
هناأت جامعة امللك �سعود 

ممثلة مبعايل رئي�سها اأ. د. 

بدران العمر، اأع�ساء الهيئة 

الذين  ال��ك��رام،  التدري�سية 

احلرمني  خ��ادم  اأم��ر  �سدر 

اأع�ساء  بتعيينهم  ال�سريفني 

يف جمل�س ال�سورى، متمنية 

ل��ه��م م���زي���داً م���ن ال��ع��ط��اء 

ووطنهم  دينهم  خ��دم��ة  يف 

الر�سيدة. وقيادتهم 

ب��ن  خ����ال����د  د.  وه�������م: 

بن  رزق  د.  ال�����س��ي��ف،  حم��م��د 

بنت  زي��ن��ب  د.  ال��ري�����س،  م��ق��ب��ول 

بنت  رائ���دة  د.  ط��ال��ب،  اأب���و  مثنى 

ع��ب��داهلل اأب���و ن��ي��ان، د. ه���اين بن 

بنت  ه��دى  د.  خا�سقجي،  يو�سف 

عبدالرحمن احللي�سي، د. علي بن 

بن حممد  وليد  د.  القرين،  �سويل 

اإبراهيم الغبان،  زاهد، د. علي بن 

د.  الطيا�س،  عبداهلل  بن  فهد  د. 

د.  النحا�س،  حممد  ب��ن  اإب��راه��ي��م 

اأم��ل  د.  ال��روي��ل��ي،  ليلي  ب��ن  �سعود 

بنت �سالمة ال�سامان ، د. وائل بن 

عبدالعزيز  د.  الإدري�سي،  حممد 

اجل��وه��رة  د.  املهنا،  اإب��راه��ي��م  ب��ن 

بنت فهد اآل �سعود، د. لطيفة بنت 

بن  متعب  د.  العبدالكرمي،  حممد 

عايد املطريي.

ر�سالة  �سحيفة  ومن�سوبو  اإدارة 

اجل��ام��ع��ة رف��ع��وا ب��دوره��م 

اأج���م���ل ع���ب���ارات ال��ت��ه��اين 

وال����ت����ري����ك����ات ل���ك���ل م��ن 

اأ.  الفا�سلني؛  الأ�ستاذين 

القرين،  �سويل  بن  علي  د. 

امل�سرف على اإدارة وحترير 

ال��ف��رة  خ���الل  ال�سحيفة 

 /30  - 1428ه�   /7  /7
فهد  د.  واأ.  1434ه�،   /2
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ط��ي��ا���س، 

امل�سرف على اإدارة وحترير 

ال�����س��ح��ي��ف��ة خ�����الل ال���ف���رة 

 /9  /11  - 1434ه�   /3  /25
�سدور  مبنا�سبة  وذل��ك  1441ه�، 
بتعيينهما  ال��ك��رمي  امللكي  الأم���ر 

�سمن  ال�سورى،  مبجل�س  ع�سوين 

الكرمية  امللكية  الأوام����ر  ح��زم��ة 

غرة  املا�سي  الأح��د  يوم  ال�سادرة 

 18 املوافق  1442ه�  الأول  ربيع 

2020م. اأكتوبر 

املدينة  يف  الأورام  مركز  اختتم 

املوؤمتر  فعاليات  اجلامعية  الطبية 

ال��ع��امل��ي ال���راب���ع ل�����س��رط��ان ال��ث��دي 

ي��وم��ي اجلمعة  وذل���ك  وال��ق��ول��ون، 

2020/10/10م   -  9 وال�����س��ب��ت 

ع���ن ط���ري���ق م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

 600 املرئي، وقارب عدد احل�سور 

متخ�س�س من 10 دول، ومت اعتماده 

من قبل هيئة التخ�س�سات ال�سحية 

ب� 15 �ساعة علمية.

مدير  ال�سالح  خ��ال��د  د.  واأف���اد 

اأن  الطبية  املدينة  الأورام يف  مركز 

املوؤمتر حظى مب�ساركة 12 متحدثاً 

واإيطاليا  واأملانيا  فرن�سا  من  دولياً 

واجل����زائ����ر وامل���غ���رب والإم�������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��م��ا ���س��ارك يف 

ومت  حم��ل��ي��اً،  متحدثون   8 امل��وؤمت��ر 

خالله طرح العديد من امل�ستجدات 

العلمية والبحثية يف جمال �سرطان 

الثدي والقولون.

البحثية  الأوىل  اجلل�سة  �سملت 

املبكر  ال��ف��ح�����س  و���س��ع  م��ن��اق�����س��ة 

والك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر ل�����الأورام ومت 

مناق�سة الإجراءات احلالية للفح�س 

املبكر وخ�سو�سا يف �سرطان الثدي، 

ورغم اأن اأكرث طريقة فعالة معروفة 

بالفح�س هي عن طريق املاموجرام 

فقد ات�سح اأن فيها ق�سوراً ومل يتم 

تطويرها منذ اأكرث من ثالثني عاماً.

برامج  اأي�����س��ا  اجلل�سة  ناق�ست 

امل�����س��ح امل��ب��ك��ر ل�����س��رط��ان��ات ال��رئ��ة 

واأبرز جمالت  القولون  و�سرطانات 

التطوير املمكنة يف جمالت الك�سف 

امل��ب��ك��ر، ت��ال ذل���ك حم��ا���س��رة ح��ول 

العالج الهرموين ل�سرطانات الثدي.

مناق�سة  مت  الثانية  اجلل�سة  يف 

الطرق اجلديدة يف اكت�ساف اأحدث 

ال��ع��الج��ات وال���ط���رق الأ���س��ا���س��ي��ة 

طرح  ومت  جديدة،  اأدوي��ة  لكت�ساف 

ورقتني بحثيتني من فرن�سا.

طرق  الثالثة  اجلل�سة  وناق�ست 

وبرنامج  الكمي  الب�سري  البحث 

البحث العلمي الذي تقوم به جامعة 

جامعة  م��ع  بالتعاون  �سعود  امللك 

ماك�س بالنك بهذا اخل�سو�س.

ت��ق��دمي  مت  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ويف 

حما�سرة بخ�سو�س اإيجاد الو�سائل 

بفعالية  ل��ل��ت��ن��ب��وؤ  ف��اع��ل��ي��ة  الأك�����رث 

ال�سريرية، مما  التجارب  العالج يف 

واختبار  ال��وق��ت،  باخت�سار  ي�سمح 

العالجية  ال��ط��رق  م��ن  ع���دد  اأك���ر 

مناق�سة  مت  كما  الأ�سعار.  باأرخ�س 

عن  للك�سف  فعالية  الو�سائل  اأك��رث 

ثم  وم��ن  مبكرة  مراحل  يف  الأورام 

التعرف عليها بطرق دقيقة والتنبوؤ 

بح�سا�سية العالقات املختلفة.

تقدمي  مت  امل��وؤمت��ر  اختتام  وقبل 

امل�سح  م��ع��ل��وم��ات  ع���ن  حم��ا���س��رة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  املبكر يف 

ومن  القولون  �سرطان  وخ�سو�سا 

الإماراتية  اجلمعية  رئي�س  دعوة  ثم 

الرعاية  ع��ن  علمية  ورق��ة  بتقدمي 

ملر�س الأورام اأثناء وباء كورونا.

اآلية  بو�سع  امل��وؤمت��ر  اختتام  ومت 

ج��دي��دة  بحثية  م�����س��روع��ات  ل��ب��دء 

لل�سنة  املوؤمتر  موعد  على  والتفاق 

اأن  ال�سالح  د.  واأو���س��ح  ال��ق��ادم��ة. 

 20 قدم  للموؤمتر  العلمي  الرنامج 

تناولت  بحثية  اأوراق  و5  حما�سرة 

الثدي  �سرطان  م�ستجدات  اأح��دث 

الفح�س  و�سائل  واأحدث  والقولون، 

وال��ت�����س��خ��ي�����س وط�����رق امل��ع��اجل��ة 

املتخ�س�سة بناء على مراحل املر�س، 

العلمية  التطبيقات  لأحدث  اإ�سافة 

ت�سخي�س  يف  الب�سري  الكم  لعلم 

الأورام. واختتم د. ال�سالح ت�سريحه 

بتو�سيات  املوؤمتر خرج  اأن  بالتاأكيد 

اآل��ي��ة  حت�����س��ني  ت�سمنت  حم���وري���ة 

والك�سف  الفح�س  و�سائل  وفعالية 

والقولون  ال��ث��دي  ل�سرطان  املبكر 

الب�سري  الكم  تطبيقات  باإ�ستخدام 

يف ال��ك�����س��ف ع��ن ه���ذه الأم���را����س 

لدعم  الالزمة  الرامج  وا�ستحداث 

هذه التطبيقات.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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د. الطيا�شد. القرين

فوز 9 أعمال من طالب العمارة في مسابقة 
تعيين مشرفين سابقين تطوير جبل »أبو مخروق«

لــــ                         أعضاء في »الشورى«

اختتام المؤتمر العالمي لسرطان الثدي والقولون

مواقع التواصل 
ليست مصدرًا 

معتمدًا

من بني 18 من من�سوبي اجلامعة

ط��الب  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ه��ن��اأت 

مّت  الذين  والتخطيط  العمارة  كلية 

ِقبل  من  املا�سي،  الثالثاء  تكرميهم 

وذلك  الريا�س،  منطقة  اأمري  �سمو 

الأول  امل��رك��ز  على  ح�سولهم  بعد 

والطالبات«  الطالب  »فئة  والثالث 

يف م�سابقة ت�سميم موقع »جبل اأبو 

واأ�سرفت  اأع��ّدت��ه  وال��ذي  خم��روق« 

عليه اأمانة منطقة الريا�س.

وكان �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري 

الريا�س، قد كرم يف مكتبه  منطقة 

بق�سر احلكم، الفائزين يف م�سابقة 

خم��روق«،  »اأب��و  جبل  موقع  تطوير 

الأم���ري  ال�سمو  ���س��اح��ب  بح�سور 

في�سل بن عبدالعزيز بن عياف اأمني 

املنطقة.

نظمتها  التي  امل�سابقة  وت��ه��دف 

على  املحافظة  اإىل  املنطقة،  اأمانة 

والوطنية،  التاريخية  اجلبل  قيمة 

املدينة  تطوير  ال�سّكان يف  واإ�سراك 

والرتقاء بجودة احلياة فيها.

واأ����س���ف���رت ال��ن��ت��ائ��ج اخل��ت��ام��ي��ة 

للم�سابقة، التي جرت مرا�سمها يف 

املنطقة، عن فوز  اأمري  �سمو  مكتب 

على  متوزعة  ت�سميمية  اأع��م��ال   9
ثالث فئات رئي�سة هي: فئة املكاتب 

والطالب  العمل،  وفرق  وال�سركات، 

والطالبات واجلهات الأكادميية.

فئة  يف  الأول  امل���رك���ز  وح���ق���ق 

ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات واجل��ه��ات 

الأكادميية، جمموعة »اأ« من جامعة 

جامعة  الثاين  واملركز  �سعود،  امللك 

عفت، واملركز الثالث جمموعة »ب« 

من جامعة امللك �سعود.

م��ن��ذ  امل�����س��اب��ق��ة  و�����س����ارك يف 

ان��ط��الق��ت��ه��ا 81 م�����س��ارًك��ا ق��دم��وا 

اأعمالً ت�سميمية وفق ال�سراطات 

الفنية املحددة عر املوقع املخ�س�س 

للم�سابقة، وتلقت الأعمال املر�سحة 

بواقع  ال�سّكان،  83،093 �سوًتا من 
امل��ك��ات��ب  ل��ف��ئ��ة  ���س��وًت��ا   24،226
لفرق  �سوًتا  و33،889  وال�سركات، 

للطالب  �سوًتا  و24،978  العمل، 

والطالبات واجلهات الأكادميية.

»الجامعي« بحاجة للدم
عن  اجلامعية  الطبية  املدينة  يف  بالدم  الترع  مركز  اأعلن 

متديد �ساعات العمل يومياً لتكون من ال�ساعة ٧:٣٠ �سباحاً اإىل 

٨:٣٠ م�ساًء يف مبنى العيادات اخلارجية مب�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي، وذلك نظراً للحاجة جلميع ف�سائل الدم. 

الأول يف »حتدي اأب�رش«

فارس: شاركت 
بفكرة »الكشف اآللي 

لالشتباكات«

كلية  يف  طالب  ال�سغري،  فار�س 

طموح،  الرابع،  امل�ستوى  الهند�سة، 

�سغوف، �سارك يف م�سابقة »حتدى 

فيها،  الأول  املركز  وحقق  اأب�سر« 

جديدة«،  خدمة  »تطوير  م�سار  يف 

اأو�سح يف لقاء مع »ر�سالة اجلامعة« 

�سارك  التي  اخلدمة  اأو  الفكرة  اأن 

با�سم  كانت  اأب�سر«  »حتدي  يف  بها 

ل��ال���س��ت��ب��اك��ات«  الآيل  »ال��ك�����س��ف 

والهدف من الفكرة التبليغ التلقائي 

دون تدخل اأي عامل ب�سري يف حالة 

اأن رجل الأمن اأو الطرف الآخر من 

لالآخر  تعر�س  اأو مواطن قد  مقيم 

دون اإذن من وزارة الداخلية واأ�سبح 

على  ق��ادر  غ��ري  املت�سرر  ال��ط��رف 

التبليغ عن احلادثة، ويكون هنا دور 

الذكاء  بتقنيات  بال�ستعانة  الفكرة 

والتبليغ  الك�سف  يف  ال�سطناعي 

للجهات الأمنية والإ�سعافية... 
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م��ت��اب��ع��ة: ن���وف ال��ع��ج��م��ي – عهد 

بالعبيد – مرام ال�شمري

الطالبية  الأندية  وح��دة  نظمت 

ممثلة  الآداب  بكلية  املتخ�ص�صة 

يف ن����ادي الإع���الم���ي���ات م��ن��اظ��رة 

»فر�ص  بعنوان  افرتا�صية  علمية 

وحتديات �صوق العمل الإعالمي ما 

حا�صرت  والتطبيق«  النظرية  بني 

الأ�صتاذ  عبدالعزيز  نان�صي  د.  فيه 

وذل��ك  الإع����الم،  بق�صم  امل�����ص��اع��د 

عرب   ٢٠٢٠/١٠/١٥ اخلمي�ص  يوم 

من�صة زووم.

التخ�ش�ص اختيار 

امل��ن��اظ��رة  ن��ان�����ص��ي  ا���ص��ت��ه��لّ��ت د. 

الإعالميات  نادي  بجهود  بالإ�صادة 

واإ�صهاماته حتت اإ�صراف اأ. �صريفة 

ال��ق��ح��ط��اين ك��اأح��د اأه���م الأن��دي��ة 

متوجهة  ب��ال��ك��ل��ي��ة،  التخ�ص�صية 

الطالبات  ���ص��وؤون  لعمادة  بال�صكر 

الدكتور  يف  ممثاًل  الإع��الم  وق�صم 

وال��دك��ت��ورة عهود  ال��ع��ن��زي،  ع��ل��ي 

ال�����ص��ه��ي��ل، ع��ل��ى م�����ص��اح��ة احل��ري��ة 

امل��ع��ط��اة ل��ل��م��ن�����ص��وب��ني، وم�����ص��ي��دة 

رئي�صة  ال��ع��ق��ي��ل  جن���ود  ب��ال��ط��ال��ب��ة 

امل�صاركات  الطالبات  وكل  النادي، 

ب���ه، ات��ب��ع ذل���ك ط���رح ���ص��وؤال على 

اختيار  ب�صبب  يتعلق  ال��ط��ال��ب��ات 

التخ�ص�ص، واأجابت عليه م�صت�صهدة 

التي  »الكاريكاتري«  ر�صوم  ببع�ص 

باأن  نظرها  وجهة  عن  فيها  عربت 

الفرد  مع  ينمو  التخ�ص�ص  اختيار 

منذ ال�صغر وي�صكل فكره فيما بعد.

5 مهارات
ا���ص��ت��ع��ر���ص ال��ل��ق��اء ب��ع��د ذل��ك 

خم�ص مهارات عامة، من املفرت�ص 

وتتمثل  الإعالم،  لدار�صي  اكت�صابها 

يف امل���ه���ارات ال��ل��غ��وي��ة، امل��ه��ارات 

ال��ك��ت��اب��ي��ة وال��ت��ح��ري��ري��ة، م��ه��ارات 

مهارات  واجلرافيك�ص،  الت�صميم 

و  املتعددة،  الو�صائط  م��واد  اإن��ت��اج 

حني  يف  والبحث،  النقد  م��ه��ارات 

من  ح��دة  على  نوعية  ك��ل  اأف���ردت 

كيفية  اأول��ه��ا  حم���اور  ث��الث��ة  حيث 

م�صاهمة  م��دى  ثانيها  اكت�صابها، 

اخلطة العلمية للق�صم ومقرراته يف 

الوظائف  نوعية  واأخ��رياً  تنميتها، 

�صوق  يف  م��ه��ارة  ك��ل  تفتحها  التي 

هذا  نان�صي  د.  واختتمت  العمل، 

ب�صرورة  الطالبات  بتو�صية  املحور 

ام��ت��الك اأك���رب ق��در م��ن امل��ه��ارات 

الق�صم  اأن�صطة  كل  يف  والنخراط 

العمل،  اأو�صع يف �صوق  لفتح جمال 

اأ�صتاذات  اأغلب  باهتمام  م�صيدة 

بثقل  يتعلق  فيما  ومقرراته  الق�صم 

امل���ه���ارات م��ن خ���الل امل��خ��رج��ات 

املتنوعة.

بني الركود والإ�شباع

انتقلت د. نان�صي اإىل حمور اآخر 

ما  الإعالمي  العمل  »�صوق  بعنوان 

مطمئنًه  والإ���ص��ب��اع«،  ال��رك��ود  ب��ني 

يف  م�صتقبلهن  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات 

درا����ص���ة الإع������الم ب��ق��ول��ه��ا: »اإن���ه 

على  مدللة  يفت«،  ومل  بقوة  ق��ادم 

ذل����ك ب��ح��اج��ة ج��م��ي��ع ال�����ص��رك��ات 

واملوؤ�ص�صات اإىل �صخ�ص دار�ص لعلم 

وذلك  وتقنياته،  مبهاراته  التوا�صل 

اأجرتها  ال��ت��ي  ل��الإح�����ص��اءات  وف��ق��اً 

ال��ت��ي تر�صد  ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ع 

املختلفة  التخ�ص�صات  م�صتقبل 

العمل  �صوق  اإح�صاءات  على  بناء 

موقع  مثل  العاملي  امل�صتوى  على 

الذي   »DEGREE QUERY«

اأف�صل  الإعالم واحد من  اأن  اأظهر 

خم�صني تخ�ص�صاً م�صتقبلياً، حمتاًل 

التخ�ص�صات،  »13« من بني  املركز 

ا�صرتاتيجيات  اأه��م  اإىل  وم�صرية 

حجم  تقليل  وه���ي   2030 روؤي����ة 

الوظيفة احلكومية حل�صاب القطاع 

على  اخلريجني  وت�صجيع  اخلا�ص 

بالقول:  ومنوهة  ال��ذات��ي،  الإن��ت��اج 

على  مفتوح  الإعالمي  ال�صوق  »اإن 

و�صروط«،  �صوابط  وفق  م�صراعيه 

روؤية  بتقدمي  املحور  هذا  واختتمت 

اإن�صاء  قرب  عن  بالإعالن  تفاوؤلية 

مب�صرة  بالريا�ص،  اإعالمية  مدينة 

م�صتقبلية  اإبداعية  �صناعة  ببداية 

ت�صاهم يف خلق �صناعة  اململكة  يف 

الفن  اإح���ي���اء  ع��ل��ى  تعمل  ث��ق��اف��ي��ة 

الوطني  الرتاثي  والإرث  وامل�صرح 

الكبري.

عالقة بينية

حمور  اإىل  اللقاء  بعدها  انتقل 

لتخ�ص�ص  البينية  العالقات  اأهمية 

الأخرى،  التخ�ص�صات  مع  الإعالم 

فاأو�صحت د. نان�صي �صرورة الإملام 

من  كنوع  التخ�ص�صات  من  بالكثري 

بالتخ�ص�صات  وامل��ع��رف��ة  الثقافة 

باأهمية  ذلك  على  ممثلة  الأخ��رى، 

الإدارة،  علوم  مع  الإع��الم  درا�صة 

�صبيل  على  ال��ق��ان��ون،  ال�صيا�صة، 

املثال ل احل�صر.

جتارب ناجحة

ن�صائية  جت��ارب  بعدها  اأوردت 

ناجحة يف الإعالم ال�صعودي، منها 

يف  با�صطح  ناهد  الدكتورة  جتربة 

�صناعة املحتوى الرقمي من خالل 

»اأبعاد«،  بعنوان  اإلكرتونية  من�صة 

كاتبة  وهي  املقرن  �صمر  والأ�صتاذة 

ثم  ���ص��ع��ودي��ة،  وروائ���ي���ة  �صحافية 

واملذيعة  الأخبار  مقدمة  الأ�صتاذة 

م�صرية  اجلهني،  تهاين  ال�صعودية 

امل�صتوى  على  اإجنازاتهن  اأهم  اإىل 

املهني والأكادميي. واختتمت اللقاء 

تتعلق  ل  ن�صائح  رو���ص��ت��ة  بعر�ص 

»اإن �صهادة الإعالم  بال�صهادة قائلة 

م�صرية  وظيفة«،  متنح  ل  وحدها 

خمتلف  يف  الن��خ��راط  اأهمية  اإىل 

الأن�����ص��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، م��وؤك��دة اأن 

الإعالم ثقافة ولي�ص توا�صاًل فقط، 

م�صدر  ال��ع��رب��ي��ة  »ل��غ��ت��ك  واأخ�����رياً 

قوتك«.

روؤية متكاملة

بعد ذل��ك مت فتح ب��اب مداخالت 

للم�صاركة  التدري�ص  هيئة  اأع�����ص��اء 

يف تكوين روؤية جماعية فيما يخ�ص 

مو�صوع اللقاء، والتي بداأت مبداخلة 

امل�صاعد  الأ�صتاذ  علوان  بلقي�ص  د. 

اأهمية  عن  اأع��رب��ت  والتي  بالق�صم، 

تعديل البناء الفكري لدى الطالبات، 

التقدير، وخ�صت  وعدم ق�صره على 

يف  ممثلة  البحثية  امل��ه��ارات  بالذكر 

الإع��الم��ي،  البحث  مناهج  م��ادت��ي 

ونظريات الت�صال، موؤكدة اأن موؤ�صرات 

ال�صباب،  ب��ني  مب�صرة  غ��ري  ال��ق��راءة 

م�صددة على �صرورة الهتمام بالثقافة 

العامة، واختتمت مداخلتها بن�صيحة 

بناء على  انتقاء املقررات الختيارية 

الهتمام وال�صغف.

فو�شى ال�شوق الإعالمي

قدم بعد ذلك اأ. د. حممد احليزان 

اأ���ص��ت��اذ الإع����الم وال��ع��الق��ات العامة 

بجامعة الإم��ام روؤية اأكادميية ومهنية 

حلق  ال���ذي  الغمو�ص  م��ع  تتما�صى 

بتخ�ص�ص الإعالم بعد ظهور الإنرتنت، 

وم��ا اتبعه ذل��ك من فو�صى يف �صوق 

العمل الإعالمي، وعدم اقت�صاره على 

مهمة  لهم  ما حمَّ وه��و  املتخ�ص�صني، 

ب��اأن يكون لديهم قدر كبري  الت�صدي 

من املعرفة واملهارة يف التعامل مع كل 

ما هو جديد، ووجه ن�صيحة للطالبات 

اأنف�صنا  عن  نبحث  اأن  »علينا  قائالً: 

بالتخ�ص�ص، مبا ي�صبع ال�صغف، دون 

اخل�صوع لقولبة الآخرين«، واأكد على 

�صرورة دخول الإعالم من الزاوية التي 

على  والعمل  طالب،  كل  فيها  يتميز 

تنميتها مبا يخدم الف�صاء الرقمي الذي 

فتح اآلف الوظائف.

مبادرة ج�شر

من جانبها قدمت الدكتورة اإميان 

ال�صرقاوي روؤية اأكادميية تخ�ص م�صار 

ال�صحافة؛ منطلقة من النقطة التي 

اأثارها د. احليزان وهي الإقبال على 

م�صار الت�صال ال�صرتاتيجي، موؤكدة 

اأهمية املهارات املكت�صبة من مقررات 

كل  احتياجات  تلبية  يف  ال�صحافة 

روؤيتها  واختتمت  العمل،  جم��الت 

مهاراتك  هو  مالك  »راأ����ص  بالقول: 

ثم معلوماتك«. يف حني اقرتحت د. 

نوف احلزامي عدة ن�صائح للتوظيف 

لكل  الذاتية  ال�صرية  تغذية  اأهمها 

ورق��ي  »ب��ورت��ف��ول��ي��و«  بعمل  ط��ال��ب��ة 

الأعمال  كل  يت�صمن  اإل��ك��رتوين  اأو 

وال�صهادات التي ح�صلت عليها قبل 

تطوير  يف  تتوقف  األ  على  التخرج، 

مع  ال��درا���ص��ة،  �صنوات  ط��وال  ذاتها 

عمل ح�صاب على لينكدان ملتابعة كل 

فر�ص التوظيف. وعقبت د. اجلوهرة 

املطريي بالإ�صارة اإىل مبادرة »ج�صر« 

كاإحدى مبادرات الق�صم التي ت�صعى 

اإىل ربط املادة النظرية ب�صوق العمل 

وتقدميها كم�صاريع لل�صوق، مبا يقلل 

د.  اأ�صارت  حني  بينهما. يف  الفجوة 

فر�ص وجمالت  اإىل  الدبيخي  اأريج 

للفتيات،  بالن�صبة  الإعالمي  العمل 

متطرقة اإىل حداثته الن�صبية، الأمر 

م��ن فر�ص  م��زي��داً  لهن  يوفر  ال��ذي 

التوظيف.

تفوق ال�شوق ال�شعودية

البلوي  م��رمي  د.  نوهت  بدورها 

ب��ال��ف��رق ب���ني ت��خ�����ص�����ص الإع����الم 

»من  قائلة:  الأخرى  والتخ�ص�صات 

الإعالم  ملجال  فيه  دخلِت  يوم  اأول 

واختتمت  ال��ع��م��ل«.  ب���داأت  ف��اأن��ِك 

امل��داخ��الت  ال�����ص��ع��ي��دان  د. ه���دى 

اأي م�صارات الإعالم  بالتعليق حول 

تكامل  م��و���ص��ح��ة  واأف�����ص��ل،  اأك���ر 

اأذاب  الذي  الأمر  امل�صارات،  جميع 

توحيد  مع   ل�صيما  بينها،  الفروق 

والإع��الم��ي��ة  الت�صويقية  اجل��ه��ود 

م�صيدة  واح��دة،  ا�صرتاتيجية  حتت 

قائلة:  ال�صعودية،  ال�صوق  بتفوق 

العامة  العالقات  لوكالت  »احلاجه 

�صرورة  اأ�صبح  الت�صويق  و�صركات 

ولي�ص ترفاً«.
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نظمها نادي �لإعالميات و�صارك بها �أخ�صائيون و�أخ�صائيات

مناظرة افتراضية تناقش »فرص وتحديات سوق العمل اإلعالمي«
د. الحيزان: على المتخصصين التصدي 
لفوضى الفضاء الرقمي بالمهارة والتدريب

د. بلقيس: البناء الفكري يشكل الفارق الحقيقي بين طالب اإلعالم وغيره

د. نانسي: اإلعالم واحد من أفضل 13 
تخصصًا مهنيًا والشهادة وحدها ال تكفي

�شل�شلة مناظرات

تعد هذه املناظرة هي الثانية من نوعها يف نف�ص الأ�صبوع، وذلك بعد 

الإر�صاد  طالبات  مع  بالتعاون  ال�صت�صاري  املجل�ص  نظمه  الذي  اللقاء 

الأكادميي بعنوان »املقررات الإجبارية« والذي قامت فيه الطالبة قرار 

العوي�صي بدور حلقة الو�صل بني الطالبات اجلدد والقدامى، واأجابت 

من خالله على اأهم الت�صاوؤلت التي تدور يف اأذهان الطالبات، وب�صكل 

خا�ص حول اخلطة املُنا�صبة لتفادي اأي تعار�ص للطالبة يف م�صتوياتها 

القادمة، ومعنى اأن تكون الطالبة يف »امل�صتوى ال�صفري«.
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وكيل الشؤون التعليمية ومدير المدينة الطبية 
يزوران كلية التربية

ل��ل�����ش���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

ال��دك��ت���ر  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ن��م��ي  حم��م��د 

الدكت�ر  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اأح����م����د ه���ر����ش���ي ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

ل��ل���ق���ف ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ال��ق��اع��ات 

الحرازية  ب��الإج��راءات  الدرا�شية 

وك��ان  ال��ط��اب،  اخ��ت��ب��ارات  لأداء 

الربية  كلية  عميد  ا�شتقبالهم  يف 

الدكت�ر فهد ال�شايع ووكاء الكلية، 

ومت خال اجل�لة التفقدية الطاع 

املهيئة  ال��درا���ش��ي��ة  ال��ق��اع��ات  على 

المتحانات  لأداء  الطلبة  ل�شتقبال 

احل�ش�رية بالكلية.

الدكت�ر  الربية  كلية  واأكد عميد 

العربية  اململكة  اأن  ال�شايع  فهد 

البنية  ق�ة  فعالية  اأثبتت  ال�شع�دية 

ب�شكل  وت�ظيفها  الرقمية  التحتية 

بقطاع  يتعلق  فيما  خ�ش��شا  ناجح 

ظل  يف  ا�شتمراريته  ودع��م  التعليم 

م�جة وباء ك�فيد-١٩.

كما بني مدى  حر�ص وزارة التعليم 

امللك �شع�د وفق ت�جيهات  وجامعة 

قيادتنا الر�شيدة على تطبيق اأق�شى 

من  ال�قائية  الح����رازات  درج���ات 

ع��م��ادة  واأن  ك�فيد19-،  ج��ائ��ح��ة 

رفع  على  حر�شت  واإدارت��ه��ا  الكلية 

وقاعاتها  ومداخلها  الكلية  جاهزية 

احلالية  الأو���ش��اع  مع  يتنا�شب  مبا 

والل��ت��زام  اجلائحة  بهذه  اخلا�شة 

الح���رازي���ة  الإج������راءات  بتطبيق 

اأج��ل  م��ن  الكلية  م��راف��ق  جميع  يف 

احلفاظ على �شامة اجلميع.

وقدم د. ال�شايع �شكره وتقديره يف 

نهاية الزيارة التفقدية ملعايل رئي�ص 

واهتمامه  حر�شه  على  اجل��ام��ع��ة 

ول�كيل  الح���رازي���ة  ب���الإج���راءات 

واملدير  التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة 

الطبية اجلامعية  للمدينة  التنفيذي 

على زيارتهما للكلية. 

الربية  كلية  وك��ي��ل  ���ش��رح  ك��م��ا 

�شعيد  الدكت�ر  الأكادميية  لل�ش�ؤون 

عناية  اأول��ت  الكلية  اأن  ال�شمراين 

ف��ائ��ق��ة لإج��������راءات الخ���ت���ب���ارات 

الف�شل  ب��داي��ة  م��ن��ذ  احل�����ش���ري��ة 

الدرا�شي وفًقا لت�جيهات اجلامعة، 

حيث حددت فرتها خال الأ�شب�ع 

حددت  كما  العا�شر،  اإىل  ال�شابع 

ال���اح��د  ال��ي���م  يف  ف���رات  خم�ص 

املختربين  الطاب  اأعداد  لتخفيف 

يف الفرة ال�احدة، وخ�ش�شت فرة 

لكل  وثابتة  حم��ددة  ي�مية  اختبار 

الختبارات  اإدارة  لت�شهيل  ق�شم؛ 

الإ���ش��راف  م��ن  ق�شم  ك��ل  ولتمكني 

على مقرراته. واأكد وكيل الكلية اأن 

ال�شعة احلالية للكلية وفق اإجراءات 

القاعات  يف  الجتماعي  التباعد 

الدرا�شية يبلغ اأكرث من 700 طالب 

اأن��ه وفق  اإل  ال���اح��دة،  ال��ف��رة  يف 

الكلية ل  اتخذتها  التي  الإج��راءات 

الفعلي احلايل الذي  العدد  يتجاوز 

 200 ال���اح��دة  ال��ف��رة  يف  يح�شر 

طالب، كما اأ�شار اإىل اأن الي�م الأول 

�شل�ص  ب�شكل  مت  الخ��ت��ب��ارات  م��ن 

اأي  الكلية  ت�اجه  ومل  احلمد  وهلل 

جانبها  من  حتديات.  اأو  �شع�بات 

رجاء  الدكت�رة  الكلية  وكيلة  اأك��دت 

باملدينة  الربية  كلية  اأن  ب��اح��اذق 

خال  طالباتها  ا�شتقبلت  اجلامعية 

الي�م الأول من الختبارات وعددهن 

٤٤٤ خال اأربع فرات خمتلفة واأن 

الإج����راءات  بكافة  ملتزمة  الكلية 

الحرازية الازمة عند ا�شتقبالهن، 

للقاعات  الطالبات  تف�يج  مت  وق��د 

ومن  املمرات،  يتم جتمعهن يف  ومل 

ثم �شه�لة خروجهن من الكلية بعد 

اأدائهن الختبارات وذلك مبجه�دات 

واإ�شراف  واإدارتها  الكلية  م�ظفات 

ووح��دة  الكلية  وكيلة  م��ن  مبا�شر 

ال�ش�ؤون الأكادميية.

العاقات  م�شرف  اأكد  جهته  من 

بن  الدكت�ر حممد  والإعام  العامة 

عبداهلل ال�شهري اأنه مع بداية اإعان 

تفعيل نظام التعليم عن بعد ب�شبب 

الربية  كلية  كانت  ك�رونا  جائحة 

املن�شات  تفعيل  ق���رار  يف  �شباقة 

طّبقت  واأن  �شبق  التي  الإلكرونية، 

جتربتها على ما ل يقل عن مقررين 

درا���ش��ي��ني »ع��ن ب��ع��د« قبل ح��دوث 

ب��داي��ة الخ��ت��ب��ارات  الأزم����ة، فمنذ 

كافة  الربية  كلية  عملت  الف�شلية 

والحرازية  ال�قائية  ال�شتعدادات 

الطلبة  ل�شامة  عال  م�شت�ى  على 

القاعات  جتهيز  م��ن  واملن�ش�بني 

م�اعيد  وحتديد  ال�شعب  وتق�شيم 

هناك  يك�ن  ل  بحيث  الختبارات، 

تعار�ص مع م�اد اأخرى.

الكلية  اأن  ال�����ش��ه��ري  د.  واأف����اد 

التعليمات  م��ن  لئ��ح��ة  اأ����ش���درت 

والإر����ش���ادات لإج���راء الخ��ت��ب��ارات 

الف�شلية والتي ت�شمنت:

- ي��ع��ق��د ل��ك��ل م���ق���رر اخ��ت��ب��ار 

اأ�شتاذ  وي��ت���ىل  ح�ش�ريا،  ف�شلي 

املخ�ش�شة  الدرجة  حتديد  املقرر 

الف�شلية  الأع��م��ال  درج��ات  من  له 

»٦٠درجة«.

لعقد  املخ�ش�شة  الفرة  تبداأ   -

الف�شلية احل�ش�رية يف  الختبارات 

الأ�شب�ع ال�شاد�ص »الأحد ١٦ �شفر« 

احل��ادي  الأ���ش��ب���ع  بانتهاء  وتنتهي 

ع�شر »اخلمي�ص ٢٦ ربيع الأول«.

- يلتزم الطالب بح�ش�ر الختبار 

اأ�شتاذ  قبل  م��ن  املعلن  امل���ع��د  يف 

���ش��ادف م�عد  امل��ق��رر، ويف ح��ال��ة 

م�عد  ما  ملقرر  الف�شلي  الختبار 

الطالب،  لدى  اآخر  ملقرر  املحا�شرة 

فيلتزم الطالب باإ�شعار اأ�شتاذ املقرر 

»ذو الخ��ت��ب��ار« ب��ذل��ك، لت��خ��اذ ما 

يلزم، ويلتزم، بح�ش�ر الختبار.

اأ�شتاذ  باإ�شعار  الطالب  يلتزم   -

اختبار  م�عد  اإع���ان  عند  امل��ق��رر 

اختبار  مع  م�عده،  بتعار�ص  املقرر 

اأج��ل تعديل  اآخ��ر، وذل��ك من  مقرر 

م���ع��د الخ���ت���ب���ار، وي�����ش��ق��ط حق 

الطالب بطلب تعديل م�عد الختبار 

يف حالة عدم اإ�شعار اأ�شتاذ املقرر يف 

ذات املحا�شرة التي مت اإعام م�عد 

الختبار فيها.

- يقت�شي تعديل م�عد الختبار 

وج�د اختبارين عند الطالب يف ذات 

الي�م وذات ال�قت، ويعد تعار�ص يف 

لدى  اختبار  من  اأك��رث  وج���د  حالة 

الطالب يف الي�م ال�احد يف الفرات 

املختلفة.

- يجلب الطالب ما يحتاجه لأداء 

ومياه  واأدوات  اأق��ام  من  الختبار 

الب�فيه  لك�ن  وذلك  وغريها  �شرب 

ومركز الت�ش�ير يف الكلية مغلقان.

احل�ش�ر  الطالب  على  ميتنع   -

اأداء  اأج��ل  من  اإل  الكلية  مقرر  اإىل 

عليه  املقررة  الف�شلية  الختبارات 

ويف م�اعيدها املحددة.

بالربوت�ك�لت  الطالب  يلتزم   -

عند  ات��ب��اع��ه��ا  ال����اج���ب  ال�شحية 

احل�ش�ر لاختبار من ارتداء الكمام 

فرة  ط���ال  والأن���ف  الفم  وتغطية 

ومقر  اجلامعي  احل��رم  يف  ت�اجده 

الكلية وقاعات الختبارات.

على  باملحافظة  الطالب  يلتزم   -

اليدين  وتعقيم  اجل�شدي  التباعد 

وقبل  والقاعة  الكلية  الدخ�ل  عند 

بدء الختبار.

- ل ي�شمح للطالب بدخ�ل الكلية 

اإل قبل ع�شر دقائق من م�عد بدء 

الختبار.

مبنى  مب��غ��ادرة  الطالب  يلتزم   -

الختبار،  اأداء  بعد  مبا�شرة  الكلية 

داخل  مكان  اأي  يف  النتظار  ومينع 

ال�شعة  جت��اوز  عدم  ل�شمان  الكلية 

ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة مل��ق��ر ال��ك��ل��ي��ة خ��ال 

ال�شاعة.

باتباع ت�جيهات  الطالب  يلتزم   -

اأ����ش���ت���اذ امل���ق���رر واأع�������ش���اء جلنة 

الختبارات منذ دخ�له الكلية وحتى 

خروجه منها.

ب��ال��دخ���ل  ال���ط���ال���ب  ي��ل��ت��زم   -

واخل�����روج مل��ق��ر ال��ك��ل��ي��ة م��ن خ��ال 

الأب�اب املخ�ش�شة لذلك.

- يحال الطالب اإىل جلنة تاأديب 

الطاب عند �شبط خمالفته ملا جاء 

يف الفقرات »9، 10، 11، 12، 13، 

.»15 ،14
وتفعيل  بتحميل  الطالب  يلتزم   -

»تباعد«  وتطبيق  »ت�كلنا«  تطبيق 

للر�شد والتنبيه الآيل يف حالة ثب�ت 

الإ�شابة واملخالطة حلالة م�شابة.

ممن  ال��ط��اب  ح�ش�ر  ميتنع   -

الفايرو�ص  اأع��را���ص  عليهم  تظهر 

من  اأو  بذلك،  طبية  اأع��ذار  ولديهم 

بالفايرو�ص  خمربيا  اإ�شابتهم  ثبتت 

فرة  يف  �شحي  لعزل  ويخ�شع�ن 

الختبار، ويتاح لهم عقد اختبارات 

ب��دي��ل��ة وف��ق��ا ل��ائ��ح��ة الخ��ت��ب��ارات 

ما  تقدمي  بعد  البديلة،  الف�شلية 

»عذر طبي،  ال�شحية  حالتهم  يثبت 

�شهادة اإ�شابة، اإلخ«.

- ي��ل��ت��زم ال��ط��ال��ب ع��ن��د ث��ب���ت 

ح�ش�ره  بعد  بالفايرو�ص  اإ�شابته 

اأ�شتاذ  ب��اإ���ش��ع��ار  ف�شلي،  لخ��ت��ب��ار 

املخالطني  الطاب  وزمائه  املقرر 

له لتخاذ ما يلزم.

فنيات التعامل مع ذوي اإلعاقة البصرية

كتب : فهد الفليج 

تزامنا مع الي�م العاملي لاإب�شار 

نظم  كفيف،  جمعية  مع  وبالتعاون 

الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات  ن���ادي 

الطابية  الأن���دي���ة  لإدارة  ال��ت��اب��ع 

ب��ع��م��ادة ���ش���ؤون ال��ط��اب م���ؤخ��راً، 

»فنيات  بعن�ان  ت�ع�ية  حما�شرة 

ذوي  الأ���ش��خ��ا���ص  م��ع  التعامل  يف 

الإعاقة الب�شرية« وذلك عرب من�شة 

زووم »عن بعد« قدمها الأ�شتاذ اأن�ر 

الن�شار م�شرف عم�م تربية خا�شة 

متقاعد وزارة التعليم، وحتدث فيها 

معرفة  لت�شهيل  الطرق  اأف�شل  عن 

الكفيف  لدى  والأماكن  الجتاهات 

ال�شاعة، وعن  وهي طريقة عقارب 

الإجراء الطبي املتبه يف حتديد هل 

وهي  ل  اأم  كفيفاً  يعترب  ال�شخ�ص 

لديه.وا�شتملت  الروؤيا  ن�شبة  معرفة 

املحا�شرة على عدة حماورة وهي: 

املع�ق�ن ب�شريا فئاتهم وخائ�شهم، 

املع�قني  تفاعل  يف  امل�ؤثرة  الع�امل 

ب�����ش��ري��اً م���ع امل��ج��ت��م��ع، ق����درات 

واإمكانات املع�قني ب�شرياً، مهارات 

التعامل مع املع�قني ب�شرياً.

التطوير تناقش بطاقة األداء 
المتوازن للسنة األولى المشتركة

واجل�دة  التط�ير  عمادة  عقدت 

امل�شركة  الأوىل  ال�شنة  وع��م��ادة 

مناق�شة  بهدف  افرا�شياً  اجتماًعا 

بطاقة الأداء املت�ازن لل�شنة الأوىل 

الجتماع  ت�شمن  وق��د  امل�شركة، 

مناق�شة عدد من املحاور من اأهمها: 

لعمادة  التنظيمي  الهيكل  اإن�����ش��اء 

وت���زي��ع  امل�شركة،  الأوىل  ال�شنة 

امل���ؤ���ش��رات  م��ع  ال�شبع  الأه�����داف 

لكل  م��ب��ادرات  واإن�شاء  الرئي�شية، 

وم���ؤ���ش��رات  الفعاليات  م��ع  ه��دف 

ووج�د  وفعالية،  مبادرة  لكل  الأداء 

امل�����ش���ؤول��ني  ل���دى  رئي�شية  �شا�شة 

وال��ت��ح��دي��ات،  الإجن�����ازات  ملتابعة 

ومتابعة اإجناز كل وحدة من وحدات 

العمادة على حدة.

ح�����ش��ر الج���ت���م���اع م���ن ع��م��ادة 

مبارك  الدكت�ر  واجل���دة  التط�ير 

املكلف،  العمادة  عميد  القحطاين 

وكيل  الطعيمي  با�شل  وال��دك��ت���ر 

وع��دد  التط�ير،  ل�����ش���ؤون  ال��ع��م��ادة 

التنفيذي للخطة  من مدراء املكتب 

اآل  ف��اح  الأ���ش��ت��اذ  ال�شراتيجية 

الزهراين،  حممد  والأ�شتاذ  �شعد، 

والأ�شتاذ �شع�د الزهريي.

ال�شنة  م��ن  الج��ت��م��اع  وح�����ش��ر 

الأوىل امل�شركة الدكت�ر عبداملجيد 

والدكت�ر  العمادة،  عميد  اجلري�ي 

راك�����ان ال�����ش���ي��ل وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

لل�شراكات، والأ�شتاذ يحيى جمر�شي 

امل�ش�ؤول التقني بالعمادة.

شكر وتقدير لموظف 
دار النشر فيصل 

العمار
ا���ش��ت��ق��ب��ل 

امل����������دي����������ر 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

جامعة  ل���دار 

�شع�د  امل��ل��ك 

ل����ل����ن���������ش����ر 

الدكت�ر مفلح 

ال�����ش��غ��ي��رثي 

بن  في�شل  امل�ظف  م�ؤخراً،  مبكتبه 

ق�شم  رئي�ص  العمار،  عبدالرحمن 

ال�شكر  له  وقدم  الرقمية  الطباعة 

وال��ت��ق��دي��ر ن��ظ��ري م��ا ق���ام ب��ه من 

اإحدى  ربط  اإع��ادة  يف  ن�عي  جهد 

الداخلية  بال�شبكة  الطباعة  مكائن 

ب��اإع��ادة حتديث  ل��ل��دار، حيث ق��ام 

برجمة اإعدادات املاكينة عن طريق 

بها  املت�شل  الآيل  احلا�شب  جهاز 

بال�شبكة  ربطها  اإع��ادة  والنجاح يف 

بالذكر  wجدير  للق�شم.  الداخلية 

اأن ال�كيل املعتمد للماكينة �شبق له 

اإع��ادة  اإمكانية  عدم  عن  العتذار 

تتعلق  لأ�شباب  ذلك  وع��زا  الربط، 

املاكينة  ت�شغيل  برامج  ت�افق  بعدم 

امل�شتخدمة مع الآلة لقدمها.

دور األنشطة الطالبية في بناء 
شخصية الطالب

نظم نادي ال�شكن الطابي بعمادة �ش�ؤون الطاب م�ؤخراً لقاء على برنامج 

زووم »عن بعد« بعن�ان »دور الأن�شطة الطابية يف بناء �شخ�شية الطالب«  

قدمها خالد جرباين من ذوي الإعاقة وباحث ماج�شتري يف الإعام و�شانع 

مبادرات ومهتم يف متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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تهدف لتعزيز الفر�ص ودعم االقت�صاد الوطني

وزير التعليم يف لقاء النخب املجتمعية واالإعالمية:

99٪ نسبة دخول الطالب والطالبات في 
بعد الفترية« عن  و»االختبارات  مدرستي  منصة 

ورشة عمل حول »واقع االبتكار وريادة 
الجامعات« في  األعمال 

باإ�رشاف املركز الوطني للتعليم االإلكرتوين

دراستان عالميتان تشيدان 
بتميز »التعليم اإللكتروني«

في المملكة
اأعلن املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين عن انتهاء 6 جهات عاملية من 

اإجراء درا�شتني �شاملتني عن جتربة التعليم العام والعايل باململكة خالل 

واخلروج  التجربة،  واقع  ودرا�شة  توثيق  بهدف  وذلك  كورونا،  جائحة 

مببادرات للتطوير والرتقاء مبمار�شات التعليم الإلكرتوين يف اململكة 

وفق اأحدث املمار�شات واملعايري العاملية يف هذا املجال.

األفاً   342 من  اأكرث  الدرا�شتني مب�شاركة  اجلهات  اأجرت هذه  وقد 

وقادة  الأم��ور  واأولياء  واملعلمني  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الطالب  من 

املدار�س، حيث بلغ عدد امل�شاركني يف درا�شة التعليم العام 318 األف 

األف  م�شارك، بينما بلغ عدد امل�شاركني يف درا�شة التعليم العايل 24 

م�شارك.

وجرى خالل هاتني الدرا�شتني مقارنات مرجعية مع اأكرث من 193 

تنّوع  يف  اململكة  متيز  الدرا�شتان  اأظ��ه��رت  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  دول��ة 

الإلكرتوين  املحتوى  املثال  �شبيل  على  ذلك  ومن  املتاحة،  اخليارات 

والقنوات الف�شائية املتاحة للتعليم الإلكرتوين يف التعليم العام، والتي 

على  توفريها  يف  جنحت  التي  ال��دول  ن�شبة  وكانت  اململكة،  وّفرتها 

امل�شتوى الوطني %38 فقط.

ونظراً لأهمية هذه الدرا�شات واأهمية نتائجها؛ فقد اأعلن املركز اأن 

اجلهات التي قامت بها �شوف تقوم بن�شر نتائجها، كما �شتقوم با�شتكمال 

املرحلة الثانية منها يف نهاية الف�شل الدرا�شي الأول »احلايل«.

د. الفارس تستعرض جهود المملكة 
في »أسبوع التعليم عن بعد«

الإلكرتوين  للتعلم  العامة  الإدارة  على  العام  امل�شرف  ا�شتعر�شت 

وجهود  منجزات  الفار�س،  عهود  د.  التعليم  ب��وزارة  بُعد  عن  والتعليم 

يف  التعليم  وزارة  قدمتها  التي  واحللول  بُعد،  عن  التعليم  يف  اململكة 

على  واملحافظة  التعليم،  ا�شتمرارية  ل�شمان  كورونا؛  جائحة  مواجهة 

�شالمة الطالب والطالبات، وذلك يف الكلمة التي األقتها �شمن م�شاركة 

وزارة التعليم يف امللتقى الذي نظمته اليون�شكو بعنوان »اأ�شبوع التعليم 

حول جتربة  ال��دول  من  على جمهودات جمموعة  للتعّرف  بُعد«؛  عن 

.COVID-19 اإغالق املدار�س اأثناء جائحة

وقالت د. الفار�س: »اإن دول العامل مرت بواقع جديد وخمتلف ب�شبب 

اجلائحة التي اأ�شهمت يف اإحداث نقلة نوعية على كافة الأ�شعدة يف العامل 

اأجمع، وماترتب على ذلك من اإ�شرتاتيجيات وتوجهات وفق روؤية حديثة، 

والنظر للحلول البتكارية، م�شرية اإىل النطالق املبا�شر نحو اأفق اأرحب 

من املعاجلات ملواجهة اجلائحة ب�شكل مبا�شر للحّد من خطورتها، اإ�شافة 

التعليمية؛  التقنيات  من  وال�شتفادة  اجلديد،  التعليمي  الواقع  لت�شكيل 

لكي تقوم بالدور التعليمي املن�شود«.  واأ�شافت اأن وزارة التعليم نه�شت 

م�شتظلًة  الدولة،  موؤ�ش�شات  كبقية  اجلائحة  ملواجهة  كافة  بقطاعاتها 

بتوجيهات القيادة الر�شيدة -حفظها اهلل- ودعمها غري املحدود لقطاع 

التعليم، موؤكدة اأن امل�شوؤوليات التي تتحّملها وزارة التعليم فر�شت البحث 

امل�شتمر عن كافة الفر�س واملمكنات للحّد من خطر تف�شي اجلائحة، 

ومواجهة تداعيات�ها التي طالت التعليم يف دول العامل، والبحث عن حلول 

وبدائل مي�ّشرة لتقدمي التعليم بوجه عام، والتعليم العايل بوجه خا�س.

واأ�شارت د. الفار�س يف كلمتها اإىل �شرعة جتاوب وزارة التعليم يف 

النتقال اإىل مرحلة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد �شمن خطة 

حمكمة؛ للخروج بالأهداف التعليمية لكافة اأع�شاء العملية التعليمية 

»الطالب، املعلّم، ويل الأمر، قائد املدر�شة، امل�شرف الرتبوي«، م�شريًة 

اإىل الدرا�شة التي اأعدها املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين يف اململكة 

 ISTE ، OECD ، OLC بال�شراكة مع عدة جهات مثل اليون�شكو

للتعليم  الإلكرتوين  للتعليم  ال�شاملة  التوثيقية  »الدرا�شة  عنوان:  حتت 

التحّول  يف  اململكة  جم��ه��ودات  فيها  اأب���رزت  والتي  باململكة«،  العام 

التي  36 دولة؛ وفق جمموعة من املعايري  للتعليم مقارنًة مع  الرقمي 

لعدة  وتوفريها  بُعد،  عن  التعليم  نحو  الإ�شرتاتيجي  النتقال  تقي�س 

اليوتيوب،  وقنوات  الإلكرتونية،  املن�شات  مثل  للتعليم  وقنوات  اأدوات 

التو�شيات  م��ن  مبجموعة  ال��درا���ش��ة  خ��رج��ت  حيث  والف�شائيات، 

وفق  الدرا�شي  العام  ل�شتئناف  ال��وزارة  عليها  عملت  التي  التطويرية 

العنا�شر الأ�شا�شية يف التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد مثل القيادة 

والتقنيات  الإلكرتوين،  املحتوى  وت�شميم  والت�شريعات،  وال�شيا�شات 

الوزارة  اأن  موؤكدة  والتح�شني،  والتقييم  والدعم  والتدريب  التعليمية، 

التعليم  لعملية  املهمة  الأب��ع��اد  لتحليل  تطويري  اإط���ار  �شمن  تعمل 

الإلكرتوين، بالإ�شافة اإىل حت�شينها ب�شكل م�شتمر مبا ي�شمن جتويد 

التعليم الإلكرتوين والتعلّم عن بُعد.

د. حمد  التعليم  وزير  نوه معايل 

القيادة  بدعم  ال�شيخ  اآل  بن حممد 

للتعليم  اهلل-  –حفظها  الر�شيدة 

واه��ت��م��ام��ه��ا ب�����ش��الم��ة ال��ط��الب 

ال���ظ���روف  وال���ط���ال���ب���ات يف ظ����ل 

ومن  ك��ورون��ا،  جلائحة  ال�شتثنائية 

ذلك الأمر ال�شامي الكرمي با�شتمرار 

التعليم عن بُعد ملا تبقى من الف�شل 

العام  التعليم  يف  الأول  ال��درا���ش��ي 

والتعليم اجلامعي والتدريب التقني؛ 

م�شيداً  املطبقة،  ال�شوابط  وف��ق 

الوزراء  الكرمية من جمل�س  باللفتة 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�شة 

واملعلمات  للمعلمني  اهلل-  -حفظه 

والإ�شادة  للمعلّم،  العاملي  اليوم  يف 

يف  وتفانيهم  املخل�شة،  بجهودهم 

اأداء ر�شالتهم.

واأو����ش���ح وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م خ��الل 

بُعد،  ع��ن  امل��ا���ش��ي،  الأح���د  لقائه، 

النخب املجتمعية والإعالمية بعنوان 

)�شراكة املجتمع يف التهيئة النف�شية 

التعليم  يف  لالختبارات  واملعرفية 

ملن�شة  الدخول  ن�شبة  اأن  بُعد(  عن 

من   99% اإىل  و�شلت  مدر�شتي 

الطالب والطالبات، والبقية %1 ل 

جميع  يف  األفاً   55 عددهم  يتجاوز 

بديل  ت��وف��ري  ومت  اململكة،  مناطق 

تعليمية  ق��ن��اة   23 خ��الل  م��ن  لهم 

للطالب  زي��ارات  وتنظيم  ف�شائية، 

ل�شتالم  للمدر�شة  اأمورهم  واأولياء 

التكليفات ب�شكل اأ�شبوعي.

واأك�������د م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق 

الختبارات الفرتية -التي جُترى يف 

منت�شف الف�شل الدرا�شي )الأ�شبوع 

التعليم  م��راح��ل  جلميع  ال��ث��ام��ن(- 

مدر�شتي،  من�شة  بُعد يف  العام عن 

م���ن خ����الل اخ���ت���ب���ارات حت��ري��ري��ة 

ق�����ش��رية، واخ���ت���ب���ارات ���ش��ف��ه��ي��ة، 

ي�شتخدمون  )ملن  منزلية  واختبارات 

ق���ن���وات ع����ني(، و���ش��ي��ك��ون ت��وزي��ع 

الدرجات وفق املعتمد يف نظام نور. 

التعليم حر�س  وزير  معايل  واأكد 

والتقييم  امل��راج��ع��ة  ع��ل��ى  ال�����وزارة 

امل�شتمر للتعليم الإلكرتوين، وقيا�س 

املمار�شات التعليمية وتقدمي احللول 

العاملية  املعايري  التطويرية، وتطبيق 

بُعد،  عن  التعليم  وحت�شني  لتجويد 

ومن ذلك ال�شيا�شات والت�شريعات.

ونوه وزير التعليم اإىل الت�شحيات 

واملعلمات  املعلمون  اأظهرها  التي 

ك�شفت  والتي  مدر�شتي،  من�شة  يف 

التوا�شل  يف  مم��ي��زة  ق�ش�س  ع��ن 

م��ع ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، م��وؤك��داً 

معاليه على اأهمية التقومي امل�شتمر 

للطالب  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمني  م��ن 

مدر�شتي  من�شة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 

نواجت  ي�شمن  مبا  اأ�شبوعي،  ب�شكل 

ت��ع��لّ��م اأف�����ش��ل، داع���ي���اً ل���ش��ت��م��رار 

ج��ه��ود الأ���ش��ر واأول���ي���اء الأم����ور يف 

للطالب  واملعرفية  النف�شية  التهيئة 

الختبارات  فرتة  خالل  والطالبات 

الفرتية، والوقوف اإىل جانبهم، مبا 

يعزز ال�شراكة بني الأ�شرة واملدر�شة.

اهتمام  اإىل  ال�شيخ  د.اآل  وتطرق 

وزارة التعليم بال�شراكة والتكامل مع 

موؤ�ش�شات املجتمع، منوهاً بال�شراكة 

مع النيابة العامة يف توفري احلماية 

بُعد،  عن  التعليم  ملن�شات  اجلنائية 

املعلّم  خ�شو�شية  على  واحل��ف��اظ 

واملعلّمة والطالب والطالبة، وتعزيز 

ال�شلوك الرقمي الإيجابي.

التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  رع��ى 

د.  والب��ت��ك��ار  والبحث  للجامعات 

ور�شة  ال�شديري  اأحمد  بن  حممد 

وريادة  البتكار  »واق��ع  بعنوان  عمل 

ال�شعودية  اجلامعات  يف  الأع��م��ال 

عن  امل��ن��ظ��وم��ة«  ون��ق��ا���س  حتليل   –
بُعد؛ بح�شور نخبة من الأكادمييني 

احلكومية  باجلامعات  والباحثني 

ومعاهد  مراكز  ومن�شوبي  والأهلية، 

البتكار وريادة الأعمال، واملخت�شني 

واملهتمني بهذا املجال.

بكلمة  ال��ور���ش��ة  معاليه  واف��ت��ت��ح 

املحرك  هو  البتكار  اأن  فيها  اأك��د 

ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات والإب�����داع 

والأبحاث، فال ميكن اأن نقوم بعملية 

ه��دف  ل��ه��ا  ي��ك��ون  اأن  دون  بحثية 

قيمة  ذات  باأعمال  ينتهي  رئي�شي 

م�شافة، م�شرياً اإىل اأن البتكار يبداأ 

مبنتج  وينتهي  البحث،  خ��الل  م��ن 

ميكن ال�شتفادة منه يف كافة مناحي 

اأو  الطبي  القطاع  �شواء يف  احلياة، 

اأي  يف  اأو  التعليمي  اأو  ال�شناعي 

اأن  ال�شديري  واأك��د د.  اآخ��ر.  جمال 

كثرياً من اجلامعات تعمل على بناء 

يف  �شواء  داخلها  ابتكارية  منظومة 

قاعات التدري�س اأو بني اأع�شاء هيئة 

الأق�شام،  ويف  الق�شم  يف  التدري�س 

وبالتايل يف الكلية واجلامعة، حيث 

لها  التقنية يف اجلامعات  اأودي��ة  اإن 

دور رئي�شي يف ا�شتقبال البتكارات 

وخمرجات الأبحاث.

للقائمني  �شكره  ال�شديري  وقدم 

فيها،  وامل�����ش��ارك��ني  ال��ور���ش��ة  ع��ل��ى 

امل��خ��رج��ات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 

نتيجة  �شن�شاهدها  التي  اهلل  ب��اإذن 

رائع  ب�شكل  �شت�شهم  الور�شة  لهذه 

والقيادة  البتكار  تطوير  عملية  يف 

وتعطي  اجلامعة،  يف  كبري  ب�شكل 

اجلامعي  التعليم  وق��ط��اع  ال����وزارة 

حت���دي���داً ن��ظ��رة اأول���ي���ة ع���ن واق���ع 

وكذلك  الأع��م��ال،  وري���ادة  البتكار 

املبتكرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 

يف  للتعليم  ك��وزارة  ن�شتطيع  وكيف 

يف  اجلامعات  مع  ن�شهم  اأن  اململكة 

تذليل تلك ال�شعوبات. 

الو�شع  الور�شة  ا�شتعر�شت  وقد 

وري��ادة  البتكار  منظومة  يف  العام 

الأع����م����ال يف امل��م��ل��ك��ة، وت��ن��اول��ت 

مل�شروع  الإ�شرتاتيجية  الأه����داف 

البتكار  دور  حتليل  م��ع  امل��ب��ادرة، 

وري������ادة الأع���م���ال يف امل��ن��ظ��وم��ة، 

وت��و���ش��ي��ح ال��ت��ق��ّدم يف ال��درا���ش��ة 

مراكز  ودور  الأ�شا�شية،  ونتائجها 

البتكار وريادة الأعمال يف امل�شروع، 

واأي�شاً ا�شتطالع الآراء والقرتاحات 

من اجلامعات حول املنظومة.
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العلمية  الأن�شطة  اإط��ار  يف 

بكلية  احليواين  الإنتاج  لق�شم 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة، 

ك��ت��ب علمية  ث��اث��ة  ���ش��درت 

ت��خ�����ش�����ش��ي��ة لأع�������ش���اء من 

بالق�شم،  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 

والإ�شدارات حتمل العناوين 

التالية:

امل����ج����رات:  ت���غ���ذي���ة   -

للربوفي�شور �شعيد حممد با 

�شماعيل.

اله�شم  ف�شيولوجيا   -

احل���ي���وان���ات  يف  امل����ق����ارن 

الربوفي�شور  عبدون،  خالد  للربوف�شيور  املزرعية: 

اأحمد احليدري.

- الإبل حيوان امل�شتقبل: للربوفي�شور �شعيد با �شماعيل.

للن�شر  �شعود  امللك  جامعة  دار  عن  ���ش��ادرة  الثاثة  والكتب 

2020، ويتوقع اأن يكون لهذه الإ�شدارات اأثر ووقع علمي يف اإطار 
للباحثني  والنربا�س  للمخت�شني  املرجع  مبثابة  لتكون  التخ�ش�س 

واملنهج للدرا�شني.

تغذية املجرتات

تغذية  علم  مبفاهيم  بالتعريف  املجرات«  »تغذية  كتاب  اهتم 

والراكيب  املجّرات  بتغذية  اخلا�شة  العلفية  وباملواد  احليوان 

تلك  وتقييم  ومتطلباتها  التغذية  برامج  و�شرح  لها،  الكيميائية 

املختلفة  الظروف  ظل  يف  املجرة  احليوانات  وتغذية  الربامج، 

البيئة والإنتاجية.

ف�شيولوجيا اله�شم املقارن

اهتم الكتاب الثاين بف�شيولوجيا اله�شم يف احليوانات املزرعية، 

احليوانات  وبني  وامليكروبية،  الغدية  اله�شم  عمليات  بني  وقارن 

واخللفي  »املجرات«  الأمامي  امليكروبي  التخمري  ذات  املزرعية 

»ب�شيطة املعدة«. 

كما تناول بع�س النواحي املر�شية التي تنتج من اأ�شاليب التغذية 

اأ�شا�شية ت�شاعد املهتمني على درا�شة  اخلاطئة واحتوى معلومات 

اجلهاز  اأمرا�س  ايل  بالإ�شافة  املزرعية،  احليوانات  تغذية  وفهم 

اله�شمي. 

ويتمثل عمق هذا الكتاب يف ت�شهيل فهم الآليات الف�شيولوجية 

املُعقدة وخ�شو�شيات اله�شم املختلفة لدى احليوانات املزرعية.

الإبل حيوان امل�شتقبل

يف حني اهتم الكتاب الثالث ب�شرد معلومات علمية وعملية عن 

اأ�ش�س علمية وعملية  اإيجاد  الإبل ب�شكل مكثف ومنظم يف �شبيل 

من  منتجاتها  واأهمية  واإنتاجياً  و�شحياً  غذائياً  بالإبل  للعناية 

احلليب واللحم يف ظل ظروف بيئية معقدة، فهو حيوان امل�شتقبل، 

وكذلك ذكر الجتاهات الدولية التي �شارعت بالهتمام به واإن�شاء 

مزارع لاإبل يف قارتي اأوروبا واأمريكا.

أول مئة يوم في حياة طالب الطب
الدكتور  ل�شعادة  ���ش��در 

اليحيا  اإب��راه��ي��م  ب��ن  خليل 

كتاب بعنوان »اأول مئة يوم 

يف حياة طالب الطب ويف 

حياة كل طالب جامعي«.

ي��ت��ح��دث ال��ك��ت��اب عن 

اأهمية الأيام املئة الأوىل 

وعن  اجلامعي  للطالب 

على  التي  النقاط  اأه��م 

فيها  التفكري  الطالب 

عليها  والعمل  واإدراكها 

خال املئة يوم الأوىل، 

ح��ي��ث ب���ات���ت الأي�����ام 

معياراً  الأوىل  امل��ئ��ة 

وم����وؤ�����ش����راً ل������اأداء 

والإجناز.

وا�شتعر�س الكتاب جمموعة من 

الإر�شادات التي ين�شح الطاب بالعمل عليها والهتمام بها مثل 

ال�شراتيجي  والتخطيط  الذهنية  وتغيري  ال�شخ�شية  الهوية  بناء 

القراءة،  ثقافة  وتنمية  الأ�شدقاء  �شبكة  وبناء  الأولويات  وترتيب 

ال�شتمتاع  على  الطالب  ت�شاعد  التي  الإر���ش��ادات  من  وغريها 

باملرحلة اجلامعية بكل جناحاتها وحتدياتها واإخفاقاتها وحلظاتها.

و�شم الكتاب يف ثنايا ف�شوله جمموعة من الق�ش�س واحلكايات 

التي تنا�شب م�شمون الف�شل، وهي ق�ش�س وحكايات حتمل قيماً 

معرفية ومعنوية، والكتاب عبارة عن خارطة طريق لطاب اجلامعة 

امل�شتجدين �شواء طاب الطب اأو طاب التخ�ش�شات الأخرى.
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اأن  ينكر  اأن  اأح���د  ي�شتطيع  ل 

احلاجة  ق�شاء  بعد  اليدين  غ�شل 

جميع  ويعتمده  و�شروري  هام  اأم��ر 

اأن  تخيل  ميكن  ف��ا  الأ���ش��خ��ا���س، 

دون  املياه  دورة  من  �شخ�س  يخرج 

وال��ت��اأك��د من  الث��ن��ت��ني  ي��دي��ه  غ�شل 

نظافتهما، ولكن ما قد ي�شدمك هو 

فقط  العامل  �شكان  ثلث  اأن  معرفة 

احلاجة  ق�شاء  بعد  اأيديهم  يغ�شلون 

واخلروج من املرحا�س.

اأث��ب��ت��ت��ه درا���ش��ة عاملية  ه���ذا م��ا 

 64 يف  �شخ�شا   62.398 �شملت 

 Worldwide بها  وقامت  دول��ة، 

 Independent Network of
املعروفة   Market Research
املتكاتفة   WIN باأحرف  اخت�شاراً 

مبجال  دويل  م�شتوى  على  جتارياً 

 Gallup موؤ�ش�شة  م��ع  الأب��ح��اث، 

العاملية ال�شهرية.

ال�شعودية  العربية  اململكة  احتلت 

 97% بن�شبة  عاملياً  الأوىل  املرتبة 

بعد  الأي��دي  غ�شل  ن�شبة  حيث  من 

احتلت  بينما  احلمام،  من  اخل��روج 

بن�شبة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ال��ب��و���ش��ن��ة 

ج��اءت  الثالثة  املرتبة  ويف   ،96%
كل من اجلزائر ولبنان وبابوا غينيا 

اجلديدة وتركيا بن�شبة 94%.

الآ�شيوية  البلدان  بع�س  وح��ازت 

%50 ومبراتب  اأقل من  على ن�شب 

متاأخرة مبا يف ذلك، كوريا اجلنوبية 

يف املرتبة 61 بن�شبة %39، واليابان 

يف املرتبة 62 بن�شبة %30، وال�شني 

يف املرتبة 63 بن�شبة 23%.

ومل يختلف احلال يف بع�س الدول 

الآ�شيوية  ال��دول  عن  كثرياً  الأوربية 

�شابقة الذكر واإن كان اأف�شل قليًا، 

فقد حازت فرن�شا املرتبة 50 بن�شبة 

بن�شبة   52 املرتبة  واإ�شبانيا   ،62%
بن�شبة   57 املرتبة  واإيطاليا   ،62%
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  واأو����ش���ح   .57%
مارك  ج��ان  الكندي  وه��و   »WIN«

اقت�شادي  كباحث  ال�شهري  ليجيه، 

البحث،  اأن  دويل،  م�شتوى  ع��ل��ى 

 One in three across وعنوانه 

 the world don’t always
اإىل  يهدف   wash their hands
اليدين  غ�شل  ع���ادة  ن�شر  ���ش��رورة 

»بطريقة �شليمة« و�شرح فوائدها ملن 

لي�شوا معتادين عليها، لي�شبح �شكان 

الأر�س اأقل عر�شة للخطر، علما اأن 

الدرا�شة اأخذت بعني العتبار احلالة 

القت�شادية وتوافر املياه يف كل بلد.

فوارق  وجود  الدرا�شة  اأثبت  كما 

املناطق اجلغرافية، حتى  مهمة بني 

اأن  القارة نف�شها، حيث ظهر  داخل 

 60% ومعهم  ال�شينيني  من   76%
من الكوريني اجلنوبيني »ل ميار�شون 

 97% اأن  اآليا، يف حني  العادة  هذه 

تلقائيا«  ميار�شونها  ال�شعوديني  من 

بينما  العامل،  ن�شبة يف  الأعلى  وهم 

الأوروب��ي��ني  اأك���ر  اليونانيني  جن��د 

غ�شا لاأيادي« ون�شبتهم 85 % يف 

اأن الأقل باأوروبا  الدرا�شة، يف حني 

 47% ون�شبتهم  الهولنديون،  ه��م 

فقط.

قــــــــــــــــرأت لك..

تناول  اأن  �شويدية  درا�شة  اأعلنت 

يومًيا،  احلليب  من  كوبني  من  اأكر 

اإىل  ت��وؤدي  قد  اعرا�س  يف  يت�شبب 

اإجراء  عقب  وذلك  الوفاة،  حدوث 

درا����ش���ة ع��ل��م��ي��ة ا���ش��ت��غ��رق��ت نحو 

ع�شرين عاًما.

ال�شويدي  الربوفي�شور  تو�شل 

 Karl م���ي���ك���ال�������ش���ون  ك���������ارل 

ع��ل��وم  ب��ق�����ش��م   Michaelsson
اجلراحة بجامعة اأوب�شال ال�شويدية 

يومًيا  احلليب  تناول  اأن  العريقة، 

من  كبرية  كميات  يحرر  اأن  ميكن 

عن�شر  وه���و  اجل���الك���ت���وز،  م����ادة 

داخل  اإنتاجه  كثافة  ت��وؤدي  �شكري 

اجل�شم، اإىل حدوث ما يعرف با�شم 

الإجهاد التاأك�شدي، ويحدث التهاباً 

اجل�شم  ت�����ش��ب��ع  ن��ت��ي��ج��ة  ب��اجل�����ش��م 

املناعي  ب��ال��ن��ظ��ام  والإخ�����ال  ب���ه، 

من  اجل�شم  تنظيف  يف  الطبيعي، 

ال�شموم  تراكم  وبالتايل  �شمومه، 

فتحدث الوفاة كنتيجة مبا�شرة.

على  بداية  الدرا�شة  اإج���راء  مت 

ومنذ  املعملية،  التجارب  حيوانات 

البداية لحت النتائج غري املب�شرة، 

حيث ماتت كل احليوانات املعملية، 

التي حقنت باجلالكتوز بكثافة، ما 

نتائج  توقع  الأث��ر يف  اأك��رب  له  ك��ان 

التجربة.

ب���ع���د ذل�����ك ب�������داأت ال���ت���ج���ارب 

جدية  اأك��ر  �شورة  تاأخذ  املعملية 

وخ����ط����ورة، وف���ت���ح ب����اب ال��ت��ط��وع 

املتعلقة  املعملية  للتجارب  للخ�شوع 

الدرا�شة  عينة  ف�شملت  بالدرا�شة، 

بلغ  املتطوعني  م��ن  �شخًما  ع���دًدا 

املرحلة  امراأة يف   61.433 قوامها 

العمرية من 39 اإىل 74 عاًما، اإىل 

املرحلة  يف  رج��ًا   45.339 جانب 

العمرية من 45 اإىل 79 عاًما، ومت 

املمتدة  بالطريقة  الدرا�شة  اإج��راء 

للفح�س  العينة  فخ�شعت  املت�شلة، 

ع�شرين  م����دار  ع��ل��ى  وال��ت��ج��ري��ب 

عدد  ت�شجيل  ومت  مت�شلة،  ع��اًم��ا 

يومًيا  احلليب  اأك��واب  تناول  مرات 

التي  الأع��وام  مدار  على  للطرفني، 

اأجريت بها الدرا�شة.

وخال التطبيقات املعملية كانت 

احلليب  بتناول  تاأثًرا  اأكر  الن�شاء 

بكثافة، وتوفيت اأكر من 15.541 

حوايل  عانت  بينما  منهن،  �شيدة 

ال��ع��ظ��ام  ه�����ش��ا���ش��ة  م��ن   17.252
وال��ك�����ش��ور لأك���ر م��ن م���رة، وك��ان 

الفخذ  عظام  يف  ك�����ش��وراً  اأك��ره��ا 

فيما  بينهن،  م��ن   4.259 ب��واق��ع 

الن�شاء  بني  الوفاة  حالت  تزايدت 

اأك��واب  ثاثة  من  اأك��ر  تناول  عند 

اأك��ر  م��ن احل��ل��ي��ب، فكانت  ي��وم��ًي��ا 

تعر�س  بينما  ح��ال��ة،   1093 م��ن 

ظهور  وهو  الرجال خلطر خمتلف 

 interleukin 6 با�شم  يعرف  ما 

اأو النرلوكن 6، وهو عن�شر يظهر 

تناول  نتيجة  اجل�شم  اأو  ال��دم  يف 

يظهر  مل  ولكنه  بكثافة،  احلليب 

لدى الن�شاء، يف فروق وا�شحة بني 

اجلن�شني.

وق������د �����ش����رح ال���ربوف���ي�������ش���ور 

خلف  الكامنة  الأ�شباب  ميكال�شون 

على  للحليب  املدمر  التاأثري  ه��ذا 

مغذ  اأن��ه  ب�شاأنه  ُع��رف  م��ا  عك�س 

وحت��ول��ه  للج�شم  وم��ت��ك��ام��ل  ق���وي 

فاأو�شح  �شر�س؛  ع��دو  اإىل  ف��ج��اأة 

الاكتوز  على  يحتوي  احلليب  اأن 

واجلالكتوز وعند تزايد ن�شبة هذه 

ال�شكريات تنتقل اإىل اجل�شم وتوؤثر 

هذه  وتعمل  اأع�شائه.  كافة  على 

عملية  حتفيز  ع��ل��ى  ال�����ش��ك��ري��ات 

عامات  وظهور  بالعمر،  التقدم 

بال�شكل  ���ش��واء  امل��ب��ك��ر  ال��ن�����ش��وج 

ي��وؤدي  اأو وظ��ائ��ف الأع�����ش��اء، م��ا 

ت�شاب  ال��ت��ي  اخل��اي��ا  ت��ل��ف  اإىل 

بكثافة  ال��ع��م��ل  نتيجة  ب��الإج��ه��اد 

ي��وؤدي  م��ا  وه��و  م��ف��اج��يء،  ب�شكل 

اإىل حدوث حالت الوفاة.

الدرا�شة  ن�شحت  النهاية  ويف 

�شافًيا  احل��ل��ي��ب  ت��ن��اول  ي��ت��م  ب���اأن 

مب��ع��دل ك���وب واح���د ع��ل��ى الأك���ر 

باأي  احلليب  ا�شتبدال  مع  يوم،  كل 

احلليب  م��ن  م�شنوع  اآخ���ر  منتج 

اأك��ر  فهو  ال��زب��ادي،  مثل  نف�شه، 

ل��ل��ج�����ش��م، حيث  وت��غ��ذي��ة  ف���ائ���دة 

بكريا مفيدة ومغذية  يحتوي على 

اجل�شم  تخلي�س  ع��ل��ى  وي�����ش��اع��د 

�شمومه. من  اأي�ًشا 

العمل  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 

احتمال  يزيد  اأغبياء  اأ�شخا�س  مع 

للمخاطر  الإن�����ش��ان  �شحة  تعر�س 

الإ�شابة  حد  اإىل  ت�شل  قد  والتي 

بنوبات قلبية قاتلة.

ج���اء ذل���ك يف درا����ش���ة اأج��راه��ا 

جلامعة  الطبي  املركز  يف  باحثون 

موؤلفة  وتقول  ال�شويد،  ليندبريغ يف 

د.  البحث  فريق  ورئي�شة  الدرا�شة 

داغمار اأندر�شون، اإن فريقها اأجرى 

م�شاب  مري�س   500 على  درا���ش��ة 

بنوبات قلبية، وتبني اأن %62 منهم 

فيزيائية  عوامل  اأي  لديهم  تكن  مل 

لاإ�شابة باجللطة، لكنهم عملوا مع 

�شعوبة  يجدون  جدا،  اأغبياء  اأنا�س 

العمل،  يف  املهمات  اأب�شط  اأداء  يف 

بعد  اأن اجللطة جاءت  اأي�شا  وتبني 

 8 ا�شتمرت  الأغ��ب��ي��اء  م��ع  مواجهة 

اإن  اأن��در���ش��ون  واأ���ش��اف��ت  �شاعات. 

اإحدى ال�شيدات اللواتي اأدخلن اإىل 

اأ�شيبت  طارئة،  بحالة  امل�شت�شفى 

م�شاعدتها  قيام  اإث��ر  قلبية  بنوبة 

جدا،  مهمة  �شرائب  اأوراق  بتمزيق 

بدل من ن�شخها، وهنالك رجل اآخر 

وهو يف  �شريعة  قلبية  بنوبة  اأ�شيب 

بالعمل  له  زميلة  قيام  بعد  مكتبه، 

بطلب �شائل الت�شحيح “التيبيك�س” 

من اأجل ت�شحيح كلمات على �شا�شة 

الكمبيوتر.

وبينت اأندر�شون اأن زماء العمل 

العمل  ي�شاعفوا  اأن  ميكن  الأغبياء 

“غالبية  وت��ق��ول  الآخ���ري���ن،  ع��ل��ى 

الذين اأجرينا الدرا�شة عليهم، كانوا 

على  وال�شفقة  ب��احل��زن  ي�شعرون 

بالتغطية  يقومون  وكانوا  الأغبياء، 

القيام  اأو  اأخطائهم  باإ�شاح  عليهم 

اإح��دى  قامت  اإذ  عنهم،  بوظائفهم 

قلبية  بنوبة  امل�شابات  ال�شيدات 

باإم�شاء اأ�شبوع كامل باإعادة �شجات 

امل��وظ��ف��ني قام  اأح���د  ال��ع��م��اء، لأن 

بو�شعها يف �شلة املهمات و�شطبها، 

تدوير  تعيد  ال�شلة  تلك  اأن  معتقدا 

باللغة  ا�شمها  بناء على  فعليا  املواد 

.”recycle bin الإجنليزية

السعوديون أكثر الشعوب غسال لأليدي

دراسة سويدية تحذر من اإلفراط في شرب الحليب

العمل مع األغبياء يزيد مخاطر اإلصابة بنوبات قلبية



هل �سبق و�أن زرت مطعماً فقط 

يقدم  �ملطعم  ه��ذ�  �أن  الع��ت��ق��ادك 

لطبق معني؟! �أ�سياًل  طعماً 

�ل��دع��اوى  �نت�سار  الح��ظ��ت  ه��ل 

�مل��ق��رون��ة ب��االأ���س��ال��ة يف �إع��الن��ات 

�الأ�سلي«,  »�لطعم  مثل  �ملطاعم؟ 

»�الأ�سلي و�سل«, »�ملذ�ق �الأ�سلي«, 

»طازج وطعمه �أ�سيل«. هل ت�ساءلت 

�الأ�سيل يختلف  �لطعم  ملاذ� مفهوم 

من �سخ�ص الآخر؟

م��ف��ه��وم �الأ����س���ال���ة ي����دور ح��ول 

�لثبات,  �جلودة,  �لتالية:  �ملفاهيم 

�ل���ع���ر�ق���ة, و�ل��ت��م��ي��ز, يف �الآون����ة 

�أنظار  حمط  �الأ�سالة  مفهوم  �أ�سبح  �الأخ��رة 

ذكر  �ملثال,  �سبيل  على  و�الأكادمييني,  �لكتاب 

�الأ���س��ال��ة  م��و���س��وع   Pine and Gilmore
ي��ري��ده  »م���ا  ع��ن��و�ن  يحمل  �ل���ذي  كتابهما  يف 

مثرة  نقطة  �الأ���س��ال��ة«  ه��و  حقا  �مل�ستهلكون 

لالهتمام وهي �أنك لو قابلت �سخ�ساً الأول مرة 

�سادق,  �أمني,  �أنا  فالن,  �أنا  »مرحبا  لك  وقال 

تتعامل  مل  الأنك  �ل�سك  ينتابك  فقد  و�أ�سيل«. 

عليه  لتحكم  فر�سة  لك  يدع  ومل  قبل  من  معه 

�إذ� كان فعاًل كما يدعي.

�ملطاعم؛  ق��ط��اع  على  ينطبق  نف�سه  �الأم���ر 

�أطباقه  ب��اأن  �الدع��اء  �ملطعم  ح��اول  كلما  لذلك 

لذلك  �لزبائن؛  ل��دى  �ل�سك  ز�د  كلما  �أ�سيلة, 

للزبائن. �أ�سالة �لطعم  يجب ترك حكم 

�إذ�ً ملاذ� يتم �لت�سويق بادعاء �الأ�سالة!

�لتي  و�لثورة  �لو��سع  �النت�سار  �أن  باعتقادي 

�ل�سنو�ت  خ��الل  �مل��ط��اع��م  ق��ط��اع  يف  ح�سلت 

�ملطاعم  بني  �ل�سديد  و�لتناف�ص  �ملا�سية  �لقليلة 

�أدت �إىل جلوء عدد من �ملطاعم 

�ملقرونة  �ل��دع��اوى  ال�ستخد�م 

ت�سويقية. كو�سيلة  باالأ�سالة 

�إن ��ستخد�م مفهوم �الأ�سالة 

حدين,  ذو  �سالح  �لت�سويق  يف 

�الأ�سالة من  �دعاء  �أن  و�ل�سبب 

�أث��ر كبر  خ��الل �الإع��الن��ات له 

يف رفع �سقف توقعات �لعمالء؛ 

�لتجربة  تكون  عندما  وبالتايل 

�ل�سقف,  ذل��ك  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  ال 

�سلباً على ر�سا  ذلك  يوؤثر  فقد 

�أخرى  مرة  عودته  ونية  �لعميل 

�ملطعم. لنف�ص 

و�الأمر ال يتوقف هنا, بل �أثبتت �لدر��سات �أن 

�ل�سلبي  �ل�سفهي  �لت�سويق  بعملية  يقوم  �لزبون 

عدد  بفقد�ن  يت�سبب  قد  �ملطعم؛ مما  ذلك  عن 

ج��د�ً  �ملهم  م��ن  لذلك  �ملحتملني,  �لزبائن  م��ن 

تلك  �سحة  م��ن  �لتاأكد  �ملطاعم  �أ�سحاب  م��ن 

�لدعاوى.

الختالف  �لنا�ص  بني  �الأ�سالة  مفهوم  يختلف 

جت��ارب��ه��م �ل�����س��اب��ق��ة, ث��ق��اف��ات��ه��م, و�أع��م��اره��م, 

ذهبا  �سخ�سني  جت��د  �أن  �ملمكن  م��ن  وبالتايل 

ولكن  �ل��ط��ع��ام,  نف�ص  وت��ن��اوال  �مل��ط��ع��م  لنف�ص 

�لطعم خمتلفة. �أ�سالة  �أحكامهما عن 

�ملطعم  �أن  �أعتقد  �سخ�سية,  نظر  وجهة  من 

الأن  يحتاج  ال  �أ�سياًل  مذ�قاً  فعاًل  يقدم  �ل��ذي 

يخرب �لزبائن بذلك؛ الأن �لزبون هو من �سيحكم 

�لتجربة و�لتجربة فقط!   من خالل 

�أ�ستاذ �إد�رة �ل�سيافة �مل�ساعد

كلية �ل�سياحة و�الآثار

�ل�سناعات  تطوير  ب��رن��ام��ج  م��ع  متا�سًيا 

�أطلقه  �لذي  �للوج�ستية,  و�خلدمات  �لوطنية 

�سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ر  �لعهد  ويل  �سمو 

للعلوم  موؤخًر�, قامت مدينة �مللك عبد�لعزيز 

�ل�سناعية  �لثورة  �سناعات  بتبني  و�لتقنية 

يف  �لتقنية  متكني  �إىل  تهدف  �لتي  �لر�بعة, 

من  �ال�ستفادة  وميكن  �لقطاعات,  خمتلف 

و�ستدفع  دفعت  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات  هذه 

يف  �الأم��ام  �إىل  �الإلكرتوين  و�لتدريب  �لتعليم 

 Horizon« وت�سمى  �ل��ق��ادم��ة,  �ل�����س��ن��و�ت 

Technology« و�أهمها:
:»Virtual Reality« لو�قع �الفرت��سي� -

�لتعامل  م��ن  �ل��ف��رد  ن  متكِّ متطوِّرة  تقنيَّة 

على  تقوم  �سبه حقيقية,  �أو  بيئة خيالية,  مع 

�إلكرتونية  وبيئة  �لفرد  بني  �ملحاكاة  �أ�سا�ص 

مو�قف  بناء  خاللها  من  يتم  �الأبعاد,  ثالثية 

بهدف �ال�ستفادة منها يف �لعملية �لتدريبية.

ب��اأن��ه  ل��ه  و���س��ف  و�أول   »VR« يخت�سر 

�لفر�غية  �لبيانات  مع  �لتفاعل  تطبيق ميكنه 

حماكاة  ب��اأن��ه  ف  وي��ع��رَّ �حلقيقي,  �ل��وق��ت  يف 

�إلكرتونياً, مما ميكن تفاعل  للو�قع �حلقيقي 

�لبيئة  هذه  د�خل  و�إبحاره  و�نغما�سه,  �ملتعلِّم 

و�الأجهزة  �الأدو�ت  با�ستخد�م  �الإلكرتونية, 

�خلا�سة بذلك, ووفًقا خلطو�ت حمددة.

�أنه  يف  وفائدة  �أهمية  �الفرت��سي  وللو�قع 

يوفر �لنفقات �لكبرة �لتي تنفق يف �لتدريب 

من  تقلِّل  �لتي  �حلقيقية  �لنظم  خ��الل  م��ن 

بالن�سبة  م��ث��رة  بيئة  يخلق  كما  �مل��خ��اط��ر, 

بالوقت  �مل��ت��درب  يتحكم  حيث  للم�ستخدم, 

مبرونة �سديدة عند �لقيام بالتدريب, وي�سهم 

يف �كت�ساف �الأخطاء.

 Augmented« ز  �مل����ع����زَّ �ل����و�ق����ع   -

:»Reality
�لبحث  على  �لتقنية   »AR« فكرة  تعتمد 

�حلقيقي,  �ل��و�ق��ع  يف  معينة  ع��الم��ات  ع��ن 

�لعن�سر  باإظهار  ويقوم  �لنظام,  عليها  يتعرف 

�أو  متحركة  »كر�سوم  لها  �ملنا�سب  �الفرت��سي 

ن�ص �أو فيديو ... �إلخ«, و�لذي يكون مت حفظه 

�لربجميات  كل  تقوم  لذلك  م�سبًقا؛  وتخزينه 

تقنية  بو��سطة  �إنتاجها  مت  �لتي  �ال�ستهالكية 

�لهاتف  ك��ام��ر�  با�ستخد�م  �مل��ع��زز  �ل��و�ق��ع 

�لو�قع  لروؤية  �للوحي,  �لكمبيوتر  �أو  �ملحمول, 

مطلوب  ه��و  مل��ا  تبًعا  حتليله  ث��م  �خل��ارج��ي, 

�لعنا�سر  دم��ج  على  و�لعمل  �ل��ربن��ام��ج,  م��ن 

�الفرت��سية به.

ومن �أهم مميز�ته �أنه ينمي مهار�ت �لتفكر 

و�ملهار�ت  و�الإبد�عي  و�ال�ستداليل  �لب�سري 

كما  و�ل��ت�����س��ارك,  �لتفاعل  وي��دع��م  �لتقنية, 

يدعم �لتعلُّم �لفردي و�جلماعي, وبيئة �لتعلُّم 

�الإيجابي  و�الجت��اه  �لد�فعية  ويزيد  �لن�سط, 

��سرتجاع  وي�سهل  �لتقنية,  ��ستخد�م  نحو 

حيث  م��ن  بفاعليته  مي��ت��از  كما  �مل��ع��ل��وم��ات, 

�لتكلفة, وقابليته للتو�سع ب�سهولة.

 Artificial« �ال���س��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء   -

:»Intelligence
على  معني  نظام  ق��درة  باأنه   »AI« يعرف 

قو�عد  و��ستنباط  خارجية,  بيانات  حتليل 

�لقو�عد,  معرفية جديدة منها, وتكييف هذه 

و��ستخد�مها لتحقيق �أهد�ف ومهام جديدة.

�ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  ��ستخد�م  مييز  وم��ا 

مهارة  زي���ادة  على  ي�ساعد  �أن��ه  �لتدريب  يف 

عن  له  �لقيادي  �مل�ستوى  و�رت��ف��اع  �مل��ت��درب, 

وزيادة   »Self Pacing« نف�سه  تعليم  طريق 

من  للمتدرب,  و�لتخيلية  �البتكارية  �لقدرة 

 Authoring« �لتاأليف  بر�مج  نظم  خ��الل 

System« و��ستخد�م �سبكة �لداللة �ملعرفية 
.»Semantic Knowledge Network«

�إن تبني نظم وتطبيقات »AI« يف �ملجاالت 

و�لتعليمي  �الق��ت�����س��ادي  وم��ن��ه��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة, 

و�لتدريبي له �لعديد من �ملميز�ت و�لتد�عيات 

وزيادة  �لتنبوؤ,  دقة  من  يوفره  مبا  �الإيجابية, 

�الإنتاجية, وكفاءة �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية, حيث 

تعمل هذه �لتقنيات على حتفيز نتيجة حت�سني 

جودة �ملنتجات و�خلدمات ومالءمتها.

 Business« �الأع������م������ال  ذك��������اء   -

:»Intelligence
من   »BI« �الأع���م���ال  ذك���اء  ق����در�ت  تعترب 

�الإجن��از  �آل��ي��ات  لتعرف  �ل�سرورية  �الأنظمة 

�إمكانية  تعزز  �لتي  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�لعمل, 

�الإ�سرت�تيجي  للتوجه  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 

للمنظمات.

وتربز �أهميَّة نظم ذكاء �الأعمال من خالل 

ذكاء  يعمل  للمقايي�ص,  �مل�ستندة  �الإد�رة  دعم 

�لبيانات,  �النحر�فات يف  �إلغاء  �الأعمال على 

�سة  وميكن حتقيق �لتكامل مل�سادر بيانات �ملوؤ�سَّ

بتتبعها من لو�ئح �جلد�ول.

�إذ  �لعاملني  كفاءة  تطوير  كذلك من خالل 

يزود �لنظام بالبيانات �حلديثة و�لدقيقة �لتي 

متكن من حتديد �ملو�رد �ملهمة, وتقليل �لعدد 

�لكامل  �لتحديث  عرب  �ملهام  الأد�ء  �ملطلوب 

لالئحة �جلد�ول, وكذلك حت�سني �إد�رة �ملو�رد 

 Human« لب�سريَّة �إذ هنالك م�سطلح ي�سمى�

 Resource Business Intelligence
يف  �الأع��م��ال  ذك���اء  �أدو�ت  ويعني   »HRBI
 BI �ل�  �أدو�ت  �لب�سريَّة. فتمكن  �ملو�رد  جمال 

و��ستخر�ج  �لتحليالت,  من  �لعديد  عمل  من 

وتقييم  فني,  للموظَّ بالن�سبة  كثرة  معلومات 

قيا�ص  موؤ�سر�ت  من  �لعديد  وعمل  �أد�ئ��ه��م, 

�أد�ء  ومقارنة  يومي,  ب�سكل   »KPI« �الأد�ء 

فني يف �الأق�سام وبني �الأق�سام, و�حلفاظ  �ملوظَّ

فني »Retention«, �إ�سافة التخاذ   على �ملوظَّ

�لعمل,  عمليات  حت�سني  �الأف�سل,  �لقر�ر�ت 

معلومات �أكرث, توفر وقت �مل�ستخدمني, دعم 

وحتقيق �أهد�ف �لعمل �الإ�سرت�تيجيَّة.

:»Big Data« لبيانات �ل�سخمة� -

�لتي  و�لتقنيات  �الأدو�ت  من  �لعديد  يوجد 

مثل:  �ل��ك��ب��رة,  �لبيانات  لتحليل  ت�ستخدم 

 Hadoop, Map Reduce, HPCC
�لبيانات  مع  تتعامل  �لتي  �الأدو�ت  وتتكوَّن 

�ل�سخمة من ثالثة �أجز�ء رئي�سة, هي: �أدو�ت 

 ,»Data Mining« �لبيانات  عن  �لتنقيب 

و�أدو�ت �لتحليل »Data Analysis« و�أخًر� 

.»Dashboard« أدو�ت عر�ص �لنتائج�

�ل�����س��خ��م��ة يف  �ل��ب��ي��ان��ات  ����س��ت��خ��د�م  �إن 

بالذ�ت  �لب�سرية  �مل��و�رد  و�إد�ر�ت  �ملوؤ�س�سات 

حيث  �ل��ب��ي��ان��ات,  لكمية  ن��ظ��ر�  ج����ًد�؛  م��ه��م 

ت�ساعد �ملديرين و�ملوؤ�س�سات يف حتليل �لنتائج 

و�لتنبوؤ  �الأو����س���اط,  خمتلف  م��ن  �ل�����س��ادرة 

تزيل  تغير�ت  ب��اإج��ر�ء  و�لقيام  بالتوجهات, 

�أد�ء  تقرير  �إن�ساء  يف  ت�سهم  �أي�سا  �لعقبات, 

فني,  للموظفني, وحت�سني عملية �لتدريب �ملوظَّ

�لقر�ر,  �سنع  عمليات  �إىل حت�سني  باالإ�سافة 

مما يحتم على �لقادة �لتدرب على �لتعامل مع 

�لبيانات �ل�سخمة وقر�ءتها وحتليل �لنتائج.

 Internet of things« إنرتنت �الأ�سياء� -

:»IOT
هي جمموعة من �لتقنيات �لتي متكن من 

تو�سيل خمتلف �الأجهزة باالإنرتنت ويرمز لها 

ن �الإن�سان من �لتو��سل  �خت�سار� ب IOT. متكِّ

و�لتفاعل مع �الأجهزة و�الأدو�ت ح�سب رغبته 

وخلدمته, دون �حلاجة �إىل �لتو�جد يف وقت 

من خالل  ذل��ك  ويتم  مكان حم��دد,  �أو  معني 

�لبيانات  »�الأ�سياء« مب�ستودعات  هذه  �رتباط 

هجينة  �سبكات  �سمن  �ل�سحابية,  و�خلدمات 

�إنرتنت  »�سبكة  ت�سمى  و�لتي  �ل�سرعة,  فائقة 

�الأ�سياء«.

وت�سر �لعديد من �لدر��سات �إىل �أهمية دور 

من�سات �إنرتنت �الأ�سياء لرفع كفاءة �لعاملني 

�لتطور�ت  متطلبات  ملو�كبة  باملوؤ�س�سات؛ 

ميكن  �لتي  و�خلدمات  و�لتكنولوجيا  �لتقنية 

�أن توفرها �ملوؤ�س�سات, من خالل متك�ينهم من 

من�وذج  وخل�ق  �الأجه�زة,  بني  �لر�سائل  تب�ادل 

�س�حابة �الأ�س�ياء »CoT« �لتي ت�سجعهم على 

وتوفر  �مل�ستقبل,  يف  �ملتطورة  �لتقنيات  تعلُّم 

للتفاعل  و�ملتدرب  �ملدرب  من  لكل  �آمنة  بيئة 

فيما بينهما.

وميكن �ال�ستفادة من تطبيقات هذه �لتقنية 

�الإل��ك��رتوين  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  منظومة  يف 

لنا  تتيحه  م��ا  خ��الل  م��ن  و�مل��وظ��ف��ني,  للقادة 

تعليمية  بيئ�ة  ت�وفر  على  تعمل  مرون�ة  م�ن 

نحو  على  �لتقنية  فيها  مت��ار���ص  وتدريبية, 

ن من حت�سني عملية �لتدريب, حيث ت�وفر  ميكِّ

للقادة,  ومرن�ة  غنية  من�س�ة  �الأ�س�ياء  �إنرتن�ت 

�سو�ء لال�ستك�ساف �أو �لتقدم من خالل ت�سوير 

للمتدربني  كما  �ملوؤ�س�سة,  لبيئة  �لعامة  �حلياة 

�النخر�ط  �ملوؤ�س�سة  يف  و�لعاملني  و�ملدربني 

م�ستوى  على  �سو�ء  ذكي,  تدريبي  يف جمتمع 

تبادل  م�ستوى  على  �أو  �الإد�رة,  �أو  �لتدريب, 

�ملوؤ�س�س�ة,  يف  �ملعني�ني  �أو�ساط  بني  �خلرب�ت 

�خل��رب�ت  وت��ب��ادل  و�لت�سارك  �لتعاون  وك��ذ� 

�الأكرث تفاعاًل عرب �سبكة �الإنرتنت, مما يعزز 

من �لقدرة ع�لى �تخ�اذ �لق�ر�ر�ت.

د. �أماين بنت �أحمد �لبابطني

يف  يعي�ص  �ل��ي��وم  �الإن�����س��ان  �سار 

�لذكاء  تقنيات  عليه  ت�سيطر  عامل 

يف  توؤثر  �أ�سبحت  �لتي  �ل�سناعي, 

�ل�سخ�سية  �حلياة  جو�نب  خمتلف 

و�الج���ت���م���اع���ي���ة و�الق���ت�������س���ادي���ة 

و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة, وب��ذل��ك 

�أ���س��ب��ح��ت �ل��ب�����س��ري��ة ت��ع��ي�����ص يف 

�لذكاء  »حقبة  ه��ي  ج��دي��دة  حقبة 

�ل�سناعي«, فثورة �لذكاء �ل�سناعي 

ي��وم,  ور�ء  ي��وم��ا  ن��ف��وذه��ا  ي����زد�د 

كل  ويف  حياتنا,  توغلها يف  وي��زد�د 

�ملجاالت.

ه���ي���م���ن م�����س��ط��ل��ح »�ل�����ث�����ورة 

�لكتابة  على  �لر�بعة«  �ل�سناعية 

تتحدث  �لتي  و�الإعالمية  �لعلمية 

عن �لذكاء �ل�سناعي.

ظهرت  �الأوىل  �ل�سناعية  �لثورة 

م��ع �مل��ح��رك �ل��ب��خ��اري, و�ل��ث��ورة 

�ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ظ��ه��رت مع 

�ل��ث��ورة  �أم���ا  �لكهربائية,  �ل��ط��اق��ة 

ظهرت  ف��ق��د  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�سناعية 

�حلديثة,  �لتكنولوجيا  با�ستعمال 

منتدى  �أع��ل��ن  2016م  ع���ام  ويف 

حقبة  دخلت  �لب�سرية  �أن  د�فو�ص 

حيث  �ل��ر�ب��ع��ة,  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة 

�ندجمت خمتلف �لتقنيات, و�أ�سبح 

�الآالت  �إك�ساب  قادر� على  �الإن�سان 

�لذكاء لتقوم مبهام حيوية يف حياة 

حياة  ف��اإن  �لثورة  وبهذه  �الإن�سان, 

�الإن�سان على و�سك �لتغر �جلذري 

خالل عقود قليلة, و�ستكون �لعقود 

زمنية  حقبة  �إىل  منتمية  �ملن�سرمة 

�ليوم  �الإن�����س��ان  وي�سبح  خمتلفة, 

خم�سرما بني حقبتني �سناعيتني. 

�لذكاء  يكون  �أن  غ��رو  ال  لذلك 

بل  دويل,  �هتمام  حمل  �ل�سناعي 

�لقومي  �الأم���ن  م��ن  ج���زء�  ي�سبح 

ل��ل��دول �ل��ك��ربى, �ل��ت��ي ت��ري��د �أخ��ذ 

�ل�سناعية  �حلقبة  �إىل  عبور  جو�ز 

�لر�بعة.

�لعربية  �ململكة  �ه��ت��م��ت  وق���د 

�أميا  �ل�سناعي  بالذكاء  �ل�سعودية 

ملكي  ب��اأم��ر  و�أن�������س���اأت  �ه��ت��م��ام, 

و�لذكاء  للبيانات  �ل�سعودية  �لهيئة 

�ال���س��ط��ن��اع��ي »����س���د�ي���ا«, وق��د 

�أعلى  على  �اله��ت��م��ام  ه��ذ�  جتلى 

ويل  �سمو  ل�سان  على  �مل�ستويات, 

يف  نعي�ص  »نحن  قال:  حني  �لعهد, 

و�لتقنيات  �لعلمية  �البتكار�ت  زمن 

غ��ر �مل�����س��ب��وق��ة و�آف�����اق من��و غر 

�لتقنيات  لهذه  وميكن  حم���دودة, 

�ال�سطناعي  �لذكاء  مثل  �جلديدة 

و�إن���رتن���ت �الأ����س���ي���اء يف ح���ال مت 

�أن  �الأمثل  �لنحو  على  ��ستخد�مها 

�مل�سار  م��ن  �لكثر  �ل��ع��امل  جت��ّن��ب 

�لفو�ئد  من  �لكثر  للعامل  وجتلب 

�ل�سخمة«.

م�����ن ه�������ذ� �مل���ن���ط���ل���ق ت��ب��ن��ت 

قمة  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة 

�ل�سناعي,  للذكاء  �سنوية  عاملية 

جمعاء,  �لب�سرية  خلر  وت�سخرها 

�ململكة  جتعل  �سامية  ر�سالة  وهي 

يف م�ساف �لدول �ملتقدمة, وتبوئها 

قيادة ��سرت�تيجية يف جمال �لذكاء 

�لعاملي,  �مل�ستوى  على  �ل�سناعي, 

ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا ب��ي��ت خ���ربة دول��ي��ة, 

فدولتنا موؤهلة الأن تكون قبلة �لعامل 

يف �لذكاء �ل�سناعي, فلدينا �الإر�دة 

و�لعزمية, و�لروؤية, و�ال�سرت�تيجية, 

بنى حتتية,  م��ن  ذل��ك  ي��خ��دم  وم��ا 

وق��ي��ادة حكيمة  ب�����س��ري��ة,  وم����و�رد 

ذ�ت روؤية و��سحة للم�ستقبل, توؤكد 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  جاهزية 

على  �ملبني  �ملعرفة  �قت�ساد  لقيادة 

�ل�سناعي. �لذكاء 

وفر�ص �لرهان يف هذ� �مل�ستقبل 

�إمن������ا ه����و �ل���ط���ال���ب و�ل���ب���اح���ث 

�ل�سعودي, يف �جلامعات وموؤ�س�سات 

ذلك  قبل  ب��ل  �ل�سعودية,  �لبحث 

يف �مل���د�ر����ص, و�ل��ت��ه��ي��ئ��ة �مل��ب��ك��رة 

نحو  �لتوجه  يف  وطالباتنا  لطالبنا 

يف  و��ستثماره  �ل�سناعي,  �ل��ذك��اء 

ودعمها,  �حلياة,  جو�نب  خمتلف 

�ملدجمة  �لتعليمية  �لبيئة  وتهيئة 

�لذكاء  وحتويل  �ل�سناعي,  بالذكاء 

كل  يف  عامة  ثقافة  �إىل  �ل�سناعي 

موؤ�س�سة, بل ويف كل بيت. 
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ادعاء األصالة في قطاع المطاعم

التقنيات الحديثة للتدريب اإللكتروني

جواز العبور إلى حقبة الذكاء الصناعي

د. عادل المكينزي

الجامعات و التحول 
نحو اقتصاد المعرفة

�إذ  �ملعرفة  �ليوم يف ع�سر  نعي�ص 

�الأ�سا�سية  �الإنتاج  لَبنات  �لعلم  ميثل 

و�لقوة �لد�فعة الإنتاج �لرثوة و�ملحرك 

يف  �الق��ت�����س��ادي  للنمو  �ل��رئ��ي�����س��ي 

�أ�سبح  حيث  �ل��ق��ط��اع��ات,  خمتلف 

منوه  يف  �ع��ت��م��اًد�  �أك���رث  �القت�ساد 

على جتميع و�إنتاج وتوزيع وتوظيف 

ر�أ�ص  با�ستخد�م  و�ملعرفة  �ملعلومات 

وقت  �أي  م��ن  �أك���رث  �لب�سري  �مل���ال 

تن�سب  ال  �ملعرفية  �ل���رثوة  م�سى. 

كثرة,  ومنابعها  وترت�كم  ت��زد�د  بل 

وم�سادرها متجددة, وجميعها تدور 

حول نتاج �لذهن و�لعقل �لب�سري, ويف 

ظل حتول �القت�ساد �لعاملي, خطت 

�لتحول  نحو  ثابتة  خطو�ت  �ململكة 

القت�ساد معريف بعيًد� عن �القت�ساد 

�لنفطي, و�هتمت باملوؤ�س�سات �لعلمية 

وتفعيل  �لعلمية  �الأب���ح���اث  ودع���م 

كمحرك  و�لتطوير  �لبحث  عمليات 

للتغر و�لتنمية وتوفر �لبنية �لتحتية 

�لتي تدعم ��ستغالل قدر�ت ومو�هب 

و�عتماد  �ملوؤهلة  �لب�سرية  �ل��ك��و�در 

�لتعليم و�لتدريب �مل�ستمرين ملختلف 

�مل��ج��االت.  وع��ل��ى ���س��وء م��ا �سبق, 

�لرئي�سي  �مل��ح��رك  �جلامعات  تعد 

بناء  ت�����س��اه��م يف  ك��م��ا  ل��الب��ت��ك��ار, 

جمتمع �ملعرفة وت�سجع �الكت�سافات 

�ملو�رد  وتنمية  �لعلمية  و�البتكار�ت 

�لبحث  مر�كز  خ��الل  من  �لب�سرية 

�لعلمي و�لو�حات �لعلمية و�لتقنية.

و�ساهمت جامعة �مللك �سعود يف 

�لتحول  نحو  �لدولة  توجه  مو�كبة 

تاأ�سي�ص  القت�ساد معريف من خالل 

�ل����ذر�ع  �ل���ري���ا����ص,  و�دي  ���س��رك��ة 

�سعود,  �مللك  جلامعة  �ال�ستثماري 

لدعم تبني ثقافة �البتكار وت�سجيع 

�إمكانات  و��ستثمار  �الأعمال  ري��ادة 

�ململكة �لبحثية و�إد�رة �ال�ستثمار�ت 

يف قطاعات �ملعرفة.

مها �حلربي

�سركة و�دي �لريا�ص



لحظات متفرقة
ما �حلياة �إال حلظات متفرقة، 

تتاأرجح بني �سعادة وحزن، وفوز 

وخ�سارة، و�سفاء ومر�ض، وعطاء 

و�أخذ، وحكمة وندم.

�سو�ء  حلظة  الأي  ُمطلق  ال 

كانت �سعيدة �أو حزينة، كل �سيء 

هكذ�  موؤقتة،  فتترة  عن  عبارة 

هتتي �حلتتيتتاة �لتتدنتتيتتا ويتتجتتب �أن 

نعيها جيد�ً.

فلذلك يجب �أن ن�سنع �ل�سالم 

بد�خلنا ونتحكم مب�ساعرنا جتاه 

�أو حمنة منر  متتوؤملتتة  كتتل حلظة 

نتو�زن يف  �أن  �أي�ساً  ويجب  بها، 

ياأخذنا  ال  لكي  �لفرح  حلظات 

�أفعال  �إىل  �لطاغي  �لفرح  هذ� 

نندم عليها م�ستقباًل. 

و�لفعل  �سهل  د�ئماً  �حلديث 

ال  �حلتتكتتمتتة  الأن  جتتتتد�ً،  �سعب 

ميتلكها �إال قلة قليلة من �لب�سر، 

يطلقها  �لتي  �حلكم  �أجمل  فما 

�سعده  حلتتظتتات  يف  �الإنتتت�تتتستتتان 

باإميانه  فخور�ً  فتجده  وفرحه 

وبقوة �سربه وعند �أول عرثة �أو 

�إن�ساناً  م�سيبة حتل عليه جتده 

�أن يخ�سر حياته  يائ�ساً م�ستعد�ً 

مقابل عدم قدرته على �ل�سرب، 

وذكتتتترت »�إنتت�تتستتان يتتائتت�تتض« ومل 

�أذكر »�إن�سان حزين« الإن �حلزن 

من  �لياأ�ض  لكن  ب�سرية  طبيعة 

�سنع �الإن�سان لنف�سه.

مع�سلة  يف  �أفتتكتتر  وعتتنتتدمتتا 

يِع  مل  �أنتته  يف  �أجتتدهتتا  �الإن�سان 

عن  عبارة  �لدنيا  �أن  �الآن  حتى 

طبيعة  �أ�تتتستتتاًل  فتتهتتذه  �ختتتتتبتتار 

�حلياة وديدنها.

�لدنيا؟  مع  نتعامل  كيف  �إذ�ً 

على كل �إن�سان منا �أن يعي جيد�ً 

�إىل  حتتاج  �ختبار،  �حلياة  �أن 

وعندما  �سبور،  �سلب  �إن�سان 

�ستعي�ض  حتتتتتتاجتته  متتا  تعطيها 

�أبدية  و�تتستتعتتادة  د�ختتلتتي  ب�سالم 

�أن  يجب  �لتتتتتي  �حلكمة  وهتتتذه 

ي�سل �إليها �الإن�سان �ملوؤمن.

ختتتتتتتامتتتاً، �لتتتكتتتل �تتستترحتتل، 

وتبقى  �ملتتال،  �لنا�ض،  �مل�ساعر، 

نهاية  رفيقتك حتى  نف�سك هي 

حافظ  لذلك  وقيامتها،  �لدنيا 

و�رفتتعتتهتتا  جتتيتتد�ً  نف�سك  عتتلتتى 

�ل�سرب  عرب  يوؤملها،  ما  كل  عن 

�لتتدنتتيتتا مرحلة  بتتتاأن  وتتتذكتترهتتا 

ق�سرة.

رغد �حلربي

كلية �د�رة �الأعمال - �قت�ساد

gmail.com@Rasahaal
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ت�سدر عن ق�سم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�ل�سابق  �ملتتقتتال  يف  ��ستعر�سنا   

وتعيني  �الأمتتتتنتتتتاء،  هتتيتتكتتلتتة جمتتلتت�تتض 

�الخت�سا�سات  وبع�ض  �الأعتت�تتستتاء، 

�جلتتزء  هتتذ�  يف  و�سرنكز  للمجل�ض، 

على �الخت�سا�سات �جلديدة ملجل�ض 

�الأمناء، و�ملتمثلة فيما يلي:

�لتنظيمي  و�لدليل  �لهيكل  �إقتتر�ر 

�عتماده،  يعني  و�قتتتتر�ره  للجامعة، 

وكانت كل �لهياكل �لتنظيمية يف �لدولة 

تُر�سل للجنة �لعليا لال�سطالح �الإد�ري 

�ملخت�سة بذلك العتمادها، وبعد �إلغاء 

�للجنة ُمنح جمل�ض �الأمناء �سالحية 

للجامعة،  �لتنظيمي  �لهيكل  �عتماد 

�إقتتر�ر �لدليل �لتنظيمي لها،  وكذلك 

مرة  يُعتمد  �لهيكل  �أن  �ملعروف  ومن 

و�حدة، ثم تعمل �جلامعة وفقاً لذلك 

فتتاإن  �حلتتتايل  �لتتو�تتستتع  ويف  �لهيكل، 

�جلامعة لديها هيكل �إد�ري تنظيمي 

معتمد، وتبقى �لدليل �لتنظيمي ليتم 

عر�سه على جمل�ض �الأمناء. 

�أهم �خت�سا�ض ملجل�ض �الأمناء هو 

و�لتاأكد من حتقق  �جلامعة،  حوكمة 

و�أهد�فها،  ور�سالتها  �جلامعة  روؤيتتة 

�أعمال  مر�قبة  تن�سب يف  و�حلوكمة 

�إد�رة �جلامعة، ومتابعة م�ستوى �الأد�ء 

لت�سمن حتقيق روؤية ور�سالة �جلامعة، 

و�لتاأكد من ��ستخد�م مو�رد �جلامعة 

�لكثرة لتحقيق تلك �الأهد�ف.

وتتتعتتتتتمتتد �حلتتوكتتمتتة عتتلتتى متتبتتادئ 

�أ�تتستتا�تتستتيتتة هتتتي �لتت�تتستتفتتافتتيتتة وتتتركتتز 

�لتتقتتر�ر�ت،  �تخاذ  يف  �لو�سوح  على 

تتحملها  �أن  يجب  �لتي  و�مل�سوؤولية 

نتيجة  �جلتتامتتعتتة  يف  �لعليا  �الإد�رة 

عن  و�مل�ساءلة  الأعمالها،  ممار�ستها 

نتائج �لقر�ر�ت �لتي تتخذها، خا�سة 

تلك �لتي قد تكلف �جلامعة خ�سائر 

مادية �أو حتى معنوية، و�لعد�لة وتركز 

على عدم �ملحاباة يف �تخاذ �لقر�ر�ت 

د�خل �جلامعة، و�ختيار �الأكفاأ ولي�ض 

من نعرفه، ومنح جميع �لكفاء�ت يف 

�لفر�ض  يف  عادلة  م�ساو�ة  �جلامعة 

�الأكتتادميتتيتتة و�الإد�ريتتتتتتة �ملتتتتتاحتتة يف 

�جلامعة، �سو�ًء كانت �سغل منا�سب، 

�أو ح�سور موؤمتر�ت، �أم منح جو�ئز، 

�أو خالفها.  

ملجل�ض  �حلوكمة  �خت�سا�ض  يثر 

وهي  بالبحث،  جديرة  نقطة  �الأمناء 

متتع جمل�ض �سوؤون �جلامعات يف �ملادة 

�ل�سابعة بند »11« بنف�ض �الخت�سا�ض: 

�جلتتامتتعتتات  �أد�ء  وتتتقتتومي  »حتتوكتتمتتة 

�أكادمييًّا و�إد�ريًّا وماليًّا«.

جمل�ض  �أن  �لن�سني  بتتني  �لتتفتترق 

�الأمناء يخت�ض بجامعة و�حدة فقط، 

�جلتتامتتعتتات  �تتتستتتوؤون  جمتتلتت�تتض  بينما 

كلها،  �جلتتامتتعتتات  بحوكمة  يخت�ض 

كانت  و�إن  �حلتتوكتتمتتة،  نف�ض  ولكنها 

مف�سلة يف ن�ض �ملادة 

�ل�سابعة: »تقومي �أد�ء 

�أكادمييًّا  �جلامعات 

و�إد�ريًّتتا وماليًّا«. فهل 

حوكمة  �أمتتتتام  نتتحتتن 

و�حتتتتتتتدة متتقتت�تتستتومتتة 

�أم  بتتني �ملتتجتتلتت�تتستتني، 

م�ستقلتني  حوكمتني 

ملجل�سني م�ستقلني.

�أن  �سك  متتن  ومتتا 

�تتستتوؤون  قتتتوة جمل�ض 

�جلتتتامتتتعتتتات �أقتتتتوى 

و�أعتتتتظتتتتم متتتتن قتتتوة 

جمل�ض �الأمناء، ولذ� 

تثر هذه �لن�سو�ض غمو�ساً ي�ستحق 

�لو�سوح.

هناك عدة فر�سيات؛ �إما �أن تعتمد 

جمل�ض  �خت�سا�ض  على  �جلامعات 

�الأمناء باحلوكمة، وهذ� �الأخر يرفع 

�جلامعات  �تتستتوؤون  ملجل�ض  تتتقتتاريتتره 

عنها، وبالتايل يكتفي جمل�ض �سوؤون 

�جلامعات بذلك، ولي�ض له �إال �أن يثر 

جمل�ض  تقارير  على  مالحظات  �أي 

�الأمناء.

و�لفر�سية �لثانية �أن كل جمل�ض كما 

�أ�سلفنا م�ستقل، ال عالقة له باالآخر، 

�جلامعة  يطلب من  منهما  كل  ولتتذ� 

حتقيق قو�عد �حلوكمة، وقد يُدخل 

هذ� �الأمتتر �جلامعة يف تعار�ض بني 

�ل�سالحيات، و�لطلبات للمجل�سني. 

ملجل�ض  �لثاين  �ملهم  �الخت�سا�ض 

�الأمناء �ملو�فقة على تاأ�سي�ض �ل�سركات 

دخول  �أو  تاأ�سي�سها  يف  �مل�ساركة  �أو 

�جلامعة فيها �سريًكا �أو م�ساهًما وذلك 

وفًقا لالإجر�ء�ت �لنظامية، وتاأ�سي�ض 

�ل�سركات يف �لبيئة �جلامعية �لدولية 

�إجر�ء روتيني، لكنه بد�أ يف جامعاتنا 

بعد �أن طلب مدير �جلامعة �ل�سابق 

�لعثمان من  �لدكتور عبد�هلل  معايل 

�إن�ساء  على  �ملو�فقة  �ل�سامي  �ملقام 

�ملتتو�فتتقتتة،  فتمت  للجامعة،  �سركة 

و�سدرت ثالثة مر��سيم ملكية باإن�ساء 

�سعود،  �ملتتلتتك  �تتستتركتتات يف جتتامتتعتتة 

وجامعة �مللك فهد للبرول و�ملعادن، 

وجامعة �مللك عبد�لعزيز.

هذه  حققته  �لتتذي  للنجاح  نظر�ً 

�ل�سركات وما تفرع عنها تبنى نظام 

�جلامعات �جلديد مبد�أ �ال�ستمر�ر يف 

�إن�ساء �ل�سركات يف �جلامعات، خا�سة 

حتقيق  وكذلك  �ال�ستثمار،  مبد�أ  �أن 

روؤية �ململكة 2030، و�لتي تعتمد يف 

جزء منها على �ال�ستثمار حتث على 

ذلك.

�ملتتو�فتتقتتة على  ويُفهم متتن عتتبتتارة 

�إد�رة  تتقدم  �أن  �ل�سركات  تاأ�سي�ض 

�سركة  لتاأ�سي�ض  باقر�حها  �جلامعة 

مت�سمنة  متتا،  لهدف 

متتتتت�تتتتتستتتتتروع نتتتظتتتام 

ما  وكتتتل  تاأ�سي�سها، 

ودور  بتتتهتتتا،  يتتتتتعتتلتتق 

جمتتتلتتت�تتتض �الأمتتتتتنتتتتتاء 

�لرف�ض  �أو  �ملو�فقة 

على ذلك �القر�ح. 

�خت�سا�ض  ومتتتن 

جمتتتالتتت�تتتض �الأمتتتتنتتتتاء 

تتت�تتستتكتتيتتل �ملتتجتتلتت�تتض 

�لتتدويل  �ال�ست�ساري 

لتتلتتجتتامتتعتتة وحتتتديتتد 

وو�سع  �خت�سا�ساته 

قتتتتتتو�عتتتتتتد عتتتمتتتلتتته، 

�أي�ساً  و�ملجال�ض �ال�ست�سارية �لدولية 

ممار�سة جامعية، وبتتادرت من قدمي 

و�ملعادن  للبرول  فهد  �مللك  جامعة 

بذلك، و�جلديد �أن جمل�ض �الأمناء هو 

من ي�سكل �ملجل�ض �ال�ست�ساري.

جمل�ض  متتن  يكون  �لت�سكيل  فهل 

بالنفي،  �بتتتتتتتد�ًء؟ �جلتتتو�ب  �الأمتتنتتاء 

حيث حددت �لفقرة »22« من �ملادة 

الخت�سا�سات  �ملنظمة  �لتت�تتستتابتتعتتة 

جمل�ض  يتتقتتوم  �أن  �جلتتامتتعتتة  جمل�ض 

�ملجل�ض  ت�سكيل  بتتاقتتر�ح  �جلامعة 

�ال�ست�ساري �لدويل للجامعة؛ وحتديد 

�خت�سا�ساته، ثم يرفع ذلك �القر�ح 

يقوم  �لتتتذي  �الأمتتتنتتتاء،  جمل�ض  �إىل 

�جلامعة،  جمل�ض  رفعه  ما  باعتماد 

بو�سع  ملزم  �الأمناء  �أن جمل�ض  غر 

�ال�ست�ساري  �ملجل�ض  عمل  قتتو�عتتد 

�لدويل، ومن �سمنها بالطبع مكافاأة 

ومدة  �ختيارهم،  وطريقة  �الأع�ساء، 

عملهم، وماذ� �سيرتب على �لتقارير 

�لتي �سرفعونها.

نقطة قانونية الفتة لالنتباه؛ وهي 

وجمل�ض  �الأمتتنتتاء  جمل�ض  ��تتستتر�ك 

�جلامعة يف �ختيار �الأع�ساء، وحتديد 

�خت�سا�ض �ملجل�ض �ال�ست�ساري، لكن 

�الأمناء بو�سع قو�عد  �نفر�د جمل�ض 

عمل �ملجل�ض يفر�ض �أن يُ�سدر تلك 

جمل�ض  يلتزم  حتى  �أوال،  �لتتقتتو�عتتد 

ت�سكيل  رغبته يف  عند  بها  �جلامعة 

�ملجل�ض.

�عتماد  الخت�سا�ض  بالن�سبة  �أمتتا 

�لتتقتتو�عتتد �لتتقتتانتتونتتيتتة �لتتد�ختتلتتيتتة يف 

�جلامعة، فقد �أعطت �ملادة �ل�سابعة 

يف  �الخت�سا�ض  �جلتتامتتعتتة  جمل�ض 

�أقتترب من جمل�ض  �لبدء بذلك، الأنه 

�لد�خلية  �الحتياجات  �إىل  �الأمتتنتتاء 

�إىل جمل�ض  يرفعها  ثم  يف �جلامعة، 

�الأمناء الإقر�رها.

بها  يق�سد  �لتنفيذية  و�لتتقتتو�عتتد 

�لقو�عد �لد�خلية �لتف�سيلية للقو�عد 

�لالئحية، �لتنظيمية و�لتنفيذية، �لتي 

�جلامعات  �سوؤون  جمل�ض  ي�سدرها 

لتلتزم بها جميع �جلامعات يف وقت 

و�حد، �أي تطبق يف نف�ض �لوقت على 

جميع �جلامعات.

متتثتتال يُتتت�تتتستتتدر جمتتلتت�تتض �تتتستتتوؤون 

للدر��سات  موحدة  الئحة  �جلامعات 

�لعليا يف �جلامعات، تت�سمن قو�عد 

عتتامتتة تتتطتتبتتق عتتلتتى جتتمتتيتتع طتتالب 

�لدر��سات �لعليا يف كل �جلامعات، ثم 

ياأتي جمل�ض �جلامعة، يف جامعة �مللك 

تنفيذية  قو�عد  ويقرح  �سعود مثال، 

لتلك �لالئحة، يرفعها ملجل�ض �الأمناء 

تف�سْل �لقو�عد �لعامة �لتي ت�سمنتها 

هذ�  على  ويرتب  �ملوحدة،  �لالئحة 

�أن �لقو�عد �لتنفيذية قد تختلف من 

تتتر�ه كل  ملا  �أختترى وفقاً  �إىل  جامعة 

جامعة حمققاً الأهد�فها.

�الأمناء  �خت�سا�سات جمل�ض  ومن 

تتتر�تتستتيتتح رئتتيتت�تتض �جلتتامتتعتتة، ويتترفتتع 

�الخت�سا�ض ملجل�ض �سوؤون �جلامعات 

لرئي�ض جمل�ض  يتترفتتع  ثتتم  الإقتتتتتر�ره، 

�لر�سيح،  على  للم�سادقة  �لتتتوزر�ء 

و�إ�سد�ر �أمر �سامي بتعيني �ملر�سح.

رئي�ض  تر�سيح  �خت�سا�ض  ومنح 

قوة  مينح  �الأمتتنتتاء  ملجل�ض  �جلامعة 

نظري  وجهة  من  �أنتته  �إال  للمجل�ض، 

�إىل  نظرنا  لتتو  ذلتتتك؟  كيف  غتتريتتب. 

�أن  لوجدنا  �الأمتتنتتاء  جمل�ض  �أع�ساء 

وتعيني  �خلا�ض،  �لقطاع  من  �أغلبهم 

رئي�ض �جلامعة يفر�ض �أن يكون من 

�أهل �لبيئة �لتعليمية �الأكادميية، ولذ� 

قد ير�سح �سخ�ض متميز يف �الإد�رة، 

حيث  �خلا�ض،  �لقطاع  �إد�رة  لكنها 

�سرعة �تتتختتاذ �لتتقتتر�ر، و�حلتتريتتة يف 

�تخاذه، و�ملرونة �لكبرة �لتي يتمتع بها 

�لقطاع يف �تخاذ قر�ر�ته.

�لر�سيح  ذلتتك  فتتاإن فلرة  ولتتهتتذ� 

�جلامعات،  �تتستتوؤون  ملجل�ض  �ستكون 

�لذي �سينظر �إىل �جلانب �الأكادميي، 

و�لتعليمي جنباً �إىل جنب مع جو�نب 

�الإد�رة �الأخرى، ولفتة طريفة لر�سيح 

رئي�ض �جلامعة، �إذ جردت �لرئي�ض من 

لقب معايل الأنه مل يعني باأمر ملكي، 

�ملمتازة،  �ملرتبة  مبميز�ت  يتمتع  وال 

و�إمنا يلقب ب�سعادة، ويتمتع باملميز�ت 

�لو�ردة يف �لعقد �لذي وقعه.

رئي�ض  نتتو�ب  تكليف  �ملو�فقة على 

�جلامعة وهي مهمة كان يخت�ض بها 

يُكلّف  حيث  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض 

ويُتتعتتفتتى منه  وكتتيتتل �جلتتامتتعتتة بعمله 

بقر�ر من جمل�ض �لتعليم �لعايل بناًء 

على تر�سيح مدير �جلامعة ومو�فقة 

�لنظام  �أمتتا يف  �لعايل،  �لتعليم  وزيتتر 

�جلديد فر�سح رئي�ض �جلامعة نو�به، 

�الأمناء  جمل�ض  �إىل  �لر�سيح  ويرفع 

للم�سادقة عليه.

ويتخذ �ملجل�ض تو�سياته وقر�ر�ته 

عن طريق �الجتماع، ويجتمع �ملجل�ض 

�الأقتتل يف  �أ�سهر على  متترة كل ثالثة 

يدعو  �أن  وللرئي�ض  �لدر��سي،  �لعام 

�حلاجة  �إذ� دعت  لالجتماع  �ملجل�ض 

�إىل ذلك، وال ت�سح �جتماعات �ملجل�ض 

�إال بح�سور ثلثي �أع�سائه على �الأقل، 

على �أن يكون من بينهم رئي�ض �ملجل�ض 

باأغلبية  قتتر�ر�تتته  وت�سدر  نائبه،  �أو 

�الأقتتل، وعند  �الأع�ساء على  �أ�سو�ت 

�لت�ساوي يرجح �جلانب �لذي �سوت 

معه رئي�ض �الجتماع، وتكون قر�ر�ته 

نافذة بعد خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ 

�نعقاد �الجتماع �لذي �سدرت فيه.

توجد مرجعية  �أنتته ال  يعني  هتتذ� 

لقر�ر�ت جمل�ض �الأمناء؛ مبعنى �أنه ال 

ترفع قر�ر�ت �ملجل�ض ال ملجل�ض �سوؤون 

و�إمنا تعترب  لرئي�سه،  �جلامعات، وال 

نهائية، مبجرد �سدورها من �ملجل�ض 

وم�سي خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ 

فيها  �تتتختتذت  �لتي  �جلل�سة  �نعقاد 

�لقر�ر�ت.

و�لعربة من مدة �خلم�سة ع�سر يوماً 

�أن يُعطى من �سدرت �لقر�ر�ت بحقه 

فر�سة ليتظلم للمجل�ض الإعادة �لنظر 

يف قتتر�ره، ورغم �أن قتتر�ر�ت �ملجل�ض 

�إال  نهائية يف حدود �جلامعة،  تعترب 

�أنه ميكن �لتظلم منها �أمام �ملحكمة 

�الإد�رية وطلب �لغائها. 

والبتتتد ملجل�ض �الأمتتنتتاء متتن �أمتتني 

و�الأمتتور  �ل�سكرتارية،  �أعمال  يتوىل 

�الإد�رية �خلا�سة به. ويختار �ملجل�ض 

من ير�ه من من�سوبي �جلامعة ليتوىل 

�أمانة �ملجل�ض بعد �لتن�سيق مع رئي�ض 

�جلامعة.

جمال�ض  تكون  �أن  �أمتنى  �أختتتر�ً؛ 

�الأمناء يف �جلامعات �حلكومية فعالة، 

ومنتجة، بعك�ض بع�ض تلك �ملجال�ض يف 

�جلامعات �الأهلية، �لتي تطغى عليها 

�أحياناً �ملجاملة عند �تخاذ قر�ر�تها، 

و�الأد�ء ال ي�سل �إىل �لهدف �لذي من 

�أجله كونت تلك �ملجال�ض.

�جلامعات �حلكومية تختلف - على 

�لذي  �الأقتتل - يف مو�سوع �حلوكمة 

الأن  �جلامعة،  �إد�رة  �أد�ء  على  يركز 

مرجع تلك �حلوكمة �سيكون جمل�ض 

�سوؤون �جلامعات، ولذ� يف �عتقادي �أن 

�أعمالها �ستكون �أكرث جدية، وفاعلة، 

�جلامعات  �سوؤون  �أن جمل�ض  خا�سة 

�أد�ء  على  �لرقابة  �خت�سا�ض  ُمنح 

جمال�ض �الأمناء و�لتحقق من �سالمة 

قر�ر�تها، وبالتايل توجيه تلك �ملجال�ض 

مبا يحقق �أهد�فها، وحثها على �لعمل 

على ما فيه �سالح �جلامعات.

كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية

ق�سم �لقانون �لعام

alhudaithy@yahoo.com

مهام مجالس األمناء في الجامعات »2 - 2«

أ. د. إبراهيم الحديثي



ا�ستطالع: مو�سى عبداهلل

يف ع�سر التقنية والإنرتنت الذي 

الالبتوب  �سا�سة  اأ�سبحت  نعي�سه، 

م�����س��دراً  اجل����وال  اأو  امل��ح��م��ول  اأو 

لالأخبار و�ساحة للتفاعل والتوا�سل، 

والواجبات  الأع��م��ال  لإجن��از  واأداة 

والتكليفات، وتعددت برامج التوا�سل 

الجتماعي وتنوعت تطبيقاته حتى 

ل يكاد الواحد منا يفرغ من برنامج 

برامج  عليه  تطل  حتى  تطبيق  اأو 

وم��ع  ع��دي��دة،  وتطبيقات  ج��دي��دة 

الفرتة  يف  التعليم  منظومة  حت��ول 

الإل��ك��رتوين  التعليم  اإىل  الأخ����رة 

»ع��ن ب��ع��د«، ت��زاي��د الع��ت��م��اد على 

الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة وب��خ��ا���س��ة من 

ناحية الطالب والطالبات، وازدادت 

واملواقع  البوابات  ملوثوقية  احلاجة 

الإلكرتونية الر�سمية.

ه�������������ذا  يف 

ال�������س������ت������ط������الع 

ا���س��ت�����س��ف��ن��ا ع���ددا 

اجلامعة  ط��الب  من 

و����س���األ���ن���اه���م ع��ن 

ت��ق��ي��ي��م��ه��م مل���واق���ع 

التوا�سل الجتماعي 

ا�ستفادتهم  وم���دى 

اإمييلهم  وم��ن  منها 

ورجعنا  اجل��ام��ع��ي، 

باحل�سيلة التالية..

كبرية ا�ستفادة 

حممد بن عبداهلل 

كلية  م��ن  اأب���وون���ده، 

اإدارة الأعمال، ق�سم 

التطبيقي،  امل��ال��ي��ة 

ا�ستفادته  اأك��د  ال�ساد�س،  امل�ستوى 

ال���ك���ب���رة م���ن م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي ����س���واء م���ن ن��اح��ي��ة 

ال��ت��وا���س��ل وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات مع 

اأو من  الأهل والأ�سدقاء والزمالء، 

الأخبار  اآخر  على  احل�سول  ناحية 

واملعلومات والقرارات اأو من ناحية 

الرتفيه، وبالن�سبة ملن�سات اجلامعة 

عرب مواقع التوا�سل، يرى اأبو وندة 

واأن��ه��ا  ك��ث��راً  عليها  يعتمد  ل  اأن���ه 

لي�ست مفيدة بالن�سبة له ب�سبب اأنه 

ويعترب  اأخ���رى،  مبن�سات  ي�ستعني 

من  حتى  م�����س��دره  املن�سات  تلك 

باجلامعة،  املتعلقة  الأخبار  ناحية 

وبخ�سو�س الإمييل اجلامعي اأو�سح 

اأنه ي�ستعمله لأجل اإر�سال الواجبات 

وامل�ساريع فقط.

معتمد م�سدر 

اأ���س��ام��ة اجل��ل��ع��ود، كلية  واأف����اد 

املحا�سبة،  ق�سم  الأع��م��ال،  اإدارة 

على  مطلع  اأن��ه  ال�سابع،  امل�ستوى 

م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ومتابع  الجتماعي 

ا�ستفادته  لكن  لها 

م��ن��ه��ا »م��ت��و���س��ط��ة 

ب�سبب  ع��ال��ي��ة«  اإىل 

ان���ت���ق���اء امل���ح���ت���وى 

امل��ن��ا���س��ب وامل����ري 

وهواياته  جماله  يف 

م�سراً  واهتماماته، 

يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا  اإىل 

نقل كل ماهو جديد 

ومهم ب�سكل م�ستمر، 

ول����دى ���س��وؤال��ه عن 

اإم��ك��ان��ي��ة اع��ت��م��اده 

على مواقع التوا�سل 

ك��م�����س��در لأخ���ب���ار 

عن  اأف���اد  اجلامعة، 

باأن لي�س كل موقع توا�سل  اعتقاده 

م�سدراً  اعتباره  ميكن  اجتماعي 

من  ك��ان  اإذا  اإل  وم��وث��وق��اً  معتمداً 

وحول  للجهة،  الر�سمية  احل�سابات 

مدى ا�ستفادته من اإمييله اجلامعي؛ 

طريقة  باعتباره  عالية  اأن��ه��ا  اأك��د 

غالباً  والوحيدة  الر�سمية  التوا�سل 

بني الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س.

الأعطال كرثة 

كلية  من  دحيم،  اآل  عبدالعزيز 

علوم الأغذية والزراعة، ق�سم وقاية 

اأن  ي��رى  ال�سابع،  امل�ستوى  النبات، 

تن�سر  وال��ت��ي  امل��وث��وق��ة  احل�سابات 

معلومات ميكن ال�ستفادة قليلة جداً 

وحمدودة، لذلك فاإن ا�ستفادته منها 

واعتماده عليها قليل وحمدود.

وبخ�سو�س من�سات اجلامعة عرب 

مواقع التوا�سل اأكد اأنها جيدة نوعا 

لكرة  تتعر�س  لالأ�سف  لكنها  م��ا، 

الأعطال الفنية، و�سرب مثالً على 

هيئة  ع�سو  �سوت  بانقطاع  ذل��ك 

وهذا  اأحياناً  ال�سرح  اأثناء  التدري�س 

يوؤدي لعدم و�سول املعلومة للطالب 

ب�سكل جيد.

يرى  اأن���ه ل  دح��ي��م  اآل  واأو���س��ح 

مواقع  اعتبار  يف  ���س��راً  اأو  باأ�ساً 

التوا�سل الجتماعي م�سدراً لأخبار 

ح�سابات  ل��وج��ود  وذل��ك  اجلامعة، 

ل��ل��ج��ام��ع��ات يف م��واق��ع  ر���س��م��ي��ة 

توجيه  لإمكانية  واأي�سا  التوا�سل 

واحل�سول  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة 

على اإجابات كافية ووافية من خالل 

تلك الربامج.

ا�ستفادته  عن  دحيم  اآل  وع��رب 

م��ن اإمي��ي��ل��ه اجل��ام��ع��ي ا���س��ت��ف��ادة 

ع��ال��ي��ة وخ�����س��و���س��اً م���ن ن��اح��ي��ة 

ال���ت���وا����س���ل ب����ني ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 

عدم  حال  يف  والطالب  التدري�س 

من  التدري�س  هيئة  ع�سو  متكن 

واأي�سا  الطالب،  لأرق��ام  التو�سل 

يف ح���ال ح����دوث ف��رم��ت��ة جل��ه��از 

على  احل�����س��ول  فيمكنه  ال��ط��ال��ب 

عرب  املهمة  املعلومات  اأو  املنهج 

اجلامعي. اإمييله 

اأف�سل منظومة 

املالحي،  مالك  يرى  جانبه،  من 

اإدارة  ق�سم  الأع��م��ال،  اإدارة  كلية 

اأن مواقع  ال�ساد�س،  امل�ستوى  مالية، 

امل�سدر  هي  الجتماعي  التوا�سل 

بالن�سبة  والأخبار  للمعلومات  الأول 

ل���ه خ�����س��و���س��اً م���ع وج����ود ت��وث��ي��ق 

للح�سابات الر�سمية ل�سهولة ن�سرها 

الوقت  ذات  يف  لكنه  وانت�سارها، 

ينتقد من�سات اجلامعة عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي ويرى اأنها غر 

الإع��الن��ات  لكرة  ل��الأ���س��ف،  جيدة 

فيها،  م�سراً اإىل اأنه يجب اأن يكون 

نقل  يف  اأ�سا�سي  دوه  ح�ساب  لكل 

املعلومات اخلا�سة باحل�ساب فقط، 

لكنها ب�سكل عام مل ت�سل للم�ستوى 

امل��ط��ل��وب ومل حت��ق��ق ال���س��ت��خ��دام 

تقوم  احل�����س��اب��ات  وبع�س  الأم��ث��ل، 

بدورها ب�سكل جيد.

التوا�سل  يعد املالحي مواقع  ول 

م�����س��دره لأخ��ب��ار اجل��ام��ع��ة، وذل��ك 

اأع���اله،  امل��ذك��ورة  الأ���س��ب��اب  لنف�س 

وم�سدره لالأخبار الهامة هي قروبات 

الوات�س اآب اخلا�سة بالطالب، حيث 

اإنها جتمع الأخبار التي تهم الطالب 

ب�سكل خا�س وتتجنب ن�سر املوا�سيع 

العامة اخلا�سة باجلامعة.

اإمييله  ا�ستفادته من  وحول مدى 

اجلامعي، قال: مع تطور اخلدمات 

والربامج كنت اأتوقع ابتكار منظومة 

اأف�سل من الإمييل ل�سهولة التوا�سل 

م��ث��ل »ت��ط��ب��ي��ق خ���ا����س، ق���روب���ات 

اإمييلي  واأ���س��اف:  اإل���خ«.  لتليقرام، 

بني  للتوا�سل  خم�س�س  اجلامعي 

التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الطالب 

ومرا�سلة الأق�سام الأخرى، وحققت 

يف  خالله  م��ن  الكاملة  ال�ستفادة 

اأغلب الأمور.
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الجلعود: ليس كل موقع تواصل اجتماعي مصدرًا موثوقًا لألخبار والمعلومات

أبوونده: إيميلي الجامعي ال أستعمله إال ألجل إرسال الواجبات والمشاريع فقط

دعوا لعتماد منظومة اأف�سل واأ�سهل من الإمييل اجلامعي .. طالب اجلامعة:

مواقع التواصل االجتماعي ليست مصدرًا معتمدًا 
وموثوقًا لألخبار

اجلعلوداأبوونده

آل دحيم: 
منصات 

الجامعة جيدة 
نوعا ما لكنها 

تتعرض لكثرة 
األعطال الفنية
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الفكرة التي شاركت بها في »تحدي أبشر« كانت باسم »الكشف اآللي لالشتباكات«

استعدادي للمشاركات القادمة محليا ودوليا بدأ مع نهاية »تحدي أبشر«

كلية  يف  طالب  ال�صغري،  فار�س 

طموح،  الرابع،  امل�صتوى  الهند�صة، 

�صغوف، �صارك يف م�صابقة »حتدى 

فيها،  الأول  املركز  وحقق  اأب�صر« 

جديدة«،  خدمة  »تطوير  م�صار  يف 

ال���زاوي���ة  ه����ذه  ا���ص��ت�����ص��ف��ن��اه يف 

الإجن���از  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 

ال���ذي ح��ق��ق��ه وف��ك��رة امل�����ص��اب��ق��ة، 

التالية،  بالإجابات  قلبه  لنا  ففتح 

احلوار: تفا�صيل  واإليكم 

فكرة  عن  حدثنا  البداية  يف   -

وق�صة  اأب�����ص��ر«  »حت���دي  م�صابقة 

بها؟ فوزك 

رح���ل���ة امل�������ص���ارك���ة وال���و����ص���ول 

ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن »حت���دي 

العمل  ب�صغف  مليئة  كانت  اأب�صر« 

التقنية  امل��ج��الت  يف  اخل��راء  م��ع 

ال�صعودية  العربية  باململكة  املتنوعة 

وال�صتفادة من توجيههم واملناف�صة 

م���ع زم���ائ���ي امل�����ص��ارك��ن، وه���ذا 

كبري  ل��ف��رح  �صببا  ك��ان  ذات��ه  بحد 

فوزي  بعد  احلمد  وهلل  ولكن  يل، 

اأب�صر«  »حت��دي  يف  الأول  باملركز 

جديدة«  خدمة  »تطوير  م�صار  يف 

ازداد فرحي وازداد معه �صغفي يف 

القادم  وم�صروعي  فكرتي  تطوير 

باإذن اهلل.

اأو  اجل���دي���دة  اخل���دم���ة  م���ا   -

فكرتك؟ من  املاأمولة  الفائدة 

اأو اخلدمة التي �صاركت  فكرتي 

فيها يف »حتدي اأب�صر« كانت با�صم 

ل��ا���ص��ت��ب��اك��ات«  الآيل  »ال��ك�����ص��ف 

باخت�صار  ال��ف��ك��رة  م��ن  وال��ه��دف 

اأي  تدخل  دون  التلقائي  التبليغ 

اأن رج��ل  ب�����ص��ري يف ح��ال��ة  ع��ام��ل 

مقيم  من  الآخر  الطرف  اأو  الأمن 

دون  لاآخر  تعر�س  قد  مواطن  اأو 

واأ�صبح  الداخلية  وزارة  من  اإذن 

على  ق��ادر  غري  املت�صرر  الطرف 

ال��ت��ب��ل��ي��غ ع���ن احل����ادث����ة، وي��ك��ون 

ب��ال���ص��ت��ع��ان��ة  ال��ف��ك��رة  دور  ه��ن��ا 

يف  ال�صطناعي  الذكاء  بتقنيات 

الأمنية  للجهات  والتبليغ  الك�صف 

�صعافية. والإ

اجلامعة  م�صاهمة  م��دى  م��ا   -

امل�صاركة  يف  الكلية  وبالتحديد 

امل�صابقة؟ بتلك 

مني،  ف��ردي��ة  ك��ان��ت  امل�����ص��ارك��ة 

يف  دور  لها  ك��ان  اجل��ام��ع��ة  ول��ك��ن 

ل���ل���دخ���ول يف »حت���دي  حت��ف��ي��زي 

ب�صر«. اأ

ما  الهند�صة  ت��در���س  ال��ي��وم   -

ال��ت��خ�����ص�����س ال����ذي ت��رغ��ب ف��ي��ه؟ 

وملاذا؟

الهند�صة  يف  بالتخ�ص�س  اأرغب 

احلا�صب  بن  جلمعها  الكهربائية، 

تقنيات  تطبيق  واأي�صا  وتقنياته، 

احل��ا���ص��ب وال��ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى اأر����س 

الأفكار  تطبيق  ميكن  فا  الواقع، 

التقنية على الواقع دون الهند�صة، 

الكهربائية  الهند�صة  وب��الأخ�����س 

ل��راب��ط��ت��ه��ا ال��ق��وي��ة م���ع جم���الت 

احلديثة. احلا�صب 

امل���������ص����ارك����ة يف  ت������ود  ه�����ل   -

اأخرى؟ م�صابقات 

يف  امل�����ص��ارك��ة  اأود  ب��ال��ط��ب��ع، 

م�����ص��اب��ق��ات اأخ������رى، وال��ت��ط��وي��ر 

القادمة  للم�صاركات  وال�صتعداد 

اأب�صر«. نهاية »حتدي  من  بداأ 

امل�����ص��ارك��ات  ���ص��ت��ك��ون  ه���ل   -

م�����ص��ت��وى دويل  ع��ل��ى  ال���ق���ادم���ة 

الدرا�صي؟ جمالك  وبنف�س 

دولية  م�صاركات  يف  امل�صاهمة 

يف  واأنا  يل  القادمة  الأهداف  من 

واأن��ا  املنا�صبة،  الفر�صة  انتظار 

م�����ص��ارك��ات��ي ل  ت��ك��ون  اأن  اأف�����ص��ل 

تخ�ص�صي. جمال  على  تقت�صر 

درا���ص��ة  الأ���ص��رة يف  دور  م��ا   -

ت��خ�����ص�����ص��ك واأي�����ص��ا دوره�����م يف 

امل�صابقات؟

يف  ك��ب��ري  دور  ����ص���رة  ل���اأ ك����ان 

منذ  ودع��م��ي  وحتفيزي  توجيهي 

وخارج  داخل  التعلم  على  ال�صغر 

دور  له  وهذا  واجلامعة،  املدر�صة 

حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  يف  ك��ب��ري 

اأو  التخ�ص�س  جم���ال  يف  ���ص��واء 

ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ص��اب��ق��ات  يف جم���ال 

لتقنية. ا و

- قبل اأن اأختم معك اللقاء هل 

املخرتع؟ فار�س  �صرنى 

الك�صف  ف��ك��رة  اهلل،  مب�صيئة 

ب��داي��ة  ه��ي  ل��ا���ص��ت��ب��اك��ات  الآيل 

لأف��ك��ار  اهلل  ���ص��اء  اإن  ال��ط��ري��ق 

الآن  والعمل  قادمة،  واخرتاعات 

الواقع  لأر���س  الفكرة  لنقل  ج��ار 

بالكامل.

اإىل  توجهها  كلمة  النهاية  يف   -

الطاب؟ زمائك 

املعارف  على  الط��اع  ختاما، 

اخلطة  خ��ارج  والعلمية  التقنية 

التخ�ص�س  ح��ت��ى  اأو  ال��درا���ص��ي��ة 

لتميزك. مهم  اأمر  الدار�صي 

رفقي: معهد اللغويات بيئة تعليمية وأكاديمية متطورة
�صيفنا اليوم در�س ملدة �صنتن يف 

»معهد العلوم الإ�صامية والعربية 

جلامعة  ال��ت��اب��ع  اإندوني�صيا«  يف 

الإمام حممد بن �صعود الإ�صامية، 

يلتحق باجلامعة، واملعهد  اأن  قبل 

ي�صم اأكر مكتبة عربية يف �صرق 

اآ�صيا، ويتكون من عدة اأق�صام هي: 

ق�صم ال�صريعة، ق�صم اللغة العربية، 

ق�صم العلوم الإدارية واملالية، ق�صم 

دبلوم تاأهيل املعلمن، ق�صم الإعداد 

يف  املاج�صتري  وق�صم  والتكميلي، 

الفقه واأ�صوله، وللمعهد عدة فروع 

يف كل من »بندا اأت�صيه«، و�صورابايا، 

تعليم  ومركز  وماك�صار،  وميدان، 

اللغة العربية يف مالجن..

- يف البداية حدثنا عن ق�صة 

امل��ل��ك  اإىل ج��ام��ع��ة  ان�����ص��م��ام��ك 

�صعود؟

در����ص���ت يف »م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم 

باأندوني�صيا«  والعربية  الإ�صامية 

ملدة �صنتن قبل اأن تاأتيني املنحة 

للدرا�صة يف جامعة امللك �صعود، 

وقد كانت اإجراءات الت�صجيل يف 

اجلامعة �صهلة جدا ول يوجد اأي 

عوائق.

ت�����ع�����رف ع��ن  - وم������������اذا ك����ن����ت 

اجلامعة قبل قدومك اإليها؟

ه��ن��اك ع���دد ك��ب��ري م��ن اأب��ن��اء 

اأو ي��در���ص��ون يف  ب��ل��دي در���ص��وا 

لذلك  ال�����ص��ع��ودي��ة،  اجل��ام��ع��ات 

ل��دي��ن��ا ف���ك���رة وم��ع��ل��وم��ات عن 

وبخا�صة  ال�صعودية  اجلامعات 

املدينة  يف  الإ�صامية  اجلامعة 

ل��وج��ود ع��دد كبري من  امل��ن��ورة، 

الطاب يف بلدي بدر�صون فيها، 

بن  الإمام حممد  وكذلك جامعة 

امللك  وجامعة  الإ�صامية،  �صعود 

رغبة  وهناك  بالريا�س،  �صعود 

لالتحاق  بلدي  اأبناء  لدى  كبرية 

واأنا منهم  ال�صعودية،  باجلامعات 

دون �صك، وقد وفقني اهلل لذلك 

واحلمدهلل.

بعد  - وكيف وج��دت اجلامعة 

قدومك؟

امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ق���دوم���ي  ف����ور 

انتظمت  باجلامعة  وال��ت��ح��اق��ي 

طالباً يف معهد اللغويات العربية، 

تعليمية  بيئة  يعد  اأن��ه  �صك  ول 

واأك��ادمي��ي��ة م��ت��ط��ورة، واإدارت�����ه 

واأ����ص���ات���ذت���ه وم��ن�����ص��وب��وه ج���داً 

متعاونون. 

- اأين تعلمت اللغة العربية ؟

ت��ع��ل��م��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

باملرحلة  ال��درا���ص��ة  اأث��ن��اء  ب��ل��دي 

ال�صنتن  اأثناء  وكذلك  الثانوية، 

معهد  يف  طالباً  ق�صيتهما  اللتن 

العلوم الإ�صامية والعربية التابع 

جلامعة الإمام يف اأندوني�صيا. 

- ح���دث���ن���ا ع����ن ط���م���وح���ك يف 

امل�صتقبل؟

طموحي ل يتوقف ول ينتهي، 

غمار  خو�س  اأمتنى  التخرج  بعد 

م��دي��ًرا  واأك����ون  العملية  احل��ي��اة 

مل�صروع كبري.

- ه��ل زرت م��دن��ًا �صعودية غري 

الريا�ض؟

املكرمة  مكة  زرت  تاأكيد  بكل 

واملدينة املنورة وكذلك الق�صيم.

اأ��������ص�������دق�������اء  ل�������دي�������ك  ه��������ل   -

�صعوديني؟

لدي اأ�صدقاء �صعوديون.

- ما هوايتك؟

اأه������وى ال����ق����راءة وال��ث��ق��اف��ة 

يف  القدم  ك��رة  ريا�صة  واأم��ار���س 

اجلامعة وخارجها.

ا�����ص����ت����ف����ادت����ك  ع�������ن  م������������اذا   -

م����ن اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 

اجلامعة؟

امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اأن  ���ص��ك  ل 

متعددة  خدمات  م�صكورًة  توفر 

ومتنوعة جلميع من�صوبيها ومنهم 

اجل��وان��ب  ت�صمل  امل��ن��ح،  ط��اب 

والبحثية  والفنية  الأك��ادمي��ي��ة 

ا�صتفدت  وقد  املعي�صية،  وكذلك 

ب�صكل خا�س من معمل احل�صاب 

ولغة الرجمة، وهو مفيد لنا يف 

حياتنا العامة وم�صتقبلنا.

اال�صم: رفقي حرباين 

اجلن�صية: اأندون�صيا 

الكلية: ال�صنة االأوىل امل�صرتكة 

امل�صتوى: االأول امل�صار العلمي 

احلالية االجتماعية: اأعزب 

�أحرز �ملركز �لأول يف »حتدي �أب�رش«

فارس: بعد فوزي في المسابقة ازداد شغفي لتطوير فكرتي 
ومشاريعي القادمة

فار�ض

معهد العلوم الإ�صامية والعربية يف اإندوني�صيا
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اختبار جديد يكشف كورونا بأقل من 5 دقائق

العالقة بين السعرات الحرارية وإنقاص الوزن

»تأثيرات غير متوقعة« لمرحلة المراهقة!

ت�شتخدم �لدول �ختبار�ت �لك�شف عن كورونا من �أجل حتديد 

عدد �لإ�شابات وو�شع خطط و�إجر�ء�ت �ل�شيطرة على �نت�شاره.

من  باحثون  طور  كورونا،  عن  �لك�شف  �ختبار�ت  جديد  ويف 

قادر�ً  لكوفيد19-  �شريعاً  �ختبار�ً  �لربيطانية  �أك�شفورد  جامعة 

دقائق،  خم�س  من  �أق��ل  يف  �مل�شتجد  �لفريو�س  �كت�شاف  على 

وميكن ��شتخد�مه يف �لختبار�ت �لتي ت�شتهدف �أعد�د�ً كبرية يف 

�ملطار�ت و�ل�شركات.

يف  �لختبار  جهاز  تطوير  بدء  يف  تاأمل  �إنها  �جلامعة  وقالت 

�أو�ئل 2021، و�أن   يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد �شتة �أ�شهر.

وذكر �لباحثون يف �لدر��شة �لتي مل تن�شر بعد، �أن �جلهاز قادر 

على �كت�شاف كورونا ومتييزه عن �لفريو�شات �لأخرى بدقة عالية.

�إىل ذلك قال �لربوفي�شور �أخيل كابانيدي�س من ق�شم �لفيزياء يف 

�أك�شفورد: »طريقتنا تر�شد ب�شرعة جزيئات �لفريو�س �ل�شليمة«، 

مو�شحاً �أن هذ� يعني �أن �لختبار �شيكون »ب�شيطاً و�شريعاً للغاية 

وغري مكلف«.

ويُنظر �إىل �لختبار�ت �ل�شريعة للم�شت�شد على �أنها �أ�شا�شية يف 

بدء �لختبار�ت على نطاق و��شع و��شتئناف �لن�شاط �لقت�شادي 

بالفعل  �مل�شتخدمة  وتلك  منت�شر�ً،  كورونا  يز�ل فريو�س  بينما ل 

�لبلمرة  تفاعل  �ختبار�ت  من  دق��ة  �أق��ل  لكنها  و�أرخ�����س  �أ���ش��رع 

�ملت�شل�شل »بي.�شي.�آر« �جلزيئية �حلالية.

كما �أعلنت �شركة �شيمن�س هيلثينريز، عن �إطالق جهاز �ختبار 

�شريع للم�شت�شد يف �أوروبا للك�شف عن حالت �لإ�شابة بكورونا، 

لكنها حذرت من �أن �ل�شناعة قد تو�جه �شعوبة يف تلبية �لطلب 

�ملتز�يد.

يكون  لن  �أك�شفورد  برنامج  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  �إىل  ي�شار 

يف  ت�شاعد  �أن  ميكن  �لختبار�ت  ف��اإن  �ملقبل،  �لعام  �إل  جاهز�ً 

�ل�شحة  م�شوؤولو  وحذر  �ملقبل،  �ل�شتاء  ف�شل  يف  �لوباء  مو�جهة 

�لتعاي�س مع فريو�س كورونا حتى لو  �إىل  �أن �لعامل �شيحتاج  من 

مت تطوير لقاح.

الحوامل أكثر حاجة للرعاية الصحية
يف ظل �لظروف �ل�شتثنائية �لتي يعي�شها �لعامل خالل �ل�شهور �لأخرية، تثري 

جائحة كوفيد19- قلق �جلميع، وخا�شًة َمن يعانون من م�شكالت �شحية �أو 

ظروف ج�شدية جتعلهم �أكرث عر�شًة لالإ�شابة باملر�س.

من بني هوؤلء جند �لن�شاء �حلو�مل، �لالتي ي�شكلن ن�شبة %9 من م�شابي 

فريو�س كورونا. فبالإ�شافة �إىل �لتخوفات و�لت�شاوؤلت حول مدى �شالمتهن 

و�شالمة �لأجنة يف بطونهن، يَُعد �لقلق و�لتوتر من �مل�شاعر �ل�شائعة �لتي تتعر�س 

لها �لأم يف �أثناء �حلمل، بطبيعة �حلال.

بفريو�س  �مل�شابات  �حلو�مل  �لن�شاء  ف��اإن  حديثة،  �أمريكية  لدر��شة  وفًقا 

»كوفيد19-« يعانني من �أعر��س �أكرث حدةً مقارنًة بالن�شاء غري �حلو�مل، مما 

يجعلهن فى حاجة �أكرب �إىل تلقي �لرعاية �ل�شحية يف �مل�شت�شفيات عو�ًشا عن 

�ملنازل، وتزد�د �حتمالت �حتياجهن �إىل دخول وحد�ت �لرعاية �ملركزة 1.5 مرة 

عن غري �حلو�مل، كذلك يحتجن �إىل �لتنف�س �ل�شناعي مبعدل �أعلى 1.7 مرة، 

وتتفاوت تلك �لحتمالت وفق عاملَي �لعمر و�لِعرق.

�لأمر��س  مكافحة  ملر�كز  �لتابعة  �لدوريات  �إح��دى  يف  �ملن�شورة  �لدر��شة 

�م��ر�أة يعانني من �لإ�شابة  بيانات 326،335  و�لوقاية منها »CDC« حللت 

مبر�س كوفيد19-، ممن هن يف �شن �لإجناب –ما بني 15 �شنة و44 �شنة- 

ووجد �أن %9 منهن كّن حو�مل.

عانت �لن�شاء �حلو�مل وغري �حلو�مل من �أعر��س مثل �ل�شعال و�شيق �لتنف�س 

بالدرجة نف�شها، ولكن �لن�شاء �حلو�مل عانني من �أمر��س �لرئة �ملزمنة و�أمر��س 

�لقلب و�لأوعية �لدموية ومر�س �ل�شكري على نحٍو �أكرب، و�حتاج ما يقرب من 

ثلث �لن�شاء �حلو�مل �إىل دخول �مل�شت�شفى، �أما %5.8 فقط من �لن�شاء غري 

ي �لرعاية �ل�شحية يف �مل�شت�شفيات. �حلو�مل فقد �حتجن �إىل تلقِّ

ي  وبينما �حتاجت �لن�شاء �حلو�مل �إىل دخول وحد�ت �لعناية �ملركزة وتلقِّ

جل�شات �لتنف�س �ل�شناعي بن�شبة �أكرب من غري �حلو�مل، جاءت معدلت �لوفاة 

متقاربًة لدى �لفئتني. تقول �شوز�ن جيلبو�، �ملتخ�ش�شة يف علم �لأوبئة فى مر�كز 

مكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها، و�لباحثة �لرئي�شية يف �لدر��شة: »�شبب �لت�شابه 

فى معدلت �لوفاة غري و��شح ب�شكل كامل حتى �لآن«.

ولكنها ت�شيف �أن تلك �لنتائج تتفق مع نتائج تقرير �شابق، تناول حتليل بيانات 

ي  �لن�شاء �مل�شابات بالإنفلونز�، ووجد �أن �لن�شاء �حلو�مل يكنَّ �أكرث حاجًة �إىل تلقِّ

�لرعاية �ل�شحية فى �مل�شت�شفيات �شبع مر�ت �أكرث من غري �حلو�مل، ومع ذلك 

كانت معدلت �لوفاة مت�شابهًة �أي�ًشا«.

كما تتفق �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها »جيلبو�« وفريقها �أي�ًشا مع نتائج در��شة 

�شويدية نُ�شرت فى مايو �ملا�شي، وتفيد باأن �لن�شاء �حلو�مل �مل�شابات بكوفيد-

19عر�شة لدخول �لعناية �ملركزة خم�س مر�ت �أكرث من غري �حلو�مل، ويحتجن 
�إىل �لتنف�س �ل�شناعي �أربع مر�ت �أكرث من غري �حلو�مل �مل�شابات بكوفيد19-.

وبينما ل يوجد تف�شري و��شح لعدم �ختالف معدل �لوفيات رغم معاناة �لن�شاء 

�حلو�مل من �أعر��س �أكرث حدةً وحاجتهن �إىل رعاية �أكرب، يعتقد متخ�ش�شون �أن 

ذلك قد يرجع �إىل �هتمام �لأطباء بالن�شاء �حلو�مل ب�شكل �أكرب من عامة �لنا�س، 

وقد تكون حدة �لأعر��س نتاج �لتعقيد�ت �ل�شحية �لتى حتدث يف �أثناء �حلمل.

 ويف ذلك �ل�شاأن، تقول »جيلبو�«: »قد ل تكون �حلاجة �إىل دخول �مل�شت�شفيات 

هي وحدها �شمن �ملوؤ�شر�ت �لأكرث ح�شا�شيًة لتحديد �شدة مر�س كوفيد19- 

بني �حلو�مل، ولكننا وجدنا �أي�ًشا �أنهن يكنَّ يف خطر متز�يد لدخول وحد�ت 

ي جل�شات �لتنف�س �ل�شناعي، مقارنًة بغري �حلو�مل، وهذه  �لعناية �ملركزة وتلقِّ

�لنتائج ترتبط بتد�عيات مر�س كوفيد19- �أكرث«.

عند  �لذهن  �إىل  يتبادل  ما  �أول 

�ل��وزن  �ل�شعر�ت �حل��ر�ري��ة هو  ذك��ر 

من  �لتخل�س  يتم  حتى  لكن  �لز�ئد، 

هذ� �لوزن و��شتمر�ر �حلياة ب�شورة 

طبيعية، فثمة حاجة �إىل كم معني من 

هذه �ل�شعر�ت. ويقول موقع »هيلث« 

يعتمد  �لأم��ر  �إن  تقرير  �ل�شحي يف 

تقوم  ح�شابية  معادلة  �إج���ر�ء  على 

على �إدخال عنا�شر »�جلن�س و�لعمر 

و�لطول و�لوزن و�لن�شاط �لبدين«.

وزن  كان  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  فعلى 

وطوله  كيلوغر�م   90 نحو  �شخ�س 

يكتفي  �أن  فعليه  �شنتيتمر�،   170
�شعرة   1500 ب�  يقدر  بطعام  يوميا 

يخ�شر  �أن  �أر�د  ح��ال  يف  ح��ر�ري��ة 

هذه  على  ويطلق  وزن���ه.  م��ن  �شيئا 

 ،Mifflin-St Jeor ��شم  �ملعادلة 

وقد �أثبتت �لعديد من �لدر��شات �أن 

نتائجها دقيقة يف تقدير �حتياجات 

�جل�شم لل�شعر�ت �حلر�رية.

فثمة  �ملعادلة،  ه��ذه  عن  وبعيد� 

�أرقام �شبه عامة ت�شاعد على معرفة 

�ل�����ش��ع��ر�ت �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج �لإن�����ش��ان 

حلفظ وزنه �أو �إنقا�شه.

�لقاعدة  �إن  �لطبي  �ملوقع  ويقول 

تقليل  �لوزن هي  �إنقا�س  �لعامة يف 

يحتاجها  �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت 

�شعرة حر�رية،   500 بنحو  ج�شمك 

خ�شارة  يف  ي�شاعدك  �ل��ذي  �لأم���ر 

نحو ن�شف كيلوغر�م �أ�شبوعيا.

�ل��الت��ي  �ل��ن�����ش��اء  �إىل  وبالن�شبة 

ترت�وح �أعمارهن بني 26-50 عاما 

متو�شطا  بدنيا  ن�شاطا  وميار�شن 

�شعرة   2000 ت��ن��اول  عليها  يتعني 

حر�رية للحفاظ على وزنها و1500 

من  ج��زء  خ�����ش��ارة  �أر�دت  ح��ال  يف 

وزنها »ن�شف كيلوغر�م �أ�شبوعيا«.

ينتمون  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال  ويحتاج 

ع��ام��ا،   45-26 �ل��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 

ومي���ار����ش���ون ن�����ش��اط��ا م��ت��و���ش��ط��ا، 

يحتاجون �إىل 2600 �شعرة حر�رية 

م���ن �أج����ل �مل��ح��اف��ظ ع��ل��ى وزن��ه��م 

يف  �شعرة   2100 وت��ن��اول  �حل���ايل، 

كيلوغر�  ن�شف  خ�شارة  �أر�دو  حال 

من �أوز�نهم �أ�شبوعيا.

�أم�����ا �ل�����ش��ب��اب �ل���ذي���ن ت����رتو�ح 

�أعمارهم بني 19-25 عاما، لديهم 

�أكرب، فعليه تناول  �إىل طاقة  حاجة 

�إن  ي��وم��ي��ا،  ح��ر�ري��ة  �شعرة   2800
�أر�دو� �حلفاظ على �أوز�نهم، �أما �إذ� 

�إنقا�س وزنهم مبقد�ر ن�شف  �بتغو� 

كيلوغر�م �أ�شبوعيا فعليهم تناول ما 

بني 2300-2500 �شعرة حر�رية.

�مل��ر�ه��ق��ة  �أن  ك���ث���ريون  ي��ع��ت��ق��د 

�لإن�شان،  حياة  من  عابرة  مرحلة 

ك�شفت  حديثة  طبية  در��شة  لكن 

�أن �آثار هذه �لفرتة تر�فقنا طويال، 

و�شحتنا  �حلياة  �أم��د  على  فتوؤثر 

و�لعقلية. �لع�شوية 

و�أ�شار باحثون من جامعة لندن، 

�ملر�هقة  ف��رتة  يف  نعي�شه  م��ا  �أن 

من  لح��ق��ة  م��ر�ح��ل  على  ينعك�س 

نف�شي  قلق  �إىل  فيتحول  �لعمر 

�أو  ع��ائ��ل��ي،  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع���دم  �أو 

�مل�شتوى  �شعف  �إىل  ي���وؤدي  رمب��ا 

نحو  و�جلنوح  و�لبطالة  �لدر��شي 

�لإجر�م.

�ل��در����ش��ة يف  وج��رى ن�شر ه��ذه 

�لأمريكية،  �لطب  جمعية  �شحيفة 

فر�شد �لباحثون كيف يكون �شلوك 

�شيوؤول  عما  �شورة  �ملر�هق مبثابة 

�لدر��شة  و�شملت  م�شتقبال،  �إليه 

�شخ�شا  و415  �ألفا  من  عينة   17
1958، وقام �لباحثون  ولدو� �شنة 

�لنف�شية. �شحتهم  بتقييم  و�لآباء 

�لتقييم،  عملية  �إج����ر�ء  وب��ع��د 

�أرب��ع  �إىل  �لعينة  �لباحثون  ق�شم 

ت�شم  جمموعة  �أولها  جمموعات؛ 

�أي  ي��ع��ان��و�  مل  �ل���ذي���ن  �لأف������ر�د 

يف  �شو�ء  �ل�شلوك،  يف  ��شطر�بات 

�ملر�هقة. �أو  �لطفولة 

ف�شملت  �لثانية  �ملجموعة  �أم��ا 

بالأ�شا�س من ظهر عليهم ��شطر�ب 

�ل�شاد�شة  بلوغ  بعد  �ل�شلوك  يف 

نقل  ما  بح�شب  �لعمر،  من  ع�شرة 

�لفرن�شي.  بو�شت«  »�شيون�س  موقع 

�إدر�ج  مت  �لثالثة،  �ملجموعة  ويف 

يف  �شلوكيا  ��شطر�با  ع��ان��و�  م��ن 

مرحلة �لطفولة ثم حت�شن و�شعهم 

كانت  مر�هقتهم  �أن  �أي  ذلك،  بعد 

�أف�شل حال.

���ش��م��ت  ذل�������ك،  غ�������ش���ون  يف 

عانو�  �أ�شخا�شا  �لر�بعة  �ملجموعة 

مرحلتي  يف  �شلوكية  ��شطر�بات 

�لطفولة و�ملر�هقة على حد �شو�ء.

�أف����ر�د  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أظ���ه���رت 

خالل  »م�شاكل  �لثانية  �ملجموعة 

�مل��ر�ه��ق��ة« و�مل��ج��م��وع��ة �ل��ر�ب��ع��ة 

و�ملر�هقة«  �لطفولة  يف  »م�شاكل 

�ل�شحية  �لناحية  من  �لأ�شو�أ  كانو� 

�لأمر  بالغني، وهذ�  عندما �شارو� 

عر�شة  �أك���رث  ���ش��ارو�  �أن��ه��م  يعني 

�ملبكرة. للوفاة 

عو�مل  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�شار 

�أخ���رى �أث���رت ع��ل��ى �لأف����ر�د مثل 

�جل��ن�����س و�ل������وزن ع��ن��د �ل�����ولدة 

ف�شال  �حلمل  خالل  �لأم  وتدخني 

ن��وع �لإر����ش���اع وم��وؤ���ش��ر كتلة  ع��ن 

�جل�شم.
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�أب��ح��اث  �شركة  م��ن  تقرير  �أف���اد 

ري�شريت�ش«  بوينت  »كاونرت  �ل�شوق 

 Counterpoint Research
�ملركز  باأن �شركة �شام�شوجن �حتلت 

�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  ���ش��وق  يف  �لأول 

�أغ�شط�ش  �آب/  �شهر  يف  �ل��ع��امل��ي 

 22 على  ��شتحوذت  حيث  �ملا�شي، 

يف �ملئة من ح�شة �ل�شوق.

وك��ان��ت ���ش��رك��ة ���ش��ام�����ش��وجن قد 

�أب��ري��ل  ني�شان/  �شهر  يف  خ�شرت 

ل�شالح  �لأول  �مل���رك���ز  �مل��ا���ش��ي، 

�لنخفا�شات �حلادة  ب�شبب  هو�وي 

�لهند،  يف  �لرئي�شية  �أ�شو�قها  يف 

�شهري مت��وز/  ول��ك��ن يف  و�أوروب�����ا، 

�نتع�شت  �أغ�شط�ش،  و�آب/  يوليو، 

�ل�شوق  تعايف  مع  �شام�شوجن  �شركة 

�ل��ه��ن��دي ب��ع��د �خل����روج م��ن حالة 

�لإغالق �لتي عّمت �لبالد.

�إىل  �لآن  �شام�شوجن  وو���ش��ل��ت 

�لهندية  �ل�شوق  لها يف  �أعلى ح�شة 

�عتماد  خالل  من   2018 عام  منذ 

خالل  من  للبيع  قوية  �إ�شرت�تيجية 

�لفر�ش  م��ن  لال�شتفادة  �لإن��رتن��ت 

�ملعادية  �مل�شاعر  ب�شبب  �لنا�شئة 

لل�شني يف �لبالد.

تو�شيع  على  �شام�شوجن  وتعمل 

ه��و�وي  �شركة  وب��ني  بينها  �لفجوة 

�ل��ت��ي حت��ت��ل �مل��رك��ز �ل��ث��اين، وبعد 

حتقيق �أعلى ح�شة عاملية لها بن�شبة 

21 يف �ملئة يف �شهر ني�شان/ �أبريل 
تنخف�ش  �أن  �ملتوقع  م��ن  �مل��ا���ش��ي، 

يف  �أك��ر  �ل�شوق  يف  ه���و�وي  ح�شة 

�مل�شتقبل ب�شبب �لعقوبات �لأمريكية 

�لتجارية �مل�شتمرة.

من  فقد متكنت  �آب��ل  �شركة  �أم��ا 

�ملدة  خ��الل  ح�شتها  على  �حلفاظ 

هاتف  �إط���الق  م��ع  ولكن  �ملا�شية، 

»�آيفون 12« �جلديد يتوقع �أن ترتفع 

فقد  �لتقرير،  وح�شب  مبيعاتها. 

�ل�شينية  �شاومي  �شركة  �أظ��ه��رت 

زيادة كبرية يف ح�شتها �ل�شوقية، ل 

�شيما يف �لأ�شو�ق �لتي �عتادت فيها 

مثل:  �لقوي،  �حل�شور  على  هو�وي 

و�شط و�شرق �أوروبا.

�ل�شيا�شات  توؤثر  حمللون:  وق��ال 

�ل�شيا�شية  و�ل�شوؤون  �جليو�شيا�شية 

بني �لدول يف �شوق �لهو�تف �لذكية 

ن�شاط  هناك  و�شيكون  طرق،  بعدة 

�لفر�ش يف  ت�شويقي مكّثف لغتنام 

ونتيجة  و�لقطاعات،  �ملناطق  هذه 

لذلك، �شيكون تركيز كبار �لالعبني 

يف ���ش��وق �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة �أق���وى 

بكثري، ويبدو �أن �شركتي �شام�شوجن، 

�خل��الف��ات  م��ن  ت�شتفيد�ن  و�آب����ل، 

�ل�شيا�شية بني �ل�شني و�أمريكا، ومن 

�خل��الف��ات �حل��دودي��ة ب��ني �ل�شني 

و�لهند.

 Snap ���ش��ن��اب  ���ش��رك��ة  ت��ل��ت��زم 

بوعدها بجلب �ملو�شيقى �إىل من�شة 

و�إع��د�د   Snapchat �شات  �شناب 

مع  �أك��ر  ب�شكل  للمناف�شة  نف�شها 

ت��ي��ك ت���وك و�إن�����ش��ت��غ��ر�م. و�أع��ل��ن��ت 

جلميع  تتيح  �أ�شبحت  �أنها  �ل�شركة 

�ل��ع��امل  ح����ول   iOS م�����ش��ت��خ��دم��ي 

�أو بعد  �إ�شافة مقاطع �لأغاين قبل 

�أن  �إىل  ي�شار  �للقطات.  �ل��ت��ق��اط 

�مليزة كانت متوفرة للم�شتخدمني يف 

نيوزيلند� و�أ�شرت�ليا، وقالت �ل�شركة 

يف �أغ�شط�ش �إنها �شتجلب �ملو�شيقى 

�إىل �ملزيد من �ملناطق هذ� �خلريف.

تكون  ق��د  متى  �شناب  تذكر  ول 

�لأ�����ش����و�ت م��ت��اح��ة ع���ر �أج���ه���زة 

�إنها  �ل�شركة  تقول  كما  �أن��دروي��د. 

تختر �ل�شماح لالأ�شخا�ش ب�شناعة 

�إىل  و�إ�شافتها  باأنف�شهم  �أ�شو�تهم 

�مليزة  هذه  طرح  و�شيتم  �للقطات، 

عاملياً يف �لأ�شهر �ملقبلة.

�شات  ���ش��ن��اب  من�شة  ت���ز�ل  ول 

توك  تيك  مثل  خال�شة  �إىل  تفتقر 

�ملو�شيقي  �مل��ح��ت��وى  ت��دف��ع  �ل��ت��ي 

�مل�����ش��ت��خ��دم��ني،  �إىل  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 

ذلك  من  ب��دلً  �شات  �شناب  وتركز 

�لكبار  �لنا�شرين  مع  �شر�كاتها  على 

بني  �لجتماعية  �لرو�بط  وت�شديد 

تلقى �شخ�ش ما  و�إذ�  �مل�شتخدمني. 

�لتمرير  فيمكنه  �شوت،  مع  لقطة 

�شريعاً لعر�ش �شورة �لألبوم وعنو�ن 

�لأغنية و��شم �لفنان، وميكنه �أي�شاً 

ه��ذه  »ت�شغيل  ر�ب���ط  ع��ل��ى  �ل��ن��ق��ر 

�لأغنية  �إىل  لال�شتماع  �لأغ��ن��ي��ة« 

�لكاملة عر من�شات �لبث �لأخرى، 

ومن �شمنها �شبوتيفاي و�آبل ميوزك 

و�شاوند كالود.

حجم  �شناب  تو�شح  ل  ذلك  �إىل 

ق��ائ��م��ة �مل��و���ش��ي��ق��ى �خل��ا���ش��ة بها 

بخالف و�شفها باأنها قوية ومن�شقة.

�شفقات  �إن  �ل�����ش��رك��ة  وت���ق���ول 

ب��ه��ا تغطي  �ل��رتخ��ي�����ش �خل��ا���ش��ة 

ميوزيك  و�رن��ر  �أغ��اٍن من جمموعة 

 Warner Music Group
ميوزيك  ي��ون��ي��ف��ر���ش��ال  وجم��م��وع��ة 

 Universal Music Group
 Warner ميوزيك  ت�شابيل  وو�رنر 

جي  �إم  وبي   Chappell Music
ميوزيك BMG Music وغريها.

ب�شكل  ت��اأخ��رت  �شناب  �أن  يذكر 

عام يف جلب �ملو�شيقى �إىل من�شتها، 

مل�شقات  �إن�شتغر�م  قدمت  حيث 

 ،2019 للق�ش�ش يف عام  مو�شيقية 

وطرحت ميزة Reels يف �أغ�شط�ش.

يف  ت��وك  تيك  من�شة  و��شتمرت 

من  ���ش��ن��اب  م�شتخدمي  �ك��ت�����ش��اب 

�أن  يعني  مما  و�ل�شباب،  �ملر�هقني 

�لتزم  �إذ�  ميزتها  تفقد  قد  �شناب 

هوؤلء �مل�شتخدمون بتيك توك بدلً 

من �لن�شر عر �شناب �شات.

جلب  �إىل  ���ش��ن��اب  حت��ت��اج  ك��م��ا 

ملو�كبة  من�شتها  �إىل  �مل��و���ش��ي��ق��ى 

�شلة  ع��ل��ى  و�ل���ب���ق���اء  م��ن��اف�����ش��ي��ه��ا 

م�شتخدمو  كان  لو  حتى  باملو�شوع، 

ميكنهم  �ل���ذي���ن  ه���م  ف��ق��ط   iOS
�لو�شول يف �لبد�ية.

لف�شيحة  زووم  تعر�شت  عندما 

و�حلماية،  �لأم��ان  ناحية  من  كبرية 

�شتوفر  �أن��ه��ا  �مل�شتخدمني  وع��دت 

خ��ا���ش��ي��ة �ل��ت�����ش��ف��ري »م���ن �ل��ط��رف 

�حل�شابات  للم�شرتكني يف  للطرف« 

�شت�شل  ه��ي  وه��ا  �أي�����ش��اً،  �ملجانية 

�ملقبل،  �لأ�شبوع  من  ب��دء�ً  للجميع 

�فرت��شياً،  مفعلة  تكون  لن  لكنها 

�منا بحاجة للتفعيل �ليدوي.

لعلك تت�شاءل، لكن مكاملات زووم 

توؤكد  �أيقونة  وتظهر  م�شفرة  كانت 

ت�شفري  لكنه  �شحيح،  نعم  ذل���ك، 

 AES 256-bit GCM ن��وع  من 

�شيء  كل  وي�شمل  جيد  ت�شفري  وهو 

�شوتية  ومكاملات  ن�شية  ر�شائل  من 

يعتمد  �لت�شفري  هذ�  لكن  ومرئية، 

�شمن  �لت�شفري  مفاتيح  توليد  على 

خمدمات زووم نف�شها، ما يعني �أن 

على  �لتج�ش�ش  باإمكانهم  �لقر��شنة 

�مل�شتخدمني.

يف حني �أن �لت�شفري من نوع »من 

 end-to-end للطرف -  �لطرف 

�ملفاتيح  توليد  يتم   »encryption

�مل�شتخدم نف�شه ما يعني  من جهاز 

�أن����ه لمي��ك��ن لأي ط���رف خ��ارج��ي 

�لإطالع على حمتوى �ملكاملات حيث 

تظهر ب�شكل م�شفر.

من  ت�شفريها  تقنيات  ولتطوير 

قد  �ل�شركة  كانت  للطرف،  �لطرف 

Keybase. ��شتحوذت على �شركة 

تقنيات  بتطوير  �ملتخ�ش�شة   io
�لت�شفري.

هذ�  م��ن  �لت�شفري  تفعيل  وب��ع��د 

م�شتوى  على  ���ش��و�ء  ي��دوي��اً  �ل��ن��وع 

قبل  جمموعة  �أو  م�شتخدم  ح�شاب 

�لبدء باأي مكاملة، يتم عر�ش �أيقونة 

�لت�شفري  �أن  لتوؤكد  �لأخ�شر  �ل��درع 

end-to-end ولي�ش فقط ت�شفري 
حم�ّشن.

م�شتخدمي  من  زووم  تطلب  كما 

تفعيل  �أولً  �مل��ج��ان��ي��ة  �حل�����ش��اب��ات 

خا�شية �لتحقق بخطوتني عر و�شع 

ق�شرية.  ر�شالة  يف  �ملر�شل  �لرمز 

و�جلدير بالذكر �أن �جتماعات زووم 

�مل�شفرة بهذ� �لنوع تدعم حتى 200 

م�شارك فقط.

»سامسونج« و»آبل« تستفيدان من النزاعات الدولية

ميزة جديدة من »سناب شات« طال انتظارها!

تشفير آمن لمكالمات »زووم« المجانية

 ،12 �آيفون  من  هو�تف جديدة   4 عن  موؤخر�ً،  �أب��ل،  �شركة  ك�شفت 

جميعها يدعم �جليل �خلام�ش 5G، وتت�شمن ميز�ت جديدة ل �شيما 

يف ما يتعلق بالكامري� و�ملعالج و�ل�شالبة.

دولر�،   799 من  يبد�أ  ب�شعر   12 �آيفون  هي  �جلديدة  و�لهو�تف 

ماك�ش  برو   12 و�آيفون  دولر�،   999 من  يبد�أ  ب�شعر  برو   12 و�آيفون 

ب�شعر يبد�أ من 1099، و�آيفون 12 ميني ب�شعر يبد�أ من 699 دولر�. 

لكن ما �لذي مل تخرنا به �شركة �أبل عن هاتفها �جليد!

تقول �ل�شركة �إن هاتفها �جلديد يدعم �شبكات �جليل �خلام�ش، مما 

يتيح �شرعة �أكر يف حتميل وت�شغيل �لفيديوهات و�لألعاب، لكن هذه 

�لتقنية ل تز�ل غري متوفرة �شوى يف 50 مدينة يف �لعامل، و�شريتفع 

�لعدد �إىل 60 مدينة بحلول نهاية �لعام �جلاري.

ويتحدث �خلر�ء عن �شنو�ت من �لعمل من �أجل �إن�شاء بنية حتتية 

�شليمة ل�شبكات �جليل �خلام�ش من �لإنرتنت، قبل �أن يتمكن م�شتخدمو 

�لهو�تف �لتي تدعم هذه �لتقنية من �ل�شتمتاع مبز�ياها.  

�أما يف ما يتعلق ب�شعر هاتف �آيفون 12 �جلديد، فقد يبدو للوهلة 

�أبل، لكن  �أعلنت �شركة  ن�شبيا عن 799 دولر وفق ما  �لأوىل معقولً 

�إليه  �أ�شفنا  ما  �إذ�  دولر   1300 ح��و�يل  �إىل  ي�شل  قد  �جلهاز  �شعر 

م�شاحة تخزين �إ�شافية و�ل�شاحن �لال�شلكي، وقد �أثارت �لأ�شعار �لتي 

�أعلنتها �شركة �أبل لهاتفها �جلديد حتفظ �لكثريين، خ�شو�شا يف ظل 

�لأزمة �لقت�شادية �لتي يعي�شها �لعامل، و�لتي قد تدفع كثريين بالتفكري 

مرتني قبل �قتناء �آيفون 12.

وتقول �شركة �أبل �إن هاتف �آيفون 12 ميني، �لذي ياأتي ب�شا�شة 4.7 

بو�شات، هو �أ�شغر هاتف �آيفون، يف حماولة لتميكن �لفئات ذ�ت �لدخل 

�ملحدود من �قتنائه، وياأتي ب�شعر 699 دولر، لكن يف �ملقابل، هناك 

هو�تف ذكية تفوق يف م�شاحة �شا�شتها �آيفون 12 ميني، خ�شو�شا من 

مناف�شتها �شركة �شام�شونغ، وب�شعر �أقل من ذلك �لذي طرحته �أبل، كما 

�أن دقتها �أعلى.

 12 �آيفون  �جلديد  هاتفها  يف  �لزجاج  �أن  �أب��ل  �شركة  تدعي  كما 

�شيما يف �شوء معاناة كثري  �آخ��ر، ل  �أي هاتف ذكي  �أق��وى من زجاج 

من �مل�شتخدمني من حتطم �شا�شات هو�تفهم يف حو�دث ب�شيطة، لكن 

قبل  �ل�شا�شة  متانة  على  حكمها  ب�شبب  �أب��ل  �شركة  �نتقدو�  �خل��ر�ء 

�مل�شنعة  �ل�شركة  �أن  خ�شو�شا  �مل�شتخدمني،  قبل  من  فعليا  �ختبارها 

لزجاج �لهاتف هي ذ�تها �لتي ت�شنع زجاج هو�تف �شام�شونغ.

وبخ�شو�ش �لت�شوير يتفق �خلر�ء �أنه ميكنك من خالل �آيفون 12 

وو�شوًحا،  �إ�شر�ًقا  �أكر  �ألو�ن  على  و�حل�شول  �أف�شل  ب�شكل  �لت�شوير 

وهي ميزة تظهر يف �لعديد من �أجهزة �لتلفزيون ذ�ت �لألو�ن و�لأ�شو�ت 

�لأكر و�قعية، لكن �خلر�ء يحذرون �مل�شتخدمني يف �لوقت نف�شه من 

�أنه لن يكون مبقدورهم م�شاركة مقاطع �لفيديو على و�شائل �لتو��شل 

�لجتماعي ب�شهولة، �إذ �شتكون ملفات �لفيديو بتن�شيق خمتلف عما هو 

مدعوم يف في�شبوك وتويرت.

من حيث ال�صعر واحلجم واحلماية والت�صوير

نظرة فاحصة على هاتف 
»آيفون 12« الجديد
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طالب وطالبات إدارة األعمال 

يؤدون االختبارات الفصلية حضوريًا

اأدى ما يزيد على 5200 طالب وطالبة بكلية اإدارة االأعمال االختبارات 

»الرجايل  الكلية  �شطري  يف  قاعة   200 من  اأكثثر  يف  ح�شورياً  الف�شلية 

م�شتوى  على  اتخاذها  مت  احرتازية حمكمة  اإجثثراءات  ظل  والن�شائي« يف 

معقمات  توفري  �شملت  مالئمة،  بيئة  يف  االختبارات  اأداء  اأجل  من  الكلية 

القاعات  التباعد يف  الكلية، حتقيق  وتوزيعها يف مداخل  القاعات  جلميع 

الدرا�شية، و�شع مل�شقات »عدم اجللو�س« على الكرا�شي ل�شمان التباعد، 

منع التجمعات يف الكلية وتوجيه الطالب والطالبات للخروج بعد االنتهاء من 

االختبار، اإ�شافة لقيا�س درجة احلرارة قبل الدخول للكلية الأداء االختبار، 

مع اإغالق كافة املداخل االأخرى ل�شمان تطبيق اإجراءات ال�شالمة.

وقد مت التوا�شل مع كافة الطلبة الأهمية اتباع التعليمات التالية لتطبيق 

االإجراءات االحرتازية، ومنها االلتزام بلب�س الكمامة واتباع تعليمات التباعد، 

احلر�س على اإح�شار االأدوات اخلا�شة بكل طالب حيث مينع تبادل االأقالم 

واالآلة احلا�شبة وخالفها، اخلروج من مبنى الكلية بعد انتهاء االختبار ملنع 

التجمعات، عدم احل�شور للجامعة يف حال االإ�شابة بفايرو�س كورونا اإال بعد 

ال�شفاء التام مع تزويد الق�شم بنتيجة حتليل حديثة ونتيجة حتليل بعد ال�شفاء، 

وعدم احل�شور للجامعة يف حال كانت لدى الطالب اأو الطالبة ارتفاع يف درجة 

احلرارة مع �شرورة اإجراء الفح�س اخلا�س بفريو�س كورونا. كما اتخذت كلية 

علوم الريا�شة والن�شاط البدين العديد من االإجراءات االحرتازية والوقائية 

واأداء  اجلميع  �شالمة  ل�شمان  وطالباتها  لطالبها  احل�شورية  لالختبارات 

االختبارات بكل اأمان واطمئنان اآخذين بكافة تعليمات االأدلة اال�شرت�شادية  

لوزارة التعليم واجلامعة واأي�شاً تعميم برتوكوالت وتطبيقات وزارة ال�شحة، 

متمنية جلميع املن�شوبني ال�شالمة والتوفيق والنجاح.

دورة في »المكياج المسرحي« 
و»تحريك الدمى«

كتب: فهد الفليج 

نظمت وحدة امل�شرح بعمادة �شوؤون الطالب دورة تدريبية بعنوان »املكياج 

امل�شرحي« قدمها اأحمد ممدوح.

ال�شينمائي والفرق  التعريف بفن املكياج  التالية:  تناولت الدورة املحاور 

بني مكياج امل�شرح وال�شينما والتلفزيون، التعرف على خامات املكياج وكيفية 

ت�شنيع بع�س اخلامات من املنتجات املحلية، التعرف على عمليات الرتكيب 

اجلروح  عمل  على  التعرف  ال�شك�شوكة«،   – ال�شنب   – الذقن   – »ال�شعر 

وطلقة الر�شا�س، التعرف على عمل الزومبي، التعرف على عمل التكبري 

والت�شغري يف العمر وال�شيب، كيفية العمل يف �شوق الدراما واالإعالنات.

كما نظمت وحدة امل�شرح دورة تدريبية بعنوان »حتريك الدمى« قدمها 

اأنثثواع  التالية:  املحاور  الثثدورة  تناولت  زووم.  تطبيق  عرب  ممثثدوح  اأحمد 

العرائ�س، تكوين العرو�شة، �شناعة االإك�ش�شورات، �شناعة الدمية، كممثل، 

�شوت املمثل، �شناعة اللب�س، ت�شكيلة وتلوينه، قنون العرائ�س وتن�شئة الطفل، 

الف�شاء،  تاأثيث  لت�شكيل  �شينوغرافية  املتحركة،  املنحوتة  الدمية  �شناعة 

تنفذها  التي  الربامج  الدورات �شمن  وتاأتي هذه  للدمية.  امل�شرتك  االأداء 

وحدة امل�شرح خالل الف�شل الدرا�شي االأول لهذا العام ويف اإطار الدور املهم 

الذي تقوم به وحدة امل�شرح لتطوير قدرات الطالب يف جمال امل�شرح.

»خاتمة البحث« في حلقة نقاش
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات »اأفكر« 

حلقة النقا�س الثامنة والثمانني بعد املائة �شمن �شل�شلة حلقات النقا�س التي 

اأم ملخ�س  اإ�شافة علمية  البحث:  بعنوان »خامتة  اأ�شبوعياً  املركز  يعقدها 

اأ�شتاذ املناهج  اإعداد وتقدمي الدكتور فهد بن �شليمان ال�شايع  مو�شع« من 

وتعليم العلوم - جامعة امللك �شعود - ق�شم املناهج وطرق التدري�س - كلية 

الرتبية، وذلك يوم غد االثنني 1442/3/9هث املوافق 2020/10/26م، يف 

متام ال�شاعة الثامنة م�شاء عن طريق قاعات الزوم االفرتا�شية.

لقاء تعريفي عن مهرجان الفيلم 
العلمي بكلية العلوم

ا�شتاأنفت اللجنة العليا الإقامة مهرجان الفيلم العلمي االأول الق�شري لكلية 

العلوم برئا�شة مقررة اللجنة الدكتورة �شهام الطريري اأعمالها بداية الف�شل 

موافقة  على  ح�شولها  بعد  1442هث،  اجلامعي  العام  من  االأول  الدرا�شي 

عقدت خالل  حيث  الداغري،  نا�شر  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  وت�شجيع 

امل�شاندة  الفرعية  اللجان  ومع  اأع�شائها  مع  اجتماعات   4 املا�شية  الفرتة 

وذلك لو�شع خطة زمنية لالإعداد للمهرجان واملزمع عقده مع نهاية الف�شل 

لقاء تعريفي عن  1442هث، ومت عقد  العام اجلامعي  الثاين من  الدرا�شي 

املهرجان يوم اخلمي�س 5 ربيع االأول 1442 واملوافق 22 اأكتوبر 2020 عرب 

من�شة زووم يف متام ال�شاعة 12:00 ظهراً.

ُعثثِقثثد الثثلثثقثثاء الثث�ثثشثثنثثوي لثثوكثثالء 

االأكادميية  لل�شوؤون  اجلامعة  كليات 

للعام اجلامعي 1442هث يوم االأحد 

بعد«  »عن  1442/3/1هث  املا�شي 

القبول  �شوؤون  عميد  برئا�شة  وذلك 

والت�شجيل الدكتور �شعد بن عمران، 

ح�شر اللقاء وكالء الكليات لل�شوؤون 

االأكثثادميثثيثثة ووكثثثالء عثثمثثادة القبول 

والت�شجيل وعدد من روؤ�شاء االأق�شام 

بها.

بثثثثداأ الثثدكثثتثثور الثثعثثمثثران الثثلثثقثثاء 

لل�شوؤون  الكليات  بوكالء  بالرتحيب 

تلبية  على  و�شكرهم  االأكثثادميثثيثثة 

يهدف  الثثثذي  الثثلثثقثثاء  هثثذا  ح�شور 

لثثتثثطثثويثثر االإجثثثثثثثثراءات واالأنثثظثثمثثة 

ذات  االإلثثثكثثثرتونثثثيثثثة  واخلثثثثدمثثثثات 

العالقة بال�شوؤون االأكادميية وتبادل 

يف  ت�شب  والثثتثثي  واالآراء  اخلثثثربات 

م�شلحة رفع جودة العملية التعليمية 

للوكالء  التهنئة  كما قدم  باجلامعة، 

املعينني حديثاً والدعاء لهم بالتوفيق 

وال�شداد واالإعانة، مع اإ�شداء ال�شكر 

الذين  ال�شابقني  للوكالء  اجلثثزيثثل 

انتهت فرتات تكليفهم. 

تعامل  ح�شن  على  العميد  واأثنى 

اال�شتثنائية  الظروف  مع  الكليات 

التي مير بها العامل -والناجمة عن 

امل�شتجد-  كثثورونثثا  فريو�س  تف�شي 

وقثثثثثدرتثثثثثهثثثثثا عثثلثثى 

االإجثثثثراءات  تكييف 

االأكثثثثثثادميثثثثثثيثثثثثثة يف 

ظثثثل حتثثثويثثثل نثثظثثام 

الثثدرا�ثثشثثة عثثن بعد 

وتثثعثثلثثيثثق احلثث�ثثشثثور 

العمل  مثثقثثرات  اإىل 

والثثعثثمثثل عثثثن بثثعثثد، 

الكبري  بثثالثثدور  ونثثوه 

وامل�شاهمة  للكليات 

الثثثثثثفثثثثثثاعثثثثثثلثثثثثثة يف 

بالقرارات  امل�شاركة 

اال�ثثشثثتثثثثثنثثائثثيثثة الثثتثثي 

اتثثخثثذتثثهثثا اجلثثامثثعثثة 

يف �شبيل التعامل مع 

اجلائحة والتي ت�شب 

يف م�شلحة الطالب.

اللقاء  حمثثاور  العميد  وا�شتفتح 

جتثثارب  مثثن  اال�ثثشثثتثثفثثادة  مبناق�شة 

تعليق العمل والتدري�س عن بعد يف 

تطوير االإجراءات االأكادميية، حيث 

الكليات يف  وكثثالء  من  عدد  �شارك 

طرح جتاربهم ومقرتحاتهم بناء على 

ما عمل به خالل الفرتة املا�شية.

بع�س  عثثلثثى  الثثتثثاأكثثيثثد  مت  كثثمثثا 

التي ت�شب يف  االأكادميية  املوا�شيع 

م�شلحة الطالب ومن اأهمها االإر�شاد 

االأكثثثثادميثثثثي والثثتثثوجثثيثثه الثثطثثالبثثي 

االأكادميية  الطالب  اأو�شاع  ومتابعة 

باإذن  ي�شهم  الثثذي  االأمثثر  امل�شتمرة، 

الطالب  اأو�ثثشثثاع  معاجلة  يف  اهلل 

حت�شيلهم  وحتثث�ثثشثثني  املثثتثثعثثريثثن 

الثثعثثلثثمثثي وا�ثثشثثتثثكثثمثثال مثثتثثطثثلثثبثثات 

الدرجة  على  وح�شولهم  تخرجهم 

العلمية وم�شاهمتهم الفاعلة يف نفع 

املجتمع.

ثثثثم ا�ثثشثثتثثعثثر�ثثس وكثثيثثل الثثعثثمثثادة 

يا�شر  الدكتور  االأكادميية  لل�شوؤون 

بن �شلمه اأبرز اخلدمات االإلكرتونية 

االأكثثادميثثي  النظام  يف  امل�شتحدثة 

فثثيثثمثثا يثثخثث�ثثس اأمتثثثتثثثة االإجثثثثثثراءات 

املقرتحات  ومناق�شة  االأكثثادميثثيثثة 

واملثثثثالحثثثثظثثثثات عثثثلثثثى اخلثثثدمثثثات 

احلالية؛ والتي �شملت خدمة تعديل 

اجلدول الدرا�شي من خالل النظام 

االأكادميي، وخدمة معادلة املقررات، 

وطلب اإعادة ت�شحيح اأوراق االختبار 

النهائي. كذلك مت مناق�شة اإجراءات 

بعقد  يتعلق  ومثثا  احلثثثايل  الف�شل 

مع  والنهائية  الف�شلية  االختبارات 

احلثثر�ثثس عثثلثثى اتثثبثثاع االإجثثثثثراءات 

اهلل  باإذن  ت�شمن  والتي  االحرتازية 

�ثثشثثالمثثة الثثطثثالب واأعثث�ثثشثثاء هيئة 

لالختبارات  تاأديتهم  اأثناء  التدري�س 

ح�شوريا يف اجلامعة. واختتم اللقاء 

باالإجابة على ا�شتف�شارات احل�شور 

تطوير  بغر�س  املثثالحثثظثثات  واأخثثثذ 

اإجراءات العمل.

املكتبات  �ثثشثثوؤون  عثثمثثادة  نظمت 

الطبية  الثثعثثلثثوم  كلية  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون 
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عن بعد واملعلوماتية التي تهدف اإىل 

املجتمعية  الثقافة  وحت�شني  تطوير 

حثثول كثثل مثثا هثثو مفيد مبثثا متتلكه 

املكتبات خ�شو�شاً واجلامعة عموماً 

ب�شرية  ومثثوارد  متطورة  اأنظمة  من 

هادفة.  و�شراكات جمتمعية  متميزة 

منرية  االأ�ثثشثثتثثاذة  املحا�شرة  قدمت 

اأخ�شائي  املهنا  عبدالرحمن  بنت 

اأول تغذية اإكلينيكية، وحظيت الدورة 

من  ومميز  الفثثت  وتفاعل  بح�شور 

املثث�ثثشثثاركثثني، وثثثمثثنثثت الثثعثثمثثادة هثثذا 

التفاعل الذي من �شاأنه ن�شر الثقافة 

ال�شحية واملجتمعية على حد �شواء.

د. العمران يرأس اللقاء السنوي لوكالء الشؤون األكاديمية

محاضرة عن مرض السكري عبر منصة »زووم«


