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� 20صفحة

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

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

فائزان من الجامعة بجائزة الترجمة بحث قيم االنتماء والوسطية واالعتدال
�سلم وزي��ر التعليم العايل
الدكتور حمد �آل ال�شيخ ،جائزة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
العاملية للرتجمة يف دورت��ه��ا
التا�سعة والتي �أقيمت م�ؤخراً،
للفائزين ب��ه��ا ،وم��ن �ضمنهم
�أ�ستاذ جغرافية النقل د� .سعد
احل�سني ع��ن ترجمته لكتاب
«ط��رق البحث الأ�سا�سية يف
اجلغرافيا» ،ود.نا�صر حممد
عمر لرتجمته كتاب «النانو:
املواد والتقنيات والت�صميم».
تفا�صيل �ص4

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل
م����دي����ر اجل���ام���ع���ة
د.ب����������دران ال��ع��م��ر
الأح�������د امل���ا����ض���ي،
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار
ال���ع���ل���م���اء م���ع���ايل
ال���������ش����ي����خ ����س���ع���د
ال�شرثي ،حيث جرى
خالل ذلك مناق�شة
�سبل رفع الوعي بني
ال�شباب وتعزيز قيم
االنتماء والو�سطية
واالعتدال.

«التحسين المستمر» شعار الملتقى السنوي الثالث لوكالة التخطيط والتطوير ..الثالثاء 03
وظيفة محاضر للمعيدين
والمعيدات ..والتقديم اليوم

�أعلنت اجلامعة عن فتح باب الرت�شيح للمعيدين واملعيدات احلا�صلني على درجة
املاج�ستري للتقدمي على وظيفة حما�ضر ,وذلك عن طريق املفا�ضلة وفقاً لل�شروط
التالية »70« :نقطة يف احل�صول على درجة املاج�ستري بحيث يكون ال�سقف «»10
�سنوات ،و« »30نقطة يف البدء بدرا�سة الدكتوراه بحيث يكون ال�سقف «� »4سنوات.
ودعت عمادة امل��وارد الب�شرية املعيدين واملعيدات باجلامعة للتقدمي على وظيفة
حما�ضر من خالل الدخول على املوقع الإلكرتوين لنظام تر�شيح وتعيني حما�ضر �أو
معيد /https://eservices.ksu.edu.sa/NSP؛ م�شرية �إىل �أن التقدمي يبد�أ
اليوم الأحد 1441 /6 /15هـ وينتهي يوم اخلمي�س 1441/7/17هـ؛ م�ؤكدة على
حتري الدقة يف تعبئة النماذج واملعلومات املطلوبة.

بحضور  300متخصص

«األمان الدوائي» يطلق مؤتمر
األدوية البيولوجية
كتب :نايف القحطاين
نظم كر�سي �أبحاث الأمان الدوائي بجامعة امللك �سعود امل�ؤمتر العلمي الثاين للأدوية
البيولوجية و�شبيهاتها ،وذلك يف فندق هوليدي �إن الريا�ض على مدى ثالثة �أيام «- 24
 26يناير 2020م» على �شرف وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي ،والذي افتتح امل�ؤمتر بكلمة حول دعم قيادة اململكة
العربية ال�سعودية وما يوليه خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني من اهتمام
كبري لدعم تقدم اململكة العربية ال�سعودية يف املجال ال�صحي وال�صناعة الدوائية .ح�ضر
هذا اللقاء ما يقارب  300متخ�ص�ص من جميع املجاالت ال�صحية الطبية من اجلامعة
«�أكادمييني و�إكلينيكيني» ومن القطاع الرقابي وممثلي هيئة الدواء والغذاء وامل�ست�شفيات
تفا�صيل �ص5
على مدى يومني للم�ؤمتر.

اعتماد خطة للوقاية من «كورونا المستجد»

كتب :عبدالرحمن املن�صور
اعتمد معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب��دران العمر ،اخلطة التنفيذية للتوعية
وال��وق��اي��ة م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
لتبد�أ اجلامعة يف تنظيم احلملة التوعوية
للتعريف مبر�ض فريو�س كورونا امل�ستجد
«.»MERS-COV
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام التنفيذي للمدينة
الطبية اجلامعية ال��دك��ت��ور عبدالرحمن
املعمر� :إن خطة التوعية للحاالت الطارئة
يف املدينة الطبية اجلامعية يتم حتديثها
مع ما ي�صدر من مركز مكافحة الأمرا�ض
املعدية ال�سعودي «وقاية» ووزارة ال�صحة،
م���ؤك��داً �أن ال��ه��دف الرئي�س م��ن احلملة
مواجهة املخاطر املحتملة من هذا الفريو�س
يف اململكة ال �سمح اهلل من خ�لال اتخاذ
�إجراءات ا�ستباقية احتياطية.
من جهتها� ،أف��ادت مدير �إدارة مكافحة
العدوى باملدينة الطبية اجلامعية هيفاء
الطلحي �أنه مت اعتماد عدد من الإجراءات
االح�ترازي��ة الالزمة للتوعية حول املر�ض
وط����رق ان��ت��ق��ال��ه ت�����ض��م��ن��ت و���ض��ع خطة
اال���س��ت��ع��داد املنا�سبة ،وال��ت ��أك��د م��ن توفر
و�سائل الوقاية ،وتدريب من�سوبي اجلامعة
ح��ول ال��ط��رق ال�صحيحة ال�ستخدامها،
عالوة على �إعداد و تنفيذ حمالت توعوية
يف الكليات وم��راف��ق اجلامعة ت�ستهدف
من�سوبي اجلامعة و طالبها و زوارها.
وقالت� :إن �إدارة مكافحة العدوى �شرعت
يف �إطالق اخلطة املعتمدة للطوارئ وتطبيق
املعايري املتبعة مع احل��االت امل�شتبه فيها
ب�شكل �صارم بوا�سطة ممار�سي مكافحة
العدوى يف جميع نقاط الدخول للمدينة
الطبية ومتابعة جميع احلاالت امل�شتبه فيها
من البداية حتى ظهور النتائج املخربية.
تفا�صيل �ص14

إنقاذ حياة طفل من مرض وراثي 20
خارطة طريق لالعتماد األكاديمي 04
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ت�ست�ضيفها هذا العام �ش�ؤون الطالبات بالتعاون مع كلية اللغات والرتجمة

اجتماع تحضيري للوفود المشاركة بالمسابقة
االرتجالية باللغة اإلنجليزية

كتبت :مها التمامي
ا�ستقبلت وكيلة ع��م��ادة ���ش��ؤون
الطالب ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
ر�ؤى ال��ق��ف��ي��دي وف���ود اجل��ام��ع��ات
امل�شاركة يف امل��ن��اظ��رة االرجتالية
ال�سنوية باللغة الإجنليزية واملقامة
على م�ستوى جامعات الريا�ض يف
عامها الثامن ,وال���ذي ت�ست�ضيفه
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ل��ه��ذا ال��ع��ام
2020م ممثلة يف ع��م��ادة ���ش��ؤون
الطالب ل�ش�ؤون الطالبات بالتعاون
م����ع ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال�ت�رج���م���ة،
وذل������ك يف اج���ت���م���اع حت�����ض�يري

للمناظرة ال�سنوية وال��ت��ي �ستقام
بتاريخ 1441/7 /15هـ املوافق
2020/3/10م.
ويتمثل دور العمادة يف اجلانب
التنظيمي والإعالمي بالتعاون مع
كلية اللغات والرتجمة كممثل للجنة
العلمية للمناظرة.
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع التح�ضريي
وفود من جميع اجلامعات امل�شاركة
وهي :جامعة الأم�يرة نورة ,جامعة
الأم�ي�ر �سلطان ,جامعة املعرفة,
ج��ام��ع��ة ال��ي��م��ام��ة ,ج��ام��ع��ة الإم���ام
حممد بن �سعود ,اجلامعة ال�سعودية

الإل��ك�ترون��ي��ة ,جامعة دار العلوم,
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية ,جامعة الفي�صل,
جامعة ريا�ض العلم.
ومت خالل االجتماع �إعالن عنوان
املو�ضوع الذي �ستتم املناظرة حوله
وه��وThe house believes« :
that the development
of renewable energy is
vital for the prosperity
 »of Saudi Arabiaومت حتديد
موقف كل جامعة �سوا ًء مع �أو �ضد
هذا املو�ضوع ,كذلك متت مناق�شة

ميثاق املناظرة مع جميع ممثالت
اجلامعات ،ويف نهاية االجتماع مت
�أخذ ال�ضيوف يف جولة على مكان
عقد املناظرة بامل�سرح الرئي�سي يف
املدينة اجلامعية للطالبات.
ومل������زي������د م������ن امل����ع����ل����وم����ات
مي���ك���ن زي�������ارة م���وق���ع امل���ن���اظ���رة:
https://8thannualdebate.
 /ksu.edu.saعلماً �أن ت�سجيل
احل�ضور �سيكون متاحاً يف املوقع
ب����دءاً م��ن ي���وم الأح����د ال��ق��ادم 16
فرباير 2020م.

يف ن�سختها الثانية

انطالق مسابقة القمر الصناعي « »Can Satبكلية الهندسة

�أع��ل��ن م��رك��ز الإب����داع واالب��ت��ك��ار الطالبي
بكلية الهند�سة عن �إطالق الن�سخة الثانية من
م�سابقة القمر اال�صطناعي «ال ُعلبة» كان �سات
« ،»Can Satحيث ُفتح ب��اب الت�سجيل يف
امل�سابقة لطالب وطالبات اجلامعة يوم الأحد
 1441/5/22هـ.
وت��ه��دف ه���ذه امل�سابقة �إىل ن�شر ثقافة
ال���ط�ي�ران وال��ف�����ض��اء ب�ي�ن ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
اجلامعة ،و�إك�سابهم اخلربة العملية يف تقنيات
الأقمار ال�صناعية وتنمية مهاراتهم ال�شخ�صية
والتقنية والعملية ،حيث يوفر املركز الت�سهيالت
والأدوات والأجهزة والتدريب الالزم للم�شاركني
يف امل�سابقة.
وقد �أ�ضيفت مهمة جديدة يف هذه الن�سخة
من امل�سابقة ،وهي «�سالمة البي�ضة» ،حيث
�سيتم و�ضع «بي�ضة» داخل القمر ،ويُطلب من
امل�شاركني الهبوط الهادئ للقمر من االرتفاع
املطلوب بحيث ال تتعر�ض البي�ضة للك�سر.
وت�ضمنت امل�سابقة التي ا�ستمرت فعاليتها

�أ�سبوعني :تعلم ،وتدريب ،وت�صميم ،وحتدي،
وجوائز قيمة ،ويف الأ�سبوع الأول �ستقدم ثالث
دورات تدريبية للم�شاركني ،ويف الأ�سبوع الثاين
يق�سم الطالب �إىل ف��رق وجمموعات عمل،
لتبد�أ بعدها كل جمموعة يف ت�صميم الكان
�سات با�ستخدام الأدوات التي وفرها مركز
الإبداع واالبتكار الطالبي.
ويف �آخر يوم بامل�سابقة �ستقوم الفرق ب�إطالق
الأق��م��ار با�ستخدام بالونات خم�ص�صة لهذا
الغر�ض.
و�سيتم تقييم الفرق امل�شاركة يف �ضوء عدد
من املعايري ،ت�شتمل على� :سالمة البي�ضة «20
نقطة» ،ا�ستخدام �أ�صغر مظلة للهبوط بالقمر
« 20نقطة» ،دقة توقيت ت�شغيل �آلية الهبوط
على االرتفاع املطلوب « 20نقطة» ،قدرة القمر
على قراءة و�إر�سال البيانات وا�ستقبالها «20
نقطة» ،تقدمي �أفكار جديدة و ُمبدعة يف �أي
مرحلة من مراحل ت�صميم وت�صنيع وت�شغيل
القمر « 20نقطة» ،و�سوف تقدم للفرق الفائزة

باملراكز الأوىل جوائز قيمة .كما �سيح�صل
امل�شاركون يف الدورات على �شهادات ح�ضور.

نظمت اجلمعية ال�سعودية جل��راح��ة العظام،
بالتعاون مع ق�سم الت�شريح يف كلية الطب وخمترب
حيوانات التجارب بالكلية ،ور���ش��ة عمل تناولت
�أحدث تقنيات جراحة مناظري الركبة والكتف ،حتت
�إ�شراف الدكتور فهد عبداجلبار ا�ست�شاري جراحة
العظام بامل�ست�شفى.
و�أ ّكد الدكتور خليل اليحيا رئي�س ق�سم الت�شريح
على �أهمية هذه الور�ش من الناحية العلمية والطبية
وفائدتها للمتدربني من الزمالء الأطباء واملخت�صني،
م��ؤك��داً على �أن التعاون مع الأق�سام واجلمعيات
ال�ست�ضافة وتنفيذ هذه الور�ش ي�أتي �ضمن �أولويات
الق�سم واهتماماته لتفعيل العالقات الإيجابية ذات
املردود العلمي واملهني.

لقاءات تعريفية ببرامج الدراسات العليا بـ«إدارة األعمال»
نظمت كلية �إدارة الأعمال عدة
لقاءات تعريفية بربامج الدرا�سات
العليا بالكلية للطالب والطالبات
الذين مت قبولهم للف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي 1441هـ
وال��ت��ي �شملت ب��رن��اجم��ي الإدارة
العامة والإدارة ال�صحية «التنفيذي
وامل�ستمر» وبرنامج �إدارة الأعمال
ونظم املعلومات الإدارية التنفيذي.
ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب���ن ع��ب��داهلل
ال��غ��امن عميد كلية �إدارة الأع��م��ال
رحب باجلميع متمنياً لهم التوفيق
والنجاح ،كما �أثنى على الدور الذي
قامت به عمادة الدار�سات العليا
يف �سرعة �إن��ه��اء �إج�����راءات قبول
املتقدمني واملتقدمات.

ح�صل برناجما علوم احلا�سب والعلوم الإدارية يف كلية املجتمع على
جتديد االعتماد الوطني الأك��ادمي��ي الرباجمي امل�شروط من املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي بهيئة تقومي التعليم والتدريب،
وذلك بعد ا�ستيفاء جميع متطلبات احل�صول على االعتماد الأكادميي
الرباجمي املعتمدة من املركز ،حيث متت زيارة فريق التحكيم اخلارجي
التابع للمركز للكلية يف الفرتة ما بني  – 10مار�س و – 14مار�س –
2019م.
جدير بالذكر �أن برامج كلية املجتمع من �أوائل الربامج الأكادميية
احلا�صلة على االعتمادين الوطني والدويل يف اململكة وذلك منذ عام
2011م ،وهي �أي�ضاً من �أوائل الربامج التي حت�صل على جتديد االعتماد
الوطني بني برامج كليات املجتمع .كما �أنها الكلية الأوىل بني جميع
كليات جامعة امللك �سعود التي حت�صل على جتديد االعتماد الوطني من
خالل نظام اجلامعة لإدارة اجلودة الإلكرتوين «�إتقان» وب�شكل كامل.

ورشة عمل إلدارة الهوية للطالبات

ورشة عمل حول أحدث تقنيات جراحة مناظير الركبة والكتف

من جهته حت��دث الدكتور وادي
بن ب��راك العنزي وكيل كلية �إدارة
الأعمال للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ومن�سق برامج الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع���ن اخل��ط��ط
الدرا�سية للربامج واملقررات التي
�سيدر�سها ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
خالل الف�صول الدرا�سية ،مقدماً
توجيهاته ب�ضرورة بذل وم�ضاعفة
اجلهد للح�صول على �أكرب قدر من
اال�ستفادة العلمية من الربامج.
ت��ل��ا ذل������ك ط������رح الأ����س���ئ���ل���ة
واال����س���ت���ف�������س���ارات م���ن ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات اجل���دد على من�سقي
و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالربامج
املعنية.

تجديد اعتماد برامج أكاديمية
بكلية المجتمع

�شاركت وحدة �إدارة الهوية م�ؤخراً بور�شة عمل «�أهمية هوية اجلامعة
واال�ستخدامات ال�صحيحة لل�شعار» املقامة يف مدرج رقم « »1مببنى «»25
والتي نظمتها عمادة �ش�ؤون الطالب «ل�ش�ؤون الطالبات» ،و�شارك فيها نحو
« »30م�شاركة من طالبات الأندية الطالبية وممثالت اجلودة ومديرات
الإدارات.
ب��د�أت الور�شة مبقدمة تعريفية عن عالقة وحدة �إدارة الهوية ب�شعار
جامعة امللك �سعود وا�ستخداماته وال�سمعة امل�ؤ�س�سية للجامعة يف الداخل
واخلارج ،وركزت الور�شة على �أهم مهام وحدة �إدارة الهوية ومنها العمل
امل�ستمر لتح�سني ال�صورة الذهنية للجامعة ،وتقدمي االنطباع الإيجابي عن
اجلامعة وبناء ال�سمعة امل�ؤ�س�سية وتعزيز االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي ،كما
مت ت�سليط ال�ضوء على �ضرورة االلتزام ب�شعار اجلامعة وعدم ا�ستخدام
�شعارات خا�صة بالأندية الطالبية.
�أعربت امل�شاركات عن امتنانهن بعد عر�ض مناذج الأخطاء ال�شائعة يف
ا�ستخدام ال�شعار ،كما مت �شرح الآلية املعتمدة عند و�ضع �أ�سماء اجلهات
املختلفة باجلامعة حتت �شعارها ملا له من �أثر وا�ضح يف املمار�سات اليومية
�أثناء العمل.
ومل�س فريق وح��دة �إدارة الهوية التفاعل من امل�شاركات �أثناء تطبيق
الأن�شطة التدريبية ،واختتمت ور�شة العمل بالرد على اال�ستف�سارات كما مت
عر�ض و�سائل التوا�صل اخلا�صة بوحدة �إدارة الهوية ال�ستدامة التوا�صل بني
املهتمني واملعنني بذلك.

حلقة نقاش حول «االهتمامات البحثية
الشخصية» غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات (�أفكر)
حلقة النقا�ش ال�سابعة وال�سبعون بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش
التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «االهتمامات البحثية ال�شخ�صية
و�آلية تطويرها» من �إعداد وتقدمي الدكتور عبدالعزيز عبداهلل الفائز،
ع�ضو هيئة تدري�س ق�سم املناهج وطرق تدري�س احلا�سب الآيل -كلية
الرتبية -جامعة امللك �سعود ،وذلك يوم غد االثنني 1441/6/16هـ
املوافق 2020/2/10م .يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف للرجال
قاعة رقم (�1أ )33يف كلية الرتبية ،ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية
للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم ( )2معمل ( )72الدور الأول.

حملة تعريفية بالتعليم اإللكتروني
انطلقت باملدينة اجلامعية للطالبات ،الأحد املا�ضي  ٨جمادى الآخرة
١٤٤١ه��ـ املوافق  ٢فرباير ٢٠٢٠م ،حملة تعريفية بالتعليم الإلكرتوين
وت�ستمر ملدة �أ�سبوعني متتالني من العا�شرة �صباحاً حتى الواحدة ظهراً
حتت �شعار �#سهلناها_عليكم .وت�أتي احلملة يف �إط��ار «�إب��راز خدمات
عمادة التعامالت الإلكرتونية للطالبات» ،حيث يتواجد باحلملة التعريفية
عدد من املوظفات ،يقمن با�ستقبال الزائرات ويعرفن باحلملة التعريفية من
حيث مزاياها وطريقة ا�ستخدامها .وتت�ضمن احلملة جمموعة من الأركان
املخت�صة واملتنوعة حيث توجد «برو�شورات» لعر�ض �أبرز خدمات عمادة
التعامالت الإلكرتونية التي تقدمها للطالبات ،وبرو�شات �صغرية حتمل ا�سم
احلملة �#سهلناها_عليكم ،وكذلك ركن ترفيهي لبع�ض الألعاب امل�صاحبة
للحملة ،وركن خمت�ص للتقدميات وامل�شروبات من حيث الع�صائر والقهوة
وال�شاي .يذكر �أن املعر�ض �شهد �إقبالاً جيدًا يف الن�سخة التي �أقيمت يف
كلية �إدارة الأعمال.
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برعاية معالي مدير الجامعة

«التحسين المستمر» شعار الملتقى السنوي
الثالث لوكالة التخطيط والتطوير
برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
تعقد وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير برئا�سة وكيلها
ال��دك��ت��ور يو�سف ب��ن ع��ب��ده ع�سريي امللتقى ال�سنوي
الثالث لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير وذلك مع
وكالء الكليات والعمادات امل�ساندة للتطوير واجل��ودة،
وم�ساعدات الوكيالت للتطوير واجلودة ،ور�ؤ�ساء وحدات
التطوير واجل���ودة ،حتت �شعار «التح�سني امل�ستمر»،
وذلك يوم الثالثاء  17جمادى الأخرة 1441هـ املوافق
11فرباير 2020م ال�ساعة� 8:30 :صباحاً بقاعة
الدرعية مببنى رقم  17مبركز اجلامعة ،حيث تقوم
بتنفيذ امللتقى عمادة تطوير املهارات برئا�سة امل�شرف
على العمادة الدكتور عادل با�شطح ،وب�إ�شراف عمادة
التطوير واجل���ودة برئا�سة عميدها الدكتور جربيل
العري�شي.
ويحظى امللتقى ال�سنوي الثالث برعاية معايل مدير
اجلامعة للعام الثالث على التوايل ،ويت�ضمن برناجمه
ه��ذا ال��ع��ام العديد م��ن الفعاليات م��ن بينها :تكرمي
14برناجماً �أكادميياً حا�صلة على االعتماد الأكادميي
ال�براجم��ي ل��ل��دورة ال�سابعة والثامنة من هيئة تقومي
التعليم والتدريب ميثلون �سبعة كليات باجلامعة هي:

كلية �إدارة الأع��م��ال «برنامج بحوث العمليات» ،كلية
الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
«برنامج اخل��دم��ات الطبية ال��ط��ارئ��ة» ،كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية «برنامج احل��ق��وق ،برنامج العلوم
ال�سيا�سية ،كلية العلوم الطبية التطبيقية» «برنامج
التغذية الإكلينيكية ،برنامج التكنولوجيا الطبية» ،كلية
العلوم «برنامج الكيمياء ،برنامج الإح�صاء ،برنامج
الفيزياء» ،كلية الآداب «برنامج اللغة العربية و�آدابها»،
كلية علوم الأغذية والزراعة «برنامج الإنتاج احليواين،
برنامج علوم الأغذية وتغذية الإن�سان ،برنامج الإنتاج
النباتي ،برنامج االقت�صاد التطبيقي».
كما يت�ضمن امللتقى ا�ستعرا�ض خريطة �إجن��ازات
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف جماالت التطوير
واجل�����ودة ،وامل��ع��اي�ير امل��ط��ورة ل�لاع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
الرباجمي ،وور�شة عمل لآليات العمل وفق هذه املعايري
 ،كما يت�ضمن امللتقى مناق�شة عامة مع امل�شاركني حول
�آليات العمل والتطوير خالل املرحلة املقبلة.
وتعمل حالياً عمادة تطوير املهارات وعمادة التطوير
واجل���ودة م��ن خ�لال ف��ري��ق عمل م�شرتك على �إمت��ام
اال�ستعدادات النهائية لتنفيذ امللتقى.

مدير الجامعة يلتقي بمدير معهد ماكس بالنك د .فيرنس كراوس

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر مبكتبه
م��ؤخ��راً مدير معهد ماك�س بالنك
للب�صريات الكمية ورئي�س ق�سم
الفيزياء التجريبية بجامعة لودفيغ
ماك�سميليان «ميونخ» ب�أملانيا الدكتور
فرين�س كراو�س ،ومرافقيه الدكتور
م��ات��ي�����س ك��ل��ن��ق رئ��ي�����س جم��م��وع��ة
ال�ضوئيات النانوية فائقة ال�سرعة
يف خم��ت�بر ف��ي��زي��اء الأت���وث���ان���ي���ة،
وال��دك��ت��ورة مهيال زغ��م��ان رئي�سة
جمموعة �أبحاث ت�شخي�ص النطاق
العري�ض بالأ�شعة حت��ت احلمراء

يف معهد ماك�س بالنك للب�صريات
الكمية وجامعة لودفيغ ماك�سميليان.
ح�ضر الإجتماع الدكتور عبداهلل
بن حممد الزير امل�شرف على فرع
مركز ماك�س بالنك لعلوم الأتوثانية
يف جامعة امللك �سعود ،والدكتور
م�شعل احل��رب��ي ،وال��دك��ت��ور خالد
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ص��ال��ح ،مدير
مركز الأورام باملدينة الطبية يف
اجل��ام��ع��ة ،وال��دك��ت��ور ج�ين م��ارك
نوبلتز اال�ست�شاري مبركز الأورام
باملدينة الطبية ،والدكتور روبيتو
ان�سينتي من مركز العلوم البيولوجية

احلا�سوبية بجامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية.
وق���دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��زي��ر
والربوفي�سور فرين�س كروا�س فكر ًة
عن املرحلة الأول��ي��ة من «م�شروع
الب�صمة ال��وراث��ي��ة لل�سرطان» من
اجلانب التقني الفريد با�ستخدام
ال��ل��ي��زر بالن�شر يف جملة الني�شر
العاملية ،وقدم كذلك الدكتور خالد
ال�صالح والربوفي�سور جني مارك
نوبلتز تقريراً عن النتائج الأولية
واخل��ط��ط امل�ستقبلية با�ستخدام
اخلواريزمات بالتعاون مع جامعة

بدء استقبال طلبات االنضمام لمسار
الطلبة الموهوبين

دع��ا ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ط�لاب
وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة امل��وه��وب�ين
ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل يف م�������س���ار ال��ط��ل��ب��ة
امل��وه��وب�ين ع�بر م��وق��ع ال�برن��ام��ج
الإل��ك�تروين dsp.ksu.edu.sa
وال��ذي �سي�ستمر الت�سجيل به ملدة
�أ�سبوعني.
وي��ه��دف ه��ذا امل�سار الكت�شاف
الطلبة املوهوبني ورعايتهم والعناية

ب��ط��اق��ات��ه��م وق��درات��ه��م م��ن خ�لال
تطوير منظومة متكاملة لرعاية
وبناء الكفاءات الطالبية املوهوبة
واملبدعة ،فالطلبة املوهوبون هم
فئة لديهم ا���س��ت��ع��دادات وق���درات
ف���وق ال��ع��ادة �أو �أداء متميز عن
بقية �أقرانهم يف جمال �أو �أكرث من
امل��ج��االت ال��ت��ي يحتاجها املجتمع
وي��ح��ت��اج��ون �إىل رع��اي��ة تعليمية
خا�صة ال تتوافر ع��ادة يف مناهج
الدرا�سة االعتيادية.

وع���اد ًة تتعدد جم���االت املوهبة
ونطاقاتها؛ فهنالك املوهبة الأدبية
«كنظم ال�شعر وال��ك��ت��اب��ة والنبوغ
اللغوي» ،واملوهبة الفنية «كالر�سم
وال���ن���ح���ت والأ�����ش����غ����ال ال��ي��دوي��ة
والت�صميم والت�صوير وغ�يره��ا»،
وامل����وه����ب����ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���ال
الريا�ضيات وال��ف��ي��زي��اء والأح��ي��اء
والكيمياء والطب وغريها ،وموهبة
االبتكار واالخرتاع.

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ل��ل��ع��ل��وم والتقنية
وجامعة لودفيغ ماك�سميليان للتحقق
من الك�شف املبكر لل�سرطان.
و�أثنى معاىل مدير اجلامعة على

اجلهد املبذول من الفريق امل�شارك
متمنيا للجميع التوفيق وال�سداد،
منوهاً معاليه �أن مثل هذه امل�شاريع
�ستدعم احل��راك البحثي والنوعي

يف اجلامعة خ�صو�صا �أن��ه يهدف
لفتح �آف��اق جديدة للك�شف والتنب�ؤ
با�ستجابة مر�ض ال�سرطان.
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فائزان من الجامعة بجائزة الملك عبدالله للترجمة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،ق��راراً �إداري���اً بتجديد تكليف الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود ،بالعمل م�شرفاً على
مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها.

د� .آل �سعود

برنامج تدريبي لطالب الدراسات
العليا بقسم الجيولوجيا

مت ان��ع��ق��اد االج��ت��م��اع الأول
للجنة ال��درا���س��ات العليا بق�سم
اجليولوجيا واجليوفيزياء للف�صل
الدرا�سي الثاين ١٤٤١هـ بح�ضور
كل من :د� .سطام مدين «مقرر»،
د� .أح��م��د ال�����ص��ال��ح ،د .ح�سني
الفيفي ،د .ه�شام ال��ع��رب��ي ،د.
عبدالبا�سط ال�سروجي ،د .ع�صام
عبداملتعال ،د .علي كامل� ،أ� .سعد
احلميدان .ومت خ�لال االجتماع
مناق�شة العديد من املوا�ضيع التي
تهم اللجنة منها :اق�ت�راح عقد
ور���ش��ة عمل يف الق�سم ت�ساعد

ع��ل��ى و���ض��ع خ��ط��ة ا�سرتاتيجية
للبحث ال��ع��ل��م��ي ،اق��ت�راح و�ضع
برنامج تدريبي لطالب الدرا�سات
العليا بالق�سم ،البدء يف عملية
تقومي ب��رام��ج ال��درا���س��ات العليا
بالق�سم من ناحية جودة التعليم،
ح��ث ط�ل�اب ال��درا���س��ات العليا
ل��ن�����ش��ر �أب��ح��اث��ه��م يف امل��ج�لات
العلمية املتخ�ص�صة ،متابعة حالة
ال���ط�ل�اب امل��ب��ت��ع��ث�ين ع���ن ط��ري��ق
التوا�صل مع م�شريف �أطروحاتهم
العلمية ،و�أخ�يرا مت االتفاق على
عقد وحتديد اجتماعني للف�صل
الدرا�سي احلايل.

الدهمش يشارك في «صناعة
المستقبل» بإيطاليا

�شارك الطالب حممد بن خالد
الدهم�ش من ق�سم الت�سويق بكلية
�إدارة الأعمال يف الدورة تدريبية
بعنوان «�صناعة امل�ستقبل» والتي
�أقيمت خالل الفرتة «14 - 11
يناير 2020م» يف مدينة روم��ا
باجلمهورية الإي��ط��ال��ي��ة ،وت��أت��ي
م�شاركة الطالب الدهم�ش �ضمن
وف���د الأن���دي���ة ال��ط�لاب��ي��ة التابع

لعمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة.
وبعد انتهاء ال��دورة التدريبية
�سلم املحلق الثقايف يف ال�سفارة
ال�����س��ع��ودي��ة ب��إي��ط��ال��ي��ا ���ش��ه��ادات
امل���ت���درب�ي�ن وال���ت���ق���اط ال�����ص��ور
التذكارية مع معايل �سفري خادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين ب�إيطاليا
���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
في�صل بن �سطام بن عبدالعزيز.

اعتماد برنامجي
«الدراسات القرآنية»
و«الطفولة المبكرة»
بكلية التربية

�سلم معايل وزير التعليم العايل
الدكتور حمد �آل ال�شيخ ،جائزة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
العاملية للرتجمة يف دورتها التا�سعة
والتي �أقيمت م�ؤخراً ،للفائزين بها،
ومن �ضمنهم �أ�ستاذ جغرافية النقل
الدكتور �سعد احل�سني عن ترجمته
لكتاب «طرق البحث الأ�سا�سية يف

اجلغرافيا» ،والدكتور نا�صر حممد
عمر لرتجمته كتاب «النانو :املواد
والتقنيات والت�صميم» بح�ضور
ع��دد كبري من املثقفني والكتاب
الفائزين باجلائزة.
و�أكد معايل وزير التعليم خالل
كلمتة ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ل��ى �أن
االهتمام والرعاية الكرمية التي

يوليها خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني –
حفظهما اهلل – بالعلم والعلماء
وبالنه�ضة املعرفية واحل�ضارية
للمملكة العربية ال�سعودية ي�سطع
�أم��ام��ن��ا بو�ضوح وج�ل�اء ،ويف كل
الأن�شطة والفعاليات التي متر بنا

يف ه��ذا العهد ال��زاه��ر نتي ّقن �أن
مملكتنا الغالية مت�ضي م�ستنرية
بر�ؤية اململكة « »2030يف طريقها
احلثيث نحو امل�ستقبل� ،صوب ر�ؤية
ح�ضارية غري م�سبوقة يف االهتمام
الكبري بالثقافة والعلم واملعرفة،
وبالتطوير ال�شامل يف خمتلف
جوانب احلياة.

«التخطيط والتطوير» تناقش خارطة طريق
االعتماد

برئا�سة وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده
ع�سريي مت عقد اجتماع ح�ضره
عميد ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة
الدكتور جربيل بن ح�سن العري�شي
ووك��ي��ل ال��ع��م��ادة ل�����ش ��ؤون اجل���ودة،
وع����دد م��ن م�����س��ت�����ش��اري ال��ع��م��ادة،
ومدير امل�شروعات بوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير.
ناق�ش االجتماع خارطة الطريق
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
الرباجمي باجلامعة خالل املرحلة

القادمة ،كما ا�ستعر�ض االجتماع
�آخ���ر �إجن�����ازات اجل��ام��ع��ة يف ه��ذا
امل��ج��ال ،وت�ضمن مناق�شة �أهمية
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى حت�سني خم��رج��ات
الربامج الأكادميية وحتقيق عملية
ال��ت��وازن بني االع��ت��م��ادات الوطنية
للربامج واالعتمادات الدولية.
كما وجه وكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر �إىل �أه��م��ي��ة ال��ب��دء يف
اال����س���ت���ع���داد ل��ت��ج��دي��د االع��ت��م��اد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي للجامعة عام
2024م.

مثلت اجلامعة و�ألقت ورقة حول دور املهارات الإدراكية يف �إتقان املهارات اللغوية

أ .المعيوف تشارك في مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة
حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى
حاكم ال�شارقة ،افتتح ال�شيخ حممد
بن حميد القا�سمي ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم���ارة ال�شارقة رئي�س
دائرة الإح�صاء والتنمية االجتماعية
م�ؤخراً �أعمال م�ؤمتر اللغة العربية
الدويل الرابع حتت عنوان «تطوير
ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وتعلمها:
املتطلبات ،والأبعاد ،والآفاق» ،وذلك
بتنظيم املركز الرتبوي للغةالعربية
ب��دول اخلليج ،بالتعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم وجامعة ال�شارقة -
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ق�سم
اللغة العربية.
ومثلت اجلامعة يف هذا املومتر
�أ .اجلوهرة بنت عبدالعزيز املعيوف
من ق�سم اللغة العربية بورقة حتت
بعنوان «دور املهارات الإدراكية يف
�إت��ق��ان امل��ه��ارات اللغوية -خال�صة
جت��رب��ة» يف حم��ور «ا�سرتاتيجيات
ال���ت���دري�������س الإب�����داع�����ي وامل��م��ت��ع
واملتمايز للغة العربية» ،وقفت فيها

انطالقاً من ر�ؤية كلية الرتبية «الريادة والتميز لبناء
جمتمع ح��ي��وي» وا�ستجابة للخطة الت�شغيلية الأوىل
« »2020 – 2018واملنبثقة من اخلطة اال�سرتاتيجية
للكلية « »2030-2018فقد ح�صل برنامج الدرا�سات
القر�آنية وبرنامج الطفولة املبكرة على االعتماد من املركز
الوطني للتقومي واالعتماد االكادميي ملدة �أربع �سنوات.
وتقدمت عمادة الكلية بال�شكر اجلزيل لإدارة اجلامعة
ووكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير

على م��ا �أ�سمته املفاتيح املعنوية
لعقد ال�صلة ب�ين �أق��ط��اب العملية
التعليمية «الطالب واملعلم واملقرر»،
ث��م عر�ضت ط��رق��ا مي�سرة لتعليم
وتعلُّم بع�ض قواعد اللغة العربية
يف �شقي النحو والإم��ل�اء تعتمد
يف �أغلبها على م��ه��ارات �إدراك��ي��ة
تتعلق بفهم املراد ،ومنه �إىل احلكم
الإعرابي ،ومن ثم ال�ضبط والنطق
ال�صحيحني ،مو�ضحة �أن تدري�س
بع�ض القواعد الإمالئية يقوم على
ا�ستثمار م��ه��ارات نطقية و�سمعية
من �ش�أنها �أن تخت�صر الطريق �إىل

املعرفة والإتقان املطلوبني يف مقابل
الطريقة التقليدية لتدري�سها.
وج������اءت �أط�����روح�����ات امل����ؤمت���ر
يف جم���ال ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات
الأك��ادمي��ي��ة والتطبيقية ،وجم��ال
�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب
التعليمية ،وجمال الور�ش التدريبية،
وحت��ت �ستة حم��اور ،منها :تطوير
مناهج اللغة العربية لتعزيز الهوية،
توظيف التقنيات احلديثة يف تعليم
اللغة العربية وتعلّمها،ا�سرتاتيجيات
ت��دري�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وحم��ور
برامج تعليم اللغة العربية للناطقني

واجل���ودة على ال��دع��م امل��ق��دم يف �سبيل احل�صول على
االعتماد االكادميي للربناجمني ،وال�شكر مو�صول للمركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي على جهوده يف
تطوير وتقومي العملية التعليمية.
كما ثمنت عمادة كلية الرتبية جهود الزمالء والزميالت
يف الكلية عموماً وعلى وج��ه اخل�صو�ص وكالة الكلية
للتطوير واجلودة ومن�سوبي ق�سمي الدرا�سات القر�آنية
والطفولة املبكرة على جهودهم املتميزة التي �أثمرت هذا

بغريها.
وخ����رج امل����ؤمت���ر بـ 14تو�صية
لتطوير تعليم اللغة العربية بعد
مناق�شة  86ورقة بحثية ،وهي :عقد
امل�ؤمتر ب�شكل دوري ،وو�ضع ت�صور
علمي لتنمية االعتزاز بلغة ال�ضاد
ودوره����ا يف احل��ف��اظ على الهوية
العربية ،وو�ضع معايري حمتوى للغة
العربية للتعليم اجلامعي ،و�إع��ادة
النظر مبناهج اللغة العربية من
قبل خ�ب�راء ت��رب��وي�ين ،ورب���ط هذه
املناهج بالواقع االجتماعي والتطور
التكنولوجي احلديث الذي ت�شهده
املجتمعات العربية.
ح�ضر امل ��ؤمت��ر ال��دك��ت��ور عي�سى
���ص��ال��ح احل���م���ادي م���دي���ر امل��رك��ز
الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج،
والأم�ين العام ملركز امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية الدكتور حممود �إ�سماعيل
�صالح ،ور�ؤ���س��اء املجاميع العربية
و�أمنائها يف كل من القاهرة وال�شارقة
واجلزائر و�سوريا وموريتانيا.

الإجناز امل�ستحق.
و�أو�ضحت العمادة �أن لدى الكلية �أربعة برامج �أخرى
تعمل على ا�ستيفاء متطلبات االعتماد الوطني وهي
برنامج علم النف�س وبرنامج الدرا�سات الإ�سالمية بانتظار
زي��ارة املراجعني اخلارجيني ،كما �أن برنامج ماج�ستري
الإدارة الرتبوية وماج�ستري مناهج وطرق تدري�س العلوم
يف مرحلة �إعداد الوثائق.
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كرسي األمان الدوائي يطلق مؤتمر األدوية البيولوجية وشبيهاتها
حضر اللقاء  300متخصص ومن القطاع الرقابي وهيئة الغذاء والدواء والمستشفيات

متابعة :نايف القحطاين
ن��ظ��م ك��ر���س��ي �أب���ح���اث الأم����ان
ال���دوائ���ي امل���ؤمت��ر العلمي ال��ث��اين
ل�ل�أدوي��ة البيولوجية و�شبيهاتها،
وذلك يف فندق هوليدي �إن الريا�ض
على مدى ثالثة �أيام « 26 - 24يناير
2020م» على �شرف وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��م��ي��زي ،وال��ذي
افتتح امل�ؤمتر بكلمة �ضافية حول
دعم قيادة اململكة العربية ال�سعودية
وما يوليه خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني من اهتمام كبري
لدعم تقدم ال�سعودية يف املجال
ال�صحي وال�صناعة الدوائية.
جائزة بحثية
كما �أ�شاد بدور جامعة امللك �سعود
ال���ري���ادي وااله��ت��م��ام ال���ذي يقدمه
معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر يف مثل هذه اللقاءات الطبية
املتخ�ص�صة ،وكذلك �إطالق اجلائزة
البحثية املخ�ص�صة من قبل كر�سي
�أبحاث الأمان الدوائي لدعم الأبحاث
املتعلقة ب��الأدوي��ة البيولوجية مببلغ
 60,000ريال �سعودي لدعم الأبحاث
يف هذا املجال وتعزيز جودة ا�ستخدام
الأدوية البيولوجية وال�سالمة الدوائية،
و�سط ح�ضور متنوع من متخ�ص�صني
ومهتمني مبجال ال�سالمة الدوائية
والأدوية البيولوجية.
دعم البحث العلمي
كما �شرف االفتتاح وكيل عمادة
البحث العلمي للكرا�سي البحثية
الدكتور عبداحلميد العليوي والذي
�أثنى بدوره على ما تقدمه الكرا�سي
البحثية يف جميع التخ�ص�صات
وع��ل��ى امل��ج��ال ال�صحي على وجه
اخل�صو�ص وملا توليه اجلامعة من
دور ب���ارز يف دع���م عجلة البحث
ال��ع��ل��م��ي ،و����ش���رف ال��ل��ق��اء ك��ذل��ك
عميد كلية ال�صيدلة الدكتور �أو�س
ال�شم�سان.
اقت�صاديات الدواء
ح�����ض��ر ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ا ي��ق��ارب
 300متخ�ص�ص من جميع املجاالت
ال�����ص��ح��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة م���ن اجل��ام��ع��ة
«�أك���ادمي���ي�ي�ن و�إك��ل��ي��ن��ي��ك��ي�ين» وم��ن
ال��ق��ط��اع ال��رق��اب��ي ومم��ث��ل��ي هيئة
ال��دواء والغذاء وامل�ست�شفيات على
م��دى يومني للم�ؤمتر� ،سبقها يوم
لور�ش العمل التفاعلية والتي �شهدت
ح�����ض��وراً ك��ب�يراً ومت���ي���زاً م��ن قبل
املتحدثني ،حيث قدم ور�شة العمل
الأوىل «مقدمة ح��ول اقت�صاديات
الدواء» ال�صيديل حممد العوير�ضي
وال�صيدالنيات فاطمة �آل ح�سني
و���س��ارة احل�سن م��ن �إدارة ت�سعري

الدواء واقت�صاديات الدواء يف الهيئة
العامة للغذاء والدواء.
الأمان الدوائي
وكانت الور�شة الثانية «مقدمة يف
التيقظ الدوائي والأم��ان الدوائي»
قدمها ال�صيديل يا�سر الأحمري
من �شركة «�أجم���ن» ال��دوائ��ي��ة� ،أما
ال��ور���ش��ة الثالثة فكانت «مقدمة
حول ا�ستخدام الأدوية البيولوجية:
ال���ع���وائ���ق واحل����ل����ول» ،مب�����ش��ارك��ة
ال��دك��ت��ورة لينا الكبي ا�ست�شارية
�أم���را����ض ال��روم��ات��ي��زم يف جامعة
الفي�صل واملركز التخ�ص�صي الطبي،
وال�صيدالنية �أم��ل النجار م�شرفة
مركز معلومات الأدوية وال�سموم لدى
م�ست�شفى قوى الأمن ،وال�صيدالنية
ه��ن��اء ال��ع��ب��دال��ك��رمي رئي�سة مركز
���س��ي��ا���س��ة واق��ت�����ص��ادي��ات ال����دواء
ل��دى ال�����ش ��ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني يف الريا�ض ،واال�ست�شارية
ال�صيدالنية بدور العمري من مدينة
الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية يف
الريا�ض ،وال�صيدالين عمر التميمي
م�شرف التموين واجلودة لدى �شركة
�آبفي الدوائية العاملية.
ً
متحدثا
 4حماور و30
غطى الربنامج العلمي للقاء �أربعة
حم��اور �أ�سا�سية على م��دى يومني
متتاليني ،مب�شاركة ثالثني متحدثاً
م���ن ت��خ�����ص�����ص��ات ط��ب��ي��ة متنوعة
يف تخ�ص�ص الأدوي����ة البيولوجية
و�شبيهاتها ،حيث تركزت موا�ضيع
اليوم الأول حول �أه��م امل�ستجدات
اخلا�صة بالأدوية البيولوجية وفهم
ه���ذا ال��ن��وع امل��ت��ق��دم م��ن الأدوي����ة
وتركيبها البيولوجي والت�شريعات
التننظيمية اخلا�صة بت�سجيل هذه
الأدوية يف ال�سوق للم�ستهلك ل�ضمان
ج��ودت��ه��ا وم��أم��ون��ي��ت��ه��ا ،وك���ان �أب��رز
املتحدثني حول هذا املو�ضوع عميد
كلية ال�صيدلة الربوفي�سور �أو���س
ال�شم�سان ،والدكتور عبداهلل ال�سنبل
ا�ست�شاري �أمرا�ض الروماتيزم لدى
الأطفال يف م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي يف الريا�ض ،وم�شاركة
الدكتور عبدالعزيز ال�سياري من
الهيئة العامة للغذاء والدواء ،و�أدار
احل����وار ال��دك��ت��ور رام����ز ال�سويلم
ا���س��ت�����ش��اري �أم���را����ض ال��روم��ات��ي��زم
يف مدينة الأم�ي�ر �سلطان الطبية
الع�سكرية يف الريا�ض.
�أبرز التحديات
انتقلت حم��اور اللقاء بعد ذلك
مل��ن��اق�����ش��ة �أب�����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
يواجهها املمار�سون الإكلينيكيون
حول ا�ستخدام الأدوية لدى مر�ضى

الأورام و�أورام ال����دم و�أم���را����ض
اجلهاز الع�صبي وا�ستخدام الأدوية
البيولوجية يف �أم���را����ض اجل��ه��از
ال��ه�����ض��م��ي و�أم���را����ض ال��روم��ت��ي��زم
وتطبيقاتها الإكليلينيكة ،مب�شاركة
ا�ست�شاريني نخبة يف هذه املجاالت
ومنهم :د .خالد ال�صالح رئي�س مركز
الأورام باملدينة الطبية اجلامعية،
د .ف��را���س ال��ف��ري��ح م��ن م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ،د .نورة
الفغم ا�ست�شارية �أم��را���ض اجلهاز
الع�صبي باملدينة الطبية اجلامعية،
د .عماد جا�سم رئي�س ق�سم �أمرا�ض
الروماتيزم يف م�ست�شفى ت��وام يف
دول���ة الإم����ارات العربية املتحدة،
د .حم��م��ود م��و���ص��ل��ي ا���س��ت�����ش��اري
�أم����را�����ض اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي يف
م�ست�شفى جامعة امللك عبدالعزيز
بجدة ،د .حممد عمري ا�ست�شاري
�أمرا�ض الروماتيزم باملدينة الطبية
اجلامعية جامعة امللك �سعود ،ومتيز
هذا املحور مب�شاركة الدكتور ماجد
املا�ضي ا�ست�شاري �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي باملدينة الطبية اجلامعية
يف جامعة امللك �سعود مديراً لهذا
املحور العلمي.
الت�شريعات االقت�صادية
�أم���ا ال��ي��وم ال��ث��اين ل��ل��ق��اء فكان
ا�ستمراراً ملا ج��اء يف اليوم الأول
من متيز يف املوا�ضيع واملتحدثني
ومت��رك��ز ال�برن��ام��ج ح��ول حمورين
م��ه��م�ين �أول���ه���م���ا ال��ت�����ش��ري��ع��ات
االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ن��ظ��م��ة ل�ل��أدوي���ة
البيولوجية و�شبيهاتها ،والتي تعد
حتدياً اقت�صادياً ل�صناع القرار يف
املجال ال�صحي ،وملا لهذه الأدوية من
تكاليف مرتفعة تتطلب فهماً �أف�ضل
لو�ضع �آليات عادلة ل�ضبط �أ�سعار
الأدوي����ة البيولوجية و�شبيهاتها،

و�أدار هذا املحور املتميز الدكتور
ع���ب���دال���رزاق اجل���زائ���ري م�شرف
اخلدمات ال�صيدلية لدى م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي يف الريا�ض
ومب�شاركة متحدثني متميزين وهما
الدكتور تركي الثنيان وال�صيدالنية
رنا املدين من الهيئة العامة للغذاء
والدواء.
اال�ستخدام الآمن
وك���ان خ��ت��ام ال�برن��ام��ج العلمي
ذا �أهمية ق�صوى كما هي املحاور
التي �سبقت حيث دارت موا�ضيعه

ح���ول الأم�����ان ال���دوائ���ي والتيقظ
ال����دوائ����ي واال����س���ت���خ���دام الآم����ن
للأدوية البيولوجية و�ضمان �سالمة
املر�ضى ،و�أدار احلوار الدكتور عادل
الروي�سان امل��دي��ر التنفيذي ملركز
البحوث وال��درا���س��ات ل��دى الهيئة
العامة للغذاء وال���دواء ،مب�شاركة
الدكتور ثامر ال�شمري ع�ضو كر�سي
�أبحاث الأمان الدوائي ،وال�صيديل
فرا�س الربي�ش متخ�ص�ص يف جمال
الأم��ان ال��دوائ��ي والتيقظ الدوائي
من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مواكبة امل�ستجدات
ال��ل��ق��اء معتمد م��ن قبل الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
ب��واق��ع � 25ساعة تعليم م�ستمر،
وي��ع��ت�بر ام����ت����داداً ل��ل��ق��اء العلمي
الأول املنعقد يف ع���ام 2019م،
وي����ه����دف مل���واك���ب���ة م�����س��ت��ج��دات
الأدوي����ة البيولوجية واال�ستمرار
يف رفع الوعي بال�سالمة الدوائية
والإ����س���ت���خ���دام الأم���ث���ل ل�ل��أدوي���ة
البيولوجية و�شبيهاتها وامل�ساهمة
م��ن��ا يف حتقيق اجل��ان��ب ال�صحي
تواكباً مع ر�ؤية اململكة .2030
م�ؤمتر �إقليمي رائد
يف ختام امل��ؤمت��ر �شكر الدكتور
حممد العمري ا�ست�شاري �أمرا�ض
ال��روم��ات��ي��زم بجامعة امل��ل��ك �سعود
واملدينة الطبية اجلامعية؛ جميع
املتحدثني وال��داع��م�ين واحل�ضور
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه الفعالية
الهامة وال��دور البارز ال��ذي يقدمه
ك��ر���س��ي �أب���ح���اث الأم�����ان ال��دوائ��ي
وف��ري��ق��ه املميز ل��دع��م ك��ل م��ا يهم
البحث والتقدم العلمي يف جمال
ال�سالمة ال��دوائ��ي��ة على �أن يكون
اللقاء الثالث يف العام القادم �أكرث
متيزاً ومب�شاركة نخبة من املتحدثني
العامليني ليكون م ��ؤمت��راً �إقليمياً
رائداً يف جمال الأدوية البيولوجية
و�شبيهاتها.
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التعليم

�أكد �أهمية تعميق االنتماء وتعزيز قيم الو�سطية والت�سامح

نائب وزير التعليم يفتتح المؤتمر
الدولي للهوية الوطنية

نيابة عن معايل وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ؛ رعى معايل نائب وزير
التعليم د .عبدالرحمن العا�صمي �صباح الأحد املا�ضي حفل افتتاح امل�ؤمتر
ال��دويل للهوية الوطنية يف �ضوء ر�ؤي��ة اململكة العربية ال�سعودية ،٢٠٣٠
الذي نظمته جامعة �شقراء ،وذلك بقاعة امللك في�صل للم�ؤمترات بفندق
الإنرتكونتننتال بالريا�ض.
و�أكد معايل د .العا�صمي يف كلمته االفتتاحية يف امل�ؤمتر �أن اململكة قد
�أولت اهتماماً كبرياً مبفاهيم الهوية الوطنية منذ عهد القائد امل�ؤ�س�س امللك
عبدالعزيز -ط ّيب اهلل ثراه -و�أن هذا امل�ؤمتر ي�أتي ا�ستمراراً للنهج الإداري
ال��ذي ت�ضطلع به جامعاتنا الوطنية يف �سياق دعمها لتوجهات اململكة
التنموية وحتقيق ر�ؤاها وتطلعاتها امل�ستقبلية.
ولفت معايل د .العا�صمي �إىل �أن التعليم ميثل مدخ ً
ال لتحقيق �أهداف
الدولة ،فمهامه وم�س�ؤولياته تتعدى حدود تكوين املعرفة �إىل ف�ضاءٍ رحب
يعمل على غر�س قيم املواطنة وتنميتها يف نفو�س الطالب مبا يعزز روح
املبادرة والعطاء وحت ّمل امل�س�ؤولية ليكونوا �شركاء يف بناء امل�ستقبل وتر�سيخ
املنجزات ال�سعودية احل�ضارية والفكرية والتنموية.
من جانبه �أك��د معايل مدير جامعة �شقراء الدكتور عو�ض �آل خزمي
الأ�سمري �أن الهوية الوطنية من الق�ضايا الأ�سا�سية املهمة يف عمليات
الإ�صالح والتطوير لأنها تعني ال�صلة بني الفرد والدولة ،و�أن العوملة قد
�أفرزت واقعاً جديداً يف جمال �إعادة ت�شكيل الهويات الوطنية وتعزيزها
،الأمر الذي ي�ستوجب على اجلامعات القيام بدور يف تعزيز الهوية الوطنية
ال�سعودية ،وهو ما تبنته جامعة �شقراء و�أفرز هذا امل�ؤمتر الدويل الأول من
نوعه على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية حتت عنوان «الهوية الوطنية يف
�ضوء ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  »٢٠٣٠وب�شعار  -م�ستعدون للم�ستقبل
وم�شاركون يف �صناعته ،وذل��ك ان�سجاماً مع الر�ؤية التي ج��اءت الهوية
الوطنية �أحد توجهاتها الرئي�سية لبناء املواطن ال�سعودي.

دعوة الجامعات لتفعيل الترجمة نشرًا
للعلم وتواصال مع الثقافات
�أكد معايل وزير التعليم يف كلمته خالل حفل ت�سليم جائزة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة يف دورتها التا�سعة على اهتمام ورعاية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني –
حفظهما اهلل – بالعلم والعلماء وبالنه�ضة املعرفية واحل�ضارية للمملكة
العربية ال�سعودية ،م�شرياً �إىل �أن مملكتنا الغالية مت�ضي م�ستنري ًة بر�ؤية
اململكة  2030يف طريقها احلثيث نحو امل�ستقبل� ،صوب ر�ؤية ح�ضارية غري
م�سبوقة يف االهتمام الكبري بالثقافة والعلم واملعرفة ،وبالتطوير ال�شامل يف
خمتلف جوانب احلياة.
ودعا د� .آل ال�شيخ اجلامعات ومراكزها البحثية وكرا�سيها وجمالتها
العلمية و�أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل العناية برتجمة اجلديد من الدرا�سات
والبحوث العلمية من اللغات كافة ،مبا يحقق قيمة م�ضافة لر�صيدنا املعريف
والعلمي ،ويخدم توجه بالدنا نحو اال�ستثمار يف اقت�صاد املعرفة.
و�أعلن �أمني عام اجلائزة الدكتور �سعيد ال�سعيد �أن العدد الإجمايل
للرت�شيحات « »134تر�شيحاً ما بني عمل مرتجم وم�ؤ�س�سة ومر�شح جلهود
الأف��راد ،وذلك يف « »8لغات توزعت على «� »104أعمال ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ؤ�س�سات والهيئات املر�شحة ،حيث جاءت الرت�شيحات من « »23دولة
و�شارك يف حتكيم هذه الدورة « »47حم ّك ًما وحمكمة.
وقد فاز بجائزة جمال «جهود امل�ؤ�س�سات والهيئات» مركز الإم��ارات
للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ،بينما جرى حجب اجلائزة اخلا�صة
مبجال «العلوم الطبيعة من اللغة العربية �إىل اللغات الأخرى» ،لأن الأعمال
املقدمة ال ترتقي �إىل م�ستوى معايري نيل اجلائزة ،فيما فاز بجائزة جمال
«العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى �إىل اللغة العربية» ك ّ ٌل من الدكتور هيثم
غالب الناهي عن ترجمته لكتاب «فيزياء تكنولوجيا املعلومات» من اللغة
الإجنليزية ،والدكتور ح�سني حممد ح�سني والدكتور نا�صر حممد عمر عن
ترجمتهما لكتاب «النانو :املواد والتقنيات والت�صميم  ..مقدمة للمهند�سني
واملعماريني» من اللغة الإجنليزية.
ومت حجب جائزة جمال «العلوم الإن�سانية من اللغة العربية �إىل اللغات
الأخ��رى» ل�ضعف امل�ستوى العلمي للأعمال املتقدمة ،بينما فاز كل من
الدكتور ه�شام �إبراهيم عبداهلل �سلمان اخلليفة عن ترجمته لكتاب «نظرية
ال�صلة �أو املنا�سبة يف التوا�صل والإدراك» ،والدكتور �سعد بن نا�صر احل�سني
عن ترجمته لكتاب «طرق البحث الأ�سا�سية يف اجلغرافيا» �إىل اللغة العربية
بجائزة جمال «العلوم الإن�سانية من اللغات الأخرى �إىل اللغة العربية».
كما فازت م�شاركة كل من الربوفي�سور عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز
النجار «م�صري اجلن�سية» والربوفي�سور حممد خري البقاعي من �سوريا
وحممد طلعت �أحمد �أحمد ال�شايب من م�صر باجلائزة يف جمال «جهود
الأفراد».

التقى قيادات التعليم يف املنطقة ال�رشقية ود�شن عدد ًا من امل�شاريع

وزير التعليم :حققنا  ٢٠منجزًا في ٢٠١٩
ومستمرون في مشروع التطوير

�أ�شاد معايل وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ
بالدعم الكبري لقطاع التعليم من حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأم�ين
حفظهما اهلل ،-مو�ضحاً �أن التعليم العام يفاململكة ي�شهد منواً مت�سارعاً يف جميع املجاالت.
وا�ستعر�ض �آل ال�شيخ �ضمن لقائه املفتوح
بقيادات وم�����س��ؤويل التعليم ال��ع��ام يف املنطقة
ال�شرقية ،الأ�سبوع املا�ضي� ،أبرز منجزات التعليم
التي �شهدها عام  ،٢٠١٩م�شرياً �إىل �أن الوزارة
ح�صدت يف العام الأول من م�شروع التطوير �أكرث
من  20منجزاً ،و�سنوا�صل العمل على م�شروع
التطوير للعام الثاين ،و�سيتم الرتكيز على رفع
م�ستوى الكفاءة وزي��ادة الفاعلية ،منوهاً بتوقيع
ث�لاث م��ذك��رات تعاون مع وزارة الثقافة و�أم��ن

الدولة ووزارة الإ�سكان ،مبا �سينعك�س �إيجاباً على
التعليم ومن�سوبيه.
و�أ�شار د� .آل ال�شيخ �إىل اتخاذ وزارة التعليم
�سل�سلة من الإجراءات لتح�سني جودة خمرجات
التعليم ،كان �أبرزها تعديل الئحة التقومي للطالب
«امل��ادة اخلام�سة» ،وتطوير املقررات الدرا�سية،
وتقنني م��ؤ���ش��رات الأداء ل�ل�إ���ش��راف ال�ترب��وي،
وتطوير برامج الرتبية اخلا�صة ،م�شدداً على �أن
االختبارات الدولية جمرد و�سيلة لك�شف م�ستوى
نواجت التعلم يف التعليم العام ،ولي�ست غاية يف
ذاتها ،ومتى حت�سنت نواجت التعلم ا�ستجاب لها
الت�صنيف العاملي ارتفاعاً.
و�أو�ضح معايل وزير التعليم �أن فرق العمل يف
وزارة التعليم ا�ستطاعت تعديل ومراجعة املناهج

وت�سليمها يف وق��ت مبكر قبل بداية الدرا�سة،
م�ؤكداً �أن الطالب ي�أتي يف �سلم �أولويات التعليم
وحمور العملية التعليمية ،ونحن مكلفون من قبل
والة الأم��ر بالعمل على خدمتهم وتهيئة البيئة
التعليمية املنا�سبة لهم.
و�أو�ضح وزير التعليم �أن �ساعة الن�شاط املنفذة
الآن داخ���ل امل��دار���س يجب �أن ت��ك��ون وا�ضحة
وحمددة ب�أطر تخدم الأهداف التي ٌو�ضعت من
�أجلها ،م�ؤكداً توجيهه لو�ضع دليل منا�سب لها
يف نهاية العام احلايل ،خمتتماً حديثه بالت�أكيد
على �أهمية �أن يطال التطوير كل مدر�سة من
مدار�س التعليم يف اململكة ،و�أن يكون لدينا مناذج
تعليمية مميزة ت�سهم يف تخريج كوادر قادرة على
امل�شاركة يف البناء والتنمية الوطنية.

افتتح معامل الهند�سة والذكاء اال�صطناعي والأمن ال�سيرباين بجامعة عبدالرحمن الفي�صل

د .آل الشيخ يتفقد مستشفى الملك فهد
الجامعي ومركز طب األسرة

د���ش��ن م��ع��ايل وزي���ر التعليم ال��دك��ت��ور حمد
�آل ال�شيخ الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي معامل ال��ذك��اء
اال�صطناعي والأم���ن ال�سيرباين بكلية علوم
احل��ا���س��ب وتقنية امل��ع��ل��وم��ات بجامعة الإم���ام
عبدالرحمن ب��ن في�صل ب��ال��دم��ام ،كما افتتح
ثالثة معامل بكلية الهند�سة ،و�أعلن عن �إطالق
اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة يف اجلامعة.
و�أكد وزير التعليم �أن هذه امل�شروعات التي
ت�شهدها اجلامعة وبقية جامعات اململكة تدل
على الدعم الكبري الذي يقدمه خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما
اهلل -للتعليم اجلامعي يف اململكة ،واال�ستثمار
يف الإن�����س��ان ال�����س��ع��ودي ليكون عند م�ستوى
تطلعات وطنه وقيادته ،وحتقيق ر�ؤي��ة اململكة
 ،٢٠٣٠م�شيداً باجلهود التي تبذلها جامعة
الإم��ام عبدالرحمن بن في�صل ومن�سوبوها يف
�إطالق الربامج واملبادرات النوعية يف عدد من
التخ�ص�صات العلمية والبحثية ،مبا ميكنها من

دورها العلمي والتعليمي وخدمة املجتمع.
واط��ل��ع وزي��ر التعليم خ�لال جولته يف كلية
الهند�سة على عر�ض جمموعة براءات االخرتاع
لطالب وطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكلية قدمها عميد الكلية د .علي القرين،
كما �شاهد معاليه يف كلية ع��ل��وم احلا�سب
معامل الذكاء اال�صطناعي والأم��ن ال�سيرباين
والكفاءات ال�سعودية القائمة عليها ،ودورهم يف
تعزيز منظومة التقنية يف اململكة ،وا�ست�شراف
امل�ستقبل يف ظ��ل ال��ت��ح��والت ال��ك�برى لعلوم
احلا�سب.
وكان معاليه قد تفقد م�ست�شفى امللك فهد
اجلامعي ،وم�ست�شفى جامعة الإمام عبدالرحمن
بن في�صل ،ومركز طب الأ�سرة واملجتمع ،وجتول
داخ��ل �أق�سام م�ست�شفى امللك فهد اجلامعي،
مطلعاً على اخلدمات العالجية التي يقدمها
بو�صفه م��رك��زاً حتويلياً تخ�ص�صياً باملنطقة
ال�شرقية ،ووقف �آل ال�شيخ على جماالت التدريب

التي يوفرها امل�ست�شفى لطالب و�أطباء االمتياز
وطالب الدرا�سات العليا وطالب التخ�ص�صات
الطبية امل�ساعدة بكلية الطب والعلوم الطبية،
وما يقدمه من برامج تعليمية يف الطب امل�ستمر
لأع�����ض��اء هيئة التدري�س والأط��ب��اء وخمتلف
الفئات من من�سوبي التخ�ص�صات الطبية.
كما جتول معاليه يف مركز البحوث ال�سريرية
والأ���س��ا���س��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ت��ع��اون امل�ست�شفى مع
امل�ست�شفيات الأخ���رى غري التعليمية لإج��راء
البحوث.
و�شملت ج��ول��ة م��ع��ايل ال��وزي��ر م�ست�شفى
الإم��ام عبدالرحمن بن في�صل اجلديد ،واطلع
على �أق�����س��ام امل�ست�شفى املختلفة ،واملعامل
الت�شخي�صية ،وب��ن��ك ال����دم ،ك��م��ا اط��ل��ع على
اخلدمات التعليمية امل�ساندة ،ومركز العناية
والرعاية الطبية عن بُعد ،ومناطق خدمات
الرعاية احلادة الت�شخي�صية العالجية ،وق�سم
العمليات ملختلف التخ�ص�صات الطبية.

العدد  - 1364الأحد  15جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  9فرباير 2020م

انطالق العروض المسرحية لجامعات دول
مجلس التعاون بجامعة الملك عبدالعزيز

انطلقت االثنني املا�ضي  9جمادى
الآخ��رة 1441هـ املوافق  3فرباير
2020م ،العرو�ض امل�سرحية �ضمن
فعاليات مهرجان امل�سرح اخلام�س
جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية الذي حتت�ضنه جامعة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة مب�����ش��ارك��ة 12
جامعة خليجية .
و�شهد ال��ي��وم الأول للفعاليات
�إقامة عر�ض م�سرحي بعنوان «ليلة

القتلة» ال��ذي قدمته جامعة امللك
عبدالعزيز ،وع��ر���ض �آخ��ر بعنوان
«العا�صفة» من تقدمي طالب جامعة
�أم القرى ركزت على جودة امل�ضمون
يف ا�ستقطاب املتلقي بحبكة درامية
مب�سطة والرمزية يف تقدمي العر�ض،
و���س��ط ح�ضور كبري م��ن املهتمني
بالفن امل�سرحي .
و�صاحبت العرو�ض امل�سرحية يف
يومها الأول العديد م��ن ال��ن��دوات
التطبيقية للأعمال املقدمة ودورات

ت��دري��ب��ي��ة ت��ت��ط��رق �إىل جم���االت
الفنون امل�سرحية ،مب�شاركة نخبة
من املتخ�ص�صني يف جمال التمثيل
والإخ������راج امل�����س��رح��ي واملحكمني
امل�سرحيني ب��ه��دف زي���ادة اخل�برة
للم�شاركني واالحتكاك ب�أ�صحاب
التجارب يف ال�ساحة امل�سرحية .
ك���م���ا ن��ظ��م��ت ع����م����ادة ����ش����ؤون
الطالب بجامعة امللك عبدالعزيز
�ضمن ال�برام��ج امل�صاحبة للوفود
امل�����ش��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان ج��ول��ة يف

املنطقة التاريخية ب��ج��دة �شملت
مدخل املنطقة التاريخية ،واملكتبة
املتخ�ص�صة يف ت��اري��خ احل��ج��از،
وم�سجد وتذكار البلد ،وجدرانية
ج���دة ال��ت��ي ت�����ض��م �أك��ث�ر م��ن مائة
عمل فني مرتبط بالرتاث لفنانني
وفنانات �سعوديني ،وبيت جدة الذي
ُرمم بالطريقة التقليدية وم�سجد
ال�شافعي وبيت ن�صيف.

جامعات سعودية
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مشروعات بحثية مشتركة بين جامعتي
«المؤسس» و«خليفة»
زار وف ٌد من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة الثالثاء املا�ضي ،برئا�سة
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور يو�سف بن
عبدالعزيز الرتكي ،جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وذلك �ضمن �إطار تفعيل برنامج التو�أمة بني اجلامعتني.
وكان يف ا�ستقبال الوفد الزائر نائب الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة
الدكتور عارف �سلطان احلمادي ،باحلرم الرئي�سي للجامعة يف �أبو ظبي،
حيث عقد اجلانبان جل�سة مو�سعة ناق�شت تفعيل برنامج التو�أمة بني
اجلامعتني يف ثالثة حماور تتمثل يف البحث العلمي ،والتبادل الطالبي،
وحمور الندوات العلمية.
وخل�ص اللقاء باالتفاق على تنفيذ ٍ
عدد من الربامج البحثية امل�شرتكة،
وكذلك برامج التبادل الطالبي بني اجلامعتني ملرحلتي البكالوريو�س
والدرا�سات العليا ،بحيث يبد�أ التبادل الطالبي يف بداية الف�صل الدرا�سي
الأول للعام الدرا�سي القادم 2021 - 2020م ،كما اتفقا � ً
أي�ضا على عقد
ور�ش عمل يف كال اجلامعتني تتناول خمرجات الأبحاث امل�شرتكة.

جامعة جدة تبرز دورها في خدمة كتاب الله
وعلومه

أمير الحدود الشمالية يتفقد كلية العلوم واآلداب بجامعة رفحاء
تفقد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
احل��دود ال�شمالية ،االثنني املا�ضي  9جمادى
الآخرة 1441هـ املوافق  3فرباير 2020م ،كلية
العلوم والآداب بفرع جامعة احل��دود ال�شمالية
مبحافظة رفحاء ,حيث كان يف ا�ستقبال �سموه
معايل مدير اجلامعة الدكتور حممد بن يحيى
ال�شهري ووكيل اجلامعة للفروع بفرع اجلامعة
يف حمافظة رف��ح��اء ال��دك��ت��ور �سعد ب��ن �سيف
امل�ضياين ،وع��م��داء الكليات ووك�ل�اء الكليات
والعمادات امل�ساندة.
يف م�ستهل اللقاء عقد �سموه لقا ًء مفتوحاً
مع طالب وطالبات اجلامعة ,م�ؤكداً �أن حتقيق
امل�ستقبل امل�شرق وامل��زده��ر لوطننا الغايل كما
خططت ل��ه ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ب��ق��ي��ادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأم�ين  -حفظهما
اهلل  -يعتمد على �سواعد وقدرات وعقول �شباب
ال��وط��ن لل�سري على خطى ثابتة نحو التطور
والرقي ،داعياً ال�شباب للنهو�ض مب�س�ؤولياتهم

بهمة وبروح ال�صرب والإب��داع يف حتقيق �أهداف
ر�ؤية .2030
بعد ذلك �أعلن �سمو �أمري املنطقة عن �إطالق
�شعار «ن�صن ُع م�ستقبلنا» للقاء �سموه بطالب
وطالبات اجلامعة وللجولة التفقدية عموماً,
معرباً عن ثقته ب�شباب املنطقة برتجمة ال�شعار
على �أر�ض الواقع ك�سواعد بناء للوطن واملجتمع

واملنطقة وخلدمة وطنهم وتنمية وبناء قدراتهم
العلمية واملعرفية والقيم الأخالقية بالتم�سك
مببادئ الدين وبا�ستثمار ما تقدمه الدولة من
فر�ص تعليمية ووظيفية وا�ستثمارية.
ث��م ا�ستمع �سمو �أم�ي�ر املنطقة مل��داخ�لات
الطالب والطالبات لتحقيق �أهداف ر�ؤية اململكة
 2030التي يقودها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع لدفع البالد
مل�صاف الدول املتقدمة.
و�أكد �سموه على �إدارة اجلامعة بدرا�سة منا�سبة
الأجهزة واملعامل لإعداد الطالب وتهيئة الفر�ص
التدريبية للجميع ,وو�ضع �آليات حم��ددة حتدد
ا�ستقطاب املعيدين املتميزين للعمل يف اجلامعة.
كما ح��ثّ �سموه  -يف نهاية اللقاء  -الطالب
التم�سك بالقيم الإ�سالمية
وال��ط��ال��ب��ات على
ّ
والوطنية وموا�صلة التعلم امل�ستمر والت ّميز
والو�صول بالوطن �إىل املكانة التي ي�ستحقها يف
م�صاف الدول املتقدّمة ,محُ ّفزاً �إياهم على العمل
اجلاد واملناف�سة.

معسكر تدريبي للشركات العربية الناشئة بجامعة «كاوست»

ت�ست�ضيف جامعة امل��ل��ك عبد
اهلل للعلوم والتكنولوجيا «كاو�ست»
�أكرثمن � 100شركة نا�شئة مت�أهلة
لن�صف النهائيات يف مع�سكرها
التدريبي يف مقر اجلامعة مبركز
ثول مبحافظة جدة ملدة ثالثة �أيام,
ترتكز على امل��ه��ارات يف �إع���داد
ال��ع��رو���ض التقدميية مل�شاريعهم
وب��ن��اء ت�صاميم لنماذج �أعمالهم
�إ�ضافة �إىل تدريبهم على التفكري
الت�صميمي.
وق��د �أعلنت جامعة «كاو�ست»

�أ�سماء الفرق املت�أهلة �إىل ن�صف
النهائي من م�سابقة منتدى MIT
لل�شركات ال��ع��رب��ي��ة النا�شئة يف
 14يناير املا�ضي ,كما �سيجري
يف اجلولة الأخ�ي�رة من التحكيم
مل�سابقة منتدى  MITلل�شركات
ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة مب��دي��ن��ة ج����دّ ة يف 7
مار�س القادم ,و�سين�ضم الفائزون
امل��ت ��أه��ل��ون �إىل ن��ه��ائ��ي م�سابقة
منتدى  MITلل�شركات العربية
النا�شئة ليخ�ضعون جلولة التحكيم

النهائية يف � 8أب��ري��ل ال��ق��ادم يف
العا�صمة �أبو ظبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة.
و�سيخ�ضع ك��ل ف��ري��ق لتدريب
م�����ص��م��م ح�����س��ب امل�������س���ار ال���ذي
ي�شارك فيه� ,سواء م�سار ال�شركات
النا�شئة� ,أو م�سار الأف��ك��ار� ,أو
م�سار الريادة االجتماعية ,و�سيتم
الإعالن عن الربنامج الر�سمي يف
وق��ت الح��ق على املوقع الر�سمي
ل��ك��ل م��ن م��ن��ت��دى  MITل��ري��ادة
الأعمال يف العامل العربي ,ومنتدى
 MITلريادة الأعمال يف اململكة.
و�ستحظى الفرق املت�أهلة �إىل

املرحلة ن�صف النهائية بفر�صة تعلّم
من خالل الدعم الذي يوفره مركز
ري��ادة الأعمال بجامعة «كاو�ست»
وخربائهم على طرق كيفية عر�ض
ف��ك��رة من�ش�أتهم بطريقة �شيقة
للم�ستثمرين� ،إ�ضافة �إىل التعلّم
م���ن �أك��ث�ر م���ن  40م��ر���ش��داً من
خمتلف اخل��ل��ف��ي��ات وال��ق��ط��اع��ات
واخل�ب�رات ،و�ستتل ّقى الفرق �آراء
�صادقة و�شفافة بعرو�ض م�شاريعهم
ومبهاراتهم ومبقرتح القيمة ,وذلك
لت�أهيلهم �إىل النهائيات يف �شهر
�أبريل القادم.

�شهدت م�سابقة جامعة جدة للقر�آن الكرمي لطالب وطالبات التعليم
يف حمافظة جدة للعام 1441هـ يف دورتها الـ � 11إقامة معر�ض م�صاحب
يهدف لرت�سيخ دور اجلامعة التكاملي يف خدمة كتاب اهلل الكرمي
مب�شاركة خمتلف اجلهات والقطاعات املتخ�ص�صة ،ويركز على العلوم
ال�شرعية والرتبية الإ�سالمية.
و�أك��دت الأمانة العامة مل�سابقة جامعة جدة للقر�آن الكرمي على �أن
جميع امل�شاركات التي يحويها املعر�ض تعطي الزائرين ت�صوراً عن
اخلدمات التي توليها القيادة الر�شيدة يف خدمة كتاب اهلل الكرمي ورعاية
حفظته واالهتمام بتدري�سه وتالوته وحفظه والتو�سع يف تخ�ص�صاته،
ومما ي�ؤكد ذلك �إقامة جامعة جدة لهذه امل�سابقة يف عامها الـ  11مذكية
روح التناف�س يف حفظ كتاب اهلل الكرمي.
يذكر �أن امل�سابقة التي ا�ستمرت فعالياتها على مدى � 5أيام ،تعد �أكرب
تناف�س طالبي على م�ستوى اململكة يجمع �أكرث من  21جامعة وكلية
حكومية و�أهلية والتعليم العام باملحافظة ،ومب�شاركة �أكرث من  500طالب
وطالبة للتناف�س يف حفظ كتاب اهلل الكرمي.

طالب جامعة القصيم يلتقون
رئيس السوق المالية

�أكد معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل
القويز �أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة من خالل الإ�شراف على تنظيم
وتطوير ال�سوق املالية ،و�إ�صدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة
لتطبيق �أحكام نظام ال�سوق املالية ،بهدف توفري املناخ املالئم لال�ستثمار
يف ال�سوق ،والت�أكد من الإف�صاح املالئم وال�شفافية لل�شركات امل�ساهمة
املدرجة يف ال�سوق .وحتدث معاليه خالل اللقاء املفتوح مع طالب جامعة
الق�صيم الذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب اليوم ،عن برنامج هيئة
ال�سوق املالية لت�أهيل اخلريجني املتفوقني ،الذي ي�أتي �إمياناً من الهيئة
مب�س�ؤوليتها املجتمعية يف رفع م�ستوى املعرفة واملهارات يف اجلوانب
الفنية والنظامية يف جمال الأوراق املالية لدى اخلريجني ،و�صوالً �إىل
م�ستوى ميكنهم من تعزيز فر�ص احل�صول على وظائف يف قطاع ال�سوق
املالية� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل من هم على ر�أ�س العمل ،وت�سهيل احل�صول
على ال�شهادات املهنية وتنمية اجلدارة الوظيفية ورفع م�ستوى املعارف.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ال�سوق املالية هي مق�صد للكثري من اخلريجني
للعمل فيها ،مبيناً �أنه ُوطن القطاع بن�سبة  ،% 90حيث �أ�صبح القطاع
املايل يخرج �أ�صحاب الكفاءات والقدرات لقطاعات �أخرى.
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امللتقى ال�سنوي الثالث «التح�سني امل�ستمر»
حت��ر���ص و ك��ا ل��ة ا جل��ا م��ع��ة للتخطيط وا ل��ت��ط��و ي��ر �سنو ًيا
على عقد ملتقاها ال�سنوي مع وكالء الكليات والعمادات
امل�ساندة للتطوير واجلودة ،وم�ساعدات الوكيالت للتطوير
واجلودة ،ور �ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة ،ويعد امللتقى
ال�سنوي لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير الذي يُعقد
مب�شيئة اهلل تعاىل يوم الثالثاء  17جمادى ا لآخرة 1441هـ،
�صباحا بقاعة الدرعية باجلامعة هو
يف الثامنة والن�صف
ً
الن�سخة الثالثة ،حيث يعقد امللتقى هذا العام برعاية معايل
مدير اجلامعة الدكتور بدران بن العمر ،وح�ضور �ضيف
�شرف امللتقى معايل الدكتور �سعد بن عثمان الق�صبي
حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة،
وقد حر�صنا هذا العام �أن يويل امللتقى يف ن�سخته الثالثة
اهتماماً باملعايري املطورة لالعتماد ا لأكادميي الرباجمي
التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة يف
املركز الوطني للتقومي واالعتماد ا لأكادميي ،حيث يحتوي
امللتقى على مناق�شات علمية وور���ش عمل تدعم جهود
اجلامعة امل�ستمرة يف ت�صدرها للجامعات ال�سعودية يف
عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً من هيئة تقومي التعليم
والتدريب ،كما ي�ثري امللتقى ه��ذا العام م�شاركة املركز
الوطني للتقومي واالعتماد ا لأكادميي ،وي�سعى امللتقى �إىل
حتقيق عدد من ا لأهداف من بينها :تر�سيخ ثقافة التطوير
وا جل��ودة يف جميع وح��دات اجلامعة ،وا�ستمرار الدعم
الفني لكليات ا جل��ا م��ع��ة يف جم��ال اال ع��ت��م��اد ا لأ ك��اد مي��ي
الرباجمي ،واالرتقاء امل�ستمر بالكفاءات الب�شرية العاملة
يف جمال ا جل��ودة� ،إ�ضافة �إىل دعم حر�ص اجلامعة على
جتديد االعتماد ا لأكادميي امل�ؤ�س�سي يف العام 2024م،
ك��م��ا ي�سعى ا مل��ل��ت��ق��ى �إىل ت��ك��رمي ك��ل��ي��ات ا جل��ا م��ع��ة التي
ا ع��ت��م��دت ب��راجم��ه��ا ا لأ ك��اد مي��ي��ة م���ؤ خ��ر اً م��ن هيئة تقومي
التعليم والتدريب للدورة ال�سابعة والثامنة ،وهذه الكليات
ه��ي :كلية علوم ا لأ غ��ذ ي��ة وا ل��زرا ع��ة ،كلية العلوم الطبية
التطبيقية ،كلية ا لأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة ،كلية �إدارة ا لأعمال ،كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية ،كلية العلوم ،كلية ا لآداب ،واهلل املوفق.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الصحافة الورقية واألخبار البالية
قبل �أن �أب���د�أ بالتدوين� ،أع�ترف لكم �أن �سبب ذهابي �إىل النادي
الريا�ضي ،لي�س للتمرين وال لإ�ضفاء طابع �صحي على ذاتي املُهملة يف ما
يتعلق بال�صحة ،و�إمنا لقراءة جرائد كانت توزع باملجان! �أبدو عند قراءتها
ككهل جاوز ال�ستينات ،متقاعد ويرت�شف ك�أ�س �شاي يف عرينه «ال�صالة»
مي�ضغ ما �شاء له �أن ي�أكل من فطور ويقر�أ ما �شاء له �أن يقر�أ ،وهكذا
حاله ما بني ر�شفة �شاي وم�ضغة يطحنها بفك ِّيه ،وما بني نظرة متمعنة
يف �أخبار اجلريدة.
يف �إحدى املرات كنت �أمترن على جهاز �أ�شبه ما يكون بالدراجة ويف
نف�س الوقت �أقر�أ ،و�إذ تقدم نحوي خم�سيني يف مظهر ال�شباب ،تبدو عليه
فتوة �شاب ع�شريني ،فبادرين بال�سالم وال�س�ؤال عن احلال ثم �صعقني
ب�س�ؤاله «لي�ش تقر�أ هالأخبار البالية»!
احلقيقة مل �أُ�صعق بال�س�ؤال نف�سه و�إمنا الذي يف عمره ال بد له �أنه
عاي�ش الع�صر الذهبي لل�صحافة الورقية فكيف ينكر �أهميتها! ُذهلت
وخرجت من هذا املوقف مت�سائ ً
ال هل اندثرت �أهمية ال��ورق بالفعل؟
وتفك َّرت ف�إذا بالورق ال ي�أتي ب�أخبار ال�ساعة بينما املواقع الإلكرتونية
تزودك بالأخبار العاجلة �ساع ًة ب�ساعة ودقيقة بدقيقة!
در�سا عاب ًرا بالفعل ،مفاده �إن مل تتطور مع العامل وجمرياته
كان هذا ً
ف�ستبقى متخلفاً عنهم بانتظار معجزة ما تدفعك �إىل اللحاق بهم
و�سبقهم ،ال�صحافة الورقية ال ريب ب�أهميتها واحتياج املهتمني لها لكن
م�آلها االندثار ولو بعد حني.
كل �شخ�ص منا ي�ستطيع الآن احل�صول على اخلرب ب�ضغطة زر ،ال
جتادلني يف م�صداقية ال��ورق فاملواقع الإلكرتونية ت�أخذ من م�صادر
ثوان و�أنت تنتظر طباعة العدد الذي يوزع
كم�صادرك ،لكنها تن�شره يف ٍ
ربا ن�شرته املواقع الإلكرتونية وقت حدوثه يف امل�ساء!
ً
�صباحا لتقر�أ خ ً
عبدالعزيز فالح احلربي
برنامج املوهوبني واملتفوقني
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االنفتاح السياحي امتداد لرؤية المؤسس
يف ق����راءت����ن����ا ل���ت���اري���خ امل��ل��ك
عبدالعزيز ,م�ؤ�س�س ه��ذه البالد,
�سنجد �أن ف��ت��ح اململكة العربية
ال�سعودية هذه الأيام �أبوابها لل�سياح
من خمتلف دول العامل هو امتداد
ملا كان ينادي به امل�ؤ�س�س رحمه اهلل.
ول��ك��ن ق��ب��ل اخل���و����ض يف ���ش��رح
ذلك �أود �أن �ألفت عناية القارئ �أن
االنفتاح ال�سياحي هو �أحد خطوات
تنفيذ ر�ؤية  2030يف تنويع م�صادر
الدخل التي �أعلن عنها ويل العهد
الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان منذ
.2016
ولكن هل فع ً
ال �أن ر�ؤي��ة 2030
تهدف من وراء فتح باب ال�سياحة
للك�سب املادي فقط؟! ال �أظن ذلك،
قد يتبادر للذهن �أن هذه اخلطوة
ت�ستهدف فقط القطاع االقت�صادي,
و�أن كلمة «�سياحة» �أو «�سياح» قد
ت�برر ل��ه��ذا ال��ذه��ن ه��ذا الت�صور،
ول��ك��ن ,يف ر�أي����ي ال�شخ�صي ف���إن
العائد الثقايف واملعريف �سيكون له
��واز للمردود االقت�صادي،
م��ردود م ٍ
�إن مل يكن �أعلى.
�أ�ستطيع �أن �أ�شرح هذا الر�أي �إذا
ت�صورنا �أن ال�سياحة �إحدى و�سائل
التوا�صل الب�شري املهمة يف الوقت
احل��ا���ض��ر ،فعن طريقها ي�ستطيع
ال�سائح التعرف على ثقافة وتراث
ال��ب��ل��د ال���ذي ي����زوره ،ورمب���ا يكون
هذا الهدف من �أهم دوافع ال�سائح
لل�سياحة ,ورمب���ا ت��ك��ون �أك�ث�ر من
تفكريه يف الت�سوق �أو اال�ستجمام
بطق�س ذل��ك البلد �أو اال�سرتاحة
يف �أف��خ��م ف��ن��ادق��ه �أو اال�ستمتاع
ب�ألذ مطاعمه� ،إن املك�سب الثقايف
واملعريف رمبا يكون �أعظم املكا�سب
التي يجنيها ال�سائح من �سياحته يف
البلدان.
�إن ر�ؤي��ة  2030مل تقت�صر على
الإن��ع��ا���ش االق��ت�����ص��ادي فح�سب,
بل امتدت �أهدافها لت�شمل �إب��راز
الهوية الوطنية ال�سعودية للثقافات
الأخ���رى ,ه��ذه الهوية التي ب��د�أت

الإ���س�لام ي�سمح لك
ت���ظ���ه���ر م�لاحم��ه��ا
�أن ت ِ
ُدخل مبتكرات
م��ن��ذ ت���أ���س��ي�����س ه��ذا
م����ث����ل ال���������س����ي����ارة
الكيان العظيم على
والراديو.»...،
يد املغفور له امللك
يف ه���ذا ال�����ص��دد
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،ولكن
ق��ال الن���داو« :تك َّون
ما مدى عالقة هذه
����دي ان��ط��ب��اع ب���أن��ه
ال��ر�ؤي��ة وام��ت��داده��ا
ل َّ
مل ي��ك��ن يتكلم �إيل
ب����ر�ؤي����ة امل���ؤ���س�����س
وحدي بل �أي�ضاً �إىل
يف االن���ف���ت���اح على
الذين كانوا يجل�سون
الآخر؟!
يف م�ؤخرة اخليمة».
كل هذا �سيت�ضح
م��ن خ�لال ال��وق��وف د .فارس المشرافي مل يحدد الن��داو من
ه��م املعنيني ولكنه
ع��ل��ى امل��ق��اب��ل��ة التي
ت��وق��ع «رمب����ا ك��ان��وا
جرت بني امل�ست�شرق
«روم الن����داو»  Rom Landauمن �أبناء امللك �أو ال��وزراء �أو علماء
وامللك عبدالعزيز يف �شهر مار�س الدين» .و�أك��د الن��داو �أن امللك كان
عام  1937وبالتحديد يف ال�شمي�سي «ي�ستغل املنا�سبة للحديث �إليهم
بني مكة وجدة ،حيث ركز النداو يف ب�صورة غري مبا�شرة».
ً
���ائ�ل�ا�« :إن
وا���س��ت��ط��رد امل��ل��ك ق
�أ�سئلته على كيفية تعامل جاللته مع
الغرب وت�أثري �أيديولوجياته يف ظل الإ�سالم يعرتف بكل �شيء ي�ؤدي �إىل
العقيدة والثقافة الإ�سالمية ال�سائدة حت�سني ظروف احلياة طاملا �أن هذه
يف اململكة العربية ال�سعودية يف ذلك التح�سينات ال ت���ؤدي �إىل الق�ضاء
الوقت ,والتي كان ينظر لها الغرب على التعاليم الأ�سا�سية للر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم� ،إن الإ�سالم
على �أنها مت�شددة!
وك�����ان �����س�����ؤال الن������داو الأول ي����ؤي���د م��ث��ل ه���ذه امل��ب��ت��ك��رات لأن
للملك« :هل جتدون �أن من املمكن الإ�سالم يعمل على حت�سني حياتنا
اال���س��ت��م��رار ب����إج���راء معامالتكم اجل�سدية والروحية يف �آن واحد».
وهنا ج��اء �س�ؤال الن��داو التايل:
ال�سيا�سية على �أ�سا�س معتقداتكم
الدينية؟» .ف�أجابه امللك« :نعم� ,إنني «ه��ل تعتربون جاللتكم �أن مهمة
ال �أعتقد �أن ب�إمكان املرء �أن يحكم اململكة العربية ال�سعودية هي �أن
دولة من دون �أ�سا�س ديني» .ف�أكد ت��ك��ون ج�����س��راً ب�ين روح��ي��ة ال�شرق
امللك التزامه بهذا املبد�أ حا�ضراً وم��ادي��ة ال��غ��رب؟ و�إذا ك��ان الأم��ر
وم�ستقب ً
ال .ف�س�أل النداو مرة �أخرى :كذلك ما هي الو�سائل التي ميكن
«ولكن �ألي�ست هناك حاالت كثرية ا�ستخدامها يف حتقيق هذه الغاية؟».
�أج���اب امل��ل��ك« :ل���دى ك��ل ال��دول
ال ميكن فيها التوفيق بني الإ�سالم
وال�سيا�سة التي تقت�ضيها الظروف الإ�سالمية مهمة مثل هذا القبيل،
املتغرية يف زماننا احلا�ضر؟» .هنا ويعتمد النجاح يف تنفيذ هذه املهمة
وج���د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز الفر�صة ع��ل��ى م���دى ال��ت��ع��اون م��ع ال��غ��رب,
لت�صحيح هذا الت�صور اخلاطئ عن لأننا ال ن�ستطيع تنفيذها �إال بفتح
الإ���س�لام ومبادئه �أوالً وللإف�صاح �أعيننا على حقيقة الإ�سالم وجعلكم
ع��ن ر�ؤي��ت��ه ثانياً ،ف��ق��ال« :يف كثري تدركون املزيد ب�ش�أن �أنف�سنا وبالدنا،
م��ن الأح��ي��ان توجد ل��دى الأج��ان��ب وم��ن ناحية �أخ��رى يجب علينا �أن
فكرة خاطئة عن الإ�سالم ،الإ�سالم نتعلم امل��زي��د عنكم وع��ن �أ�سلوب
رمب���ا ك���ان �أك�ث�ر الأدي�����ان عملية ،ح��ي��ات��ك��م� ،إن الأم����ر يعتمد على

التفاهم امل�شرتك ،لدينا يف الوقت
احلا�ضر الكثري من الأفكار اخلاطئة
عن الغرب ,كما لديكم الكثري من
الأفكار اخلاطئة عنا وعن اال�سالم,
وباملعرفة املتبادلة وح��ده��ا ميكن
للعامل الإ�سالمي �أن يقيم اجل�سر
املطلوب للتعاون والتفاهم».
ب���ه���ذه الإج����اب����ة �أف�����ص��ح امل��ل��ك
عبدالعزيز طيب اهلل ثراه عن ر�ؤيته
جت��اه الآخ��ر وع��ن كيفية التوا�صل
معه ,والتي �أرى �أن االنفتاح ال�سياحي
خري و�سيلة الآن لتعزيزها ,حيث
ر�أى امللك عبدالعزيز �أنها الطريقة
املثلى لإقامة اجل�سر املطلوب بني
ال�شرق والغرب.
هكذا قد تكون ر�ؤي��ة  2030من
خ�لال فتح ب��اب ال�سياحة امتداداً
لر�ؤية امل�ؤ�س�س فيما يخ�ص �سيا�سة
التعارف املتبادل»� ،إن فتح الأبواب
لل�سياح م��ن خمتلف دول ال��ع��امل
قد تكون الفر�صة ال�سانحة التي
ت�ساعد العامل للتعرف على حقيقة
معتقدنا الديني املعتدل وثقافتنا
الأ�صيلة املنبثقة من ُخلق الإن�سان
ال��ع��رب��ي ال��ك��رمي وال����ويف ال���ذي ال
يجد غ�ضا�ضة يف �إك���رام ال�ضيف
وا�ست�ضافته والتعبري عن عاداته
وتقاليده التليدة.
�إنها فر�صة عظيمة ,من خالل
االن��ف��ت��اح ال�����س��ي��اح��ي� ,أن نخو�ض
هذه التجربة ،و�أن��ا واث��ق كل الثقة
�أن جمتمعنا بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان وويل عهده
الأم�ير حممد بن �سلمان حفظهما
اهلل� ،سيحدثان نقلة عاملية هائلة
يف ت�صحيح م��ا علق م��ن ت�شويه,
بق�صد �أو بغري ق�صد ,مبعتقدنا
الديني ال�سمح وثقافتنا التعاي�شية,
ويف الوقت ذاته �سيتعرف املجتمع
ال�سعودي على ثقافة الآخ���ر عن
قرب وت�صحيح ما قد �أُث�ير ب�شكل
غ�ير �صحيح ع��ن ث��ق��اف��ات الأمم
الأخرى.
�أ�ستاذ م�ساعد التاريخ احلديث

���س��ع��دت و�أن������ا �أت�����ص��ف��ح ع��دد
الأ�سبوع املا�ضي من �صحيفة ر�سالة
اجلامعة ب�إعالن كلية علوم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات باجلامعة ع��ن �إط�لاق
حلة جديدة من الربامج الأكادميية
احل��دي��ث��ة وال��ت��ي ت��ت��واءم م��ن حاجة
ال�سوق املا�سة ملثل هذه التخ�صا�صات
اجلديدة والتي ي��زداد الطلب على
املتخ�ص�صني فيها ب�شكل كبرييوماً
بعد يوم.
من �أب��رز ال�برام��ج احلديثة التي
ت��ع��ت��زم ال��ك��ل��ي��ة �إط�لاق��ه��ا ب��رن��ام��ج
بكالوريو�س تقنية املعلومات م�سار
الأمن ال�سيرباين ،وبرنامج ماج�ستري
العلوم يف الأم��ن ال�سيرباين ،والتي
ت�أتي و�إن كانت مت�أخرة لت�سد بع�ض
االحتياج يف ت�أهيل املتخ�ص�صني يف
جمال الأمن ال�سيرباين من الكفاءات
الوطنية ال�شابة ،والتي نعاين نحن
املتخ�ص�صني وال��ع��ام��ل�ين يف ه��ذا
املجال من ندرتهم وقلة امل�ؤهلني من
اخلريجني يف هذا املجال املت�سارع
واملتجدد ب�شكل مطرد .و�أن���ا ومن
خالل هذا املقال �أبارك للزمالء يف
�إدارة الكلية ه��ذه اخلطوة املباركة
و�أ�شد على �أيديهم يف �إط�لاق هذه
امل��ب��ادرة املواكبة الحتياجات �سوق
تقنية املعلومات والذي يعترب �سوقاً
�سريع التطور نتيجة الت�سارع يف
ظهور التقنيات اجلديدة ،والتي تظهر
ب�شكل مت�سارع يو ًما بعد يوم ،كما �أحب
�أن �أ�ساهم ببع�ض الأفكار واملبادرات
والتي هي نتاج خل�برة ممتدة ملدة
 18عا ًما يف العمل يف ه��ذا املجال

ببناء معامل خا�صة
كمهند�س وم�س�ؤول
ب���أن��ظ��م��ت��ه��ا داخ����ل
م��ب��ا���ش��ر ع���ن �إدارة
ال��ك��ل��ي��ة ،ل��ك��ي ت��ت��اح
وت�����ش��غ��ي��ل منظومة
ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ط�لاب
الأم�����ن ال�����س��ي�براين
ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ه���ذه
باجلامعة.
الأن��ظ��م��ة وال��ت��درب
و�أب����د�أ على بركة
عليها ،مما يعطيهم
اهلل لأقول �إن تدري�س
م��ي��زة تناف�سية يف
ما يُعرف بعلم �أمن
����س���وق ال��ع��م��ل عند
املعلومات التطبيقي
تخرجهم ،وال�شركات
A p p l i e d
ت��رح��ب ج����داً مبثل
Cybersecurity
ه�����ذه ال�������ش���راك���ات
وه��������ي م�����ق�����ررات
م .محمد الصرخي
وت�سعى لتطويرها
تطبيقية حتتاج من
ودعمها ب�شكل كبري،
ال���ط���ال���ب ل��ل��دخ��ول
ٍ
ك����اف يف وه��ذا ما مل�سته من خالل اللقاءات
ل��ل��م��ع��م��ل وق�����ض��اء وق����ت
التدريب على الأنظمة التي يدر�س املتكررة مع قيادات هذه ال�شركات
عنها يف امل��ق��ررات الأك��ادمي��ة مثل يف زياراتهم للجامعة �أو مقابلتهم يف
�أنظمة جدران احلماية  Firewallاملعار�ض وامل�ؤمترات العاملية� .سوق
و�أنظمة منع الإخرتاق  IPSو�أنظمة التوظيف يف جمال �أم��ن املعلومات
ي��ح��ت��اج ل��ك��ادر ب�����ش��ري ق����ادر على
املراقبة والتحليل .SOC
وه��ذه الأنظمة متوفرة كم�صادر التحليل وال��رب��ط ،وه���ذه م��ه��ارات
مفتوحة امل�صدر وال حتتاج ال�ستثمار حت��ت��اج ل�صقلها وال��ت��دري��ب عليها
م��ب��ال��غ ك��ب�يرة يف �إن�����ش��اء امل��ع��ام��ل من خ�لال مقررات اختيارية تقدم
وت�شغيلها ،كما �أن االجت��اة العاملي من �أق�سام �أخرى داخل اجلامعة �أو
اليوم ال�ستخدام املعامل االفرتا�ضية برامج خارجية تقدم هذه املفاهيم
يف تدري�س ه��ذه العلوم التطبيقية وتعززها يف ذهنية الطالب.
االك��ت��ف��اء ب��امل��ق��ررات الأك��ادمي��ي��ة
للطالب ،وم�ؤخ ًرا عقدت هيئة الأمن
ٍ
ك���اف للح�صول ع��ل��ى خريج
ال�����س��ي�براين ور���ش��ة عمل ملن�سوبي غ�ير
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف اجلامعات متميز تت�سابق عليه ال�شركات و�سوق
ال�سعودية حول املعامل االفرتا�ضية العمل ،واملطلوب هنا دمج املقررات
وكيفية اال�ستفادة منها يف تدري�س الأكادمية بالتدريب االحرتايف املقدم
الطالب والرفع من مهاراتهم العملية .من املعاهد وال�شركات العاملية بحيث
ك��ذل��ك �أمت��ن��ى م��ن الكلية االنفتاح يتخرج الطالب ب�شهادة �أكادميية
على ال�شركات العاملية وال�سماح لها و�شهادات احرتافية يف جماله.

وال�شركات واملعاهد العاملية ترحب
ك��ث�يراً بالتعاون م��ع اجل��ام��ع��ات يف
هذا امل�سار وتقدم �أ�سعاراً مناف�سة
ج���داً م��ق��ارن�� ًة ب��الأ���س��ع��ار املقدمة
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
وم��ن �أ�شهر املعاهد ما يلي :معهد
� ،SANSشركة ،ECCouncil
���ش��رك��ة ��� ،CompTIAش��رك��ة
 ،elearnsecurityومي��ك��ن هنا
اال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات املرتاكمة
ل��دى مركز التميز لأم��ن املعلومات
باجلامعة يف عقد مثل هذه الدورات
بال�شراكة م��ع ال�شركات واملعاهد
ال��ع��امل��ي��ة .احل��ر���ص على �أن تكون
م�شاريع ت��خ��رج ال��ط�لاب م�شاريع
ن��وع��ي��ة وق��اب��ل��ة ل��ل��دخ��ول لل�سوق
كمنتجات تقنية اب��ت��ك��اري��ة؛ ميكن
�أن ت�شكل نواة ل�شركة تقنية نا�شئة،
وي�صبح الطالب هم �أرب���اب العمل
بدل من �أن يكونوا جمرد باحثني عن
العمل ،وهذا التوجه تدفع �إليه ب�شدة
اجل��ام��ع��ات العاملية امل��رم��وق��ة مثل
 MITو�ستانفورد ،ويتوافق ب�شدة مع
ر�ؤية اململكة .2030
�أخ��ي��راً ،ك��ل الأم��ن��ي��ات للزمالء
يف كليه علوم احلا�سب واملعلومات
بالتوفيق والتميز ،وتذكروا �أن حجم
الطلب يف �سوق العمل على خريجيكم
هو املعيار احلقيقي لكفاءة الربامج
التي تقدمونها ولي�س �أي �شيء �آخر،
ودمتم �ساملني.
م�ست�شار الأمن ال�سيرباين –
عمادة التعامالت الإلكرتونية
واالت�صاالت

أن تأتي متأخرًا خير من أن ال تأتي أبدًا
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

امل�شاركة

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

الرحلة األخيرة
ت���خ��� ّي���ل م���ع���ي �أي����ه����ا ال���ق���ارئ
حلظات ،و�أنت ذاهب خلف �إحدى
اجل���ن���ازات ،وذل���ك النع�ش امل��اث��ل
�أم���ام���ك ،ت��خ��ي��ل ت��ل��ك التهليالت
والتكبريات والدعوات املتتاليات
وت���ل���ك ال���ت���ع���ازي ال���ت���ي ال ت��ق��ف
ب��اخ��ت�لاف ع��ب��ارات��ه��ا وط��رق��ه��ا،
�صدقها ونافقها.
ت��خ��ي��ل م��ع��ي وج���وه���اً مي�ل�أه��ا
احل��زن ،ووج��وه��اً ���ش��اردة ،و�أخ��رى
مكلومة �صامتة ،تخيل تلك الدموع
ال��ت��ي تنهال م��ن �أق���ارب و�أح��ب��اب
املتويف ،تخيل معي عندما و�صلتم
لذلك ال��ق�بر ،حلظات م��ن الفزع
ينتابك لكنه ي���زداد ���ض��راوة عند
�إغ�ل�اق ال��ق�بر ل�ترى ال��ن��ا���س كيف
تت�سارع ب��ال��ذه��اب بعيداً تاركني
ميتهم !
ق��د يبقى ق��رب ال��ق�بر �أح��ده��م
يبكي ،و�آخ��ر حزين ،و�آخ��ر هناك
ال يبايل ،ويف داخل القرب �أحدهم
ر�ضي اهلل عنه ي��ق��ول :رب��ي اهلل،
ديني الإ�سالم ،نبيي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�آخر غ�ضب اهلل
عليه يقول :هاه هاه ال �أدري!!! يا
لها م��ن حلظة ف��ارق��ة!! ال ج��دال

نبض الطالب
وي���ن���ظ���رون ف��ق��ط،
فيها وال ت��واف��ق ،ال
وبع�ضهم �أرهقتهم
م�س�ؤول وال غفري،
ح�����رارة ال�����ش��م�����س،
�إم����ا �أب��ي�����ض و�إم����ا
وقد َملّ ُوا من طول
�أ�سود ،ال مكان للون
الدعاء وتلك الرياح
الرمادي هنا!
ال����ع����اب����رة وب��ع�����ض
يف الأعلى مازال
االزدح����������ام ،ت����راه
ال��ب��ع�����ض يُ��ح��ك��م��ون
ي��ن��ظ��ر ل�����س��اع��ت��ه يف
�إغ������ل������اق ال����ق��ب�ر
ك���ل حل��ظ��ة وك����أن���ه
ب��ال��ط�ين وال��ت��راب
ينتظر موعداً هاماً!
و�أغ�صان الأ�شجار
وال ت��ك��ا ُد مت�ضي
وك����أن���ه���م ي��خ�����ش��ون
فيصل الشميري
����س���اع���ة �إال وق���د
خ��روج��ه ،وبع�ضهم
ف���رغ امل��ك��ان و���س��اد
ت���راه منهمكاً على
ج���وال���ه وك����أن���ه ي��دي��ر ال��دن��ي��ا مل ال�����س��ك��ون ،وخ��ي��م ال�صمت ورح��ل
يتعظ بعد من هذا املوقف ،كيف ال�������زوار والأح����ب����اب والأق�������ارب
والأ�صحاب ،ويف الداخل �ضجيج
�أبغ�ضهم!
ويف داخل القرب �أحدهم يقول :لو ُ�سمع له ّز الأر���ض من �أق�صاها
رب �أق ْم ال�ساعة ،و�أحدهم ينادي� :إىل �أق�صاها� ،أحدهم يُن ّعم ويرى
ِّ
�ص حِ ً
الا مقعده من اجلنة ،و�آخر ي�صرخ من
َر ِ ّب ا ْر ِج ُعونِ لَ َع ِلّي �أَ ْع َم ُل َ
فِ ي َما تَ�� َر ْك��تُ  ،و�آخ��ر يتعهد ببذل �ضيق املكان وظلمته وم��ن الهول
ال�صدقات ،ويف حياته كان ح�صرياً والفزع.
يف الأعلى نا�س يف الغالب قد
على الرياالت ،ويف الأعلى �أحدهم
يت�أفف من ذلك الرتاب ،يخاف �أن ان��ت��ق��ل��وا م��ن ق�صر ُم��ك��ي��ف ب��ارد،
تو�سخ ثيابه وكل حلظة تراه مي�سح جل��ام��ع ُم��ك��ي��ف ،ب�����س��ي��ارة ف��اره��ة
يده بحنية ب�أنامله الناعمة ،وهم م��ك��ي��ف��ة ،ول��ك��ن��ه��م الآن يتعجلون
القلّة م��ع �أن الغالبية يتفرجون الرحيل من احل ّر وال�ضجر وك�آبة

امل��ن��ظ��ر وم����ن ل��ف��ح��ات ال�����ش��م�����س
ال���ب���اردة ،ويف داخ���ل ال��ق�بر ذل��ك
امل��دف��ون ي�سمع ق��رع نعالهم وهم
يغادرون� ،أحدهم يف �سعة ولطف
ورحمة ،و�آخر يف �ضيق وح ٍّر ونكد
ونقمة.
ً
وخ���ت���ام���ا ،ن��ق��ل��ت ل��ك��م ق�����ص��ة
واقعية تتكرر ك��ل ي��وم ،ت�صورت
امل�شهد و�صورته لكم م��ن امل�ؤكد
�أن تختلف الأم��اك��ن واحليثيات،
لكن النهاية واح��دة ،ت���أك��دوا �أنها
واح���دة ،وال�����س���ؤال ال��ذي �أط��رح��ه
دوماً �أيف النعيم املقيم �سنحيا� ،أم
يف العذاب �سن�شقى؟
ال جن�����اة م����ن امل�������وت ،وق��ب��ل
الفوت ،اللهم �إنا عبادك مذنبون
ُ
اع���ف عنا
رب
وم��ق�����ص��رون ،ف��ي��ا ّ
وج����د ع��ل��ي��ن��ا ب��رح��م��ت��ك وك��رم��ك
وجنتك بالفردو�س الأعلى ،اللهم
�إين �أ�س�ألك ُح�سن اخلامتة ،اللهم
ارزقني توب ًة ن�صوحاً قبل املوت،
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي
رب العاملني يا �أرحم
على دينك ،يا ّ
الراحمني.
طالب دكتوراه – كلية علوم
الأغذية والزراعة
agrfaisal@gmail.com

�أن ينفذوا منوذجا
جم��ال العمل ال��ذي
يحمل ال��ـ Know
����س���وف يتخ�ص�ص
 Howلأج����ه����زة
فيه.
باهظة الثمن.
والآن دع���ون���ا
ل��ي�����س ه�����ذا ه��و
نُ�����������س�����ق�����ط ه�����ذا
الإجن�����از احلقيقي
امل��ف��ه��وم ع��ل��ى نهج
ول��ك��ن الإجن�����از هو
الإ�������ش������راف ع��ل��ى
اك��ت�����س��اب ال��ط�لاب
م�����ش��اري��ع ال��ت��خ��رج
م����ه����ارة ال�ب�رجم���ة
ب��ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة
ب���ل���غ���ات م��ت��ق��دم��ة
امليكانيكية ،ولن�أخذ
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال د .هشام الكناني وربط هذه الربجمة
لأدوات ع���ر����ض
م�شروع ه��ذا العام
وحتليل لنح�صل يف
الفائز باملركز الأول
على نطاق كلية الهند�سة ،حتت النهاية على ر���س��م ب��ي��اين حلظي
�إ�شراف الدكتور في�صل بن يحيى « »real timeوفيديو يعر�ض منو
والدكتور حمد بن فهد احلربي ،ال�شرخ و�سريانه يف ال�سطح حمل
فقد ا�ستطاع الطالب �أن يحاكوا الدرا�سة!
ه���ذا امل��ن��ت��ج ���ص��م��م��ه ال��ط�لاب
�أج��ه��زة ر�صد من��و الت�شرخات يف
الأ���س��ط��ح امل��خ��ت��ل��ف��ة حت���ت ت���أث�ير لي�ساعد الباحثني يف ذات الق�سم
الإج���ه���ادات املختلفة ،وا�ستطاع ع���ل���ى درا�����س����ة م���ع���اجل���ة ����ش���روخ
�أف��راد امل�شروع مبيزانية حمدودة هياكل الطائرات با�ستعمال املواد

املركبة ،وقد القت النتائج الأولية
للمنتج ا�ستح�سان الباحثني بعد
�أمتتت « »automationطريقة
قيا�ساتهم ومتابعة من��و ال�شروخ
امل�ضنية.
ل��ق��د و���ض��ع��ت ه����ذه امل���ه���ارات
ال��ط�لاب على �أع��ت��اب التطبيقات
امل���ت���ق���دم���ة لأ����س���ال���ي���ب ال���ذك���اء
اال�صطناعي ،وهذا ما �أثبته توجه
�شركة «�إنتل» العمالقة لتبني مثل
ه��ذه الأف��ك��ار يف ���ص��ورة م�سابقة
عاملية يتناف�س فيها امل�شرتكون على
تطبيق �أدوات الذكاء اال�صطناعي
يف التطبيقات الهند�سية.
لقد �أثبت طالبنا عرب �إجنازاتهم
العلمية والعملية املتميزة �أنهم
�أ���ص��ب��ح��وا «مب��ه��ارات��ه��م» م���ؤه��ل�ين
ل��رف��ع حت��دي��ات امل�ستقبل التقنية
ال�صناعية.

فوز مستحق لقسم الهندسة الميكانيكية
�إن تكرار فوز م�شاريع تخرج ق�سم
الهند�سة امليكانيكية باملراكز الأوىل
جل��ائ��زة «»BAE SYSTEMS
ل�سنوات متتالية يثبت �أن��ه لي�س
ول��ي��د ال�صدفة ،كما يثبت وج��ود
منهج وت��وج��ه يف ال��ق�����س��م ب�صفة
خا�صة وكلية الهند�سة ب�صفة عامة
�أرى �إىل متيز وت�أهل معظم م�شاريع
التخرج بكافة تخ�ص�صاتها.
ب���ق���راءة ب�سيطة مل��ع��اي�ير جلنة
ال��ت��ح��ك��ي��م وال���ت���ي ه���ي م��رت��ب��ط��ة
بالت�أكيد بواقع التوجهات احلديثة
يف عامل الهند�سة من ناحية ،وبواقع
�سوق العمل الذي يقف على �أعتابه
�أبنا�ؤنا اخلريجون من ناحية �أخرى،
جن��د �أن �سوق العمل الأن يبحث
ع��ن ر�صيد اخل��ري��ج م��ن امل��ه��ارات
ولي�س املعلومات فقط ،مبعنى �آخر
�أ�صبح يهتم مبا ي�ستطيع اخلريج
�إجن��ازه وتنفيذه ب�صورة عملية �أما
امل��ع��ل��وم��ات ف�����س��وف ي�ستقيها من

ق�سم الهند�سة امليكانيكية

العمل التطوعي
�إعداد :قما�ش املني�صري ـ خالد النفاح
ي�شارك عدد كبري من الطالب والطالبات يف الأعمال التطوعية،
ويجنون من وراء ذلك فوائد ومكا�سب كبرية ،قد ال تكون مادية بال�ضرورة،
لكنهم يرونها �أثمن من املقابل املادي ،وتتمثل يف ك�سب الأجر من اهلل
وال�شعور بالر�ضا النف�سي والإح�سا�س بامل�س�ؤولية وزيادة الثقة بالنف�س..
زيادة الثقة
نا�صر العقيدي ،كلية الآداب� ،شارك مب�شروع «�أ�صدقاء القراءة»
كم�شرف لل�سناب وع�ضو عالقات عامة وت�سويق ،وح�صل على جائزة
�أف�ضل م�شروع �شبابي يف  2017يف معر�ض الكتاب ،وقد جعل منه ذلك
�شخ�صاً قيادياً و�أك�سبه مرونة ذهنية وج�سدية ،وزاد ثقته يف نف�سه.
تفطري �صائم
م�شعل الع�سريي ،كلية الآداب� ،شارك يف عمل تطوعي مع جمموعة من
�أ�صدقائه ،متثل بالذهاب لأحد امل�ساجد وتنظيفها وترتيب امل�صاحف،
و� ً
أي�ضا توزيع الفطور طيلة �أي��ام رم�ضان عند
الإ�شارات والطرق ال�سريعة قبل الآذان بدقائق.
توزيع املاء
م�شاري عبدالعزيز� ،إدارة م�صادر املعلومات
وخدماتها� :سبق يل امل�شاركة مع �شخ�ص يف
احلرم املكي ،قدم يل التمر وهو مبت�سم ،حينها
ت�ساءلت مع نف�سي مل��اذا ال �أفعل مثله و�أك�سب
ال ب��د�أت بتوزيع امل��اء ،وكان �شعوراً
الأج��ر ،وفع ً
ناصر العقيدي
جمي ً
ال جداً وال يو�صف.
�إح�سا�س بامل�س�ؤولية
يا�سر ال�سليمان ،كلية الآداب� :شاركت بالعديد من الأعمال التطوعية
وقد �أ�ضاف يل كل ذلك �إح�سا�ساً بامل�س�ؤولية االجتماعية ور�ضا داخلياً
و� َ
أي�ضا كلما �أعطيت وقتاً للأعمال الإن�سانية �أح�س�ست يف قيمتي ،ويف
ذاتي.
ر�ضا داخلي
دمية البقمي ،كلية الآداب ،لغة عربية� :أعمايل التطوعية كانت من
خالل نادي الرتبية اخلا�صة وكان لهذة التجربة عائد نف�سي عظيم،
ويكفيني فقط �إح�سا�س الر�ضا الداخلي وا�ستغالل وقت فراغي مبا فيه
نفع وفائدة.
معرفة النا�س
�أ�سماء ال�شيخ ،كلية الآداب� ،أغلب م�شاركاتها يف فعاليات البهو من
خالل نادي الإبداع ونادي التاريخ ،وتعرفت يف فعالية ال�شوكوالتة على
ال�شركات املتواجدة ومت تبادل امل�صالح واملعلومات بينهم وتطور بها الأمر
و�أ�صبحت من املنظمني.
عالقات اجتماعية
تاال اخلريجي ،كلية اللغات والرتجمة� :أكرث م�شاركاتي اخلارجية
من خالل مركز «غرا�س» ،والداخلية تابعة لنادي املرتجم ،وكان لهذه
امل�شاركات �أث��ر جميل ال يو�صف بالكالم وكونت عالقات اجتماعية
ومتكنت من ك�سر حاجز رهبة مواجهة اجلمهور.
نقلة جبارة
فلوة الدريبي :كل م�شاركاتي التطوعية من خ�لال الأن��دي��ة داخل
اجلامعة ،وك��ان لهذة امل�شاركات نقلة جبارة يف حياتي ،ف�أنا خجولة
جدا ولي�س لدي قدرة للحديث مع النا�س وحماورتهم ،ومن خالل هذة
امل�شاركات مت اخلروج من حميط اخلجل وك�سر حاجز اخلوف والرهبة
متاماً.
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النافورة الراق�صة
 15جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند
 15جمادى الآخرة الوقت :من٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

حكاية مكان
 15جمادى الآخرة الوقت :من �١٠ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية
معرض املكان� :صالة الأمري في�صل بن فهد للفنون الت�شكيلية
«م�ساحة»

ليايل الريا�ض
 15جمادى الآخرة الوقت ٦ :م �إىل �١٫٣٠ص
املكان :الطريق الدائري ال�شمايل,ال�سفن مونز

الريا�ض بوليفارد
 15جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت
 15جمادى الآخرة الوقت ٤ :م �إىل �١١٫٣٠ص
املكان :طريق الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول

كانديلي�شيو�س
 15جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

الوفد التجاري الأملاين
 15جمادى الآخرة الوقت �١٠٫٣٠ :ص �إىل ١٢م
املكان :غرفة الريا�ض املركز الرئي�سي

لونا �سينما
 15جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

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

�صياغة الفني
 15جمادى الآخرة الوقت :من �١١ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الفن النقي
معرض املكان :مركز امللك عبداهلل املايل

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

فعالية

مهرجان

لقاء

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

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

�إدارة املرافق اف ام اك�سبو ال�سعودية
 17جمادى الآخرة الوقت٤ :م �إىل ١٠م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

معرض

ال�سالمة وال�صحة املهنية ح�سب معايري «�آو�شا»
 18جمادى الآخرة للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
ورشة
املكان :مهارات ٥

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

�إعداد اال�ستمارات الإلكرتونية للموظفات
 18جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٣

الأ�ساليب احلديثة يف �إدارة املوارد الب�شرية للموظفات
 25جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٦

الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية
 18جمادى الآخرة الوقت ٤ :م �إىل ١٠م
املكان :كراون بالزا الريا�ض فندق ومركز م�ؤمترات

الر�سوم املعلوماتية «�إنفوجرافيك» للموظفات
 26جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٣

ال�سعودي الدويل للبيوت الذكية و�أمتتة املباين ـ
 18جمادى الآخرة �سمارتك�س
الوقت ٢ :م �إىل ١٠م
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ا�ستخدام فنيات املقابلة يف الإر�شاد النف�سي للموظفات
 27جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٦

ال�سعودي الأمريكي للرعاية ال�صحية
 21جمادى الآخرة التاريخ والوقت ١٤٤١/٦/٢١ :هـ �٨ص �إىل ٦م
املكان :فندق ريتز كارلتون

ال�سعودي للرعاية ال�صحية
 28جمادى الآخر الوقت ١٢ :م �إىل ١٠م
املكان :فندق هيلتون الريا�ض

برنامج

دورة

دورة

مهرجان

ورشة

معرض

منتدى

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�ض
امل�ؤلف :اليناور جيه �سوليفان
املرتجم :فاطمة م�صطفى بدار

عنوان الكتاب :التعلم والإبداع وا�ستخدام املعرفة
امل�ؤلفJoseph D. Novak :
املرتجم :حممد عطية احلارثي
ال�سنة1441 :

و�صف الكتاب:
قام برتجمة هذا الكتاب «القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�ض»
�إىل اللغة العربية �أكادمييون وخمت�صون يف جمال �إدارة التمري�ض،
لي�سهل على طالب التمري�ض والعاملني بهيئة التمري�ض من احل�صول
على املعلومات ال�ضرورية واكت�ساب الكفاءات الالزمة عن الإدارة والقيادة
يف التمري�ض ،ويف جمال الرعاية ال�صحية اخلدمي والإداري و�أداء مهام
وظائفهم بكفاءة.

و�صف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب جماالت عدة يف جمايل الرتبية والتعليم منذ ال�ستينيات،
وال�سبعينيات يف القرن املا�ضي ،حيث متكن م�ؤلفه  Joseph D. Novakمع فريقه
البحثي من جامعة كورنيل الأمريكية من تطوير مفهوم وتطبيقات خرائط املفاهيم
يف الأو�ساط املهتمة باملعرفة والتعليم ،لت�سهيل فهم املعلومات والربط فيما بينها،
وتطوير �أ�ساليب التعلّم والتعليم.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

جمادى الآخرة
1441هـ
) فرباير (

2020م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

على حافة الهاوية
كارول �شعبان
���ص��درت م���ؤخ�� ًرا رواي��ة
«ع���ل���ى ح���اف���ة ال���ه���اوي���ة»
للكاتبة ك����ارول �شعبان،
وت����روي خ�لال��ه��ا الق�صة
احلقيقية لنجاة والدها
الري �شعبان� ،أول وزير
م�سلم ومن �أ�صل عربي
يف كندا ومرافقيه ،بعد
حادث حتطم طائرتهم
يف ال����ع����ام ،1984
ول�ل�أح��داث التي تلت
وغيت جمرى
ذلك ،رَّ
حياتهم.
�سرد جذاب
تت�سم الرواية ب�أ�سلوب �سرد جذاب
ي�ستويل على انتباه القارئ من الف�صل الأول ،تبد�أ �أحداث الق�صة
يف تلك الليلة اجلليدية من ليايل �شهر �أكتوبر عام 1984م ،عندما
حتطمت طائرة نقل ركاب �صغرية كانت تقل على متنها ت�سعة
م�سافرين يف �أق�صى �شمال مقاطعة �ألربتا الكندية ،حيث لقي
�س ّت ُة �أ�شخا�ص حتفهم ،يف حني جنا �أربعة �آخرون ،كان من بينهم
�إريك فوجل الطيار حديث العهد برحالت الطريان ،وال�سيا�سي
امل�شهور الري �شعبان ،و�سجني يدعى بول �آر�شامبو كان متج ًها
�إىل �ألربتا لتطبيق �أحكام �صادرة عليه ،يرافقه رجل �أمن يدعى
�سكوت دي�شان.

العدد  - 1364الأحد  15جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  9فرباير 2020م

القسوة تنتج أطفاال عدوانيين وغير اجتماعيين
ك�شفت درا�سة جديدة �أن الق�سوة
يف الرتبية والنمط اال�ستبدادي من
قبل الأباء والأمهات يف تربية الطفل
قد ت�ضر �أكرث مما تنفع كما يعتقد
الكثري من النا�س.
فوفق ما جاء يف موقع �صحيفة
الدايلي ميل الربيطانية ،قام عدد
من الباحثني من جامعة كاليفورنيا
ب���درا����س���ة ح��ال��ة  250ع��ائ��ل��ة يف
منطقة ���س��ان فران�سي�سكو ،حيث
قاموا بتقييم العالقة بني الوالدين
والأطفال ،ووجدوا �أن الآباء الذين
يتبعون ً
منطا ا�ستبداد ًيا يف تعاملهم
مع �أبنائهم يت�سببون يف ا�صابتهم
ب��ال��ع��دوان��ي��ة ،واالك���ت���ئ���اب ،القلق
وامل�شاكل االجتماعية.
و�أك����د ال��ب��اح��ث��ون �أن الأط��ف��ال
ال���ذي���ن ي��ت��ع��ر���ض��ون ب�����ش��ك��ل دائ���م
�إىل االن��ت��ق��اد اللفظي م��ن الآب���اء
والأم���ه���ات ،وال��ذي��ن يطلب منهم
فعل �أ�شياء دون تف�سري يعانون من
فقر يف املهارات االجتماعية �إذا
ما مت مقارنتهم ب�أقرانهم من نف�س

ال�سن.
ووفقاً ل�شبكة  CBSالإخبارية
ي��ق��وم ح��ال��ي �اً ف��ري��ق ور���ش��ة عمل
مب�ساعدة الأم��ه��ات الأمريكيات
امل���ط���ل���ق���ات وت��ع��ل��ي��م��ه��م ك��ي��ف��ي��ة
ا�ستخدام «ا�سرتاتيجيات الرتبية
الإيجابية» ،وكيفية ق�ضاء وقت من
املرح مع �أطفالهن.

ت��ق��ول �إح����دى امل�����ش��رف��ات على
ال��درا���س��ة« :الأم��ه��ات امل�شرتكات
يف ور���ش��ة العمل وج���دن �صعوبة
يف البداية يف التكيف مع �أ�ساليب
الرتبية الغربية ،ولكنهن �سرعان
ما اكت�شفن �أنها ت�ؤدي �إىل تغيريات
�إيجابية يف عالقاتهم».
وين�صح الباحثون الآباء والأمهات

ذوو الدخل المرتفع أكثر عزوفًا عن اإلنجاب

خرب موجز
بد�أ خرب موجز عن الطائرة املفقودة يت�سلل ببطء �إىل و�سائل
الإعالم ،كانت كارول �شعبان تعمل �صحفية يف ال�شرق الأو�سط
ربا مقت�ض ًبا عن احلادث من  50كلمة يف �إحدى
عندما قر�أت خ ً
ال�صحف العربية هناك ،كان الري عائدًا �إىل �ألربتا بعد �أ�سبوع
عمل ُم ِ
رهق يف املجل�س الت�شريعي للمقاطعة ،حيث كان ي�شغل
وقتها من�صب وزير الإ�سكان واملرافق.
طق�س �سيئ
يرجع حادث ّ ُ
حتطم الطائرة �إىل الطق�س ال�سيئ و�إجهاد الطيار
املنهك ،ال��ذي كان ي�سابق الزمن للو�صول بطائرة الركاب �إىل
وجهتها؛ التزا ًما مبواعيد جدول الطريان ،بد�أت عمليات البحث
تغطي م�ساحة وا�سعة من �شمال مقاطعة �ألربتا ،وا�ضطر الناجون
يف هذا الطق�س اجلليدي �إىل البقاء بجانب حطام الطائرة ،كانوا
غري قادرين على �إنقاذ امل�سافرين ال�ستة الآخرين الذين ق�ضوا يف
احلادث ،ومن بينهم رئي�س اجلمعية الت�شريعية يف مقاطعة �ألربتا
«غرانتنوتلي» الذي حو�صر بني الركام يف كر�سي خلف مقعد قائد
الطائرة ،وملدة �ساعات كان �أنينه ي�ؤمل �آر�شامبو -ال�سجني -الذي
دخل الطائرة بني احلطام حم��اوالً �إن��ق��اذه ،وبالرغم من درجة
الربودة التي هبطت �إىل ما حتت ال�صفر ،و�شعوره ب�أنه ال ي�ستطيع
�إنقاذ الراكب امل�صاب ،فقد �أم�سك بيد نوتلي حتى فا�ضت روحه.
عالقة وطيدة
ثمة �صلة ربطت بني الناجني وا�ستمرت طوال حياتهم؛ فتكاتفوا
فيما بينهم ،و�صارعوا طوال الليل للبقاء على قيد احلياة وملواجهة
الواقع والطبيعة القا�سية من حولهم ،ولعل الرتكيز على تلك
ال�صلة والعالقة الوطيدة بي الناجني هي الفكرة الرئي�سة التي
ركزت عليها امل�ؤلفة و�أدارت ف�صول الكتاب حولها.
�أثناءالرحلة ،كانت بع�ض الفوارق قد ذابت بني بع�ضهم ،حيث
كان دي�شان يبادل ال�سجني املقيد �آر�شامبو احلديث –خمال ًفا
للقوانني يف هذا ال�ش�أن– وقويت العالقة بينهما �إىل �أن َّ
فك قيوده؛
مما كان له �أثر كبري يف جناته فيما بعد.
توا�صل دائم
بعد �سنوات من هذا احلادث ،ترك الري �شعبان ال�سيا�سة،
و�أ�سهم قبل وفاته يف العام  2008بعد معاناة مع املر�ض يف
�إن�شاء جمل�س اجلاليات امل�سلمة يف «�أدمنتون» بهدف ن�شر الفهم
وغي دي�شان مهنته
الأعمق ملبادئ الإ�سالم وحماربة العن�صرية ،رَّ
والتحق باجلامعة ،و ُكتبت حياة جديدة لآر�شامبو ،و�أ�صبح فوجل
ومتخ�ص�صا يف �سالمة الطريان ،وعاد ملمار�سة
طيا ًرا حرب ًّيا
ً
ال��ط�يران ،وا�ستمرت عالقات وطيدة بني الناجني ،وحر�صوا
دائ ًما على التوا�صل يف ذك��رى احل��ادث ،من خالل الهاتف �أو
اللقاءات الودية.

مبحاولة ك�سر احلواجز بينهم وبني
�أبنائهم ،والتي مت و�ضعها �إرادي�اً �أو
ال �إرادي����اً م��ن خ�لال ات��ب��اع النمط
الإ���س��ت��ب��دادي يف ال�ترب��ي��ة ،وال��ذي
يت�سبب يف �إنتاج �أطفال عدوانيني
وغ�ي�ر اجتماعيني ال ي�ستطيعون
االن��دم��اج يف املجتمع م��ن حولهم
ب�سهولة.

ك�شفت درا�سة حديثة يف كوريا
اجلنوبية� ،أن الأزواج املي�سورين من
ذوي الدخل املرتفع ،يعزفون ب�شكل
ملحوظ عن �إجناب الأطفال.
وبح�سب موقع «�شو�سن �إل��ب��و»،
ف ��إن  40يف املئة ممن ت��زوج��وا يف
ذلك البلد الآ�سيوي ،خالل ال�سنوات

اخلم�س الأخرية ،مل ينجبوا بعد �أي
طفل.
و�أورد امل�����ص��در ن��ق� ً
لا ع��ن هيئة
الإح�������ص���اء يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة،
�أن���ه كلما حت�سن امل�ستوى امل��ادي
للزوجني� ،أعر�ضا ب�شكل �أك�بر عن
م�س�ألة الإجناب.

و �أ���ض��اف��ت ال��ب��ي��ان��ات �أن ق��رار
الإجناب يت�أثر �أي�ضا مبدى ارتباط
الزوجني وان�شغالهما بالعمل ،وما
�إذا كانا ي�سكنان بيتا مملو ًكا �أم
�إنهما ي�ست�أجران منزال.
ووجدت الدرا�سة �أن  64.8يف
املئة ممن ي�سكنون بيوت الإيجار

لديهم �أطفال ،لكن هذه الن�سبة
ت��ت��دن��ى �إىل  56يف امل��ئ��ة و�سط
ا لأ�شخا�ص الذين ميلكون املنازل
�اح��ا
وي��ف�تر���ض �أن���ه���م �أك��ث�ر ارت��ي� ً
وقابلية ال�ستقبال املولود.
وحت����اول احل��ك��وم��ة يف ك��وري��ا
اجل��ن��وب��ي��ة �أن ت�شجع مواطنيها
على ا لإجناب ،حتى حتدث تواز ًنا
يف هرم البالد ال�سكاين ،بالنظر
�إىل ارت��ف��اع ن�سبة ك��ب��ار ال�سن،
وحاجة النمو االقت�صادي ملوارد
ب�شرية.
ويف رق����م م��ث�ير ل�لا���س��ت��غ��راب،
ك�شفت الإح�����ص��اءات �أن  48.6يف
املئة من الأزواج الذين يك�سبون �أكرث
من � 85ألف دوالر يف ال�سنة ،لي�س
لهم �أطفال.
وتخ�شى بع�ض الن�ساء يف كوريا
اجلنوبية ،قرار الإجناب ،لأن وجود
طفل يف حياتهن قد ي�ؤدي �إىل �إرباك
حياتهن املهنية �أو �أنه �سي�ضطرهن
�إىل ال��ت��ح��ول ل��رب��ات ب��ي��وت لأج��ل
رعاية ال�صغار.

تربية القطط تسبب الحساسية واالكتئاب وانفصام الشخصية

�أط��ب��اء ال��ن�����س��اء وال��ت��ول��ي��د ح��ول
ال���ع���امل ي��ن�����ص��ح��ون ال�����س��ي��دات -
وبخا�صة احل��وام��ل  -بعدم تربية
القطط لتجنب م�شاكل الإجن��اب،
ب�سبب الطفيليات التى تنقلها �إىل
الرحم ،وال يقت�صر الأمر على هذا
فقط ،لكن ك�شفت �صحيفة «ديلى
ميل» الربيطانية النقاب عن �أ�ضرار
�أخرى لرتبية الن�ساء للقطط ،حيث
�إنها تزيد من �أيام الدورة ال�شهرية
لها وت�صبح �أكرث �أملاً.
و�أو���ض��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة
خواريز املك�سيكية� ،أن �سبب تلك
الأعرا�ض هى الطفيل الذي ينقله
القطط ،الفتني �إىل �أن الأ�شخا�ص

الذين لديهم هذا الطفيل يف جمرى
ال��دم يعانون من �أعرا�ض متطرفة
مثل االكتئاب والغ�ضب.
و�أ�����ش����ار ال��ب��اح��ث��ون �أن طفيل
«التوك�سوبالزما» ال��ذي ينتقل من
ف�ضالت القطط يرتبط مع زي��ادة
القلق والعدوان وانف�صام ال�شخ�صية
لدى الب�شر ،ووجد الباحثون �أن ما
ي�صل �إىل واح��دة يف كل  12ام��ر�أة
تعاين من �شكل ح��اد من متالزمة
ا�ضطراب ما قبل الطمث االكتئابي
« ،»PMDDومي��ك��ن �أن ت�سبب
االكتئاب امل�ستمر ،والغ�ضب ال�شديد،
وان��خ��ف��ا���ض تقدير ال����ذات ،وحتى
الأفكار االنتحارية ،الفتني �إىل �أنها

تتكون ب�سبب طفيل «التوك�سوبالزما»
املوجود يف ف�ضالت القطط ،وكذلك
يف اللحوم النيئة.
و�أك������د ال���ب���اح���ث���ون �أن طفيل
«التوك�سوبالزما» ي ��ؤدي �أي�ضاً �إىل
فقدان الب�صر عن طريق الت�سبب يف
تندب يف اجلزء اخللفي من العني،
م�شريين �إىل �أن��ه ميكن �أن ي�سافر
�إىل ال��دم��اغ ،وي��ت��داخ��ل م��ع امل��واد
الكيميائية ويت�سبب يف تغيري املزاج.
ون�صح الباحثون الن�ساء بتجنب
ت��ف��ري��غ ف�����ض�لات ال��ق��ط��ط ،وع��دم
تناول الطعام ب�أيدي غري مغ�سولة
يف مرحلة مبكرة من احلمل لأنها
ميكن �أن ت�سبب الإجها�ض �أو والدة

جنني ميت.
كما ك�شفت الدرا�سة �أن الن�ساء
احلوامل الالئي يربني احليوانات
الأليفة يجعلن �أبناءهن �أكرث عر�ضة
للإ�صابة مبر�ض الربو واحل�سا�سية،
ح��ي��ث �إن الأط���ف���ال ال��ذي��ن ول���دوا
يف ع��ائ�لات ك��ان��ت ت��رب��ي ك�لاب��ا �أو
ً
قططا ،خالل فرتة احلمل ،جعلت
�أبناءها �أكرث عر�ضة بخم�س �أو �ست
مرات للإ�صابة بالربو �أو ا�ضطراب
ال�صفري يف التنف�س ،وذلك يف عمر
ال�شهر ال��ث��اين ع�شر� ،أم���ا قابلية
�أولئك الأطفال للإ�صابة باحل�سا�سية
جت���اه ال��ك�لاب وال��ق��ط��ط ،فكانت
�أعلى بواقع �أربع مرات ،مقارنة مع
الأطفال الذين مل ترب عائالتهم �أي
حيوانات خالل وجودهم يف الرحم.
و�أو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون �أن ال��ف�ترة
املمتدة بني احلمل وال��ع��ام الثالث
للطفل ،مهمة ج���دًا ،لأن اجلهاز
امل��ن��اع��ي ل�ل�إن�����س��ان ي��ت��ط��ور فيها،
ب�شكل ملحوظ ،وحينما يتعر�ض
ال��ط��ف��ل مل���ادة م��ث�يرة للح�سا�سية،
خالل هذه الفرتة ،ف�إن تفاع ً
ال قد
يح�صل «ولتفادي الإ�صابة بالربو
لدى الأطفال ،يُن�صح بعدم تعري�ض
ال��ط��ف��ل ل��ل��ح��ي��وان��ات خ�ل�ال ف�ترة
احلمل �أو يف العام الأول».
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فوائد لغوية

علم البالغة
ال���ذك���اء ه��و ال�ب�راع���ة وامل��ه��ارة
ال��ف��ك��ري��ة ل��ل��ب�����ش��ر ،وال���ت���ي تتميز
بوظائف معرفية معقدة وم�ستويات
عالية من الدوافع والوعي الذاتي،
وميتلك الب�شر من خ�لال ذكائهم
ق���درات معرفية للتعلم و�صياغة
املفاهيم والفهم وتطبيق املنطق
والتفكري وال��ذاك��رة؛ مب��ا يف ذلك
القدرة على التعرف على الأمناط
وف��ه��م الأف���ك���ار والتخطيط وح��ل
امل�����ش��ك�لات وات����خ����اذ ال����ق����رارات
واالحتفاظ باملعلومات ،وا�ستخدام
اللغة للتوا�صل .ولقد حار العلماء
حول منبع هذا الذكاء؛ ففي حني
عرفه العامل �ستيفن هوكينغ ب�أنه:
«القدرة على التكيف مع التغيري».

فقد عرفه العامل جيلفورد ب�أنه:
«هدية بيولوجية تولد مع الإن�سان».
فمن كان منهما على حق؟ وهل
الذكاء فطري �أم مكت�سب؟!
يبدو �أن ال��ف��روق بني النا�س يف
اختبارات الذكاء هي يف جوهرها
نتيجة ل��ل��ف��روق��ات اجلينية التي
تنتقل من جيل �إىل جيل عن طريق
احلم�ض النووي « ،»DNAوذلك
مبالحظة �أننا ن�شرتك جمي ًعا يف
 %99.5للثالثة مليارات من �أزواج
احل��م�����ض ال���ن���ووي ال��ت��ي ل��دي��ن��ا ما
يعني �أن  19مليون فقط من �أزواج
احلم�ض النووي هي التي متيز بيننا
جين ًيا .وهو ما يوحي �أن الذكاء يكون
فطر ًيا� ،إذ عن طريق هذه الدرا�سات

مثلاً عرفنا �أن الأطفال الذين يتم
تبنيهم منذ الوالدة يكونون فيما بعد
مماثلني تقري ًبا لآبائهم البيولوجيني،
�ش�أنهم �ش�أن الأطفال الذين يربيهم
�آب��ا�ؤه��م البيولوجيون ،وعليه ف�إن
الآب��اء املتبنني و�أبناءهم بالتبني ال
ً
بع�ضا يف الذكاء.
ي�شبهون بع�ضهم
وقد تو�صلت درا�سات حديثة �أُجريت
على مئات الآالف من الأ�شخا�ص،
�إىل التعرف على اجلينات امل�س�ؤولة
عن تف�سري ح��وايل  %9من فروق
الذكاء بني النا�س.
ثمة نتيجة �أخ��رى مهمة ب�شكل
خا�ص ،هي �أن الت�أثري اجليني على
الذكاء الذي مت قيا�سه ،ي��زداد مع
م����رور ال��زم��ن ب��ح��وايل  %20يف

مرحلة الر�ضاعة� ،إىل  %40يف
مرحلة ال��ط��ف��ول��ة %60 ،يف �سن
الر�شد ،ولعل التف�سري املمكن هنا
�أن الأط��ف��ال يبحثون ع��ن جت��ارب
ترتبط وتنمو مع نزعاتهم اجلينية.
�إذن ال���ذك���اء ف��ط��ري وق����درات
الإن�سان العقلية تولد معه ،ورغم
ذلك ف�إن العقل يعمل دائ ًما على
اكت�ساب امل��ه��ارات وامل��ع��ارف من
البيئة ،والإن�����س��ان يت�أثر مبحيطه
ان��ط�لا ًق��ا م��ن �أ���س��رت��ه و���ص� اً
�ول �إىل
امل��ج��ت��م��ع ك��ام�ًل�اً ليكت�سب منهم
ال��ت��ج��ارب واخل�ب�رات ال��ت��ي تنتهي
ب��زي��ادة ال��ذك��اء عند الإن�سان تب ًعا
للم�ستوى االجتماعي الذي يعي�ش
فيه.

فكر خارج جامل بحدود

الصندوق

املجاملة تقليد اجتماعي �إيجابي ي�سهم
يف حت�سني العالقة بني النا�س ،ويق�صد بها
تلطيف الكالم واختيار العبارات وا لألفاظ
الرقيقة دون خروج عن مقت�ضيات العرف
االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ائ��د يف امل��ج��ت��م��ع ،وتلعب
ري ا يف تقوية وا�ستمرار
املجامالت دور اً كب ً
العالقات االجتماعية �سواء كانت عالقة
�صداقة �أو قرابة �أو زمالة �أو زواج.
خ�براء ال��ع�لاق��ات االجتماعية ي��ح��ذرون
م��ن امل��ب��ال��غ��ة يف امل��ج��ام�لات ل��ك��ي�لا تخرج
ع��ن �إط��اره��ا وت���ؤدي عك�س هدفها متا ًما،

وت ��ؤذي ال�شخ�ص ال��ذي ي�ستقبلها نف�س ًيا،
وبينوا �أن��ه رغم �أن الن�ساء يف�ضلن �سماع
كلمات ا لإط��راء التي ت�ؤكد ر�شاقتهن� ،إال
�أن م�س�ألة الوزن من ا لأمور احل�سا�سة التي
ال يجب التطرق �إليها خا�صة عند احلديث
مع املر �أة.
ويف كل ا لأح��وال ف��إن املجاملة يجب �أن
تكون يف �إطار ال�سلوك ا لإيجابي بني النا�س
لتح�سني ال��ع�لاق��ة بينهم ،ول��ك��ن يف ح��دود
العالقات االجتماعية املتعارف عليها بني
النا�س ودون اخلروج عن مقت�ضيات العرف
االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ائ��د يف املجتمع ح��ت��ى ال
تتحول �إىل جتاوز �شخ�صي ي�ؤدي �إىل �شكل
من �أ�شكال اخل�صومة بني النا�س.
وهناك خيط رفيع يف�صل بني املجاملة
وبني النفاق �أو الكذب ،ولكن على الرغم

صورة نقدية

شارك في نقد هذه الصورة أو
التعليق عليها ،وأرسل مشاركتك
إلى إيميل رسالة الجامعة قبل
نهاية دوام يوم األربعاء ،وسوف
يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

من ذلك ،ف�إن ال�شخ�ص املجامل ،حتى و �إن
ات�صف ب�صفة الذكاء االجتماعي ،فهو قد
يقع دون ق�صد يف مربع الكذب �أو املبالغة
مم��ا ي��ن��ع��ك�����س ���س��ل��ب� ًي��ا ع��ل��ى ���ص��ورت��ه �أم���ام
ا لآخرين ،لذلك يجب �أن تبقى املجاملة يف
حدود ،و �أن ال تزيد عن احلد املطلوب كيال
تتحول �إىل متلق ونفاق وهذا مرفو�ض.
احل��ك��م على �أداء ال�شخ�ص ي��ك��ون على
�أ�سا�س كفاءته و �إنتاجيته يف العمل ولي�س
على قدرته يف التملّق ،لأن و�صول مثل هذه
ال�شخ�صيات �إىل مبتغاها يعود بال�ضرر
على م�صلحة العمل .كما �أن �سبيلنا الوحيد
للخال�ص من هذا ال�سلوك هو تربية �أبنائنا
وتن�شئتهم وفق �سلوك ومعطيات تعترب �أن
ال��ع��م��ل وال��ك��ف��اءة ا لإن��ت��اج��ي��ة ه��م��ا الطريق
للتقدم والنجاح ولي�س التملق والنفاق.

تعد اللغة العربية واح��دة من �أغنى اللغات يف العامل ،ومن
ُق�سم علوم العربية �إىل علم
املعروف َكرثة علومها وت�شعبها ،وت َ
ال�صرف وعلم النّحو وعلم البالغة وعلم العرو�ض
اللغة وعلم ّ
والقوايف� ،إ�ضافة �إىل الأدب والأدب املقارن عند بع�ض الدار�سني.
البالغة علم جمايل يُعنى مبطابقة الكالم ملقت�ضى احلال،
وعنا�صر البالغة اللفظ واملعنى وت�أليف الألفاظ ال��ذي مينح
ريا� ،إىل جانب الدقة يف انتقاء الكلمات بح�سب
اجلمل قوة وت�أث ً
ح�سن
ي
فقد
النف�سي،
وميولهم
ال�سامعني
وحال
موا�ضع الكالم
َ
ُ
ا�ستخدام كلمة يف موقع ويُ�ستقبح يف مو�ضع �آخر.
اختلفت �آر�آء الباحثني والنُّقاد حول م�ؤ�س�س علم البالغة ،وقد
ري منهم على �أن م�ؤ�س�س علم البالغة هو عبدالقاهر
�أجمع كث ٌ
اجل��رج��اين ،يف حني ر�أى اب��ن خلدون �أن �أول من التفت �إىل
رجح طه ح�سني
ال�سكاكي ،يف حني َّ
�أ�سا�سيات علم البالغة هو ّ
ك ّفة اجلاحظ ور�أى �أ ّنه م�ؤ�س�س هذا العلم.
وب�صرف النظر عن االختالفات ،ف�إن �أ�شهر علماء البالغة
هم� :أبو عبيدة معمر بن املثنى� ،أبو عمر عثمان بن بحر اجلاحظ،
�أبو بكر الباقالين� ،أبو بكر عبد القاهر اجلرجاين وهو �صاحب
�أ�شهر و�أعظم كتابني يف تاريخ البالغة «�أ�سرار البالغة» و«دالئل
الإعجاز» ،وقد ارتبط الكتابان بالقر�آن الكرمي ،حيث كان الهدف
و�سم ّوه على امل�ؤلفات
من ت�أليفهما بيان �إعجاز القر�آن الكرمي ُ
الأُخرى ال�شعرية والنرثية.
يُق�سم علم البالغة العربية �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة هي علم
البيان ،وعلم املعاين ،وعلم البديع ،وكل علم من هذه العلوم
يُق�سم �إىل �أق�سام فرعية ت�شرتك جميعها يف وظيفة واحدة وهي
مطابقة الكالم ملقت�ضى احل��ال وجتميل الألفاظ كما ُذك��ر يف
تعريف علم البالغة.
 علم البيان :هو العلم الذي يمُ ّكن الإن�سان من التعبري عناملعنى ال��واح��د بطرق خمتلفة ،ويُق�سم �إىل احلقيقة واملجاز
والت�شبيه والكناية.
 علم املعاين :وهو العلم الذي يُعنى يف البحث يف تق�سيمالكالم �إىل جمل خربية وجمل �إن�شائية ،مع بيان الفرق بني
اجلمل اخلربية واجلمل الإن�شائية.
 علم البديع :وهو العلم ال��ذي يجمع بني اجلمال املعنوياملتعلق مبعاين الألفاظ ،وبني اجلمال اللفظي املتعلق ب�أ�شكال
الألفاظ �أو نطقها واختالفها يف املعنى �أو اتفاقها فيه ،وي�شتمل
واملح�سنات املعنوية
املح�سنات اللفظية كاجلِ نا�س وال�سجع،
على
ّ
ّ
مثل التورية والطباق واملقابلة وح�سن التعليل واملبالغة ،ولكل منها
تف�صيالت ال م�ساحة لذكرها هنا.
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«الجامعة» تعتمد خطة للوقاية من مرض «كورونا المستجد»

الريا�ض :عبدالرحمن املن�صور
اع��ت��م��د م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر ،اخل��ط��ة
التنفيذية للتوعية وال��وق��اي��ة من
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،لتبد�أ
اجلامعة يف تنظيم احلملة التوعوية

للتعريف مب��ر���ض ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد «.»MERS-COV
وق����ال امل��دي��ر ال��ع��ام التنفيذي
للمدينة الطبية اجلامعية الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ع��م��ر� :إن خطة
التوعية للحاالت الطارئة يف املدينة

الطبية اجلامعية يتم حتديثها مع ما
ي�صدر من مركز مكافحة الأمرا�ض
املعدية ال�سعودي «وق��اي��ة» ووزارة
ال�صحة ،م�ؤكداً �أن الهدف الرئي�س
م���ن احل��م��ل��ة م���واج���ه���ة امل��خ��اط��ر
امل��ح��ت��م��ل��ة م��ن ه���ذا ال��ف�يرو���س يف

اململكة ال �سمح اهلل من خالل اتخاذ
اجراءات ا�ستباقية احتياطية.
م��ن جهتها� ،أف���ادت مدير �إدارة
مكافحة ال��ع��دوى باملدينة الطبية
اجل��ام��ع��ي��ة ه��ي��ف��اء ال��ط��ل��ح��ي �أن���ه
مت اع��ت��م��اد ع���دد م��ن الإج�����راءات
االح�ترازي��ة ال�لازم��ة للتوعية حول
املر�ض وطرق انتقاله ت�ضمنت و�ضع
خطة اال�ستعداد املنا�سبة ،والت�أكد
من توفر و�سائل الوقاية ،وتدريب
من�سوبي اجل��ام��ع��ة ح���ول ال��ط��رق
ال�صحيحة ال�ستخدامها ،عالوة على
�إع��داد و تنفيذ حمالت توعوية يف
الكليات ومرافق اجلامعة ت�ستهدف
م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة و ط�لاب��ه��ا و
زواره��ا .وقالت� :إن �إدارة مكافحة
العدوى �شرعت يف اط�لاق اخلطة
املعتمدة للطوارئ وتطبيق املعايري
املتبعة م��ع احل���االت امل�شتبه فيها
ب�شكل ���ص��ارم بوا�سطة ممار�سي
مكافحة ال��ع��دوى يف جميع نقاط
ال��دخ��ول للمدينة الطبية ومتابعة

مركز التميز يكرم «سفراء الواعدين»
في التدريس الجامعي
د .الكثيري :يهدف البرنامج إلعداد واعدين مدركين أن التدريس علم له مبادئ وإجراءات
د .العبيكان :االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والطلبة هو مما يصبو إليه هذا البرنامج الواعد
د .الحزامي :األسس العلمية لمتطلبات البرنامج ساعدتني على تغيير ممارساتي  180درجة
د .الحمداني :أصبحت أكثر إدراكًا ألثر وقيمة استراتيجيات التدريس عند تطبيقها
د .المشعل :أصبحت االستراتيجيات التعليمية جزءا من تدريسي وال يمكنني االستغناء عنها
ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز يف التعلم
وال��ت��ع��ل��ي��م ح��ف��ل ت���ك���رمي ���س��ف��راء
ال���واع���دي���ن وت��ق��ل��ي��ده��م ����ش���ارات
ال�ب�رن���ام���ج ،وذل����ك ي���وم اخلمي�س
1441/6/5هـ ب��ح�����ض��ور م��دي��ر
امل��رك��ز ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود ال��ك��ث�يري
وم�ست�شارة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتورة مرمي
ترك�ستاين.
ترحيب وتهنئة
ب��د�أ احلفل بكلمة ترحيبية من
ال���دك���ت���ورة رمي ال��ع��ب��ي��ك��ان م��دي��رة
ال�برن��ام��ج ،رحبت فيها باحل�ضور
وه����ن�����أت ال�����س��ف��راء ب��اج��ت��ي��ازه��م
ملتطلبات الربنامج واحل�صول على
���ش��ارة ال�سفري امل��م��ار���س وه���م :د.
ن��وف احل��زام��ي م��ن كلية الآداب،
د .خلود امل�شعل من كلية الرتبية،
د .فهد احل��م��داين م��ن كلية علوم
احل��ا���س��ب التطبيقي ،ث��م قدمت
�شرحا عن برنامج �سفراء الواعدين
ً
ومراحله ور�سالته التي تكمن يف
دعم جمتازي برنامج الواعدين يف
التدري�س اجلامعي حلمل ر�سالة
ت��ط��وي��ر العملية التعليمية على
م�ستوى اجلامعة.
املتطلبات واملهام
ك��م��ا حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة خ��ول��ة
الدوي�ش م�ست�شارة الربنامج ،عن
متطلبات وم��ه��ام ال�برن��ام��ج مثل
ح�ضور اللقاءات ال��دوري��ة ،ح�ضور
ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش ع�بر الإن�ترن��ت،
�إع����داد وت��ق��دمي حلقات النقا�ش،
وتقدمي اال�ست�شارات التعليمية التي
تهدف �إىل ت�شجيع �أع�ضاء الربنامج
على اال�ستمرارية يف حتقيق �أف�ضل
املمار�سات التعليمية ونقل الأث��ر

جتربته يف برنامج �سفراء الواعدين
بقوله� :أ�صبحت �أك�ثر �إدراك���اً لأثر
وقيمة ا�سرتاتيجيات التدري�س عند
تطبيقها ،وقد احتلت ا�سرتاتيجية
الف�صل املقلوب احليز الأك�ب�ر يف
التطبيق حيث نقلت ال��ط�لاب من
ممار�سة التذكر والفهم �إىل التطبيق
والتحليل.

لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.
ممار�سات متميزة
بدورها حتدثت د .نوف احلزامي
عن مدى ت�أثري الربنامج على �أدائها
يف تطبيق املمار�سات التعليمية؛
على �سبيل امل��ث��ال تفعيل منتدى
ال��ن��ق��ا���ش الإل���ك�ت�روين وف���ق �أ�س�س
علمية مرجعية �أدى �إىل ارت��ف��اع
م�ستوى النقا�ش الإلكرتوين لأعلى
درجة ومت ربط النقا�ش االفرتا�ضي
مع ما يتم مناق�شته فعل ًيا يف القاعة.
وقالت �إن اتباع الأ�س�س العلمية
ل��ذل��ك ق��د غ�ير مم��ار���س��ت��ي 180
درج��ة .كما �أ�شارت �إىل ميزة كون
النقا�شات موثقة يف من�صة البالك

ب���ورد الإل��ك�ترون��ي��ة� ،إ���ض��اف � ًة �إىل
جتربتها يف البحث عن �أ�س�س علمية
يف تطبيق �أدوات �سالمل التقدير
وال��ت��ي ب��دوره��ا �أث���رت جتربتها يف
تطبيق ذلك.
الف�صل املقلوب
وحتدثت د .خلود امل�شعل عن �أثر
الربنامج على ممار�ساتها التعليمية
ال��ذي امتد خ��ارج �أ���س��وار اجلامعة
من خالل �إقامتها لور�شة عمل حول
تطبيق تلك اال�سرتاتيجيات التي
تناولها ال�برن��ام��ج يف تعليم علوم
القران الكرمي.
كما علق د .فهد احلمداين من
كلية علوم احلا�سب التطبيقي عن

عضوية سفراء الواعدين

يتم احل�صول على ع�ضوية «�سفراء الواعدين» بعد اجتياز املتقدمني
يف ب��رن��ام��ج ��س�ف��راء ال��واع��دي��ن للمتطلبات واع�ت�م��اد اللجنة العلمية
لتقاريرهم ،وت�ستمر �صالحية الع�ضوية ل�سفراء ال��واع��دي��ن مل��دة 18
�شهرًا من تاريخ احل�صول عليها ،وميكن جتديد الع�ضوية من خالل
�إعادة تقدمي املتطلبات واعتمادها.
يتيح الربنامج فئتني من الع�ضوية :ع�ضوية فئة «ممار�س» ويح�صل
ّ
املتقدم عند اجتيازه للمرحلة الأوىل من الربنامج ،وع�ضوية فئة
عليها
ّ
املتقدم بطلب الع�ضوية للمرة الثانية �أو �أكرث.
«خبري» ويح�صل عليها

برنامج نوعي رائد
م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أ����ش���ادت د .م��رمي
ترك�ستاين م�ست�شارة وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
ب��ج��ه��ود م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز يف التعلم
والتعليم يف تبني مثل هذه الربامج
النوعية الرائدة يف اجلامعة ،و�أكدت
على م�س�ؤولية �سفراء الواعدين يف
نقل الأثر و�إح��داث التغيري النوعي
ل���دى زم�لائ��ه��م م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س يف اجلامعة.
�شكر وتكرمي
يف نهاية احل��ف��ل ق��دم الدكتور
�سعود الكثريي مدير مركز التميز
يف التعلم والتعليم وامل�شرف العام
على الربنامج� ،شكره للدكتورة رمي
العبيكان والدكتورة خولة الدوي�ش
على �إدارة الربنامج ومتابعته و�أ�شاد
بتميز جهود امل�شاركني وما و�صلوه
م��ن م�ستوى متميز يف التدري�س
اجلامعي وال��ذي يعود �إىل الوعي
والإدراك ب�أهمية �إج��راءات و�آليات
ال��ت��دري�����س ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �أ���س�����س
ومناهج علمية ،ثم تال ذلك تكرمي
امل�شاركني ب�شهادات «تقدير و�إجناز»
و�شارات تَقلّدها ال�سفراء الواعدون.
وملزيد من املعلومات حول برنامج
�سفراء الواعدين يرجى التوا�صل مع
مركز التميز celt@ksu.edu.sa

جميع احل���االت امل�شتبه فيها من
البداية حتى ظهور النتائج املخربية،
م�ؤكد ًة على �أنه مت تطبيق ال�سيا�سات
والإجراءات الوقائية واملعتمدة دولياً
لأي حالة م�شتبه فيها بعد الفرز
ال��ب�����ص��ري ك��ت��ق��دمي ال��ق��ن��اع ال��واق��ي
ل��ل��وج��ه ث��م ت��وج��ي��ه احل��ال��ة لعيادة
الأم���را����ض التنف�سية اخل��ارج��ي��ة
واخل��ا���ص��ة بالتعامل م��ع مثل هذه
احل����االت وامل��ج��ه��زة وف���ق املعايري
املعتمدة دول��ي�اً يف جم��ال مكافحة
ال��ع��دوى لتقييم احل��ال��ة بوا�سطة
الطبيب املخت�ص ف�ض ً
ال عن �أخذ
العينات يف غرفة ذات �ضغط �سلبي
ثم �إر�سالها للمخترب املركزي و�إدخال
احل��ال��ة يف ن��ظ��ام ح�صن املرتبط
بوزارة ال�صحة واخلا�ص بالتبليغ عن
حاالت اال�شتباه بالأمرا�ض املعدية
ومتابعة النتائج ح��ال ظهورها من
املخترب املركزي.
و�أ����ض���اف���ت �أن����ه ي��ت��م يف ع��ي��ادة
الإن��ف��ل��ون��زا توجيه املر�ضى ح�سب

احلالة وتقييم الطبيب للعزل املنزيل
�أو للعزل داخل امل�ست�شفى يف غرف
ال�ضغط ال�سالب املجهزة ملثل هذه
احل��االت ،وتع ّرف احل��االت امل�شتبه
بها ح�سب معايري وزارة ال�صحة
ب�أنها كل حالة تعاين من �أعرا�ض
تنف�سية ح���ادة مب��ا فيها احل���رارة
وال�سعال و�ضيق التنف�س وقادمة
من ال�صني يف خالل  14يو ًما «فرتة
احل�ضانة للفريو�س».
بدورها �أكدت امل�ست�شار الإعالمي
مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة
عهود ال�شهيل على حر�ص معايل
مدير اجلامعة على توعية الطالب
ومن�سوبي اجلامعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س والإداريني و�إطالعهم على
ك��ل م��ا ي�ستجد ح��ول وب���اء ك��ورون��ا
امل�ستجد ،ومتابعة معاليه للخطة
التوعوية املعتمدة ،بالإ�ضافة �إىل
ب��رن��ام��ج ت���دري���ب ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة
للوقاية والتعريف ال�شامل مبر�ض
كورونا امل�ستجد.

برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

«العلوم» تكرم طالب
وطالبات التدريب
الخارجي لصيف 2019

كرمت كلية العلوم الطالب والطالبات امل�شاركني يف برنامج التدريب
ال�صيفي اخل��ارج��ي ل�صيف  ،2019وذل��ك برعاية وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي ،حيث مت تدريب
طالب وطالبات الكلية يف عدد من اجلامعات العاملية واملراكز البحثية
يف اململكة املتحدة و�إيطاليا ورو�سيا وماليزيا.
�أقيم احلفل يف قاعة الت�شريفات بكلية العلوم ،وت�ضمن عر�ضاً
موجزاً للطالب والطالبات الذين �أمتوا التدريب ال�صيفي� ،شرحوا
فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بع�ض التجارب
العلمية مع تف�سري النتائج التي ح�صلوا عليها ،كما عربوا عن امتنانهم
للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفر�صة التي �أك�سبتهم الكثري من
املهارات خالل فرتة التدريب.
�أعقب ذلك كلمة راعي احلفل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،حيث قدم �شكره لكلية العلوم ولطالب وطالبات الكلية
على ما يقدمونه من �إجنازات ملمو�سة يف جمال التدريب والأبحاث
العلمية.
ويف ختام احلفل ك��رم ال��دك��ت��ور حممد النمي وال��دك��ت��ور نا�صر
الداغري عميد كلية العلوم طالب وطالبات كلية العلوم امل�شاركني يف
التدريب ال�صيفي اخلارجي ل�صيف  ،2019وعلى �صعيد مت�صل ثمن
عميد كلية العلوم الدكتور نا�صر الداغري للدكتور حممد النمي وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية دعمه وحر�صه على متابعة
وت�شجيع ما ي�سهم يف خدمة الطالب والطالبات وتقدميه ما ميكن من
جهود لتذليل كل العقبات يف �سبيل �إجناح مثل هذه الربامج التدريبية.

التسجيل بمسابقة الروبوت بهندسة المزاحمية

تنظم كلية الهند�سة التطبيقية بفرع جامعة امللك �سعود يف «املزاحمية»
ال��دورة الأوىل مل�سابقة الكلية التطبيقية للروبوت ،وذلك يوم الثالثاء 7
�شعبان 1441هـ املوافق  31مار�س 2020م .وتنق�سم هذه امل�سابقة اىل
حمورين :الأول م�سابقة تتبع اخلط «،»Line Follower Challenge
الثاين حتدي املتاهة « ،»Maze Challengeويبد�أ الت�سجيل اليوم الأحد
 15جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  9فرباير 2020م وي�ستمر حتى يوم
اخلمي�س  10رجب 1441هـ املوافق  5مار�س 2020م.

العدد  - 1364الأحد  15جمادى الآخرة 1441هـ املوافق  9فرباير 2020م

تسريب ميزات جهاز «سوني  »PS5الجديد

ك�شفت ت�سريبات عن املزيد من
التفا�صيل حول �أهم ميزة لأجهزة
 PS5اجلديدة من �سوين� ،إذ من
املفرت�ض �أن حتتوي كل من Xbox
 Series Xو PS5على املكونات
العتادية ا لأ�سا�سية نف�سها من
وح��دة املعاجلة امل��رك��زي��ة ووح��دة
م��ع��اجل��ة ال��ر���س��وم��ات ،و���س��ت��ق��دم
املن�صتان �أدا ًء مم��اث� ً
لا  ،لكن قد
ي��ك��ون ل��دى ���س��وين م��ي��زة متفوقة
على  Xboxعندما يتعلق ا لأمر
ب�سرعة التخزين ،وذل��ك بالرغم
من �أن كال اجلهازين �سيحتويان
ع��ل��ى حم��رك��ات �أق���را����ص �صلبة
�سريعة.
وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن �أن �سوين
ومايكرو�سوفت مل تتحدثا علناً
ع���ن م���ق���دار م�����س��اح��ة ال��ت��خ��زي��ن
امل��دجم��ة يف ك��ل م��ن�����ص��ة� ،إال �أن

�سوين ك�شفت �أنها تعيد التفكري
يف طريقة تثبيت اللعبة من �أجل
حت���ري���ر �أك��ب�ر م�����س��اح��ة ت��خ��زي��ن

مم���ك���ن���ة .ويف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه،
���س��ت�����س��م��ح امل��ن�����ص��ات اجل���دي���دة
بتجربة �أكرث ثرا ًء يف الر�سومات

والأل��ع��اب ،و�سيدعم جهاز PS5
�أقرا�ص ب�سعة  100جيجابايت،
لذا ال تفاج�أ بر �ؤية �ألعاب PS5

تطبيقات لمراقبة أجهزة أطفالك
عندما تقرر ���ش��راء هاتف ذكي
جديد� ،أو حا�سوب لوحي لطفلك،
ي��راودك بع�ض القلق حول املحتوى
ال��ذي قد ي�شاهده على الإنرتنت،
بالإ�ضافة �إىل خطورة ق�ضاء معظم
�ساعات يومه على اجلهاز وهو ما
قد يُ�سبب له الكثري من الأ�ضرار.
فيما ي��ل��ي  4تطبيقات ت�سهل
عليك مراقبة �أجهزة الأطفال:
 ت��ط��ب��ي��ق :Net Nannyي�ستخدم تطبيق Net Nanny
الذكاء اال�صطناعي حلظر املحتوى
امل�شكوك فيه قبل �أن ي��راه طفلك،
وميكن للتطبيق فلرتة مواقع ويب
معينة وم��راق��ب��ة الن�شاط الرقمي
لطفلك ،كما ميكنه مراقبة وتقييد
وقت ال�شا�شة ،وتقوم ميزة «موجز
العائلة»  Family Feedاملوجودة
بالتطبيق بالإبالغ عما يبحث عنه
طفلك عرب الإن�ترن��ت والتطبيقات
التي ي�ستخدمها ،كما ميكنها تنبيهك
�إىل حم��ت��وى مثل امل���واد الإب��اح��ي��ة
والأ�سلحة واملخدرات.
 ت��ط��ب��ي��ق  :Barkي��ت��ي��ح لكتطبيق  Barkمراقبة الن�صو�ص
ور���س��ائ��ل ال�بري��د الإل��ك�تروين التي

ت�صل �إىل جهاز طفلك� ،إىل جانب
حمتوى موقع يوتيوب وتطبيقات
التوا�صل االجتماعي بح ًثا عن �أي
حمتوى م�شكوك فيه قد يبحث عنه
طفلك �أو ي�شاهده .وير�سل التطبيق
تنبيهات لأولياء الأمور �إذا اكت�شف
ع�لام��ات للتنمر الإل���ك�ت�روين� ،أو
حمتوى غري منا�سب.
 ت��ط��ب��ي��ق :Goya-Moveيركز تطبيق  Goya-Moveعلى

م��ع ح��ل��ول �شهر ف�براي��ر ،توقف
تطبيق «وات�����س��اب» ع��ن العمل يف
ماليني الهواتف الذكية ،العاملة
بن�سخ �أقدم من �أنظمة الت�شغيل يف
هواتف «�أبل» و»�أندرويد».
وتفاج�أ عدد كبري من م�ستخدمي
التطبيق بر�سالة �سوداء عند فتح
ال��ت��ط��ب��ي��ق ،ت��ق��ول �إن «وات�����س��اب»
ال ي��دع��م ه���ذا ال��ه��ات��ف ،وتن�صح
باالنتقال لهاتف �آخ��ر .ول��ن يعمل
تطبيق ال�ترا���س��ل ال��ف��وري ال�شهري
مع الهواتف التي تعمل ب�إ�صدارات
قدمية اب��ت��داء م��ن ال�سبت ،وذل��ك
ن��ظ��را لإج����راء حت��دي��ث م��ه��م على
«وات�ساب»  .و�إىل جانب جمموعة
كبرية من الهواتف العاملة بنظامي
«�آن���دروي���د» و« ،»iOSف���إن �أجهزة
«ويندوز» قد خ�سرت منذ الآن ميزة
ت�شغيل التطبيق هي الأخرى.
وعند فتح التطبيق يف الهواتف
ال��ق��دمي��ة غ�ير امل��دع��وم��ة ،ظهرت
�شا�شة �سوداء كتب فيها« :ال ت�ستطيع
ا�ستخدام وات�ساب على هذا الهاتف
بعد الآن ،لأن وات�ساب ال يدعمه.
ا�ضغط هنا للح�صول على معلومات
حول االنتقال لهاتف �آخ��ر مدعوم

م��ن وات�����س��اب» .وان��ت��ق��د ع���دد من
امل�ستخدمني ط��ري��ق��ة «وات�����س��اب»
ب ��إج��ب��ار امل�ستخدمني على �شراء
هواتف ج��دي��دة ،و�إي��ق��اف التطبيق
على الهواتف القدمية ،التي ال يزال
ي�ستخدمها املاليني حول العامل.
وبالن�سبة لهواتف «�آيفون» ،ف�إن
«وات�ساب» توقف عن العمل يف �أي

مراقبة الن�شاط البدين للطفل �أكرث
م��ن ن�شاطه على الإن�ترن��ت ،ملنعه
من االلت�صاق بهاتفه ط��وال اليوم.
ويتيح للوالدين قفل تطبيقات معينة
حتى يقوم طفلهم بعدد معني من
اخلطوات �أو يكمل تنفيذ قائمة من
املهام.
وميكن للوالدين � ً
أي�ضا تعيني وقت
«تعتيم»  Blackoutليقوم الطفل
بحل واجباته املدر�سية �أو ق�ضاء

م��زي��د م��ن ال��وق��ت م��ع الأ����س���رة �أو
الذهاب �إىل النوم .ويكلف التطبيق
« »1.99دوالر �شهر ًيا للطفل الأول
ودوالر واح���د ���ش��ه��ر ًي��ا ل��ك��ل طفل
�إ�ضايف.
 تطبيق  :Family Linkيتيحل��ك تطبيق  Family Linkمن
غوغل �إن�شاء ح�ساب جوجل لطفلك
«�إذا كان عمره �أقل من  13عا ًما» مع
�إمكانية الو�صول �إىل معظم خدمات
غوغل ،مبا يف ذلك :الربيد وتطبيق
ال�صور ،ويتيح لأولياء الأم��ور تتبع
ح�ساب غوغل اخلا�ص ب�أطفالهم
و�إر���ش��اده��م �إىل املحتوى املنا�سب
لعمرهم .كما ميكن للوالدين � ً
أي�ضا
قبول �أو رف�ض التطبيقات التي يريد
�أطفالهم تنزيلها .ويقدم التطبيق
تو�صيات ل�ل�آب��اء ح��ول التطبيقات
التي ميكن تنزيلها والتي ير�شحها
امل��ع��ل��م��ون ،وال��ت��ي ميكن للوالدين
�إ�ضافتها مبا�شرة �إىل هاتف الطفل.
بالإ�ضافة لأدوات حتكم للوالدين
مثل ح���دود وق��ت االن��ت��ظ��ار وقفل
الهاتف لوقت العائلة ،وتتبع املوقع
اجلغرايف.
امل�صدرalarabiya :

برسالة سوداء« ..واتساب» يودع ماليين الهواتف

جهاز يدعم الإ�صدار  8من ،iOS
�إال �أن عددًا من الهواتف قادر على
التحديث ل�ل�إ���ص��دار  9م��ن نظام
الت�شغيل للتمتع بخدمات التطبيق،
وهي �آيفون  ،6و 6بل�س ،و� 5سي،
و�آي��ف��ون  ،5و� 4إ���س .وفيما يتعلق
ب��آي��ف��ون  4والإ����ص���دارات الأق���دم،
ف�إنها لن تكون قادرة على التحديث،

و�ستخ�سر دعم «وات�ساب».
�أم����ا ال��ه��وات��ف ال��ع��ام��ل��ة بنظام
الت�شغيل «�آن���دروي���د» ،ف����إن توقف
«وات�ساب» �سي�شمل الأجهزة العاملة
ب��إ���ص��دار �أق���دم م��ن  ،4.0.3ال��ذي
ط��رح �سنة  ،2011وي��ع��رف با�سم
«�آي�س كرمي �ساندويت�ش».
امل�صدرskynewsarabia :

تقنية
امل�ستقبلية قد ت�شغل م�ساحة �أكرب
من �ألعاب .PS4
ك��م��ا �أ����ش���ار ت�����س��رب �إىل �أن
جمموعات م��ط��وري  ،PS5التي
ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا ك���ب���ار امل���ط���وري���ن،
حتتوي على  1تريابايت من �سعة
حمركات �أقرا�ص احلالة ال�صلبة
 ،SSDمم���ا ق���د ي��ك��ون م ��ؤ���ش��ر اً
على احلد ا لأدنى مل�ساحة تخزين
الإ����ص���دارات النهائية م��ن PS5
اجل��دي��د ،فيما ق��ال تقرير �آخ��ر
منف�صل �إن ���س��وين ت��ع��م��ل على
تقدمي ما ي�صل �إىل  2تريابايت
من ال�سعة التخزينية.
ويف حني �أن حمركات الأقرا�ص
ال�����ص��ل��ب��ة � SSDأ���ص��ب��ح��ت غري
مكلفة �إىل ح��د ك��ب�ير ،غ�ير �أنها
ال تزال �أغلى بكثري من حمركات
الأقرا�ص ال�صلبة  .HDDويتعني
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على �شركة �سوين �إيجاد التوازن
ال�صحيح� ،إذ ي��ح��ت��اج ال�لاع��ب��ون
�إىل الكثري من م�ساحة التخزين
ال�سريع على املن�صة ،وال��ت��ي ال
ي��ج��ب �أن ت��ك��ون م��ك��ل��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة
بالن�سبة لالعبني.
ي��ذك��ر �أن �شهر يناير ق��د جاء
وذه��ب دون �إع�لان �شركة �سوين
ع����ن ح�����دث PlayStation
 Meeting 2020امل��رت��ق��ب،
والذي يعتقد كثري من النا�س �أنه
�سيحدث يف �شهر فرباير .2020
وذكرت التقارير �أن ال�شركة تعتزم
الك�شف عن املن�صة اجلديدة يف
وقت مبكر من ال�شهر ،وهو �أمر
غري ممكن يف الوقت احلايل .ويف
ظل ذل��ك ،يبدو �أن نهاية فرباير
هي �أف�ضل رهان لك�شف النقاب
عن جهاز .PS5

شاحن واحد لكل هواتف
العالم ..الحلم يقترب «رسميًا»

فيما ميكن اعتبارها �أول خطوة ر�سمية على طريق حتقيق
حلم ط��ال انتظاره ،و�إن ج��اءت من ق��ارة واح���دة ،واف��ق الربملان
الأوروبي ب�أغلبية كبرية ،م�ؤخراً ،على قرار ي�ؤدي �إىل �إجبار �شركات
التكنولوجيا على ا�ستخدام نوع واحد فقط من ال�شواحن.
ويريد امل�شرعون يف الربملان الأوروبي توفري �شاحن واحد ميكن
ا�ستخدامه بالهواتف مبختلف العالمات التجارية و�أنواع الأجهزة.
كما يدعو القرار امل�س�ؤولني املعنيني يف االحتاد �إىل درا�سة الطرق
الكفيلة بزيادة عدد الكابالت و�أجهزة ال�شحن املُعاد تدويرها،
و�ضمان عدم �إجبار العمالء ب�شراء �شاحن مع كل جهاز جديد ،وفق
ما نقل موقع «�سي �إن �إن».
وكانت تقارير �إعالمية �سابقة ك�شفت �أن االحتاد الأوروب��ي قد
يجرب �شركة «�أبل» الأمريكية على تغيري �شاحن هاتفها «�آيفون» مرة
�أخرى ،حتى ي�صبح م�شرت ًكا ومتنا�س ًبا مع جميع الهواتف الذكية.
وقال موقع «�سكاي نيوز» الربيطاين �إنه على الرغم من توجيه
�شركات التكنولوجيا يف ال�سابق للعمل معا لتطوير �شاحن عاملي
«موحد» �إال �أن امل�س�ؤولني يف االحتاد الأوروبي يقولون «�إن االتفاقات
الطوعية بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف ال�صناعة مل حتقق النتائج
املرجوة».
ووف ًقا مل�س�ؤويل االحتاد الأوروبي ،ف�إن التغيريات �ستجعل حياة
العمالء «�أ�سهل ،وت�ساعد البيئة» ،حيث ت�شري التقديرات �إىل
�أن ال�شواحن القدمية تولد �أكرث من � 51ألف طن من «النفايات
الإلكرتونية» كل عام.
ي�شار �إىل �أنه طاملا دعا االحتاد الأوروبي �إىل توحيد ال�شواحن
بني �شركات التكنولوجيا ،فيما كانت �شركة «�أب��ل» تنتقد الأم��ر،
وتقول �إن فر�ض قانون من هذا النوع من �ش�أنه �أن «يخنق االبتكار
وي�ضر بالبيئة وي�سبب ا�ضطرابا ال لزوم له للم�ستخدمني».
وقالت «�أبل» يف بيان �سابق «مت �شحن �أكرث من مليار جهاز من
�أجهزة �أبل ،املعتمدة على ال�شاحن احلايل ،نريد الت�أكد من �أن �أي
ت�شريع جديد لن ي�ؤدي �إىل �أي ا�ضطراب لعمالئنا».
امل�صدرskynewsarabia :
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جامعات عالمية

اعتماد ًا على تقنية «احل�رشة العقيمة»

باحثون بجامعة كورنل
يطلقون عثًا معدال وراثيًا
عث امللفوف من الآفات الزراعية ال�ضخمة ،لأنه يتغذى على حما�صيل
ريا املبيدات احل�شرية ،ما ي�سبب خ�سارات �سنوية تزيد
كثرية ،ويقاوم كث ً
عن  5مليارات دوالر.
لكن ذلك قد يتغري قري ًبا� ،إذ طور فريق دويل من البحاثة �ساللة
معدلة وراث ًيا خلف�ض �أعداد عث امللفوف بطريقة م�ستدامة ،ثم ن�شروها
يف الطبيعة للمرة الأوىل .ن�شر الفريق درا�ستهم يف جملة فرونتريز �إن
بيو�إجننريجن �آند بيوتكنوجلي ،وذكروا فيها �أنهم عدلوا جينات العث حتى
عندما تتكاثر ذكور ال�ساللة مع �إناثها ،متوت الإناث خالل طور الريقة.
غري �أن الذكور �سينجون ويتكاثرون مرة �أخرى مع الن�سبة املتبقية من
ً
انخفا�ضا يف �أعداد العث
الإناث ،و�ستتكرر العملية عدة مرات م�سببة
الإجمالية.
و�صرح �آنثوين �شلتون باحث جامعة كورنل يف بيان �صحايف «يعتمد
بحثنا على تقنية احل�شرة العقيمة التي ط��ورت يف خم�سينات القرن
املا�ضي ،ومتثل الهند�سة الوراثية و�سيلة �أكرث كفاءة للح�صول على النتائج
ذاتها» .قبل �إطالق العث يف الطبيعة ،ميزها الباحثون مب�سحوق متوهج،
ما مكنهم من تتبعها ملراقبة �سلوكياتها عندما تتفاعل مع العث غري
املعدل وراث ًيا ،ف�شاهدوا نتائج باهرة ،و�صرح �شلتون خالل البيان «عندما
�أطلقت الذكور املعدلة وراث ًيا يف الطبيعة ،ت�صرفت على نحو م�شابه
للذكور الأخرى من حيث امل�سافة املقطوعة ومهارات البقاء».
ريا عند ن�شرها يف الطبيعة،
لكن الكائنات املعدلة وراث ًيا تثري قل ًقا كب ً
فرمبا تخلف �آثا ًرا غري متوقعة على الكائنات ذاتها �أو على املنظومة البيئية
ب�أكملها .يثق �شلتون بهذه اخلطوة على الرغم من املخاوف املحيطة بها،
�إذ �صرح ملر�صد امل�ستقبل «ما مييز هذه التقنية �أنها م�صممة لنوع حمدد،
فلن يتكاثر عث امللفوف املعدل �إال مع �إناث النوع ذاته ،ولن تت�أثر بذلك
الكائنات احلية املفيدة ،كامللقحات وح�شرات املكافحة احليوية املفيدة».
و�أ�ضاف �شلتون «لن تق�ضي التقنية على عث امللفوف ب�أكمله لأن املورثة
تختفي بعد عدة �أجيال ،لذلك �سيبقى هذا النوع موجودًا يف الطبيعة».

طريقة جديدة لتحسين أداء
روبوتات الرعاية الصحية

تباعا �أهمية الروبوتات كجزء �أ�سا�سي من الرعاية ال�صحية،
تزداد
ً
ويف هذا الإطار ،طور باحثون يف اليابان طريقة جديدة لتح�سني التحكم
بروبوتات الرعاية ال�صحية ،ت�ساعد ال��روب��وت على حماكاة حركات
املمر�ضني الب�شر �أثناء حمل املري�ض ورفعه وحتريكه.
ون�شر الباحثون نتائج درا�ستهم يف جملة �أوتوماتيكا �سينيكا ،و�شارك
يف ت�أليفها �ساتو�شي �أوينو من ق�سم الهند�سة امليكانيكية وت�شاجنان جياجن
الأ�ستاذ امل�ساعد يف الهند�سة امليكانيكية يف جامعة ريت�سوميكان اليابانية.
وق��ال ت�شاجنان جياجن «�أ�صبح نق�ص مقدمي الرعاية يف الأع��وام
الأخ�يرة م�شكلة اجتماعية خطرية نتيجة النخفا�ض معدل ال��والدات
وارتفاع معدالت الأعمار».
وتُ�ستخدم روبوتات الرعاية ال�صحية يف تقدمي خدمات متري�ضية يف
مرافق �صحية عدة حال ًيا ،ولكن يحد من انت�شار ا�ستخدامها على نطاق
وا�سع قيود عدة� ،إذ تخ�ضع -مثلاً  -الروبوتات امل�س�ؤولة عن رفع املري�ض
من ال�سرير �إىل الكر�سي لإ�شراف مبا�شر من املمر�ض الب�شري ،للحد
من ت�أثري م�شكلة االحتكاك ،وقد يت�سبب وزن املري�ض يف توقف ذراعي
الروبوت يف منت�صف احلركة.
وللتغلب على تلك العقبة ،طور الباحثون طريقة جديدة للتحكم بحركة
ذراع الروبوت ،وف ًقا ملحاكاة حا�سوبية ،للو�صول �إىل و�ضع �آمن ومريح
دون احلاجة �إىل تعوي�ض االحتكاك احلا�صل بني متلقي الرعاية و�أذرع
الروبوت.
وق��ال جياجن �إن «ق��وى االحتكاك ال ميكن جتاهلها يف التطبيقات
الواقعية� ،إذ ي�ؤثر ذلك على �أداء الذراعني حلركات الإم�ساك والرفع ،ويف
طريقتنا اجلديدة نوظف االحتكاك ال�سكوين �أثناء الإم�ساك والرفع اً
بدل
من تعوي�ض قوى االحتكاك».
عن�صر يف حالة �سكون .وعمل
واالحتكاك ال�سكوين هو ما يُبقي �أي
ٍ
الباحثون على تطبيق فكرة االحتكاك ال�سكوين على عن�صر روبوتي ذي
و�صلتني ،يعادل اليد الب�شرية� ،إذ افرت�ض الباحثون �أن الذراع الروبوتية
تعمل انطال ًقا من حالة االحتكاك ال�سكوين ،ويعمل ج�سم املري�ض على
�أنه العن�صر الذي ي�سبب االحتكاك للذراع وبالتايل مينعها عن احلركة.
ثم برجموا ال���ذراع الروبوتية على احلفاظ على حالة ال�سكون بني
الروبوت واجل�سم ،وبالتايل احلفاظ على راحة املري�ض ،ليحظى بتجربة
�آمنة ومريحة ،وال يحتاج الذراع الروبوتي �إىل العمل على تعوي�ض �أي قوة
ناجمة عن االحتكاك املتولد عن احلركة كما يف ال�سابق.
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ن�صحية لركاب الطائرات من خرباء بجامعة �إميوري

الجلوس بجوار النافذة أفضل
مكان لتجنب العدوى!

مع انت�شار مر�ض ك��ورون��ا وحتذير منظمات
ال�صحة العاملية من خطورة الإ�صابة به� ،أو�ضح
خرباء طبيون عن املكان الأك�ثر �أما ًنا على منت
الطائرة والذي ميكن �أن ي�ساعد يف جتنب العدوى
بفريو�س كورونا من م�سافر م�صاب.
يف التفا�صيل� ،صمم خرباء من جامعة �إميوري،
منوذجا حلركة الركاب على منت الطائرة ،لإظهار
ً
كيف ميكن �أن تنت�شر الفريو�سات ،ووج��دوا �أن
الأ�شخا�ص الذين يجل�سون بالقرب من املمرات
هم الأك�ثر عر�ضة لالت�صال بالركاب امل�صابني
بالفريو�س.

وقالوا بح�سب ما نقلته عنهم �صحيفة «الديلي
ميل»� ،إن املكان الأكرث �أما ًنا للجلو�س على منت
الطائرة بهدف جتنب الإ�صابة باملر�ض ،هو بجوار
النافذة ،م�ضيفني �أن ال��رك��اب الذين ي�شعرون
بالقلق من الإ�صابة بفريو�س «كورونا» ،يجب �أن
يظلوا يف مقاعدهم ،هذا لأنه كلما انتقلوا عرب
الطائرة ،زادت فر�صهم يف التواجد بالقرب من
�شخ�ص م�صاب باملر�ض ،وبالتايل تزداد فر�صة
العدوى.
ولهذا ال�سبب يجب �أال ي�سافر طاقم الطائرة
يف حال كان لديهم �أي نوع من العدوى ،خا�صة

فريو�س «كورونا» ،لأنهم الأكرث ات�صاال بالركاب
خالل الرحلة.
كما در���س الباحثون املنتمون �إىل اجلامعة
نف�سها وال��ق��اب��ع��ة ب��والي��ة ج��ورج��ي��ا الأم�يرك��ي��ة،
�سلوكيات امل�سافرين على منت الرحالت اجلوية
التي متتد بني  3و� 5ساعات ،ووجدوا �أن 38%
غ��ادروا مقاعدهم مرة واح��دة ،و� 24%أكرث من
مرة ،لكن الركاب اجلال�سني بالقرب من النوافذ
مل يرتكوا مقاعدهم على الإطالق ،وهو ما قلل
عدد االت�صاالت مع رك��اب �آخرين مقارنة مبن
يجل�سون بجانب املمر.

على ذمة باحثني بجامعة ليدز

غسل المالبس بماء بارد يحفظ رونقها ويطيل عمرها
�أفادت درا�سة علمية �أن غ�سل املالب�س مباء
غري �ساخن «ت�تراوح درجة حرارته بني - 20
 25درجة مئوية» « 77فهرنهايت» ملدة ن�صف
�ساعة مينع اهرتاء ن�سيجها ،كما يخف�ض �إىل
الن�صف مقدار الألياف املجهرية ال�ضارة التي
يتم �صرفها �إىل البحار واملحيطات يف نهاية
املطاف ،باملقارنة مع دورة الغ�سل التي ت�ستغرق
 85دقيقة عند درجة ح��رارة  40درجة مئوية
« 104فهرنهايت».
بح�سب �صحيفة «ديلي ميل» ،تنطلق املئات
والآالف من الألياف املجهرية ،التي ترت�سب
نتيجة لتك�سر �أن�سجة املالب�س عند الغ�سيل على
درج��ات ح��رارة �أعلى ولفرتات �أط��ول .وميكن
لتلك الألياف املجهرية البقاء يف مياه البحار
ل�سنوات ،وميكن حتى للحيوانات البحرية �أن
تبتلعها.
اكت�شف خ�ب�راء م��ن جامعة ل��ي��دز و�إح���دى
�شركات �إنتاج املنظفات ت�أثري برامج الغ�سيل
املختلفة باال�ستناد �إىل بيانات م��ن ك��ل من
ال��ف��ح��و���ص��ات امل��خ�بري��ة واخل���ط���وات امل��ع��ت��ادة
لعمليات الغ�سيل التقليدية.
بعد  5مرات غ�سيل فقط
وق��ال��ت اخل��ب�يرة دك��ت��ور لو�سي ك��وت��ون من
جامعة ليدز« :نحن على دراية متزايدة بالتهديد
البيئي ال��ذي ت�شكله الأمن���اط امل�ستحدثة يف
غ�سيل املالب�س ،ونعلم �أن الكثري من امل�ستهلكني
ي�شتكون �أن مالب�سهم ميكن �أن تفقد مالءتها
ونعومتها ولونها بعد �أقل من  5عمليات غ�سيل،
ما يعني �أنه من املرجح ال ميكنهم الإبقاء عليها

برونقها لفرتة طويلة» .و�أو�ضحت دكتور كوتون:
«يعد ا�ستخدام الغ�سالت الأق�صر والأكرث برودة
طريقة ب�سيطة ميكن لأي �شخ�ص �أن يحافظ
من خاللها مالب�سه ويبقيها بعيدًا عن مكب
النفايات».
قامت دكتور كوتون ،وزم�لا�ؤه��ا يف البحث
العلمي ،مبحاكاة لأح��م��ال الغ�سيل املنزلية
ال��ع��ادي��ة م��ن خ�لال غ�سل  8قم�صان زاهية
الألوان و 12قمي�صاً داكناً ،بالإ�ضافة �إىل قطع
قما�ش بي�ضاء لتقييم ثبات اللون ،يف الغ�ساالت
التقليدية ذات الطراز املنزيل مع زخ��ات من
املنظفات ال�سائلة.
ومتت مقارنة الأحمال بعد  16دورة فردية،

�إما ملدة  30دقيقة عند  25درجة مئوية �أو ملدة
 85دقيقة عند  40درج��ة مئوية ،مع توحيد
معدل ال�سرعة عند  1600دورة يف الدقيقة.
ثم قام الباحثون بتحليل �أقم�شة املالب�س وعادم
املياه والألياف املجهرية ال�صادرة عن الغ�ساالت.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن ال��دورات الأ�سرع
والأب���رد قللت من فقد اللون من القم�صان،
وخف�ضت نقل ال�صبغة �إىل قطع القما�ش
الأبي�ض بن�سبة .74%
وع�لاوة على ذلك� ،أطلقت ال��دورات الأكرث
ب���رودة ق���د ًرا �أق��ل بن�سبة  52%م��ن الأل��ي��اف
املجهرية ال�ضارة يف مياه ال�صرف ال�صحي
للغ�سالة ،والتي كانت �ستنتقل �إىل البيئة.
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

تراثيات
ح�سن بن مو�سى هادي
جامعة جازان

عمرانيات
م��ن �أدوات البحث والتحليل التي و�ضعت
يف مرحلة الت�صميم العمراين للمدن تقييم
الأثر ال�صحي للم�شاريع « :»HIAوهو يهدف
للتنب�ؤ بالآثار املحتملة للم�شاريع العمرانية على
ال�صحة العامة للمجتمع  -الآثار غري مق�صودة
على وجه التحديد  -مثل تلوث الهواء يف املدن
الذي يهدد حياة  1.2مليون ن�سمة يف خمتلف
�أنحاء العامل ،بالإ�ضافة للحوادث املرورية التي
معظم �ضحاياها من الأطفال.
ولكي تقوم املدن بوظائفها وواجباتها جتاه
�سكانها يجب �أن توفر بيئة �صحية لقاطنيها،
ويجب ت�صميمها وفق مقت�ضيات البيئة ال�صحية
« »Health Expectancyوو���ض��ع املعايري
الالزمة لتحقيقها؛ ويتم ذلك من خالل زيادة
امل�ساحات اخل�����ض��راء ،حيث ت�شرتط منظمة
ال�صحة العاملية « »WHOما ال يقل عن 9.2م2
من اخل�ضرة لكل فرد يف املدينة ،كما ي�شرتط
توفري �أماكن عامة ملمار�سة الريا�ضة اليومية،
وتقليل م�ستويات التلوث ال�صوتي ،وتقليل
ال��ظ��روف التي ت����ؤدي لعدم ال�شعور ب��الأم��ان،
وت�سهيل التنقل والو�صول للأماكن املختلفة.
و�إذا ت��وف��رت م��ث��ل ه���ذه البيئة اخل�����ض��راء
ال�صحية داخ��ل امل��دن فلن يكون هناك حاجة
�إىل التو�سع امل��ط��رد للمدينة خ��ارج حدودها
اجلغرافية بح ًثا عن امل�ساحات اخل�ضراء والبيئة

همم أكاديمية

�شيوعا والتي
من �أكرث امل�شكالت ال�صحية
ً
يكون لها ت�أثري م�ؤقت �أو مزمن على ا�ﻷ داء
الأكادميي للطالب التهاب املفا�صل ،وال�سرطان،
وت�صلب ال�شرايني املتعدد ،وال��رب��و ،وا�ﻹ ي��دز،
ومر�ض ال�سكرى ،والقلب.
و�إذا مل تكن امل�شكلة ال�صحية لها عالقة
با�ﻷ ع�صاب ،فمن االرج��ح �أال يكون لها ت�أثري
مبا�شر على التعليم ،ولكن ميكن للآثار الثانوية
للإعياء والآث���ار اجلانبية ل�ل�أدوي��ة� ،أن يكون
لها �أث��ر وا�ضح على ال��ق��درات البدنية وعلى
القدرات الفكرية التي ت�شمل الذاكرة واالنتباه
والقوة وقدرة التحمل.

التصميم العمراني والصحة العامة
ال�صحية ،وهروباً من التلوث
البيئي وال�صوتي واالكتظاظ
ال�سكاين التي تعاين منه جل
املدن.
ول��ذل��ك يجب ت�صميم بيئة
���ص��دي��ق��ة ل��ل��م�����ش��اة م��ع توفري
الأم����ن وال�����س�لام��ة ع��ن��د عمل
امل��خ��ط��ط��ات ال��ع��م��ران��ي��ة من
خالل الت�صميم اجليد لل�شوارع
ومم���رات امل�����ش��اة ،ب��ه��دف رفع
م����ع����دالت امل�������ش���ي ،ورك�����وب
ال��درج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ،وخف�ض
معدل قيادة ال�سيارات ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل
تراجع معدالت البدانة و�أمرا�ض القلب وال�سكر
وحت�سني جودة الهواء.
ي��وج��د يف ال��وق��ت احل���ايل ي��وج��د �أك�ث�ر من
 1200مدينة حول العامل طبقت مفهوم البيئة
ال�صحية ،وكانت مدينة تورنتو يف كندا ال�سباقة
يف ذل���ك ،تبعتها ل��ن��دن ث��م باري�س ونيويورك
وكوبنهاغن وكيوبيو وبوغوتا ومك�سيكو وبكني
وكوت�شينغ و �ساراواك يف ماليزيا ومدينة ووجنو
يف كوريا ،وغريهم الكثري من املدن ال�صحية.
ف��ق��د و���ض��ع��ت ه���ذه امل���دن ع���دة م��ع��اي�ير يف
ت�صميمها العمراين كخلق �شبكات من امل�ساحات
اخل�ضراء العامة املفتوحة ،االهتمام بو�سائل

ال��ن��ق��ل ال���ع���ام وج��ع��ل��ه��ا
متناولة جلميع ال�سكان،
زي�����ادة م���راف���ق ال�ترف��ي��ه
والأن�شطة وتوفري مناطق
ل��ل��م�����ش��اة ول���ل���دراج���ات،
�سهولة الو�صولية للنوادي
الريا�ضية والرتفيهية،
ت��ع��زي��ز ال�����ش��ع��ور ب��الأم��ن
وال�سالمة وذلك من خالل
�شوارع م�ضاءة ب�شكل جيد
و�آمن.
وقد �أحدث هذا تطو ًرا
ريا لهذه امل��دن ،حيث �أمكن �إنقاذ مليارات
كب ً
ال�����دوالرات ال��ت��ي ك��ان��ت تنفق ع��ل��ى ال��رع��اي��ة
ال�صحية ،وح��م��اي��ة امل�لاي�ين م��ن الأف����راد من
التعر�ض لل�سكتات الدماغية والنوبات القلبية
وغريها من الأمرا�ض غري ال�سارية واحلد من
وفيات حوادث ال�شوارع والطرقات.
وبعد كل هذا �ألي�س حرياً �أن ت�ؤخذ الإجراءات
ل��ت��وف�ير بيئة �صحية وا���س��ت��غ�لال ال��ف��راغ��ات
الطبيعية ب�شكل �أمثل وو�ضع احتياجات املجتمع
�أوالً �أثناء عمليات ومراحل الت�صميم العمراين؟
م .علي عجالن
كلية العمارة والتخطيط
aajlan@ksu.edu.sa

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقات الصحية
وتتمثل امل��ح��ددات املرتتبة على الإع��اق��ات
ال�صحية يف �صعوبة ح�ضور املحا�ضرة كاملة
�أو ح�ضور املحا�ضرات يوم ًيا ،ويف ق�صور يف
املهارات البدنية املطلوبة �ﻹ جناز املهام التي لها
عالقة باملعمل ،احلا�سوب ،الكتابة ،ويف عدم
القدرة على التعامل والتحكم برباعة مع معدات
املعمل ال�صغرية� ،أو يف �إمتام املهام التي تتطلب
املعايرة الدقيقة والر�سم البياين �أو التخطيط،
بالإ�ضافة �إىل م�شكلة اجللو�س لفرتات طويلة،
وفقدان الثقة يف القدرة على �إمتام املهام.
�أما التكييفات التعليمية املنا�سبة لال�ستخدام
معهم فتكمن يف ت��دوي��ن املالحظات �أو نقل
تدوينات طالب �آخ��ر� ،أو ت�سجيالت �صوتية
و�إعطاء وقت �إ�ضايف عند االمتحانات ،وتوفري
مواقع بديلة لالختبار بالإ�ضافة �إىل توافر
معدات ب�أ�شكال �إلكرتونية ،وا�ستخدام الربيد
ا�ﻹ لكرتونى لت�سهيل التوا�صل ،و�إعطاء وقت
�إ���ض��ايف لإمت��ام املهام وامل�شاريع ،وامل��رون��ة يف
ح�ضور الدرو�س؛ �شريطة �أن يتمكن الطالب
من �إنهاء امل�شاريع واملحا�ضرات واالختبارات
والواجبات.
ويُن�صح ع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�ستخدم
ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ت�سمح بتغيري
املتطلبات وال��واج��ب��ات فقط عند احل��اج��ة،

وتنظيم غ��رف��ة ال�ستيعاب م��ع��دات الطالب،
وو�ضع بدائل للكتابة؛ مثل و�ضع عالمة �أو دائرة
حول الإجابات ال�صحيحة يف �أوراق الإجابة،
بالإ�ضافة �إىل تق�سيم املهام �إىل �أجزاء �صغرية،
وامل�ساعدة يف تنظيم املواد الدرا�سية والدرو�س،
وتقليل كمية الفرو�ض والواجبات ،مع الأخذ
يف االعتبار قدرة الطالب البدنية لإنهائها يف
الوقت املنا�سب.
وعلى ع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�أخذ باالعتبار
�أن التعب قد يكون عاملاً مه ًما ي�ؤثر على قدرة
الطالب على �إكمال املهام وامل�شاريع والبحث
�ضمن حدود زمنية طبيعية؛ وقد يكون النظر يف
متديد وزيادة الوقت املمنوح �أم ًرا منا�س ًبا ،و�أن
خ�ضوع الطالب للعالج قد ي��ؤدي �إىل جتاوزه
ن�سبة الغياب املقبولة؛ وقد يكون من املنا�سب
ال�سماح برتتيبات و�إج��راءات بديلة ال�ستكمال
متطلبات املقرر الدرا�سي ،و�أن الطلبة الذين
يعانون من ظروف �صحية معينة قد يحتاجون
�إىل مغادرة القاعة يف وقت مبكر �أو ب�شكل غري
متوقع؛ عندها ميكن تقدمي امل�ساعدة للح�صول
على املالحظات مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أن
الطلبة هم امل�س�ؤولون عن التعليم الذي فاتهم.
برنامج الو�صول ال�شامل
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الكلورين وتأثيراته البيئية «»5 - 1
الكلور عن�صر كيميائي ،ع��دده ال��ذري  17ورم��زه  CLوهو من
جمموعة الهالوجينات « »F , CL , Br , I , Atاملجموعة  17يف
اجلدول ال��دوري ،وجزيئات هذه العنا�صر ثنائية الذرة يف حالتها
الطبيعية ،وحتتاج �إىل �إلكرتون واحد مللء غالفها الإلكرتوين الأخري،
ولذلك فهي ال تتواجد يف الطبيعة منفردة بل متحدة مع غريها
من العنا�صر ،وهي عنا�صر ال فلزية ن�شطة با�ستثناء الإ�ستاتني فهو
من �أ�شباه الفلزات ،والكلور يف حالته العن�صرية النقية غاز �أ�صفر
خم�ضر ثنائي الذرة « »Cl2له رائحة كريهة كما �أنه �سام للغاية.
توفره بالطبيعة:
ولأنه جزء من ملح الطعام ومركبات �أخرى ف�إنه متوفر طبيعياً
وبكرثة على �شكل مركبات خمتلفة وهو هام ملعظم �أ�شكال احلياة مبا
فيها ج�سم الإن�سان ويعترب من املغذيات الدقيقة ،ويتم ا�ستخال�صه
عن طريق الأك�سدة وبطريقة التحليل الكهربائي ،ويتفاعل الكلور
ب�سرعة مع جميع العنا�صر الأخ��رى ،ويعترب غاز الكلور ال�سالح
الكيماوي الأول ،حيث ا�ستعمل �أثناء احل��رب العاملية الأوىل عام
1915م.
ا�ستخداماته:
ي�ستخدم الكلور يف تنقية املياه واملطهرات وم�ساحيق التبيي�ض
كما ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف ت�صنيع كثري من املنتجات واملواد
واملركبات كما يف املنتجات الورقية ،امل��واد املطهرة ،ال�صبغات،
املبيدات ،الدهانات ،البال�ستيك ،الأدوي��ة ،املن�سوجات ،املذيبات
والعديد غريها من املنتجات الإ�ستهالكية.
م�صادره:
يتواجد الكلور يف اخل�ضار ،احلبوب ،الفواكه ،اللحوم ،احلليب
وم�شتقاته ،ويتواجد بكميات كبرية يف ملح الطعام ،لكن ال داعي
�إىل اللجوء للملح للح�صول عليه فهو يتواجد يف كل �أ�صناف الطعام
تقريباً.
ويف الطبيعة يتواجد الكلور على هيئة �أي���ون كلوريد ،ومتثل
الكلوريدات ن�سبة كبرية من الأمالح الذائبة يف البحار واملحيطات،
فتقريباً  1.9%من كتلة ماء البحر عبارة عن �أيونات الكلوريد ،ومعظم
الكلوريدات ذائبة يف املاء ،ولذلك ف�إن الكلوريدات ال�صلبة تتواجد يف
الأماكن ذات املناخ اجلاف �أو يف عمق الأر�ض ،ومن الأمالح املعروفة
للكلور كلوريد ال�صوديوم وكلوريد البوتا�سيوم ،ويف ال�صناعة يتم �إنتاج
الكلور غالباً بالتحليل الكهربائي لكلوريد ال�صوديوم الذائب يف املاء.
�أ�ضراره ال�صحية:
ي�سبب الكلور تهيجاً يف اجلهاز التنف�سي وخا�صة للأطفال وكبار
ال�سن ،كما ي�سبب تهيج الغ�شاء املخاطي ،ويف حالته ال�سائلة ي�سبب
حروقاً للجلد ،وللتعرف على رائحته يتطلب وج��ود  3.5جزء يف
املليون ،وعند وجود  1000جزء يف املليون �أو �أكرث ي�صبح خطراً.
ويجب �أن ال تتعدى ن�سبة الكلور  0.5جزء يف املليون لل�شخ�ص
البالغ لفرتة عمل � 8ساعات يف اليوم ،والتعر�ض للرتاكيز العالية من
الكلور ي�سبب وجود مياه يف الرئة ،والتعر�ض للرتاكيز املنخف�ضة منه
لفرتات طويلة ي�ؤدي ل�ضعف الرئة ،ويجعلها �أ�سهل ت�أثراً ب�أمرا�ض
الرئة الأخرى ،وقد ا�ستخدم غاز الكلور يف احلرب العاملية الأوىل
ك�سالح كيميائي.
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الصحة العالمية تدعو جميع الدول للكشف عن كورونا

أنماط التفكير السلبية
�إن العي�ش حتت مظلة من الي�أ�س والتفكري بامل�شاكل يعد �أم ًرا مره ًقا،
وميكن �أن يحرمك من ممار�سة حياتك ب�شكل طبيعي ،لذا؛ يتوجب عليك
�إيجاد طرق للتعامل مع الأفكار ال�سلبية والتخل�ص منها يف �أقرب وقت.
�أمناط التفكري ال�سلبي
انتبه �إىل طريقة تفكريك ب�شكل ع��ام وكيف تتحدث �أو ت��رد على
الآخرين ،بحيث يكون كل ما تقوله كئي ًبا �إىل حد ما ،هل تظن ال�سوء يف
النا�س؟ هل تفرت�ض دائ ًما �أن �شي ًئا �سي ًئا �سيحدث؟ هذه هي الأمناط،
�إذا كنت قد تعرفت عليها ،ميكنك االنتقال �إىل طريقة �أخرى للتعامل مع
هذه امل�شكالت.
م�صادر التفكري ال�سلبي
يرتبط التفكري ال�سلبي �أو التوقع ال�سلبي لدى الفرد �إما باملا�ضي نتيجة
حدث �سابق �أو القلق ب�ش�أن امل�ستقبل ،لتق�سيمها �إىل م�صطلحات �أب�سط،
�إذا كانت لديك م�شاعر �سلبية جتاه موقف ما ،فقد يكون ال�سبب يف ذلك
هو حتول موقف م�شابه خالل ما�ضيك �إىل موقف �سيئ ،وميكن التخل�ص
من هذا الأمر من خالل الرتكيز على التفكري يف الوقت احلا�ضر من
خالل ممار�سة الت�أمل.
واجه �سلوكياتك ال�سلبية
يف بع�ض الأحيان ال تالحظ ال�سلوك ال�سيئ والعادات ال�سلبية التي
متار�سها ،ولكن قد حان الوقت ملواجهة هذه الأ�شياء ،لن تكون املواجهة
مع م�شاكلك و�أفكارك ال�سلبية �سهلة �أب �دًا ،ولكن �إذا مت �إجنازها مرة
واح��دة ،فيمكنك القيام بذلك م��را ًرا وتكرا ًرا ،حتى تتغري نظرتك �إىل
حد ما .عندما تواجه هذا ال�سلوك ،ا�س�أل نف�سك عن �أهمية �سلبيتك،
واكت�شف ملاذا ميكن �أن تكون النتيجة الإيجابية �أف�ضل من ال�سلبية.
امتلك توقعات �إيجابية
على الرغم من �أنك قد ال تكون ق��اد ًرا على التحكم يف كل �شيء يف
احلياة ،ميكنك البدء يف التفكري ب�شكل �أف�ضل ،قد تكون هذه هي امل�شكلة
الأ�سا�سية التي تعاين منها ،لكن حاول �أن تتوقع كيف �سيكون م�ستقبلك،
ولكن ب�شكل �إيجابي ،متا ًما مثل ممار�سة التمرين الذي تقوم من خالله
بت�صور نف�سك وك�أنك تتمتع بنتيجة �إيجابية يف موقف م��روع ،وحاول
ممار�سة هذا التنب�ؤ �أكرث و�أكرث حتى ت�صبح هذه النظرة طبيعية �أكرث ،قد
ي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت لتدريب نف�سك على التفكري بهذه الطريقة،
لذلك عليك التحلي بال�صرب.
�إجل�أ للدعم و�أبحث عنه لدى من حولك
يف حني �أن العزلة ميكن �أن تكون �سيئة ج�دًا لتغيري منط التفكري
ال�سلبي� ،إال �أن اختيار الأ�صدقاء اخلاطئ قد يكون بنف�س ال�سوء .لذلك،
من �أجل التوقف عن اخلو�ض يف امل�شكالت والتفكري ال�سلبي ،يجب عليك
البحث عن النوع املنا�سب من نظام الدعم مل�ساعدتك على تذكر �أهدافك
الإيجابية .حيث �إنك حتتاج �إىل �أ�صدقاء يدعمونك ،لكنهم ي�ساعدونك
على ت�صحيح �أخطائك ،وال ينبغي �أن يكون ه�ؤالء الأ�صدقاء من الذين
ينتقدونك دائ ًما.
اترك ال�سلبية وراءك
احلياة مليئة بامل�شاكل ،فهي تواجهنا كل يوم مبا هو �سلبي ،لكن فكر
مرة �أخرى ،تذكر كل امل�شكالت التي واجهتك يف املا�ضي وكيف جنوت من
هذه الأ�شياء بطريقة �أو ب�أخرى ،هذه طريقة �أخرى للتوقف عن العي�ش يف
م�شاكلك و�أفكارك ال�سلبية
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

دراسة توصي بتأخير استحمام المولود
 24ساعة
ن�شر موقع �أمريكي متخ�ص�ص يف توعية وتثقيف الآباء والأمهات اجلدد
درا�سة حديثة تو�صي بت�أخري اال�ستحمام للمولود � 24ساعة.
وت�شري الدرا�سة ،التي ن�شرها موقع � Parentsإىل �أن املولود بعد
الو�ضع مبا�شرة يكون مغطى مب��ادة �شمعية بي�ضاء اللون ت�شبه اجلنب
وت�سمى  ،Vernix Caseosaوالتي يتم �إنتاجها داخل رحم الأم من
خالل خاليا ُمتخ�ص�صة ،ويُعتقد �أ َّن لها وظيفة وقائية �أثناء منو اجلنني،
ولعد ِة �ساعات بعد الوالدة .ت�أتي هذه املادة ال�شمعية من الغدد الدهنية،
والتي تكون م�س�ؤولة عن زيوت الب�شرة مع منو الطفل ،كما حتتوي على
خاليا اجللد ال�سقيفة ،ورمبا تبدو هذه املادة قبيحة ،ولكن لها فوائد
عديدة للطفل املولود حديثاً.
وتظهر م��ادة «فرينيك�س» لأول مرة عند الأ�سبوع التا�سع ع�شر من
احلمل ،ويبد�أ بع�ضها بالذوبان يف ال�سائل الأمنيو�سي بعد � 34أ�سبوعاً
ويتعامل الأطباء مع بقيته يف غرفة الوالدة.
وتو�ضح الدرا�سة �أن املادة ال�شمعية امللم�س البي�ضاء اللون ورمبا متيل
لال�صفرار قلي ً
ال بعد الوالدة ت�ساعد يف الرحم على حماية ب�شرة املواليد
احل�سا�سة من اجلودة احلم�ضية لل�سائل الأمنيو�سي ،وترطب «فرينيك�س»
ب�شرة املولود ،كما متثل وقاية جل�سمه وحتافظ على درجة حرارة منا�سبة
ومريحة يف الرحم .وتقول الطبيبة الأمريكية لورا رايلي« :يقوم فرينيك�س
� ً
أي�ضا بدور مزدوج كزيت ت�شحيم ،مما ي�ساعد اجلنني على اخلروج من
ً
قناة الوالدة ب�شكل �أ�سهل قليال يف حاالت الوالدة الطبيعية».

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية
�أن معظم ال���دول �ستكون جمهزة
للك�شف عن فريو�س كورونا خالل
الأ���س��ب��وع احل����ايل ،وذك����ر املكتب
الإق��ل��ي��م��ي للمنظمة يف ال��ق��اه��رة،
خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أن  4معامل
�إقليمية يف ال�شرق الأو�سط جاهزة
ريا �إىل �أنه
للك�شف عن كورونا ،م�ش ً
ال �ضرورة التخاذ �إجراءات �إ�ضافية
ملواجهة الفريو�س.
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أنها تتابع
ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي ت���ط���ورات ان��ت�����ش��ار

الفريو�س ،م�ؤكدة �أن ال حاجة الآن
التخاذ �إجراءات �إ�ضافية غري التي
مت حتديدها.
وكانت منظمة ال�صحة العاملية،
�أع��ل��ن��ت الأ����س���ب���وع ال���ف���ائ���ت� ،أن
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ال��ذي
ظهر يف ال�صني وانت�شر يف العديد
م��ن مناطق ال��ع��امل ي�شكل «ح��ال
ط��وارئ �صحية ذات بعد دويل»،
فيما ارتفع عدد �ضحايا الفريو�س
القاتل �إىل  304وفيات و14380
�إ�صابة.

و�أع��ل��ن تيدرو�س �أده��ان��وم مدير
عام منظمة ال�صحة العاملية ،القرار
بعد اجتماع جلنة الطوارئ باملنظمة،
وه��ي جلنة خ�براء م�ستقلة ،و�سط
�أدلة متزايدة على انت�شار الفريو�س
يف حوايل  18دولة ،وقال تيدرو�س
يف م��ؤمت��ر �صحايف يف جنيف� ،إن
الأ�سابيع الأخ�ي�رة �شهدت تف�ش ًيا
مل ي�سبق ل��ه مثيل قوبل ب��رد غري
م�سبوق.
وي�ؤدي الإعالن عن حالة طوارئ
عاملية �إىل ت��ق��دمي تو�صيات �إىل

جميع البلدان تهدف �إىل منع انت�شار
املر�ض عرب احلدود �أو احلد منه مع
جتنب التدخل غري ال�ضروري يف
التجارة وال�سفر.
وي�شمل الإعالن تو�صيات م�ؤقتة
لل�سلطات ال�صحية ال��وط��ن��ي��ة يف
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل وال��ت��ي ت�شمل
تكثيف �إج��راءات الر�صد والت�أهب
واالحتواء.
وكانت ال�صني قد �أبلغت ال�صحة
العاملية لأول مرة بالفريو�س اجلديد
يف �أواخر دي�سمرب/كانون �أول.

هناك �سمات رئي�سية لفريو�س
ك��ورون��ا اجل��دي��د ال���ذي مت ر���ص��ده
يف مدينة ووه���ان بو�سط ال�صني
يف دي�سمرب/كانون الأول وت�سبب
يف تف�شي امل��ر���ض داخ���ل ال�صني
وخارجها:
 -فريو�سات كورونا التاجية عائلة

من الفريو�سات ا�شتُق ا�سمها من
�شكلها كما تبدو حتت املجهر ،فهي
ذات �أ�سطح كروية ومغطاة بزوائد
ت�شبه التيجان.
 هناك جم��م��وع��ة ك��ب�يرة منالأعرا�ض التي ترتافق مع الإ�صابة
ب��ف�يرو���س��ات ك��ورون��ا ،مثل احلمى

وال�سعال و�ضيق التنف�س و�صعوبته،
ويف حاالت الإ�صابة املعتدلة ميكن
�أن تت�سبب الفريو�سات يف �أعرا�ض
�شبيهة بنزالت ال�برد ،يف حني �أن
احلاالت احلادة قد ت�سبب االلتهاب
الرئوي ،ومتالزمة االلتهاب الرئوي
احل��اد «���س��ار���س» ،والف�شل الكلوي

وتف�ضي �إىل الوفاة.
 مثله مثل الفريو�سات التاجيةالأخرى ،ينتقل فريو�س كورونا الذي
مت اكت�شافه يف ال�صني م�ؤخ ًرا من
�شخ�ص لآخ��ر ع�بر ال���رذاذ عندما
يتنف�س املري�ض �أو ي�سعل �أو يعط�س.
 ترتاوح فرتة احل�ضانة للفريو�ساجلديد بني يوم واح��د و 14يو ًما،
وهناك روايات حمدودة عن �أنه قد
ينت�شر � ً
أي�ضا قبل ظهور الأعرا�ض.
 ي��ق��ول �أخ�����ص��ائ��ي��و الأم���را����ضامل��ع��دي��ة وال��ف�يرو���س��ي��ة �إن ن��ط��اق
التف�شي احل���ايل ي�شري الآن �إىل
«ق����درة ذات��ي��ة» ع��ل��ى االن��ت��ق��ال من
�إن�سان �إىل �إن�����س��ان .وي��ق��درون �أن
كل �شخ�ص م�صاب ي�صيب اثنني �أو
ثالثة �آخرين يف املتو�سط.
 يت�ضمن اختبار الك�شف عنالفريو�س اجلديد بال�صني ا�ستخدام
تفاعل البلمرة املت�سل�سل وال��ذي
يحدد احلم�ض النووي للفريو�س يف
العينات .وق��د تكون ه��ذه العينات
عبارة عن م�سحات من احللق �أو
ال�سعال �أو عينات دم من املر�ضى
الذين يعانون حاالت �شديدة.

 6معلومات عن فيروس كورونا الجديد

بحث جديد يخالف التوقعات..

كولسترول أعلى يعني عمرًا أطول!
تو�صلت درا���س��ة بحثية� ،شملت
حوايل � 70ألف �شخ�ص� ،إىل عدم
وجود �صلة بني الكول�سرتول «ال�ضار»
والوفاة املبكرة بني من تخطوا �سن
 60ع��ا ًم��ا ب�سبب �أم��را���ض القلب
والأوع��ي��ة الدموية ،وف ًقا ملا ن�شره
موقع «»Living Traditionally
الأمريكي ،نق ً
ال عن الدورية الطبية
الربيطانية .BMJ
ووج����د ال��ب��ح��ث �أن  92%من
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع
م�����س��ت��وى ال��ك��ول�����س�ترول يف ال���دم
يعي�شون لفرتة �أطول .وقام الباحثون
بتحليل  30درا���س��ة ،تو�صلت اثنتا
ع�شرة درا�سة منها �إىل عدم وجود
�أي �صلة بني « LDLالكول�سرتول
ال�سيئ» والوفيات ،يف حني �أثبتت

 16درا�سة �أن انخفا�ض  LDLكان
ً
مرتبطا بزيادة خماطر الوفيات.
ومعلوم �أن الكول�سرتول هو مادة
دهنية ينتجها الكبد ،وهي م�س�ؤولة
عن العديد من الوظائف يف ج�سم
الإن�سان مثل بناء �أغ�شية اخلاليا
واخل�ل�اي���ا الع�صبية وال��ك��ث�ير من
�أج��زاء املخ ،ومن دون الكول�سرتول
يف اجل�سم ميوت الإن�سان.
كما يعد الكول�سرتول عن�ص ًرا
�ضرور ًيا للغاية لإنتاج الهرمونات،
ويقوم با�ستقالب جميع الفيتامينات
القابلة للذوبان يف ال��ده��ون ،مثل
فيتامني  Aو Dو Eو ،Kمن بني
�أ�شياء �أخرى.
وتعرتف احلكمة الطبية ال�شائعة
ال��ي��وم بنوعني م��ن الكولي�سرتول،

�أولهما هو  ،HDLاملعروف � ً
أي�ضا
ب��ا���س��م «ال��ك��ول��ي�����س�ترول اجل��ي��د»،
وال��ن��وع ال��ث��اين ه��و الكولي�سرتول
املنخف�ض الكثافة �أو ما يطلق عليه
«الكولي�سرتول ال�ضار».
ولكن علم ًيا ال يوجد كول�سرتول
ج��ي��د و���س��ي��ئ ،ال��ك��ول�����س�ترول هو
ال��ك��ول�����س�ترول ،ح��ي��ث �إن ال�صيغة
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل��ل��ك��ول�����س�ترول هي
 .C27H46Oوبالتايل ،ال توجد
ن�سخة ج��ي��دة �أو �سيئة م��ن ه��ذه
ال�صيغة.
وع�ث�ر ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى  25%من
الكول�سرتول يف اجل�سم باملخ ،وهو
امل��ادة اخل��ام ل�صنع الربوج�سرتون
والإ�����س��ت�روج��ي�ن وال���ك���ورت���ي���زول
والت�ستو�ستريون وفيتامني .D

ك��م��ا ت��و���ص��ل��ت درا����س���ة علمية،
�أجريت يف كلية طب ماونت �سيناي
يف نيويورك� ،إىل �أن الأ�شخا�ص،
الذين يعانون من ارتفاع الكول�سرتول
«ال�ضار»  ،LDLيتمتعون بوظائف
ذاكرة �أف�ضل.
وت��ع��د امل�����س��ت��وي��ات امل��رت��ف��ع��ة من
الكول�سرتول من �أعرا�ض االلتهاب
يف اجل�����س��م ،ح��ي��ث ي��ت��م �إر����س���ال
الكول�سرتول �إىل ال�شريان لعالج
االل��ت��ه��اب ،و�إذا جن���ح ،ي��ع��ود كل
�شيء �إىل طبيعته ولكن �إذا ا�ستمر
االل��ت��ه��اب ،يتم �إر���س��ال امل��زي��د من
ال��ك��ول�����س�ترول ،ي���ب���د�أ ال��ك��ث�ير من
ال��ك��ول��ي�����س�ترول يف ال�ت�راك���م ح��ول
ال�����ش��ري��ان ،وه���ك���ذا ي���ب���د�أ تكوين
التكل�سات وان�سداد ال�شرايني.

من الذاكرة
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د .المكينزي يستعرض محطات شكلت منعطفًا
في حياته وشخصيات أثرت في مسيرته
كلية الآداب منارة ثقافية تعج بالأن�شطة واللقاءات مع �أ�سماء المعة يف �سماء الإعالم والأدب

جانب من اللقاءات ال�صحفية

د .عادل بن عبدالقادر املكينزي � -أ�ستاذ م�شارك بق�سم الإعالم

الوفد الإعالمي ال�سعودي مع الرئي�س البو�سني الأ�سبق

كانت «ر�سالة اجلامعة» وال زالت ً
مطبخا �صحف ًيا يتدرب فيه طالب الإعالم وين�ضجون مهني ًا ومهار ًيا

�آه على �أيام زمان ،ع�شتها بحلوها
ومرها يف هذه اجلامعة ،و�سيعي�شها
وي� �ت ��ذك ��ره ��ا ق � � ��ارئ ه� � ��ذه ال �� �س �ط��ور
يف ي ��وم ق � ��ادم ،ك��ات��ب ه ��ذه ال���س�ط��ور
مت�ت��زج ع��واط�ف��ه وت�خ�ت�ل��ج م�شاعره
وه� ��و ي �غ��و���ص يف م ��واق ��ف م�ت�ن��وع��ة
ً
منعطفا يف حياته
وحمطات �شكلت
و�شخ�صيات �أث��رت يف م�سريته ،قدم
ه ��ذا ال �� �ش��اب م��ن ث��ان��وي��ة �أب� ��ي مت��ام
يف «ع�ت�ي�ق��ة» �أح� ��د �أح �ي ��اء ال��ري��ا���ض
ال �ق��دمي��ة ،ل�ي���ص�ب��ح ف� �ج� ��أة «ط��ال �ب� ً�ا
ج��ام �ع �ي� ً�ا» ي�ع�ت�م��ر «ال �ع �ق��ال» وي�ق��ف
�أم��ام كلية الآداب العتيدة يف امللز،
ث��م ي��دخ��ل م�ن�ب�ه��ر ًا ليقابل �أ��س��ات��ذة
كبار وينهل م��ن علمهم طيلة فرتة
املرحلة اجلامعية.
ال�سعودي الوحيد
ك��ن��ت �أح�����ض��ر ب ��إع��ج��اب و�شغف
مل��ح��ا���ض��رة «م��ق��دم��ة يف االت�����ص��ال»
للإذاعي الالمع «فائق فهيم» ب�أدائه
االت�صايل املبهر و�إج��ادت��ه لعدد من
اللغات ،لأدل��ف بعدها مع �شخ�صية
ذات وه�����ج ت���ت���وغ���ل يف ط��رح��ه��ا
الفل�سفي ال��وق��ور ك��ال��دك��ت��ور «عمر
اخل��ط��ي��ب»� .أم���ا ال�سعودي الوحيد
فكان د .عبدالرحمن ال�شبيلي بقامته
املم�شوقة و�صوته الإذاع����ي و�أدائ���ه
الأك���ادمي���ي الأن���ي���ق ال���ذي يدر�سنا
«الإع��ل��ام ال�����س��ع��ودي» ،ف�����ض� ً
لا عن
كوكبة من �أ�ساتذة الإعالم ال�شباب –
�آنذاك  -العائدين من البعثة ومنهم:
د .ط�لال ع�شقي ،د .حممد كامل
خطاب ،د� .ساعد احلارثي ،والأخري
ً
ون�شاطا يف �أروق��ة
كان ي�ضج حيوية
الكلية وعامل ال�صحافة ،وكان مكتبه
مثابة للطالب وفتح قلبه وذهنه يف
حوارات ثرية ونقا�شات تتيح م�ساحة
وا�سعة من احلرية لل�شباب.
املطبخ ال�صحفي
ك����ان ال���ط�ل�اب ي��ت��ه��اف��ت��ون على
�صحيفة «ر�سالة اجلامعة» التي كانت
ً
مطبخا �صحف ًيا ين�ضج ب��ه طالب
الإعالم مهار ًيا ،وكان يتوىل �صحفي
حم�ترف من م�صر ال�شقيقة «م��راد
عز العرب» �سكرتارية التحرير وكان
مكتبه يف مبنى م�ستقل عن الكلية
مفتوحا لل�شباب املتطلع لي�سجل
ً
ا���س��م��ه يف ���س��م��اء الإع���ل��ام ،وك��ن��ت
�أرى بعني الهيبة واالح�ت�رام طالب
امل�ستويات الأخ�يرة الذين اقتحموا
العمل ال�صحفي و�أ�صبح ا�سمهم يف
تروي�سة اجلريدة ومنهم زمالء ت�سنموا

مواقع هامة يف خدمة الوطن� ،أتذكر
منهم :عبدالعزيز العقيلي ،هاين وفا،
�سليمان العقيلي ،تركي العيار ،خالد
ال�صفيان ،نا�صر ال�شدوخي ،وفوزية
العريفي.
�أول عمل �صحفي
ل��ق��د م � َّث��ل �أول ي���وم خ��ط��وت فيه
عتبة «ر�سالة اجلامعة» نقطة حتول
يف م�سريتي العملية ،وكنت مندفعا
بحما�س لأك����ون يف ب�ل�اط �صاحبة
اجلاللة بوهجها ال�ساحر ومكانتها
املجتمعية ،ول���ن �أن�����س��ى �أول عمل
�صحفي يل وهو خرب �صغري عن �أحد
الأن�شطة الطالبية باجلامعة ،وكم
كان لظهور ذلك اخلرب على �صفحات
الأخ��ب��ار ت�سبقه عبارة «كتب :عادل
املكينزي» من �أثر يف نف�س هذا الطالب
امل�ستجد بل وجمتمعه ال�صغري فكان
حديث العائلة و�شاغلهم ،لأ�ستمر
يف «ر�سالة اجلامعة» عرب ممار�سة
طورت مهاراتي التحريرية.
�صوت الطالب
ع��ن��دم��ا ت�����س��ل��م ال��دك��ت��ور �ساعد
العرابي احلارثي الإ�شراف على �إدارة
وحترير �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
خ�ص�ص زاوية �أ�سبوعية تناق�ش هموم
وت��ط��ل��ع��ات ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة بعنوان
«ع��اج��ل ج����دا» و�أت�����اح م��ن خاللها
للطالب م�ساحة وا�سعة من احلرية،
م��ا ج��ع��ل م��ن ت��ل��ك ال���زاوي���ة �صوت
الطالب وحم��ط اهتمامه ومتابعته
عند �صدور الر�سالة كل �سبت ،وال
�أن�����س��ى «�أح��م��د ف�����ؤاد» ال���ذي ت��وىل
�سكرتارية الر�سالة فكان نعم املوجه
والإداري ال��ذي درب الع�شرات من
ال�شباب ال�سعودي و�أ�صبحوا اليوم
ملء ال�سمع والب�صر ،وقد �سعدت يف
نف�س تلك الفرتة بزمالة �أ�ساتذة كبار
منهم� :أ .د .نايف بن ثنيان �آل �سعود،
د .علي دبكل العنزي ،د .عبدالعزيز
بن �سلمه ،ال��ل��واء ع��ادل ال�شليل ،د.
�صالح العند�س ،ورجل الأعمال خالد
الديحان و�آخرون.

�أ.د .ح�سن ظاظا

د .علي مزروعي

منارة ثقافية
يف تلك الأي��ام كانت كلية الآداب
منارة ثقافية تعج بالأن�شطة والندوات
وال��ل��ق��اءات لأ�سماء المعة يف �سماء
العلم والإعالم والأدب ،فكنت �أخرج
من املحا�ضرات ال�صفية لأجد �أمامي
ال��رج��ل امل��و���س��وع��ي «ح�سن ظاظا»
�أ�شهر املخت�صني يف اللغة العربية
واللغات ال�سامية ،ال�سيما العربية،
يتدفق يف حما�ضرة يطوف بنا بهدوئه
املعهود ور�شاقة نقالته بني جتربته
يف ح��رب  1948وحتليله النف�سي
لل�شخ�صية اليهودية ور�ؤيته لأثر اللغة
يف ح�ضارات ال�شعوب ،بعدها �أجد
عمالق الإخ���راج العاملي «م�صطفى
العقاد» يتحدث عن جتربته ال�صاعدة
يف ه��ول��ي��ود ف��ق��د ع��م��ل م�����س��اع��دا
للمخرج العاملي «�ألفرد هيت�شكوك»
وت��درب على يديه وه��ذا ما �ساعده
يف ما بعد على �إعداد جمموعة �أفالم
«الهالويني».
افتتاح احلرم اجلامعي
�شاركت �ضمن اللجنة الثقافية
بكلية الآداب بح�ضور اللقاء احلميمي
يف ف��ن��دق ح��ي��اة ريجن�سي يف ليلة
االفتتاح الر�سمي للحرم اجلامعي
يف اليوبيل الف�ضي للجامعة والذي
�شرفه خ��ادم احلرمني امللك �سلمان
 حينما كان �أم�يراً ملنطقة الريا�ض وح�ضره �أ�صحاب املعايل د .غازيالق�صيبي ود .حممد عبده مياين ود.
عبدالعزيز اخلويطر ود� .سليمان
ال�سليم و�أم�ين اجلامعة عبدالعزيز

ال��وه��ي��ب��ي ،ل��ي��ت��ح��دث��وا ت��ل��ك الليلة
كما ُطلب منهم بعفوية بعيدا عن
الر�سمية ،عن ذكرياتهم ومواقفهم
و«مقالبهم» الطريفة �أثناء درا�ستهم
بجامعة امللك �سعود لنكت�شف اجلانب
الإن�ساين يف �شخ�صياتهم.
�إدوارد �سعيد
يف مرحلة البعثة الدرا�سية كان
يل ���ش��رف ال��ل��ق��اء م��ع امل��ف��ك��ر ع��امل
الأدب الإجن��ل��ي��زي �إدوارد �سعيد،
تلك ال�شخ�صية ال��ت��ي ح���ازت على
اهتمام الأو�ساط الأدبية وال�سيا�سية
الغربية بكتبه الر�صينة وعلى ر�أ�سها
«اال�ست�شراق» ،وقد كان لقائي به بعد
حما�ضرة �ألقاها باجلامعة وا�ست�ضفته
مع عدد من الزمالء يف احد مقاهي
مدينة «بوملن» بوالية وا�شنطن ليدور
ح��وار �ساخن مع املفكر الالمع عن
ق�ضايا االدب وال�سيا�سة ..لأج��د
�شخ�صية رائعة يف ب�ساطتها وخمل�صة
لق�ضاياها ومقدرة ل��دور اململكة يف
خدمة الق�ضية الفل�سطينية.
علي مزروعي
ابتعثت �إىل جامعة والية وا�شنطن،
ومن ال�شخ�صيات التي جاد بها الدهر
و�شرفت بالتوا�صل معها عامل التاريخ
الأم��ري��ك��ي «ع��ل��ي م��زروع��ي» ومدير
مركز ال��درا���س��ات الأف��رو�-أم��ري��ك��ي��ة
بجامعة مي�شيغان ،الذي �صدم العامل
الغربي يف �سل�سلته ال��ف��ري��دة التي
�أ�صدرتها �أنتج �سل�سلة �أفالم وثائقية
بعنوان «الأف��ارق��ة :الإرث الثالثي»
و�سميت �أي�����ض بـ«explotation

لقاءات صحفية مميزة

حظيت بعدد من اللقاءات ال�صحفية من �أبرزها
لقاء مو�سع مع امل�ست�شرق املن�صف برفي�سور
جون ا�سبزيتو ،وهو �أحد �أبرز �أ�ساتذة العالقات
الدولية و�أح���د �أك�بر املفكرين الأمريكيني ،له
م ��ؤل��ف��ات مرجعية ع��ن الإ����س�ل�ام وامل�سلمني،
منها «الإ���س�لام ال�صراط امل�ستقيم»« ،الإ�سالم

وال�سيا�سة» وغريها ،وهو رئي�س حترير دائرة
معارف العامل الإ�سالمي التي تن�شر يف جامعة
�أك�سفورد بربيطانيا ،وقد �أ�شار يف ح��واره �إىل
�أهمية املبادرة ل�صياغة و�إجناز م�شاريع وبرامج
جوهرية تو�صل ال�صورة احلقيقية للم�سلمني
يف ظل الت�شويه املمنهج ،و�أن ن�ستثمر كل حمفل

 »Africaفقد ك�شف يف عر�ض درامي
حجم التدمري لالن�سان والعمران
الذي احدثه امل�ستعمر الغربي ..وقد
رحل عن دنيانا عام 2014م.
«�صوت الكويت»
مل تكن رح��ل��ة البعثة ع��اب��رة ،بل
كانت حافلة باللقاءات وامل��ؤمت��رات
ف��ك��ان يل م�ساهمة يف ل��ق��اء �سمو
الأم�ير بندر بن �سلطان �إب��ان وجوده
ريا يف وا�شنطن ،وق��د خ�ص�ص
�سف ً
ذل��ك اللقاء لق�ضية حترير الكويت
وتوجيهه ب��ب��ذل اجل��ه��ود الإعالمية
امل�ساندة ل��دور اململكة يف دع��م حق
�إخوتنا الكويتيني ،وكان �أن �أ�سهمت
يف �إ���ص��دار جريدة «�صوت الكويت»
ب�أمريكا ،كما �شاركت يف ع��دد من
التقارير واملقاالت مبجلة «املبتعث»
ال��ت��ي ي���ر�أ����س حت��ري��ره��ا الإع�لام��ي
البارز عبدالوهاب الفايز وت�صدر عن
امللحقية ال�سعودية بوا�شنطن.
مع حفظ الألقاب
بالطبع ال �أن�سى ثلة من الزمالء
الذين �صحبتهم بالغربة وا�ستفدت
ريا ومنهم  -مع حفظ الألقاب
منهم كث ً
 د .عبداهلل العثمان مدير اجلامعةال�����س��اب��ق ،د .خ��ال��د ب��ن عبدالعزيز
العواد وكيل وزراة التعليم ال�سابق ،د.
عبدالعزيز املقو�شي امللحق التعليمي
ب��ل��ن��دن ،د .ع��و���ض الأ���س��م��ري مدير
جامعة ���ش��ق��راء ،د .توفيق الربيعة
وزير ال�صحة ،د� .إبراهيم �آل عبداهلل،
د.حم��م��د ال��ب��در ،د .عبدالعزيز بن
عبود القحطاين ،د .يو�سف الرميح،
د .عبداهلل اليو�سف ،وغريهم ممن مل
ت�سعفني الذكرة لتذكرهم.
جهود �إن�سانية
عند العودة من البعثة �أتيحت يل
فر�صة امل�شاركة يف ج��ه��ود اململكة
الإن�سانية ،حيث توليت �إدارة املركز
الإعالمي للهيئة العليا للبو�سنة والتي
تر�أ�سها �سمو �أم�ير الريا�ض �آن��ذاك،
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز يحفظه اهلل ،وتر�أ�ست

للحديث عما يح�صل يف فل�سطني من جرائم
وتنكيل بالفل�سطينيني و�أن ن�ستخدم الدبلوما�سية
الناعمة يف �إي�صال ر�سالة الإ�سالم .و�أذك��ر �أنه
هم�س يف نهاية اللقاء بعد �أن �أوقف الت�سجيل off
« recordم�شكلتكم يف بع�ض من يدّعي متثيلكم
من العرب وامل�سلمني ،يف احلقيقة مي ّثل بكم»!

وفدين �إعالميني لزيارة «�سراييفو»
وتغطية الأح����داث امللتهبة �آن���ذاك
�إث��ر ال��ع��دوان ال�صربي امل��ج��رم على
البو�سنة ،وكانت �أ�صوات الر�صا�ص
وقذائف الهاون تت�ساقط بالقرب منا
ونحن ن�شق طريقنا �إىل العا�صمة
املحا�صرة ،لندخل نفقاً حتت الأر�ض
قرب منطقة ت�سيطر عليها الع�صابات
ال�صربية لن�صل للجانب البو�سني،
و�ضرب الإعالميون ال�سعوديون �أروع
مثال يف العمل الإعالمي االحرتايف
يف �إب���راز ال��واق��ع الإن�ساين وك�شف
م�أ�ساة ال�شعب البو�سني للعامل.
موقف طريف
ع�شت جتربة رئا�سة حترير عدد
من املطبوعات واملجالت التي �أثْرت
اجلانب العملي ،ولعل من املواقف
الطريفة �إب��ان تر�أ�سي حترير جملة
«ح��ي��اة» للفتيات �أن ك���ان مو�ضوع
ال��غ�لاف «ف��رك�����ش��ة» ي��ت��ن��اول ق�ص�ص
الطالق يف يوم الزواج ،وكانت الفكرة
�أن ي�ضع امل��خ��رج �صك ط�ل�اق ،فلم
يجد ،ف�أعطيته �صك زواج��ي ليعدل
عليه وي�ضع طالق ويطم�س الأ�سماء
با�ستخدام « »Fade outوبالفعل
ُطبع من العدد �ستون �أل��ف ن�سخة،
وو���ض��ع��ت بع�ض الن�سخ بال�سيارة،
وبينما ابنتي يف ال�سيارة متوجها بها
ملدر�ستها ،ف��إذا بها ت�صرخ :بابا هل
طلقت م��ام��ا؟!! فا�ستغربت وقلت:
ملاذا؟ و�إذا بها تقول :انظر!! ففوجئت
�أن ���ص��اح��ب��ن��ا امل���خ���رج مل يطم�س
الأ�سماء!
ٌ
طوق من الأف�ضال
ختاماً ،هذا ما �أ�سعفتني به الذاكرة
يف ه��ذه امل�ساحة املتاحة ،وال�شكر
لإدارة �صحيفة «ر���س��ال��ة اجلامعة»
على هذه الفر�صة التي ا�ستطعت من
خاللها جتديد ذكرى عقود م�ضت بني
حمطات �شكلت منعط ًفا يف حياتي
و�شخ�صيات �أك���ن لها ك��ل التقدير
واالح�ترام ،ملا �أ�ضافوه يل مب�سريتي
الأكادميية والعملية ،و�أخ�ص بال�شكر
الدكتور فهد الطيا�ش -رئي�س الق�سم
�آن��ذاك -الذي كان �أول من �صادفته
بالق�سم بعد عودتي وكان خري معني
يف رحلتي الأكادميية ،و�أما جامعتي
«جامعة امللك �سعود» والتي ق�ضيت
فيها معظم �أيام عمري طالباً فمعيداً
فمبتعثاً ف ��أ���س��ت��اذاً ،ف��ق��د طوقتني
ب�أف�ضالها� ،سائ ً
ال املوىل �أن يعينني يف
ت�سديد بع�ض من هذا الدين جلامعتي
ووطني.
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نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

باب النجار

د .العمر ومتابعة ميدانية لتو�سعة م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

فريق طبي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر
كتب :عبدالرحمن املن�صور
متكن فريق طبي من وحدة العناية املركزة يف
ق�سم طب الأطفال بكلية الطب واملدينة الطبية
اجلامعية بجامعة امللك �سعود من �إنقاذ حياة
طفل  -بف�ضل اهلل ت��ع��اىل  -خ�لال الأ�سابيع
الأوىل من والدت��ه بعد عالجه من مر�ض وراثي
نادر �أ�صيب به منذ والدته وهو اختالل يف مناعة
اجل�سم يت�سبب يف الوفاة خالل الأ�سابيع الأوىل
من الوالدة نتيجة الأمرا�ض املناعية.
وقام �أع�ضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور فهد
ال�سحيم والربوفي�سور عبداهلل العنقري �أ�ستاذ
�أمرا�ض املناعة ،وم�شاركة �أطباء العناية املركزة
والأع�����ص��اب والأم��را���ض اجلينية مبتابعة حالة
الطفل يف املدينة الطبية والذي يبلغ من العمر
حال ًيا � 3أع��وام ،وذلك منذ كان ر�ضي ًعا يف �سن
ّ
و�شخ�ص الفريق الطبي و�ضعه ال�صحي
 13يو ًما،
ومعرفة ميكانيكية املر�ض بالتعاون مع �أخ�صائيي
املناعة املخربية من كلية ماونت �سيناي الطبية يف
نيويورك ،وجامعة باري�س ديكارت يف فرن�سا �إىل
�أن مت التو�صل �إىل طريقة العالج املنا�سبة له التي
�أ�سهمت يف �إنقاذ حياته وهلل احلمد عن طريق
ا�ستخدام عالج مناعي ي�ستخدم يف حاالت معينة
وهي طريقة طبية ت�ستخدم لأول مرة يف العامل
وجنحت بف�ضل اهلل تعاىل.
وق��ال الدكتور فهد ال�سحيم �أ�ستاذ م�شارك
وا�ست�شاري طب العناية امل��رك��زة للأطفال� :إن

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ا���س��ت��ط��اع اجل��م��ع ب�ين ال��ع�لاج
ال�سريري اال�ستثنائي الداعم والت�شخي�ص الوراثي
وا�ستخدام دواء عالجي مناعي ي�ستخدم لأول
ّ
الر�ضع ال�سيما يف هذا املر�ض
مرة يف الأطفال
ب��ال��ذات ،و�أ���س��ه��م ال��ت��ع��اون م��ع ال��ف��ري��ق ال��دويل
املكون من الدكتور دو�سان بوغونوفيت�ش الأ�ستاذ
امل�شارك يف علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال
بكلية م��اون��ت �سيناي الطبية ،والربوفي�سور
كازانوفا �أ�ستاذ �أمرا�ض املناعة من جامعة باري�س
يف �إمتام هذا البحث على �أعلى املقايي�س العلمية،
م�ؤكداً على �أن الفريق متكن من �إظهار فوائد
الت�شخي�ص الوراثي ال�سريع لالختالالت الوراثية
الذي ي�ساعد ب�إذن اهلل يف توفري العالج الفعال
وامل�ستدام لأمرا�ض م�ستع�صية وفتاكة.
و�أ�ضاف �أن تقرير هذه العملية نُ�شر مبجلة نيو
�إجنالند الطبية «New England Journal

� »of Medicineإح��دى �أه��م امل��راج��ع الطبية
على م�ستوى ال��ع��امل يف جم��ال البحث العلمي
الإكلينيكي ،ويعد ن�شرها لهذا ال�سبق الطبي
دع ًما وت�أكيدًا لنمط املمار�سة الطبية اجلديد
وهي الطب الدقيق «.»Precision Medicine
من جانبه �أو�ضح الدكتور دو�سان بوغونوفيت�ش
الأ�ستاذ امل�شارك يف علم الأحياء الدقيقة وطب
الأط��ف��ال بكلية ماونت �سيناي الطبية وامل�ؤلف
امل�شارك يف الدرا�سة �أن التعاون امل�شرتك بني
جامعة امللك �سعود وكلية ماونت �سيناي الطبية
يف نيويورك وجامعة باري�س ديكارت يف فرن�سا
ميثل حالة منوذجية للعلم بال حدود ،حيث ثبت
�أن الرعاية ال�سريرية ال�صحيحة وتقدمي العالج
يف الوقت املنا�سب من �ش�أنه �إنقاذ حياة املر�ضى
من الأمرا�ض الفتاكة ،مبينًا �أن جناح هذه احلالة
ت�شكل نقطة انطالق �أخ��رى للعلماء للبحث يف
علم اجلينوم والبيولوجيا اجلزيئية و اخللوية يف
حاالت �أخرى.
ب���دوره �أ���ش��ار الربوفي�سور ع��ب��داهلل العنقري
�إىل �أن عالج هذ احلالة يعد مثاالً رائعاً لأهمية
املبادرة يف ا�ستخدام العالجات اجلديدة املنا�سبة
يف احل��االت امل�ستع�صية ،ولإب��راز قيمة التعاون
ال���دويل يف ع�لاج املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض
خطرية يف ظل التقدم الطبي و البحث العلمي
احلايل.

حتدثت يف مقال الأ�سبوع املا�ضي والذي كان بعنوان «الكار»
حول �أهمية تهيئة �أع�ضاء الأق�سام العلمية للح�صول على الزمالة
املهنية املطلوبة من اخلريجني وال ميلكها �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وهذه الأهمية �أكدها معايل وزير التعليم يف منتدى املحا�سبني.
واليوم نطرق �أول �سلم التطبيق العملي املطلوب يف املقررات
الدرا�سية وبيئة التطبيق بالأق�سام العلمية ،فهناك تباين وا�ضح
وجلي بني الأق�سام الأكادميية ،فبع�ضها ت�شعرك ب�أنها متثل الأ�سر
الفقرية التي حتتاج ال�ضمان االجتماعي لتمار�س حياتها بكرامة
حم��دودة ،و�أخ��رى تعطيك االنطباع ب�أنها من ورث��ة «ق��ارون» يف
الإبهار بالتجهيزات التقنية وجتديدها.
قد يختلف معي ر�أ���س الهرم البريوقراطي ح��ول �صحة هذه
ال�صورة ،ولكن الواقع ال يكذب ملن �أراد الو�صول للحقيقة.
ويف �ضوء �صدور النظام اجلديد للجامعات ال بد �أن ت�سعى
الأق�����س��ام العلمية للح�صول على ال��دع��م املبا�شر �أو الت�سويق
للخدمات التي تعود على بيئة العمل بالتميز ولي�س الربحية التي
تغرق تلك البيئة.
خال�صة القول من الثقافة امل�صرية عندما يكون «باب النجار
خملوعا» فال تتوقع �أن ي�صنع ملنزلك با ًبا ،وه��ذا جم��ال بع�ض
ً
الأق�سام التي تفر�ض التطبيق العملي ولي�س لدى جناريها ور�شة
�إ�صالح باب الق�سم املخلوع.
altayash@ksu.edu.sa

وكيل التخطيط والتطوير ضيف
«منبر الجامعة» األسبوع المقبل
ي�ست�ضيف «منرب
جامعة امللك �سعود»
ال��دك��ت��ور يو�سف بن
عبده ع�سريي وكيل
اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر يف لقاء
م��ف��ت��وح م��ع �أع�����ض��اء
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س
وال�����ط��ل��اب ل��ط��رح
�أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم املتعلقة
ب���وك���ال���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
والإدارات التابعة لها ،ويدير اللقاء

الدكتور تركي العيار
�أ�ستاذ الإعالم بكلية
الآداب باجلامعة،
وذل����ك ي���وم االث��ن�ين
 ٢٣ج��م��ادى الآخ��رة
١٤٤١هـ املوافق 17
ف�براي��ر ٢٠٢٠م من
ال�ساعة � ١٠صباحاً
ح��ت��ى  ١٢ظ��ه��راً يف
ق��اع��ة ال�����دروازة يف ال���دور ال��راب��ع
مببنى  ١٧يف بهو اجلامعة ،وينقل
لفرع الطالبات.

زيادة الطاقة االستيعابية لسكن الطالبات

قامت �إدارة �سكن الطالبات بالتعاون مع �إدارة الإ�شراف اخلارجي ،بت�سكني
�أكرث من �سبعمائة طالبة مع بداية الف�صل الثاين لعام  1441هـ ،واال�ستفادة
من مبنى « »42و�ضمه ملباين ال�سكن و�إعادة ت�أهيله ،وكذلك االنتهاء املرحلة
الثانية من �إعادة ت�أهيل مبنى «  »40Cيف رفع الطاقة اال�ستيعابية لل�سكن
مما مكن من ت�سكني الطالبات اللواتي يف قوائم االنتظار ،وت�سكني الطالبات
امل�ستجدات لهذا الف�صل عرب البوابة الإلكرتونية.

مسرح الجامعة في مهرجان جدة

«الهندسة» تستقبل وفد االتحاد الدولي لهواة الالسلكي

زار كلية الهند�سة وفد من �أع�ضاء
االحت���اد ال���دويل ل��ه��واة الال�سلكي،
وهم :رئي�س االحت��اد للقطاع الأول
 ،Donald Beattieونائب رئي�س
االحت������اد ،Ole Garpestad
و����س���ك���رت�ي�ر االحت��������اد David
 ،Sumnerوالأ����س���ت���اذ في�صل
العجمي نائب رئي�س االحتاد للقطاع
الأول و�أع�ضاء اجلمعية ال�سعودية
لهواة الال�سلكي يف مقدمتهم الأمري
ب��در ب��ن في�صل �آل �سعود ،رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد يف املحطة
الأر�ضية للقمر اال�صطناعي بالكلية

الدكتور عبداملح�سن البداح ،وكيل
الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي وامل�����ش��رف على امل�����ش��روع،
والدكتور قي�س بلوايف املدير الفني
للم�شروع ،والطالب امل�شاركني يف

امل�شروع.
وا�ستمع الوفد الزائر لنبذة عن
�أه���م �أه����داف امل�����ش��روع ،وال��ر�ؤي��ة
التي انطلق منها ،والفرق الفرعية
امل��ك��ون��ة ل��ل��ف��ري��ق ،وم��ه��م��ة القمر

اال�صطناعي ،وم��ا مت �إجن��ازه حتى
الآن ،والإمكانات والأجهزة املتوفرة
يف امل��ح��ط��ة الأر���ض��ي��ة ،واخل�ب�رات
التي اكت�سبها الفريق خالل عمله يف
هذا املجال خالل الفرتة ال�سابقة،
وخلفية توقيع عقد �إط�لاق القمر
اال�صطناعي التعليمي مع ال�شركة
ال��رو���س��ي��ة  ،Gklaunchوموعد
�إطالقه مب�شيئة اهلل خالل الفرتة
م��ن �أول يوليو �إىل نهاية �سبتمرب
 ،2020من مركز بايكونور الف�ضائي
 ،Baikonurكما مت � ً
أي�ضا مناق�شة
�أوج��ه التعاون املمكنة مع االحت��اد
الدويل لهواة الال�سلكي.

�شارك م�سرح جامعة امللك �سعود مبهرجان امل�سرح اجلامعي اخلام�س
جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول جمل�س
اخلليج العربية خالل فرتة 1441/6/12-8هـ ،وذلك بتنظيم من جامعة
امللك عبدالعزيز بجدة.
وق��دم م�سرح اجلامعة م�سرحية كوميدية اجتماعية بعنوان «جمل�س
العدل» من ت�أليف توفيق احلكيم و�إخ��راج عاي�ض البقمي ويج�سدها كل
من حممد الزريق ،يا�سر ال�سرحان ،عبدالعزيز ح��دادي� ،أحمد العنزي،
خالد احلارثي� ،أحمد الكاف ،عبدالعزيز الزريق ،عبداهلل العبديل ،فرا�س
اجلبلي ،ر�شيد وحيد.
وقد حقق فريق اجلامعة امل�شارك جائزة �أف�ضل ممثل والتي كانت من
ن�صيب عبدالعزيز عيد الزريق� ،إ�ضافة جلائزة �أف�ضل عر�ض م�سرحي.

