ 
َ
ْكَرِ �أ

َ
جِّ �لأ ِ َوَر�ُسوِلِه �إِىَل �لنَّا�ِس يَْوَم �حْلَ

هّ
َن �هلل َذ�ٌن مِّ

َ
{َو�أ

َذ�ٌن 
َ
َن �مْلُ�ْسِرِكنَي َوَر�ُسولُُه... �لآية} ُقرئت {َو�أ  بَِريءٌ مِّ

َ هّ
�هلل

 بَِريءٌ 
َ هّ
نَّ �هلل

َ
ْكَرِ �أ

َ
جِّ �لأ ِ َوَر�ُسوِلِه �إِىَل �لنَّا�ِس يَْوَم �حْلَ

هّ
َن �هلل مِّ

َن �مْلُ�ْسِرِكنَي - َوَر�ُسوِلُه - بك�سر �لام، وهو حلٌن خطر  مِّ

يغر �ملعنى ب�سكل كبر.

كل ذلك دفع �لغيورين من �لعلماء و�لقر�ء �إىل �ملبادرة 

بو�سع قو�عد حتفظ �للغة �لعربية، لغة �لقر�آن �لكرمي، 

�ل��ق��ر�آن  �أل��ف��اظ  ب�سبط  ف��ب��ادرو�  و�للحن،  �خل��ط��اأ  م��ن 

�لعرب  ك��ام  جلمع  و�سعو�  و�إع��ر�ب��اً،  تنقيطاً  �ل��ك��رمي 

وو�سع �لقو�عد �ل�سابطة له و�لناظمة لألفاظه وتر�كيبه، 

ر�أ�سها  وعلى  �لعربية  �للغة  علوم  ظهرت  لذلك  ونتيجة 

تلك  تدوين  وب��د�أ  و�لنقد،  و�لباغة  �ل�سرف  ثم  �لنحو 

�لعلوم وتعليمها للنا�س.
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فاز مبنح جائزة التميز يف التعلم 

وال��ت��ع��ل��ي��م يف دورت����ه����ا ال���راب���ع���ة 17 

مقرتحًا بحثيا ل »11« ع�ضو هيئة 

الن�ضاء، من  تدري�س رجال و»6« من 

�ضمن 70 مقرتحًا لدعم املمار�ضات 

التدري�ضية والأن�ضطة ال�ضفية وغري 

مهارات  لتح�ضني  الرامية  ال�ضفية 

ال����ط����اب ال����ت����ي ت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات 

الكليات  ت�ضدرت  وق��د  العمل،  �ضوق 

ال�����ض��ح��ي��ة ع����دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة 

ب�  العلمية  الكليات  ث��م  27 طلبا  ب��� 

20 طلبا ثم الإن�ضانية ب� 17 طلبا، 
6 طلبات املتبقية على  ال���  وت��وزع��ت 

ال��ع��م��ادات الأخ����رى وال�����ض��ن��ة الأوىل 

من  املتقدمني  ع��دد  وبلغ  امل�ضرتكة، 

 42 الرجال  التدري�س  اأع�ضاء هيئة 

وم���ن ال��ن�����ض��اء 28، و���ض��ي��ق��وم امل��رك��ز 

بال�ضتعانة ب� 14 ع�ضوًا من اأع�ضاء 

هيئة التدري�س باجلامعة للم�ضاركة 

ر�ضالة  ال���واردة،  الطلبات  يف حتكيم 

الفائزين  ببع�س  ال��ت��ق��ت  اجل��ام��ع��ة 

وانطباعاتهم  تعليقاتهم  وور���ض��دت 

وروؤيتهم..

ا�ضرتاتيجية تعلم مقرتحة

ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح ب���ن ع��ب��داهلل 

ق�صم  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  ال�صمراين 

مهارات تطوير الذات بال�صنة الأوىل 

التميز  مركز  ن�صكر  قال:  امل�صرتكة 

ع��ل��ى اإط����اق ه���ذه امل���ب���ادرة، وق��د 

�صاركت بهذه الدورة من خال فكرة 

عليها  وعملت  ل��دي  موجودة  كانت 

ال��دك��ت��وراه وتخت�ص  درا���ص��ة  اأث��ن��اء 

وجدت  حيث  التعلم،  با�صرتاتيجية 

الطاب  م��ن  جمموعة  عندنا  اأن 

مهتمني يف تطوير اأنف�صهم يف جمال 

ف��ردي��ة،  ب��اج��ت��ه��ادات  لكن  التعلم، 

امل�صرتكة  الأوىل  ال�صنة  يف  وعندنا 

مقرر حول املهارات اجلامعية يعالج 

اأن  فحاولت  التعلم  الأول  جزئه  يف 

اأبني ا�صرتاتيجة ت�صهل على الطالب 

ممار�صة التعلم ب�صكل منهجي علمي 

وع��م��ل��ي، واأ���ص��ع��ى م��ن خ���ال ه��ذا 

ال�صرتاتيجية  هذه  لتطبيق  املقرتح 

وتعم الفائدة منها يف هذه املنحة.

 

التوافق مع ال�ضهادات الدولية

عميد  احل��م��داين  فهد  ال��دك��ت��ور 

كلية علوم احلا�صب التطبيقي �صكر 

مركز التميز على اإطاق هذه املنح، 

الذي  البحثي  املقرتح  اأن  واأو���ص��ح 

تطوير  جم��ال  �صمن  ي��ن��درج  قدمه 

امل��ه��ارات ح��ول مهنية ال��ط��اب يف 

�صوق العمل، بهدف عمل توافق بني 

تقنية  جمال  يف  الدولية  ال�صهادات 

دون  الكلية  مقررات  مع  املعلومات 

والعلمي  املعريف  العمق  التاأثري على 

يف املقررات، بحيث ي�صتطيع الطالب 

على  احل�صول  امل��ق��رر،  انتهاء  بعد 

النخراط  من  دولية، متكنه  �صهادة 

زودتنا جلنة  وقد  العمل،  يف جمال 

التحكيم م�صكورًة مباحظات مهمة 

املقرتح  ج��ودة  على  اأث��ره��ا  �صيعود 

اأن  املنحة  من  النتهاء  بعد  واأتوقع 

على  لتطبيقها  اأول��ي��ة  خطوة  تكون 

مقررات اأخرى بالكلية.

تطوير مقرر زراعي

م�صر  من  قا�صم  �صاح  د.ح��ازم 

ال�صعودية،  �صنوات يف   3 يعمل منذ 

»ا�صتخدام  قدم فكرة بحثية بعنوان 

تطوير  يف  امل�صكات  ح��ل  اأ�صلوب 

تطبيقات  مل��ق��رر  العملي  امل��ح��ت��وى 

ال��زراع��ي«  املر�صد  ملهنة  اإر���ص��ادي��ة 

وذلك بهدف حتقيق احرتافية اأكرب 

الزراعي، وهذا املقرر  ملهنة املر�صد 

ل��ل��ط��اب يف جميع  ت��دري�����ص��ه  ي��ت��م 

مقررات الكلية نتيجة اهتمام العمل 

املر�صد  مبهنة  واخلا�ص  احلكومي 

الزراعي وهذا املقرتح ي�صعى لتطوير 

املقرر بالتطبيقات الإر�صادية خال 

العمل، ول �صك اأن مثل هذه الربامج 

�صعود  امللك  جامعة  خ��ارج  موجودة 

الآخ��ري��ن  �صبقت  اجل��ام��ع��ة  ول��ك��ن 

ي�صبق  ومل  خمتلف  ب�صكل  وطورتها 

اأن مت تطويرها بهذا ال�صكل.

�ضكند ليف

ال��دك��ت��ور ع���ادل امل��ك��ي��ن��زي ق��دم 

»م�صروع  ب��ع��ن��وان  بحثياً  م��ق��رتح��اً 

لتطوير  اآف��اق  يفتح  لي��ف  ال�صكند 

امل����ه����ارات الإع���ام���ي���ة« واأو����ص���ح 

التطور  ظل  يف  بقوله:  به  املق�صود 

ت�صهده  الذي  والتحول  التكنولوجي 

ملهارات  احلاجة  �صتزداد  اجلامعات 

يف ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 

ملنتجات تتواءم وحاجة �صوق العمل، 

عرب  التعلم  ا�صرتاتيجية  ف��اإن  ل��ذا 

»ال�صكند ليف« يوفر خربات بديلة 

اأو  اأحيانا  ي�صعب  حقيقية  خلربات 

ي�صتحيل اكت�صابها يف الواقع، ف�صا 

لتوفري جمال  اخل��ري��ج  ح��اج��ة  ع��ن 

اخل��ربات  اكت�صاب  ب�صرعة  عملي 

بني  الفجوة  وت�صييق  املن�صاأة  داخل 

 Skills Gap( واكت�صابها  املعرفة 

.)Analysis
امل�صروع  ميثل  ق��ائ��ًا:  واأ���ص��اف 

الطاب يف  ق��درات  لتطوير  فر�صة 

الفرتا�صي  ال��ع��امل  تقنيات  جم��ال 

وتقدمي عر�ص تطبيقي يف جمالت 

تخ�ص�صاتهم ي�صهم يف رفع مهاراتهم 

الإعامية  اجلوانب  يف  وكفاياتهم 

املختلفة مبا يتوافق مع �صوق العمل.

ببيئة  تتلخ�ص  امل�����ص��روع  ف��ك��رة 

لتدريب  الأب��ع��اد  ثاثية  افرتا�صية 

يتم عربها متكني  الإع���ام  ط��اب 

التطبيق  م��ن  والطالبات  ال��ط��اب 

العملي ومعاي�صة التجربة الإعامية 

واإك�صابهم املهارات الأ�صا�صية ب�صكل 

م�صافة  قيمة  وت�صكل  فعال وممتع، 

تعزز من قدراتهم يف �صوق العمل.

  

تنمية املهارات الكتابية

اإبراهيم بن عبدالرحمن  الدكتور 

الفريح اأ�صتاذ الأدب والنقد احلديث 

قدم  �صعود  امللك  بجامعة  امل�صاعد 

مقرتحاً بحثياً بعنوان تنمية املهارات 

الكتابية العربية« وقال: ي�صعى هذا 

الطاب  م��ه��ارات  لتنمية  امل�صروع 

الكتابية، وجتويد قدراتهم، وتهيئتهم 

من�صة  اإن�����ص��اء  ع��رب  العمل  ل�صوق 

التعلم  مفهوم  ت��وظ��ف  اإل��ك��رتون��ي��ة 

بالرتفيه وال�صتجابة عرب ا�صتخدام 

اختبارات  اإن�صاء  التقنية، من خال 

مكتبة  م���ن  واأن�����ص��ط��ة  ومت��ري��ن��ات 

املو�صوع  بح�صب  م�صبًقا  موؤ�ص�صة 

امل�����ص��ت��ه��دف، وه���و م��ا ي��ع��زز تعلم 

مهاراتهم  تنمية  وي�صهم يف  الطاب 

الكتابية من خال التطبيق امل�صتمر 

امل��م��ت��ع، وك���ذل���ك ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة 

للطاب جميعا للتفاعل وامل�صاركة.

رفع كفاءة م�ضاريع التخرج

اأما الدكتور يا�صر بن �صلمه فقدم 

كفاءة  »رف��ع  بعنوان  بحثياً  مقرتحاً 

مرحلة  ل��ط��اب  ال��ت��خ��رج  م�صاريع 

تطوير  ط��ري��ق  ع��ن  الباكالوريو�ص 

م�صاريع  اإدارة  منهجية  وتطبيق 

واأو�صح  التخرج«  مب�صاريع  خا�صة 

الكليات  يف  ال��ت��خ��رج  م�����ص��روع  اأن 

العملية  للحياة  مقدمة  يعد  العلمية 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وف��ر���ص��ة لك��ت�����ص��اب 

مهارات جديدة ليثبت فيها الطالب 

ومن خال  العمل،  ل�صوق  جاهزيته 

هذه املنحة، �صيتم العمل على تطوير 

اح��رتاف��ي��ة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وتطبيق 

على  مبنية  التخرج  م�صاريع  لإدارة 

املمار�صات  واأف�صل  املعايري  اأج��ود 

الأكادميية  املتطلبات  م��راع��اة  م��ع 

الأخ�����رى ل��ل��ط��ال��ب، وي��ه��دف ه��ذا 

املقرتح لرفع كفاءة م�صاريع التخرج 

امل�صاريع  اإدارة  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر 

اأهم  من  تعترب  والتي  الطاب  لدى 

املهارات املطلوبة يف �صوق العمل.

الرتجمة و�ضوق العمل

م�صروع الدكتور مبارك بن هادي 

»الرتجمة  عنوان  حمل  القحطاين، 

و�صوق العمل: من يحتاج من؟ وماذا 

يحتاج هذا من ذاك؟«، حيث اإن لدي 

بجامعة  الرتجمة  ب��رام��ج  خريجي 

املطلوبة  امل���ه���ارات  ���ص��ع��ود  امل��ل��ك 

ال�صعودي  العمل  �صوق  يف  للنجاح 

اإىل  الربامج  ه��ذه  خريجو  ويحتاج 

مهارات معينة تختلف عما حتتاجه 

ويت�صاءل  الأخ����رى،  التخ�ص�صات 

امل��ق��رتح: ه��ل ف��رتة ال��ت��دري��ب التي 

الأخري  ف�صله  يف  الطالب  يق�صيها 

�صيء  تقدمي  على  ق��ادرة  باجلامعة 

ي��ح��اول؟ ويحاول  يف ه��ذا اجل��ان��ب 

الإج��اب��ات  بع�ص  ت��ق��دمي  امل�����ص��روع 

لهذه الأ�صئلة وفتح املجال ملزيد من 

البحث والنقد يف هذا اجلانب.

برنامج »عامات«

ال��دك��ت��ورة ره���ا اأورف���ل���ي اأ���ص��ت��اذ 

كلية  ال��ع��ق��اق��ري  ب��ق�����ص��م  م�����ص��ارك 

بحثياً  م��ق��رتح��اً  ق��دم��ت  ال�صيدلة 

حتت م�صمى »برنامج عامات« وهو 

برنامج ي�صتخدم الذكاء ال�صطناعي 

يف  امل��ق��ال��ي��ة  الأ���ص��ئ��ل��ة  لت�صحيح 

الكلمات  على  ويركز  الإمتحانات، 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف اإج���اب���ات الخ��ت��ب��ار 

منوذجية  اإج��اب��ة  مقابل  وت�صغيلها 

عرب  �صتبنى  التي  البيانات  وقواعد 

�صيخفف  ال���ذي  الأم���ر  الإن���رتن���ت، 

التدري�ص  هيئة  ع�صو  على  ال�صغط 

و�صيحقق  الت�صحيح  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الهدف املطلوب بكفاءة عالية. 

ابتكارات بحثية

حممد  بنت  بثينة  الدكتورة  اأم��ا 

بحثياً  مقرتحاً  فقدمت  الثويني، 

بعنوان »البتكارات البحثية لطاب 

والجتماعية«،  الإن�صانية  العلوم 

ويهدف هذا امل�صروع اإىل بناء اأدوات 

الأدل��ة  على  قائمة  تعليمية  بحثية 

ق��درات  وحتفيز  لتنمية  وال��رباه��ني 

العلوم  ط��اب  ل��دى  العلمي  البحث 

لقلة  وذلك  والجتماعية،  الإن�صانية 

البحثية،  البتكارات  يف  م�صاركاتهم 

يف  الأدوات  هذه  ت�صهم  اأن  واملوؤمل 

باأهمية  الطاب  وعي  م�صتوى  رفع 

قدراتهم  وتعزيز  العلمي،  البحث 

ف��ي البتكار الجتماعي، وتزويدهم 

ب��امل��ه��ارات ال���ازم���ة لإج�����راء تلك 

الأبحاث.

تنوعت بني املهني واملهاري والتطويري والتنموي

تم اختيار المقترحات الفائزة من ضمن 70 مقترحًا تقدم بها 42 من الرجال و28 من النساء

تصدرت الكليات الصحية الطلبات المقدمة بـ 27 طلبا ثم العلمية بـ 20 ثم اإلنسانية بـ 17 طلبا

17 مقترحًا بحثيًا تفوز بمنح جائزة التميز في 
دورتها الرابعة

د. بن �ضلمةد. احلمدايند. رها د. الفريحد. نا�ضرد. ال�ضمراين



مادة  �صناعة  من  العلماء  يقرتب 

تنظيم  على  الذكي  الهاتف  ت�صاعد 

درج���ة ح��رارت��ه ع��ن ط��ري��ق »اإف���راز 

العرق«، ليرّبد اجلهاز نف�صه.

�صنغهاي  جامعة  من  فريق  وجنح 

يف  تونغ،  جياو  بقيادة  ال�صني،  يف 

تطوير مادة معدنية اأو طالء معدين 

الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأج���ه���زة  لتغطية 

وميكنها اأن حتافظ على برودة تلك 

حرارتها،  ارتفعت  حال  الأجهزة يف 

اأو باخت�صار تنظيم واإدارة حرارتها، 

عندما  الب�صري  اجل�صم  يفعل  كما 

ترتفع حرارته.

�صحيفة  ن�صرته  لتقرير  ووف��ًق��ا 

�صيكون  الربيطانية،  ميل«  »دي��ل��ي 

اأن حتافظ  الذكية  الهواتف  باإمكان 

على حرارتها وبرودتها بف�صل مادة 

معدنية قابلة للتعرق، يبلغ �صمكها 3 

اأ�صعاف �صمك �صعرة الإن�صان.

ومب���ق���دور امل�����ادة امل��ع��دن��ي��ة اأو 

بالأحرى الطالء اإطالق املاء عندما 

ترتفع حرارة اجلهاز الإلكرتوين، ثم 

ويتبخر،  غاز  اإىل  املاء  هذا  يتحول 

الأمر  الزائدة،  احل��رارة  معه  اآخ��ًذا 

الذي يخّف�ض من حرارة اجلهاز.

غري اأن العلماء يف ال�صني، الذين 

طوروا هذا الأ�صلوب املبتكر، يقولون 

اإنه مكلف لال�صتخدام للت�صنيع على 

ن��ط��اق جت���اري يف ال��وق��ت احل��ايل، 

ولكنهم يب�صرون بالتطبيق امل�صتقبلي 

غري املكلف له.

ووفقا للعلماء، فاإنه ميكن تطبيق 

الخ������رتاع ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأج���ه���زة 

الأجهزة  ذلك  يف  مبا  الإلكرتونية، 

اللوحية  الأج���ه���زة  م��ث��ل  امل��ح��م��ول��ة 

والهواتف.

ال�صحيفة الربيطانية عن  ونقلت 

هند�صة  يدر�ض  ال��ذي  وان��غ،  روج��و 

جياو  »�صنغهاي  جامعة  يف  التربيد 

الإل��ك��رتون��ي��ات  »ت��ط��وي��ر  اإن  ت��ون��غ« 

الدقيقة يفر�ض متطلبات كبرية على 

لأن  الفعالة،  احلرارة  اإدارة  تقنيات 

جميع املكونات معباأة باإحكام وميكن 

للغاية،  �صاخنة  الرقائق  ت�صبح  اأن 

فعلى �صبيل املثال، بدون نظام تربيد 

فعال، ميكن اأن تتعر�ض هواتفنا اإىل 

انهيار النظام وحرق اأيدينا اإذا قمنا 

حتميل  اأو  طويلة  لفرتة  بت�صغيلها 

تطبيق ي�صتهلك الكثري من الطاقة«.

وقد تكون هذه املادة بدياًل لتلك 

ال�صركات  بع�ض  ت�صتخدمها  التي 

الطور«  تغيري  »م��واد  اأي  امل�صنعة، 

متت�ض  اأو  تطلق  التي  امل���واد  وه��ي 

والأحما�ض  ال�صموع  مثل  احل��رارة، 

الدهنية.

الطالء  العلماء  ج��رب  وعندما 

امل����ع����دين امل����ط����ور ع���ل���ى ���ص��رائ��ح 

ورقاقات الهواتف املحمولة، وقارنوا 

النتائج بال�صرائح غري املطلية، تبني 

ح��رارة  خف�ض  امل��ط��ور  ال��ط��الء  اأن 

ال�صريحة املطلية بحدود 7 درجات 

واإجراء  اجلهاز،  ت�صغيل  عند  مئوية 

اأعمال مكثفة عليه ملدة 15 دقيقة.
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اأع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة »ت������وم ت����وم« 

للمالحة  الهولندية   TomTom
اأبرمت  اأن��ه��ا  الرقمية،  واخل��رائ��ط 

�صفقة مع �صركة »هواوي« ال�صينية 

يف  وخدماتها  خرائطها  ل�صتخدام 

تطبيقات الهواتف الذكية.

وت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة ب��ع��د اأن 

م�صطرة  »ه��واوي«  �صركة  اأ�صبحت 

ال��ت�����ص��غ��ي��ل  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر  اإىل 

للهواتف  بها  اخلا�صة  واخل��دم��ات 

الذكية، وذلك بعد اأن اأدرجتها اإدارة 

ترمب،  دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�ض 

العام  يف  فعلياً  ال�صوداء  القائمة  يف 

املا�صي ب�صبب خماوف تتعلق بالأمن 

»هواوي«  منع  اإىل  اأدى  ما  القومي، 

الت�صغيل  ن��ظ��ام  ا���ص��ت��خ��دام  م���ن 

اإىل  قوقل،  من  الر�صمي  »اأندرويد« 

على  امل�صتخدمة  التطبيقات  جانب 

نطاق وا�صع مثل خرائط »قوقل« يف 

الهواتف اجلديدة.

ت��وم«  »ت���وم  م��ع  ال�صفقة  وتعني 

ا�صتخدام  الآن  ه��واوي  باإمكان  اأن 

امل��رور  ومعلومات  ال�صركة  خرائط 

بال�صركة  اخلا�صة  املالحة  وبرامج 

الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف 

الر�صمي  املتحدث  وق���ال  ال��ذك��ي��ة. 

»رميكو  الهولندية  ال�صركة  با�صم 

مري�صرتا«: اإن ال�صفقة قد متت منذ 

تعلن  مل  ال�صركة  لكن  الوقت  بع�ض 

عنها. ومل يك�صف مري�صرتا عن اأي 

تفا�صيل تتعلق بقيمة ال�صفقة.

يُ�صار اإىل اأن �صركة »توم توم« – 

لرتكز  الأجهزة  بيع  عن  تبتعد  التي 

الربجمية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  على 

ب��اع��ت ق�����ص��م تقنية  ك��ان��ت ق���د   –
�صركة  اإىل  بها  اخلا�ض  املعلومات 

 Bridgestone »بريدج�صتون« 

اأعمالها  ع��ل��ى  للرتكيز  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

املرتبطة باخلرائط الرقمية.
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ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك��د 

تطبيق  م��ال��ك��ة   ،Snap »���ص��ن��اب« 

اأن   ،Snapchat ���ص��ات«  »���ص��ن��اب 

تطبيق »تيك توك« TikTok ميكن 

»اإن�صتغرام«  تطبيق  على  يتفوق  اأن 

اململوك ل�صركة في�صبوك.

يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ق����ارن »اإي���ف���ان 

على  امل��وج��ود  امل��ح��ت��وى  �صبيجل« 

م�صاركة  من�صة  مبحتوى  ان�صتغرام 

الفيديو الق�صرية »تيك توك«، الذي 

بني  هائلة  ب�صعبية  يحظى  اأ�صبح 

اأنحاء  جميع  يف  ال�صباب  اأو���ص��اط 

املتحدة  الوليات  العامل، خا�صة يف 

الأمريكية.

يف  �صات«  »�صناب  موؤ�ص�ض  وق��ال 

للحياة  الرقمي  الت�صميم  م��وؤمت��ر 

متحدًثا  موؤخراً،  ميونيخ  املعنقد يف 

عن »اإن�صتغرام«: »اإن املحتوى القائم 

على املواهب على تطبيق »تيك توك« 

اململوك ل�صركة �صينية هو يف كثري 

من الأحيان اأكرث اإثارة لالهتمام من 

املحتوى القائم على احلالة«.

وردا على ما اإذا كان »تيك توك« 

قال  »ان�����ص��ت��غ��رام«،  على  �صيتفوق 

�صبيجل: »هذا وارد جداً وممكن«.

»ت��ي��ك  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل  يُ�����ص��ار 

بدايات  كبري  حد  اإىل  ي�صبه  ت��وك« 

�صعت  ال��ذي  �صات«  »�صناب  تطبيق 

منوه  تقييد  اإىل  ل�صنوات  في�صبوك 

اأ�صهر مزاياه، وهي  من خالل ن�صخ 

من  م�صتفيدًة  »ال��ق�����ص�����ض«  م��ي��زة 

لفي�صبوك  الهائلة  ال�صعبية  القاعدة 

وان�صتغرام.

»الق�ص�ض(  ميزة  طلق 
ُ
اأ وبالفعل 

ان�صتغرام  لتطبيق   2016 ع��ام  يف 

الأخ���رى،  في�صبوك  لتطبيقات  ث��م 

ال��رتا���ص��ل  تطبيقي  ذل���ك  يف  مب���ا 

والآن  ووات�����ص��اب،  م�صنجر  ال��ف��وري 

حتظى امليزة باأكرث من 500 مليون 

م�صتخدم.

وبعد �صعود »تيك توك«، حاولت 

طرح  خالل  من  تقليده  »في�صبوك« 

تطبيق »لزو« Lasso، ومع ذلك مل 

يتمكن في�صبوك من تقييد منو »تيك 

توك« نظراً ملحدودية توفر تطبيقها 

�صهد  ال��ع��ك�����ض،  وع��ل��ى  اجل���دي���د، 

مليار  م��ن  اأك��رث  ال�صيني  التطبيق 

�صركة  بح�صب  املا�صي،  العام  تنزيل 

املحمولة  التطبيقات  �صوق  اأبحاث 

 ،SensorTower تاور«  »�صن�صور 

التطبيقات  اأكرث  ثاين  كان  اأنه  كما 

2019 على م�صتوى  تنزياًل يف عام 

العامل.

انخف�ض  ن��ف�����ص��ه،  ال���وق���ت  ويف 

في�صبوك  تطبيقي  تنزيالت  ع��دد 

و«ان�صتغرام« بن�صبة ٪13 على اأ�صا�ض 

اأوف  »بنك  حتليل  بح�صب  �صنوي، 

اأمريكا« Bank of America يف 

�صهر اأيلول/�صبتمرب املا�صي.

التنزيالت ل  فاإن عدد  ذلك،  مع 

يعد املوؤ�صر الوحيد على النجاح.

ميتلك  »ان�صتغرام«  اأن  حني  ففي 

ن�صط  م�صتخدم  م��ل��ي��ار  م��ن  اأك���رث 

ذكرت  العامل،  م�صتوى  على  �صهرًيا 

اأين«  »اآب  ال�����ص��وق  اأب��ح��اث  �صركة 

App Annie اأن عدد م�صتخدمي 
»تيك توك« يقدر بنحو 625 مليون 

�صناب  اأما  �صهرًيا.  ن�صط  م�صتخدم 

ت�صرين  �صهر  اأعلنت يف  �صات، فقد 

الأول/اأك���ت���وب���ر امل��ا���ص��ي ع��ن 210 

مليون م�صتخدم ن�صط يومًيا.
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دعوة لتوحيد »الشواحن« بين شركات 
التكنولوجيا

قالت تقارير اإعالمية اإن الحتاد الأوروبي قد يجرب �صركة »اأبل« 

اأخ��رى، جلعله  مرة  »اآي��ف��ون«  هاتفها  �صاحن  تغيري  على  الأمريكية 

»�صكاي  موقع  وقال  الذكية.  الهواتف  جميع  مع  ومتنا�صًبا  م�صرتًكا 

نيوز« الربيطاين اإنه على الرغم من توجيه الحتاد الأوروبي ن�صائح 

ل�صركات التكنولوجيا يف ال�صابق للعمل مًعا على تطوير �صاحن عاملي 

»موحد« اإل اأنه يبدو »اأن التفاقات الطوعية بني خمتلف اجلهات 

مل�صوؤويل  ووفًقا  املرجوة«.  النتائج  حتقق  مل  ال�صناعة  يف  الفاعلة 

الحتاد الأوروبي، فاإن التغيريات املتوقعة لو مت تطبيق هذه الفكرة 

�صتجعل حياة العمالء »اأ�صهل وت�صاعد البيئة«، حيث ت�صري التقديرات 

اإىل اأن ال�صواحن القدمية تولد اأكرث من 51 األف طن من »النفايات 

الإلكرتونية« كل عام. ويخطط اأع�صاء الربملان الأوروبي للت�صويت 

على هذا الإج��راء يف اإحدى اجلل�صات املقبلة. ي�صار اإىل اأنه طاملا 

دعا الحتاد الأوروبي اإىل توحيد ال�صواحن بني �صركات التكنولوجيا، 

فيما كانت تنتقد �صركة »اأبل« الأمر وتقول اإن فر�ض قانون مماثل من 

�صاأنه اأن »يخنق البتكار وي�صر بالبيئة وي�صبب ا�صطراًبا ل لزوم له 

للم�صتخدمني«. وقالت »اأبل« يف بيان �صابق »مت �صحن اأكرث من مليار 

جهاز من اأجهزة اأبل، املعتمدة على ال�صاحن احلايل.. نريد التاأكد من 

اأن اأي ت�صريع جديد لن يوؤدي اإىل اأي ا�صطراب لعمالئنا«.
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ترقب واسع لمزايا هاتف »جالكسي 
إس 20 إلترا«

طرح  اإىل  ت�صعى  »�صام�صونغ«  �صركة  اأن  تقنية،  تقارير  ك�صفت 

اأف�صل عد�صة كامريا هاتفية، عرب جهاز »جالك�صي اإ�ض 20 اإلرتا« 

املنتظر طرحه يف فرباير احلايل، مع ترقب وا�صع ملا يتمتع به هذا 

اجلهاز من مزايا.

بالأخبار  املتخ�ص�ض  تريندز«  »ديجيتال  موقع  نقل  ما  وبح�صب 

 108 اإىل  �صت�صل  املرتقب  الهاتف  يف  الكامريا  دقة  فاإن  التقنية، 

ميغابيك�صل،   48 دقتها  ف�صتبلغ  الثانية  العد�صة  اأما  ميغابيك�صل، 

ن�صبة  �صت�صل  حني  يف  ميغابيك�صل،   12 بدقة  ثالثة  اإىل  اإ�صافة 

التقريب الب�صري »زوم« يف الكامريا الثانية اإىل »10 اإ�ض«.

اأن �صور �صام�صونغ املقبلة �صتكون ذات حجم كبري، نظًرا  ومبا 

اإىل جودتها املتميزة، فهذا يعني اأن امل�صتخدمني �صيكونون يف حاجة 

اإىل م�صاحة اأكرب حتى يقوموا بتخزين ما يلتقطونه بالكامريا، لأن 

ال�صورة الواحدة بالنمط »JPG« ت�صتهلك حيًزا من الذاكرة ل يقل 

عن 20 ميغابايت.

»اإ���ض  هاتف  اأن  اإىل  الت�صريبات  اأ���ص��ارت  امل�صكلة،  ه��ذه  وحل��ل 

اإل��رتا«، �صيدمج بطاقة الذاكرة SD، ت�صمح بتخزين ما يزيد   20
عن تريابايت، و�صط توقعات باأن يتيح الهاتف عدة �صعات حلفظ 

امللفات ترتاوح بني 123 و256 و512 غيغابايت.

جدير بالذكر اأن �صركة »�صاومي« ال�صينية �صبق لها اأن طرحت 

كامريا بدقة 108 ميغابيك�صل يف هاتف »مي �صي �صي 9 برو« الذي 

جرى الإعالن عنه يف العام املا�صي.
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توقعات بتفوق »تيك توك« على »سناب شات« و»إنستغرام«

ابتكار »معدن« يساعد الهاتف الذكي على تبريد نفسه

»هواوي« تجد بديال عن خرائط »قوقل« لهواتفها



ابتكر روبرت نايت، اأ�ستاذ علم النف�س وعلم 

كاليفورنيا، خوذة جديدة  الأع�ساب يف جامعة 

مميزة بح�سوة ذات فعالية كبرية يف تخفيف اآثار 

ال�سربات املبا�سرة، ومتتاز بغالف خارجي يدور 

لمت�سا�س القوة الناجتة عن اللتواءات، وهي 

ميزة تفتقدها اخلوذ امل�ستخدمة حالًيا.

ويت�سم الت�سميم مبرونة كافية لتوفري احلماية 

لأنهم  والهوكي،  الأمريكية  القدم  كرة  لالعبي 

الريا�سيني تعر�ًسا ل�سربات متكررة على  اأكرث 

واملتزجلني  واجلنود  لل�سرطة  اإ�سافًة  الراأ�س، 

وراكبي الدراجات واأي �سخ�س يرتدي خوذة اأو 

قبعة �سلبة.

وتٌ�سنَّف كدمات الدماغ املعروفة بالرجتاج، 

اأن  اإل  ال�����س��دم��ات،  اأن����واع  اأخ��ط��ر  اأن��ه��ا  على 

قد  لأنها  عنها،  �سوًءا  تقل  ل  اللتواء  حركات 

اأن  من  الرغم  وعلى  الدماغية،  الألياف  متزق 

لعبي اخلط ال�سمان يف كرة القدم الأمريكية 

اأمام  اأعناًقا قوية قادرة على ال�سمود  ميتلكون 

قدر حمدود من عزم الدوران، اإل اأن الأطفال 

يتحملون  ل  الثانوية  امل��دار���س  يف  واملراهقني 

ذلك.

اخلطية  ال�سدمات  »ت��اأث��ري  اإن  نايت  وق��ال 

اأن  اإل  بالتاأكيد،  �سيء  ال��راأ���س  على  املبا�سرة 

خطرية  الراأ�س  دوران  ت�سبب  التي  ال�سدمات 

اللكمات  وتوؤثر  للدماغ،  فتاًل  ت�سبب  اإذ  اأي�ًسا 

امل�ستديرة مثاًل يف مباريات املالكمة على الدماغ 

بالطريقة ذاتها، فت�سميم الدماغ غري قادر على 

حتمل مثل هذا النوع من ال�سدمات، وقد ت�سبب 

ت�سرر الألياف الرابطة احل�سا�سة يف الدماغ«.

واأ�س�س نايت قبل ثمانية اأعوام �سركة لتطوير 

اهتمام كربى  ت�سميم اخلوذة اجلديدة وجذب 

فريقه  مع  واأن��ت��ج  للخوذ،  امل�سنعة  ال�سركات 

املكون من اأربعة اأ�سخا�س مناذج اأولية خلوذات 

والبي�سبول  وال��ه��وك��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��دم  ك��رة 

وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة 

وال�سيارات الريا�سية وريا�سة الثلج.

�سماكة  اأو  وزن  اأي  الت�سميم  ي�سيف  ول 

اإ�سافية اإىل خوذة كرة القدم، مع قابلية تعديل 

عدة طرازات للخوذات املوجودة حالًيا باإ�سافة 

الق�سرة اخلارجية اجلديد والدعامات، وتكييف 

وجه خفيف  قناع  على  ي�ستمل  الذي  الت�سميم 

ن�ساط  اأو  ريا�سة  اأي  مع  الكربون،  األياف  من 

ترفيهي؛ مثل ريا�سات الت�سلق وريا�سات الطرق 

والرجبي  والالكرو�س  البي�سبول  ولعبة  الوعرة، 

الريا�سات  اأخ��ط��ر  اإح���دى  وه��ي  امل���اء؛  وك���رة 

الق�سرة  ن�ستخدم  وقد  لالرجتاجات.  امل�سببة 

القابل  اخلارجي  الغالف  مع  ذاتها  الداخلية 

للتبديل يف اخلوذات ال�سناعية وخوذات رجال 

الإطفاء واخلوذات الع�سكرية.

اأنها تقوم على  اإن »ميزة اخلوذة  وقال نايت 

الداخلي  اجلزء  اأن  اأي  معيارية،  وحدة  اأ�سا�س 

تغيري   دون  ثابًتا  يبقى  بالراأ�س  املت�سل  للخوذة 

الق�سرة  تتغري  ح��ني  يف  اخل����وذات،  جميع  يف 

اخلارجية وحدها بناء على نوع الريا�سة«.

جامعات عالمية36  العدد 1363 - الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 2 فرباير 2020م16

�أي�ضي.. مناعي.. كبدي.. كلوي

تحديد 4 أشكال لشيخوخة الجسم

اأعلن علماء كلية الطب بجامعة �ستانفورد الأمريكية، اأن هناك اأنواًعا 

فردية من ال�سيخوخة، وحددوا اأربعة رئي�سية منها؛ هي: اأي�سي، مناعي، 

كبدي، وكلوي.

�سجلوا  الطب  كلية  خرباء  اأن   ،Nature Medicine جملة  وتفيد 

بيولوجية  وج��زي��ئ��ات  معينة  م��ك��روب��ات  م�ستوى  ���س��ن��وات،   3-2 خ��الل 

»بروتينات، دهون، اأي�سات« لدى 106 اأ�سخا�س اأ�سحاء اأعمارهم 29-

اأجل ذلك  الوقت ومن  املوؤ�سرات مع  تتغري هذه  75 �سنة، وتابعوا كيف 
واإفرازات  والرباز  والبول  واللعاب  الدم  ياأخذون عينات من  دورًيا  كانوا 

الأنف والأمعاء ويجرون درا�سات وراثية.

وقد ا�ستخدم الباحثون 10343 جيًنا و306 من بروتينات الدم و722 

اأي�ًسا و6909 نوًعا من املكروبات مبثابة موؤ�سرات، وقد �ساعدهم هذا 

يف حتديد 4 طرق بيولوجية ل�سيخوخة اجل�سم وهي: اأي�سي »ا�سطراب 

»ا�سطراب  كبدي  املناعة«،  »انخفا�س  مناعي  الغذائي«،  التمثيل  عملية 

عمل الكبد«، وكلوي »م�سكالت يف الكلى«.

وي�سري الباحثون، اإىل اأن النتماء اإىل اأحد هذه الأنواع، ل يعني عدم 

املوؤ�سرات احليوية  ازدياد  النوع يبني اجتاه  الأخ��رى، لأن  الأن��واع  ظهور 

اأن  وميكن  بينها  فيما  متعار�سة  لي�ست  الأن��واع  هذه  ولكن  لل�سيخوخة، 

جتتمع مع بع�سها.

وي�سري اخلرباء اإىل اأن املثري يف الأمر، ميكن اكت�ساف هذه التغريات 

يف مرحلة ال�سباب، فمثاًل يف حالة التمثيل الغذائي مع التقدم بالعمر، 

 A1c يزداد خطر مر�س ال�سكري، واملوؤ�سر هنا هو م�ستوى الهيموغلوبني

ويف حالة النوع املناعي يالحظ ارتفاع م�ستوى موؤ�سر اللتهابات وامليل 

اإىل الإ�سابة باأمرا�س متعلقة باملناعة.

ال�سيخوخة  نوع  »اإن  البحث،  فريق  رئي�س  �سنايدر،  ميخائيل  ويقول 

لي�س جمرد ت�سمية، لأنه ي�ساعد النا�س يف الرتكيز على العوامل اخلطرة 

اأن يواجهوا فيها  التي من املحتمل  ال�سخ�سية وفهم املجالت  ل�سحتهم 

م�سكالت م�ستقباًل«.

طورها باحثون بكلية طب جامعة »بيت�ضربج«

تقنية جديدة إلعادة تنمية األعصاب 
المتضررة

طور باحثون بكلية الطب يف جامعة بيت�سربج الأمريكية تقنية لإعادة 

تنمية اأجزاء كبرية من الأع�ساب املت�سررة با�ستخدام اأنبوبة من البوليمر 

القابل للتحلل بعد ملئها بربوتني حمفز للنمو دون احلاجة اإىل ا�ستخدام 

اخلاليا اجلذعية اأو اأع�ساب منقولة من مكان اآخر.

واخترب الباحثون التقنية يف القرود، ون�سروا النتائج يوم الأربعاء 22 

يناير 2020 يف دورية �ساين�س تران�سلي�سنال ميد�سني.

جراحات  واأ�ستاذة  للدرا�سة  الرئي�سة  املوؤلفة  م��ارا،  كي�سي  وقالت 

التجميل »هذه اأول تقنية لإعادة تنمية الأع�ساب دون احلاجة ل�ستخدام 

اخلاليا اجلذعية، اإذ جنحنا يف اإطالة ع�سب مت�سرر بنحو 5 �سنتيمرتات 

حتى و�سل اإىل الع�سلة، وتفوقت تقنيتنا على الرتقيع الع�سبي«.

اإ�سابات يف الأذرع والأرجل  ويعاين ن�سف امل�سابني يف احلروب من 

وعالج  ال�سيارات  حوادث  وت�سبب  وال�سلل،  الأع�ساب  ت�سرر  اإىل  توؤدي 

ال�سرطان ومر�س ال�سكري وحتى بع�س حالت الولدة اأ�سراًرا ج�سيمة 

لالأع�ساب.

وكان الرتقيع الع�سبي اأكرث و�سائل عالج الأع�ساب الطويلة املت�سررة 

ال�ساق  م��ن  اخللفي  اجل��زء  م��ن  ح�سي  ع�سب  اإزال���ة  وي�سمل  �سيوًعا، 

الطريقة  لهذه  اأن  اإل  املت�سرر،  الع�سب  ط��ريف  رب��ط  يف  وا�ستخدامه 

اأن  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساق  ي�سيب  الذي  اخلدر  منها  �سلبية،  م�ساعفات 

ن�سبة ا�ستعادة الوظائف احلركية ل تتجاوز 40% اإىل %60.

من   %80 لنحو  الع�سب  ا�ستعادة  يف  فنجحت  اجلديدة  التقنية  اأما 

من  تعاين  كان  قرود  لأربعة  الإبهام  اإ�سبع  يف  الدقيق  الع�سبي  التحكم 

ت�سرر يف اأع�ساب ال�ساعد وفقدان 5 �سنتيمرتات منها.

املادة  با�ستخدام  الأع�ساب  عليها  تنمو  التي  الأنبوبة  الباحثون  اأنتج 

اأ�سافوا  ذاتها التي تنتج منها اخليوط اجلراحية القابلة للتحلل، لكنهم 

اإليها بروتيًنا حمفًزا للنمو. وا�ستخدم باحثون اآخرون �سابًقا هذا الربوتني 

يف جتربة لعالج مر�س باركن�سون من خالل تزويد املخ به.

حاكمتني،  جمموعتني  مع  اجلديدة  التقنية  نتائج  الباحثون  وق��ارن 

الع�سبي.  الرتقيع  الثانية  وا�ستخدمت  فارغة  اأنبوبة  الأوىل  ا�ستخدمت 

وتفوقت التقنية اجلديدة على املجموعة التي ا�ستخدمت الأنبوبة الفارغة، 

اإىل عام  كٌل منهما  اإذ احتاجت  الع�سبي  الرتقيع  نتائجها مع  وت�سابهت 

لإعادة تنمية الع�سب وا�ستعادة قدرته على نقل الإ�سارات الكهربائية.

القرود،  بعد جناحها يف  الب�سر  التقنية على  وت�سعى مارا ل�ستخدام 

اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حتقيق ذلك باأول  وتعمل حالًيا مع 

اختبار على الب�سر.

على ذمة باحثني بجامعة كارديف �لربيطانية

�بتكرها �أ�ضتاذ علم �لنف�س و�لأع�ضاب بجامعة كاليفورنيا

خوذة جديدة تمتص الصدمات وااللتواءات

للسرطان إنتاج »عالج عالمي«  قرب 

اأو�سح عدد من الباحثني يف جامعة »كارديف« 

يف مقاطعة ويلز الربيطانية، اأن نوًعا من اخلاليا 

املناعية التائية املكت�سفة حديًثا اأثار احتمال اإنتاج 

اخلاليا  اأن  وك�سفوا  لل�سرطان،  »ع��امل��ي«  ع��الج 

لعالج  التو�سل  يف  الأم��ل  متنح  اجلديدة  التائية 

»واحد ينا�سب جميع اأنواع« ال�سرطان، حيث تعد 

عالجات اخلاليا التائية امل�سادة لل�سرطان، التي 

واإعادتها  وتعديلها  املناعية  اخلاليا  اإزالة  ت�سمل 

ال�سرطانية  اخلاليا  عن  للبحث  املري�س  دم  اإىل 

وتدمريها، اأحدث منوذج يف عالجات ال�سرطان 

املطورة.

نطاق  على  ا�ستخداًما  الأك��رث  النوع  ويُ��ع��رف 

لكل  خم�س�س  وه��و   »CAR-T« با�سم  وا���س��ع 

مري�س، ولكنه ي�ستهدف عدًدا حمدوًدا من اأنواع 

ال�سلبة  الأورام  عالج  يف  ينجح  ومل  ال�سرطان، 

ما  بح�سب  ال�سرطان،  اأن��واع  غالبية  ت�سكل  التي 

نقلته �سحيفة »مريو« الربيطانية.

الرئي�س  امل��ع��د  �سيويل،  اأن���درو  الربوفي�سور 

قال  »كارديف«،  الطب بجامعة  كلية  للدرا�سة يف 

TCR مع مثل  العثور على  اإنه »من غري املعتاد 

ما  وا�سع،  نطاق  على  ال�سرطان  من  النوع  هذا 

وناأمل  لل�سرطان،  »ال�سامل«  العالج  احتمال  اأثار 

خمتلًفا  اأ���س��ل��وًب��ا  اجل��دي��د   TCR لنا  ي��وف��ر  اأن 

ال�سرطانات،  من  وا�سعة  جمموعة  ل�ستهداف 

وتدمريها لدى جميع الأفراد«.

التقليدية  ال��ت��ائ��ي��ة  اخل��الي��ا  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

للعثور  الأخ����رى،  اخل��الي��ا  �سطح  مب�سح  ت��ق��وم 

اخلاليا  على  والق�ساء  ال�ساذة  احل���الت  على 

ال�سرطانية، مع جتاهل اخلاليا التي حتتوي فقط 

على الربوتينات »الطبيعية«.

يف  اخلاليا  لهذه  العالجية  القدرة  ولختبار 

تائية  خاليا  بحقن  العلماء  ق��ام  احل��ي،  اجل�سم 

الفئران  يف   MR1 على  ال��ت��ع��رف  على  ق���ادرة 

املزودة باأورام ب�سرية ونظام مناعة ب�سري.

اإن هذا حّفز عملية  البحث  فريق  اأو�سح  كما 

لعالج  مماثلة  بطريقة  ال�سرطان،  من  التخل�س 

الوطنية  ال�سحة  اإدارة  من  املعتمد   CAR-T
حيواين  من��وذج  يف  الآن،   »NHS« الربيطانية 

مماثل.

اخلاليا  اأن  اإثبات  من  اأي�سا  العلماء  ومتّكن 

التائية لدى مر�سى �سرطان اجللد املعدلة للتعبري 

فقط  لي�س  تدمر  اأن  اجلديد، ميكن   TCR عن 

اأي�ًسا  ولكن  باملري�س،  اخلا�سة  ال�سرطان  خاليا 

يف  الآخرين  باملر�سى  اخلا�سة  ال�سرطان  خاليا 

اخلا�س   HLA ن��وع  عن  النظر  بغ�س  املخترب، 

باملري�س.

لتحديد  العلماء جتربة  الآن  يجري  ذلك،  اإىل 

 TCR بها  مييز  التي  الدقيقة  اجلزيئية  الآلية 

اجلديد بني اخلاليا ال�سليمة وال�سرطان. وياأملون 

نهاية  املر�سى يف  لدى  النهج اجلديد  يف جتربة 

العام.
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اأكدوا وجود تطور ملحوظ عن الن�سخ ال�سابقة

بحسن  2020« يشيدون  المهنة  »أسبوع  زوار 
الفرص وتنوع  التنظيم 

عسيري: التنظيم مميز
 وتعامل موظفي الشركات

 رائع

السبيعي: وجدت فرصة للتقديم على 
الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة 

في هذا المعرض

الحميدي: هذه الفعاليات  تحدد المسار 
المناسب للطالب وتعطي انطباعًا عن 

أفضل الشركات

العيد: هناك تطور ملحوظ عن 
السنوات الماضية  وخصوصًا من ناحية 

التنظيم والتسجيل

المغربي: أتمنى انضمام عدد أكبر 
من الشركات وجهات التوظيف في 

المعارض القادمة

ا�ستطالع: نواف اخلمي�س 

اأ�سبوع  فعاليات  اجلامعة  نظمت 

املهنة واملعر�س امل�ساحب له برعاية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالرحمن  ب��ن 

الريا�س،  اأمري منطقة  نائب  �سعود، 

خ�����الل ال����ف����رة »ل���ل���ط���الب الث���ن���ن 

ال��ث��الث��اء الأرب����ع����اء 2 - 4 ج��م��ادى 

و»ل���ل���ط���ال���ب���ات:  1441ه�«  الآخ��������رة 

اخل��م��ي�����س اجل��م��ع��ة ال�����س��ب��ت 5 - 7 

جمادى الآخ��رة 1441ه�« وذل��ك يف 

ب��امل��دي��ن��ة اجلامعية  ال��رئ��ي�����س  ال��ب��ه��و 

ل���ل���ط���الب 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 اأ���س��ب��وع 

الإر������س�����اد امل���ه���ن���ي ال������ذي مت خ��الل��ه 

ت����ق����دمي ب�����رام�����ج اإر������س�����ادي�����ة وور�������س 

املهنية  ب��ال��رخ�����س  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل 

والع�����ت�����م�����ادات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 

ومت����ك����ن ال����ط����الب م����ن اأ����س���ا����س���ي���ات 

ال�سرية الذاتية.

320 وظيفة
45 من  �أكرث من  �لفعالية  ح�ضر 

�لقطاعات  وم���ؤ���ض�����ض��ات  ���ض��رك��ات 

يف  للم�ضاركة  و�خلا�ضة  �حلك�مية 

ت�فري  تتطلب  �لتي  بر�جمها  عر�ض 

وت��دري��ب  للخريجني،  عمل  ف��ر���ض 

ط����اب �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى �ك��ت�����ض��اب 

منها  م�ضاهمة  �ملطل�بة؛  �ل��ق��در�ت 

يف بناء �ملجتمع وتنميته؛ وز�د عدد 

�ل�ظائف �ملقدمة عن 320 وظيفة، 

و�ن��ط��اق��اً م��ن ت��اأك��ي��د �لأه����د�ف 

وو�جبها  للجامعة  �ل�ضرت�تيجية 

�أب��بها  فتحت  فقد  �ملجتمع؛  جتاه 

�جل��ام��ع��ات  جميع  م��ن  للخريجني 

�ل�����ض��ع���دي��ة؛ ل��ا���ض��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 

�لذين  �لطاب  �أ�ضاد  وقد  �لفعالية، 

�ملهنة  �أ���ض��ب���ع  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ض��رو� 

�ل�ضركات  وب��ع��دد  �لتنظيم  بح�ضن 

�ل��رع��اي��ة و�مل�����ض��ارك��ة  وب��ال��ف��ر���ض 

�ل�ظيفية و�لتدريبية �ملت�فرة.

تنظيم مميز

�للغات  كلية  من  ع�ضريي،  ن����ف 

�ملرة  هي  ه��ذه  �أن  ذك��ر  و�لرتجمة، 

�إىل فعالية  بها  �لتي يح�ضر  �لثانية 

�مل�ضاحب،  و�ملعر�ض  �ملهنة  �أ�ضب�ع 

ونال على �إعجابه �ل�ضديد، وبني �أنه 

وي�ضجل  يف  �أور�ق��ه  يقدم  لكي  �أت��ى 

�مل�ضاركة  و�جلهات  �ل�ضركات  جميع 

يف �ملعر�ض، رغبًة يف �حل�ض�ل على 

وظيفة منا�ضبة،  و�أكد �أن �لتنظيم كان 

م�ضت�ى،  و�أ�ضار  �أعلى  وعلى  مميز�ً 

�إىل �أن تعامل م�ظفي �ل�ضركات كان 

�أكرث من ر�ئع ومتعاونني.

عدد ال�سركات

م�������ض���اري �مل���غ���رب���ي، ه��ن��د���ض��ة 

يعترب  �ملعر�ض  �أن  �أك���د  �ضناعية، 

مميز�ً  �ل�ضابقة  بال�ضن��ت  مقارنة 

�ل�ضابقة،  لكنه  �لن�ضخ  عن  وخمتلفاً 

بعدد  تتعلق  مهمة  نقطة  �إىل  �أ�ضار 

�ل�����ض��رك��ات و�مل���ؤ���ض�����ض��ات وج��ه��ات 

فعالية  يف  �ضاركت  �لتي  �لت�ظيف 

هذه �ل�ضنة، وذكر �أنه يتمنى �ن�ضمام 

�ل�ضركات  من  �أك��رب  عدد  وم�ضاركة 

يف  �لت�ظيف  وجهات  و�مل�ؤ�ض�ضات 

�أن  �إىل  �ل��ق��ادم��ة، لف��ت��اً  �مل��ع��ار���ض 

�ملعر�ض جميل ومن�ضق ومنظم.

توظيف وتدريب

معل�مات،  نظم  �ل�ضبيعي،  فهد 

�أ�ضب�ع  فعالية  يف  �ضارك  �أن��ه   ذكر 

 2020 �حلالية  ن�ضخته  يف  �ملهنة 

وظيفية  فر�ض  عن  �لبحث  بهدف 

هناك  �أن  باعتبار  �ل�ضركات  ل��دى 

���ض��رك��ات ك��ب��رية م�����ض��ارك��ة يف ه��ذ� 

لهذه  �حل�ض�ر  �أن  و�أك���د  �ملعر�ض،  

�لفعالية يعد فر�ضة ممتازة للطالب 

�ل�ظيفية  �ل��ف��ر���ض  على  للتقدمي 

و�لتدريبية �ملتاحة يف هذ� �ملعر�ض.

م�سار منا�سب

عمليات  بح�ث  �حلميدي،  ري��ان 

 قال �إنها �لزيارة �لثانية له للمعر�ض 

�إع��ج��اب��ه  ع��ل��ى  ن���ال  �لتنظيم   و�أن 

وجهات  جيد  و�ضركات   و�حل�ض�ر 

خمتلف  يف  وم��ت��ن���ع��ة  م���ت���ع���ددة 

�ملجالت وو�ضفها بالتجربة �جلميلة 

من  �أن��ه  �لزيارة  و�أكد  ت�ضتحق  �لتي 

�مل��ه��م ع��ل��ى �ل��ط��ال��ب ح�����ض���ر مثل 

�مل�ضار  لأنها  حتدد  �لفعاليات  هذه 

�نطباعاً  وتعطي  للطالب  �ملنا�ضب 

ع��ن �أف�����ض��ل �ل�����ض��رك��ات و�جل��ه��ات 

�مل�ضاركة.

تطور ملحوظ

�ضلطان �لعيد، هند�ضة كهربائية، 

جد�  جميل  ب��اأن��ه  �مل��ع��ر���ض   و�ضف 

وتن�ع  �لتنظيم  ح�ضن  جذبه  وق��د 

�جل��ه��ات �مل�����ض��ارك��ة، و�أو����ض���ح �أن��ه 

�ل�ضركات  جميع  على  م���روره  بعد 

�مل�ضاركة يف �ملعر�ض  وجد عدد� من 

�ل�ضركات �لتي لها عاقة بتخ�ض�ضه 

باأنه  وذك���ر  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ضريته   وق���دم 

�ل�ضن��ت  عن  ملح�ظ  تط�ر  هناك 

�ملا�ضية  و�أ�ضاد به �إجر�ء�ت �لتنظيم 

و�لت�ضجيل.

المعرض في  أي سلبية  التوظيف: ال توجد  شركات 
�أ�ضاد عدد من مندوبي �ل�ضركات �مل�ضاركة يف 

و�لإعد�د  �لتنظيم  بح�ضن   2020 �ملهنة  �أ�ضب�ع 

لهذه �لفعالية، وقال عبد�لعزيز �لعليان، م�ض�ؤول 

ت�ظيف يف �أحد �مل�ضارف: �ملعر�ض تنظيمه ر�ئع 

�ملعر�ض،  و�أ�ضار  هذ�  له يف  �لر�بعة  �ملرة  و�أنها 

وديك�ر�ت  خمتلف   �ل�ضنة  هذه  تنظيم  �أن  �إىل 

مميزة ،  و�أكد �أنه مل�ض من �لطاب �حلما�ض وقال 

�ل�ضابق  عن  دقيقة  وخمتلفة  كانت  �أ�ضئلتهم  �إن 

وهذ� يدل على �أنهم �طلع�� على �ل�ظائف قبل 

ح�ض�رهم �إىل �ملعر�ض. و�ضكر في�ضل �حلربي، 

�ل�ضع�دية،  �لت�����ض��الت  يف  ت�ظيف  م�����ض���ؤول 

جامعة �مللك �ضع�د على فرتة �لتدريب �لتعاوين 

�لذي �أعتربه �أهم ماي�ؤهل �خلريج �جلامعي ك�نه 

ي�ؤهل �لطاب على بيئة و�ض�ق �لعمل ومن خاله 

ميكنك �أن تبد�أ م�ضتقبلك �ل�ظيفي من خاله.

و�أ�ضاف: �أنا كنت طالباً يف جامعة �مللك �ضع�د 

م�ظفاً  �أ�ضبحت  �لتعاوين  �لتدريب  ومن خال 

يف �لت�ضالت �ل�ضع�دية وم�ض�ؤول �لت�ظيف بها، 

وبكل �أمانة لت�جد �أي �ضلبية يف �ملعر�ض و�أ�ضكر 

خدمة  يف  �ملبذولة  �جله�د  هذه  على  �جلامعة 

�خلريجني.
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ال�شعور بالوحدة نتيجة ُفقدان �شخ�ص عزيز

اأكرب الأ�شباب للحزن واخلوف يف هذه احلياة، حيث  اأحد  يُعد املوت 

من  باخلوف  ون�شعر  املوت،  ب�شبب  وُمقرب  عزيز  �شخ�ص  بفقدان  نتاأثر 

اقرتاب الأجل، ولكن كيف يوؤثر موت اأحد املقربني يف ال�شحة النف�شية، 

من املُتعارف عليه اأن وفاة �شخ�ص عزيز ترتبط بالإ�شابة اأحياًنا بالتوتر 

التايل لل�شدمة، وُهو ناجت عن احلالة النف�شية العامة بعد املرور ب�شدمة 

ُمددة منها فقدان �شخ�ص عزيز باملوت، ولكن عند ُفقدان اأحد اأفراد 

اأو اأحد الإخوة فاإن الفرد  العائلة مثل الأب اأو الأم اأو الزوج اأو الزوجة 

يراوده �شعور بالوحدة، خا�شًة اأن ل رجعة بعد املوت، فكيف لفرد اعتاد 

على �شوت والده يف املنزل اأن يتجول يف املنزل دون �شماع ال�شوت! حيُث 

اإن املوت يوؤثر يف امل�شاعر، ويُ�شبب �شعوًرا بالوحدة لدى الفرد.

ال�شعور بالوحدة نتيجة عدم التعبري عن امل�شاعر

قد جند من يُ�شاركنا اهتماماتنا، وجند اأ�شخا�ًشا برفقتنا دوًما، وجند 

عائلًة ذات اأجواء اأ�شرية جيدة وبيئة عمل مميزة، اإل اأن ذلك قد ل يَكون 

اإمكانية  اإىل  الفرد  بالوحدة، حيث قد يفتقد  ال�شعور  �شبًبا رئي�ًشا لعدم 

التعبري عن م�شاعره الداخلية والبوح بها، ما يُ�شبب له ال�شعور بالوحدة، 

عن  الُقدرة  عدم  عن  الناجتة  الوحدة  وهي  العاطفية،  بالوحدة  وتُ�شمى 

التعبري عن امل�شاعر الداخلية للفرد، وتنتج غالًبا عن عدم وجود �شخ�ص 

مقرب ي�شتمع اإىل تلك امل�شاعر، ما يَدل على �شطحية العالقات وعدم 

تعمقها، لذا؛ يجب على كل فرد منَّا اأن ميتلك �شخ�ًشا مقرًبا منه يُطلعه 

م�شاعر  ويُعزز  ال�شلبية،  تاأثرياتها  من  يحد  ما  الداخلية،  م�شاعره  على 

الدفء لديه.

ال�شعور بالوحدة لعدم ُوجود ال�شريك

�ُشنة احلياة هي الزواج واإعمار الأر�ص والتكاثر، ويو�شف الزواج باأنه 

ال�شتقرار وال�شكينة، الأمر ل يتعلق فقط بال�شتقرار يف منزل وال�شتقالل 

باتخاذ الراأي، بل يتعلق بوجود �شريك يف هذه احلياة، يُقا�شمك كل �شيء، 

حيث يُعد وجود الزوج اأو الزوجة يف حياة كل من الآخر �شبًبا يف ال�شعور 

بالراحة والنغما�ص اأكرث يف احلياة والتخل�ص من م�شاعر �شلبية ترتبط 

بفقدان هذا ال�شريك، الأمر قد ل يَكون مرتبًطا فقط بال�شتقرار والعمل 

والأ�شرة والأطفال -كما ذكرنا-، لذا؛ قد تتبادر م�شاعر الوحدة يف فرتة 

ال�شعور  وفقدان  �شريك،  وجود  عدم  نتيجة  الأف��راد  لدى  معينة  عمرية 

باحلب واحلنان جتاه هذا ال�شريك.

امل�شدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�شحة النف�شية

•اإ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة »تعزيز«

أسباب الشعور بالوحدة وأساليب 
التعامل معها »2-2« 

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

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

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

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

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

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

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

»كورونا الجديد« قد يقتل عشرات الماليين!

9 فوائد عقلية ونفسية للرياضة

علماء ينشئون أدق خارطة لدماغ »ذبابة الفاكهة«

بالإ�صافة لفوائدها ال�صحية والبدنية

اأن  توقع خرباء �شحة اأمريكيون، 

يقتل فريو�ص »كورونا«، الذي انت�شر 

ع�شرات  قرابة  موؤخًرا،  ال�شني  يف 

العامل خالل  النا�ص يف  املاليني من 

عام ون�شف العام.

توقع  للقلق،  مثري  حت��ذي��ر  ويف 

خرباء �شحة اأمريكيون بارزون، قبل 

3 اأ�شهر من تف�شي »فريو�ص كورونا« 
يف ال�شني، اأن يقتل الفريو�ص قرابة 

65 مليون �شخ�ص يف العامل.
م��رك��ز جونز  ال��ع��ل��م��اء يف  وق���ام 

بت�شميم  ال�شحي،  لالأمن  هوبكنز 

جهاز  على  افرتا�شي  وبائي  منوذج 

يف  الأب���ح���اث  م��ن  ك��ج��زء  كمبيوتر 

اأكتوبر املا�شي.

الق�شاء  يتم  اأن  املحاكاة  وتوقعت 

كافة  م��ن  �شخ�ص  مليون   65 على 

اأنحاء العامل خالل 18 �شهًرا فقط، 

وفًقا ملا ذكرته �شحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.

ال��ف��ريو���ص  ت�شبب  الآن،  وح��ت��ى 

الذي يو�شف باأنه »�شديد العدوى«، 

 41 مبقتل  ال�����ش��ني،  يجتاح  ال���ذي 

 ،1300 من  اأك��رث  واإ�شابة  �شخ�ًشا 

اأن  ي��ت��وق��ع��ون  اخل�����رباء  اأن  غ���ري 

لالإ�شابات  احلقيقي  العدد  يكون 

ب���ال���ف���ريو����ص ب���������الآلف. ون��ق��ل��ت 

ال�شحيفة الربيطانية عن اأحد كبار 

هوبكنز،  جونز  مركز  يف  الباحثني 

وهو الدكتور اإريك تونر، قوله اإنه مل 

ي�شعر بال�شدمة عندما ظهرت اأنباء 

»ك��ورون��ا« يف  ف��ريو���ص  انت�شار  ع��ن 

»ووهان« يف اأواخر دي�شمرب املا�شي، 

م�شيًفا: »لقد اعتقدت لفرتة طويلة 

الذي  احتمالً  الأك��رث  الفريو�ص  اأن 

وب��اء جديد  ح��دوث  يت�شبب يف  قد 

�شيكون فريو�ص كورونا«.

وتابع قائاًل: »ل نعرف بعد مدى 

قدرته على نقل العدوى، نحن نعلم 

من  انتقاله  خ��الل  م��ن  ينت�شر  اأن��ه 

اإىل  نعرف  ل  لكننا  لآخ��ر،  �شخ�ص 

اأن  هو  الأويل  والنطباع  مدى،  اأي 

هذا اأكرث اعتدالً بكثري من فريو�ص 

ال�شار�ص، لذلك فالأمر مطمئن، اإل 

لالنتقال  قابلية  اأكرث  يكون  قد  اأنه 

من ال�شار�ص«.

كورونا  فريو�شات  اأن  اإىل  ي�شار 

ت�شبب التهابات يف اجلهاز التنف�شي، 

مثل  اأمرا�ص  اإىل  ت��وؤدي  اأن  وميكن 

اللتهاب الرئوي اأو نزلت الربد.

وك����ان اأح����د ه���ذه ال��ف��ريو���ش��ات 

مر�ص  تف�شي  ع��ن  اأي�ًشا  م�����ش��وؤولً 

»ال�شار�ص«  احلاد  الرئوي  اللتهاب 

 ،2000 ع��ام  اأوائ���ل  يف  ال�شني  يف 

�شخ�ص   8000 نحو  اأ�شاب  وال��ذي 

وت�شبب بوفاة 774 �شخ�ًشا.

اأج��راه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��اك��اة  وت�شري 

اإىل  الكمبيوتر  على  »تونر«  الدكتور 

اأنه بعد 6 اأ�شهر، �شتعاين كل دولة يف 

اإ�شابات بفريو�ص  العامل تقريًبا من 

�شهًرا،   18 غ�شون  ويف  ك��ورون��ا، 

�شخ�ص  مليون   65 اأن ميوت  ميكن 

من جّراء الإ�شابة بالفريو�ص.

اجلدير بالذكر اأن منظمة ال�شحة 

العاملية ل تعترب تف�شي الفريو�ص يف 

ووهان وباًء، على الرغم من اأنه مت 

الإبالغ عن حالت اإ�شابة بالفريو�ص 

الوليات  12 دولة خمتلفة، هي  يف 

وكوريا  واليابان  وتايالند  املتحدة 

اجلنوبية وتايوان وفيتنام و�شنغافورة 

وه���ون���غ ك���ون���غ وم����اك����او ون��ي��ب��ال، 

بالإ�شافة اإىل فرن�شا واأ�شرتاليا.

ممار�شة  على  الكثريون  يحر�ص 

الريا�شية ملجرد احل�شول  التمارين 

ع��ل��ى ج�����ش��م ���ش��ح��ي، غ���ري اأن��ه��م 

فوائد  ع��ن  القليل  اإل  يعلمون  ل 

فقط  تقت�شر  ل  فهي  ال��ت��م��اري��ن، 

على حت�شني ال�شحة البدنية، لكنها 

تنعك�ص اأي�شاً على ال�شحة النف�شية، 

.»Boldsky« وفق موقع

ل��درا���ش��ة اأج��رت��ه��ا جوليا  ووف��ق��اً 

با�شو وويندي �شوزوكي مبركز العلوم 

فاإن  نيويورك،  جامعة  يف  الع�شبية 

التمارين الريا�شية تعترب فعالة جداً 

يف تقليل عالمات الكتئاب ال�شديد، 

وذلك ب�شبب تاأثريها الإيجابي على 

باأنها  اأي�شاً  تُعرف  ولأن��ه��ا  اجل�شم 

اأحد م�شادات الكتئاب الرئي�شية.

ال��ت��م��اري��ن  ت�����ش��اع��د  ذل����ك  اإىل 

الهرمونات  تنظيم  على  الريا�شية 

يف  ت�شهم  التي  امل��خ،  يف  الأ�شا�شية 

وحت�شن  والرتكيز،  الذاكرة  حت�شني 

النوم  وتتيح  الإدراك��ي��ة،  الوظائف 

العامة  ال�شحة  وت��ع��زز  ال�شحي، 

عك�ص  على  امل��ع��روف  وم��ن  للمخ، 

اأجزاء اجل�شم الأخرى، ل يتمتع املخ 

بع�شالت فعلية، لكنه ل يزال يتطلب 

التمرين ملوا�شلة وظائفه.

اخلطاأ  من  يكون  فلن  وبالتايل، 

هي  الريا�شية  التمارين  اإن  القول 

�شكل من اأ�شكال العالج للعديد من 

م�شاكل ال�شحة العقلية. وفيما يلي 

بع�ص الطرق التي تو�شح كيف توؤثر 

التمارين الريا�شية على املخ.

ال��ت��م��اري��ن  - حت�����ش��ن امل�������زاج: 

فورية  ت��غ��ريات  ت�شبب  الريا�شية 

مثل  معينة،  هرمونات  م�شتوى  يف 

دوبامني و�شريوتونني، وهي امل�شوؤولة 

عن حت�شني احلالة املزاجية، ومتنح 

ال�شعور بال�شعادة.

ال��ت��م��اري��ن  ال����ن����وم:  - حت�����ش��ن 

على  احل�شول  ت�شهل  الأ�شبوعية 

تقليل  ط��ري��ق  ع���ن  اأف�������ش���ل،  ن����وم 

لذلك  وال��ق��ل��ق،  ال��ت��وت��ر  م�شتويات 

بالأرق  امل�شابون  الأ�شخا�ص  يُن�شح 

مبمار�شة التمارين الريا�شية.

- تقلل من التوتر والقلق: ت�شاعد 

تنظيم  على  الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن 

ي�شمى  ه���رم���ون  م���ن  ن���وع خ��ا���ص 

وال��ذي   endocannabinoids
والإجهاد  القلق  تقليل  على  ي�شاعد 

وال�شعادة  بالر�شا  �شعوراً  ويعطي 

والطمئنان.

التنك�شية:  الأم��را���ص  من  تقي   -

ممار�شة الريا�شة يومياً تقلل من خطر 

اخلرف  مثل  النتكا�شية  الأم��را���ص 

والزهامير، وذلك عن طريق حت�شني 

تدفق الدم يف املخ، مما ي�شاعده على 

العمل والنمو ب�شكل جيد.

اأث��ب��ت��ت  الإدراك:  حت�����ش��ن   -

عبارة  البدين  التمرين  اأن  التجارب 

ي���وؤدي اإىل  ع��ن م��ع��دل جيني ق��وي 

املخ  يف  وهيكلية  وظيفية  ت��غ��ريات 

من اأجل حت�شني الوظيفة الإدراكية 

ورفاهية ال�شخ�ص.

- تعزز الذاكرة: ت�شاعد التمارين 

اجل��ه��از  تن�شيط  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

اإح�شا�ص  ج��ه��از  وه��و  ال��ده��ل��ي��زي، 

والإح�����ش��ا���ص  احل��رك��ة  يف  ي�شاهم 

ب���ال���ت���وازن، وال�����ذي ي�����ش��اع��د على 

اإحداث تغيريات يف مناطق املخ مثل 

التي  اجل��داري��ة  والق�شرة  احل�شني 

ت�شارك يف الذاكرة.

اللياقة  زي��ادة  الرتكيز:  - حت�شن 

الريا�شية،  التمرينات  خ��الل  م��ن 

ودق��ة  ال��ك��ف��اءة،  م��ن  مبزيد  ترتبط 

لدى  ال�شريعة  ال�شتجابة  �شلوك 

حت�شني  يف  ي�شهم  مم��ا  ال�شخ�ص، 

قدرته على الرتكيز.

- تزيد من حجم احل�شني: تقلل 

ح��ج��م احل�شني  م��ن  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة 

واخل��رف،  ال��ذاك��رة  �شعف  وت�شبب 

اأحجام  اأن  ال��درا���ش��ات  واأو���ش��ح��ت 

ف�شو�ص احل�شني والو�شيط الإن�شي 

ميار�شون  الذين  البالغني،  يف  اأك��رب 

الأن�شطة  يف  وي�شاركون  الريا�شة 

البدنية املختلفة.

بع�ص  ت�شاعد  الإب����داع:  تعزز   -

اأو  الهوائي  الرق�ص  مثل  التمارين 

الأح��ي��ان  بع�ص  »الأي��روب��ي��ك�����ص« يف 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��ك��ري الإب���داع���ي 

املزاجية  احل��ال��ة  تعزيز  خ��الل  م��ن 

الريا�شة،  ممار�شي  لدى  الإيجابية 

لهذه  نهائية  اأدل���ة  ت��وج��د  ل  ول��ك��ن 

من  مل��زي��د  ح��اج��ة  وه��ن��اك  النتائج 

البحث م�شتقباًل.

قال علماء اأمريكيون، اإنهم �شمموا 

دم��اغ ح�شرة  الأب��ع��اد  خارطة ثالثية 

»ذبابة الفاكهة«، على نحو فائق الدقة، 

و�شط اآمال باأن ت�شاعد هذه اخلطوة 

بها  يعمل  التي  الطريقة  فهم  على 

اجلزء احليوي من ج�شمها.

نيوز«،  »فوك�ص  نقلت  ما  وبح�شب 

فاإن اخلارطة التي ت�شم اأجزاء ملونة 

بالأزرق والأرجواين والأخ�شر، ت�شكل 

الآلف من اخلاليا اإىل جانب املاليني 

التي جتري يف دماغ  من الت�شالت 

احل�شرة املعروفة ب�»ذبابة الفاكهة«.

ورغم الدقة العالية لهذه اخلارطة، 

دم��اغ  ثلث  �شوى  ت�شمل  ل  اأن��ه��ا  اإل 

التي  املنطقة  وه��ي  فقط،  احل�شرة 

ت�شاهم يف عمليات التعلم والروؤية و�شم 

الروائح والتنقل.

واكت�شف الباحثون وجود اأكرث من 

4 اآلف من اخلاليا الع�شبية يف هذا 
اجلزء من الدماغ، وهو ما �شي�شاعد 

على فهم عادات النوم لدى احل�شرات.

وجرى ت�شميم اخلارطة، يف اإطار 

�شراكة بني باحثني من �شركة »قوقل« 

وهيئة »جينيليا« البحثية يف فرجينيا.

دم��اغ  بتقطيع  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ام 

احل�شرة اإىل اأج��زاء متناهية ال�شغر 

عن طريق �شكني ذي ح��رارة عالية، 

ثم قاموا بت�شوير كل جزء على حدة، 

بوا�شطة »اإلكرتون« جمهري.

الباحثون  اأخ��رى، قام  ويف مرحلة 

اأخذها من  التي جرى  ال�شور  بدمج 

�شاملة،  اأج��ل احل�شول على خارطة 

وتتبع امل�شارات التي ت�شلكها اخلاليا 

الع�شبية.

وتظهر هذه اخلارطة كيف ترتبط 

ال��ت��ف��اع��الت اجل���اري���ة يف ال��دم��اغ 

بالت�شرفات التي يقدم عليها الكائن 

احلي. لكن بع�ص اخلرباء يقللون من 

�شاأن هذه اخلطوة العلمية، لأنها ركزت 

على دماغ احل�شرة، ذي العدد املحدود 

من اخلاليا، اأي الآلف فقط، لكنها 

الدماغ  ت�شوير  عن  بعيدة  زال��ت  ما 

الب�شري املعقد الذي ي�شم ما يقارب 

86 مليون خلية ع�شبية.

اكتشاف اآللية المسببة للشيب
تروي الق�ش�ص ال�شعبية اأن »�َشعر« ماري اأنطوانيت �شاَب متاماً وب�شكل 

فجائي و�شريع قبل اإعدامها باملق�شلة عام 1793 اأثناء الثورة الفرن�شية، 

يف مثال �شارخ على ال�شيب املرتبط بالتوتر.

وظلت الآلية البيولوجية امل�شببة لهذا النوع من ال�شيب غام�شة لفرتة 

طويلة، لكن باحثني من جامعة هارفارد اكت�شفوا موؤخراً كيف يحدث ذلك، 

اإذ اإن الأمر يتعلق باآلية »ل مفر من القتال« التي ي�شتخدمها اجل�شم يف 

مواجهة اخلطر.

التوتر  يوؤثر  كيف  لدرا�شة  الفئران  على  جتارب  الباحثون  وا�شتخدم 

اخلاليا  �شنع  عن  امل�شوؤولة  ال�شعر  ب�شيالت  يف  اجلذعية  اخلاليا  على 

ال�شبغية، وهي اخلاليا التي تنتج ال�شبغة التي تعطي ال�شعر لونه �شواء 

ولدى  الأل��وان،  بني هذه  ما  اأو  »اأحمر«  اأو  »اأ�شقر«  اأو  »بني«  اأو  »اأ�شود« 

الإن�شان عادة نحو مئة األف ب�شيلة �شعر يف فروة راأ�شه.

وكان الباحثون يف بادئ الأمر ي�شتبهون يف اأن الهجمة املناعية الناجمة 

عن التوتر ت�شتهدف اخلاليا ال�شبغية اجلذعية، لكن هذه الفر�شية مل 

تتاأكد، وبعد ذلك بحثوا فيما اإذا كان هرمون كورتيزول الذي يفرزه اجل�شم 

اأثناء التوتر هو ال�شبب، لكن ذلك اأي�شا مل يو�شل اإىل �شيء.

لكنهم وجدوا اأن اجلهاز الع�شبي الودي »ال�شمبثاوي« الذي يتحكم يف 

رد الفعل عند مواجهة اخلطر، اأو ما يطلق عليه اآلية »ل مفر من القتال«، 

يلعب دوًرا مورًيا، ويتكون ذلك اجلهاز من �شبكة اأع�شاب متتد يف كل 

كل  تربط  �شرائط  مثل  متتد  حيث  اجللد،  ذلك  يف  مبا  باجل�شم  مكان 

ب�شيلة �شعر وتكون قريبة جًدا من اخلاليا ال�شبغية اجلذعية.

اأو ُو�شعت يف حالة توتر  الأمد  الفئران لأمل ق�شري  وعندما تعر�شت 

معملية اأفرزت هذه الأع�شاب مادة كيمياوية تاأخذها اخلاليا اجلذعية 

يف ب�شيالت ال�شعر التي تخزن اخلاليا ال�شبغية.

واأو�شحت »يا - ت�شيه �شو« الأ�شتاذة امل�شاعدة املتخ�ش�شة يف اخلاليا 

اجلذعية وعلم الأحياء التجديدي، يف جامعة هارفارد، اأن »ذلك يعني اأنها 

يُ�شتنفد خمزن اخلاليا اجلذعية  اأيام  ل ترتك �شيئاً، يف غ�شون ب�شعة 

التي جتدد ال�شبغة. وفور النفاد، ل ميكن جتديد ال�شبغة«.

و�شيب ال�شعر واحد من الآثار العديدة التي يرتكها التوتر على ج�شم 

الإن�شان، وهذه النتائج ميكن اأن توجه تطوير عالج لل�شيب املرتبط بالتوتر 

اأو رمبا لتغريات اأخرى يحدثها التوتر يف الأن�شجة، لكن �شو تقول اإن ذلك 

قد ي�شتغرق �شنوات.



متيل مياه الأمطار بطبيعتها 

ح�سب  قلياًل  احلمو�سة  اإىل 

الهيدروجــــيني  الرقم  مقيا�س 

(pH meter) اإذ يرتاوح هذا 
بني  عـــادًة  املطر  ملياه  العامل 

(5 - 6) درجات، وذلك ب�سبب 

حتلل غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

فيه، ولذا يُطلق م�سطلح املطر 

الــذي  املــطــر  عــلــى  احلم�سي 

ــكــون لــه رقـــم هــيــدروجــيــنــي  ي

تاأثراً  اأقل من 5، واأكرث الدول 

بالأمطار احلم�سية هي بع�س 

وخ�سو�ساً  الأوربـــيـــة  الــــدول 

الدول الإ�سكندنافية بالإ�سافة اإىل الأجزاء ال�سمالية للوليات املتحدة 

الأمريكية وكندا وبالذات �سرق كندا.

الرت�سيب احلم�سي  نُطلق على املطر احلم�سي ُم�سطلح  اأن  وميكن 

وهو نوعني: الأول تر�سيب حم�سي رطب »wet« وهو يُ�سري اإىل ال�سباب 

وهو   »Dry« جاف  حم�سي  تر�سيب  والثاين  احلم�سي،  واملطر  والثلج 

يُ�سري اإىل اجل�سيمات والغازات احلم�سية. 

والرتبة  واملعادن  واحليوانات  النباتات  على  يُوؤثر  احلم�سي  واملطر 

اإعادة  فاإن  توقف  احلم�سية  الأمطار  نُزول  اأن  ُفر�س  ولو  ذلك،  وغري 

احلياة مرة اأخرى اإىل و�سعها الطبيعي يحتاج اإىل عدة �سنوات. 

يتكون املطر احلم�سي ب�سبب بع�س الغازات التي تذوب يف ماء املطر 

وتتفاعل معه لتكون اأنواعاً خمتلفة من الأحما�س، وال�سببان الرئي�سيان 

النيرتوجني،  واأكا�سيد  الكربيت  اأك�سيد  ثاين  هما  الأمطار  حلمو�سة 

وهذه الغازات عندما تتفاعل يف اجلو مع املاء والأك�سجني و العنا�سر 

الكيميائية الأخرى يتكون حم�س النيرتيك وحم�س الكربيت.

اأكا�سيد  احلم�سي:  املطر  تكون  اإىل  ــوؤدي  ت التي  الــغــازات  اأهــم  من 

النيرتوجني، غاز ثاين اأك�سيد الكربيت، غاز ثاين اأك�سيد الكربون، وغاز 

اأ�سا�سية  ب�سورة  يتكون  احلم�سي  املطر  باأن  �سابقاً  ُذكر  وكما  الكلور، 

ب�سبب تفاعل مياه الأمطار مع ثاين اأك�سيد الكربيت SO2 والأكا�سيد 

النيرتوجينية NOx التي يوجد منها ثالثة اأنواع يف اجلو وهي اأك�سيد 

النيرتوجني  اأك�سيد  وثــاين   N2O النيرتوز  واأك�سيد   NO النيرتيك 

.NO2
ال�سعيفة،لكن  للحام�سية  العادي  املطر  املقدمة، مييل  وكما جاء يف 

امل�سكلة اإذا زادت حمو�سة املطر عن امل�ستوى الطبيعي ب�سبب تدخالت 

الآثار  واأبــرز  �سارة،  اآثــاراً  للمطر  تظهر  وعندها  الالم�سوؤولة  الإن�سان 

حيث  والأنهار  البحريات  يف  تتمثل  الأمطار  حم�سية  لزيادة  ال�سلبية 

اأكرث حمو�سة وهذا يوؤدي اإىل موت الكثري من الكائنات احلية  تُ�سبح 

وخ�سو�ساً الفقاريات، ويوؤدي لفقدان العديد من اأنواع الأ�سماك وهذا 

يوؤثر على ال�سل�سل�سة الغذائية يف البيئة.

حيث  الربية  واحلياة  الغابات  على  توؤثر  احلم�سية  الأمطار  اأنَّ  كما 

تعمل على اإذابة العنا�سر واملعادن ال�سرورية والالزمة لنمو النبات يف 

الرتبة واأهمها الأملنيوم وبع�س العنـا�سر كاملغن�سيوم و الكال�ســيوم مما 

يُ�سبب نق�ساً يف حمتوى الرتبة من املواد الغذائية الأمر الذي يوؤدي اإىل 

اختالل التوازن الطبيعي للرتبة ويُعيق منو النبات وقد يق�سي عليها مع 

الوقت، بالإ�سافة اإىل اأنه يعمل عل حترر الكيماويات ال�سامة التي ت�سر 

بتغذية النبات ومنوه وقد يق�سي عليها مع الوقت اأي�ساً.

كذلك يعمل املطر احلم�سي على تاآكل املواد البنائية والآثار القدمية 

حيث يُ�سبب تاآكل الأحجار اجلريية والرملية والإ�سمنت واملعادن، وي�سر 

البيئة،  ال�سلبي على  تاأثريه  الإن�سان من خالل  املطر احلم�سي ب�سحة 

كما اأنه يُ�سبب م�ساكل يف التنف�س حيث ي�سر بالرئة وي�سر مبياه ال�سرب 

ومياه الأنهار والبحريات التي تعي�س فيها الأ�سماك املت�سررة من انحالل 

ت�سر  وبالتايل  احلم�سية  الأمطار  بفعل  اأج�سامها  يف  ال�سامة  املعادن 

ب�سحة الإن�سان الذي ياأكلها.

�أ. ن�صيم من�صور �أيوب

ماج�صتري �لعلوم يف �لعلوم �لبيئية

nasem33@hotmail.com

رغم اأن العمارة تعترب من اأقدم املهن تاريخياً، 

فقد كان املقر الآمن واملريح اأحد اأهم مكونات 

لتزال  اأنها  اإل  اآدم،  اهلل  خلق  اأن  منذ  احلياة 

العربي، ول  العامل  الــولدة يف  لالأ�سف يف مهد 

اأحد يعرف ماهيتها يف بالدنا العربية، فعندما 

املهني  با�سمه  ويعرف  اخلريجني  اأحد  يتحدث 

اأنت  هل  البع�س  ي�ساأله  معماري«  ــا  »ان بقوله 

نفيه  وعند  مقاول؟  اأنت  هل  والآخــر  مهند�س؟ 

القليل  تقدم  مهنته  لأن  بالدونية  له  يُنظر  ذلك 

من »ال�سخابيط على ورق«!

اأذكر يف مقال قدمي يف جريدة م�سرية ناق�س 

اخل�سو�س  بهذا  دار  له  حــواراً  املعماريني  اأحد 

مع اأحد عمالئه، يقول فيما معناه، عند ذكري 

لتكاليف اأتعابي الت�سميمية، طارت اأعني العميل 

عن  ف�ساألني  اخلدمة،  تكلفة  ارتفاع  م�ستغرباً 

�سبب ارتفاعها مع اأن ما �سيقدمه املكتب »�سوية 

ورق« للح�سول على الرتاخي�س الالزمة للبناء؟

�سيدي  يا  يل  ت�سمح  هل  بال�سوؤال:  فبادرته 

اأن اأ�ساألك كم طناً من احلديد حتمله �سيارتك؟ 

طن  �سعر  وكم  ف�ساألته  ثالثة.  اأو  اثنان  فاأجاب 

وبكم  ف�ساألته  جنيه.  األــفــي  فــاأجــاب  احلــديــد؟ 

الــفــارهــة؟  �سيارتك  ا�ــســرتيــت 

جنيه.  األــف  املائة  تفوق  فقال 

فرددت عليه قيمة احلديد يف 

�سيارتك ل يتجاوز ال�ستة اآلف 

عن  يفوق  ما  دفعت  ذلك  ومع 

اأو  الطنني  لــذلــك  األـــف  املــائــة 

الثالثة من احلديد. هل تعرف 

ملاذا؟ الإجابة لأنك واإن كنت قد 

ولكنك  النهائي  املنتج  ا�سرتيت 

مقابل  اإل  املبلغ  ذلك  تدفع  مل 

التي  والأفكار  الت�ساميم  جودة 

لك  لت�سنع  ورق  على  اجتمعت 

املنتج ذا القيمة العالية.

الكثري،  نظري  احلــوار يف  هذا  اخت�سر  لقد 

الأغلب يعتقد اأن هذه املنتجات التي بني اأيدينا 

بني  اأ�سعارها  وتــرتاوح  يوميا  ن�ستخدمها  والتي 

الريال واملائة األف ريال، اإمنا هي منتجات اأتت 

من الف�ساء اأو من عامل افرتا�سي، وهذه حقيقة 

غري �سحيحة بل اأتت من �سل�سلة من الت�سميم 

لي�سل  ورق  على  والر�سم  والتفكري  والتخطيط 

املنتج اإىل املرحلة املطلوبة للت�سنيع؛ لتدفع اأنت 

قيمته ليكون بني يديك.

ــكــن مــا جنــهــلــه اأنــه  ول

الطائلة  املــبــالــغ  مــن  كــم 

ــــد دفــــعــــت لــتــ�ــســمــيــم  ق

وكم  املنتج،  هذا  وتطوير 

قد  والأوراق  الوقت  من 

اأهدرت ليكون ذلك املنتج 

ــده  ــري بـــني يــديــك كــمــا ت

اإذا  هـــذا  لـــك!  يــكــون  اأن 

املنتجات  تلك  على  ق�سنا 

التكلفة  ذات  الــ�ــســغــرية 

وال�ــســتــخــدام  الب�سيطة 

م�سكن  بال  فما  املحدود، 

العمر الذي �سنق�سي فيه معظم اأوقات حياتنا 

و�سندفع فيه جل ما جمعناه من مال! األ ي�ستحق 

والت�سميم  والتخطيط  الــدرا�ــســة  املنتج  ذلــك 

الالزم لي�سل اإىل ما نرغب ونحلم به!

م. ه�صام بن حممد �لقا�صم

كلية �لعمارة و�لتخطيط 

متخ�ص�ص بالتحكم بجودة وتكلفة �مل�صكن 

�ل�صعودي

املــوقــع  هيكل  تنظيم  يــتــم 

الإلــــــــكــــــــرتوين وتــ�ــســهــيــل 

خالل  مــن  ملحتواه  الــو�ــســول 

املعايري  مــن  جمموعة  اتــبــاع 

على  عملت  التي  القيا�سية 

 »W3C« منظمة  و�ــســعــهــا 

العاملية بال�سرتاك مع حوايل 

350 من املنظمات املهتمة يف 
معايري  لو�سع  الــويــب  جمــال 

قابلية الو�سول وتطويرها.

الرئي�سي  الغر�س  ويتحدد 

املنظمة يف  اإيــجــاد هــذه  مــن 

اأربعة اأهداف رئي�سية هي:

من  النا�س  - متكني جميع 

ت�سفح وا�ستخدام الويب، بحيث ل تكون هناك 

اأي عوائق متنع اأي �سخ�س مهما كانت حالته اأو 

و�سعه اأو و�سع اجلهاز الذي ي�ستخدمه اأو لغته 

اأو مكانه اجلغرايف، اأو اإن كان عنده عائق عقلي 

اأو ج�سدي مينعه من التفكري ال�سليم اأو احلركة 

ب�سهولة ودون م�ساكل.

للت�سفح  قاباًل  الويب  جعل  على  العمل   -

با�ستخدام اأي جهاز، اأي اأن يكون ت�سفح الويب 

ممكناً و�سهاًل ول يوجد به اأي عوائق اأو م�ساكل 

با�ستخدام اأي جهاز ميكنه الت�سال بالإنرتنت 

وا�ستخدام الويب، وهذه الأجهزة قد زاد عددها 

املا�سية.  القليلة  ال�سنوات  يف  ملحوظ  ب�سكل 

بع�س هذه الأجهزة هي: اأجهزة الهاتف النقال، 

الهواتف الذكية، PDA، والأجهزة اللوحية.

للمعرفة،  قاعدة  عن  عبارة  الويب  جعل   -

جتتمع  مكان  عن  عبارة  الويب  جتعل  اأن  اأي 

هذه  تكون  واأن  �سوب،  كل  من  املعلومات  فيه 

قبل  من  وال�ستيعاب  للفهم  قابلة  املعلومات 

الإن�سان، وكذلك اأجهزة املعاجلة.

- جعل الويب مكاًنا لالأمان والثقة، من خالل 

تطوير بع�س من التقنيات التي تعمل على حفظ 

الأمان والثقة واخل�سو�سية بني املتعاملني من 

خالل الويب باأكرب قدر ممكن.

اإنــ�ــســاء هــذه املنظمة  ــادرة اىل  ــب امل وتــرجــع 

وو�سع املعايري ل�سمان وجود نوع من التوافقية 

فقبل  بالويب،  املخت�سة  التقنيات  م�سنعي  بني 

اإن�سائها قامت العديد من ال�سركات باأخذ لغة 

عليها  التغيريات  بع�س  وو�سع   HTML الـــ 

ت�سمى  زالت  ما  بلغة جديدة  اخلــروج  ثم  ومن 

الـ HTML لكن يوجد فيها الكثري من الأكواد 

الن�سخة  يف  مــوجــودة  تكن  مل  التي  الدخيلة 

الأ�سلية من هذه اللغة.

املعلوماتية  للبيئة  وبالن�سبة 

ت�سهيل  ثــقــافــة  فــــاإن  الــعــربــيــة 

ــــكــــرتوين لـــذوي  الـــو�ـــســـول الإل

الإعـــاقـــة ومـــا يــرتــبــط بــهــا من 

مــعــايــري و�ــســيــا�ــســات لــلــنــفــاذ 

زالـــت يف مرحلة  مــا  الــرقــمــي، 

ن�سر الثقافة والتوعية دون اإلزام 

تقع  وهــنــا  تطبيقها،  بــ�ــســرورة 

عاتق  على  الــكــربى  امل�سوؤولية 

لتقوم  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

بالت�سريعات  بدورها يف اللتزام 

والتي  الإعاقة  لذوي  احلقوقية 

وقعت عليها اململكة.

لذا فاإن املواقع الإلكرتونية القابلة للو�سول 

اخلدمات  لإتاحة  التقنية  التطبيقات  اأهم  من 

الإلكرتونية من خالل �سبكة الإنرتنت، ولإنتاج 

للو�سول ميكنها من اختزان  مواقع ويب قابلة 

املعلومات واملواد الإخبارية والثقافية، وميكنها 

بتبادل  لهم  وت�سمح  امل�ستخدمني  مع  التفاعل 

فر�ساً  وتتيح  بينهم،  فيما  املعلومات  وم�ساركة 

اإنها  حيث  اخلدمات  من  لال�ستفادة  ملمو�سة 

واإمنـــا  املــكــتــوب  الــنــ�ــس  مــع  فــقــط  تتعامل  ل 

امل�سموع  وال�سوت  املكتوب  الن�س  مع  تتعامل 

وال�سورة الثابتة اأو املتحركة مبا يدعم ويي�سر 

جميع  تنا�سب  بطريقة  اخلدمة  تقدمي  عملية 

وحاجاتهم  خ�سائ�سهم  وتراعي  امل�ستخدمني 

الفردية.

برنامج �لو�صول �ل�صامل

قيمة المخططات المعمارية

تهيئة المواقع اإللكترونية لخدمة ذوي 
اإلعاقة »2 - 2«

عمرانيات

همم أكاديمية

األمطار الحمضية وتأثيراتها البيئية
لوحة بعنو�ن:

من التراث الجنوبي

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

عبد�هلل بن ح�صن ع�صريي
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املكتبات  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  د�شنت 

فعالية »اأ�شب�ع املكتبة واجلامعة« مع 

للعام  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  بدء 

وذل��ك  2020م،  امل���اف��ق  1441ه� 
على مدى خم�شة اأيام عرب ج�الت 

من  اجلامعة  كليات  داخل  تعريفية 

8 جمادى االآخ��رة حتى  ي�م االأحد 

ي�م اخلمي�س 12 جمادى االآخرة.

وياأتي ذلك من منطلق مد ج�ش�ر 

امللك  جامعة  مكتبات  بني  املعرفة 

دور  تفعيل  بهدف  وكلياتها؛  �شع�د 

املكتبة االأكادميية باالإ�شافة لتعريف 

مكتبات  بخدمات  املعرفة  جمتمع 

وم�شادرها  �شع�د  امل��ل��ك  جامعة 

املعل�ماتية املتعددة.

املكتبات  �ش�ؤون  عميد  دعا  وقد 

ال���زام���ل كافة  م��ن�����ش���ر  ال��دك��ت���ر 

التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الطالب 

اإىل امل�شاركة يف الفعالية لال�شتفادة 

مما يقدم خاللها، ولتط�ير مهارات 

واأ�شاليب البحث وطرق التعامل مع 

املكتبة ومرافقها. 

اأطلقت  مت�شل،  ج��ان��ب  وع��ل��ى 

امل��ك��ت��ب��ات خدمة  ����ش����ؤون  ع��م��ادة 

امل���ح���ادث���ة ال���ف����ري���ة ع���رب ال��رق��م 

وه��ي   ،0118061000 امل���ح��د 

امل��ح��ادث��ة  خا�شية  للباحث  تتيح 

مكتبات  من�ش�بي  م��ع  امل��ب��ا���ش��رة 

بهدف  وذل��ك  �شع�د؛  امللك  جامعة 

املعرفية  اال�شتف�شارات  على  ال��رد 

التي  املعل�ماتية  واال���ش��ت�����ش��ارات 

على  واالإج��اب��ة  الباحث�ن  يحتاجها 

تلبية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت�����ش��اوؤالت��ه��م، 

ل��الإع��ارة  جتديد  م��ن  احتياجاتهم 

وت�ش�ير للكتب وم�شادر املعل�مات.

»شؤون المكتبات« تطلق خدمة المحادثة الفورية

ت��ع��ت��زم اجل��ام��ع��ة ط���رح ع���دد 6 

تتفق  جديدة  عليا  درا�شات  برامج 

اململكة  روؤي��ة  ت�جهات  مع  طبيعتها 

وتلبية  2030م،  ال�شع�دية  العربية 

وال�فاء  العمل،  �ش�ق  الحتياجات 

ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة 

يف  امل�شتقبلية  التحديات  وم�اجهة 

يف  وامل�شاهمة  التخ�ش�شات،  ه��ذه 

بناء جمتمع املعرفة.

التايل:  يف  الربامج  هذه  وتتمثل 

االأمن  يف  العل�م  ماج�شتري  برنامج 

ال�شيرباين، برنامج ماج�شتري العل�م 

يف الهند�شة الن�وية، برنامج دكت�راه 

الربجميات،  هند�شة  يف  الفل�شفة 

عل�م  يف  الفل�شفة  دكت�راه  برنامج 

�شحة املجتمع »التغذية ال�شريرية«، 

عل�م  يف  الفل�شفة  دكت�راه  برنامج 

وبرنامج  االإكلينيكية،  امل��خ��ت��ربات 

دكت�راه الفل�شفة يف الرتبية: مناهج 

وطرق تدري�س العل�م ال�شرعية.

امللك  جامعة  تتيح  م��رة  والأول 

العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  ���ش��ع���د 

والن�شاط  ال��ري��ا���ش��ة  ع��ل���م  بكلية 

حتقيًقا  الطالبات؛  ب�شطر  البدين 

العربية  اململكة  روؤية  اأهداف  الأحد 

اإىل  ال�شعي  يف  2030م  ال�شع�دية 

يف  الريا�شة  ممار�شي  ن�شبة  رف��ع 

حم�ر  حتت  ورد  ما  وف��ق  املجتمع، 

»جمتمع حي�ي بيئته عامرة«: »تاأتي 

على  واملقيمني  امل���اط��ن��ني  �شعادة 

راأ�س اأول�ياتنا، و�شعادتهم ال تتم دون 

والنف�شية  البدنية  �شحتهم  اكتمال 

اأهمية  تكمن  وهنا  واالجتماعية، 

اأفراده  ينعم  بناء جمتمع  يف  روؤيتنا 

يتيح  وحميط  �شّحي،  حياة  بنمط 

وجاذبة«؛  اإيجابية  بيئة  يف  العي�س 

وبناًء على ت�جه وزارة التعليم ب�شاأن 

يف  البدنية  الرتبية  برنامج  تطبيق 

مدار�س البنات.
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»الكار«

د. فهد بن عبداهلل الطياش

امليدان  نزوله  وعند  ب�شهادته،  ويفرح  اجلامعي  الطالب  يتخرج 

�شهادة  على  احل�ش�ل  وه���  اآخ��ر  مبتطلب  ي�شطدم  ال�ظيفي 

زمالة  لها  التي  اجلهات  عند  احل��دود  تقف  وال  املهنية،  للزمالة 

مهنية بل كل الطرق املهنية تتجه نح� هذه ال�شهادات املهنية التي 

ت�شبط �ش�ق العمل وت�شع التناف�س بني اأبناء التخ�ش�س دون ترك 

اأدواتها. ال�شاحة املهنية م�شاعة بني من ال يح�شن 

 ويف الثقافات العربية هناك م�شطلح »ابن الكار«، والذي يعني 

ولعل ما  املهنية،  لالأ�شرة  ان�شمام  ال�ش�ق من  املهني يف  االعرتاف 

اآل ال�شيخ يف منتدى  التعليم الدكت�ر حمد  اإليه معايل وزير  اأ�شار 

ال�زارة  اهتمام  على  دليل  املا�شي  االأ�شب�ع  ال�شع�ديني  املحا�شبني 

مع  املهني  للتعاون  ال�شع�دية  اجلامعات  يف  املنا�شب  املناخ  لتهيئة 

احل�ش�ل  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ومتكني  املتخ�ش�شة  الهيئات 

حيث  من  الطالب  يخدم  ما  اإليها  وي�شاف  املهنية،  الزمالة  على 

»اأ�شتاذ  وم�شاركة  التطبيقي  التخ�ش�س  تخدم  التي  امل��ق��ررات 

اخلربة« من امليدان يف تدري�س املقررات التطبيقية. 

تقدمي  يف  ال�شع�دية  اجلامعات  ب��ني  التناف�س  �شيك�ن  وهنا 

فرتة  وتقليل  املهنية  الهيئات  مع  قيا�شي  ب�شكل  التعليم  خمرجات 

للخريجني. املبكر  اال�شتقطاب  اإىل  البحث عن وظيفة 

ال�ش�ق  لعبث  تخ�شع  زالت  ما  التخ�ش�شات  بع�س  اأن  امل�شكلة   

اأهل  الكار يا  اأنها »مهنة من ال مهنة له«، فالكار –  وحتت م�ؤ�شر 

االخت�شا�س العلمي واملهني من اأجل خريج يحقق طم�ح وتطلعات 

ال�طن.  

صوت الصورة

هبوط �أر�ضي دون عالمات حتذيرية!

طرح 6 برامج دراسات عليا جديدة
»اإلعالم واالتصال« تقيم مؤتمرها السنوي الثامن

اأع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة 

ل���الإع���الم واالت�������ش���ال ع���ن اإق��ام��ة 

الثامن  ال�شن�ي  االإع��الم��ي  امل�ؤمتر 

�ش�ء  يف  والتنمية  بعن�ان»االإعالم 

روؤية 2030« يف رحاب جامعة امللك 

27 فرباير   -  26 الفرتة  �شع�د يف 

2020م. 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و����ش���ّرح 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة ل���الإع���الم 

ثنيان  بن  نايف  الدكت�ر  واالت�شال، 

اآل �شع�د، اأن امل�ؤمتر �شيت�شمن ت�شعة 

والتنمية:  االإع���الم  وه���ي:  حم���اور، 

دور  والتحديات،  واملتطلبات  االأدوار 

برامج  لدعم  وم�ش�ؤولياته  االإع��الم 

التح�ل والروؤى ال�طنية، دور االإعالم 

وق�شايا  التخ�شي�س  ب��رام��ج  يف 

االإع��الم  االإع���الم،  قطاع  تخ�شي�س 

واالأدوار  امل��ن��اط��ق  واإع����الم  املحلي 

امل��ت���ق��ع��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة، ال��ع��الق��ات 

وال����روؤى  التنمية  وخ��ط��ط  ال��ع��ام��ة 

اال�شتثمار، حمالت  وجذب  ال�طنية 

الت�عية العامة يف املجاالت التنم�ية، 

امل�شامني التنم�ية يف و�شائل االإعالم 

التقليدية واجلديدة، دور االإعالم يف 

واأخ��رياً  التنم�ية،  االأزم��ات  م�اجهة 

ح�ل  احلديثة  النظرية  االجتاهات 

دور االإعالم يف التنمية. 

اجلمعية  اأن  ن���اي���ف،  د.  وب����نّي 

ال�شع�دية لالإعالم واالت�شال ت�شعى 

االإعالمي  امل���ؤمت��ر  عقد  خ��الل  من 

ال�شن�ي الثامن، اإىل حتقيق ر�شالتها 

االأ�شا�شية املت�شمنة تخطيط وتنفيذ 

العلمي،  البحث  وم�شاريع  ب��رام��ج 

اإىل جانب الن�شر والتدريب وتقدمي 

والتعاون  املتخ�ش�شة  اال�شت�شارات 

االإعالمية يف تط�ير  امل�ؤ�ش�شات  مع 

امل��م��ار���ش��ات امل��ه��ن��ي��ة، م�����ش��رياً اإىل 

م�شاركة اأكرث من 30 باحثاً وباحثة يف 

هذا امل�ؤمتر، متمنياً حتقيق تطلعات 

جم��ال  يف  واملتخ�ش�شني  الطلبة 

االإعالم واالت�شال اجلماهريي، من 

العلمية  واالأوراق  امل��ش�عات  خالل 

املطروحة يف امل�ؤمتر.

»اآلثار« يستقبل 
سائحين 
كنديين

حتت عنو�ن »�لإعالم و�لتنمية يف �شوء روؤية 2030« ومب�شاركة �أكرث من 30 باحثًا

الدكت�ر  االآث���ار  ق�شم  رئي�س  ا�شتقبل 

اجلن�شية  م��ن  �شائحني  ال��ذي��ب��ي  حممد 

ال�شياحة  كلية  ���ش��راك��ة  �شمن  الكندية 

واالآث�����ار م��ع ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ي��اح��ة وال����رتاث 

على  ج�لتهما  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�طني، 

عدد من امل�اقع ال�شياحية باململكة.

ال�شائحني  ال��ذي��ب��ي  د.  وا���ش��ط��ح��ب 

بالكلية،  االآث���ار  ق�شم  مبتحف  ج�لة  يف 

االأثرية  املعث�رات  على  خاللها  اأطلعهما 

امليدانية  االأعمال  يف  اكت�شافها  مت  التي 

التي نفذها الق�شم.


