
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����س���ي، 

ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار 

ال���ع���ل���م���اء م���ع���ايل 

ال���������س����ي����خ ����س���ع���د 

ال�سرثي، حيث جرى 

مناق�سة  ذلك  خالل 

�سبل رفع الوعي بني 

وتعزيز قيم  ال�سباب 

والو�سطية  النتماء 

والعتدال.

بحث قيم االنتماء والوسطية واالعتدال

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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»األمان الدوائي« يطلق مؤتمر 
األدوية البيولوجية

بحضور 300 متخصص

كتب: نايف القحطاين

نظم كر�سي اأبحاث الأمان الدوائي بجامعة امللك �سعود املوؤمتر العلمي الثاين لالأدوية 

البيولوجية و�سبيهاتها، وذلك يف فندق هوليدي اإن الريا�ض على مدى ثالثة اأيام »24 - 

26 يناير 2020م« على �سرف وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات العليا والبحث العلمي 
الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، والذي افتتح املوؤمتر بكلمة حول دعم قيادة اململكة 

العربية ال�سعودية وما يوليه خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني من اهتمام 

كبري لدعم تقدم اململكة العربية ال�سعودية يف املجال ال�سحي وال�سناعة الدوائية. ح�سر 

هذا اللقاء ما يقارب 300 متخ�س�ض من جميع املجالت ال�سحية الطبية من اجلامعة 

»اأكادمييني واإكلينيكيني« ومن القطاع الرقابي وممثلي هيئة الدواء والغذاء وامل�ست�سفيات 

على مدى يومني للموؤمتر.                                                      تفا�صيل �ص5

»التحسين المستمر« شعار الملتقى السنوي الثالث لوكالة التخطيط والتطوير.. الثالثاء

إنقاذ حياة طفل من مرض وراثي

خارطة طريق لالعتماد األكاديمي

03

20
04

كتب: عبدالرحمن املن�صور

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  اعتمد 

للتوعية  التنفيذية  اخلطة  العمر،  ب��دران 

امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن  وال��وق��اي��ة 

التوعوية  احلملة  تنظيم  اجلامعة يف  لتبداأ 

امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  مبر�ض  للتعريف 

.»MERS-COV«

للمدينة  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اجلامعية  الطبية 

الطارئة  التوعية للحالت  اإن خطة  املعمر: 

حتديثها  يتم  اجلامعية  الطبية  املدينة  يف 

مع ما ي�سدر من مركز مكافحة الأمرا�ض 

ال�سحة،  ووزارة  »وقاية«  ال�سعودي  املعدية 

احلملة  م��ن  الرئي�ض  ال��ه��دف  اأن  م��وؤك��داً 

مواجهة املخاطر املحتملة من هذا الفريو�ض 

اتخاذ  خ��الل  من  اهلل  �سمح  ل  اململكة  يف 

اإجراءات ا�ستباقية احتياطية.

مكافحة  اإدارة  مدير  اأف��ادت  من جهتها، 

هيفاء  اجلامعية  الطبية  باملدينة  العدوى 

الطلحي اأنه مت اعتماد عدد من الإجراءات 

املر�ض  حول  للتوعية  الالزمة  الح��رازي��ة 

وط����رق ان��ت��ق��ال��ه ت�����س��م��ن��ت و���س��ع خطة 

توفر  م��ن  وال��ت��اأك��د  املنا�سبة،  ال���س��ت��ع��داد 

اجلامعة  من�سوبي  وتدريب  الوقاية،  و�سائل 

ل�ستخدامها،  ال�سحيحة  ال��ط��رق  ح��ول 

عالوة على اإعداد و تنفيذ حمالت توعوية 

ت�ستهدف  اجلامعة  وم��راف��ق  الكليات  يف 

من�سوبي اجلامعة و طالبها و زوارها.

وقالت: اإن اإدارة مكافحة العدوى �سرعت 

يف اإطالق اخلطة املعتمدة للطوارئ وتطبيق 

فيها  امل�ستبه  احل��الت  مع  املتبعة  املعايري 

مكافحة  ممار�سي  بوا�سطة  �سارم  ب�سكل 

للمدينة  الدخول  نقاط  جميع  يف  العدوى 

الطبية ومتابعة جميع احلالت امل�ستبه فيها 

من البداية حتى ظهور النتائج املخربية.

تفا�صيل �ص14

فائزان من الجامعة بجائزة الترجمة
العايل  التعليم  وزي��ر  �سلم 

الدكتور حمد اآل ال�سيخ، جائزة 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

دورت��ه��ا  يف  للرجمة  العاملية 

اأقيمت موؤخراً،  التا�سعة والتي 

�سمنهم  وم��ن  ب��ه��ا،  للفائزين 

اأ�ستاذ جغرافية النقل د. �سعد 

لكتاب  ترجمته  ع��ن  احل�سني 

يف  الأ�سا�سية  البحث  »ط��رق 

حممد  ود.نا�سر  اجلغرافيا«، 

»النانو:  كتاب  لرجمته  عمر 

املواد والتقنيات والت�سميم«.        

تفا�صيل �ص4

اعتماد خطة للوقاية من »كورونا المستجد« وظيفة محاضر للمعيدين 
والمعيدات.. والتقديم اليوم

درجة  على  احلا�سلني  واملعيدات  للمعيدين  الر�سيح  باب  فتح  اجلامعة عن  اأعلنت 

لل�سروط  وفقاً  املفا�سلة  طريق  عن  وذلك  حما�سر،  وظيفة  على  للتقدمي  املاج�ستري 

 »10« ال�سقف  يكون  بحيث  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  يف  نقطة   »70« التالية: 

�سنوات، و»30« نقطة يف البدء بدرا�سة الدكتوراه بحيث يكون ال�سقف »4« �سنوات.

وظيفة  على  للتقدمي  باجلامعة  واملعيدات  املعيدين  الب�سرية  امل��وارد  عمادة  ودعت 

اأو  تر�سيح وتعيني حما�سر  لنظام  الإلكروين  املوقع  الدخول على  حما�سر من خالل 

يبداأ  التقدمي  اأن  اإىل  م�سرية  https://eservices.ksu.edu.sa/NSP/؛  معيد 

على  موؤكدة  1441/7/17ه�؛  اخلمي�ض  يوم  وينتهي  1441ه�   /6  /15 الأحد  اليوم 

حتري الدقة يف تعبئة النماذج واملعلومات املطلوبة.



كتبت: مها التمامي

���ش���ؤون  ع��م��ادة  وكيلة  ا�شتقبلت 

الدكت�رة  الطالبات  ل�ش�ؤون  الطالب 

اجل��ام��ع��ات  وف����د  ال��ق��ف��ي��دي  روؤى 

االرجتالية  امل��ن��اظ��رة  يف  امل�شاركة 

واملقامة  االإجنليزية  باللغة  ال�شن�ية 

يف  الريا�ض  جامعات  م�شت�ى  على 

ت�شت�شيفه  وال���ذي  الثامن,  عامها 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د ل��ه��ذا ال��ع��ام 

���ش���ؤون  ع��م��ادة  يف  ممثلة  2020م 
بالتعاون  الطالبات  ل�ش�ؤون  الطالب 

م����ع ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رج���م���ة, 

اج���ت���م���اع حت�����ش��ري  وذل������ك يف 

�شتقام  وال��ت��ي  ال�شن�ية  للمناظرة 

امل�افق  1441/7ه�   /15 بتاريخ 

2020/3/10م.
اجلانب  يف  العمادة  دور  ويتمثل 

مع  بالتعاون  واالإعالمي  التنظيمي 

كلية اللغات والرجمة كممثل للجنة 

العلمية للمناظرة.

التح�شري  االج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 

وف�د من جميع اجلامعات امل�شاركة 

ن�رة, جامعة  االأم��رة  وهي: جامعة 

املعرفة,  جامعة  �شلطان,  االأم���ر 

ج��ام��ع��ة ال��ي��م��ام��ة, ج��ام��ع��ة االإم���ام 

حممد بن �شع�د, اجلامعة ال�شع�دية 

العل�م,  دار  جامعة  االإل��ك��رون��ي��ة, 

عبدالعزيز  بن  �شع�د  امللك  جامعة 

الفي�شل,  جامعة  ال�شحية,  للعل�م 

جامعة ريا�ض العلم.

ومت خالل االجتماع اإعالن عن�ان 

املناظرة ح�له  الذي �شتتم  امل��ش�ع 

 The house believes« وه���: 

 that the development
 of renewable energy is
 vital for the prosperity
ومت حتديد   »of Saudi Arabia
م�قف كل جامعة �ش�اًء مع اأو �شد 

مناق�شة  كذلك متت  امل��ش�ع,  هذا 

ممثالت  جميع  مع  املناظرة  ميثاق 

مت  االجتماع  نهاية  ويف  اجلامعات, 

مكان  على  ال�شي�ف يف ج�لة  اأخذ 

الرئي�شي يف  بامل�شرح  املناظرة  عقد 

املدينة اجلامعية للطالبات.

ومل������زي������د م������ن امل����ع����ل�����م����ات 

مي���ك���ن زي�������ارة م����ق���ع امل���ن���اظ���رة: 

https://8thannualdebate.

ت�شجيل  اأن  ksu.edu.sa/ علماً 
امل�قع  يف  متاحاً  �شيك�ن  احل�ش�ر 

ب����دءاً م��ن ي����م االأح����د ال��ق��ادم 16 

فرباير 2020م.

اأع��ل��ن م��رك��ز االإب����داع واالب��ت��ك��ار الطالبي 

بكلية الهند�شة عن اإطالق الن�شخة الثانية من 

م�شابقة القمر اال�شطناعي »الُعلبة« كان �شات 

يف  الت�شجيل  ب��اب  ُفتح  حيث   ,»Can Sat«
امل�شابقة لطالب وطالبات اجلامعة ي�م االأحد 

1441/5/22 ه�.
ثقافة  اإىل ن�شر  امل�شابقة  ه���ذه  وت��ه��دف 

ال���ط���ران وال��ف�����ش��اء ب���ن ط���الب وط��ال��ب��ات 

اجلامعة, واإك�شابهم اخلربة العملية يف تقنيات 

االأقمار ال�شناعية وتنمية مهاراتهم ال�شخ�شية 

والتقنية والعملية, حيث ي�فر املركز الت�شهيالت 

واالأدوات واالأجهزة والتدريب الالزم للم�شاركن 

يف امل�شابقة.

وقد اأ�شيفت مهمة جديدة يف هذه الن�شخة 

حيث  البي�شة«,  »�شالمة  وهي  امل�شابقة,  من 

القمر, ويُطلب من  »بي�شة« داخل  �شيتم و�شع 

االرتفاع  من  للقمر  الهادئ  الهب�ط  امل�شاركن 

املطل�ب بحيث ال تتعر�ض البي�شة للك�شر.

فعاليتها  ا�شتمرت  التي  امل�شابقة  وت�شمنت 

وحتدي,  وت�شميم,  وتدريب,  تعلم,  اأ�شب�عن: 

وج�ائز قيمة, ويف االأ�شب�ع االأول �شتقدم ثالث 

دورات تدريبية للم�شاركن, ويف االأ�شب�ع الثاين 

عمل,  وجمم�عات  ف��رق  اإىل  الطالب  يق�شم 

الكان  ت�شميم  يف  جمم�عة  كل  بعدها  لتبداأ 

مركز  وفرها  التي  االأدوات  با�شتخدام  �شات 

االإبداع واالبتكار الطالبي.

ويف اآخر ي�م بامل�شابقة �شتق�م الفرق باإطالق 

لهذا  خم�ش�شة  بال�نات  با�شتخدام  االأق��م��ار 

الغر�ض.

و�شيتم تقييم الفرق امل�شاركة يف �ش�ء عدد 

من املعاير, ت�شتمل على: �شالمة البي�شة »20 

نقطة«, ا�شتخدام اأ�شغر مظلة للهب�ط بالقمر 

الهب�ط  اآلية  ت�شغيل  ت�قيت  دقة  نقطة«,   20«

على االرتفاع املطل�ب »20 نقطة«, قدرة القمر 

 20« وا�شتقبالها  البيانات  واإر�شال  قراءة  على 

اأي  يف  وُمبدعة  جديدة  اأفكار  تقدمي  نقطة«, 

وت�شغيل  وت�شنيع  ت�شميم  مراحل  من  مرحلة 

القمر »20 نقطة«, و�ش�ف تقدم للفرق الفائزة 

�شيح�شل  كما  قيمة.  ج�ائز  االأوىل  باملراكز 

امل�شارك�ن يف الدورات على �شهادات ح�ش�ر.

عدة  االأعمال  اإدارة  كلية  نظمت 

الدرا�شات  بربامج  تعريفية  لقاءات 

والطالبات  للطالب  بالكلية  العليا 

الدرا�شي  للف�شل  قب�لهم  مت  الذين 

1441ه�  العام اجلامعي  الثاين من 

االإدارة  ب��رن��اجم��ي  �شملت  وال��ت��ي 

»التنفيذي  ال�شحية  واالإدارة  العامة 

االأعمال  اإدارة  وبرنامج  وامل�شتمر« 

ونظم املعل�مات االإدارية التنفيذي.

ال���دك���ت����ر ���ش��ع��د ب���ن ع��ب��داهلل 

االأع��م��ال  اإدارة  كلية  عميد  ال��غ��امن 

الت�فيق  لهم  متمنياً  باجلميع  رحب 

والنجاح, كما اأثنى على الدور الذي 

العليا  الدار�شات  عمادة  به  قامت 

قب�ل  اإج�����راءات  اإن��ه��اء  �شرعة  يف 

املتقدمن واملتقدمات.

وادي  الدكت�ر  حت��دث  جهته  من 

اإدارة  كلية  وكيل  العنزي  ب��راك  بن 

والبحث  العليا  للدرا�شات  االأعمال 

الدرا�شات  برامج  ومن�شق  العلمي 

ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع���ن اخل��ط��ط 

التي  واملقررات  للربامج  الدرا�شية 

وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  �شيدر�شها 

مقدماً  الدرا�شية,  الف�ش�ل  خالل 

وم�شاعفة  بذل  ب�شرورة  ت�جيهاته 

اجلهد للح�ش�ل على اأكرب قدر من 

اال�شتفادة العلمية من الربامج.

ت�����ال ذل������ك ط������رح االأ����ش���ئ���ل���ة 

واال����ش���ت���ف�������ش���ارات م���ن ال��ط��الب 

من�شقي  على  اجل���دد  وال��ط��ال��ب��ات 

بالربامج  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء 

املعنية.

العظام,  جل��راح��ة  ال�شع�دية  اجلمعية  نظمت 

الطب وخمترب  كلية  الت�شريح يف  ق�شم  مع  بالتعاون 

تناولت  عمل  ور���ش��ة  بالكلية,  التجارب  حي�انات 

اأحدث تقنيات جراحة مناظر الركبة والكتف, حتت 

ا�شت�شاري جراحة  الدكت�ر فهد عبداجلبار  اإ�شراف 

العظام بامل�شت�شفى.

الت�شريح  ق�شم  رئي�ض  اليحيا  الدكت�ر خليل  واأّكد 

على اأهمية هذه ال�ر�ض من الناحية العلمية والطبية 

وفائدتها للمتدربن من الزمالء االأطباء واملخت�شن, 

واجلمعيات  االأق�شام  مع  التعاون  اأن  على  م���ؤك��داً 

ال�شت�شافة وتنفيذ هذه ال�ر�ض ياأتي �شمن اأول�يات 

الق�شم واهتماماته لتفعيل العالقات االإيجابية ذات 

املردود العلمي واملهني.
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يف ن�سختها الثانية

ح�شل برناجما عل�م احلا�شب والعل�م االإدارية يف كلية املجتمع على 

املركز  من  امل�شروط  الرباجمي  االأك��ادمي��ي  ال�طني  االعتماد  جتديد 

والتدريب,  التعليم  تق�مي  بهيئة  االأكادميي  واالعتماد  للتق�مي  ال�طني 

وذلك بعد ا�شتيفاء جميع متطلبات احل�ش�ل على االعتماد االأكادميي 

الرباجمي املعتمدة من املركز, حيث متت زيارة فريق التحكيم اخلارجي 

مار�ض –  مار�ض و14 –  التابع للمركز للكلية يف الفرة ما بن 10 – 

2019م.
االأكادميية  الربامج  اأوائل  املجتمع من  كلية  برامج  اأن  بالذكر  جدير 

احلا�شلة على االعتمادين ال�طني والدويل يف اململكة وذلك منذ عام 

2011م, وهي اأي�شاً من اأوائل الربامج التي حت�شل على جتديد االعتماد 
بن جميع  االأوىل  الكلية  اأنها  كما  املجتمع.  كليات  برامج  بن  ال�طني 

كليات جامعة امللك �شع�د التي حت�شل على جتديد االعتماد ال�طني من 

خالل نظام اجلامعة الإدارة اجل�دة االإلكروين »اإتقان« وب�شكل كامل.

تجديد اعتماد برامج أكاديمية 
بكلية المجتمع

ورشة عمل إلدارة الهوية للطالبات

حملة تعريفية بالتعليم اإللكتروني

اجلامعة  ه�ية  »اأهمية  ب�ر�شة عمل  م�ؤخراً  اله�ية  اإدارة  وحدة  �شاركت 

واال�شتخدامات ال�شحيحة لل�شعار« املقامة يف مدرج رقم »1« مببنى »25« 

والتي نظمتها عمادة �ش�ؤون الطالب »ل�ش�ؤون الطالبات«, و�شارك فيها نح� 

ومديرات  اجل�دة  وممثالت  الطالبية  االأندية  طالبات  من  م�شاركة   »30«

االإدارات.

ب�شعار  اله�ية  اإدارة  وحدة  عالقة  عن  تعريفية  مبقدمة  ال�ر�شة  ب��داأت 

جامعة امللك �شع�د وا�شتخداماته وال�شمعة امل�ؤ�ش�شية للجامعة يف الداخل 

العمل  اله�ية ومنها  اإدارة  اأهم مهام وحدة  ال�ر�شة على  واخلارج, وركزت 

امل�شتمر لتح�شن ال�ش�رة الذهنية للجامعة, وتقدمي االنطباع االإيجابي عن 

اجلامعة وبناء ال�شمعة امل�ؤ�ش�شية وتعزيز االعتماد االأكادميي امل�ؤ�ش�شي, كما 

ا�شتخدام  وعدم  اجلامعة  ب�شعار  االلتزام  �شرورة  على  ال�ش�ء  ت�شليط  مت 

�شعارات خا�شة باالأندية الطالبية.

اأعربت امل�شاركات عن امتنانهن بعد عر�ض مناذج االأخطاء ال�شائعة يف 

اأ�شماء اجلهات  ا�شتخدام ال�شعار, كما مت �شرح االآلية املعتمدة عند و�شع 

املختلفة باجلامعة حتت �شعارها ملا له من اأثر وا�شح يف املمار�شات الي�مية 

اأثناء العمل.

تطبيق  اأثناء  امل�شاركات  من  التفاعل  اله�ية  اإدارة  وح��دة  فريق  ومل�ض 

االأن�شطة التدريبية, واختتمت ور�شة العمل بالرد على اال�شتف�شارات كما مت 

عر�ض و�شائل الت�ا�شل اخلا�شة ب�حدة اإدارة اله�ية ال�شتدامة الت�ا�شل بن 

املهتمن واملعنن بذلك.

ت�ست�سيفها هذا العام �س�ؤون الطالبات بالتعاون مع كلية اللغات والرتجمة

اجتماع تحضيري للوفود المشاركة بالمسابقة 
االرتجالية باللغة اإلنجليزية

انطالق مسابقة القمر الصناعي »Can Sat« بكلية الهندسة

»إدارة األعمال« لقاءات تعريفية ببرامج الدراسات العليا بـ

ورشة عمل حول أحدث تقنيات جراحة مناظير الركبة والكتف

ينظم مركز التميز البحثي يف تط�ير تعليم العل�م والريا�شيات )اأفكر( 

حلقة النقا�ض ال�شابعة وال�شبع�ن بعد املائة �شمن �شل�شلة حلقات النقا�ض 

ال�شخ�شية  البحثية  »االهتمامات  بعن�ان  اأ�شب�عياً  املركز  يعقدها  التي 

اإعداد وتقدمي الدكت�ر عبدالعزيز عبداهلل الفائز,  واآلية تط�يرها« من 

كلية  االآيل-  احلا�شب  تدري�ض  وطرق  املناهج  ق�شم  تدري�ض  هيئة  ع�ش� 

1441/6/16ه�  االثنن  غد  ي�م  وذلك  �شع�د,  امللك  -جامعة  الربية 

امل�افق 2020/2/10م. يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف للرجال 

اجلامعية  املدينة  يف  ولل�شيدات  الربية,  كلية  يف  )1اأ33(  رقم  قاعة 

للطالبات كلية الربية مبنى رقم )2( معمل )72( الدور االأول.

حلقة نقاش حول »االهتمامات البحثية 
الشخصية« غدًا

االآخرة  ٨ جمادى  املا�شي  االأحد  للطالبات,  اجلامعية  باملدينة  انطلقت 

االإلكروين  بالتعليم  تعريفية  حملة  ٢٠٢٠م,  فرباير   ٢ امل�افق  ١٤٤١ه��� 

ظهراً  ال�احدة  حتى  �شباحاً  العا�شرة  من  متتالن  اأ�شب�عن  ملدة  وت�شتمر 

خدمات  »اإب��راز  اإط��ار  يف  احلملة  وتاأتي  #�شهلناها_عليكم.  �شعار  حتت 

عمادة التعامالت االإلكرونية للطالبات«, حيث يت�اجد باحلملة التعريفية 

عدد من امل�ظفات, يقمن با�شتقبال الزائرات ويعرفن باحلملة التعريفية من 

حيث مزاياها وطريقة ا�شتخدامها. وتت�شمن احلملة جمم�عة من االأركان 

عمادة  خدمات  اأبرز  لعر�ض  »برو�ش�رات«  ت�جد  حيث  واملتن�عة  املخت�شة 

التعامالت االإلكرونية التي تقدمها للطالبات, وبرو�شات �شغرة حتمل ا�شم 

احلملة #�شهلناها_عليكم, وكذلك ركن ترفيهي لبع�ض االألعاب امل�شاحبة 

للحملة, وركن خمت�ض للتقدميات وامل�شروبات من حيث الع�شائر والقه�ة 

اأقيمت يف  التي  الن�شخة  اإقبااًل جيًدا يف  املعر�ض �شهد  اأن  وال�شاي. يذكر 

كلية اإدارة االأعمال.



اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

مبكتبه  ال��ع��م��ر  ب�����دران  ال���دك���ت���ور 

بالنك  ماك�س  معهد  مدير  م��وؤخ��راً 

ق�سم  ورئي�س  الكمية  للب�سريات 

لودفيغ  بجامعة  التجريبية  الفيزياء 

ماك�سميليان »ميونخ« باأملانيا الدكتور 

الدكتور  ومرافقيه  كراو�س،  فرين�س 

م��ات��ي�����س ك��ل��ن��ق رئ��ي�����س جم��م��وع��ة 

ال�سرعة  فائقة  النانوية  ال�سوئيات 

يف خم��ت��ر ف��ي��زي��اء الأت���وث���ان���ي���ة، 

رئي�سة  زغ��م��ان  مهيال  وال��دك��ت��ورة 

النطاق  ت�سخي�س  اأبحاث  جمموعة 

احلمراء  حت��ت  بالأ�سعة  العري�س 

للب�سريات  بالنك  ماك�س  معهد  يف 

الكمية وجامعة لودفيغ ماك�سميليان.

ح�سر الإجتماع الدكتور عبداهلل 

فرع  على  امل�سرف  الزير  بن حممد 

مركز ماك�س بالنك لعلوم الأتوثانية 

والدكتور  �سعود،  امللك  جامعة  يف 

خالد  وال��دك��ت��ور  احل��رب��ي،  م�سعل 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ال��ح، مدير 

يف  الطبية  باملدينة  الأورام  مركز 

اجل��ام��ع��ة، وال��دك��ت��ور ج��ن م��ارك 

الأورام  مبركز  ال�ست�ساري  نوبلتز 

روبيتو  والدكتور  الطبية،  باملدينة 

ان�سينتي من مركز العلوم البيولوجية 

عبداهلل  امللك  بجامعة  احلا�سوبية 

للعلوم والتقنية.

وق���دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��زي��ر 

فكرًة  كروا�س  فرين�س  والروفي�سور 

»م�سروع  من  الأول��ي��ة  املرحلة  عن 

من  لل�سرطان«  ال��وراث��ي��ة  الب�سمة 

با�ستخدام  الفريد  التقني  اجلانب 

الني�سر  جملة  يف  بالن�سر  ال��ل��ي��زر 

العاملية، وقدم كذلك الدكتور خالد 

مارك  جن  والروفي�سور  ال�سالح 

الأولية  النتائج  عن  تقريراً  نوبلتز 

با�ستخدام  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 

جامعة  مع  بالتعاون  اخلواريزمات 

والتقنية  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

وجامعة لودفيغ ماك�سميليان للتحقق 

من الك�سف املبكر لل�سرطان.

واأثنى معاىل مدير اجلامعة على 

اجلهد املبذول من الفريق امل�سارك 

وال�سداد،  التوفيق  للجميع  متمنيا 

منوهاً معاليه اأن مثل هذه امل�ساريع 

والنوعي  البحثي  احل��راك  �ستدعم 

يهدف  اأن��ه  خ�سو�سا  اجلامعة  يف 

والتنبوؤ  للك�سف  جديدة  اآف��اق  لفتح 

با�ستجابة مر�س ال�سرطان.

العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

تعقد وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير برئا�سة وكيلها 

ال�سنوي  امللتقى  ع�سريي  ع��ب��ده  ب��ن  يو�سف  ال��دك��ت��ور 

مع  وذلك  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  الثالث 

واجل��ودة،  للتطوير  امل�ساندة  والعمادات  الكليات  وكالء 

وم�ساعدات الوكيالت للتطوير واجلودة، وروؤ�ساء وحدات 

امل�ستمر«،  »التح�سن  �سعار  حتت  واجل���ودة،  التطوير 

وذلك يوم الثالثاء 17 جمادى الأخرة 1441ه� املوافق 

بقاعة  �سباحاً   8:30 ال�ساعة:  2020م  11فراير 
تقوم  حيث  اجلامعة،  مبركز   17 رقم  مببنى  الدرعية 

امل�سرف  برئا�سة  املهارات  تطوير  عمادة  امللتقى  بتنفيذ 

عمادة  وباإ�سراف  با�سطح،  عادل  الدكتور  العمادة  على 

جريل  الدكتور  عميدها  برئا�سة  واجل���ودة  التطوير 

العري�سي.

برعاية معايل مدير  الثالث  ال�سنوي  امللتقى  ويحظى 

برناجمه  ويت�سمن  التوايل،  على  الثالث  للعام  اجلامعة 

تكرمي  بينها:  م��ن  الفعاليات  م��ن  العديد  ال��ع��ام  ه��ذا 

الأكادميي  العتماد  على  حا�سلة  اأكادميياً  14برناجماً 
تقومي  هيئة  من  والثامنة  ال�سابعة  ل��ل��دورة  ال��راجم��ي 

هي:  باجلامعة  كليات  �سبعة  ميثلون  والتدريب  التعليم 

كلية  العمليات«،  بحوث  »برنامج  الأع��م��ال  اإدارة  كلية 

الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة 

احلقوق  كلية  ال��ط��ارئ��ة«،  الطبية  اخل��دم��ات  »برنامج 

العلوم  برنامج  احل��ق��وق،  »برنامج  ال�سيا�سية  والعلوم 

»برنامج  التطبيقية«  الطبية  العلوم  كلية  ال�سيا�سية، 

كلية  الطبية«،  التكنولوجيا  برنامج  الإكلينيكية،  التغذية 

برنامج  الإح�ساء،  برنامج  الكيمياء،  »برنامج  العلوم 

واآدابها«،  العربية  اللغة  »برنامج  الآداب  كلية  الفيزياء«، 

كلية علوم الأغذية والزراعة »برنامج الإنتاج احليواين، 

الإنتاج  برنامج  الإن�سان،  وتغذية  الأغذية  علوم  برنامج 

النباتي، برنامج القت�ساد التطبيقي«.

اإجن��ازات  خريطة  ا�ستعرا�س  امللتقى  يت�سمن  كما 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف جمالت التطوير 

واجل�����ودة،  وامل��ع��اي��ري امل��ط��ورة ل��الع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي 

الراجمي، وور�سة عمل لآليات العمل وفق هذه املعايري 

، كما يت�سمن امللتقى مناق�سة عامة مع امل�ساركن حول 

اآليات العمل والتطوير خالل املرحلة املقبلة. 

وتعمل حالياً عمادة تطوير املهارات وعمادة التطوير 

اإمت��ام  على  م�سرتك  ف��ري��ق عمل  خ��الل  م��ن  واجل���ودة 

ال�ستعدادات النهائية لتنفيذ امللتقى.

17 3أخبار  العدد 1364 - الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 9 فرباير 2020م

السنوي  الملتقى  شعار  المستمر«  »التحسين 
والتطوير التخطيط  لوكالة  الثالث 

بدء استقبال طلبات االنضمام لمسار 
الطلبة الموهوبين

مدير الجامعة يلتقي بمدير معهد ماكس بالنك د. فيرنس كراوس

برعاية معالي مدير الجامعة

املتفوقن  الطلبة  ب��رن��ام��ج  دع��ا 

لل�سوؤون  بوكالة اجلامعة  واملوهوبن 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ط��الب 

وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة امل��وه��وب��ن 

ال��ط��ل��ب��ة  م�������س���ار  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل يف 

امل��وه��وب��ن ع��ر م��وق��ع ال��رن��ام��ج 

 dsp.ksu.edu.sa الإل��ك��رتوين 

ملدة  به  الت�سجيل  �سي�ستمر  وال��ذي 

اأ�سبوعن.

لكت�ساف  امل�سار  ه��ذا  وي��ه��دف 

الطلبة املوهوبن ورعايتهم والعناية 

ب��ط��اق��ات��ه��م وق��درات��ه��م م��ن خ��الل 

لرعاية  متكاملة  منظومة  تطوير 

املوهوبة  الطالبية  الكفاءات  وبناء 

هم  املوهوبون  فالطلبة  واملبدعة، 

وق���درات  ا���س��ت��ع��دادات  لديهم  فئة 

عن  متميز  اأداء  اأو  ال��ع��ادة  ف���وق 

بقية اأقرانهم يف جمال اأو اأكرث من 

املجتمع  يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ج��الت 

تعليمية  رع��اي��ة  اإىل  وي��ح��ت��اج��ون 

مناهج  يف  ع��ادة  تتوافر  ل  خا�سة 

الدرا�سة العتيادية.

املوهبة  جم���الت  تتعدد  وع���ادًة 

الأدبية  املوهبة  فهنالك  ونطاقاتها؛ 

والنبوغ  وال��ك��ت��اب��ة  ال�سعر  »كنظم 

»كالر�سم  الفنية  واملوهبة  اللغوي«، 

وال���ن���ح���ت والأ�����س����غ����ال ال��ي��دوي��ة 

وغ��ريه��ا«،  والت�سوير  والت�سميم 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���ال  وامل����وه����ب����ة 

والأح��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء  الريا�سيات 

والكيمياء والطب وغريها، وموهبة 

البتكار والخرتاع.



أخبار36  العدد 1364 - الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 9 فرباير 2020م4

�شارك الطالب حممد بن خالد 

الدهم�ش من ق�شم الت�شويق بكلية 

الدورة تدريبية  اإدارة الأعمال يف 

والتي  امل�شتقبل«  »�شناعة  بعنوان 

 14  -  11« الفرتة  اأقيمت خالل 

روم��ا  مدينة  يف  2020م«  يناير 

وت��اأت��ي  الإي��ط��ال��ي��ة،  باجلمهورية 

�شمن  الدهم�ش  الطالب  م�شاركة 

التابع  ال��ط��الب��ي��ة  الأن���دي���ة  وف���د 

لعمادة �شوؤون الطالب باجلامعة.

التدريبية  ال��دورة  انتهاء  وبعد 

ال�شفارة  يف  الثقايف  املحلق  �شلم 

ال�����ش��ع��ودي��ة ب��اإي��ط��ال��ي��ا ���ش��ه��ادات 

امل���ت���درب���ن وال���ت���ق���اط ال�����ش��ور 

�شفري خادم  معايل  مع  التذكارية 

باإيطاليا  ال�����ش��ري��ف��ن  احل��رم��ن 

الأم���ري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

في�شل بن �شطام بن عبدالعزيز.

الدهمش يشارك في »صناعة 
بإيطاليا المستقبل« 

برنامجي  اعتماد 
القرآنية«  »الدراسات 
المبكرة«  و»الطفولة 

التربية بكلية 

الدراسات  لطالب  تدريبي  برنامج 
الجيولوجيا بقسم  العليا 

الأول  الج��ت��م��اع  ان��ع��ق��اد  مت 

بق�شم  العليا  ال��درا���ش��ات  للجنة 

اجليولوجيا واجليوفيزياء للف�شل 

الدرا�شي الثاين ١٤٤١ه� بح�شور 

كل من: د. �شطام مدين »مقرر«، 

ح�شن  د.  ال�����ش��ال��ح،  اأح��م��د  د. 

د.  ال��ع��رب��ي،  ه�شام  د.  الفيفي، 

عبدالبا�شط ال�شروجي، د. ع�شام 

عبداملتعال، د. علي كامل، اأ. �شعد 

الجتماع  خ��الل  ومت  احلميدان. 

مناق�شة العديد من املوا�شيع التي 

عقد  اق���رتاح  منها:  اللجنة  تهم 

ت�شاعد  الق�شم  يف  عمل  ور���ش��ة 

ا�شرتاتيجية  خ��ط��ة  و���ش��ع  ع��ل��ى 

و�شع  اق����رتاح  ال��ع��ل��م��ي،  للبحث 

برنامج تدريبي لطالب الدرا�شات 

عملية  يف  البدء  بالق�شم،  العليا 

العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  تقومي 

التعليم،  ناحية جودة  من  بالق�شم 

العليا  ال��درا���ش��ات  ط���الب  ح��ث 

اأب��ح��اث��ه��م يف امل��ج��الت  ل��ن�����ش��ر 

العلمية املتخ�ش�شة، متابعة حالة 

ال���ط���الب امل��ب��ت��ع��ث��ن ع���ن ط��ري��ق 

اأطروحاتهم  م�شريف  مع  التوا�شل 

التفاق على  واأخ��ريا مت  العلمية، 

للف�شل  اجتماعن  وحتديد  عقد 

الدرا�شي احلايل.

مثلت اجلامعة واألقت ورقة حول دور املهارات الإدراكية يف اإتقان املهارات اللغوية

بالشارقة الرابع  الدولي  العربية  اللغة  المعيوف تشارك في مؤتمر  أ. 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي 

حاكم ال�شارقة، افتتح ال�شيخ حممد 

املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حميد  بن 

رئي�ش  ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي 

دائرة الإح�شاء والتنمية الجتماعية 

العربية  اللغة  موؤمتر  اأعمال  موؤخراً 

»تطوير  الرابع حتت عنوان  الدويل 

وتعلمها:  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 

املتطلبات، والأبعاد، والآفاق«، وذلك 

للغةالعربية  الرتبوي  املركز  بتنظيم 

وزارة  مع  بالتعاون  اخلليج،  ب��دول 

الرتبية والتعليم وجامعة ال�شارقة - 

كلية الآداب والعلوم الإن�شانية ق�شم 

اللغة العربية.

املومتر  هذا  يف  اجلامعة  ومثلت 

اأ. اجلوهرة بنت عبدالعزيز املعيوف 

اللغة العربية بورقة حتت  من ق�شم 

يف  الإدراكية  املهارات  »دور  بعنوان 

-خال�شة  اللغوية  امل��ه��ارات  اإت��ق��ان 

»ا�شرتاتيجيات  حم��ور  يف  جت��رب��ة« 

ال���ت���دري�������ش الإب�����داع�����ي وامل��م��ت��ع 

واملتمايز للغة العربية«، وقفت فيها 

املعنوية  املفاتيح  اأ�شمته  م��ا  على 

العملية  اأق��ط��اب  ب��ن  ال�شلة  لعقد 

»الطالب واملعلم واملقرر«،  التعليمية 

لتعليم  مي�شرة  ط��رق��ا  عر�شت  ث��م 

العربية  اللغة  قواعد  بع�ش  وتعلُّم 

تعتمد  والإم����الء  النحو  �شقي  يف 

اإدراك��ي��ة  م��ه��ارات  على  اأغلبها  يف 

تتعلق بفهم املراد، ومنه اإىل احلكم 

والنطق  ال�شبط  ثم  ومن  الإعرابي، 

تدري�ش  اأن  مو�شحة  ال�شحيحن، 

يقوم على  الإمالئية  القواعد  بع�ش 

و�شمعية  نطقية  م��ه��ارات  ا�شتثمار 

اإىل  الطريق  تخت�شر  اأن  �شاأنها  من 

املعرفة والإتقان املطلوبن يف مقابل 

الطريقة التقليدية لتدري�شها. 

وج������اءت اأط�����روح�����ات امل���وؤمت���ر 

يف جم���ال ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 

وجم��ال  والتطبيقية،  الأك��ادمي��ي��ة 

اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات وال��ت��ج��ارب 

التعليمية، وجمال الور�ش التدريبية، 

تطوير  منها:  حم��اور،  �شتة  وحت��ت 

مناهج اللغة العربية لتعزيز الهوية، 

توظيف التقنيات احلديثة يف تعليم 

اللغة العربية وتعلّمها،ا�شرتاتيجيات 

ت��دري�����ش ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وحم��ور 

برامج تعليم اللغة العربية للناطقن 

بغريها.

تو�شية  ب�14  امل���وؤمت���ر  وخ����رج 

بعد  العربية  اللغة  تعليم  لتطوير 

مناق�شة 86 ورقة بحثية، وهي: عقد 

ت�شور  وو�شع  دوري،  ب�شكل  املوؤمتر 

ال�شاد  بلغة  العتزاز  لتنمية  علمي 

الهوية  على  احل��ف��اظ  يف  ودوره����ا 

العربية، وو�شع معايري حمتوى للغة 

واإع��ادة  اجلامعي،  للتعليم  العربية 

من  العربية  اللغة  مبناهج  النظر 

ورب���ط هذه  ت��رب��وي��ن،  قبل خ���راء 

املناهج بالواقع الجتماعي والتطور 

ت�شهده  الذي  احلديث  التكنولوجي 

املجتمعات العربية.

عي�شى  ال��دك��ت��ور  امل��وؤمت��ر  ح�شر 

���ش��ال��ح احل���م���ادي م���دي���ر امل��رك��ز 

الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج، 

عبداهلل  امللك  ملركز  العام  والأم��ن 

بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 

اإ�شماعيل  حممود  الدكتور  العربية 

العربية  املجاميع  وروؤ���ش��اء  �شالح، 

واأمنائها يف كل من القاهرة وال�شارقة 

واجلزائر و�شوريا وموريتانيا.

لبناء  والتميز  »الريادة  الرتبية  كلية  روؤية  من  انطالقاً 

الأوىل  الت�شغيلية  للخطة  وا�شتجابة  ح��ي��وي«  جمتمع 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  من  واملنبثقة   »2020  –  2018«

الدرا�شات  برنامج  ح�شل  فقد    »2030-2018« للكلية 

القراآنية وبرنامج الطفولة املبكرة على العتماد من املركز 

الوطني للتقومي والعتماد الكادميي ملدة اأربع �شنوات.

وتقدمت عمادة الكلية بال�شكر اجلزيل لإدارة اجلامعة 

التطوير  وعمادة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  ووكالة 

على  احل�شول  �شبيل  يف  امل��ق��دم  ال��دع��م  على  واجل���ودة 

العتماد الكادميي للرناجمن، وال�شكر مو�شول للمركز 

يف  جهوده  على  الأك��ادمي��ي  والعتماد  للتقومي  الوطني 

تطوير وتقومي العملية التعليمية.

كما ثمنت عمادة كلية الرتبية جهود الزمالء والزميالت 

الكلية  وكالة  اخل�شو�ش  وج��ه  وعلى  عموماً  الكلية  يف 

القراآنية  الدرا�شات  ق�شمي  ومن�شوبي  واجلودة  للتطوير 

والطفولة املبكرة على جهودهم املتميزة التي اأثمرت هذا 

الإجناز امل�شتحق.

اأخرى  برامج  اأربعة  الكلية  لدى  اأن  العمادة  واأو�شحت 

وهي  الوطني  العتماد  متطلبات  ا�شتيفاء  على  تعمل 

برنامج علم النف�ش وبرنامج الدرا�شات الإ�شالمية بانتظار 

ماج�شتري  برنامج  اأن  كما  اخلارجين،  املراجعن  زي��ارة 

الإدارة الرتبوية وماج�شتري مناهج وطرق تدري�ش العلوم 

يف مرحلة اإعداد الوثائق.

طريق  خارطة  تناقش  والتطوير«  »التخطيط 
االعتماد

برئا�شة وكيل اجلامعة للتخطيط 

عبده  بن  يو�شف  الدكتور  والتطوير 

ح�شره  اجتماع  عقد  مت  ع�شريي 

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

العري�شي  بن ح�شن  الدكتور جريل 

ووك��ي��ل ال��ع��م��ادة ل�����ش��وؤون اجل���ودة، 

وع����دد م��ن م�����ش��ت�����ش��اري ال��ع��م��ادة، 

اجلامعة  بوكالة  امل�شروعات  ومدير 

للتخطيط والتطوير.

الطريق  خارطة  الجتماع  ناق�ش 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي 

املرحلة  خالل  باجلامعة  الراجمي 

الجتماع  ا�شتعر�ش  كما  القادمة، 

اآخ���ر اإجن�����ازات اجل��ام��ع��ة يف ه��ذا 

اأهمية  مناق�شة  وت�شمن  امل��ج��ال، 

ع��ل��ى حت�شن خم��رج��ات  ال��رتك��ي��ز 

عملية  وحتقيق  الأكادميية  الرامج 

الوطنية  الع��ت��م��ادات  بن  ال��ت��وازن 

للرامج والعتمادات الدولية.

كما وجه وكيل اجلامعة للتخطيط 

ال��ب��دء يف  اأه��م��ي��ة  وال��ت��ط��وي��ر اإىل 

ال����ش���ت���ع���داد ل��ت��ج��دي��د الع��ت��م��اد 

عام  للجامعة  املوؤ�ش�شي  الأكادميي 

2024م.

للترجمة عبدالله  الملك  بجائزة  الجامعة  من  فائزان 

�شلم معايل وزير التعليم العايل 

،جائزة  ال�شيخ  اآل  حمد  الدكتور 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

العاملية للرتجمة يف دورتها التا�شعة 

والتي اأقيمت موؤخراً، للفائزين بها، 

ومن �شمنهم اأ�شتاذ جغرافية النقل 

الدكتور �شعد احل�شن عن ترجمته 

لكتاب »طرق البحث الأ�شا�شية يف 

اجلغرافيا«، والدكتور نا�شر حممد 

عمر لرتجمته كتاب »النانو: املواد 

بح�شور  والت�شميم«  والتقنيات 

والكتاب  املثقفن  من  كبري  ع��دد 

الفائزين باجلائزة.

واأكد معايل وزير التعليم خالل 

اأن  ع��ل��ى  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  كلمتة 

التي  الكرمية  والرعاية  الهتمام 

ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  يوليها 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 

�شعود و�شمو ويل عهده الأمن – 

والعلماء  بالعلم   – اهلل  حفظهما 

واحل�شارية  املعرفية  وبالنه�شة 

ي�شطع  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

كل  ويف  وج���الء،  بو�شوح  اأم��ام��ن��ا 

الأن�شطة والفعاليات التي متر بنا 

اأن  نتيّقن  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  يف 

م�شتنرية  مت�شي  الغالية  مملكتنا 

بروؤية اململكة »2030« يف طريقها 

احلثيث نحو امل�شتقبل، �شوب روؤية 

ح�شارية غري م�شبوقة يف الهتمام 

واملعرفة،  والعلم  بالثقافة  الكبري 

خمتلف  يف  ال�شامل  وبالتطوير 

جوانب احلياة.

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�شدر 

الدكتور  تكليف  بتجديد  اإداري���اً  ق��راراً  العمر، 

على  بالعمل م�شرفاً  �شعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات  �شلمان  امللك  مركز 

د. �آل �سعودالعربية وح�شارتها.



متابعة: نايف القحطاين

ن��ظ��م ك��ر���س��ي اأب���ح���اث الأم����ان 

ال��ث��اين  العلمي  امل���ؤمت��ر  ال���دوائ���ي 

و�سبيهاتها،  البي�ل�جية  ل���أدوي��ة 

وذلك يف فندق ه�ليدي اإن الريا�ض 

على مدى ث�ثة اأيام »24 - 26 يناير 

2020م« على �سرف وكيل اجلامعة 
العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال��دك��ت���ر خ��ال��د احل��م��ي��زي، وال��ذي 

ح�ل  �سافية  بكلمة  امل�ؤمتر  افتتح 

دعم قيادة اململكة العربية ال�سع�دية 

وما ي�ليه خادم احلرمني ال�سريفني 

وويل عهده الأمني من اهتمام كبري 

املجال  يف  ال�سع�دية  تقدم  لدعم 

ال�سحي وال�سناعة الدوائية.

جائزة بحثية

كما اأ�ساد بدور جامعة امللك �سع�د 

ال���ري���ادي واله��ت��م��ام ال���ذي يقدمه 

معايل مدير اجلامعة الدكت�ر بدران 

الطبية  اللقاءات  العمر يف مثل هذه 

اجلائزة  اإط�ق  وكذلك  املتخ�س�سة، 

البحثية املخ�س�سة من  قبل كر�سي 

اأبحاث الأمان الدوائي لدعم الأبحاث 

مببلغ  البي�ل�جية  ب��الأدوي��ة  املتعلقة 

60،000 ريال �سع�دي لدعم الأبحاث 
يف هذا املجال وتعزيز ج�دة ا�ستخدام 

الأدوية البي�ل�جية وال�س�مة الدوائية، 

و�سط ح�س�ر متن�ع من متخ�س�سني 

الدوائية  ال�س�مة  مبجال  ومهتمني 

والأدوية البي�ل�جية.

دعم البحث العلمي

عمادة  وكيل  الفتتاح  �سرف  كما 

البحثية  للكرا�سي  العلمي  البحث 

الدكت�ر عبداحلميد العلي�ي والذي 

اأثنى بدوره على ما تقدمه الكرا�سي 

التخ�س�سات  جميع  يف  البحثية 

وجه  على  ال�سحي  امل��ج��ال  وع��ل��ى 

من  اجلامعة  ت�ليه  وملا  اخل�س��ض 

البحث  عجلة  دع���م  يف  ب���ارز  دور 

ال��ع��ل��م��ي، و����س���رف ال��ل��ق��اء ك��ذل��ك 

اأو�ض  الدكت�ر  ال�سيدلة  كلية  عميد 

ال�سم�سان. 

اقت�صاديات الدواء

ح�����س��ر ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ا ي��ق��ارب 

300 متخ�س�ض من جميع املجالت 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة م���ن اجل��ام��ع��ة 

»اأك���ادمي���ي���ني واإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ني« وم��ن 

ال��رق��اب��ي ومم��ث��ل��ي هيئة  ال��ق��ط��اع 

على  وامل�ست�سفيات  والغذاء  ال��دواء 

ي�م  �سبقها  للم�ؤمتر،  ي�مني  م��دى 

ل�ر�ض العمل التفاعلية والتي �سهدت 

ح�����س���راً ك��ب��رياً ومت���ي���زاً م��ن قبل 

العمل  ور�سة  قدم  حيث  املتحدثني، 

اقت�ساديات  ح���ل  »مقدمة  الأوىل 

الدواء« ال�سيديل حممد الع�ير�سي 

ح�سني  اآل  فاطمة  وال�سيدلنيات 

ت�سعري  اإدارة  م��ن  احل�سن  و���س��ارة 

الدواء واقت�ساديات الدواء يف الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

الأمان الدوائي

وكانت ال�ر�سة الثانية »مقدمة يف 

الدوائي«  والأم��ان  الدوائي  التيقظ 

الأحمري  يا�سر  ال�سيديل  قدمها 

اأما  ال��دوائ��ي��ة،  »اأجم���ن«  �سركة  من 

»مقدمة  فكانت  الثالثة  ال���ر���س��ة 

البي�ل�جية:  الأدوية  ا�ستخدام  ح�ل 

ال���ع����ائ���ق واحل����ل�����ل«، مب�����س��ارك��ة 

ا�ست�سارية  الكبي  لينا  ال��دك��ت���رة 

جامعة  يف  ال��روم��ات��ي��زم  اأم���را����ض 

الفي�سل واملركز التخ�س�سي الطبي، 

م�سرفة  النجار  اأم��ل  وال�سيدلنية 

مركز معل�مات الأدوية وال�سم�م لدى 

م�ست�سفى ق�ى الأمن، وال�سيدلنية 

مركز  رئي�سة  ال��ع��ب��دال��ك��رمي  ه��ن��اء 

���س��ي��ا���س��ة واق��ت�����س��ادي��ات ال����دواء 

باحلر�ض  ال�سحية  ال�����س���ؤون  ل��دى 

وال�ست�سارية  الريا�ض،  يف  ال�طني 

ال�سيدلنية بدور العمري من مدينة 

الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية يف 

الريا�ض، وال�سيدلين عمر التميمي 

م�سرف التم�ين واجل�دة لدى �سركة 

اآبفي الدوائية العاملية. 

4 حماور و30 متحدثًا
غطى الربنامج العلمي للقاء اأربعة 

ي�مني  م��دى  على  اأ�سا�سية  حم��اور 

متحدثاً  ث�ثني  مب�ساركة  متتاليني، 

متن�عة  ط��ب��ي��ة  ت��خ�����س�����س��ات  م���ن 

البي�ل�جية  الأدوي����ة  تخ�س�ض  يف 

م�ا�سيع  تركزت  حيث  و�سبيهاتها، 

امل�ستجدات  اأه��م  ح�ل  الأول  الي�م 

وفهم  البي�ل�جية  بالأدوية  اخلا�سة 

ه���ذا ال��ن���ع امل��ت��ق��دم م��ن الأدوي����ة 

والت�سريعات  البي�ل�جي  وتركيبها 

هذه  بت�سجيل  اخلا�سة  التننظيمية 

الأدوية يف ال�س�ق للم�ستهلك ل�سمان 

ج���دت��ه��ا وم��اأم���ن��ي��ت��ه��ا، وك���ان اأب��رز 

املتحدثني ح�ل هذا امل��س�ع عميد 

اأو���ض  الربوفي�س�ر  ال�سيدلة  كلية 

ال�سم�سان، والدكت�ر عبداهلل ال�سنبل 

لدى  الروماتيزم  اأمرا�ض  ا�ست�ساري 

في�سل  امللك  م�ست�سفى  الأطفال يف 

وم�ساركة  الريا�ض،  يف  التخ�س�سي 

من  ال�سياري  عبدالعزيز  الدكت�ر 

واأدار  للغذاء والدواء،  العامة  الهيئة 

ال�س�يلم  رام����ز  ال��دك��ت���ر  احل�����ار 

ا���س��ت�����س��اري اأم���را����ض ال��روم��ات��ي��زم 

الطبية  �سلطان  الأم���ري  مدينة  يف 

الع�سكرية يف الريا�ض.

اأبرز التحديات

ذلك  بعد  اللقاء  حم��اور  انتقلت 

مل��ن��اق�����س��ة اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

الإكلينيكي�ن  املمار�س�ن  ي�اجهها 

ح�ل ا�ستخدام الأدوية لدى مر�سى 

واأم���را����ض  ال����دم  واأورام  الأورام 

الأدوية  الع�سبي وا�ستخدام  اجلهاز 

اجل��ه��از  اأم���را����ض  يف  البي�ل�جية 

ال��ه�����س��م��ي واأم���را����ض ال��روم��ت��ي��زم 

مب�ساركة  الإكليلينيكة،  وتطبيقاتها 

ا�ست�ساريني نخبة يف هذه املجالت 

ومنهم: د. خالد ال�سالح رئي�ض مركز 

اجلامعية،  الطبية  باملدينة  الأورام 

م�ست�سفى  م��ن  ال��ف��ري��ح  ف��را���ض  د. 

ن�رة  د.  التخ�س�سي،  في�سل  امللك 

اجلهاز  اأم��را���ض  ا�ست�سارية  الفغم 

الطبية اجلامعية،  باملدينة  الع�سبي 

د. عماد جا�سم رئي�ض ق�سم اأمرا�ض 

يف  ت���ام  م�ست�سفى  يف  الروماتيزم 

املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

ا���س��ت�����س��اري  د. حم��م���د م������س��ل��ي 

اأم����را�����ض اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي يف 

عبدالعزيز  امللك  جامعة  م�ست�سفى 

ا�ست�ساري  عمري  حممد  د.  بجدة، 

الطبية  باملدينة  الروماتيزم  اأمرا�ض 

اجلامعية جامعة امللك �سع�د، ومتيز 

هذا املح�ر مب�ساركة الدكت�ر ماجد 

اجلهاز  اأمرا�ض  ا�ست�ساري  املا�سي 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  اله�سمي 

لهذا  مديراً  �سع�د  امللك  يف جامعة 

املح�ر العلمي.

القت�صادية الت�صريعات 

اأم���ا ال��ي���م ال��ث��اين ل��ل��ق��اء فكان 

الأول  الي�م  يف  ج��اء  ملا  ا�ستمراراً 

واملتحدثني  امل�ا�سيع  يف  متيز  من 

ال��ربن��ام��ج ح���ل حم�رين  ومت��رك��ز 

م��ه��م��ني اأول���ه���م���ا ال��ت�����س��ري��ع��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����أدوي���ة 

تعد  والتي  و�سبيهاتها،  البي�ل�جية 

يف  القرار  ل�سناع  اقت�سادياً  حتدياً 

املجال ال�سحي، وملا لهذه الأدوية من 

تكاليف مرتفعة تتطلب فهماً اأف�سل 

اأ�سعار  ل�سبط  عادلة  اآليات  ل��سع 

و�سبيهاتها،  البي�ل�جية  الأدوي����ة 

الدكت�ر  املتميز  املح�ر  هذا  واأدار 

م�سرف  اجل���زائ���ري  ع���ب���دال���رزاق 

اخلدمات ال�سيدلية لدى م�ست�سفى 

امللك في�سل التخ�س�سي يف الريا�ض 

ومب�ساركة متحدثني متميزين وهما 

وال�سيدلنية  الثنيان  تركي  الدكت�ر 

رنا املدين من الهيئة العامة للغذاء 

والدواء.

ال�صتخدام الآمن

العلمي  ال��ربن��ام��ج  خ��ت��ام  وك���ان 

املحاور  هي  كما  ق�س�ى  اأهمية  ذا 

م�ا�سيعه  دارت  حيث  �سبقت  التي 

والتيقظ  ال���دوائ���ي  الأم�����ان  ح����ل 

ال����دوائ����ي وال����س���ت���خ���دام الآم����ن 

ل�أدوية البي�ل�جية و�سمان �س�مة 

املر�سى، واأدار احل�ار الدكت�ر عادل 

ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  الروي�سان 

الهيئة  ل��دى  وال��درا���س��ات  البح�ث 

مب�ساركة  وال���دواء،  للغذاء  العامة 

الدكت�ر ثامر ال�سمري ع�س� كر�سي 

وال�سيديل  الدوائي،  الأمان  اأبحاث 

فرا�ض الربي�ض متخ�س�ض يف جمال 

الدوائي  والتيقظ  ال��دوائ��ي  الأم��ان 

من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

امل�صتجدات مواكبة 

الهيئة  قبل  م��ن  معتمد  ال��ل��ق��اء 

ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سع�دية 

م�ستمر،  تعليم  �ساعة   25 ب���اق��ع 

العلمي  ل��ل��ق��اء  ام����ت����داداً  وي��ع��ت��رب 

2019م،  ع���ام  يف  املنعقد  الأول 

وي����ه����دف مل����اك���ب���ة م�����س��ت��ج��دات 

وال�ستمرار  البي�ل�جية  الأدوي����ة 

الدوائية  بال�س�مة  ال�عي  رفع  يف 

والإ����س���ت���خ���دام الأم���ث���ل ل����أدوي���ة 

وامل�ساهمة  و�سبيهاتها  البي�ل�جية 

ال�سحي  اجل��ان��ب  حتقيق  يف  م��ن��ا 

ت�اكباً مع روؤية اململكة 2030.

موؤمتر اإقليمي رائد

الدكت�ر  �سكر  امل���ؤمت��ر  ختام  يف 

اأمرا�ض  ا�ست�ساري  العمري  حممد 

�سع�د  امل��ل��ك  بجامعة  ال��روم��ات��ي��زم 

جميع  اجلامعية؛  الطبية  واملدينة 

واحل�س�ر  وال��داع��م��ني  املتحدثني 

الفعالية  ه���ذه  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

يقدمه  ال��ذي  البارز  وال��دور  الهامة 

ك��ر���س��ي اأب���ح���اث الأم�����ان ال��دوائ��ي 

يهم  م��ا  ك��ل  ل��دع��م  املميز  وف��ري��ق��ه 

جمال  يف  العلمي  والتقدم  البحث 

يك�ن  اأن  على  ال��دوائ��ي��ة  ال�س�مة 

اأكرث  القادم  العام  يف  الثالث  اللقاء 

متيزاً ومب�ساركة نخبة من املتحدثني 

اإقليمياً  م���ؤمت��راً  ليك�ن  العامليني 

البي�ل�جية  الأدوية  يف جمال  رائداً 

و�سبيهاتها.
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على �رشف وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

كرسي األمان الدوائي يطلق مؤتمر األدوية البيولوجية وشبيهاتها
حضر اللقاء 300 متخصص ومن القطاع الرقابي وهيئة الغذاء والدواء والمستشفيات
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نيابة عن معايل وزير التعليم د. حمد اآل ال�شيخ؛ رعى معايل نائب وزير 

التعليم د. عبدالرحمن العا�شمي �شباح الأحد املا�شي حفل افتتاح امل�ؤمتر 

 ،٢٠٣٠ ال�شع�دية  العربية  اململكة  روؤي��ة  �ش�ء  يف  ال�طنية  لله�ية  ال��دويل 

بفندق  للم�ؤمترات  امللك في�شل  بقاعة  الذي نظمته جامعة �شقراء، وذلك 

الإنرتك�نتننتال بالريا�ض.

واأكد معايل د. العا�شمي يف كلمته الفتتاحية يف امل�ؤمتر اأن اململكة قد 

اأولت اهتماماً كبرياً مبفاهيم اله�ية ال�طنية منذ عهد القائد امل�ؤ�ش�ض امللك 

عبدالعزيز -طّيب اهلل ثراه- واأن هذا امل�ؤمتر ياأتي  ا�شتمراراً للنهج الإداري 

اململكة  لت�جهات  دعمها  �شياق  يف  ال�طنية  جامعاتنا  به  ت�شطلع  ال��ذي 

التنم�ية وحتقيق روؤاها وتطلعاتها امل�شتقبلية.

ولفت معايل د. العا�شمي اإىل اأن التعليم ميثل مدخاًل لتحقيق اأهداف 

الدولة، فمهامه وم�ش�ؤولياته تتعدى حدود تك�ين املعرفة اإىل ف�شاٍء رحب 

يعزز روح  الطالب مبا  نف��ض  وتنميتها يف  امل�اطنة  يعمل على غر�ض قيم 

املبادرة والعطاء وحتّمل امل�ش�ؤولية ليك�ن�ا �شركاء يف بناء امل�شتقبل وتر�شيخ 

املنجزات ال�شع�دية احل�شارية والفكرية والتنم�ية.

خزمي  اآل  ع��ض  الدكت�ر  �شقراء  جامعة  مدير  معايل  اأك��د  جانبه  من 

عمليات  يف  املهمة  الأ�شا�شية  الق�شايا  من  ال�طنية  اله�ية  اأن  الأ�شمري 

قد  الع�ملة  واأن  والدولة،  الفرد  بني  ال�شلة  تعني  لأنها  والتط�ير  الإ�شالح 

وتعزيزها  ال�طنية  اله�يات  ت�شكيل  اإعادة  يف جمال  جديداً  واقعاً  اأفرزت 

،الأمر الذي ي�شت�جب على اجلامعات القيام بدور يف تعزيز اله�ية ال�طنية 

ال�شع�دية، وه� ما تبنته جامعة �شقراء واأفرز هذا امل�ؤمتر الدويل الأول من 

يف  ال�طنية  »اله�ية  عن�ان  ال�شع�دية حتت  اجلامعات  م�شت�ى  على  ن�عه 

�ش�ء روؤية اململكة العربية ال�شع�دية ٢٠٣٠« وب�شعار - م�شتعدون للم�شتقبل 

اله�ية  ج��اءت  التي  الروؤية  مع  ان�شجاماً  وذل��ك  �شناعته،  يف  وم�شارك�ن 

ال�طنية اأحد ت�جهاتها الرئي�شية لبناء امل�اطن ال�شع�دي.

اأكد معايل وزير التعليم يف كلمته خالل حفل ت�شليم جائزة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة يف دورتها التا�شعة على اهتمام ورعاية خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز و�شم� ويل عهده الأمني – 

للمملكة  واحل�شارية  املعرفية  وبالنه�شة  والعلماء  بالعلم   – اهلل  حفظهما 

بروؤية  الغالية مت�شي م�شتنريًة  اأن مملكتنا  اإىل  ال�شع�دية، م�شرياً  العربية 

اململكة 2030 يف طريقها احلثيث نح� امل�شتقبل، �ش�ب روؤية ح�شارية غري 

م�شب�قة يف الهتمام الكبري بالثقافة والعلم واملعرفة، وبالتط�ير ال�شامل يف 

خمتلف ج�انب احلياة.

وجمالتها  وكرا�شيها  البحثية  ومراكزها  اجلامعات  ال�شيخ  اآل  د.  ودعا 

العلمية واأع�شاء هيئة التدري�ض اإىل العناية برتجمة اجلديد من الدرا�شات 

والبح�ث العلمية من اللغات كافة، مبا يحقق قيمة م�شافة لر�شيدنا املعريف 

والعلمي، ويخدم ت�جه بالدنا نح� ال�شتثمار يف اقت�شاد املعرفة.

الإجمايل  العدد  اأن  ال�شعيد  �شعيد  الدكت�ر  اجلائزة  عام  اأمني  واأعلن 

للرت�شيحات »134« تر�شيحاً ما بني عمل مرتجم وم�ؤ�ش�شة ومر�شح جله�د 

اإىل  بالإ�شافة  اأعمال،   »104« على  ت�زعت  لغات   »8« وذلك يف  الأف��راد، 

دولة   »23« من  الرت�شيحات  جاءت  حيث  املر�شحة،  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات 

و�شارك يف حتكيم هذه الدورة »47« حمّكًما وحمكمة.

الإم��ارات  مركز  والهيئات«  امل�ؤ�ش�شات  »جه�د  جمال  بجائزة  فاز  وقد 

اخلا�شة  اجلائزة  حجب  جرى  بينما  الإ�شرتاتيجية،  والبح�ث  للدرا�شات 

مبجال »العل�م الطبيعة من اللغة العربية اإىل اللغات الأخرى«، لأن الأعمال 

املقدمة ل ترتقي اإىل م�شت�ى معايري نيل اجلائزة، فيما فاز بجائزة جمال 

»العل�م الطبيعية من اللغات الأخرى اإىل اللغة العربية« كٌلّ من الدكت�ر هيثم 

اللغة  املعل�مات« من  تكن�ل�جيا  »فيزياء  لكتاب  الناهي عن ترجمته  غالب 

الإجنليزية، والدكت�ر ح�شني حممد ح�شني والدكت�ر نا�شر حممد عمر عن 

ترجمتهما لكتاب »النان�: امل�اد والتقنيات والت�شميم .. مقدمة للمهند�شني 

واملعماريني« من اللغة الإجنليزية.

ومت حجب جائزة جمال »العل�م الإن�شانية من اللغة العربية اإىل اللغات 

من  كل  فاز  بينما  املتقدمة،  لالأعمال  العلمي  امل�شت�ى  ل�شعف  الأخ��رى« 

الدكت�ر ه�شام اإبراهيم عبداهلل �شلمان اخلليفة عن ترجمته لكتاب »نظرية 

ال�شلة اأو املنا�شبة يف الت�ا�شل والإدراك«، والدكت�ر �شعد بن نا�شر احل�شني 

عن ترجمته لكتاب »طرق البحث الأ�شا�شية يف اجلغرافيا« اإىل اللغة العربية 

بجائزة جمال »العل�م الإن�شانية من اللغات الأخرى اإىل اللغة العربية«.

عبدالعزيز  حمدى  عبدالعزيز  الربوفي�ش�ر  من  كل  م�شاركة  فازت  كما 

�ش�ريا  من  البقاعي  والربوفي�ش�ر حممد خري  اجلن�شية«  »م�شري  النجار 

اأحمد اأحمد ال�شايب من م�شر باجلائزة يف جمال »جه�د  وحممد طلعت 

الأفراد«.

ال�شيخ  اآل  د. حمد  التعليم  وزير  معايل  اأ�شاد 

خادم  حك�مة  من  التعليم  لقطاع  الكبري  بالدعم 

الأم��ني  عهده  ويل  و�شم�  ال�شريفني،  احلرمني 

يف  العام  التعليم  اأن  م��شحاً  اهلل-،  -حفظهما 

اململكة ي�شهد من�اً مت�شارعاً يف جميع املجالت.

املفت�ح  لقائه  �شمن  ال�شيخ  اآل  وا�شتعر�ض 

املنطقة  يف  ال��ع��ام  التعليم  وم�����ش���ؤويل  بقيادات 

ال�شرقية، الأ�شب�ع املا�شي، اأبرز منجزات التعليم 

اأن ال�زارة  اإىل  التي �شهدها عام ٢٠١٩، م�شرياً 

ح�شدت يف العام الأول من م�شروع التط�ير اأكرث 

م�شروع  على  العمل  و�شن�ا�شل  منجزاً،   20 من 

رفع  على  الرتكيز  و�شيتم  الثاين،  للعام  التط�ير 

بت�قيع  من�هاً  الفاعلية،  وزي��ادة  الكفاءة  م�شت�ى 

واأم��ن  الثقافة  وزارة  مع  تعاون  م��ذك��رات  ث��الث 

الدولة ووزارة الإ�شكان، مبا �شينعك�ض اإيجاباً على 

التعليم ومن�ش�بيه.

التعليم  وزارة  اتخاذ  اإىل  ال�شيخ  اآل  د.  واأ�شار 

الإجراءات لتح�شني ج�دة خمرجات  �شل�شلة من 

التعليم، كان اأبرزها تعديل لئحة التق�مي للطالب 

الدرا�شية،  املقررات  وتط�ير  اخلام�شة«،  »امل��ادة 

ال��رتب���ي،  ل��الإ���ش��راف  الأداء  م���ؤ���ش��رات  وتقنني 

وتط�ير برامج الرتبية اخلا�شة، م�شدداً على اأن 

الختبارات الدولية جمرد و�شيلة لك�شف م�شت�ى 

يف  غاية  ولي�شت  العام،  التعليم  يف  التعلم  ن�اجت 

لها  ا�شتجاب  التعلم  ن�اجت  ومتى حت�شنت  ذاتها، 

الت�شنيف العاملي ارتفاعاً.

واأو�شح معايل وزير التعليم اأن فرق العمل يف 

وزارة التعليم ا�شتطاعت  تعديل ومراجعة املناهج 

الدرا�شة،  بداية  قبل  مبكر  وق��ت  يف  وت�شليمها 

التعليم  اأول�يات  ياأتي يف �شلم  اأن الطالب  م�ؤكداً 

وحم�ر العملية التعليمية، ونحن مكلف�ن من قبل 

البيئة  وتهيئة  خدمتهم  على  بالعمل  الأم��ر  ولة 

التعليمية املنا�شبة لهم.

واأو�شح  وزير التعليم اأن �شاعة الن�شاط املنفذة 

وا�شحة  ت��ك���ن  اأن  يجب  امل��دار���ض  داخ���ل  الآن 

ٌو�شعت من  التي  الأهداف  باأطر تخدم  وحمددة 

لها  منا�شب  دليل  ل��شع  ت�جيهه  م�ؤكداً  اأجلها، 

بالتاأكيد  حديثه  العام احلايل، خمتتماً  نهاية  يف 

من  مدر�شة  كل  التط�ير  يطال  اأن  اأهمية  على 

مدار�ض التعليم يف اململكة، واأن يك�ن لدينا مناذج 

تعليمية مميزة ت�شهم يف تخريج ك�ادر  قادرة على 

امل�شاركة يف البناء والتنمية ال�طنية.

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

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

ال��دك��ت���ر حمد  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  د���ش��ن 

ال��ذك��اء  معامل  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب���ع  ال�شيخ  اآل 

عل�م  بكلية  ال�شيرباين  والأم���ن  ال�شطناعي 

الإم���ام  بجامعة  امل��ع��ل���م��ات  وتقنية  احل��ا���ش��ب 

افتتح  كما  ب��ال��دم��ام،  في�شل  ب��ن  عبدالرحمن 

ثالثة معامل بكلية الهند�شة، واأعلن عن اإطالق 

اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة يف اجلامعة.

التي  امل�شروعات  هذه  اأن  التعليم  وزير  واأكد 

تدل  اململكة  جامعات  وبقية  اجلامعة  ت�شهدها 

على الدعم الكبري الذي يقدمه خادم احلرمني 

-حفظهما  الأمني  عهده  ويل  و�شم�  ال�شريفني 

وال�شتثمار  اململكة،  يف  اجلامعي  للتعليم  اهلل- 

م�شت�ى  عند  ليك�ن  ال�����ش��ع���دي  الإن�����ش��ان  يف 

اململكة  روؤي��ة  وحتقيق  وقيادته،  وطنه  تطلعات 

جامعة  تبذلها  التي  باجله�د  م�شيداً   ،٢٠٣٠

يف  ومن�ش�ب�ها  في�شل  بن  عبدالرحمن  الإم��ام 

اإطالق  الربامج واملبادرات الن�عية يف عدد من 

التخ�ش�شات العلمية والبحثية، مبا ميكنها من 

دورها العلمي والتعليمي وخدمة املجتمع. 

كلية  يف  ج�لته  خ��الل  التعليم  وزي��ر  واط��ل��ع 

الهند�شة على عر�ض جمم�عة براءات الخرتاع 

يف  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  وطالبات  لطالب 

القرين،  علي  د.  الكلية  عميد  قدمها  الكلية 

احلا�شب  ع��ل���م  كلية  يف  معاليه  �شاهد  كما 

ال�شيرباين  والأم��ن  ال�شطناعي  الذكاء  معامل 

والكفاءات ال�شع�دية القائمة عليها، ودورهم يف 

وا�شت�شراف  اململكة،  التقنية يف  تعزيز منظ�مة 

لعل�م  ال��ك��ربى  ال��ت��ح���لت  ظ��ل  يف  امل�شتقبل 

احلا�شب.

فهد  امللك  م�شت�شفى  تفقد  قد  معاليه  وكان 

اجلامعي، وم�شت�شفى جامعة الإمام عبدالرحمن 

بن في�شل، ومركز طب الأ�شرة واملجتمع، وجت�ل 

اجلامعي،  فهد  امللك  م�شت�شفى  اأق�شام  داخ��ل 

يقدمها  التي  العالجية  اخلدمات  على  مطلعاً 

باملنطقة  تخ�ش�شياً  حت�يلياً  م��رك��زاً  ب��شفه 

ال�شرقية، ووقف اآل ال�شيخ على جمالت التدريب 

التي ي�فرها امل�شت�شفى لطالب واأطباء المتياز 

التخ�ش�شات  العليا وطالب  الدرا�شات  وطالب 

الطبية،  والعل�م  الطب  بكلية  امل�شاعدة  الطبية 

وما يقدمه من برامج تعليمية يف الطب امل�شتمر 

وخمتلف  والأط��ب��اء  التدري�ض  هيئة  لأع�����ش��اء 

الفئات من من�ش�بي التخ�ش�شات الطبية.

كما جت�ل معاليه يف مركز البح�ث ال�شريرية 

مع  امل�شت�شفى  ي��ت��ع��اون  ح��ي��ث  والأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

لإج��راء  التعليمية  غري  الأخ���رى  امل�شت�شفيات 

البح�ث.

م�شت�شفى  ال���زي��ر  م��ع��ايل  ج���ل��ة  و�شملت 

واطلع  اجلديد،  في�شل  بن  عبدالرحمن  الإم��ام 

واملعامل  املختلفة،  امل�شت�شفى  اأق�����ش��ام  على 

على  اط��ل��ع  ك��م��ا  ال����دم،  وب��ن��ك  الت�شخي�شية، 

العناية  ومركز  امل�شاندة،  التعليمية  اخلدمات 

خدمات  ومناطق  بُعد،  عن  الطبية  والرعاية 

وق�شم  العالجية،  الت�شخي�شية  احلادة  الرعاية 

العمليات ملختلف التخ�ش�شات الطبية.

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

افتتح معامل الهند�شة والذكاء ال�شطناعي والأمن ال�شيرباين بجامعة عبدالرحمن الفي�شل

المؤتمر  يفتتح  التعليم  وزير  نائب 
الوطنية للهوية  الدولي 

نشرًا  الترجمة  لتفعيل  الجامعات  دعوة 
الثقافات مع  وتواصال  للعلم 

اأكد اأهمية تعميق النتماء وتعزيز قيم الو�شطية والت�شامح
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عبد  امل��ل��ك  جامعة  ت�ضت�ضيف 

اهلل للعلوم والتكنولوجيا »كاو�ضت« 

اأكرثمن 100 �ضركة نا�ضئة متاأهلة 

مع�ضكرها  يف  النهائيات  لن�ضف 

مبركز  اجلامعة  مقر  يف  التدريبي 

ثول مبحافظة جدة ملدة ثالثة اأيام, 

اإع���داد  يف  امل��ه��ارات  على  ترتكز 

مل�ضاريعهم  التقدميية  ال��ع��رو���ض 

اأعمالهم  لنماذج  ت�ضاميم  وب��ن��اء 

التفكري  على  تدريبهم  اإىل  اإ�ضافة 

الت�ضميمي.

»كاو�ضت«  جامعة  اأعلنت  وق��د 

ن�ضف  اإىل  املتاأهلة  الفرق  اأ�ضماء 

 MIT النهائي من م�ضابقة منتدى

يف  النا�ضئة  ال��ع��رب��ي��ة  لل�ضركات 

�ضيجري  كما  املا�ضي,  يناير   14
التحكيم  من  الأخ���رية  اجلولة  يف 

لل�ضركات   MIT منتدى  مل�ضابقة 

ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����ض��ع��ودي��ة مب��دي��ن��ة ج����ّدة يف 7 

الفائزون  و�ضين�ضم  القادم,  مار�ض 

م�ضابقة  ن��ه��ائ��ي  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ون 

العربية  لل�ضركات   MIT منتدى 

النا�ضئة ليخ�ضعون جلولة التحكيم 

يف  ال��ق��ادم  اأب��ري��ل   8 يف  النهائية 

العا�ضمة اأبو ظبي بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

لتدريب  ف��ري��ق  ك��ل  و�ضيخ�ضع 

م�����ض��م��م ح�����ض��ب امل�������ض���ار ال���ذي 

ي�ضارك فيه, �ضواء م�ضار ال�ضركات 

اأو  الأف��ك��ار,  م�ضار  اأو  النا�ضئة, 

و�ضيتم  الجتماعية,  الريادة  م�ضار 

الإعالن عن الربنامج الر�ضمي يف 

الر�ضمي  املوقع  على  لح��ق  وق��ت 

ل��ري��ادة   MIT ل��ك��ل م��ن م��ن��ت��دى

الأعمال يف العامل العربي, ومنتدى 

MIT لريادة الأعمال يف اململكة.
اإىل  املتاأهلة  الفرق  و�ضتحظى 

املرحلة ن�ضف النهائية بفر�ضة تعلّم 

من خالل الدعم الذي يوفره مركز 

»كاو�ضت«  بجامعة  الأعمال  ري��ادة 

وخربائهم على طرق كيفية عر�ض 

�ضيقة  بطريقة  من�ضاأتهم  ف��ك��رة 

التعلّم  اإىل  اإ�ضافة  للم�ضتثمرين, 

اأك����رث م���ن 40 م��ر���ض��داً من  م���ن 

وال��ق��ط��اع��ات  اخل��ل��ف��ي��ات  خمتلف 

اآراء  الفرق  و�ضتتلّقى  واخل���ربات, 

�ضادقة و�ضفافة بعرو�ض م�ضاريعهم 

ومبهاراتهم ومبقرتح القيمة, وذلك 

�ضهر  يف  النهائيات  اإىل  لتاأهيلهم 

اأبريل القادم.

»كاوست« بجامعة  الناشئة  العربية  للشركات  تدريبي  معسكر 

        

انطلقت الثنني املا�ضي 9 جمادى 

فرباير   3 املوافق  1441ه�  الآخ��رة 

�ضمن  امل�ضرحية  العرو�ض  2020م, 
اخلام�ض  امل�ضرح  مهرجان  فعاليات 

جلامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل 

اخلليج  لدول  التعاون  بدول جمل�ض 

العربية الذي حتت�ضنه جامعة امللك 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة مب�����ض��ارك��ة 12 

جامعة خليجية .

للفعاليات  الأول  ال��ي��وم  و�ضهد 

»ليلة  بعنوان  اإقامة عر�ض م�ضرحي 

امللك  جامعة  قدمته  ال��ذي  القتلة« 

بعنوان  اآخ��ر  وع��ر���ض  عبدالعزيز, 

»العا�ضفة« من تقدمي طالب جامعة 

اأم القرى ركزت على جودة امل�ضمون 

يف ا�ضتقطاب املتلقي بحبكة درامية 

مب�ضطة والرمزية يف تقدمي العر�ض, 

املهتمني  م��ن  كبري  ح�ضور  و���ض��ط 

بالفن امل�ضرحي .

و�ضاحبت العرو�ض امل�ضرحية يف 

ال��ن��دوات  م��ن  العديد  الأول  يومها 

التطبيقية لالأعمال املقدمة ودورات 

جم���الت  اإىل  ت��ت��ط��رق  ت��دري��ب��ي��ة 

نخبة  مب�ضاركة  امل�ضرحية,  الفنون 

التمثيل  املتخ�ض�ضني يف جمال  من 

واملحكمني  امل�����ض��رح��ي  والإخ������راج 

اخل��ربة  زي���ادة  ب��ه��دف  امل�ضرحيني 

باأ�ضحاب  والحتكاك  للم�ضاركني 

التجارب يف ال�ضاحة امل�ضرحية .

ك���م���ا ن��ظ��م��ت ع����م����ادة ����ض���وؤون 

عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الطالب 

للوفود  امل�ضاحبة  ال��ربام��ج  �ضمن 

امل�����ض��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان ج��ول��ة يف 

�ضملت  ب��ج��دة  التاريخية  املنطقة 

واملكتبة  التاريخية,  املنطقة  مدخل 

احل��ج��از,  ت��اري��خ  يف  املتخ�ض�ضة 

وجدرانية  البلد,  وتذكار  وم�ضجد 

ج���دة ال��ت��ي ت�����ض��م اأك����رث م��ن مائة 

لفنانني  بالرتاث  مرتبط  فني  عمل 

وفنانات �ضعوديني, وبيت جدة الذي 

وم�ضجد  التقليدية  بالطريقة  ُرمم 

ال�ضافعي وبيت ن�ضيف.

تفقد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن 

منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �ضلطان  بن  خالد 

جمادى   9 املا�ضي  الثنني  ال�ضمالية,  احل��دود 

الآخرة 1441ه� املوافق 3 فرباير 2020م, كلية 

ال�ضمالية  احل��دود  جامعة  بفرع  والآداب  العلوم 

�ضموه  ا�ضتقبال  يف  كان  حيث  رفحاء,  مبحافظة 

يحيى  بن  الدكتور حممد  اجلامعة  مدير  معايل 

اجلامعة  بفرع  للفروع  اجلامعة  ووكيل  ال�ضهري 

�ضيف  ب��ن  �ضعد  ال��دك��ت��ور  رف��ح��اء  حمافظة  يف 

الكليات  ووك���الء  الكليات  وع��م��داء  امل�ضياين, 

والعمادات امل�ضاندة.

مفتوحاً  لقاًء  �ضموه  عقد  اللقاء  م�ضتهل  يف 

اأن حتقيق  موؤكداً  اجلامعة,  وطالبات  مع طالب 

كما  الغايل  لوطننا  وامل��زده��ر  امل�ضرق  امل�ضتقبل 

ب��ق��ي��ادة خ��ادم  ل��ه ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة  خططت 

عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 

الأم��ني - حفظهما  و�ضمو ويل عهده  �ضعود,  اآل 

اهلل - يعتمد على �ضواعد وقدرات وعقول �ضباب 

التطور  نحو  ثابتة  خطى  على  لل�ضري  ال��وط��ن 

مب�ضوؤولياتهم  للنهو�ض  ال�ضباب  داعياً  والرقي, 

اأهداف  بهمة وبروح ال�ضرب والإب��داع يف حتقيق 

روؤية 2030.

بعد ذلك اأعلن �ضمو اأمري املنطقة عن اإطالق 

بطالب  �ضموه  للقاء  م�ضتقبلنا«  »ن�ضنُع  �ضعار 

عموماً,  التفقدية  وللجولة  اجلامعة  وطالبات 

ال�ضعار  املنطقة برتجمة  ب�ضباب  معرباً عن ثقته 

على اأر�ض الواقع ك�ضواعد بناء للوطن واملجتمع 

قدراتهم  وبناء  وتنمية  وطنهم  وخلدمة  واملنطقة 

بالتم�ضك  الأخالقية  والقيم  واملعرفية  العلمية 

من  الدولة  تقدمه  ما  وبا�ضتثمار  الدين  مببادئ 

فر�ض تعليمية ووظيفية وا�ضتثمارية.

مل��داخ��الت  املنطقة  اأم���ري  �ضمو  ا�ضتمع  ث��م 

الطالب والطالبات لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 

2030 التي يقودها �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 

البالد  لدفع  الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�ض جمل�ض 

مل�ضاف الدول املتقدمة.

واأكد �ضموه على اإدارة اجلامعة بدرا�ضة منا�ضبة 

الأجهزة واملعامل لإعداد الطالب وتهيئة الفر�ض 

حتدد  حم��ددة  اآليات  وو�ضع  للجميع,  التدريبية 

ا�ضتقطاب املعيدين املتميزين للعمل يف اجلامعة.

الطالب   - اللقاء  نهاية  يف   - �ضموه  ح��ّث  كما 

الإ�ضالمية  بالقيم  التم�ّضك  على  وال��ط��ال��ب��ات 

والتّميز  امل�ضتمر  التعلم  وموا�ضلة  والوطنية 

ي�ضتحقها يف  التي  املكانة  اإىل  بالوطن  والو�ضول 

م�ضاف الدول املتقّدمة, حُمّفزاً اإياهم على العمل 

اجلاد واملناف�ضة.

انطالق العروض المسرحية لجامعات دول 
مجلس التعاون بجامعة الملك عبدالعزيز

أمير الحدود الشمالية يتفقد كلية العلوم واآلداب بجامعة رفحاء

اأكد معايل رئي�ض جمل�ض هيئة ال�ضوق املالية الأ�ضتاذ حممد بن عبداهلل 

القويز اأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة من خالل الإ�ضراف على تنظيم 

الالزمة  والتعليمات  والقواعد  اللوائح  واإ�ضدار  املالية,  ال�ضوق  وتطوير 

لتطبيق اأحكام نظام ال�ضوق املالية, بهدف توفري املناخ املالئم لال�ضتثمار 

يف ال�ضوق, والتاأكد من الإف�ضاح املالئم وال�ضفافية لل�ضركات امل�ضاهمة 

املدرجة يف ال�ضوق. وحتدث معاليه خالل اللقاء املفتوح مع طالب جامعة 

هيئة  برنامج  عن  اليوم,  الطالب  �ضوؤون  عمادة  نظمته  الذي  الق�ضيم 

ال�ضوق املالية لتاأهيل اخلريجني املتفوقني, الذي ياأتي اإمياناً من الهيئة 

اجلوانب  يف  واملهارات  املعرفة  م�ضتوى  رفع  يف  املجتمعية  مب�ضوؤوليتها 

اإىل  الفنية والنظامية يف جمال الأوراق املالية لدى اخلريجني, و�ضولً 

م�ضتوى ميكنهم من تعزيز فر�ض احل�ضول على وظائف يف قطاع ال�ضوق 

وت�ضهيل احل�ضول  العمل,  راأ�ض  تاأهيل من هم على  اإىل  اإ�ضافة  املالية, 

على ال�ضهادات املهنية وتنمية اجلدارة الوظيفية ورفع م�ضتوى املعارف. 

اخلريجني  من  للكثري  مق�ضد  هي  املالية  ال�ضوق  اأن  اإىل  معاليه  واأ�ضار 

اأنه ُوطن القطاع بن�ضبة 90 %, حيث اأ�ضبح القطاع  للعمل فيها, مبيناً 

املايل يخرج اأ�ضحاب الكفاءات والقدرات لقطاعات اأخرى.

طالب جامعة القصيم يلتقون 
رئيس السوق المالية

�ضهدت م�ضابقة جامعة جدة للقراآن الكرمي لطالب وطالبات التعليم 

يف حمافظة جدة للعام 1441ه� يف دورتها ال� 11 اإقامة معر�ض م�ضاحب 

الكرمي  اهلل  كتاب  خدمة  يف  التكاملي  اجلامعة  دور  لرت�ضيخ  يهدف 

العلوم  على  ويركز  املتخ�ض�ضة,  والقطاعات  اجلهات  مب�ضاركة خمتلف 

ال�ضرعية والرتبية الإ�ضالمية.

اأن  على  الكرمي  للقراآن  جدة  جامعة  مل�ضابقة  العامة  الأمانة  واأك��دت 

عن  ت�ضوراً  الزائرين  تعطي  املعر�ض  يحويها  التي  امل�ضاركات  جميع 

اخلدمات التي توليها القيادة الر�ضيدة يف خدمة كتاب اهلل الكرمي ورعاية 

تخ�ض�ضاته,  يف  والتو�ضع  وحفظه  وتالوته  بتدري�ضه  والهتمام  حفظته 

ومما يوؤكد ذلك اإقامة جامعة جدة لهذه امل�ضابقة يف عامها ال� 11 مذكية 

روح التناف�ض يف حفظ كتاب اهلل الكرمي.

يذكر اأن امل�ضابقة التي ا�ضتمرت فعالياتها على مدى 5 اأيام, تعد اأكرب 

وكلية  جامعة   21 من  اأكرث  يجمع  اململكة  م�ضتوى  على  طالبي  تناف�ض 

حكومية واأهلية والتعليم العام باملحافظة, ومب�ضاركة اأكرث من 500 طالب 

وطالبة للتناف�ض يف حفظ كتاب اهلل الكرمي.

جامعة جدة تبرز دورها في خدمة كتاب الله 
وعلومه

زار وفٌد من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة الثالثاء املا�ضي, برئا�ضة 

بن  يو�ضف  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل 

الإمارات  بدولة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  الرتكي,  عبدالعزيز 

العربية املتحدة, وذلك �ضمن اإطار تفعيل برنامج التواأمة بني اجلامعتني.

وكان يف ا�ضتقبال الوفد الزائر نائب الرئي�ض التنفيذي جلامعة خليفة 

الدكتور عارف �ضلطان احلمادي, باحلرم الرئي�ضي للجامعة يف اأبو ظبي, 

بني  التواأمة  برنامج  تفعيل  ناق�ضت  مو�ضعة  جل�ضة  اجلانبان  عقد  حيث 

اجلامعتني يف ثالثة حماور تتمثل يف البحث العلمي, والتبادل الطالبي, 

وحمور الندوات العلمية.

وخل�ض اللقاء بالتفاق على تنفيذ عدٍد من الربامج البحثية امل�ضرتكة, 

البكالوريو�ض  ملرحلتي  اجلامعتني  بني  الطالبي  التبادل  برامج  وكذلك 

والدرا�ضات العليا, بحيث يبداأ التبادل الطالبي يف بداية الف�ضل الدرا�ضي 

الأول للعام الدرا�ضي القادم 2020 - 2021م, كما اتفقا اأي�ًضا على عقد 

ور�ض عمل يف كال اجلامعتني تتناول خمرجات الأبحاث امل�ضرتكة.

مشروعات بحثية مشتركة بين جامعتي 
»المؤسس« و»خليفة«



الصحافة الورقية واألخبار البالية
النادي  اإىل  ذهابي  �سبب  اأن  لكم  اأعتترف  بالتدوين،  اأبتتتداأ  اأن  قبل 

الريا�سي، لي�س للتمرين ول لإ�سفاء طابع �سحي على ذاتي املُهملة يف ما 

يتعلق بال�سحة، واإمنا لقراءة جرائد كانت توزع باملجان! اأبدو عند قراءتها 

ككهل جاوز ال�ستينات، متقاعد ويرت�سف كاأ�س �ساي يف عرينه »ال�سالة« 

اأن يقراأ، وهكذا  له  ياأكل من فطور ويقراأ ما �ساء  اأن  له  مي�سغ ما �ساء 

حاله ما بني ر�سفة �ساي وم�سغة يطحنها بفكيِّه، وما بني نظرة متمعنة 

يف اأخبار اجلريدة.

يف اإحدى املرات كنت اأمترن على جهاز اأ�سبه ما يكون بالدراجة ويف 

نف�س الوقت اأقراأ، واإذ تقدم نحوي خم�سيني يف مظهر ال�سباب، تبدو عليه 

�سعقني  ثم  احلال  وال�سوؤال عن  بال�سالم  فبادرين  ع�سريني،  �ساب  فتوة 

ب�سوؤاله »لي�س تقراأ هالأخبار البالية«!

اأنه  له  بال�سوؤال نف�سه واإمنا الذي يف عمره ل بد  �سعق 
ُ
اأ احلقيقة مل 

ُذهلت  اأهميتها!  ينكر  فكيف  الورقية  لل�سحافة  الذهبي  الع�سر  عاي�س 

بالفعل؟  التتورق  اأهمية  اندثرت  هل  مت�سائاًل  املوقف  هذا  من  وخرجت 

الإلكرونية  املواقع  بينما  ال�ساعة  باأخبار  ياأتي  ل  بالورق  فاإذا  ت  وتفكرَّ

تزودك بالأخبار العاجلة �ساعًة ب�ساعة ودقيقة بدقيقة!

كان هذا در�ًسا عابًرا بالفعل، مفاده اإن مل تتطور مع العامل وجمرياته 

بهم  اللحاق  اإىل  تدفعك  ما  معجزة  بانتظار  عنهم  متخلفاً  ف�ستبقى 

لكن  لها  املهتمني  باأهميتها واحتياج  الورقية ل ريب  ال�سحافة  و�سبقهم، 

ماآلها الندثار ولو بعد حني.

ل  زر،  ب�سغطة  اخلرب  على  احل�سول  الآن  ي�ستطيع  منا  �سخ�س  كل 

م�سادر  من  تاأخذ  الإلكرونية  فاملواقع  التتورق  م�سداقية  يف  جتادلني 

العدد الذي يوزع  واأنت تنتظر طباعة  ثواٍن  تن�سره يف  كم�سادرك، لكنها 

�سباًحا لتقراأ خرًبا ن�سرته املواقع الإلكرونية وقت حدوثه يف امل�ساء!

عبدالعزيز فالح احلربي

برنامج املوهوبني واملتفوقني

�تتستتعتتدت واأنتتتتتتا اأتتت�تتستتفتتح عتتدد 

الأ�سبوع املا�سي من �سحيفة ر�سالة 

اجلامعة باإعالن كلية علوم احلا�سب 

اإطتتالق  عتتن  باجلامعة  واملتتعتتلتتومتتات 

الأكادميية  الربامج  من  حلة جديدة 

احلتتديتتثتتة والتتتتتي تتتتتتواءم متتن حاجة 

ال�سوق املا�سة ملثل هذه التخ�سا�سات 

على  الطلب  يتتزداد  والتي  اجلديدة 

كبرييوماً  ب�سكل  فيها  املتخ�س�سني 

بعد يوم.

التي  احلديثة  التتربامتتج  اأبتترز  من 

تتتعتتتتتزم التتكتتلتتيتتة اإطتتالقتتهتتا بتترنتتامتتج 

م�سار  املعلومات  تقنية  بكالوريو�س 

الأمن ال�سيرباين، وبرنامج ماج�ستري 

والتي  ال�سيرباين،  الأمتتن  يف  العلوم 

تاأتي واإن كانت متاأخرة لت�سد بع�س 

املتخ�س�سني يف  تاأهيل  الحتياج يف 

جمال الأمن ال�سيرباين من الكفاءات 

نحن  نعاين  والتي  ال�سابة،  الوطنية 

هتتذا  يف  والتتعتتامتتلتتني  املتخ�س�سني 

املجال من ندرتهم وقلة املوؤهلني من 

املت�سارع  املجال  هذا  يف  اخلريجني 

ومن  واأنتتتا  مطرد.  ب�سكل  واملتجدد 

اأبارك للزمالء يف  خالل هذا املقال 

املباركة  اخلطوة  هتتذه  الكلية  اإدارة 

هذه  اإطتتالق  يف  اأيديهم  على  واأ�سد 

�سوق  لحتياجات  املواكبة  املتتبتتادرة 

�سوقاً  يعترب  والذي  املعلومات  تقنية 

يف  الت�سارع  نتيجة  التطور  �سريع 

ظهور التقنيات اجلديدة، والتي تظهر 

ب�سكل مت�سارع يوًما بعد يوم، كما اأحب 

اأن اأ�ساهم ببع�س الأفكار واملبادرات 

ملدة  ممتدة  خلتتربة  نتاج  هي  والتي 

املجال  العمل يف هتتذا  18 عاًما يف 

وم�سوؤول  كمهند�س 

اإدارة  عتتتن  متتبتتا�تتستتر 

منظومة  وتتت�تتستتغتتيتتل 

الأمتتتتتن التت�تتستتيتترباين  

باجلامعة.

بركة  على  واأبتتتتداأ 

اهلل لأقول اإن تدري�س 

اأمن  بعلم  يُعرف  ما 

التطبيقي  املعلومات 

 A p p l i e d
 Cybersecurity
وهتتتتتتتتي متتتتتقتتتتتررات 

من  حتتاج  تطبيقية 

التتتطتتتالتتتب لتتلتتدختتول 

لتتلتتمتتعتتمتتل وقتت�تتستتاء وقتتتتت كتتتتاٍف يف 

يدر�س  التي  الأنظمة  على  التدريب 

مثل  الأكتتادميتتة  املتتقتتررات  عنها يف 

 Firewall احلماية  جدران  اأنظمة 

واأنظمة منع الإخراق IPS واأنظمة 

.SOC املراقبة والتحليل

كم�سادر  متوفرة  الأنظمة  وهتتذه 

مفتوحة امل�سدر ول حتتاج ل�ستثمار 

متتبتتالتتغ كتتبتترية يف اإنتت�تتستتاء املتتعتتامتتل 

العاملي  الجتتتاة  اأن  كما  وت�سغيلها، 

اليوم ل�ستخدام املعامل الفرا�سية 

التطبيقية  العلوم  هتتذه  تدري�س  يف 

للطالب، وموؤخًرا عقدت هيئة الأمن 

ملن�سوبي  عمل  ور�تتستتة  التت�تتستتيتترباين 

اجلامعات  الأكتتادميتتيتتة يف  التتربامتتج 

الفرا�سية  املعامل  حول  ال�سعودية 

تدري�س  يف  منها  ال�ستفادة  وكيفية 

الطالب والرفع من مهاراتهم العملية. 

النفتاح  الكلية  متتن  اأمتتتنتتى  كتتذلتتك 

على ال�سركات العاملية وال�سماح لها 

خا�سة  معامل  ببناء 

بتتاأنتتظتتمتتتتتهتتا داختتتتل 

التتكتتلتتيتتة، لتتكتتي تتتتتتاح 

التتفتتر�تتستتة لتتلتتطتتالب 

لتتلتتعتتمتتل عتتتلتتتى هتتتذه 

الأنتتظتتمتتة والتتتتتدرب 

يعطيهم  مما  عليها، 

يف  تناف�سية  متتيتتزة 

التتعتتمتتل عند  �تتتستتتوق 

تخرجهم، وال�سركات 

تتترحتتب جتتتتداً مبثل 

هتتتتتذه التتت�تتتستتتراكتتتات 

لتطويرها  وت�سعى 

ودعمها ب�سكل كبري، 

اللقاءات  من خالل  مل�سته  ما  وهتتذا 

ال�سركات  هذه  قيادات  مع  املتكررة 

يف زياراتهم للجامعة اأو مقابلتهم يف 

�سوق  العاملية.  واملوؤمترات  املعار�س 

املعلومات  اأمتتن  جمال  يف  التوظيف 

يتتحتتتتتاج لتتكتتادر بتت�تتستتري قتتتتادر على 

متتهتتارات  وهتتتذه  والتتربتتط،  التحليل 

عليها  والتتتتتدريتتب  ل�سقلها  حتتتتتتاج 

تقدم  اختيارية  مقررات  ختتالل  من 

اأو  اأخرى داخل اجلامعة  اأق�سام  من 

املفاهيم  هذه  تقدم  خارجية  برامج 

وتعززها يف ذهنية الطالب.

الكتتتتتفتتاء بتتاملتتقتتررات الأكتتادميتتيتتة 

خريج  عتتلتتى  للح�سول  كتتتاٍف  غتتري 

متميز تت�سابق عليه ال�سركات و�سوق 

العمل، واملطلوب هنا دمج املقررات 

الأكادمية بالتدريب الحرايف املقدم 

من املعاهد وال�سركات العاملية بحيث 

اأكادميية  ب�سهادة  الطالب  يتخرج 

و�سهادات احرافية يف جماله.

وال�سركات واملعاهد العاملية ترحب 

اجلتتامتتعتتات يف  متتع  بالتعاون  كتتثتترياً 

مناف�سة  اأ�سعاراً  وتقدم  امل�سار  هذا 

املقدمة  بتتالأ�تتستتعتتار  متتقتتارنتتًة  جتتتداً 

احلكومية،  واملوؤ�س�سات  لل�سركات 

معهد  يلي:  ما  املعاهد  اأ�سهر  ومتتن 

 ،ECCouncil �سركة   ،SANS
�تتستتركتتة   ،CompTIA �تتستتركتتة 

هنا  وميتتكتتن   ،elearnsecurity
املراكمة  اخلتتتربات  متتن  ال�ستفادة 

املعلومات  لأمتتن  التميز  مركز  لتتدى 

باجلامعة يف عقد مثل هذه الدورات 

واملعاهد  ال�سركات  متتع  بال�سراكة 

تكون  اأن  على  احلتتر�تتس  التتعتتاملتتيتتة. 

م�ساريع  التتطتتالب  تتتختترج  م�ساريع 

لل�سوق  لتتلتتدختتول  وقتتابتتلتتة  نتتوعتتيتتة 

ميكن  ابتتتتتكتتاريتتة؛  تقنية  كمنتجات 

نا�سئة،  تقنية  ل�سركة  نواة  ت�سكل  اأن 

العمل  اأربتتتاب  هم  الطالب  وي�سبح 

بدل من اأن يكونوا جمرد باحثني عن 

العمل، وهذا التوجه تدفع اإليه ب�سدة 

مثل  املتترمتتوقتتة  العاملية  اجلتتامتتعتتات 

MIT و�ستانفورد، ويتوافق ب�سدة مع 
روؤية اململكة 2030.

للزمالء  الأمتتنتتيتتات  كتتل  اأختتتتترياً، 

واملعلومات  احلا�سب  علوم  كليه  يف 

بالتوفيق والتميز، وتذكروا اأن حجم 

الطلب يف �سوق العمل على خريجيكم 

هو املعيار احلقيقي لكفاءة الربامج 

التي تقدمونها ولي�س اأي �سيء اآخر، 

ودمتم �ساملني.

م�ست�سار الأمن ال�سيرباين – 

عمادة التعامالت الإلكرونية 

والت�سالت

املتتلتتك  لتتتتتتتاريتتتخ  قتتتتراءتتتتتنتتتتا  يف 

البالد،  هتتذه  موؤ�س�س  عبدالعزيز، 

العربية  اململكة  فتتتتتح  اأن  �سنجد 

ال�سعودية هذه الأيام اأبوابها لل�سياح 

امتداد  هو  العامل  دول  من خمتلف 

ملا كان ينادي به املوؤ�س�س رحمه اهلل.

ولتتكتتن قتتبتتل اخلتتتو�تتتس يف �تتستترح 

اأن  األفت عناية القارئ  اأن  اأود  ذلك 

النفتاح ال�سياحي هو اأحد خطوات 

تنفيذ روؤية 2030 يف تنويع م�سادر 

العهد  ويل  عنها  اأعلن  التي  الدخل 

الأمتتتتتري حمتتمتتد بتتتن �تتستتلتتمتتان منذ 

.2016
 2030 روؤيتتة  اأن  فعاًل  هل  ولكن 

ال�سياحة  باب  فتح  وراء  من  تهدف 

للك�سب املادي فقط؟! ل اأظن ذلك، 

اخلطوة  هذه  اأن  للذهن  يتبادر  قد 

ت�ستهدف فقط القطاع القت�سادي، 

قد  »�سياح«  اأو  »�سياحة«  كلمة  واأن 

الت�سور،  هتتذا  التتذهتتن  لتتهتتذا  تتتربر 

فتتاإن  ال�سخ�سي  راأيتتتتي  يف  ولتتكتتن، 

له  �سيكون  واملعريف  الثقايف  العائد 

القت�سادي،  للمردود  متتواٍز  متتردود 

اإن مل يكن اأعلى.

اأ�ستطيع اأن اأ�سرح هذا الراأي اإذا 

و�سائل  اإحدى  ال�سياحة  اأن  ت�سورنا 

الوقت  يف  املهمة  الب�سري  التوا�سل 

ي�ستطيع  طريقها  فعن  احلتتا�تتستتر، 

وتراث  ثقافة  على  التعرف  ال�سائح 

التتبتتلتتد التتتذي يتتتتزوره، ورمبتتتا يكون 

هذا الهدف من اأهم دوافع ال�سائح 

من  اأكتتتر  تتتكتتون  ورمبتتتا  لل�سياحة، 

ال�ستجمام  اأو  الت�سوق  يف  تفكريه 

ال�سراحة  اأو  البلد  ذلتتك  بطق�س 

ال�ستمتاع  اأو  فتتنتتادقتته  اأفتتختتم  يف 

الثقايف  املك�سب  اإن  مطاعمه،  باألذ 

اأعظم املكا�سب  واملعريف رمبا يكون 

التي يجنيها ال�سائح من �سياحته يف 

البلدان.

على  تقت�سر  2030 مل  روؤيتتة  اإن 

فح�سب،  القتتتتت�تتستتادي  الإنتتعتتا�تتس 

اإبتتراز  لت�سمل  اأهدافها  امتدت  بل 

للثقافات  ال�سعودية  الوطنية  الهوية 

بتتداأت  التي  الهوية  هتتذه  الأختتترى، 

تتتتظتتتهتتتر متتالحمتتهتتا 

متتنتتذ تتتاأ�تتستتيتت�تتس هتتذا 

على  العظيم  الكيان 

امللك  له  املغفور  يد 

ولكن  عتتبتتدالتتعتتزيتتز، 

ما مدى عالقة هذه 

التتروؤيتتة وامتتتتتدادهتتا 

بتتتتروؤيتتتتة املتتوؤ�تتستت�تتس 

على  النتتتفتتتتتتتاح  يف 

الآخر؟!

�سيت�سح  هذا  كل 

متتن ختتالل التتوقتتوف 

التي  املتتقتتابتتلتتة  عتتلتتى 

جرت بني امل�ست�سرق 

 Rom Landau لنتتتتداو«  »روم 

مار�س  �سهر  يف  عبدالعزيز  وامللك 

عام 1937 وبالتحديد يف ال�سمي�سي 

بني مكة وجدة، حيث ركز لنداو يف 

اأ�سئلته على كيفية تعامل جاللته مع 

اأيديولوجياته يف ظل  وتاأثري  الغرب 

العقيدة والثقافة الإ�سالمية ال�سائدة 

يف اململكة العربية ال�سعودية يف ذلك 

الوقت، والتي كان ينظر لها الغرب 

على اأنها مت�سددة!

الأول  لنتتتتتتداو  �تتتتستتتتوؤال  وكتتتتتان 

املمكن  من  اأن  »هل جتدون  للملك: 

معامالتكم  بتتتاإجتتتراء  ال�تتستتتتتمتترار 

معتقداتكم  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سية 

الدينية؟«. فاأجابه امللك: »نعم، اإنني 

اأن يحكم  اأن باإمكان املرء  ل اأعتقد 

فاأكد  ديني«.  اأ�سا�س  دون  من  دولة 

حا�سراً  املبداأ  بهذا  التزامه  امللك 

وم�ستقباًل. ف�ساأل لنداو مرة اأخرى: 

كثرية  حالت  هناك  األي�ست  »ولكن 

الإ�سالم  التوفيق بني  ل ميكن فيها 

الظروف  تقت�سيها  التي  وال�سيا�سة 

هنا  احلا�سر؟«.  زماننا  يف  املتغرية 

الفر�سة  عتتبتتدالتتعتتزيتتز  املتتلتتك  وجتتتد 

لت�سحيح هذا الت�سور اخلاطئ عن 

ولالإف�ساح  اأولً  ومبادئه  الإ�تتستتالم 

كثري  »يف  فتتقتتال:  ثانياً،  روؤيتتتتته  عتتن 

متتن الأحتتيتتان توجد لتتدى الأجتتانتتب 

فكرة خاطئة عن الإ�سالم، الإ�سالم 

الأديتتتتتان عملية،  اأكتتتر  كتتتان  رمبتتتا 

لك  ي�سمح  الإ�تتستتالم 

مبتكرات  تُدِخل  اأن 

متتتتثتتتتل التتتت�تتتتستتتتيتتتتارة 

والراديو،...«.

التت�تتستتدد  يف هتتتذا 

»تكوَّن  لنتتتداو:  قتتال 

لتتتتديَّ انتتطتتبتتاع بتتاأنتته 

اإيل  يتكلم  يتتكتتن  مل 

وحدي بل اأي�ساً اإىل 

الذين كانوا يجل�سون 

يف موؤخرة اخليمة«. 

مل يحدد لنتتداو من 

ولكنه  املعنيني  هتتم 

تتتوقتتع »رمبتتتتا كتتانتتوا 

اأو علماء  التتوزراء  اأو  اأبناء امللك  من 

كان  امللك  اأن  لنتتداو  واأكتتد  الدين«. 

اإليهم  للحديث  املنا�سبة  »ي�ستغل 

ب�سورة غري مبا�سرة«.

»اإن  قتتتائتتتاًل:  املتتلتتك  وا�تتستتتتتطتترد 

الإ�سالم يعرف بكل �سيء يوؤدي اإىل 

حت�سني ظروف احلياة طاملا اأن هذه 

الق�ساء  اإىل  تتتوؤدي  ل  التح�سينات 

للر�سول  الأ�سا�سية  التعاليم  على 

الإ�سالم  اإن  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

يتتتوؤيتتتد متتثتتل هتتتذه املتتبتتتتتكتترات لأن 

حياتنا  على حت�سني  يعمل  الإ�سالم 

اجل�سدية والروحية يف اآن واحد«.

التايل:  لنتتداو  �سوؤال  جتتاء  وهنا 

مهمة  اأن  جاللتكم  تعتربون  »هتتل 

اأن  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بتتني روحتتيتتة ال�سرق  تتتكتتون جتت�تتستتراً 

الأمتتر  كتتان  واإذا  التتغتترب؟  ومتتاديتتة 

ميكن  التي  الو�سائل  هي  ما  كذلك 

ا�ستخدامها يف حتقيق هذه الغاية؟«.

اأجتتتاب املتتلتتك: »لتتتدى كتتل التتدول 

القبيل،  هذا  مثل  مهمة  الإ�سالمية 

ويعتمد النجاح يف تنفيذ هذه املهمة 

عتتلتتى متتتدى التتتتتعتتاون متتع التتغتترب، 

بفتح  اإل  تنفيذها  ن�ستطيع  ل  لأننا 

اأعيننا على حقيقة الإ�سالم وجعلكم 

تدركون املزيد ب�ساأن اأنف�سنا وبالدنا، 

اأن  علينا  يجب  اأختترى  ناحية  ومتتن 

اأ�سلوب  وعتتن  عنكم  املتتزيتتد  نتعلم 

على  يعتمد  الأمتتتتر  اإن  حتتيتتاتتتكتتم، 

الوقت  يف  لدينا  امل�سرك،  التفاهم 

احلا�سر الكثري من الأفكار اخلاطئة 

من  الكثري  لديكم  كما  الغرب،  عن 

الأفكار اخلاطئة عنا وعن ال�سالم، 

ميكن  وحتتدهتتا  املتبادلة  وباملعرفة 

اجل�سر  يقيم  اأن  الإ�سالمي  للعامل 

املطلوب للتعاون والتفاهم«.

بتتتهتتتذه الإجتتتتابتتتتة اأفتت�تتستتح املتتلتتك 

عبدالعزيز طيب اهلل ثراه عن روؤيته 

التوا�سل  كيفية  وعتتن  الآختتر  جتتتاه 

معه، والتي اأرى اأن النفتاح ال�سياحي 

حيث  لتعزيزها،  الآن  و�سيلة  خري 

الطريقة  اأنها  امللك عبدالعزيز  راأى 

بني  املطلوب  اجل�سر  لإقامة  املثلى 

ال�سرق والغرب.

2030 من  روؤيتتة  هكذا قد تكون 

امتداداً  ال�سياحة  بتتاب  فتح  ختتالل 

�سيا�سة  يخ�س  فيما  املوؤ�س�س  لروؤية 

الأبواب  فتح  اإن  املتبادل«،  التعارف 

التتعتتامل  دول  خمتلف  متتن  لل�سياح 

التي  ال�سانحة  الفر�سة  تكون  قد 

للتعرف على حقيقة  العامل  ت�ساعد 

وثقافتنا  املعتدل  الديني  معتقدنا 

الإن�سان  ُخلق  من  املنبثقة  الأ�سيلة 

التتعتتربتتي التتكتترمي والتتتتويف التتتذي ل 

ال�سيف  اإكتتترام  يف  غ�سا�سة  يجد 

عاداته  عن  والتعبري  وا�ست�سافته 

وتقاليده التليدة.

خالل  من  عظيمة،  فر�سة  اإنها 

نخو�س  اأن  التت�تتستتيتتاحتتي،  النتتفتتتتتاح 

الثقة  كل  واثتتق  واأنتتا  التجربة،  هذه 

احلرمني  خادم  بقيادة  اأن جمتمعنا 

ال�سريفني امللك �سلمان وويل عهده 

حفظهما  �سلمان  بن  الأمتتري حممد 

هائلة  عاملية  نقلة  �سيحدثان  اهلل، 

ت�سويه،  متتن  علق  متتا  ت�سحيح  يف 

مبعتقدنا  ق�سد،  بغري  اأو  بق�سد 

التعاي�سية،  وثقافتنا  ال�سمح  الديني 

املجتمع  �سيتعرف  ذاته  الوقت  ويف 

عن  الآختتتر  ثقافة  على  ال�سعودي 

ب�سكل  ثتتري 
ُ
اأ قد  ما  وت�سحيح  قرب 

الأمم  ثتتقتتافتتات  عتتن  �سحيح  غتتري 

الأخرى.

اأ�ستاذ م�ساعد التاريخ احلديث
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

امللتقى ال�سنوي الثالث »التح�سني امل�ستمر«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�سنوًيا  والتتتتتطتتويتتر  للتخطيط  اجلتتامتتعتتة  وكتتالتتة  حتتتر�تتس 

والعمادات  الكليات  وكالء  مع  ال�سنوي  ملتقاها  عقد  على 

للتطوير  الوكيالت  وم�ساعدات  واجلودة،  للتطوير  امل�ساندة 

امللتقى  ويعد  واجلودة،  التطوير  وحدات  وروؤ�ساء  واجلودة، 

يُعقد  الذي  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  ال�سنوي 

مب�سيئة اهلل تعاىل يوم الثالثاء 17 جمادى الآخرة 1441هت، 

هو  باجلامعة  الدرعية  بقاعة  �سباًحا  والن�سف  الثامنة  يف 

الن�سخة الثالثة، حيث يعقد امللتقى هذا العام برعاية معايل 

�سيف  وح�سور  العمر،  بن  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير 

الق�سبي  عثمان  بن  �سعد  الدكتور  معايل  امللتقى  �سرف 

واجلودة،  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  حمافظ 

الثالثة  ن�سخته  امللتقى يف  يويل  اأن  العام  وقد حر�سنا هذا 

الرباجمي  الأكادميي  لالعتماد  املطورة  باملعايري  اهتماماً 

يف  ممثلة  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  اأ�سدرتها  التي 

يحتوي  حيث  الأكادميي،  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 

جهود  تدعم  عمل  وور�تتس  علمية  مناق�سات  على  امللتقى 

يف  ال�سعودية  للجامعات  ت�سدرها  يف  امل�ستمرة  اجلامعة 

التعليم  تقومي  هيئة  من  اأكادميياً  املعتمدة  الربامج  عدد 

املركز  م�ساركة  العام  هتتذا  امللتقى  يتتري  كما  والتدريب، 

اإىل  امللتقى  وي�سعى  الأكادميي،  والعتماد  للتقومي  الوطني 

حتقيق عدد من الأهداف من بينها: تر�سيخ ثقافة التطوير 

الدعم  وا�ستمرار   اجلامعة،  وحتتدات  جميع  يف  واجلتتودة 

الأكتتادميتتي  العتتتتتمتتاد  جمتتال  يف  اجلتتامتتعتتة  لكليات  الفني 

العاملة  الب�سرية  بالكفاءات  امل�ستمر  والرتقاء  الرباجمي، 

على  اجلامعة  حر�س  دعم  اإىل  اإ�سافة  اجلتتودة،  جمال  يف 

2024م،  العام  يف  املوؤ�س�سي  الأكادميي  العتماد  جتديد 

التي  اجلتتامتتعتتة  كتتلتتيتتات  تتتكتترمي  اإىل  املتتلتتتتتقتتى  ي�سعى  كتتمتتا 

تقومي  هيئة  متتن  متتوؤختتراً  الأكتتادميتتيتتة  بتتراجمتتهتتا  اعتتتتتمتتدت 

الكليات  وهذه  والثامنة،  ال�سابعة  للدورة  والتدريب  التعليم 

الطبية  العلوم  كلية  والتتزراعتتة،  الأغتتذيتتة  علوم  كلية  هتتي: 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  كلية  التطبيقية، 

والعلوم  كلية احلقوق  الأعمال،  اإدارة  كلية  الطارئة،  الطبية 

املوفق. واهلل  الآداب،  كلية  العلوم،  كلية  ال�سيا�سية، 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أن تأتي متأخرًا خير من أن ال تأتي أبدًا

االنفتاح السياحي امتداد لرؤية المؤسس

د. فارس المشرافي



العمل التطوعي

اإعداد: قما�ش املني�صري ـ خالد النفاح

التطوعية،  الأعمال  يف  والطالبات  الطالب  من  كبري  عدد  ي�صارك 

ويجنون من وراء ذلك فوائد ومكا�صب كبرية، قد ل تكون مادية بال�صرورة، 

الأجر من اهلل  املادي، وتتمثل يف ك�صب  املقابل  اأثمن من  لكنهم يرونها 

وال�صعور بالر�صا النف�صي والإح�صا�ش بامل�صوؤولية وزيادة الثقة بالنف�ش..

زيادة الثقة

القراءة«  »اأ�صدقاء  مب�صروع  �صارك  الآداب،  كلية  العقيدي،  نا�صر 

جائزة  على  وح�صل  وت�صويق،  عامة  عالقات  وع�صو  لل�صناب  كم�صرف 

اأف�صل م�صروع �صبابي يف 2017 يف معر�ش الكتاب، وقد جعل منه ذلك 

�صخ�صاً قيادياً واأك�صبه مرونة ذهنية وج�صدية، وزاد ثقته يف نف�صه.

تفطري �صائم

م�صعل الع�صريي، كلية الآداب، �صارك يف عمل تطوعي مع جمموعة من 

امل�صاجد وتنظيفها وترتيب امل�صاحف،  بالذهاب لأحد  اأ�صدقائه، متثل 

عند  رم�صان  اأيــام  طيلة  الفطور  توزيع  واأي�ًصا 

الإ�صارات والطرق ال�صريعة قبل الآذان بدقائق.

توزيع املاء

املعلومات  م�صادر  اإدارة  عبدالعزيز،  م�صاري 

يف  �صخ�ش  مع  امل�صاركة  يل  �صبق  وخدماتها: 

احلرم املكي، قدم يل التمر وهو مبت�صم، حينها 

واأك�صب  مثله  اأفعل  ل  ملــاذا  نف�صي  مع  ت�صاءلت 

�صعوراً  وكان  املــاء،  بتوزيع  بــداأت  وفعاًل  الأجــر، 

جمياًل جداً ول يو�صف. 

بامل�صوؤولية اإح�صا�س 

يا�صر ال�صليمان، كلية الآداب: �صاركت بالعديد من الأعمال التطوعية 

وقد اأ�صاف يل كل ذلك اإح�صا�صاً بامل�صوؤولية الجتماعية ور�صا داخلياً 

لالأعمال الإن�صانية اأح�ص�صت يف قيمتي، ويف  واأي�َصا كلما اأعطيت وقتاً 

ذاتي.

ر�صا داخلي

التطوعية كانت من  اأعمايل  الآداب، لغة عربية:  البقمي، كلية  دمية 

عظيم،  نف�صي  عائد  التجربة  لهذة  وكان  اخلا�صة  الرتبية  نادي  خالل 

ويكفيني فقط اإح�صا�ش الر�صا الداخلي وا�صتغالل وقت فراغي مبا فيه 

نفع وفائدة.

النا�س معرفة 

البهو من  اأغلب م�صاركاتها يف فعاليات  الآداب،  كلية  ال�صيخ،  اأ�صماء 

خالل نادي الإبداع ونادي التاريخ، وتعرفت يف فعالية ال�صوكولتة على 

ال�صركات املتواجدة ومت تبادل امل�صالح واملعلومات بينهم وتطور بها الأمر 

واأ�صبحت من املنظمني.

عالقات اجتماعية

اخلارجية  م�صاركاتي  اأكرث  والرتجمة:  اللغات  كلية  اخلريجي،  تال 

لهذه  وكان  املرتجم،  لنادي  تابعة  والداخلية  »غرا�ش«،  مركز  من خالل 

اجتماعية  عالقات  وكونت  بالكالم  يو�صف  ل  جميل  اأثــر  امل�صاركات 

ومتكنت من ك�صر حاجز رهبة مواجهة اجلمهور.

نقلة جبارة

داخل  الأنــديــة  خــالل  من  التطوعية  م�صاركاتي  كل  الدريبي:  فلوة 

خجولة  فاأنا  حياتي،  يف  جبارة  نقلة  امل�صاركات  لهذة  وكــان  اجلامعة، 

جدا ولي�ش لدي قدرة للحديث مع  النا�ش وحماورتهم، ومن خالل هذة 

امل�صاركات مت اخلروج من حميط اخلجل وك�صر حاجز اخلوف والرهبة 

متاماً.

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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ـــارئ  ـــق تـــخـــّيـــل مـــعـــي اأيــــهــــا ال

اإحدى  واأنت ذاهب خلف  حلظات، 

املــاثــل  النع�ش  وذلـــك  اجلـــنـــازات، 

التهليالت  تــلــك  تــخــيــل  اأمـــامـــك، 

املتتاليات  والدعوات  والتكبريات 

الـــتـــي ل تــقــف  الـــتـــعـــازي  وتـــلـــك 

ــا وطــرقــهــا،  ــه ــارات ــب ــالف ع ــاخــت ب

ونافقها. �صدقها 

تــخــيــل مــعــي وجـــوهـــاً ميــالأهــا 

احلــزن، ووجــوهــاً �ــصــاردة، واأخــرى 

مكلومة �صامتة، تخيل تلك الدموع 

واأحــبــاب  ـــارب  اأق مــن  تنهال  الــتــي 

و�صلتم  عندما  معي  تخيل  املتويف، 

الفزع  مــن  حلظات  الــقــر،  لذلك 

عند  �ــصــراوة  يـــزداد  لكنه  ينتابك 

ــرتى الــنــا�ــش كيف  اإغـــالق الــقــر ل

تاركني  بعيداً  بــالــذهــاب  تت�صارع 

! ميتهم

اأحــدهــم  الــقــر  قــرب  يبقى  قــد 

هناك  واآخــر  حزين،  واآخــر  يبكي، 

اأحدهم  القر  ل يبايل، ويف داخل 

اهلل،  ربــي  يــقــول:  عنه  اهلل  ر�صي 

�صلى  حممد  نبيي  الإ�صالم،  ديني 

اهلل عليه و�صلم، واآخر غ�صب اهلل 

اأدري!!! يا  عليه يقول: هاه هاه ل 

جــدال  ل  فــارقــة!!  مــن حلظة  لها 

ل  تــوافــق،  ول  فيها 

غفري،  ول  م�صوؤول 

اإمــــا اأبــيــ�ــش واإمــــا 

اأ�صود، ل مكان للون 

هنا! الرمادي 

مازال  الأعلى  يف 

الــبــعــ�ــش يـُـحــكــمــون 

اإغـــــــــــــالق الــــقــــر 

ـــــرتاب  بــالــطــني وال

الأ�صجار  واأغ�صان 

وكـــاأنـــهـــم يــخــ�ــصــون 

وبع�صهم  خــروجــه، 

على  منهمكاً  تـــراه 

ــا مل  ــي ــدن ــر ال ــدي ـــه ي جـــوالـــه وكـــاأن

كيف  املوقف،  هذا  من  بعد  يتعظ 

بغ�صهم! اأ

يقول:  اأحدهم  القر  داخل  ويف 

ينادي:  واأحدهم  ال�صاعة،  اأقْم  ربِّ 

ا  ً �َصاحلحِ ْعَمُل 
َ
اأ ّي  لََعلحِ ُعونحِ  اْرجحِ  ّ َربحِ

ببذل  يتعهد  واآخــر  ــُت،  ــَرْك تَ يَما  فحِ

ال�صدقات، ويف حياته كان ح�صرياً 

على الريالت، ويف الأعلى اأحدهم 

يتاأفف من ذلك الرتاب، يخاف اأن 

تو�صخ ثيابه وكل حلظة تراه مي�صح 

وهم  الناعمة،  باأنامله  بحنية  يده 

يتفرجون  الغالبية  اأن  مــع  القلّة 

ـــظـــرون فــقــط،  ـــن وي

اأرهقتهم  وبع�صهم 

حـــــرارة الــ�ــصــمــ�ــش، 

طول  من  َملُّوا  وقد 

الدعاء وتلك الرياح 

ــعــ�ــش  الــــعــــابــــرة وب

ــــــــــام، تــــراه  الزدح

يــنــظــر لــ�ــصــاعــتــه يف 

ـــل حلــظــة وكـــاأنـــه  ك

ينتظر موعداً هاماً!

مت�صي  تــكــاُد  ول 

وقـــد  اإل  �ـــصـــاعـــة 

ــان و�ــصــاد  ــك فـــرغ امل

ورحــل  ال�صمت  وخــيــم  الــ�ــصــكــون، 

الـــــــزوار والأحــــبــــاب والأقـــــــارب 

�صجيج  الداخل  ويف  والأ�صحاب، 

اأق�صاها  من  الأر�ــش  لهّز  �ُصمع  لو 

ويرى  يُنّعم  اأحدهم  اأق�صاها،  اإىل 

مقعده من اجلنة، واآخر ي�صرخ من 

الهول  ومــن  وظلمته  املكان  �صيق 

والفزع.

قد  الغالب  يف  نا�ش  الأعلى  يف 

بــارد،  ُمــكــيــف  ق�صر  مــن  انــتــقــلــوا 

جلــامــع ُمــكــيــف، بــ�ــصــيــارة فــارهــة 

يتعجلون  الآن  ولــكــنــهــم  مــكــيــفــة، 

وكاآبة  وال�صجر  احلّر  من  الرحيل 

ــفــحــات الــ�ــصــمــ�ــش  املــنــظــر ومــــن ل

الـــبـــاردة، ويف داخـــل الــقــر ذلــك 

وهم  نعالهم  قــرع  ي�صمع  املــدفــون 

ولطف  �صعة  يف  اأحدهم  يغادرون، 

ورحمة، واآخر يف �صيق وحرٍّ ونكد 

ونقمة.

ــت لــكــم قــ�ــصــة  ــقــل ـــاً، ن ـــام وخـــت

ت�صورت  يــوم،  كــل  تتكرر  واقعية 

املوؤكد  مــن  لكم  و�صورته  امل�صهد 

واحليثيات،  الأمــاكــن  تختلف  اأن 

اأنها  تــاأكــدوا  واحــدة،  النهاية  لكن 

واحـــدة، والــ�ــصــوؤال الــذي اأطــرحــه 

اأم  �صنحيا،  املقيم  النعيم  اأيف  دوماً 

�صن�صقى؟ العذاب  يف 

ــل  ــب وق ـــــــوت،  امل مــــن  ل جنـــــاة 

مذنبون  عبادك  اإنا  اللهم  الفوت، 

عنا  اعـــُف  رّب  فــيــا  ومــقــ�ــصــرون، 

وجــــد عــلــيــنــا بــرحــمــتــك وكــرمــك 

اللهم  الأعلى،  بالفردو�ش  وجنتك 

اللهم  اخلامتة،  ُح�صن  اأ�صاألك  اإين 

املوت،  قبل  ن�صوحاً  توبًة  ارزقني 

قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  يا  اللهم 

على دينك، يا رّب العاملني يا اأرحم 

الراحمني.

طالب دكتوراه – كلية علوم 

الأغذية والزراعة

agrfaisal@gmail.com

اإن تكرار فوز م�صاريع تخرج ق�صم 

الهند�صة امليكانيكية باملراكز الأوىل 

 »BAE SYSTEMS« ــزة  جلــائ

لي�ش  اأنــه  يثبت  متتالية  ل�صنوات 

وجــود  يثبت  كما  ال�صدفة،  ولــيــد 

ب�صفة  الــقــ�ــصــم  يف  ــوجــه  وت منهج 

خا�صة وكلية الهند�صة ب�صفة عامة 

اأرى اإىل متيز وتاأهل معظم م�صاريع 

التخرج بكافة تخ�ص�صاتها.

جلنة  ملــعــايــري  ب�صيطة  بـــقـــراءة 

ـــي هـــي مــرتــبــطــة  ـــت الــتــحــكــيــم وال

احلديثة  التوجهات  بواقع  بالتاأكيد 

يف عامل الهند�صة من ناحية، وبواقع 

�صوق العمل الذي يقف على اأعتابه 

اأبناوؤنا اخلريجون من ناحية اأخرى، 

يبحث  الأن  العمل  �صوق  اأن  جنــد 

املــهــارات  عــن ر�صيد اخلــريــج مــن 

اآخر  ولي�ش املعلومات فقط، مبعنى 

اخلريج  ي�صتطيع  مبا  يهتم  اأ�صبح 

اأما  عملية  ب�صورة  وتنفيذه  اإجنــازه 

من  ي�صتقيها  فــ�ــصــوف  املــعــلــومــات 

الــذي  العمل  جمــال 

يتخ�ص�ش  �ـــصـــوف 

فيه.

دعـــونـــا  والآن 

نـُــــ�ـــــصـــــقـــــط هـــــذا 

نهج  عــلــى  ــوم  ــه ــف امل

الإ�ــــــصــــــراف عــلــى 

ــع الــتــخــرج  ــاري ــص ــ� م

بــقــ�ــصــم الــهــنــد�ــصــة 

ولناأخذ  امليكانيكية، 

املــثــال  �صبيل  عــلــى 

العام  هــذا  م�صروع 

الفائز باملركز الأول 

حتت  الهند�صة،  كلية  نطاق  على 

يحيى  بن  في�صل  الدكتور  اإ�صراف 

احلربي،  فهد  بن  حمد  والدكتور 

يحاكوا  اأن  الطالب  ا�صتطاع  فقد 

يف  الت�صرخات  منــو  ر�صد  اأجــهــزة 

الأ�ــصــطــح املــخــتــلــفــة حتـــت تــاأثــري 

وا�صتطاع  املختلفة،  الإجـــهـــادات 

حمدودة  مبيزانية  امل�صروع  اأفــراد 

منوذجا  ينفذوا  اأن 

 Know الـــ  يحمل 

لأجــــهــــزة   How
باهظة الثمن.

لــيــ�ــش هـــــذا هــو 

احلقيقي  الإجنـــــاز 

ــكــن الإجنـــــاز هو  ول

اكــتــ�ــصــاب الــطــالب 

ـــرجمـــة  مــــهــــارة ال

ــقــدمــة  ـــات مــت ـــغ ـــل ب

وربط هذه الرجمة 

عـــر�ـــش  لأدوات 

يف  لنح�صل  وحتليل 

حلظي  بــيــاين  ر�ــصــم  على  النهاية 

منو  يعر�ش  وفيديو   »real time«

حمل  ال�صطح  يف  و�صريانه  ال�صرخ 

الدرا�صة!

ــتــج �ــصــمــمــه الــطــالب  هـــذا املــن

الق�صم  ذات  يف  الباحثني  لي�صاعد 

ــــة مـــعـــاجلـــة �ـــصـــروخ  عـــلـــى درا�ــــص

املواد  با�صتعمال  الطائرات  هياكل 

الأولية  النتائج  لقت  وقد  املركبة، 

بعد  الباحثني  ا�صتح�صان  للمنتج 

طريقة   »automation« اأمتتت 

ال�صروخ  منــو  ومتابعة  قيا�صاتهم 

امل�صنية.

ـــارات  ـــه ــت هــــذه امل ــع ــد و�ــص ــق ل

التطبيقات  اأعــتــاب  على  الــطــالب 

ـــب الـــذكـــاء  ـــي ـــال ـــص املـــتـــقـــدمـــة لأ�

توجه  اأثبته  ما  وهذا  ال�صطناعي، 

مثل  لتبني  العمالقة  »اإنتل«  �صركة 

م�صابقة  �ــصــورة  يف  ــار  ــك الأف هــذه 

عاملية يتناف�ش فيها امل�صرتكون على 

ال�صطناعي  الذكاء  اأدوات  تطبيق 

يف التطبيقات الهند�صية.

لقد اأثبت طالبنا عر اإجنازاتهم 

اأنهم  املتميزة  والعملية  العلمية 

ــهــم« مــوؤهــلــني  ــارات اأ�ــصــبــحــوا »مبــه

التقنية  امل�صتقبل  حتــديــات  لــرفــع 

ال�صناعية.

ق�صم الهند�صة امليكانيكية

الرحلة األخيرة

فوز مستحق لقسم الهندسة الميكانيكية

فيصل الشميري

د. هشام الكناني

نبض الطالب

ناصر العقيدي
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�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند

الوقت: من٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

الريا�ض بوليفارد

الوقت:  من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت

الوقت :  ٤م اإىل ١١٫٣٠�ض

املكان: طريق االأمري تركي بن عبدالعزيز االأول

لونا �صينما

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

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

اأفريقيا ٢٠٢٠

الوقت: ٩ �ض اإىل ١١٫٤٥م

املكان: مركز الريا�ض 

حكاية مكان

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة م�صك اخلريية

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

»م�صاحة«

ليايل الريا�ض

الوقت :   ٦م اإىل ١٫٣٠�ض

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

كانديلي�صيو�ض

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 الوفد التجاري االأملاين

الوقت : ١٠٫٣٠�ض اإىل ١٢م

املكان: غرفة الريا�ض املركز الرئي�صي

�صياغة الفني

الوقت: من ١١�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبداهلل املايل

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

للموظفني

الوقت:  ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات
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ورشةمعرض

برنامجدورة

ورشةمعرض

ورشةورشة

دورةمهرجان

معرضمنتدى

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: التعلم والإبداع وا�ضتخدام املعرفة

Joseph D. Novak :امل�ؤلف

املرتجم: حممد عطية احلارثي

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

ال�ستينيات،  منذ  والتعليم  الرتبية  الكتاب جمالت عدة يف جمايل  يتناول هذا   

وال�سبعينيات يف القرن املا�سي،  حيث متكن م�ؤلفه Joseph D. Novak مع فريقه 

البحثي من جامعة ك�رنيل الأمريكية من تط�ير مفه�م وتطبيقات خرائط املفاهيم 

يف الأو�ساط املهتمة باملعرفة والتعليم، لت�سهيل فهم املعل�مات والربط فيما بينها، 

وتط�ير اأ�ساليب التعلّم والتعليم.

عن�ان الكتاب: القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س

امل�ؤلف: اليناور جيه �ض�ليفان

املرتجم: فاطمة م�ضطفى بدار

و�سف الكتاب:

قام برتجمة هذا الكتاب »القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س« 

التمري�س،  اإدارة  جمال  يف  وخمت�س�ن  اأكادميي�ن   العربية  اللغة  اإىل 

من احل�س�ل  التمري�س  بهيئة  والعاملني  التمري�س   لي�سهل على طالب 

على املعل�مات ال�سرورية واكت�ساب الكفاءات الالزمة عن الإدارة والقيادة 

يف التمري�س، ويف جمال الرعاية ال�سحية اخلدمي والإداري واأداء مهام 

وظائفهم بكفاءة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

 اإدارة املرافق اف ام اك�صبو ال�صعودية

الوقت:  ٤م اإىل ١٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

تاأهيل مباين ومرافق احلرم اجلامعي لذوي 

االحتياجات اخلا�صة للموظفني

الوقت :  ٩ �ض اإىل ١م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

اإعداد اال�صتمارات االإلكرتونية للموظفات

الوقت:  من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٣

االأ�صاليب احلديثة يف اإدارة املوارد الب�صرية  للموظفات

الوقت: من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٦

 ال�صعودي الدويل للبيوت الذكية واأمتتة املباين ـ 

�صمارتك�ض

الوقت :  ٢م اإىل ١٠م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

ا�صتخدام فنيات املقابلة يف االإر�صاد النف�صي للموظفات

الوقت:  من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٦

ال�صالمة وال�صحة املهنية ح�صب معايري »اآو�صا« 

للموظفات

الوقت:  من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٥

االإ�صعافات االأولية وال�صالمة للموظفني

الوقت :   ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

االإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت :  ٤م اإىل ١٠م

املكان: كراون بالزا الريا�ض فندق ومركز موؤمترات

الر�صوم املعلوماتية »اإنفوجرافيك« للموظفات

الوقت: من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٣

 ال�صعودي االأمريكي للرعاية ال�صحية

التاريخ والوقت : ١٤٤١/٦/٢١هـ ٨�ض اإىل ٦م

املكان: فندق ريتز كارلتون

 ال�صعودي للرعاية ال�صحية

الوقت : ١٢م اإىل ١٠م

املكان: فندق هيلتون الريا�ض

جمادى الآخرة

1441ه�

( فرباير )

2020م
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ك�سفت درا�سة جديدة اأن الق�سوة 

يف الرتبية والنمط اال�ستبدادي من 

قبل االأباء واالأمهات يف تربية الطفل 

تنفع كما يعتقد  اأكرث مما  قد ت�سر 

الكثري من النا�س.

�سحيفة  موقع  يف  جاء  ما  فوفق 

عدد  قام  الربيطانية،  ميل  الدايلي 

كاليفورنيا  من جامعة  الباحثني  من 

ع��ائ��ل��ة يف   250 ح��ال��ة  ب���درا����س���ة 

حيث  فران�سي�سكو،  ���س��ان  منطقة 

الوالدين  بني  العالقة  بتقييم  قاموا 

الذين  االآباء  اأن  ووجدوا  واالأطفال، 

يتبعون منًطا ا�ستبدادًيا يف تعاملهم 

ا�سابتهم  يف  يت�سببون  اأبنائهم  مع 

القلق  واالك���ت���ئ���اب،  ب��ال��ع��دوان��ي��ة، 

وامل�ساكل االجتماعية.

االأط��ف��ال  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأك����د 

ال���ذي���ن ي��ت��ع��ر���س��ون ب�����س��ك��ل دائ���م 

االآب���اء  م��ن  اللفظي  االن��ت��ق��اد  اإىل 

منهم  يطلب  وال��ذي��ن  واالأم���ه���ات، 

اأ�سياء دون تف�سري يعانون من  فعل 

اإذا  االجتماعية  املهارات  يف  فقر 

ما مت مقارنتهم باأقرانهم من نف�س 

ال�سن.

االإخبارية   CBS ل�سبكة  ووفقاً 

ي��ق��وم ح��ال��ي��اً ف��ري��ق ور���س��ة عمل 

االأمريكيات  االأم��ه��ات  مب�ساعدة 

امل���ط���ل���ق���ات وت��ع��ل��ي��م��ه��م ك��ي��ف��ي��ة 

الرتبية  »ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 

االإيجابية«، وكيفية ق�ساء وقت من 

اأطفالهن. املرح مع 

امل�����س��رف��ات على  اإح����دى  ت��ق��ول 

امل�سرتكات  »االأم��ه��ات  ال��درا���س��ة: 

�سعوبة  وج���دن  العمل  ور���س��ة  يف 

اأ�ساليب  مع  التكيف  البداية يف  يف 

�سرعان  ولكنهن  الغربية،  الرتبية 

ما اكت�سفن اأنها توؤدي اإىل تغيريات 

اإيجابية يف عالقاتهم«.

وين�سح الباحثون االآباء واالأمهات 

بينهم وبني  مبحاولة ك�سر احلواجز 

اأو  اإرادي��اً  اأبنائهم، والتي مت و�سعها 

ال اإرادي����اً م��ن خ��الل ات��ب��اع النمط 

االإ���س��ت��ب��دادي يف ال��رتب��ي��ة، وال��ذي 

عدوانيني  اأطفال  اإنتاج  يف  يت�سبب 

ي�ستطيعون  ال  اجتماعيني  وغ���ري 

حولهم  م��ن  املجتمع  يف  االن��دم��اج 

ب�سهولة.

على حافة الهاوية

كارول �سعبان

���س��درت م��وؤخ��ًرا رواي��ة 

»ع���ل���ى ح���اف���ة ال���ه���اوي���ة« 

�سعبان،  ك����ارول  للكاتبة 

الق�سة  خ��الل��ه��ا  وت����روي 

والدها  لنجاة  احلقيقية 

وزير  اأول  �سعبان،  الري 

عربي  اأ�سل  ومن  م�سلم 

يف كندا ومرافقيه، بعد 

حادث حتطم طائرتهم 

 ،1984 ال����ع����ام  يف 

تلت  التي  ول��الأح��داث 

ت جمرى  ذلك، وغرَيرّ

حياتهم.

�سرد جذاب

تت�سم الرواية باأ�سلوب �سرد جذاب 

ي�ستويل على انتباه القارئ من الف�سل االأول، تبداأ اأحداث الق�سة 

يف تلك الليلة اجلليدية من ليايل �سهر اأكتوبر عام 1984م، عندما 

ت�سعة  متنها  على  تقل  كانت  �سغرية  ركاب  نقل  طائرة  حتطمت 

لقي  حيث  الكندية،  األربتا  مقاطعة  �سمال  اأق�سى  يف  م�سافرين 

�سترُّة اأ�سخا�س حتفهم، يف حني جنا اأربعة اآخرون، كان من بينهم 

وال�سيا�سي  الطريان،  العهد برحالت  الطيار حديث  اإريك فوجل 

متجًها  كان  اآر�سامبو  بول  يدعى  و�سجني  �سعبان،  الري  امل�سهور 

اأمن يدعى  اأحكام �سادرة عليه، يرافقه رجل  األربتا لتطبيق  اإىل 

�سكوت دي�سان.

خرب موجز

بداأ خرب موجز عن الطائرة املفقودة يت�سلل ببطء اإىل و�سائل 

االأو�سط  ال�سرق  تعمل �سحفية يف  �سعبان  كارول  كانت  االإعالم، 

عندما قراأت خرًبا مقت�سًبا عن احلادث من 50 كلمة يف اإحدى 

اأ�سبوع   األربتا بعد  اإىل  العربية هناك، كان الري عائًدا  ال�سحف 

ي�سغل  كان  حيث  للمقاطعة،  الت�سريعي  املجل�س  يف  ُمرِهق  عمل 

وقتها من�سب وزير االإ�سكان واملرافق.

طق�س �سيئ

م الطائرة اإىل الطق�س ال�سيئ واإجهاد الطيار  يرجع حادث حتُطرّ

اإىل  الركاب  بطائرة  للو�سول  الزمن  ي�سابق  كان  ال��ذي  املنهك، 

وجهتها؛ التزاًما مبواعيد جدول الطريان، بداأت عمليات البحث 

تغطي م�ساحة وا�سعة من �سمال مقاطعة األربتا، وا�سطر الناجون 

يف هذا الطق�س اجلليدي اإىل البقاء بجانب حطام الطائرة، كانوا 

غري قادرين على اإنقاذ امل�سافرين ال�ستة االآخرين الذين ق�سوا يف 

احلادث، ومن بينهم رئي�س اجلمعية الت�سريعية يف مقاطعة األربتا 

»غرانتنوتلي« الذي حو�سر بني الركام يف كر�سي خلف مقعد قائد 

الطائرة، وملدة �ساعات كان اأنينه يوؤمل اآر�سامبو -ال�سجني- الذي 

درجة  من  وبالرغم  اإن��ق��اذه،  حم��اوالً  احلطام  بني  الطائرة  دخل 

الربودة التي هبطت اإىل ما حتت ال�سفر، و�سعوره باأنه ال ي�ستطيع 

اإنقاذ الراكب امل�ساب، فقد اأم�سك بيد نوتلي حتى فا�ست روحه.

عالقة وطيدة

ثمة �سلة ربطت بني الناجني وا�ستمرت طوال حياتهم؛ فتكاتفوا 

فيما بينهم، و�سارعوا طوال الليل للبقاء على قيد احلياة وملواجهة 

تلك  على  الرتكيز  ولعل  حولهم،  من  القا�سية  والطبيعة  الواقع 

التي  الرئي�سة  الفكرة  هي  الناجني  بي  الوطيدة  والعالقة  ال�سلة 

ركزت عليها املوؤلفة واأدارت ف�سول الكتاب حولها.

اأثناءالرحلة، كانت بع�س الفوارق قد ذابت بني بع�سهم، حيث 

–خمالًفا  احلديث  اآر�سامبو  املقيد  ال�سجني  يبادل  دي�سان  كان 

للقوانني يف هذا ال�ساأن– وقويت العالقة بينهما اإىل اأن فَكرّ قيوده؛ 

مما كان له اأثر كبري يف جناته فيما بعد.

توا�سل دائم

ال�سيا�سة،  �سعبان  الري  ترك  احلادث،  هذا  من  �سنوات  بعد 

يف  املر�س  مع  معاناة  بعد   2008 العام  يف  وفاته  قبل  واأ�سهم 

اإن�ساء جمل�س اجلاليات امل�سلمة يف »اأدمنتون« بهدف ن�سر الفهم 

االأعمق ملبادئ االإ�سالم وحماربة العن�سرية، وغرَيرّ دي�سان مهنته 

والتحق باجلامعة، وُكتبت حياة جديدة الآر�سامبو، واأ�سبح فوجل 

ملمار�سة  وعاد  الطريان،  �سالمة  يف  ومتخ�س�ًسا  حربًيرّا  طياًرا 

وحر�سوا  الناجني،  بني  وطيدة  عالقات  وا�ستمرت  ال��ط��ريان، 

اأو  الهاتف  خالل  من  احل��ادث،  ذك��رى  يف  التوا�سل  على  دائًما 

اللقاءات الودية.

قــــــــــــــــرأت لك..

كوريا  يف  حديثة  درا�سة  ك�سفت 

اجلنوبية، اأن االأزواج املي�سورين من 

ذوي الدخل املرتفع، يعزفون ب�سكل 

ملحوظ عن اإجناب االأطفال.

اإل��ب��و«،  »�سو�سن  موقع  وبح�سب 

ت��زوج��وا يف  املئة ممن  40 يف  ف��اإن 

ذلك البلد االآ�سيوي، خالل ال�سنوات 

اخلم�س االأخرية، مل ينجبوا بعد اأي 

طفل.

هيئة  ع��ن  ن��ق��اًل  امل�����س��در  واأورد 

االإح�������س���اء يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، 

امل��ادي  امل�ستوى  حت�سن  كلما  اأن���ه 

عن  اأك��رب  ب�سكل  اأعر�سا  للزوجني، 

م�ساألة االإجناب.

ق��رار  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأ���س��اف��ت 

االإجناب يتاأثر اأي�سا مبدى ارتباط 

وما  بالعمل،  وان�سغالهما  الزوجني 

اأم  مملوًكا  بيتا  ي�سكنان  كانا  اإذا 

منزال. ي�ستاأجران  اإنهما 

يف   64.8 اأن  الدرا�سة  ووجدت 

االإيجار  بيوت  ي�سكنون  ممن  املئة 

الن�سبة  هذه  لكن  اأطفال،  لديهم 

و�سط  امل��ئ��ة  يف   56 اإىل  ت��ت��دن��ى 

املنازل  ميلكون  الذين  االأ�سخا�س 

ن���ه���م اأك����رث ارت��ي��اًح��ا  وي��ف��رت���س اأ

املولود. ال�ستقبال  وقابلية 

ك��وري��ا  وحت����اول احل��ك��وم��ة يف 

مواطنيها  ت�سجع  اأن  اجل��ن��وب��ي��ة 

توازًنا  االإجناب، حتى حتدث  على 

بالنظر  ال�سكاين،  البالد  هرم  يف 

ال�سن،  ك��ب��ار  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإىل 

ملوارد  االقت�سادي  النمو  وحاجة 

ب�سرية.

ل��ال���س��ت��غ��راب،  م��ث��ري  رق����م  ويف 

يف   48.6 اأن  االإح�����س��اءات  ك�سفت 

املئة من االأزواج الذين يك�سبون اأكرث 

ال�سنة، لي�س  األف دوالر يف   85 من 

لهم اأطفال.

كوريا  يف  الن�ساء  بع�س  وتخ�سى 

اجلنوبية، قرار االإجناب، الأن وجود 

طفل يف حياتهن قد يوؤدي اإىل اإرباك 

�سي�سطرهن  اأنه  اأو  املهنية  حياتهن 

اإىل ال��ت��ح��ول ل��رب��ات ب��ي��وت الأج��ل 

رعاية ال�سغار.

اأط��ب��اء ال��ن�����س��اء وال��ت��ول��ي��د ح��ول 

ال���ع���امل ي��ن�����س��ح��ون ال�����س��ي��دات - 

تربية  بعدم   - احل��وام��ل  وبخا�سة 

االإجن��اب،  م�ساكل  لتجنب  القطط 

اإىل  تنقلها  التى  الطفيليات  ب�سبب 

الرحم، وال يقت�سر االأمر على هذا 

»ديلى  �سحيفة  ك�سفت  لكن  فقط، 

ميل« الربيطانية النقاب عن اأ�سرار 

اأخرى لرتبية الن�ساء للقطط، حيث 

ال�سهرية  الدورة  اأيام  من  تزيد  اإنها 

لها وت�سبح اأكرث اأملاً.

ال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة  واأو���س��ح 

تلك  �سبب  اأن  املك�سيكية،  خواريز 

ينقله  الذي  الطفيل  هى  االأعرا�س 

االأ�سخا�س  اأن  اإىل  الفتني  القطط، 

الذين لديهم هذا الطفيل يف جمرى 

متطرفة  اأعرا�س  من  يعانون  ال��دم 

مثل االكتئاب والغ�سب.

طفيل  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأ�����س����ار 

من  ينتقل  ال��ذي  »التوك�سوبالزما« 

زي��ادة  مع  يرتبط  القطط  ف�سالت 

القلق والعدوان وانف�سام ال�سخ�سية 

اأن ما  الباحثون  الب�سر، ووجد  لدى 

ي�سل اإىل واح��دة يف كل 12 ام��راأة 

متالزمة  من  ح��اد  �سكل  من  تعاين 

ا�سطراب ما قبل الطمث االكتئابي 

ت�سبب  اأن  ومي��ك��ن   ،»PMDD«

االكتئاب امل�ستمر، والغ�سب ال�سديد، 

وحتى  ال����ذات،  تقدير  وان��خ��ف��ا���س 

االأفكار االنتحارية، الفتني اإىل اأنها 

تتكون ب�سبب طفيل »التوك�سوبالزما« 

املوجود يف ف�سالت القطط، وكذلك 

يف اللحوم النيئة.

طفيل  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  واأك������د 

اإىل  اأي�ساً  ي��وؤدي  »التوك�سوبالزما« 

فقدان الب�سر عن طريق الت�سبب يف 

تندب يف اجلزء اخللفي من العني، 

ي�سافر  اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  م�سريين 

اإىل ال��دم��اغ، وي��ت��داخ��ل م��ع امل��واد 

الكيميائية ويت�سبب يف تغيري املزاج.

بتجنب  الن�ساء  الباحثون  ون�سح 

ت��ف��ري��غ ف�����س��الت ال��ق��ط��ط، وع��دم 

مغ�سولة  غري  باأيدي  الطعام  تناول 

الأنها  احلمل  من  مبكرة  مرحلة  يف 

اأو والدة  اأن ت�سبب االإجها�س  ميكن 

جنني ميت.

الن�ساء  اأن  الدرا�سة  ك�سفت  كما 

احليوانات  يربني  الالئي  احلوامل 

االأليفة يجعلن اأبناءهن اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة مبر�س الربو واحل�سا�سية، 

ح��ي��ث اإن االأط���ف���ال ال��ذي��ن ول���دوا 

يف ع��ائ��الت ك��ان��ت ت��رب��ي ك��الب��ا اأو 

جعلت  احلمل،  فرتة  خالل  قطًطا، 

اأبناءها اأكرث عر�سة بخم�س اأو �ست 

مرات لالإ�سابة بالربو اأو ا�سطراب 

ال�سفري يف التنف�س، وذلك يف عمر 

قابلية  اأم���ا  ع�سر،  ال��ث��اين  ال�سهر 

اأولئك االأطفال لالإ�سابة باحل�سا�سية 

فكانت  وال��ق��ط��ط،  ال��ك��الب  جت���اه 

اأربع مرات، مقارنة مع  اأعلى بواقع 

االأطفال الذين مل ترب عائالتهم اأي 

حيوانات خالل وجودهم يف الرحم.

ال��ف��رتة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 

الثالث  وال��ع��ام  احلمل  بني  املمتدة 

اجلهاز  الأن  ج���ًدا،  مهمة  للطفل، 

فيها،  ي��ت��ط��ور  ل��الإن�����س��ان  امل��ن��اع��ي 

يتعر�س  وحينما  ملحوظ،  ب�سكل 

للح�سا�سية،  م��ث��رية  مل���ادة  ال��ط��ف��ل 

قد  تفاعاًل  فاإن  الفرتة،  خالل هذه 

بالربو  االإ�سابة  »ولتفادي  يح�سل 

يُن�سح بعدم تعري�س  االأطفال،  لدى 

ال��ط��ف��ل ل��ل��ح��ي��وان��ات خ���الل ف��رتة 

احلمل اأو يف العام االأول«.

تربية القطط تسبب الحساسية واالكتئاب وانفصام الشخصية

القسوة تنتج أطفاال عدوانيين وغير اجتماعيين

ذوو الدخل المرتفع أكثر عزوفًا عن اإلنجاب
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ال���ذك���اء ه��و ال���راع���ة وامل��ه��ارة 

تتميز  وال���ت���ي  ل��ل��ب�����ش��ر،  ال��ف��ك��ري��ة 

بوظائف معرفية معقدة وم�شتويات 

عالية من الدوافع والوعي الذاتي، 

ذكائهم  خ��ال  من  الب�شر  وميتلك 

و�شياغة  للتعلم  معرفية  ق���درات 

املنطق  وتطبيق  والفهم  املفاهيم 

ذلك  يف  مب��ا  وال��ذاك��رة؛  والتفكري 

الأمناط  على  التعرف  على  القدرة 

وح��ل  والتخطيط  الأف���ك���ار  وف��ه��م 

امل�����ش��ك��ات وات����خ����اذ ال����ق����رارات 

وا�شتخدام  باملعلومات،  والحتفاظ 

العلماء  حار  ولقد  للتوا�شل.  اللغة 

حني  ففي  الذكاء؛  هذا  منبع  حول 

باأنه:  هوكينغ  �شتيفن  العامل  عرفه 

التغيري«.  مع  التكيف  على  »القدرة 

باأنه:  جيلفورد  العامل  عرفه  فقد 

»هدية بيولوجية تولد مع الإن�شان«.

منهما على حق؟ وهل  كان  فمن 

الذكاء فطري اأم مكت�شب؟!

يف  النا�س  بني  ال��ف��روق  اأن  يبدو 

جوهرها  يف  هي  الذكاء  اختبارات 

التي  اجلينية  ل��ل��ف��روق��ات  نتيجة 

تنتقل من جيل اإىل جيل عن طريق 

وذلك   ،»DNA« النووي  احلم�س 

يف  جميًعا  ن�شرتك  اأننا  مباحظة 

اأزواج  مليارات من  للثاثة   %99.5
احل��م�����س ال���ن���ووي ال��ت��ي ل��دي��ن��ا ما 

يعني اأن 19 مليون فقط من اأزواج 

احلم�س النووي هي التي متيز بيننا 

جينًيا. وهو ما يوحي اأن الذكاء يكون 

فطرًيا، اإذ عن طريق هذه الدرا�شات 

يتم  الذين  الأطفال  اأن  عرفنا  مثًا 

تبنيهم منذ الولدة يكونون فيما بعد 

مماثلني تقريًبا لآبائهم البيولوجيني، 

يربيهم  الذين  الأطفال  �شاأن  �شاأنهم 

فاإن  وعليه  البيولوجيون،  اآب��اوؤه��م 

ل  بالتبني  واأبناءهم  املتبنني  الآب��اء 

الذكاء.  يف  بع�ًشا  بع�شهم  ي�شبهون 

جريت 
ُ
وقد تو�شلت درا�شات حديثة اأ

الأ�شخا�س،  من  الآلف  مئات  على 

اإىل التعرف على اجلينات امل�شوؤولة 

فروق  من   %9 ح��وايل  تف�شري  عن 

الذكاء بني النا�س.

ب�شكل  مهمة  اأخ��رى  نتيجة  ثمة 

خا�س، هي اأن التاأثري اجليني على 

مع  ي��زداد  قيا�شه،  الذي مت  الذكاء 

ب��ح��وايل 20% يف  ال��زم��ن  م����رور 

يف   %40 اإىل  الر�شاعة،  مرحلة 

�شن  يف   %60 ال��ط��ف��ول��ة،  مرحلة 

هنا  املمكن  التف�شري  ولعل  الر�شد، 

جت��ارب  ع��ن  يبحثون  الأط��ف��ال  اأن 

ترتبط وتنمو مع نزعاتهم اجلينية.

وق����درات  ف��ط��ري  ال���ذك���اء  اإذن 

ورغم  معه،  تولد  العقلية  الإن�شان 

على  دائًما  يعمل  العقل  فاإن  ذلك  

من  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات  اكت�شاب 

مبحيطه  يتاأثر  والإن�����ش��ان  البيئة، 

ان��ط��اًق��ا م��ن اأ���ش��رت��ه و���ش��وًل اإىل 

منهم  ليكت�شب  ك��ام��ًا  امل��ج��ت��م��ع 

ال��ت��ي تنتهي  ال��ت��ج��ارب واخل���رات 

تبًعا  الإن�شان  عند  ال��ذك��اء  ب��زي��ادة 

يعي�س  الذي  الجتماعي  للم�شتوى 

فيه.

ي�شهم  اإيجابي  اجتماعي  تقليد  املجاملة 

بها  ويق�شد  النا�س،  بني  العاقة  حت�شني  يف 

والألفاظ  العبارات  واختيار  الكام  تلطيف 

العرف  مقت�شيات  عن  خروج  دون  الرقيقة 

وتلعب  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ال�����ش��ائ��د  الج��ت��م��اع��ي 

وا�شتمرار  تقوية  يف  كبرًيا  دوراً  املجامات 

عاقة  كانت  �شواء  الجتماعية  العاقات 

زواج. اأو  اأو زمالة  اأو قرابة  �شداقة 

ي��ح��ذرون  الجتماعية  ال��ع��اق��ات  خ��راء 

تخرج  ل��ك��ي��ا  امل��ج��ام��ات  يف  امل��ب��ال��غ��ة  م��ن 

متاًما،  هدفها  عك�س  وت��وؤدي  اإط��اره��ا  ع��ن 

نف�شًيا،  ي�شتقبلها  ال��ذي  ال�شخ�س  وت��وؤذي 

�شماع  يف�شلن  الن�شاء  اأن  رغم  ن��ه  اأ وبينوا 

اإل  ر�شاقتهن،  توؤكد  التي  الإط��راء  كلمات 

التي  احل�شا�شة  الأمور  من  الوزن  م�شاألة  اأن 

احلديث  عند  خا�شة  اإليها  التطرق  يجب  ل 

املراأة. مع 

اأن  يجب  املجاملة  ف��اإن  الأح��وال  كل  ويف 

النا�س  الإيجابي بني  ال�شلوك  اإطار  تكون يف 

ح��دود  يف  ول��ك��ن  بينهم،  ال��ع��اق��ة  لتح�شني 

بني  عليها  املتعارف  الجتماعية  العاقات 

العرف  مقت�شيات  عن  اخلروج  ودون  النا�س 

ل  ح��ت��ى  املجتمع  يف  ال�����ش��ائ��د  الج��ت��م��اع��ي 

�شكل  اإىل  يوؤدي  �شخ�شي  جتاوز  اإىل  تتحول 

النا�س. بني  اخل�شومة  اأ�شكال  من 

املجاملة  بني  يف�شل  رفيع  خيط  وهناك 

الرغم  على  ولكن  الكذب،  اأو  النفاق  وبني 

واإن  حتى  املجامل،  ال�شخ�س  فاإن  ذلك،  من 

قد  فهو  الجتماعي،  الذكاء  ب�شفة  ات�شف 

املبالغة  اأو  الكذب  مربع  يف  ق�شد  دون  يقع 

مم��ا ي��ن��ع��ك�����س ���ش��ل��ب��ًي��ا ع��ل��ى ���ش��ورت��ه اأم���ام 

يف  املجاملة  تبقى  اأن  يجب  لذلك  الآخرين، 

واأن ل تزيد عن احلد املطلوب كيا  حدود، 

مرفو�س. وهذا  ونفاق  متلق  اإىل  تتحول 

على  ي��ك��ون  ال�شخ�س  اأداء  على  احل��ك��م 

ولي�س  العمل  يف  واإنتاجيته  كفاءته  اأ�شا�س 

التملّق، لأن و�شول مثل هذه  على قدرته يف 

بال�شرر  يعود  مبتغاها  اإىل  ال�شخ�شيات 

الوحيد  �شبيلنا  اأن  كما  العمل.  م�شلحة  على 

بنائنا  اأ تربية  هو  ال�شلوك  هذا  من  للخا�س 

اأن  تعتر  ومعطيات  �شلوك  وفق  وتن�شئتهم 

الطريق  ه��م��ا  ن��ت��اج��ي��ة  الإ وال��ك��ف��اءة  ال��ع��م��ل 

والنفاق. التملق  ولي�س  والنجاح  للتقدم 

ذكاؤك فطري أم مكتسب؟

فكر خارج 
الصندوق

جامل بحدود

صورة نقدية

فوائد لغوية

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

علم البالغة
ومن  العامل،  يف  اللغات  اأغنى  من  واح��دة  العربية  اللغة  تعد 

علم  اإىل  العربية  علوم  وتُق�َشم  وت�شعبها،  علومها  َكرثة  املعروف 

العرو�س  وعلم  الباغة  وعلم  الّنحو  وعلم  ال�ّشرف  وعلم  اللغة 

والقوايف، اإ�شافة اإىل الأدب والأدب املقارن عند بع�س الدار�شني.

احلال،  ملقت�شى  الكام  مبطابقة  يُعنى  جمايل  علم  الباغة 

مينح  ال��ذي  الألفاظ  وتاأليف  واملعنى  اللفظ  الباغة  وعنا�شر 

اجلمل قوة وتاأثرًيا، اإىل جانب الدقة يف انتقاء الكلمات بح�شب 

يَح�ُشن  فقد  النف�شي،  وميولهم  ال�شامعني  وحال  الكام  موا�شع 

ا�شتخدام كلمة يف موقع ويُ�شتقبح يف مو�شع اآخر.

اختلفت اآراآء الباحثني والنُّقاد حول موؤ�ش�س علم الباغة، وقد 

عبدالقاهر  هو  الباغة  علم  موؤ�ش�س  اأن  على  منهم  كثرٌي  اأجمع 

اإىل  التفت  من  اأول  اأن  خلدون  اب��ن  راأى  حني  يف  اجل��رج��اين، 

ح طه ح�شني  اأ�شا�شيات علم الباغة هو ال�ّشكاكي، يف حني رجَّ

كّفة اجلاحظ وراأى اأّنه موؤ�ش�س هذا العلم.

الباغة  علماء  اأ�شهر  فاإن  الختافات،  عن  النظر  وب�شرف 

هم: اأبو عبيدة معمر بن املثنى، اأبو عمر عثمان بن بحر اجلاحظ، 

اأبو بكر الباقاين، اأبو بكر عبد القاهر اجلرجاين وهو �شاحب 

اأ�شهر واأعظم كتابني يف تاريخ الباغة »اأ�شرار الباغة« و»دلئل 

الإعجاز«، وقد ارتبط الكتابان بالقراآن الكرمي، حيث كان الهدف 

املوؤلفات  على  و�ُشمّوه  الكرمي  القراآن  اإعجاز  بيان  تاأليفهما  من 

خرى ال�شعرية والنرثية.
ُ
الأ

يُق�شم علم الباغة العربية اإىل ثاثة اأق�شام رئي�شة هي علم 

العلوم  هذه  من  علم  وكل  البديع،  وعلم  املعاين،  وعلم  البيان، 

يُق�شم اإىل اأق�شام فرعية ت�شرتك جميعها يف وظيفة واحدة وهي 

يف  ُذك��ر  كما  الألفاظ  وجتميل  احل��ال  ملقت�شى  الكام  مطابقة 

تعريف علم الباغة.

- علم البيان: هو العلم الذي مُيّكن الإن�شان من التعبري عن 

واملجاز  احلقيقة  اإىل  ويُق�شم  خمتلفة،  بطرق  ال��واح��د  املعنى 

والت�شبيه والكناية.

تق�شيم  يف  البحث  يف  يُعنى  الذي  العلم  وهو  املعاين:  علم   -

بني  الفرق  بيان  مع  اإن�شائية،  وجمل  خرية  جمل  اإىل  الكام 

اجلمل اخلرية واجلمل الإن�شائية.

املعنوي  اجلمال  بني  يجمع  ال��ذي  العلم  وهو  البديع:  علم   -

باأ�شكال  املتعلق  اللفظي  اجلمال  وبني  الألفاظ،  مبعاين  املتعلق 

الألفاظ اأو نطقها واختافها يف املعنى اأو اتفاقها فيه، وي�شتمل 

على املح�ّشنات اللفظية كاجِلنا�س وال�شجع، واملح�ّشنات املعنوية 

مثل التورية والطباق واملقابلة وح�شن التعليل واملبالغة، ولكل منها 

تف�شيات ل م�شاحة لذكرها هنا.



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 180 درجة

د. الحمداني: أصبحت أكثر إدراكًا ألثر وقيمة استراتيجيات التدريس عند تطبيقها
ا من تدريسي وال يمكنني االستغناء عنها د. المشعل: أصبحت االستراتيجيات التعليمية جزء

التعلم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ن��ظ��م 

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 ����س���ارات 

اخلمي�س  ي���وم  وذل����ك  ال���رن���ام���ج، 

م��دي��ر  ب��ح�����س��ور  1441/6/5ه� 
امل��رك��ز ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود ال��ك��ث��ري 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وم�ست�سارة 

التعليمية والأكادميية الدكتورة مرمي 

ترك�ستاين.

ترحيب وتهنئة

من  ترحيبية  بكلمة  احلفل  ب��داأ 

م��دي��رة  ال��ع��ب��ي��ك��ان  ال���دك���ت���ورة رمي 

باحل�سور  فيها  رحبت  ال��رن��ام��ج، 

وه����ن����اأت ال�����س��ف��راء ب��اج��ت��ي��ازه��م 

على  واحل�سول  الرنامج  ملتطلبات 

د.  وه���م:  امل��م��ار���س  ال�سفر  ���س��ارة 

الآداب،  كلية  م��ن  احل��زام��ي  ن��وف 

الرتبية،  كلية  من  امل�سعل  خلود  د. 

علوم  كلية  م��ن  احل��م��داين  فهد  د. 

قدمت  ث��م  التطبيقي،  احل��ا���س��ب 

�سرًحا عن برنامج �سفراء الواعدين 

يف  تكمن  التي  ور�سالته  ومراحله 

يف  الواعدين  برنامج  دعم جمتازي 

ر�سالة  حلمل  اجلامعي  التدري�س 

على  التعليمية  العملية  ت��ط��وي��ر 

م�ستوى اجلامعة.

املتطلبات واملهام

ك��م��ا حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة خ��ول��ة 

عن  الرنامج،  م�ست�سارة  الدوي�س 

مثل  ال��رن��ام��ج  وم��ه��ام  متطلبات 

ح�سور  ال��دوري��ة،  اللقاءات  ح�سور 

ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س ع��ر الإن��رتن��ت، 

النقا�س،  حلقات  وت��ق��دمي  اإع����داد 

وتقدمي ال�ست�سارات التعليمية التي 

تهدف اإىل ت�سجيع اأع�ساء الرنامج 

على ال�ستمرارية يف حتقيق اأف�سل 

الأث��ر  ونقل  التعليمية  املمار�سات 

لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

ممار�سات متميزة

بدورها حتدثت د. نوف احلزامي 

عن مدى تاأثر الرنامج على اأدائها 

التعليمية؛  املمار�سات  تطبيق  يف 

منتدى  تفعيل  امل��ث��ال  �سبيل  على 

اأ�س�س  وف���ق  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ق��ا���س 

ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  مرجعية  علمية 

لأعلى  الإلكرتوين  النقا�س  م�ستوى 

درجة ومت ربط النقا�س الفرتا�سي 

مع ما يتم مناق�سته فعلًيا يف القاعة.

العلمية  الأ�س�س  اتباع  اإن  وقالت 

ل��ذل��ك ق��د غ��ر مم��ار���س��ت��ي 180 

كون  ميزة  اإىل  اأ�سارت  كما  درج��ة. 

البالك  من�سة  موثقة يف  النقا�سات 

ب���ورد الإل��ك��رتون��ي��ة، اإ���س��اف��ًة اإىل 

جتربتها يف البحث عن اأ�س�س علمية 

التقدير  �سالمل  اأدوات  تطبيق  يف 

اأث���رت جتربتها يف  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 

تطبيق ذلك.

الف�سل املقلوب

وحتدثت د. خلود امل�سعل عن اأثر 

التعليمية  الرنامج على ممار�ساتها 

اأ���س��وار اجلامعة  امتد خ��ارج  ال��ذي 

من خالل اإقامتها لور�سة عمل حول 

التي  ال�سرتاتيجيات  تلك  تطبيق 

علوم  تعليم  يف  ال��رن��ام��ج  تناولها 

القران الكرمي.

كما علق  د. فهد احلمداين من 

عن  التطبيقي  احلا�سب  علوم  كلية 

جتربته يف برنامج �سفراء الواعدين 

لأثر  اإدراك���اً  اأك��ر  اأ�سبحت  بقوله: 

التدري�س عند  وقيمة ا�سرتاتيجيات 

ا�سرتاتيجية  احتلت  وقد  تطبيقها، 

يف  الأك���ر  احليز  املقلوب  الف�سل 

من  ال��ط��الب  نقلت  حيث  التطبيق 

ممار�سة التذكر والفهم اإىل التطبيق 

والتحليل.

برنامج نوعي رائد

م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ادت د. م��رمي 

اجلامعة  وكيل  م�ست�سارة  ترك�ستاين 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

التعلم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ب��ج��ه��ود 

والتعليم يف تبني مثل هذه الرامج 

النوعية الرائدة يف اجلامعة، واأكدت 

الواعدين يف  �سفراء  م�سوؤولية  على 

النوعي  التغير  واإح��داث  الأثر  نقل 

ل���دى زم��الئ��ه��م م��ن اأع�����س��اء هيئة 

التدري�س يف اجلامعة.

�سكر وتكرمي

الدكتور  ق��دم  احل��ف��ل  نهاية  يف 

التميز  مركز  مدير  الكثري  �سعود 

العام  وامل�سرف  والتعليم  التعلم  يف 

للدكتورة رمي  �سكره  الرنامج،  على 

الدوي�س  خولة  والدكتورة  العبيكان 

على اإدارة الرنامج ومتابعته  واأ�ساد 

و�سلوه  وما  امل�ساركني  جهود  بتميز 

التدري�س  يف  متميز  م�ستوى  م��ن 

الوعي  اإىل  يعود  وال��ذي  اجلامعي 

واآليات  اإج��راءات  باأهمية  والإدراك 

ال��ت��دري�����س ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س�����س 

تكرمي  ذلك  تال  ثم  علمية،  ومناهج 

امل�ساركني ب�سهادات »تقدير واإجناز« 

و�سارات تَقلّدها ال�سفراء الواعدون.

وملزيد من املعلومات حول برنامج 

�سفراء الواعدين يرجى التوا�سل مع 

celt@ksu.edu.sa مركز التميز
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برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

»العلوم« تكرم طالب 
وطالبات التدريب 

الخارجي لصيف 2019

كرمت كلية العلوم الطالب والطالبات امل�ساركني يف برنامج التدريب 

اجلامعة  وكيل  برعاية  وذل��ك   ،2019 ل�سيف  اخل��ارج��ي  ال�سيفي 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي، حيث مت تدريب 

طالب وطالبات الكلية يف عدد من اجلامعات العاملية واملراكز البحثية 

يف اململكة املتحدة واإيطاليا ورو�سيا وماليزيا.

عر�ساً  وت�سمن  العلوم،  بكلية  الت�سريفات  قاعة  يف  احلفل  اأقيم 

�سرحوا  ال�سيفي،  التدريب  اأمتوا  الذين  والطالبات  للطالب  موجزاً 

فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بع�س التجارب 

العلمية مع تف�سر النتائج التي ح�سلوا عليها، كما عروا عن امتنانهم 

للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفر�سة التي اأك�سبتهم الكثر من 

املهارات خالل فرتة التدريب.

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  احلفل  راعي  كلمة  ذلك  اأعقب 

والأكادميية، حيث قدم �سكره لكلية العلوم ولطالب وطالبات الكلية 

على ما يقدمونه من اإجنازات ملمو�سة يف جمال التدريب والأبحاث 

العلمية.

نا�سر  وال��دك��ت��ور  النمي  حممد  ال��دك��ت��ور  ك��رم  احلفل  ختام  ويف 

الداغري عميد كلية العلوم طالب وطالبات كلية العلوم امل�ساركني يف 

التدريب ال�سيفي اخلارجي ل�سيف 2019، وعلى �سعيد مت�سل ثمن 

عميد كلية العلوم الدكتور نا�سر الداغري للدكتور حممد النمي وكيل 

متابعة  على  وحر�سه  دعمه  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

وت�سجيع ما ي�سهم يف خدمة الطالب والطالبات وتقدميه ما ميكن من 

جهود لتذليل كل العقبات يف �سبيل اإجناح مثل هذه الرامج التدريبية.

الريا�ض: عبدالرحمن املن�سور

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اع��ت��م��د 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، اخل��ط��ة 

من  وال��وق��اي��ة  للتوعية  التنفيذية 

لتبداأ  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

اجلامعة يف تنظيم احلملة التوعوية 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  مب��ر���س  للتعريف 

.»MERS-COV« امل�ستجد

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

خطة  اإن  امل��ع��م��ر:  ع��ب��دال��رح��م��ن 

التوعية للحالت الطارئة يف املدينة 

الطبية اجلامعية يتم حتديثها مع ما 

ي�سدر من مركز مكافحة الأمرا�س 

ووزارة  »وق��اي��ة«  ال�سعودي  املعدية 

الرئي�س  الهدف  اأن  موؤكداً  ال�سحة، 

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��رو���س يف 

اململكة ل �سمح اهلل من خالل اتخاذ 

اجراءات ا�ستباقية احتياطية.

اإدارة  مدير  اأف���ادت  جهتها،  م��ن 

الطبية  باملدينة  ال��ع��دوى  مكافحة 

اجل��ام��ع��ي��ة ه��ي��ف��اء ال��ط��ل��ح��ي اأن���ه 

مت اع��ت��م��اد ع���دد م��ن الإج�����راءات 

حول  للتوعية  ال��الزم��ة  الح��رتازي��ة 

املر�س وطرق انتقاله ت�سمنت و�سع 

والتاأكد  املنا�سبة،  ال�ستعداد  خطة 

وتدريب  الوقاية،  و�سائل  توفر  من 

ال��ط��رق  ح���ول  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 

ال�سحيحة ل�ستخدامها، عالوة على 

توعوية يف  تنفيذ حمالت  و  اإع��داد 

ت�ستهدف  اجلامعة  ومرافق  الكليات 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة و ط��الب��ه��ا و 

مكافحة  اإدارة  اإن  وقالت:  زواره��ا. 

اخلطة  اط��الق  يف  �سرعت  العدوى 

املعاير  وتطبيق  للطوارئ  املعتمدة 

فيها  امل�ستبه  احل���الت  م��ع  املتبعة 

ممار�سي  بوا�سطة  ���س��ارم  ب�سكل 

نقاط  جميع  يف  ال��ع��دوى  مكافحة 

ومتابعة  الطبية  للمدينة  ال��دخ��ول 

من  فيها  امل�ستبه  احل���الت  جميع 

البداية حتى ظهور النتائج املخرية، 

موؤكدًة على اأنه مت تطبيق ال�سيا�سات 

والإجراءات الوقائية واملعتمدة دولياً 

الفرز  بعد  فيها  م�ستبه  حالة  لأي 

ال��ب�����س��ري ك��ت��ق��دمي ال��ق��ن��اع ال��واق��ي 

لعيادة  ت��وج��ي��ه احل��ال��ة  ث��م  ل��ل��وج��ه 

اخل��ارج��ي��ة  التنف�سية  الأم���را����س 

هذه  مثل  م��ع  بالتعامل  واخل��ا���س��ة 

املعاير  وف���ق  وامل��ج��ه��زة  احل����الت 

مكافحة  جم��ال  يف  دول��ي��اً  املعتمدة 

بوا�سطة  احل��ال��ة  لتقييم  ال��ع��دوى 

اأخذ  عن  ف�ساًل  املخت�س  الطبيب 

العينات يف غرفة ذات �سغط �سلبي 

ثم اإر�سالها للمختر املركزي واإدخال 

املرتبط  ح�سن  ن��ظ��ام  يف  احل��ال��ة 

بوزارة ال�سحة واخلا�س بالتبليغ عن 

املعدية  بالأمرا�س  ال�ستباه  حالت 

من  ظهورها  ح��ال  النتائج  ومتابعة 

املختر املركزي.

واأ����س���اف���ت اأن����ه ي��ت��م يف ع��ي��ادة 

ح�سب  املر�سى  توجيه  الإن��ف��ل��ون��زا 

احلالة وتقييم الطبيب للعزل املنزيل 

اأو للعزل داخل امل�ست�سفى يف غرف 

هذه  ملثل  املجهزة  ال�سالب  ال�سغط 

امل�ستبه  احل��الت  وتعّرف  احل��الت، 

ال�سحة  وزارة  معاير  ح�سب  بها 

اأعرا�س  من  تعاين  حالة  كل  باأنها 

احل���رارة  فيها  مب��ا  ح���ادة  تنف�سية 

وقادمة  التنف�س  و�سيق  وال�سعال 

من ال�سني يف خالل 14 يوًما »فرتة 

احل�سانة للفرو�س«.

بدورها اأكدت امل�ست�سار الإعالمي 

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

معايل  حر�س  على  ال�سهيل  عهود 

الطالب  توعية  على  اجلامعة  مدير 

ومن�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س والإداريني واإطالعهم على 

ك��ل م��ا ي�ستجد ح��ول وب���اء ك��ورون��ا 

للخطة  معاليه  ومتابعة  امل�ستجد، 

اإىل  بالإ�سافة  املعتمدة،  التوعوية 

ب��رن��ام��ج ت���دري���ب ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

مبر�س  ال�سامل  والتعريف  للوقاية 

كورونا امل�ستجد.

»الجامعة« تعتمد خطة للوقاية من مرض »كورونا المستجد«

مركز التميز يكرم »سفراء الواعدين« 
في التدريس الجامعي

يتم احل�سول على ع�سوية »�سفراء الواعدين« بعد اجتياز املتقدمني 

العلمية  اللجنة  واع��ت��م��اد  للمتطلبات  ال��واع��دي��ن  ���س��ف��راء  ب��رن��ام��ج  يف 

 18 مل��دة  ال��واع��دي��ن  ل�سفراء  الع�سوية  �سالحية  وت�ستمر  لتقاريرهم، 

من خالل  الع�سوية  وميكن جتديد  عليها،  احل�سول  تاريخ  من  �سهًرا 

اإعادة تقدمي املتطلبات واعتمادها.

يتيح الربنامج فئتني من الع�سوية: ع�سوية فئة »ممار�ض« ويح�سل 

عليها املتقّدم عند اجتيازه للمرحلة الأوىل من الربنامج، وع�سوية فئة 

»خبري« ويح�سل عليها املتقّدم بطلب الع�سوية للمرة الثانية اأو اأكرث.

عضوية سفراء الواعدين
تنظم كلية الهند�سة التطبيقية بفرع جامعة امللك �سعود يف »املزاحمية« 

 7 الثالثاء  يوم  وذلك  للروبوت،  التطبيقية  الكلية  مل�سابقة  الأوىل  ال��دورة 

اىل  امل�سابقة  هذه  وتنق�سم  2020م.  مار�س   31 املوافق  1441ه�  �سعبان 

  ،»Line Follower Challenge« تتبع اخلط  م�سابقة  الأول  حمورين: 

الثاين حتدي املتاهة  »Maze Challenge«، ويبداأ الت�سجيل اليوم الأحد 

15 جمادى الآخرة 1441ه� املوافق 9 فراير 2020م وي�ستمر حتى يوم 
اخلمي�س 10 رجب 1441ه� املوافق 5 مار�س 2020م.

التسجيل بمسابقة الروبوت بهندسة المزاحمية



ذكي  هاتف  ���ش��راء  تقرر  عندما 

لطفلك،  لوحي  حا�شوب  اأو  جديد، 

املحتوى  حول  القلق  بع�ض  ي��راودك 

الإنرتنت،  على  ي�شاهده  قد  ال��ذي 

بالإ�شافة اإىل خطورة ق�شاء معظم 

ما  وهو  اجلهاز  على  يومه  �شاعات 

قد يُ�شبب له الكثري من الأ�شرار.

ت�شهل  تطبيقات   4 ي��ل��ي  فيما 

عليك مراقبة اأجهزة الأطفال:

 :Net Nanny ت��ط��ب��ي��ق   -

 Net Nanny تطبيق  ي�شتخدم 

املحتوى  الذكاء ال�شطناعي حلظر 

طفلك،  ي��راه  اأن  قبل  فيه  امل�شكوك 

ويب  مواقع  فلرتة  للتطبيق  وميكن 

الرقمي  الن�شاط  وم��راق��ب��ة  معينة 

وتقييد  مراقبة  ميكنه  كما  لطفلك، 

»موجز  ميزة  وتقوم  ال�شا�شة،  وقت 

املوجودة   Family Feed العائلة« 

عنه  يبحث  عما  بالإبالغ  بالتطبيق 

والتطبيقات  الإن��رتن��ت  عرب  طفلك 

التي ي�شتخدمها، كما ميكنها تنبيهك 

الإب��اح��ي��ة  امل���واد  مثل  اإىل حم��ت��وى 

والأ�شلحة واملخدرات.

لك  ي��ت��ي��ح   :Bark ت��ط��ب��ي��ق   -

الن�شو�ض  مراقبة   Bark تطبيق 

ور���ش��ائ��ل ال��ربي��د الإل��ك��رتوين التي 

جانب  اإىل  جهاز طفلك،  اإىل  ت�شل 

وتطبيقات  يوتيوب  موقع  حمتوى 

اأي  عن  بحًثا  الجتماعي  التوا�شل 

حمتوى م�شكوك فيه قد يبحث عنه 

طفلك اأو ي�شاهده. وير�شل التطبيق 

اكت�شف  اإذا  الأمور  لأولياء  تنبيهات 

اأو  الإل���ك���رتوين،  للتنمر  ع��الم��ات 

حمتوى غري منا�شب.

 :Goya-Move ت��ط��ب��ي��ق   -

على   Goya-Move تطبيق  يركز 

مراقبة الن�شاط البدين للطفل اأكرث 

ملنعه  الإن��رتن��ت،  على  ن�شاطه  م��ن 

اليوم.  ط��وال  بهاتفه  اللت�شاق  من 

ويتيح للوالدين قفل تطبيقات معينة 

من  معني  بعدد  طفلهم  يقوم  حتى 

اخلطوات اأو يكمل تنفيذ قائمة من 

املهام.

وميكن للوالدين اأي�ًشا تعيني وقت 

الطفل  ليقوم   Blackout »تعتيم« 

ق�شاء  اأو  املدر�شية  واجباته  بحل 

م��زي��د م��ن ال��وق��ت م��ع الأ����ش���رة اأو 

الذهاب اإىل النوم. ويكلف التطبيق 

الأول  للطفل  �شهرًيا  دولر   »1.99«

طفل  ل��ك��ل  ���ش��ه��رًي��ا  واح���د  ودولر 

اإ�شايف.

- تطبيق Family Link: يتيح 

من   Family Link تطبيق  ل��ك 

غوغل اإن�شاء ح�شاب جوجل لطفلك 

»اإذا كان عمره اأقل من 13 عاًما« مع 

اإمكانية الو�شول اإىل معظم خدمات 

غوغل، مبا يف ذلك: الربيد وتطبيق 

تتبع  الأم��ور  لأولياء  ويتيح  ال�شور، 

باأطفالهم  اخلا�ض  غوغل  ح�شاب 

املنا�شب  املحتوى  اإىل  واإر���ش��اده��م 

اأي�ًشا  للوالدين  كما ميكن  لعمرهم. 

قبول اأو رف�ض التطبيقات التي يريد 

التطبيق  ويقدم  تنزيلها.  اأطفالهم 

التطبيقات  ح��ول  ل��الآب��اء  تو�شيات 

ير�شحها  والتي  تنزيلها  ميكن  التي 

للوالدين  ميكن  وال��ت��ي  امل��ع��ل��م��ون، 

اإ�شافتها مبا�شرة اإىل هاتف الطفل. 

للوالدين  حتكم  لأدوات  بالإ�شافة 

وقفل  الن��ت��ظ��ار  وق��ت  ح���دود  مثل 

املوقع  وتتبع  العائلة،  لوقت  الهاتف 

اجلغرايف.
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توقف  ف��رباي��ر،  �شهر  ح��ل��ول  م��ع 

يف  العمل  ع��ن  »وات�����ش��اب«  تطبيق 

العاملة  الذكية،  الهواتف  ماليني 

الت�شغيل يف  اأنظمة  اأقدم من  بن�شخ 

هواتف »اأبل« و«اأندرويد«.

وتفاجاأ عدد كبري من م�شتخدمي 

فتح  عند  �شوداء  بر�شالة  التطبيق 

»وات�����ش��اب«  اإن  ت��ق��ول  ال��ت��ط��ب��ي��ق، 

وتن�شح  ال��ه��ات��ف،  ه���ذا  ي��دع��م  ل 

يعمل  ول��ن  اآخ��ر.  لهاتف  بالنتقال 

ال�شهري  ال��ف��وري  ال��رتا���ش��ل  تطبيق 

باإ�شدارات  تعمل  التي  الهواتف  مع 

وذل��ك  ال�شبت،  م��ن  اب��ت��داء  قدمية 

ن��ظ��را لإج����راء حت��دي��ث م��ه��م على 

جمموعة  جانب  واإىل   . »وات�شاب« 

بنظامي  العاملة  الهواتف  كبرية من 

اأجهزة  ف��اإن   ،»iOS«و »اآن���دروي���د« 

»ويندوز« قد خ�شرت منذ الآن ميزة 

ت�شغيل التطبيق هي الأخرى.

الهواتف  يف  التطبيق  فتح  وعند 

ال��ق��دمي��ة غ��ري امل��دع��وم��ة، ظهرت 

�شا�شة �شوداء كتب فيها: »ل ت�شتطيع 

ا�شتخدام وات�شاب على هذا الهاتف 

يدعمه.  ل  وات�شاب  لأن  الآن،  بعد 

ا�شغط هنا للح�شول على معلومات 

مدعوم  اآخ��ر  لهاتف  النتقال  حول 

م��ن وات�����ش��اب«. وان��ت��ق��د ع���دد من 

»وات�����ش��اب«  ط��ري��ق��ة  امل�شتخدمني 

�شراء  على  امل�شتخدمني  ب��اإج��ب��ار 

التطبيق  واإي��ق��اف  ج��دي��دة،  هواتف 

على الهواتف القدمية، التي ل يزال 

ي�شتخدمها املاليني حول العامل.

فاإن  »اآيفون«،  لهواتف  وبالن�شبة 

اأي  العمل يف  عن  توقف  »وات�شاب« 

 ،iOS من   8 الإ�شدار  يدعم  جهاز 

اإل اأن عدًدا من الهواتف قادر على 

نظام  م��ن   9 ل��الإ���ش��دار  التحديث 

التطبيق،  بخدمات  للتمتع  الت�شغيل 

�شي،  و5  بل�ض،  و6   ،6 اآيفون  وهي 

يتعلق  وفيما  اإ���ض.  و4   ،5 واآي��ف��ون 

ب��اآي��ف��ون 4 والإ����ش���دارات الأق���دم، 

فاإنها لن تكون قادرة على التحديث، 

و�شتخ�شر دعم »وات�شاب«.

بنظام  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ه��وات��ف  اأم����ا 

توقف  ف���اإن  »اآن���دروي���د«،  الت�شغيل 

»وات�شاب« �شي�شمل الأجهزة العاملة 

ال��ذي   ،4.0.3 اأق���دم م��ن  ب��اإ���ش��دار 

با�شم  وي��ع��رف   ،2011 �شنة  ط��رح 

»اآي�ض كرمي �شاندويت�ض«.
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1715  العدد 1364 - الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 9 فرباير 2020م
تقنية

املزيد من  ت�شريبات عن  ك�شفت 

لأجهزة  ميزة  اأهم  حول  التفا�شيل 

من  اإذ  �شوين،  من  اجلديدة   PS5
 Xbox املفرت�ض اأن حتتوي كل من

املكونات  على   PS5و  Series X
من  نف�شها  الأ�شا�شية  العتادية 

ووح��دة  امل��رك��زي��ة  املعاجلة  وح��دة 

م��ع��اجل��ة ال��ر���ش��وم��ات، و���ش��ت��ق��دم 

قد  لكن  مم��اث��اًل،  اأداًء  املن�شتان 

متفوقة  م��ي��زة  ���ش��وين  ل��دى  ي��ك��ون 

الأمر  يتعلق  عندما   Xbox على 

بالرغم  وذل��ك  التخزين،  ب�شرعة 

�شيحتويان  اجلهازين  كال  اأن  من 

�شلبة  اأق���را����ض  حم��رك��ات  ع��ل��ى 

�شريعة.

�شوين  اأن  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����ض 

علناً  تتحدثا  مل  ومايكرو�شوفت 

ع���ن م���ق���دار م�����ش��اح��ة ال��ت��خ��زي��ن 

اأن  اإل  م��ن�����ش��ة،  ك��ل  يف  امل��دجم��ة 

التفكري  تعيد  اأنها  ك�شفت  �شوين 

اأجل  من  اللعبة  تثبيت  طريقة  يف 

حت���ري���ر اأك����رب م�����ش��اح��ة ت��خ��زي��ن 

ن��ف�����ش��ه،  ال����وق����ت  ويف  مم���ك���ن���ة. 

���ش��ت�����ش��م��ح امل��ن�����ش��ات اجل���دي���دة 

الر�شومات  يف  ثراًء  اأكرث  بتجربة 

 PS5 جهاز  و�شيدعم  والأل��ع��اب، 

جيجابايت،   100 ب�شعة  اأقرا�ض 

 PS5 األعاب  بروؤية  تفاجاأ  ل  لذا 

اأكرب  م�شاحة  ت�شغل  قد  امل�شتقبلية 

.PS4 األعاب  من 

اأن  اإىل  ت�����ش��رب  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

التي   ،PS5 م��ط��وري  جمموعات 

ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ك���ب���ار امل���ط���وري���ن، 

�شعة  من  تريابايت   1 على  حتتوي 

ال�شلبة  احلالة  اأقرا�ض  حمركات 

م��وؤ���ش��راً  ي��ك��ون  ق���د  SSD، مم���ا 
تخزين  مل�شاحة  الأدنى  احلد  على 

 PS5 م��ن  النهائية  الإ����ش���دارات 

اآخ��ر  تقرير  ق��ال  فيما  اجل��دي��د، 

على  ت��ع��م��ل  ���ش��وين  اإن  منف�شل 

تريابايت   2 اإىل  ي�شل  ما  تقدمي 

التخزينية. ال�شعة  من 

ويف حني اأن حمركات الأقرا�ض 

غري  اأ���ش��ب��ح��ت   SSD ال�����ش��ل��ب��ة 

اأنها  غ��ري  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  مكلفة 

من حمركات  بكثري  اأغلى  تزال  ل 

HDD. ويتعني  الأقرا�ض ال�شلبة 

التوازن  اإيجاد  �شوين  �شركة  على 

ال��الع��ب��ون  ي��ح��ت��اج  اإذ  ال�شحيح، 

التخزين  م�شاحة  من  الكثري  اإىل 

ل  وال��ت��ي  املن�شة،  على  ال�شريع 

ل��ل��غ��اي��ة  م��ك��ل��ف��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

لالعبني. بالن�شبة 

جاء  ق��د  يناير  �شهر  اأن  ي��ذك��ر 

�شوين  �شركة  اإع��الن  دون  وذه��ب 

 PlayStation ح�����دث  ع����ن 

امل��رت��ق��ب،   Meeting 2020
اأنه  النا�ض  من  كثري  يعتقد  والذي 

 .2020 فرباير  �شهر  �شيحدث يف 

وذكرت التقارير اأن ال�شركة تعتزم 

يف  اجلديدة  املن�شة  عن  الك�شف 

اأمر  وهو  ال�شهر،  من  مبكر  وقت 

غري ممكن يف الوقت احلايل. ويف 

فرباير  نهاية  اأن  يبدو  ذل��ك،  ظل 

النقاب  لك�شف  رهان  اأف�شل  هي 

.PS5 عن جهاز 

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

حتقيق  طريق  على  ر�شمية  خطوة  اأول  اعتبارها  ميكن  فيما 

الربملان  واف��ق  واح���دة،  ق��ارة  من  ج��اءت  واإن  انتظاره،  ط��ال  حلم 

الأوروبي باأغلبية كبرية، موؤخراً، على قرار يوؤدي اإىل اإجبار �شركات 

التكنولوجيا على ا�شتخدام نوع واحد فقط من ال�شواحن.

ويريد امل�شرعون يف الربملان الأوروبي توفري �شاحن واحد ميكن 

ا�شتخدامه بالهواتف مبختلف العالمات التجارية واأنواع الأجهزة. 

كما يدعو القرار امل�شوؤولني املعنيني يف الحتاد اإىل درا�شة الطرق 

تدويرها،  املُعاد  ال�شحن  واأجهزة  الكابالت  عدد  بزيادة  الكفيلة 

و�شمان عدم اإجبار العمالء ب�شراء �شاحن مع كل جهاز جديد، وفق 

ما نقل موقع »�شي اإن اإن«.

الأوروب��ي قد  اأن الحتاد  اإعالمية �شابقة ك�شفت  وكانت تقارير 

يجرب �شركة »اأبل« الأمريكية على تغيري �شاحن هاتفها »اآيفون« مرة 

اأخرى، حتى ي�شبح م�شرتًكا ومتنا�شًبا مع جميع الهواتف الذكية.

وقال موقع »�شكاي نيوز« الربيطاين اإنه على الرغم من توجيه 

عاملي  �شاحن  لتطوير  معا  للعمل  ال�شابق  يف  التكنولوجيا  �شركات 

»موحد« اإل اأن امل�شوؤولني يف الحتاد الأوروبي يقولون »اإن التفاقات 

الطوعية بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف ال�شناعة مل حتقق النتائج 

املرجوة«.

ووفًقا مل�شوؤويل الحتاد الأوروبي، فاإن التغيريات �شتجعل حياة 

اإىل  التقديرات  ت�شري  حيث  البيئة«،  وت�شاعد  »اأ�شهل،  العمالء 

»النفايات  من  األف طن   51 من  اأكرث  تولد  القدمية  ال�شواحن  اأن 

الإلكرتونية« كل عام.

ي�شار اإىل اأنه طاملا دعا الحتاد الأوروبي اإىل توحيد ال�شواحن 

الأم��ر،  تنتقد  »اأب��ل«  �شركة  كانت  فيما  التكنولوجيا،  �شركات  بني 

وتقول اإن فر�ض قانون من هذا النوع من �شاأنه اأن »يخنق البتكار 

وي�شر بالبيئة وي�شبب ا�شطرابا ل لزوم له للم�شتخدمني«.

وقالت »اأبل« يف بيان �شابق »مت �شحن اأكرث من مليار جهاز من 

اأجهزة اأبل، املعتمدة على ال�شاحن احلايل، نريد التاأكد من اأن اأي 

ت�شريع جديد لن يوؤدي اإىل اأي ا�شطراب لعمالئنا«.
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تسريب ميزات جهاز »سوني PS5« الجديد

تطبيقات لمراقبة أجهزة أطفالك

برسالة سوداء.. »واتساب« يودع ماليين الهواتف



اأفادت درا�سة علمية اأن غ�سل املالب�س مباء 

 - 20 »تتتراوح درجة حرارته بني  غري �ساخن 

ن�سف  ملدة  فهرنهايت«   77« مئوية«  درجة   25
اإىل  يخف�س  كما  ن�سيجها،  اهراء  �ساعة مينع 

التي  ال�سارة  املجهرية  الألياف  مقدار  الن�سف 

نهاية  يف  واملحيطات  البحار  اإىل  �سرفها  يتم 

املطاف، باملقارنة مع دورة الغ�سل التي ت�ستغرق 

85 دقيقة عند درجة حتترارة 40 درجة مئوية 
»104 فهرنهايت«.

املئات  تنطلق  ميل«،  »ديلي  �سحيفة  بح�سب 

تر�سب  التي  املجهرية،  الألياف  من  والآلف 

نتيجة لتك�سر اأن�سجة املالب�س عند الغ�سيل على 

اأطتتول. وميكن  ولفرات  اأعلى  درجتتات حتترارة 

البحار  مياه  يف  البقاء  املجهرية  الألياف  لتلك 

اأن  البحرية  للحيوانات  حتى  وميكن  ل�سنوات، 

تبتلعها.

واإحتتتدى  لتتيتتدز  جامعة  متتن  ختتتراء  اكت�سف 

الغ�سيل  برامج  تاأثري  املنظفات  اإنتاج  �سركات 

من  كتتل  متتن  بيانات  اإىل  بال�ستناد  املختلفة 

التتفتتحتتو�تتستتات املتتختتريتتة واخلتتتطتتتوات املتتعتتتتتادة 

لعمليات الغ�سيل التقليدية.

بعد 5 مرات غ�سيل فقط

كتتوتتتون من  وقتتالتتت اخلتتبتترية دكتتتتتور لو�سي 

جامعة ليدز: »نحن على دراية متزايدة بالتهديد 

يف  امل�ستحدثة  الأمنتتتاط  ت�سكله  التتذي  البيئي 

غ�سيل املالب�س، ونعلم اأن الكثري من امل�ستهلكني 

مالءتها  تفقد  اأن  ميكن  مالب�سهم  اأن  ي�ستكون 

ونعومتها ولونها بعد اأقل من 5 عمليات غ�سيل، 

ما يعني اأنه من املرجح ل ميكنهم الإبقاء عليها 

برونقها لفرة طويلة«. واأو�سحت دكتور كوتون: 

»يعد ا�ستخدام الغ�سالت الأق�سر والأكرث برودة 

يحافظ  اأن  �سخ�س  لأي  ب�سيطة ميكن  طريقة 

مكب  عن  بعيًدا  ويبقيها  مالب�سه  خاللها  من 

النفايات«.

البحث  يف  وزمتتالوؤهتتا  كوتون،  دكتور  قامت 

املنزلية  الغ�سيل  لأحتتمتتال  مبحاكاة  العلمي، 

زاهية  قم�سان   8 غ�سل  ختتالل  متتن  التتعتتاديتتة 

الألوان و12 قمي�ساً داكناً، بالإ�سافة اإىل قطع 

قما�س بي�ساء لتقييم ثبات اللون، يف الغ�سالت 

من  زختتات  مع  املنزيل  الطراز  ذات  التقليدية 

املنظفات ال�سائلة.

ومتت مقارنة الأحمال بعد 16 دورة فردية، 

اإما ملدة 30 دقيقة عند 25 درجة مئوية اأو ملدة 

توحيد  مع  مئوية،  درجتتة   40 عند  دقيقة   85
الدقيقة.  دورة يف   1600 عند  ال�سرعة  معدل 

ثم قام الباحثون بتحليل اأقم�سة املالب�س وعادم 

املياه والألياف املجهرية ال�سادرة عن الغ�سالت.

الأ�سرع  التتدورات  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�سل 

القم�سان،  من  اللون  فقد  من  قللت  والأبتتترد 

القما�س  قطع  اإىل  ال�سبغة  نقل  وخف�ست 

الأبي�س بن�سبة 74%.

الأكرث  التتدورات  اأطلقت  ذلك،  وعتتالوة على 

الألتتيتتاف  متتن   52% بن�سبة  اأقتتل  قتتتدًرا  بتتترودة 

ال�سحي  ال�سرف  مياه  يف  ال�سارة  املجهرية 

للغ�سالة، والتي كانت �ستنتقل اإىل البيئة.
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اعتمادًا على تقنية »احل�رشة العقيمة«

باحثون بجامعة كورنل 
يطلقون عثًا معدال وراثيًا

عث امللفوف من الآفات الزراعية ال�سخمة، لأنه يتغذى على حما�سيل 

كثرية، ويقاوم كثرًيا املبيدات احل�سرية، ما ي�سبب خ�سارات �سنوية تزيد 

عن 5 مليارات دولر.

�ساللة  البحاثة  من  دويل  فريق  طور  اإذ  قريًبا،  يتغري  قد  ذلك  لكن 

معدلة وراثًيا خلف�س اأعداد عث امللفوف بطريقة م�ستدامة، ثم ن�سروها 

اإن  يف الطبيعة للمرة الأوىل. ن�سر الفريق درا�ستهم يف جملة فرونتريز 

بيواإجننريجن اآند بيوتكنوجلي، وذكروا فيها اأنهم عدلوا جينات العث حتى 

عندما تتكاثر ذكور ال�ساللة مع اإناثها، متوت الإناث خالل طور الريقة. 

من  املتبقية  الن�سبة  مع  اأخرى  مرة  ويتكاثرون  �سينجون  الذكور  اأن  غري 

العث  اأعداد  انخفا�ًسا يف  م�سببة  العملية عدة مرات  و�ستتكرر  الإناث، 

الإجمالية.

»يعتمد  �سحايف  بيان  يف  كورنل  جامعة  باحث  �سلتون  اآنثوين  و�سرح 

القرن  خم�سينات  يف  طتتورت  التي  العقيمة  احل�سرة  تقنية  على  بحثنا 

املا�سي، ومتثل الهند�سة الوراثية و�سيلة اأكرث كفاءة للح�سول على النتائج 

ذاتها«. قبل اإطالق العث يف الطبيعة، ميزها الباحثون مب�سحوق متوهج، 

غري  العث  مع  تتفاعل  عندما  �سلوكياتها  ملراقبة  تتبعها  من  مكنهم  ما 

املعدل وراثًيا، ف�ساهدوا نتائج باهرة، و�سرح �سلتون خالل البيان »عندما 

م�سابه  نحو  على  ت�سرفت  الطبيعة،  يف  وراثًيا  املعدلة  الذكور  اأطلقت 

للذكور الأخرى من حيث امل�سافة املقطوعة ومهارات البقاء«.

لكن الكائنات املعدلة وراثًيا تثري قلًقا كبرًيا عند ن�سرها يف الطبيعة، 

فرمبا تخلف اآثاًرا غري متوقعة على الكائنات ذاتها اأو على املنظومة البيئية 

باأكملها. يثق �سلتون بهذه اخلطوة على الرغم من املخاوف املحيطة بها، 

اإذ �سرح ملر�سد امل�ستقبل »ما مييز هذه التقنية اأنها م�سممة لنوع حمدد، 

فلن يتكاثر عث امللفوف املعدل اإل مع اإناث النوع ذاته، ولن تتاأثر بذلك 

الكائنات احلية املفيدة، كامللقحات وح�سرات املكافحة احليوية املفيدة«. 

واأ�ساف �سلتون »لن تق�سي التقنية على عث امللفوف باأكمله لأن املورثة 

تختفي بعد عدة اأجيال، لذلك �سيبقى هذا النوع موجوًدا يف الطبيعة«.

طريقة جديدة لتحسين أداء 
روبوتات الرعاية الصحية

ال�سحية،  الرعاية  من  اأ�سا�سي  كجزء  الروبوتات  اأهمية  تباًعا  تزداد 

ويف هذا الإطار، طور باحثون يف اليابان طريقة جديدة لتح�سني التحكم 

حركات  حماكاة  على  التتروبتتوت  ت�ساعد  ال�سحية،  الرعاية  بروبوتات 

املمر�سني الب�سر اأثناء حمل املري�س ورفعه وحتريكه.

ون�سر الباحثون نتائج درا�ستهم يف جملة اأوتوماتيكا �سينيكا، و�سارك 

يف تاأليفها �ساتو�سي اأوينو من ق�سم الهند�سة امليكانيكية وت�ساجنان جياجن 

الأ�ستاذ امل�ساعد يف الهند�سة امليكانيكية يف جامعة ريت�سوميكان اليابانية.

الأعتتوام  يف  الرعاية  مقدمي  نق�س  »اأ�سبح  جياجن  ت�ساجنان  وقتتال 

التتولدات  معدل  لنخفا�س  نتيجة  خطرية  اجتماعية  م�سكلة  الأختترية 

وارتفاع معدلت الأعمار«.

وتُ�ستخدم روبوتات الرعاية ال�سحية يف تقدمي خدمات متري�سية يف 

مرافق �سحية عدة حالًيا، ولكن يحد من انت�سار ا�ستخدامها على نطاق 

وا�سع قيود عدة، اإذ تخ�سع -مثاًل- الروبوتات امل�سوؤولة عن رفع املري�س 

للحد  الب�سري،  املمر�س  من  مبا�سر  لإ�سراف  الكر�سي  اإىل  ال�سرير  من 

من تاأثري م�سكلة الحتكاك، وقد يت�سبب وزن املري�س يف توقف ذراعي 

الروبوت يف منت�سف احلركة.

وللتغلب على تلك العقبة، طور الباحثون طريقة جديدة للتحكم بحركة 

ومريح  اآمن  و�سع  اإىل  للو�سول  حا�سوبية،  ملحاكاة  وفًقا  الروبوت،  ذراع 

دون احلاجة اإىل تعوي�س الحتكاك احلا�سل بني متلقي الرعاية واأذرع 

الروبوت.

التطبيقات  يف  جتاهلها  ميكن  ل  الحتكاك  »قتتوى  اإن  جياجن  وقتتال 

الواقعية، اإذ يوؤثر ذلك على اأداء الذراعني حلركات الإم�ساك والرفع، ويف 

طريقتنا اجلديدة نوظف الحتكاك ال�سكوين اأثناء الإم�ساك والرفع بدًل 

من تعوي�س قوى الحتكاك«.

والحتكاك ال�سكوين هو ما يُبقي اأي عن�سٍر يف حالة �سكون. وعمل 

الباحثون على تطبيق فكرة الحتكاك ال�سكوين على عن�سر روبوتي ذي 

و�سلتني، يعادل اليد الب�سرية، اإذ افر�س الباحثون اأن الذراع الروبوتية 

تعمل انطالًقا من حالة الحتكاك ال�سكوين، ويعمل ج�سم املري�س على 

اأنه العن�سر الذي ي�سبب الحتكاك للذراع وبالتايل مينعها عن احلركة. 

بني  ال�سكون  حالة  على  احلفاظ  على  الروبوتية  التتتذراع  برجموا  ثم 

الروبوت واجل�سم، وبالتايل احلفاظ على راحة املري�س، ليحظى بتجربة 

اآمنة ومريحة، ول يحتاج الذراع الروبوتي اإىل العمل على تعوي�س اأي قوة 

ناجمة عن الحتكاك املتولد عن احلركة كما يف ال�سابق.

ن�صحية لركاب الطائرات من خرباء بجامعة اإميوري

على ذمة باحثني بجامعة ليدز

غسل المالبس بماء بارد يحفظ رونقها ويطيل عمرها

أفضل  النافذة  بجوار  الجلوس 
العدوى! لتجنب  مكان 

منظمات  وحتذير  كتتورونتتا  مر�س  انت�سار  مع 

اأو�سح  به،  الإ�سابة  خطورة  من  العاملية  ال�سحة 

على منت  اأماًنا  الأكتترث  املكان  خراء طبيون عن 

الطائرة والذي ميكن اأن ي�ساعد يف جتنب العدوى 

بفريو�س كورونا من م�سافر م�ساب.

يف التفا�سيل، �سمم خراء من جامعة اإميوري، 

منوذًجا حلركة الركاب على منت الطائرة، لإظهار 

اأن  ووجتتدوا  الفريو�سات،  تنت�سر  اأن  ميكن  كيف 

املمرات  من  بالقرب  يجل�سون  الذين  الأ�سخا�س 

امل�سابني  بالركاب  لالت�سال  عر�سة  الأكتترث  هم 

بالفريو�س.

وقالوا بح�سب ما نقلته عنهم �سحيفة »الديلي 

منت  على  للجلو�س  اأماًنا  الأكرث  املكان  اإن  ميل«، 

الطائرة بهدف جتنب الإ�سابة باملر�س، هو بجوار 

ي�سعرون  الذين  التتركتتاب  اأن  م�سيفني  النافذة، 

اأن  يجب  »كورونا«،  بفريو�س  الإ�سابة  بالقلق من 

انتقلوا عر  كلما  يظلوا يف مقاعدهم، هذا لأنه 

بالقرب من  التواجد  الطائرة، زادت فر�سهم يف 

فر�سة  تزداد  وبالتايل  باملر�س،  م�ساب  �سخ�س 

العدوى.

الطائرة  ي�سافر طاقم  األ  ال�سبب يجب  ولهذا 

العدوى، خا�سة  نوع من  اأي  لديهم  كان  يف حال 

بالركاب  ات�سال  الأكرث  لأنهم  »كورونا«،  فريو�س 

خالل الرحلة.

اجلامعة  اإىل  املنتمون  الباحثون  در�تتس  كما 

الأمتتريكتتيتتة،  جتتورجتتيتتا  بتتوليتتة  والتتقتتابتتعتتة  نف�سها 

اجلوية  الرحالت  على منت  امل�سافرين  �سلوكيات 

التي متتد بني 3 و5 �ساعات، ووجدوا اأن 38% 

غتتادروا مقاعدهم مرة واحتتدة، و%24 اأكرث من 

مرة، لكن الركاب اجلال�سني بالقرب من النوافذ 

مل يركوا مقاعدهم على الإطالق، وهو ما قلل 

مبن  مقارنة  اآخرين  ركتتاب  مع  الت�سالت  عدد 

يجل�سون بجانب املمر.
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من  وهو   CL ورم��زه   17 ال��ذري  ع��دده  كيميائي،  الكلور عن�صر 

جمموعة الهالوجينات »F ، CL ، Br ، I ، At« املجموعة 17 يف 

حالتها  يف  الذرة  ثنائية  العنا�صر  هذه  وجزيئات  ال��دوري،  اجلدول 

الطبيعية، وحتتاج اإىل اإلكرتون واحد مللء غالفها الإلكرتوين الأخري، 

غريها  مع  متحدة  بل  منفردة  الطبيعة  يف  تتواجد  ل  فهي  ولذلك 

من العنا�صر، وهي عنا�صر ل فلزية ن�صطة با�صتثناء الإ�صتاتني فهو 

اأ�صفر  النقية غاز  العن�صرية  والكلور يف حالته  الفلزات،  اأ�صباه  من 

خم�صر ثنائي الذرة »Cl2« له رائحة كريهة كما اأنه �صام للغاية.

توفره بالطبيعة:

متوفر طبيعياً  فاإنه  اأخرى  ومركبات  الطعام  ملح  من  ولأنه جزء 

وبكرثة على �صكل مركبات خمتلفة وهو هام ملعظم اأ�صكال احلياة مبا 

فيها ج�صم الإن�صان ويعترب من املغذيات الدقيقة، ويتم ا�صتخال�صه 

الكلور  ويتفاعل  الكهربائي،  التحليل  وبطريقة  الأك�صدة  طريق  عن 

ال�صالح  الكلور  غاز  ويعترب  الأخ��رى،  العنا�صر  جميع  مع  ب�صرعة 

عام  الأوىل  العاملية  احل��رب  اأثناء  ا�صتعمل  حيث  الأول،  الكيماوي 

1915م.

ا�ستخداماته:

التبيي�ض  وم�صاحيق  واملطهرات  املياه  تنقية  يف  الكلور  ي�صتخدم 

كما ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف ت�صنيع كثري من املنتجات واملواد 

ال�صبغات،  املطهرة،  امل��واد  الورقية،  املنتجات  يف  كما  واملركبات 

املذيبات  املن�صوجات،  الأدوي��ة،  البال�صتيك،  الدهانات،  املبيدات، 

والعديد غريها من املنتجات الإ�صتهالكية.

م�سادره:

احلليب  اللحوم،  الفواكه،  احلبوب،  اخل�صار،  يف  الكلور  يتواجد 

داعي  ل  لكن  الطعام،  ملح  يف  كبرية  بكميات  ويتواجد  وم�صتقاته، 

اإىل اللجوء للملح للح�صول عليه فهو يتواجد يف كل اأ�صناف الطعام 

تقريباً.

ومتثل  كلوريد،  اأي���ون  هيئة  على  الكلور  يتواجد  الطبيعة  ويف 

الكلوريدات ن�صبة كبرية من الأمالح الذائبة يف البحار واملحيطات، 

فتقريباً %1.9 من كتلة ماء البحر عبارة عن اأيونات الكلوريد، ومعظم 

الكلوريدات ذائبة يف املاء، ولذلك فاإن الكلوريدات ال�صلبة تتواجد يف 

الأماكن ذات املناخ اجلاف اأو يف عمق الأر�ض، ومن الأمالح املعروفة 

للكلور كلوريد ال�صوديوم وكلوريد البوتا�صيوم، ويف ال�صناعة يتم اإنتاج 

الكلور غالباً بالتحليل الكهربائي لكلوريد ال�صوديوم الذائب يف املاء.

اأ�سراره ال�سحية:

ي�صبب الكلور تهيجاً يف اجلهاز التنف�صي وخا�صة لالأطفال وكبار 

ال�صن، كما ي�صبب تهيج الغ�صاء املخاطي، ويف حالته ال�صائلة ي�صبب 

يف  جزء   3.5 وج��ود  يتطلب  رائحته  على  وللتعرف  للجلد،  حروقاً 

املليون، وعند وجود 1000 جزء يف املليون اأو اأكرث ي�صبح خطراً.

لل�صخ�ض  املليون  0.5 جزء يف  الكلور  ن�صبة  تتعدى  ل  اأن  ويجب 

البالغ لفرتة عمل 8 �صاعات يف اليوم، والتعر�ض للرتاكيز العالية من 

الكلور ي�صبب وجود مياه يف الرئة، والتعر�ض للرتاكيز املنخف�صة منه 

باأمرا�ض  تاأثراً  اأ�صهل  ويجعلها  الرئة،  ل�صعف  يوؤدي  طويلة  لفرتات 

الرئة الأخرى، وقد ا�صتخدم غاز الكلور يف احلرب العاملية الأوىل 

ك�صالح كيميائي.

و�صعت  التي  والتحليل  البحث  اأدوات  م��ن 

تقييم  للمدن  العمراين  الت�صميم  مرحلة  يف 

يهدف  وهو   :»HIA« للم�صاريع  ال�صحي  الأثر 

للتنبوؤ بالآثار املحتملة للم�صاريع العمرانية على 

ال�صحة العامة للمجتمع - الآثار غري مق�صودة 

على وجه التحديد - مثل تلوث الهواء يف املدن 

ن�صمة يف خمتلف  1.2 مليون  الذي يهدد حياة 

اأنحاء العامل، بالإ�صافة للحوادث املرورية التي 

معظم �صحاياها من الأطفال.

جتاه  وواجباتها  بوظائفها  املدن  تقوم  ولكي 

لقاطنيها،  �صحية  بيئة  توفر  اأن  يجب  �صكانها 

ويجب ت�صميمها وفق مقت�صيات البيئة ال�صحية 

املعايري  وو���ص��ع   »Health Expectancy«

زيادة  خالل  من  ذلك  ويتم  لتحقيقها؛  الالزمة 

منظمة  ت�صرتط  حيث  اخل�����ص��راء،  امل�صاحات 

ال�صحة العاملية »WHO« ما ل يقل عن 9.2م2 

املدينة، كما ي�صرتط  لكل فرد يف  من اخل�صرة 

اليومية،  الريا�صة  ملمار�صة  عامة  اأماكن  توفري 

وتقليل  ال�صوتي،  التلوث  م�صتويات  وتقليل 

ب��الأم��ان،  ال�صعور  لعدم  ت���وؤدي  التي  ال��ظ��روف 

وت�صهيل التنقل والو�صول لالأماكن املختلفة.

اخل�����ص��راء  البيئة  ه���ذه  م��ث��ل  ت��وف��رت  واإذا 

حاجة  هناك  يكون  فلن  امل��دن  داخ��ل  ال�صحية 

حدودها  خ��ارج  للمدينة  امل��ط��رد  التو�صع  اإىل 

اجلغرافية بحًثا عن امل�صاحات اخل�صراء والبيئة 

التلوث  من  وهروباً  ال�صحية، 

والكتظاظ  وال�صوتي  البيئي 

جل  منه  تعاين  التي  ال�صكاين 

املدن.

بيئة  ت�صميم  يجب  ول��ذل��ك 

ل��ل��م�����ص��اة م��ع توفري  ���ص��دي��ق��ة 

الأم����ن وال�����ص��الم��ة ع��ن��د عمل 

امل��خ��ط��ط��ات ال��ع��م��ران��ي��ة من 

خالل الت�صميم اجليد لل�صوارع 

ومم���رات امل�����ص��اة، ب��ه��دف رفع 

م����ع����دلت امل�������ص���ي، ورك�����وب 

ال��ه��وائ��ي��ة، وخف�ض  ال��درج��ات 

معدل قيادة ال�صيارات، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل 

تراجع معدلت البدانة واأمرا�ض القلب وال�صكر 

وحت�صني جودة الهواء.

ي��وج��د يف ال��وق��ت احل���ايل ي��وج��د اأك���رث من 

1200 مدينة حول العامل طبقت مفهوم البيئة 
ال�صحية، وكانت مدينة تورنتو يف كندا ال�صباقة 

ونيويورك  باري�ض  ث��م  ل��ن��دن  تبعتها  ذل���ك،  يف 

وبكني  ومك�صيكو  وبوغوتا  وكيوبيو  وكوبنهاغن 

وكوت�صينغ  و �صاراواك يف ماليزيا ومدينة ووجنو 

يف كوريا، وغريهم الكثري من املدن ال�صحية. 

ف��ق��د و���ص��ع��ت ه���ذه امل���دن ع���دة م��ع��اي��ري يف 

ت�صميمها العمراين كخلق �صبكات من امل�صاحات 

بو�صائل  الهتمام  املفتوحة،  العامة  اخل�صراء 

ال��ن��ق��ل ال���ع���ام وج��ع��ل��ه��ا 

ال�صكان،  جلميع  متناولة 

زي�����ادة م���راف���ق ال��رتف��ي��ه 

والأن�صطة وتوفري مناطق 

ل��ل��م�����ص��اة ول���ل���دراج���ات، 

�صهولة الو�صولية للنوادي 

والرتفيهية،  الريا�صية 

ت��ع��زي��ز ال�����ص��ع��ور ب��الأم��ن 

وال�صالمة وذلك من خالل 

�صوارع م�صاءة ب�صكل جيد 

واآمن.

وقد اأحدث هذا تطوًرا 

مليارات  اإنقاذ  اأمكن  حيث  امل��دن،  لهذه  كبرًيا 

ال�����دولرات ال��ت��ي ك��ان��ت تنفق ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 

من  الأف����راد  م��ن  امل��الي��ني  وح��م��اي��ة  ال�صحية، 

القلبية  والنوبات  الدماغية  لل�صكتات  التعر�ض 

ال�صارية واحلد من  وغريها من الأمرا�ض غري 

وفيات حوادث ال�صوارع والطرقات.

وبعد كل هذا األي�ض حرياً اأن توؤخذ الإجراءات 

ال��ف��راغ��ات  وا���ص��ت��غ��الل  �صحية  بيئة  ل��ت��وف��ري 

الطبيعية ب�صكل اأمثل وو�صع احتياجات املجتمع 

اأولً اأثناء عمليات ومراحل الت�صميم العمراين؟

م. علي عجالن

كلية العمارة والتخطيط

aajlan@ksu.edu.sa

والتي  �صيوًعا  ال�صحية  امل�صكالت  اأكرث  من 

داء  الأ على  مزمن  اأو  موؤقت  تاأثري  لها  يكون 

الأكادميي للطالب التهاب املفا�صل، وال�صرطان، 

ي��دز،  والإ وال��رب��و،  املتعدد،  ال�صرايني  وت�صلب 

ومر�ض ال�صكرى، والقلب.

عالقة  لها  ال�صحية  امل�صكلة  تكن  مل  واإذا 

تاأثري  لها  يكون  األ  الرج��ح  فمن  ع�صاب،  بالأ

مبا�صر على التعليم، ولكن ميكن لالآثار الثانوية 

يكون  اأن  ل��الأدوي��ة،  اجلانبية  والآث���ار  لالإعياء 

وعلى  البدنية  ال��ق��درات  على  وا�صح  اأث��ر  لها 

القدرات الفكرية التي ت�صمل الذاكرة والنتباه 

والقوة وقدرة التحمل.

الإع��اق��ات  على  املرتتبة  امل��ح��ددات  وتتمثل 

كاملة  املحا�صرة  ح�صور  �صعوبة  يف  ال�صحية 

يف  ق�صور  ويف  يومًيا،  املحا�صرات  ح�صور  اأو 

املهارات البدنية املطلوبة لإجناز املهام التي لها 

عدم  ويف  الكتابة،  احلا�صوب،  باملعمل،  عالقة 

القدرة على التعامل والتحكم برباعة مع معدات 

املعمل ال�صغرية، اأو يف اإمتام املهام التي تتطلب 

املعايرة الدقيقة والر�صم البياين اأو التخطيط، 

بالإ�صافة اإىل م�صكلة اجللو�ض لفرتات طويلة، 

وفقدان الثقة يف القدرة على اإمتام املهام.

اأما التكييفات التعليمية املنا�صبة لال�صتخدام 

نقل  اأو  املالحظات  ت��دوي��ن  يف  فتكمن  معهم 

�صوتية  ت�صجيالت  اأو  اآخ��ر،  طالب  تدوينات 

واإعطاء وقت اإ�صايف عند المتحانات، وتوفري 

توافر  اإىل  بالإ�صافة  لالختبار  بديلة  مواقع 

الربيد  وا�صتخدام  اإلكرتونية،  باأ�صكال  معدات 

وقت  واإعطاء  التوا�صل،  لت�صهيل  لكرتونى  الإ

يف  وامل��رون��ة  وامل�صاريع،  املهام  لإمت��ام  اإ���ص��ايف 

الطالب  يتمكن  اأن  �صريطة  الدرو�ض؛  ح�صور 

والختبارات  واملحا�صرات  امل�صاريع  اإنهاء  من 

والواجبات.

ي�صتخدم  اأن  التدري�ض  هيئة  ع�صو  ويُن�صح 

بتغيري  ت�صمح  التي  التدري�ض  ا�صرتاتيجيات 

احل��اج��ة،  عند  فقط  وال��واج��ب��ات  املتطلبات 

الطالب،  م��ع��دات  ل�صتيعاب  غ��رف��ة  وتنظيم 

وو�صع بدائل للكتابة؛ مثل و�صع عالمة اأو دائرة 

الإجابة،  اأوراق  يف  ال�صحيحة  الإجابات  حول 

بالإ�صافة اإىل تق�صيم املهام اإىل اأجزاء �صغرية، 

وامل�صاعدة يف تنظيم املواد الدرا�صية والدرو�ض، 

الأخذ  مع  والواجبات،  الفرو�ض  كمية  وتقليل 

لإنهائها يف  البدنية  الطالب  قدرة  العتبار  يف 

الوقت املنا�صب.

وعلى ع�صو هيئة التدري�ض اأن ياأخذ بالعتبار 

اأن التعب قد يكون عاماًل مهًما يوؤثر على قدرة 

والبحث  وامل�صاريع  املهام  اإكمال  على  الطالب 

�صمن حدود زمنية طبيعية؛ وقد يكون النظر يف 

متديد وزيادة الوقت املمنوح اأمًرا منا�صًبا، واأن 

اإىل جتاوزه  ي��وؤدي  قد  للعالج  الطالب  خ�صوع 

املنا�صب  يكون من  وقد  املقبولة؛  الغياب  ن�صبة 

ل�صتكمال  بديلة  واإج��راءات  برتتيبات  ال�صماح 

الذين  الطلبة  واأن  الدرا�صي،  املقرر  متطلبات 

يعانون من ظروف �صحية معينة قد يحتاجون 

اإىل مغادرة القاعة يف وقت مبكر اأو ب�صكل غري 

متوقع؛ عندها ميكن تقدمي امل�صاعدة للح�صول 

اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  املالحظات  على 

الطلبة هم امل�صوؤولون عن التعليم الذي فاتهم.

برنامج الو�سول ال�سامل

التصميم العمراني والصحة العامة

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقات الصحية

عمرانيات

همم أكاديمية

الكلورين وتأثيراته البيئية »1 - 5«

لوحة بعنوان:

تراثيات

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

ح�سن بن مو�سى هادي

جامعة جازان
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اإن العي�س حتت مظلة من الياأ�س والتفكري بامل�شاكل يعد اأمًرا مرهًقا، 

وميكن اأن يحرمك من ممار�شة حياتك ب�شكل طبيعي، لذا؛ يتوجب عليك 

اإيجاد طرق للتعامل مع الأفكار ال�شلبية والتخل�س منها يف اأقرب وقت.

اأمناط التفكري ال�شلبي

على  ت��رد  اأو  تتحدث  وكيف  ع��ام  ب�شكل  تفكريك  طريقة  اإىل  انتبه 

الآخرين، بحيث يكون كل ما تقوله كئيًبا اإىل حد ما، هل تظن ال�شوء يف 

الأمناط،  �شيحدث؟ هذه هي  �شيًئا  �شيًئا  اأن  دائًما  تفرت�س  النا�س؟ هل 

اإذا كنت قد تعرفت عليها، ميكنك النتقال اإىل طريقة اأخرى للتعامل مع 

هذه امل�شكالت.

م�شادر التفكري ال�شلبي

يرتبط التفكري ال�شلبي اأو التوقع ال�شلبي لدى الفرد اإما باملا�شي نتيجة 

حدث �شابق اأو القلق ب�شاأن امل�شتقبل، لتق�شيمها اإىل م�شطلحات اأب�شط، 

اإذا كانت لديك م�شاعر �شلبية جتاه موقف ما، فقد يكون ال�شبب يف ذلك 

هو حتول موقف م�شابه خالل ما�شيك اإىل موقف �شيئ، وميكن التخل�س 

احلا�شر من  الوقت  التفكري يف  على  الرتكيز  الأمر من خالل  من هذا 

خالل ممار�شة التاأمل.

واجه �شلوكياتك ال�شلبية

التي  ال�شلبية  والعادات  ال�شيئ  ال�شلوك  تالحظ  ل  الأحيان  بع�س  يف 

متار�شها، ولكن قد حان الوقت ملواجهة هذه الأ�شياء، لن تكون املواجهة 

مرة  اإجنازها  مت  اإذا  ولكن  اأب��ًدا،  �شهلة  ال�شلبية  واأفكارك  م�شاكلك  مع 

اإىل  نظرتك  تتغري  حتى  وتكراًرا،  م��راًرا  بذلك  القيام  فيمكنك  واح��دة، 

�شلبيتك،  اأهمية  نف�شك عن  ا�شاأل  ال�شلوك،  تواجه هذا  ما. عندما  حد 

واكت�شف ملاذا ميكن اأن تكون النتيجة الإيجابية اأف�شل من ال�شلبية.

امتلك توقعات اإيجابية

اأنك قد ل تكون ق��ادًرا على التحكم يف كل �شيء يف  على الرغم من 

احلياة، ميكنك البدء يف التفكري ب�شكل اأف�شل، قد تكون هذه هي امل�شكلة 

الأ�شا�شية التي تعاين منها، لكن حاول اأن تتوقع كيف �شيكون م�شتقبلك، 

ولكن ب�شكل اإيجابي، متاًما مثل ممار�شة التمرين الذي تقوم من خالله 

وحاول  م��روع،  موقف  يف  اإيجابية  بنتيجة  تتمتع  وكاأنك  نف�شك  بت�شور 

ممار�شة هذا التنبوؤ اأكرث واأكرث حتى ت�شبح هذه النظرة طبيعية اأكرث، قد 

ي�شتغرق الأمر بع�س الوقت لتدريب نف�شك على التفكري بهذه الطريقة، 

لذلك عليك التحلي بال�شرب.

اإجلاأ للدعم واأبحث عنه لدى من حولك

التفكري  منط  لتغيري  ج��ًدا  �شيئة  تكون  اأن  ميكن  العزلة  اأن  حني  يف 

ال�شلبي، اإل اأن اختيار الأ�شدقاء اخلاطئ قد يكون بنف�س ال�شوء. لذلك، 

من اأجل التوقف عن اخلو�س يف امل�شكالت والتفكري ال�شلبي، يجب عليك 

البحث عن النوع املنا�شب من نظام الدعم مل�شاعدتك على تذكر اأهدافك 

اأ�شدقاء يدعمونك، لكنهم ي�شاعدونك  اإىل  اإنك حتتاج  الإيجابية. حيث 

الذين  الأ�شدقاء من  اأن يكون هوؤلء  ينبغي  اأخطائك، ول  على ت�شحيح 

ينتقدونك دائًما.

اترك ال�شلبية وراءك

احلياة مليئة بامل�شاكل، فهي تواجهنا كل يوم مبا هو �شلبي، لكن فكر 

مرة اأخرى، تذكر كل امل�شكالت التي واجهتك يف املا�شي وكيف جنوت من 

هذه الأ�شياء بطريقة اأو باأخرى، هذه طريقة اأخرى للتوقف عن العي�س يف 

م�شاكلك واأفكارك ال�شلبية

امل�سدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية

•اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة »تعزيز«

أنماط التفكير السلبية 

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

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

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

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

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

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

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

الصحة العالمية تدعو جميع الدول للكشف عن كورونا

6 معلومات عن فيروس كورونا الجديد

كولسترول أعلى يعني عمرًا أطول!
بحث جديد يخالف التوقعات..

العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 

جمهزة  �شتكون  ال���دول  معظم  اأن 

خالل  كورونا  فريو�س  عن  للك�شف 

املكتب  وذك����ر  احل����ايل،  الأ���ش��ب��وع 

ال��ق��اه��رة،  يف  للمنظمة  الإق��ل��ي��م��ي 

خالل موؤمتر �شحفي، اأن 4 معامل 

الأو�شط جاهزة  ال�شرق  اإقليمية يف 

للك�شف عن كورونا، م�شرًيا اإىل اأنه 

ل �شرورة لتخاذ اإجراءات اإ�شافية 

ملواجهة الفريو�س.

تتابع  اأنها  اإىل  املنظمة  واأ�شارت 

ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي ت���ط���ورات ان��ت�����ش��ار 

الآن  اأن ل حاجة  موؤكدة  الفريو�س، 

التي  اإ�شافية غري  اإجراءات  لتخاذ 

مت حتديدها.

العاملية،  ال�شحة  منظمة  وكانت 

اأن  ال���ف���ائ���ت،  اأع��ل��ن��ت الأ����ش���ب���وع 

ال��ذي  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ظهر يف ال�شني وانت�شر يف العديد 

»ح��ال  ي�شكل  ال��ع��امل  مناطق  م��ن 

دويل«،  بعد  ذات  �شحية  ط��وارئ 

الفريو�س  ارتفع عدد �شحايا  فيما 

304 وفيات و14380  القاتل اإىل 

اإ�شابة.

مدير  اأده��ان��وم  تيدرو�س  واأع��ل��ن 

عام منظمة ال�شحة العاملية، القرار 

بعد اجتماع جلنة الطوارئ باملنظمة، 

و�شط  م�شتقلة،  خ��رباء  جلنة  وه��ي 

اأدلة متزايدة على انت�شار الفريو�س 

يف حوايل 18 دولة، وقال تيدرو�س 

اإن  جنيف،  يف  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 

تف�شًيا  �شهدت  الأخ���رية  الأ�شابيع 

غري  ب��رد  قوبل  مثيل  ل��ه  ي�شبق  مل 

م�شبوق.

ويوؤدي الإعالن عن حالة طوارئ 

اإىل  تو�شيات  ت��ق��دمي  اإىل  عاملية 

جميع البلدان تهدف اإىل منع انت�شار 

املر�س عرب احلدود اأو احلد منه مع 

يف  ال�شروري  غري  التدخل  جتنب 

التجارة وال�شفر.

موؤقتة  تو�شيات  الإعالن  وي�شمل 

يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال�شحية  لل�شلطات 

ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 

والتاأهب  الر�شد  اإج��راءات  تكثيف 

والحتواء.

اأبلغت ال�شحة  وكانت ال�شني قد 

العاملية لأول مرة بالفريو�س اجلديد 

يف اأواخر دي�شمرب/كانون اأول.

لفريو�س  رئي�شية  �شمات  هناك 

ك��ورون��ا اجل��دي��د ال���ذي مت ر���ش��ده 

ال�شني  بو�شط  ووه���ان  مدينة  يف 

وت�شبب  الأول  دي�شمرب/كانون  يف 

ال�شني  داخ���ل  امل��ر���س  تف�شي  يف 

وخارجها:

- فريو�شات كورونا التاجية عائلة 

من  ا�شمها  ا�شتُق  الفريو�شات  من 

�شكلها كما تبدو حتت املجهر، فهي 

بزوائد  ومغطاة  كروية  اأ�شطح  ذات 

ت�شبه التيجان.

من  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  -   هناك 

الإ�شابة  التي ترتافق مع  الأعرا�س 

احلمى  مثل  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���ش��ات 

و�شعوبته،  التنف�س  و�شيق  وال�شعال 

املعتدلة ميكن  الإ�شابة  ويف حالت 

اأعرا�س  يف  الفريو�شات  تت�شبب  اأن 

اأن  حني  يف  ال��ربد،  بنزلت  �شبيهة 

احلالت احلادة قد ت�شبب اللتهاب 

الرئوي  اللتهاب  الرئوي، ومتالزمة 

الكلوي  والف�شل  »���ش��ار���س«،  احل��اد 

وتف�شي اإىل الوفاة.

التاجية  الفريو�شات  مثل  مثله   -

الأخرى، ينتقل فريو�س كورونا الذي 

من  موؤخًرا  ال�شني  يف  اكت�شافه  مت 

عندما  ال���رذاذ  ع��رب  لآخ��ر  �شخ�س 

يتنف�س املري�س اأو ي�شعل اأو يعط�س.

- ترتاوح فرتة احل�شانة للفريو�س 

يوًما،  و14  واح��د  يوم  بني  اجلديد 

وهناك روايات حمدودة عن اأنه قد 

ينت�شر اأي�ًشا قبل ظهور الأعرا�س.

- ي��ق��ول اأخ�����ش��ائ��ي��و الأم���را����س 

ن��ط��اق  اإن  وال��ف��ريو���ش��ي��ة  امل��ع��دي��ة 

اإىل  الآن  ي�شري  احل���ايل  التف�شي 

»ق����درة ذات��ي��ة« ع��ل��ى الن��ت��ق��ال من 

اأن  وي��ق��درون  اإن�����ش��ان.  اإىل  اإن�شان 

اأو  كل �شخ�س م�شاب ي�شيب اثنني 

ثالثة اآخرين يف املتو�شط.

عن  الك�شف  اختبار  يت�شمن   -

الفريو�س اجلديد بال�شني ا�شتخدام 

وال��ذي  املت�شل�شل  البلمرة  تفاعل 

يحدد احلم�س النووي للفريو�س يف 

العينات  ه��ذه  تكون  وق��د  العينات. 

اأو  احللق  من  م�شحات  عن  عبارة 

املر�شى  من  دم  عينات  اأو  ال�شعال 

الذين يعانون حالت �شديدة.

�شملت  بحثية،  درا���ش��ة  تو�شلت 

اإىل عدم  �شخ�س،  األف   70 حوايل 

وجود �شلة بني الكول�شرتول »ال�شار« 

والوفاة املبكرة بني من تخطوا �شن 

القلب  اأم��را���س  ب�شبب  ع��اًم��ا   60
ن�شره  ملا  وفًقا  الدموية،  والأوع��ي��ة 

 »Living Traditionally« موقع

الأمريكي، نقاًل عن الدورية الطبية 

.BMJ الربيطانية

من   92% اأن  ال��ب��ح��ث  ووج����د 

الأ�شخا�س الذين يعانون من ارتفاع 

م�����ش��ت��وى ال��ك��ول�����ش��رتول يف ال���دم 

يعي�شون لفرتة اأطول. وقام الباحثون 

اثنتا  تو�شلت  درا���ش��ة،   30 بتحليل 

اإىل عدم وجود  ع�شرة درا�شة منها 

»الكول�شرتول   LDL بني  �شلة  اأي 

اأثبتت  حني  يف  والوفيات،  ال�شيئ« 

16 درا�شة اأن انخفا�س LDL كان 
مرتبًطا بزيادة خماطر الوفيات.

مادة  الكول�شرتول هو  اأن  ومعلوم 

دهنية ينتجها الكبد، وهي م�شوؤولة 

ج�شم  الوظائف يف  من  العديد  عن 

اخلاليا  اأغ�شية  بناء  مثل  الإن�شان 

من  وال��ك��ث��ري  الع�شبية  واخل���الي���ا 

الكول�شرتول  دون  ومن  املخ،  اأج��زاء 

يف اجل�شم ميوت الإن�شان.

عن�شًرا  الكول�شرتول  يعد  كما 

الهرمونات،  لإنتاج  للغاية  �شرورًيا 

ويقوم با�شتقالب جميع الفيتامينات 

مثل  ال��ده��ون،  يف  للذوبان  القابلة 

بني  من   ،Kو  Eو  Dو  A فيتامني 

اأ�شياء اأخرى.

وتعرتف احلكمة الطبية ال�شائعة 

الكولي�شرتول،  م��ن  بنوعني  ال��ي��وم 

اأي�ًشا  املعروف   ،HDL هو  اأولهما 

ب��ا���ش��م »ال��ك��ول��ي�����ش��رتول اجل��ي��د«، 

الكولي�شرتول  ه��و  ال��ث��اين  وال��ن��وع 

اأو ما يطلق عليه  املنخف�س الكثافة 

»الكولي�شرتول ال�شار«.

كول�شرتول  يوجد  ل  علمًيا  ولكن 

ج��ي��د و���ش��ي��ئ، ال��ك��ول�����ش��رتول هو 

ال�شيغة  اإن  ح��ي��ث  ال��ك��ول�����ش��رتول، 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل��ل��ك��ول�����ش��رتول هي 

توجد  ل  وبالتايل،   .C27H46O
ه��ذه  م��ن  �شيئة  اأو  ج��ي��دة  ن�شخة 

ال�شيغة.

%25 من  ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى  وع���رث 

وهو  باملخ،  اجل�شم  الكول�شرتول يف 

الربوج�شرتون  ل�شنع  اخل��ام  امل��ادة 

والإ�����ش����رتوج����ني وال���ك���ورت���ي���زول 

.D والت�شتو�شتريون وفيتامني

علمية،  درا����ش���ة  ت��و���ش��ل��ت  ك��م��ا 

اأجريت يف كلية طب ماونت �شيناي 

الأ�شخا�س،  اأن  اإىل  نيويورك،  يف 

الذين يعانون من ارتفاع الكول�شرتول 

بوظائف  يتمتعون   ،LDL »ال�شار« 

ذاكرة اأف�شل.

وت��ع��د امل�����ش��ت��وي��ات امل��رت��ف��ع��ة من 

اللتهاب  اأعرا�س  من  الكول�شرتول 

يف اجل�����ش��م، ح��ي��ث ي��ت��م اإر����ش���ال 

لعالج  ال�شريان  اإىل  الكول�شرتول 

كل  ي��ع��ود  جن���ح،  واإذا  الل��ت��ه��اب، 

ا�شتمر  اإذا  ولكن  طبيعته  اإىل  �شيء 

اإر���ش��ال امل��زي��د من  الل��ت��ه��اب، يتم 

ال��ك��ول�����ش��رتول، ي���ب���داأ ال��ك��ث��ري من 

ال��ك��ول��ي�����ش��رتول يف ال���رتاك���م ح��ول 

تكوين  ي���ب���داأ  وه���ك���ذا  ال�����ش��ري��ان، 

التكل�شات وان�شداد ال�شرايني.

دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 
24 ساعة

ن�شر موقع اأمريكي متخ�ش�س يف توعية وتثقيف الآباء والأمهات اجلدد 

درا�شة حديثة تو�شي بتاأخري ال�شتحمام للمولود 24 �شاعة.

بعد  املولود  اأن  اإىل   Parents موقع  ن�شرها  التي  الدرا�شة،  وت�شري 

اجلنب  ت�شبه  اللون  بي�شاء  �شمعية  مب��ادة  مغطى  يكون  مبا�شرة  الو�شع 

من  الأم  رحم  داخل  اإنتاجها  يتم  والتي   ،Vernix Caseosa وت�شمى 

خالل خاليا ُمتخ�ش�شة، ويُعتقد اأَنّ لها وظيفة وقائية اأثناء منو اجلنني، 

ولعدِة �شاعات بعد الولدة. تاأتي هذه املادة ال�شمعية من الغدد الدهنية، 

والتي تكون م�شوؤولة عن زيوت الب�شرة مع منو الطفل، كما حتتوي على 

فوائد  لها  ولكن  قبيحة،  املادة  هذه  تبدو  ورمبا  ال�شقيفة،  اجللد  خاليا 

عديدة للطفل املولود حديثاً.

من  ع�شر  التا�شع  الأ�شبوع  عند  مرة  لأول  »فرينيك�س«  م��ادة  وتظهر 

اأ�شبوعاً   34 بعد  الأمنيو�شي  ال�شائل  بالذوبان يف  بع�شها  ويبداأ  احلمل، 

ويتعامل الأطباء مع بقيته يف غرفة الولدة.

وتو�شح الدرا�شة اأن املادة ال�شمعية امللم�س البي�شاء اللون ورمبا متيل 

لال�شفرار قلياًل بعد الولدة ت�شاعد يف الرحم على حماية ب�شرة املواليد 

احل�شا�شة من اجلودة احلم�شية لل�شائل الأمنيو�شي، وترطب »فرينيك�س« 

ب�شرة املولود، كما متثل وقاية جل�شمه وحتافظ على درجة حرارة منا�شبة 

ومريحة يف الرحم. وتقول الطبيبة الأمريكية لورا رايلي: »يقوم فرينيك�س 

اأي�ًشا بدور مزدوج كزيت ت�شحيم، مما ي�شاعد اجلنني على اخلروج من 

قناة الولدة ب�شكل اأ�شهل قلياًل يف حالت الولدة الطبيعية«.



�آه على �أيام زمان، ع�شتها بحلوها 

ومرها يف هذه �جلامعة، و�شيعي�شها 

وي����ت����ذك����ره����ا ق�������ارئ ه������ذه �ل�������ش���ط���ور 

يف ي����وم ق�����ادم، ك��ات��ب ه����ذه �ل�����ش��ط��ور 

وت��خ��ت��ل��ج م�شاعره  مت��ت��زج ع��و�ط��ف��ه 

وه�����و ي���غ���و����ص يف م����و�ق����ف م��ت��ن��وع��ة 

وحمطات �شكلت منعطفًا يف حياته 

قدم  م�شريته،  �أث��رت يف  و�شخ�شيات 

ه���ذ� �ل�����ش��اب م���ن ث��ان��وي��ة �أب����ي مت��ام 

يف »ع��ت��ي��ق��ة« �أح����د �أح���ي���اء �ل��ري��ا���ص 

�ل���ق���دمي���ة، ل��ي�����ش��ب��ح ف���ج���اأة »ط��ال��ب��ًا 

ج��ام��ع��ي��ًا« ي��ع��ت��م��ر »�ل���ع���ق���ال« وي��ق��ف 

�مللز،  يف  �لعتيدة  �لآد�ب  كلية  �أم���ام 

�أ���ش��ات��ذة  ث��م ي��دخ��ل م��ن��ب��ه��رً� ليقابل 

فرتة  طيلة  علمهم  م��ن  وينهل  كبار 

�ملرحلة �جلامعية.

�ل�شعودي �لوحيد

و�شغف  ب��اإع��ج��اب  �أح�����ش��ر  ك��ن��ت 

مل��ح��ا���ش��رة »م��ق��دم��ة يف �الت�����ش��ال« 

باأد�ئه  فهيم«  »فائق  �لالمع  لالإذ�عي 

من  لعدد  و�إج��ادت��ه  �ملبهر  �الت�شايل 

�شخ�شية  مع  بعدها  الأدل��ف  �للغات، 

ط��رح��ه��ا  يف  ت���ت���وغ���ل  وه�����ج  ذ�ت 

»عمر  ك��ال��دك��ت��ور  �ل��وق��ور  �لفل�شفي 

�لوحيد  �ل�شعودي  �أم���ا  �خل��ط��ي��ب«. 

فكان د. عبد�لرحمن �ل�شبيلي بقامته 

و�أد�ئ���ه  �الإذ�ع����ي  و�شوته  �ملم�شوقة 

يدر�شنا  �ل���ذي  �الأن���ي���ق  �الأك���ادمي���ي 

»�الإع�����الم �ل�����ش��ع��ودي«، ف�����ش��اًل عن 

كوكبة من �أ�شاتذة �الإعالم �ل�شباب – 

�آنذ�ك - �لعائدين من �لبعثة ومنهم: 

كامل  حممد  د.  ع�شقي،  ط��الل  د. 

خطاب، د. �شاعد �حلارثي، و�الأخري 

�أروق��ة  يف  ون�شاًطا  حيوية  ي�شج  كان 

مكتبه  وكان  �ل�شحافة،  وعامل  �لكلية 

يف  وذهنه  قلبه  وفتح  للطالب  مثابة 

حو�ر�ت ثرية ونقا�شات تتيح م�شاحة 

و��شعة من �حلرية لل�شباب.

�ملطبخ �ل�شحفي

ي��ت��ه��اف��ت��ون على  �ل���ط���الب  ك����ان 

�شحيفة »ر�شالة �جلامعة« �لتي كانت 

طالب  ب��ه  ين�شج  �شحفًيا  مطبًخا 

�شحفي  يتوىل  وكان  مهارًيا،  �الإعالم 

»م��ر�د  �ل�شقيقة  م�شر  من  حم��رف 

وكان  �لتحرير  �شكرتارية  �لعرب«  عز 

�لكلية  عن  م�شتقل  مبنى  يف  مكتبه 

لي�شجل  �ملتطلع  لل�شباب  مفتوًحا 

����ش��م��ه يف ���ش��م��اء �الإع������الم، وك��ن��ت 

طالب  و�الح���ر�م  �لهيبة  بعني  �أرى 

�قتحمو�  �لذين  �الأخ��رية  �مل�شتويات 

يف  ��شمهم  و�أ�شبح  �ل�شحفي  �لعمل 

تروي�شة �جلريدة ومنهم زمالء ت�شنمو� 

مو�قع هامة يف خدمة �لوطن، �أتذكر 

منهم: عبد�لعزيز �لعقيلي، هاين وفا، 

�لعيار، خالد  �لعقيلي، تركي  �شليمان 

وفوزية  �ل�شدوخي،  نا�شر  �ل�شفيان، 

�لعريفي.

�أول عمل �شحفي

فيه  ي���وم خ��ط��وت  �أول  م��ثَّ��ل  ل��ق��د 

حتول  نقطة  �جلامعة«  »ر�شالة  عتبة 

مندفعا  وكنت  �لعملية،  م�شريتي  يف 

�شاحبة  ب���الط  يف  الأك����ون  بحما�س 

ومكانتها  �ل�شاحر  بوهجها  �جلاللة 

عمل  �أول  �أن�����ش��ى  ول���ن  �ملجتمعية، 

�شحفي يل وهو خرب �شغري عن �أحد 

وكم  باجلامعة،  �لطالبية  �الأن�شطة 

كان لظهور ذلك �خلرب على �شفحات 

عادل  »كتب:  عبارة  ت�شبقه  �الأخ��ب��ار 

�ملكينزي« من �أثر يف نف�س هذ� �لطالب 

�ل�شغري فكان  بل وجمتمعه  �مل�شتجد 

الأ�شتمر  و�شاغلهم،  �لعائلة  حديث 

ممار�شة  عرب  �جلامعة«  »ر�شالة  يف 

طورت مهار�تي �لتحريرية.

�شوت �لطالب

�شاعد  �ل��دك��ت��ور  ت�����ش��ل��م  ع��ن��دم��ا 

�لعر�بي �حلارثي �الإ�شر�ف على �إد�رة 

�جلامعة«  »ر�شالة  �شحيفة  وحترير 

خ�ش�س ز�وية �أ�شبوعية تناق�س هموم 

بعنو�ن  �جل��ام��ع��ة  ط���الب  وت��ط��ل��ع��ات 

و�أت�����اح م��ن خاللها  »ع��اج��ل ج����د�« 

�حلرية،  من  و��شعة  م�شاحة  للطالب 

م��ا ج��ع��ل م��ن ت��ل��ك �ل���ز�وي���ة �شوت 

ومتابعته  �هتمامه  وحم��ط  �لطالب 

وال  �شبت،  كل  �لر�شالة  �شدور  عند 

�أن�����ش��ى »�أح��م��د ف����وؤ�د« �ل���ذي ت��وىل 

�ملوجه  نعم  فكان  �لر�شالة  �شكرتارية 

من  �لع�شر�ت  درب  �ل��ذي  و�الإد�ري 

�ليوم  و�أ�شبحو�  �ل�شعودي  �ل�شباب 

ملء �ل�شمع و�لب�شر، وقد �شعدت يف 

نف�س تلك �لفرة بزمالة �أ�شاتذة كبار 

منهم: �أ. د. نايف بن ثنيان �آل �شعود، 

�لعنزي، د. عبد�لعزيز  د. علي دبكل 

د.  �ل�شليل،  ع��ادل  �ل��ل��و�ء  �شلمه،  بن 

�شالح �لعند�س، ورجل �الأعمال خالد 

�لديحان و�آخرون.

منارة ثقافية

�الآد�ب  كلية  كانت  �الأي��ام  تلك  يف 

منارة ثقافية تعج باالأن�شطة و�لندو�ت 

�شماء  يف  المعة  الأ�شماء  و�ل��ل��ق��اء�ت 

�أخرج  و�الأدب، فكنت  و�الإعالم  �لعلم 

من �ملحا�شر�ت �ل�شفية الأجد �أمامي 

ظاظا«  »ح�شن  �مل��و���ش��وع��ي  �ل��رج��ل 

�لعربية  �للغة  يف  �ملخت�شني  �أ�شهر 

�لعربية،  ال�شيما  �ل�شامية،  و�للغات 

يتدفق يف حما�شرة يطوف بنا بهدوئه 

جتربته  بني  نقالته  ور�شاقة  �ملعهود 

�لنف�شي  وحتليله   1948 ح��رب  يف 

لل�شخ�شية �ليهودية وروؤيته الأثر �للغة 

�أجد  بعدها  �ل�شعوب،  ح�شار�ت  يف 

»م�شطفى  �لعاملي  �الإخ���ر�ج  عمالق 

�لعقاد« يتحدث عن جتربته �ل�شاعدة 

يف ه��ول��ي��ود ف��ق��د ع��م��ل م�����ش��اع��د� 

هيت�شكوك«  »�ألفرد  �لعاملي  للمخرج 

�شاعده  ما  وه��ذ�  يديه  على  وت��درب 

يف ما بعد على �إعد�د جمموعة �أفالم 

»�لهالويني«.

�فتتاح �حلرم �جلامعي

�لثقافية  �للجنة  �شمن  �شاركت 

بكلية �الآد�ب بح�شور �للقاء �حلميمي 

ليلة  يف  ريجن�شي  ح��ي��اة  ف��ن��دق  يف 

�جلامعي  للحرم  �لر�شمي  �الفتتاح 

و�لذي  للجامعة  �لف�شي  �ليوبيل  يف 

�شلمان  �مللك  �حلرمني  خ��ادم  �شرفه 

�لريا�س  ملنطقة  �أم��ري�ً  كان  - حينما 

- وح�شره �أ�شحاب �ملعايل د. غازي 

�لق�شيبي ود. حممد عبده مياين ود. 

�شليمان  ود.  �خلويطر  عبد�لعزيز 

عبد�لعزيز  �جلامعة  و�أم��ني  �ل�شليم 

�لليلة  ت��ل��ك  ل��ي��ت��ح��دث��و�  �ل��وه��ي��ب��ي، 

عن  بعيد�  بعفوية  منهم  ُطلب  كما 

ومو�قفهم  ذكرياتهم  عن  �لر�شمية، 

در��شتهم  �أثناء  �لطريفة  و»مقالبهم« 

بجامعة �مللك �شعود لنكت�شف �جلانب 

�الإن�شاين يف �شخ�شياتهم.

�إدو�رد �شعيد

كان  �لدر��شية  �لبعثة  مرحلة  يف 

يل ���ش��رف �ل��ل��ق��اء م��ع �مل��ف��ك��ر ع��امل 

�شعيد،  �إدو�رد  �الإجن��ل��ي��زي  �الأدب 

على  ح���ازت  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شية  تلك 

و�ل�شيا�شية  �الأدبية  �الأو�شاط  �هتمام 

ر�أ�شها  وعلى  �لر�شينة  بكتبه  �لغربية 

»�ال�شت�شر�ق«، وقد كان لقائي به بعد 

حما�شرة �ألقاها باجلامعة و��شت�شفته 

مع عدد من �لزمالء يف �حد مقاهي 

ليدور  »بوملن« بوالية و��شنطن  مدينة 

عن  �لالمع  �ملفكر  مع  �شاخن  ح��و�ر 

الأج��د  و�ل�شيا�شة..  �الدب  ق�شايا 

�شخ�شية ر�ئعة يف ب�شاطتها وخمل�شة 

يف  �ململكة  ل��دور  ومقدرة  لق�شاياها 

خدمة �لق�شية �لفل�شطينية.

علي مزروعي

�بتعثت �إىل جامعة والية و��شنطن، 

ومن �ل�شخ�شيات �لتي جاد بها �لدهر 

و�شرفت بالتو��شل معها عامل �لتاريخ 

�الأم��ري��ك��ي »ع��ل��ي م��زروع��ي« ومدير 

�الأف��رو-�أم��ري��ك��ي��ة  �ل��در����ش��ات  مركز 

بجامعة مي�شيغان، �لذي �شدم �لعامل 

�لتي  �ل��ف��ري��دة  �شل�شلته  يف  �لغربي 

وثائقية  �أفالم  �شل�شلة  �أنتج  �أ�شدرتها 

�لثالثي«  �الإرث  »�الأف��ارق��ة:  بعنو�ن 

 explotation«�ب �أي�����س  و�شميت 

Africa« فقد ك�شف يف عر�س در�مي 
و�لعمر�ن  لالن�شان  �لتدمري  حجم 

�لغربي.. وقد  �مل�شتعمر  �لذي �حدثه 

رحل عن دنيانا عام 2014م.

»�شوت �لكويت«

بل  ع��اب��رة،  �لبعثة  رح��ل��ة  تكن  مل 

و�مل��وؤمت��ر�ت  باللقاء�ت  حافلة  كانت 

�شمو  ل��ق��اء  يف  م�شاهمة  يل  ف��ك��ان 

�إب��ان وجوده  �شلطان  بن  بندر  �الأم��ري 

خ�ش�س  وق��د  و��شنطن،  يف  �شفرًي� 

�لكويت  حترير  لق�شية  �للقاء  ذل��ك 

�الإعالمية  �جل��ه��ود  ب��ب��ذل  وتوجيهه 

حق  دع��م  يف  �ململكة  ل��دور  �مل�شاندة 

�أ�شهمت  �أن  وكان  �لكويتيني،  �إخوتنا 

�لكويت«  »�شوت  جريدة  �إ���ش��د�ر  يف 

من  ع��دد  يف  �شاركت  كما  باأمريكا، 

»�ملبتعث«  مبجلة  و�ملقاالت  �لتقارير 

�ل��ت��ي ي���ر�أ����س حت��ري��ره��ا �الإع��الم��ي 

�لبارز عبد�لوهاب �لفايز وت�شدر عن 

�مللحقية �ل�شعودية بو��شنطن.

مع حفظ �لألقاب

�لزمالء  من  ثلة  �أن�شى  ال  بالطبع 

و��شتفدت  بالغربة  �شحبتهم  �لذين 

منهم كثرًي� ومنهم - مع حفظ �الألقاب 

- د. عبد�هلل �لعثمان مدير �جلامعة 

عبد�لعزيز  ب��ن  خ��ال��د  د.  �ل�����ش��اب��ق، 

�لعو�د وكيل وزر�ة �لتعليم �ل�شابق، د. 

�لتعليمي  �مللحق  �ملقو�شي  عبد�لعزيز 

�الأ���ش��م��ري مدير  ب��ل��ن��دن، د. ع��و���س 

�لربيعة  توفيق  د.  ���ش��ق��ر�ء،  جامعة 

وزير �ل�شحة، د. �إبر�هيم �آل عبد�هلل، 

بن  عبد�لعزيز  د.  �ل��ب��در،  د.حم��م��د 

�لرميح،  يو�شف  د.  �لقحطاين،  عبود 

د. عبد�هلل �ليو�شف، وغريهم ممن مل 

ت�شعفني �لذكرة لتذكرهم.

جهود �إن�شانية

�أتيحت يل  �لبعثة  من  �لعودة  عند 

�ململكة  ج��ه��ود  يف  �مل�شاركة  فر�شة 

�ملركز  �إد�رة  توليت  حيث  �الإن�شانية، 

�الإعالمي للهيئة �لعليا للبو�شنة و�لتي 

�آن��ذ�ك،  �لريا�س  �أم��ري  �شمو  تر�أ�شها 

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 

بن عبد�لعزيز يحفظه �هلل، وتر�أ�شت 

»�شر�ييفو«  لزيارة  �إعالميني  وفدين 

�آن���ذ�ك  �مللتهبة  �الأح����د�ث  وتغطية 

على  �مل��ج��رم  �ل�شربي  �ل��ع��دو�ن  �إث��ر 

�لر�شا�س  �أ�شو�ت  وكانت  �لبو�شنة، 

وقذ�ئف �لهاون تت�شاقط بالقرب منا 

�لعا�شمة  �إىل  طريقنا  ن�شق  ونحن 

�ملحا�شرة، لندخل نفقاً حتت �الأر�س 

قرب منطقة ت�شيطر عليها �لع�شابات 

�لبو�شني،  للجانب  لن�شل  �ل�شربية 

�أروع  �ل�شعوديون  �الإعالميون  و�شرب 

�الحر�يف  �الإعالمي  �لعمل  يف  مثال 

وك�شف  �الإن�شاين  �ل��و�ق��ع   �إب���ر�ز  يف 

ماأ�شاة �ل�شعب �لبو�شني للعامل.

موقف طريف

عدد  حترير  رئا�شة  جتربة  ع�شت 

�أثْرت  �لتي  و�ملجالت  �ملطبوعات  من 

�ملو�قف  من  ولعل  �لعملي،  �جلانب 

جملة  حترير  تر�أ�شي  �إب��ان  �لطريفة 

مو�شوع  ك���ان  �أن  للفتيات  »ح��ي��اة« 

ي��ت��ن��اول ق�ش�س  �ل��غ��الف »ف��رك�����ش��ة« 

�لطالق يف يوم �لزو�ج، وكانت �لفكرة 

فلم  ط���الق،  �شك  �مل��خ��رج  ي�شع  �أن 

ليعدل  زو�ج��ي  �شك  فاأعطيته  يجد، 

�الأ�شماء  ويطم�س  طالق  وي�شع  عليه 

وبالفعل   »Fade out« با�شتخد�م 

ن�شخة،  �أل��ف  �شتون  �لعدد  من  ُطبع 

بال�شيارة،  �لن�شخ  بع�س  وو���ش��ع��ت 

بها  �ل�شيارة متوجها  �بنتي يف  وبينما 

هل  بابا  ت�شرخ:  بها  ف��اإذ�  ملدر�شتها، 

وقلت:  فا�شتغربت  م��ام��ا؟!!  طلقت 

ملاذ�؟ و�إذ� بها تقول: �نظر!! ففوجئت 

يطم�س  مل  �مل���خ���رج  ���ش��اح��ب��ن��ا  �أن 

�الأ�شماء!

طوٌق من �لأف�شال

ختاماً، هذ� ما �أ�شعفتني به �لذ�كرة 

و�ل�شكر  �ملتاحة،  �مل�شاحة  ه��ذه  يف 

�جلامعة«  »ر���ش��ال��ة  �شحيفة  الإد�رة 

على هذه �لفر�شة �لتي ��شتطعت من 

خاللها جتديد ذكرى عقود م�شت بني 

حياتي  يف  منعطًفا  �شكلت  حمطات 

�لتقدير  ك��ل  لها  �أك���ن  و�شخ�شيات 

�أ�شافوه يل مب�شريتي  ملا  و�الح��ر�م، 

بال�شكر  و�أخ�س  و�لعملية،  �الأكادميية 

�لدكتور فهد �لطيا�س -رئي�س �لق�شم 

�شادفته  من  �أول  كان  �لذي  �آن��ذ�ك- 

وكان خري معني  بعد عودتي  بالق�شم 

جامعتي  و�أما  �الأكادميية،  رحلتي  يف 

ق�شيت  و�لتي  �شعود«  �مللك  »جامعة 

فيها معظم �أيام عمري طالباً فمعيد�ً 

طوقتني  ف��ق��د  ف��اأ���ش��ت��اذ�ً،  فمبتعثاً 

باأف�شالها، �شائاًل �ملوىل �أن يعينني يف 

ت�شديد بع�س من هذ� �لدين جلامعتي 

ووطني.
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مميزة صحفية  لقاءات 
حظيت بعدد من �للقاء�ت �ل�شحفية من �أبرزها 

برفي�شور  �ملن�شف  �مل�شت�شرق  مع  مو�شع  لقاء 

�أ�شاتذة �لعالقات  �أبرز  �أحد  ��شبزيتو، وهو  جون 

له  �الأمريكيني،  �ملفكرين  �أك��رب  و�أح���د  �لدولية 

و�مل�شلمني،  �الإ����ش���الم  ع��ن  مرجعية  م��وؤل��ف��ات 

»�الإ�شالم  �مل�شتقيم«،  �ل�شر�ط  »�الإ���ش��الم  منها 

د�ئرة  حترير  رئي�س  وهو  وغريها،  و�ل�شيا�شة« 

جامعة  يف  تن�شر  �لتي  �الإ�شالمي  �لعامل  معارف 

�إىل  ح��و�ره  يف  �أ�شار  وقد  بربيطانيا،  �أك�شفورد 

وبر�مج  م�شاريع  و�إجناز  ل�شياغة  �ملبادرة  �أهمية 

للم�شلمني  �حلقيقية  �ل�شورة  تو�شل  جوهرية 

يف ظل �لت�شويه �ملمنهج، و�أن ن�شتثمر كل حمفل 

جر�ئم  من  فل�شطني  يف  يح�شل  عما  للحديث 

وتنكيل بالفل�شطينيني و�أن ن�شتخدم �لدبلوما�شية 

�أنه  و�أذك��ر  �الإ�شالم.  ر�شالة  �إي�شال  يف  �لناعمة 

 off هم�س يف نهاية �للقاء بعد �أن �أوقف �لت�شجيل

record »م�شكلتكم يف بع�س من يّدعي متثيلكم 
من �لعرب و�مل�شلمني، يف �حلقيقة ميّثل بكم«!

اأ�صتاذ م�صارك بق�صم االإعالم و�صخ�صية اإعالمية واجتماعية المعة

كلية االآداب منارة ثقافية تعج باالأن�صطة واللقاءات مع اأ�صماء المعة يف �صماء االإعالم واالأدب

كانت »ر�صالة اجلامعة« وال زالت مطبًخا �صحفًيا يتدرب فيه طالب االإعالم وين�صجون مهنيًا ومهارًيا

منعطفًا  شكلت  محطات  يستعرض  المكينزي  د. 
أثرت في مسيرته في حياته وشخصيات 

�لوفد �لإعالمي �ل�شعودي مع �لرئي�ص �لبو�شني �لأ�شبقد. عادل بن عبد�لقادر �ملكينزي - �أ�شتاذ م�شارك بق�شم �لإعالم جانب من �للقاء�ت �ل�شحفية

د. علي مزروعي�أ.د. ح�شن ظاظا



»منرب  ي�ضت�ضيف 

�ضعود«  امللك  جامعة 

بن  يو�ضف  ال��دك��ت��ور 

وكيل  ع�ضريي  عبده 

للتخطيط  اجلامعة 

لقاء  يف  وال��ت��ط��وي��ر 

م��ف��ت��وح م��ع اأع�����ض��اء 

ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 

وال�����ط�����اب ل��ط��رح 

املتعلقة  وا�ضتف�ضاراتهم  اأ�ضئلتهم 

ب���وك���ال���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

والإدارات التابعة لها، ويدير اللقاء 

الدكتور تركي العيار 

اأ�ضتاذ الإعام بكلية 

باجلامعة،  الآداب 

وذل����ك ي���وم الث��ن��ن 

٢٣ ج��م��ادى الآخ��رة 

 17 املوافق  ١٤٤١ه� 

من  ٢٠٢٠م  ف��رباي��ر 

�ضباحاً   ١٠ ال�ضاعة 

ح��ت��ى ١٢ ظ��ه��راً يف 

ق��اع��ة ال�����دروازة يف ال���دور ال��راب��ع 

وينقل  اجلامعة،  بهو  يف   ١٧ مببنى 

لفرع الطالبات.

قامت اإدارة �ضكن الطالبات بالتعاون مع اإدارة الإ�ضراف اخلارجي، بت�ضكن 

اأكرث من �ضبعمائة طالبة مع بداية الف�ضل الثاين لعام 1441 ه�، وال�ضتفادة 

من مبنى »42« و�ضمه ملباين ال�ضكن واإعادة تاأهيله، وكذلك النتهاء املرحلة 

الثانية من اإعادة تاأهيل مبنى » 40C« يف رفع الطاقة ال�ضتيعابية لل�ضكن 

مما مكن من ت�ضكن الطالبات اللواتي يف قوائم النتظار، وت�ضكن الطالبات 

امل�ضتجدات لهذا الف�ضل عرب البوابة الإلكرتونية.

اخلام�س  امل�ضرح اجلامعي  �ضعود مبهرجان  امللك  م�ضرح جامعة  �ضارك 

جمل�س  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات  جلامعات 

اخلليج العربية خال فرتة  8-1441/6/12ه�، وذلك بتنظيم من جامعة 

امللك عبدالعزيز بجدة.

»جمل�س  بعنوان  اجتماعية  كوميدية  م�ضرحية  اجلامعة  م�ضرح  وق��دم 

كل  ويج�ضدها  البقمي  عاي�س  واإخ��راج  احلكيم  توفيق  تاأليف  من  العدل« 

العنزي،  اأحمد  ح��دادي،  عبدالعزيز  ال�ضرحان،  يا�ضر  الزريق،  حممد  من 

خالد احلارثي، اأحمد الكاف، عبدالعزيز الزريق، عبداهلل العبديل، فرا�س 

اجلبلي، ر�ضيد وحيد.

اأف�ضل ممثل والتي كانت من  وقد حقق فريق اجلامعة امل�ضارك جائزة 

ن�ضيب عبدالعزيز عيد الزريق، اإ�ضافة جلائزة اأف�ضل عر�س م�ضرحي.  
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نافذة

altayash@ksu.edu.sa

باب النجار

د. فهد بن عبداهلل الطياش

»الكار«  بعنوان  كان  والذي  املا�ضي  الأ�ضبوع  مقال  يف  حتدثت 

الزمالة  العلمية للح�ضول على  الأق�ضام  اأع�ضاء  اأهمية تهيئة  حول 

التدري�س،  اأع�ضاء هيئة  املطلوبة من اخلريجن ول ميلكها  املهنية 

التعليم يف منتدى املحا�ضبن. اأكدها معايل وزير  وهذه الأهمية 

املقررات  املطلوب يف  العملي  التطبيق  �ضلم  اأول  نطرق  واليوم   

وا�ضح  تباين  فهناك  العلمية،  بالأق�ضام  التطبيق  وبيئة  الدرا�ضية 

وجلي بن الأق�ضام الأكادميية، فبع�ضها ت�ضعرك باأنها متثل الأ�ضر 

بكرامة  حياتها  لتمار�س  الجتماعي  ال�ضمان  حتتاج  التي  الفقرية 

يف  »ق��ارون«  ورث��ة  من  باأنها  النطباع  تعطيك  واأخ��رى  حم��دودة، 

وجتديدها.  التقنية  بالتجهيزات  الإبهار 

هذه  �ضحة  ح��ول  البريوقراطي  الهرم  راأ���س  معي  يختلف  قد 

اأراد الو�ضول للحقيقة. ال�ضورة، ولكن الواقع ل يكذب ملن 

ت�ضعى  اأن  بد  ل  للجامعات  اجلديد  النظام  �ضدور  �ضوء  ويف   

الت�ضويق  اأو  املبا�ضر  ال��دع��م  على  للح�ضول  العلمية  الأق�����ض��ام 

التي  الربحية  بالتميز ولي�س  العمل  بيئة  التي تعود على  للخدمات 

البيئة. تلك  تغرق 

النجار  »باب  امل�ضرية عندما يكون  الثقافة  القول من   خا�ضة 

بع�س  جم��ال  وه��ذا  باًبا،  ملنزلك  ي�ضنع  اأن  تتوقع  فا  خملوًعا« 

ور�ضة  جناريها  لدى  ولي�س  العملي  التطبيق  تفر�س  التي  الأق�ضام 

املخلوع.  الق�ضم  باب  اإ�ضاح 

صوت الصورة

د. العمر ومتابعة ميدانية لتو�شعة م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

وكيل التخطيط والتطوير ضيف 
»منبر الجامعة« األسبوع المقبل

زيادة الطاقة االستيعابية لسكن الطالبات  

مسرح الجامعة في مهرجان جدة

فريق طبي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر

»الهندسة« تستقبل وفد االتحاد الدولي لهواة الالسلكي

كتب: عبدالرحمن املن�شور

متكن فريق طبي من وحدة العناية املركزة يف 

الطبية  واملدينة  الطب  بكلية  الأطفال  ق�ضم طب 

حياة  اإنقاذ  من  �ضعود  امللك  بجامعة  اجلامعية 

الأ�ضابيع  خ��ال   - ت��ع��اىل  اهلل  بف�ضل   - طفل 

وراثي  بعد عاجه من مر�س  الأوىل من ولدت��ه 

نادر اأ�ضيب به منذ ولدته وهو اختال يف مناعة 

اجل�ضم يت�ضبب يف الوفاة خال الأ�ضابيع الأوىل 

من الولدة نتيجة الأمرا�س املناعية.

وقام اأع�ضاء الفريق الطبي بقيادة الدكتور فهد 

اأ�ضتاذ  العنقري  عبداهلل  والربوفي�ضور  ال�ضحيم 

املركزة  العناية  اأطباء  وم�ضاركة  املناعة،  اأمرا�س 

حالة  مبتابعة  اجلينية  والأم��را���س  والأع�����ض��اب 

العمر  من  يبلغ  والذي  الطبية  املدينة  يف  الطفل 

�ضن  ر�ضيًعا يف  كان  منذ  وذلك  اأع��وام،   3 حالًيا 

13 يوًما، و�ضّخ�س الفريق الطبي و�ضعه ال�ضحي 
ومعرفة ميكانيكية املر�س بالتعاون مع اأخ�ضائيي 

املناعة املخربية من كلية ماونت �ضيناي الطبية يف 

نيويورك، وجامعة باري�س ديكارت يف فرن�ضا اإىل 

اأن مت التو�ضل اإىل طريقة العاج املنا�ضبة له التي 

طريق  عن  احلمد  وهلل  حياته  اإنقاذ  يف  اأ�ضهمت 

ا�ضتخدام عاج مناعي ي�ضتخدم يف حالت معينة 

العامل  ت�ضتخدم لأول مرة يف  وهي طريقة طبية 

وجنحت بف�ضل اهلل تعاىل.

م�ضارك  اأ�ضتاذ  ال�ضحيم  فهد  الدكتور  وق��ال 

اإن  لاأطفال:  امل��رك��زة  العناية  طب  وا�ضت�ضاري 

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ا���ض��ت��ط��اع اجل��م��ع ب��ن ال��ع��اج 

ال�ضريري ال�ضتثنائي الداعم والت�ضخي�س الوراثي 

لأول  ي�ضتخدم  مناعي  عاجي  دواء  وا�ضتخدام 

املر�س  الر�ّضع ل�ضيما يف هذا  الأطفال  مرة يف 

ب��ال��ذات، واأ���ض��ه��م ال��ت��ع��اون م��ع ال��ف��ري��ق ال��دويل 

الدكتور دو�ضان بوغونوفيت�س الأ�ضتاذ  املكون من 

امل�ضارك يف علم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال 

والربوفي�ضور  الطبية،  �ضيناي  م��اون��ت  بكلية 

كازانوفا اأ�ضتاذ اأمرا�س املناعة من جامعة باري�س 

يف اإمتام هذا البحث على اأعلى املقايي�س العلمية، 

فوائد  اإظهار  من  متكن  الفريق  اأن  على  موؤكداً 

الت�ضخي�س الوراثي ال�ضريع لاختالت الوراثية 

الفعال  العاج  توفري  باإذن اهلل يف  ي�ضاعد  الذي 

وامل�ضتدام لأمرا�س م�ضتع�ضية وفتاكة.

واأ�ضاف اأن تقرير هذه العملية نُ�ضر مبجلة نيو 
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الطبية  امل��راج��ع  اأه��م  اإح��دى   »of Medicine
العلمي  البحث  جم��ال  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 

الطبي  ال�ضبق  لهذا  ن�ضرها  ويعد  الإكلينيكي، 

اجلديد  الطبية  املمار�ضة  لنمط  وتاأكيًدا  دعًما 

.»Precision Medicine« وهي الطب الدقيق

من جانبه اأو�ضح الدكتور دو�ضان بوغونوفيت�س 

الدقيقة وطب  الأحياء  امل�ضارك يف علم  الأ�ضتاذ 

واملوؤلف  الطبية  �ضيناي  ماونت  بكلية  الأط��ف��ال 

بن  امل�ضرتك  التعاون  اأن  الدرا�ضة  يف  امل�ضارك 

الطبية  �ضيناي  ماونت  وكلية  �ضعود  امللك  جامعة 

فرن�ضا  يف  ديكارت  باري�س  وجامعة  نيويورك  يف 

ميثل حالة منوذجية للعلم با حدود، حيث ثبت 

العاج  وتقدمي  ال�ضحيحة  ال�ضريرية  الرعاية  اأن 

يف الوقت املنا�ضب من �ضاأنه اإنقاذ حياة املر�ضى 

من الأمرا�س الفتاكة، مبيًنا اأن جناح هذه احلالة 

يف  للبحث  للعلماء  اأخ��رى  انطاق  نقطة  ت�ضكل 

علم اجلينوم والبيولوجيا اجلزيئية و اخللوية يف 

حالت اأخرى.

العنقري  ع��ب��داهلل  الربوفي�ضور  اأ���ض��ار  ب���دوره 

اإىل اأن عاج هذ احلالة يعد مثالً رائعاً لأهمية 

املبادرة يف ا�ضتخدام العاجات اجلديدة املنا�ضبة 

التعاون  قيمة  ولإب��راز  امل�ضتع�ضية،  احل��الت  يف 

باأمرا�س  امل�ضابن  املر�ضى  ع��اج  يف  ال���دويل 

العلمي  البحث  و  الطبي  التقدم  ظل  خطرية يف 

احلايل.

زار كلية الهند�ضة وفد من اأع�ضاء 

الا�ضلكي،  ل��ه��واة  ال���دويل  الحت���اد 

الأول  للقطاع  الحت��اد  رئي�س  وهم: 

رئي�س  ونائب   ،Donald Beattie
 ،Ole Garpestad الحت������اد 

 David الحت��������اد  و����ض���ك���رت���ري 

في�ضل  والأ����ض���ت���اذ   ،Sumner
العجمي نائب رئي�س الحتاد للقطاع 

ال�ضعودية  واأع�ضاء اجلمعية  الأول 

لهواة الا�ضلكي يف مقدمتهم الأمري 

رئي�س  �ضعود،  اآل  في�ضل  ب��ن  ب��در 

جمل�س اإدارة اجلمعية.

وكان يف ا�ضتقبال الوفد يف املحطة 

الأر�ضية للقمر ال�ضطناعي بالكلية 

وكيل  البداح،  عبداملح�ضن  الدكتور 

والبحث  العليا  للدرا�ضات  الكلية 

امل�����ض��روع،  على  وامل�����ض��رف  العلمي 

الفني  املدير  بلوايف  قي�س  والدكتور 

يف  امل�ضاركن  والطاب  للم�ضروع، 

امل�ضروع.

عن  لنبذة  الزائر  الوفد  وا�ضتمع 

اأه���م اأه����داف امل�����ض��روع، وال��روؤي��ة 

الفرعية  والفرق  منها،  انطلق  التي 

القمر  وم��ه��م��ة  ل��ل��ف��ري��ق،  امل��ك��ون��ة 

حتى  اإجن��ازه  مت  وم��ا  ال�ضطناعي، 

املتوفرة  والأجهزة  والإمكانات  الآن، 

يف امل��ح��ط��ة الأر���ض��ي��ة، واخل���ربات 

التي اكت�ضبها الفريق خال عمله يف 

ال�ضابقة،  الفرتة  خال  املجال  هذا 

القمر  اإط��اق  عقد  توقيع  وخلفية 

ال�ضركة  مع  التعليمي  ال�ضطناعي 

وموعد   ،Gklaunch ال��رو���ض��ي��ة 

الفرتة  خال  اهلل  مب�ضيئة  اإطاقه 

�ضبتمرب  نهاية  اإىل  يوليو  اأول  م��ن 

2020، من مركز بايكونور الف�ضائي 
Baikonur، كما مت اأي�ًضا مناق�ضة 
الحت��اد  مع  املمكنة  التعاون  اأوج��ه 

الدويل لهواة الا�ضلكي.


