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02خصخصة الجامعات.. عملية معقدة وصعبة

د. العمر ا�ستقبل حمافظها..

»سعود« و»الصناعات العسكرية«.. تعاون مشترك

اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�ستقبل 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

العمر مبقر اجلامعة االثنني املا�سي, 

م��ع��ايل حم��اف��ظ ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

املهند�س  الع�سكرية  لل�سناعات 

اأحمد بن عبدالعزيز العوهلي ونائبه 

ال�سناعة املهند�س قا�سم بن  لقطاع 

املرافق  والوفد  امليمني  عبدالغني 

له, بح�سور وكالء اجلامعة وعمداء 

الكليات.

مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج����رى 

وهيئة  اجلامعة  بني  التعاون  �سبل 

اطلع  حيث  الع�سكرية,  ال�سناعات 

والوفد  العوهلي  املهند�س  معايل 

املرافق له على اأهم املعاهد ومراكز 

بال�سناعات  العالقة  ذات  االأبحاث 

الع�سكرية, كما زاروا كلية الهند�سة 

التقني  االب��ت��ك��ار  وجت��ول��وا مب��رك��ز 

للراديو وال�سوئيات الذي يهدف اإىل 

وتقدمي  عاملية  بحثية  مكانة  حتقيق 

عطاء ابتكاري متميز.

كما زاروا معهد الت�سنيع املتقدم, 

عبداهلل  امللك  ومعهد  العلوم,  وكلية 

عن  ل�سرح  وا�ستمعوا  النانو,  لتقنية 

ي��وف��ره م��ن جتهيزات  امل��ع��ه��د وم���ا 

ت�سمل  وم��ع��ام��ل  م��ت��ق��دم��ة  علمية 

وامل�سبارية  االإل��ك��رون��ي��ة  امل��ج��اه��ر 

ومعمل جتهيز املواد ومعمل الت�سنيع 

ومعمل االأغ�سية النفاذة البوملرية.

ث���م ت���وج���ه م��ع��ال��ي��ه وم��راف��ق��وه 

وامل��ع��ل��وم��ات  احل��ا���س��ب  ك��ل��ي��ة  اإىل 

للذكاء  املتقدمة  الدرا�سات  ومركز 

اأه��م  م��ن  يعد  ال���ذي  اال�سطناعي 

التقنيات احلديثة التي اأحدثت فارقاً 

املعلوماتي  التطور  م�سرية  يف  مهماً 

 2030 اململكة  لروؤية  موائماً  وياأتي 

وما تتطلع اإليه القيادة الر�سيدة بنقل 

اململكة اإىل م�ساف الدول املتقدمة 

زاروا  كما  املجاالت,  العديد من  يف 

الذي  املعلومات  الأمن  التميز  مركز 

والتطوير  البحث  مراكز  اأح��د  يعد 

الرائدة على م�ستوى اململكة والذي 

ال�سرباين  االأم��ن  يهتم يف جم��االت 

واأمن املعلومات.

ق��دم معايل  ال��زي��ارة  ويف خ��ت��ام 

رئي�س اجلامعة درعاً تذكارياً ملعايل 

لل�سناعات  العامة  الهيئة  حمافظ 

الع�سكرية.

فتح الترشيح لعمادة الصيدلة والتربية وإدارة 
األعمال

اأعلنت اللجنة اال�ست�سارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد, وبناء على 

توجيه معايل رئي�س اجلامعة, عن فتح باب القبول للر�سيح ملن�سب عميد 

وذلك عن  االأعمال؛  اإدارة  كلية  عميد  الربية,  كلية  عميد  ال�سيدلة,  كلية 

العميد  تقييم  وكذلك  عنه,  التعوي�س  اأو  احلايل  للعميد  التجديد  طريق 

احلايل والذي �سوف تنتهي فرة عمادته, وذلك عن طريق الرابط التايل 

واملوجود يف موقع اللجنة االإلكروين:

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection 

ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة اأمني �سر اللجنة االأ�ستاذ فواز بن عبدالعزيز 

ال�سبيعي, واأ�سار اإىل اأن اجلامعة ت�سعى اإىل اختيار االأف�سل لهذه املنا�سب 

القيادية. ودعت اللجنة من يحق لهم الر�سيح من اجلن�سني ح�سب تنظيم 

اإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك �سعود, 

لالطالع على ال�سمات املتوقعة يف املر�سحني ملن�سب عميد للكليات واملعاهد 

يف جامعة امللك �سعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�سيح عمداء الكليات 

واإر�سال تر�سيحاتهم على الرابط امل�سار اإليه اأعاله, حيث يقفل باب الر�سيح 

دعت  كما  2020/11/7م.  املوافق  1442/3/21ه�  ال�سبت  يوم  بنهاية 

الكليات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  االأق�سام وجميع  وروؤ�ساء  وكالء  اللجنة 

املعلن عنها, للم�ساركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم عن طريق منوذج التقييم 

1442/3/21ه�.  ال�سبت  يوم  التقييم متاح حتى  اأن  اخلا�س بذلك, علماً 

االإلكروين اخلا�س  الربيد  ا�ستخدام  ال�سفحة  اإىل هذه  الدخول  ويتطلب 

بنطاق اجلامعة @ksu.edu.sa وكلمة ال�سر املرتبطة به.

انطالق سلسلة لقاءات مركز التميز في التعلم
لل�سوؤون  اجلامعة  لوكالة  التابع  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  اأطلق 

التعليمية واالأكادميية يوم الثالثاء املا�سي 27 اكتوبر 2020م, اأوىل اللقاءات 

للتعريف مبنتجات وم�ساريع منح التميز يف دورته احلالية »الرابعة« والتي 

تهدف لن�سر املمار�سات املتميزة جلميع اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة, 

وكان �سيف اللقاء هو �سعادة الدكتور اأدهم العيد الذي حتدث عن م�سروع 

تطوير منتج تعليمي لتجارب الدوائر االإلكرونية االفرا�سية, واأدار اللقاء 

الدكتور عادل املكينزي بح�سور عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

اجلدير بالذكر اأن هذه ال�سل�سلة من اللقاءات متتد ل�ستة اأ�سابيع ملوا�سيع 

خمتلفة .

»Arcif« ح�سلت على معايري اعتماد

مجلة اإلعالم واالتصال الرابعة عربيًا
ح�����س��ل��ت امل��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���الإع���الم 

واالت�سال ال�سادرة عن اجلمعية ال�سعودية 

اعتماد  معايري  على  واالت�سال  ل��الإع��الم 

العاملية,  املعايري  مع  املتوافق  »ار�سيف« 

الرابعة عربياً من جمموع  واحتلت املرتبة 

»ار���س��ي��ف«  معامل  امل��ج��الت يف  اإج��م��ايل 

يف  عربياً  واالأوىل   ,681 عددها  والبالغ 

اإجمايل  من  واالت�سال  االإع��الم  تخ�س�س 

عدد 14 دورية.

وقد باركت جامعة امللك �سعود للجمعية 

ال�سعودية لالإعالم واالت�سال حلول املجلة 

العربية لالإعالم واالت�سال 

يف املرتبة الرابعة عربًيا.

اجلمعية  جنحت  وق��د 

معايري  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 

»ار�سيف  معامل  اعتماد 

مع  امل��ت��واف��ق��ة   »  Arcif
والتي   , العاملية  املعايري 

يبلغغ عددها 31 معياراً.

التاأثري  معايري  وتخ�سع 

 »  Arcif »ار�����س����ي����ف 

الإ�سراف جمل�س االإ�سراف 

يتكون  وال��ذي  والتن�سيق, 

جهات  ل��ع��دة  ممثلني  م��ن 

ت�سمل:  ودول���ي���ة  ع��رب��ي��ة 

»م���ك���ت���ب ال��ي��ون��ي�����س��ك��و 

االإقليمي للربية يف الدول 

ب���ب���ريوت, جلنة  ال��ع��رب��ي��ة 

اآ�سيا  لغرب  املتحدة  االأمم 

املكتبات  جمعية  معرفة,  بيانات  قاعدة  االإ�سكندرية,  مكتبة  )االإ�سكوا(, 

خرباء  من  علمية  جلنة  اإىل  باالإ�سافة  اخلليج«  العاملية/فرع  املتخ�س�سة 

واأكادمييني ذوي �سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانية.

د. الحميزي: وزارة التعليم دعمت وكالة 
الجامعة للبحث العلمي بــ 110 مليون

.. والجامعة األولى عربيًا في النشر 
العلمي عام 2019

اجلامعة  وكيل  احلميزي,  اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  �سلط 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي, يف لقاء خا�س, ال�سوء على دور 

البحث العلمي يف متيز اجلامعة واململكة علمياً, وجهود اجلامعة 

يف دعم وتطوير االأن�سطة البحثية والن�سر العلمي وحجم التطور 

واأكد  2019م,   -  2016 الفرة  املجال خالل  هذا  احلا�سل يف 

اأن جامعة امللك �سعود حققت املرتبة االأوىل عربياً يف امل�ساركة 

بالن�سر العلمي, وخالل الع�سر �سنوات االأخرية »2010 - 2019« 

�سارك الباحثون املنتمون للجامعة باأكرث من 27% من ناجت اململكة 

العلوم  العلمية املفهر�سة يف �سبكة  الدوريات  املن�سور يف  البحثي 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  اأن  اإىل  واأ�سار   »ISI«

العلمي متكنت من احل�سول على دعم بقيمة 110 ماليني ريال 

�سمن برنامج الدعم املوؤ�س�سي بوزارة التعليم بعد اأن القت خطتها 

واإ�سادتهم  الدوليني  املحكمني  ثناء  العلمي  للبحث  اال�سراتيجية 

بخطتها اال�سراتيجية املميزة.
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يف لقاء قمم وطنية �سعودية 

صالون أدبيات يستعرض مسيرة الجامعات الناشئة

نورة   - الغيث  يا�سمني  تغطية: 

احلركان

ا���س��ت��ك��م��االً ل�����س��ل�����س��ل��ة ن���دوات 

ا�ست�ساف  �سعودية«  وطنية  »قمم 

نخبة  االفرتا�سي  اأدبيات  �سالون 

املتميزة،  الوطنية  ال��ق��ام��ات  م��ن 

اأ���س��ت��اذ  ال�سبيعي  خ��ال��د  د.  ه��م 

امللك  بجامعة  ال��رتب��وي��ة  االإدارة 

���س��ع��ود ووك���ي���ل ع���م���ادة ت��ط��وي��ر 

والدرا�سات،  للتخطيط  املهارات 

الرتبية  اأ�ستاذ  ال�سمري  د. طار�ش 

وم�ست�سار  ب��اجل��ام��ع��ة  اخل��ا���س��ة 

العنزي  ماهر  د.  العايل،  التعليم 

وك��ي��ل ج��ام��ع��ة اجل���وف ل��ل�����س��وؤون 

 25 يوم  وذل��ك  �سابقاً،  التعليمية 

وطنية  اأم�سية  يف  1442ه�  �سفر 

اف��رتا���س��ي��ة ب��ع��ن��وان »اجل��ام��ع��ات 

التحديات  النا�سئة:  ال�سعودية 

زووم،  م��ن�����س��ة  ع��ر  وال���درو����ش« 

التميمي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  اأدارت��ه��ا 

اللغة  بق�سم  امل�����س��ارك  االأ���س��ت��اذ 

ال���ع���رب���ي���ة، و����س���اح���ب���ة م���ب���ادرة 

»ال�������س���رة«، وال���ت���ي اأ����س���ارت يف 

منه  الهدف  اأن  اإىل  اللقاء  بداية 

ل�سرهم  امل�����س��ارك��ني  ا�ستعرا�ش 

احل��ي��ات��ي��ة وم�����س��رت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، 

العايل  التعليم  قادة  من  باعتباهم 

اأدوارهم  عن  والتحدث  ال�سعودي، 

مدار  على  الوطنية  امل�ساريع  يف 

املختلفة. حياتهم  مراحل 

جيلني بني 

ب����داأ ال��ل��ق��اء ب��ن��ب��ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة 

ط��ار���ش  ال��دك��ت��ور  �سخ�سية  ع��ن 

التعريف  ا�ستكمل  الذي  ال�سمري 

ثالثة  مركزاً على حماربة  بنف�سه  

اجلهل  ه��ي  حياته  ط��وال  اأ���س��ي��اء 

وال��ف��ق��ر وامل���ر����ش، وا���س��ت��ع��ر���ش 

جمال  يف  النوعية  النقلة  مراحل 

منذ  �سعود  امللك  بجامعة  التعليم 

بن  عبداهلل  الدكتور  االأ�ستاذ  كان 

لها،  مديراً  العثمان  عبدالرحمن 

على  التخطيط  اأهميه  م�ستعر�ساً 

للمن�ساآت  خا�سة  الطويل  امل��دى 

الكبرة. التنموية 

الأم اجلامعة 

خالد  الدكتور  ذلك  بعد  حتدث 

ب�����رز حم��ط��ات  ال�����س��ب��ي��ع��ي ع���ن اأ

جامعة  م��ن  ب���داأت  ال��ت��ي  ح��ي��ات��ه 

اإىل من�سب  اأن و�سل  اإىل  اجلوف 

وك���ي���ل ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود، 

االأم،  اجلامعة  باأنها  اأياها  وا�سفاً 

اجل��وف  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����س��راً 

امللك  ج��ام��ع��ه  رح��م  م��ن  خ��رج��ت 

الرموز  بع�ش  على  مثنياً  �سعود، 

اكت�سابه  على  املوؤثرة  والقيادات 

م����ن اخل��������رات، ويف  ال���ع���دي���د 

بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  مقدمتهم 

والدكتور  العثمان،  عبدالرحمن 

ال�سمري. طار�ش 

النا�شئة اجلامعات 

ا���س��ت��ع��ر���ش  اآخ�����ر،  ���س��ي��اق  يف 

ال��دك��ت��ور م��اه��ر ال��ع��ن��زي م��راح��ل 

يقارب  فيما  اجلوف  جامعة  تطور 

ق�سرة  م��دة  قائاًل:  �سنه   19 ال��� 

يف  كبرة  لكن  ال�سعوب  عمر  يف 

اإىل  ع��م��ر االإجن�������ازات، م�����س��راً 

املوجودة  اجلامعية  املدن  منظومة 

ي�سار  وال��ت��ي  احل��ب��ي��ب  وط��ن��ن��ا  يف 

خادم  تف�سل  بعدما  بالبنان،  لها 

عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

اأثناء  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز  بن 

زي���ارت���ه مل��ن��ط��ق��ة اجل����وف ب��و���س��ع 

ح��ج��ر االأ����س���ا����ش ل��ت��ل��ك امل��دي��ن��ة 

بتكلفة  1428ه�  ع��ام  اجل��ام��ع��ة 

تقريباً. ريال  املليار  عن  تزيد 

ح��دي��ث��ه  ال��ع��ن��زي  د.  واخ��ت��ت��م 

ب��ع��ر���ش ال���ع���دي���د م���ن ال��ن��م��اذج 

امل�سرفة الذين تخرجوا يف جامعة 

اجلوف ثم ابتعثوا لدول وجامعات 

م��ت��م��ي��زة، م�����س��ي��داً ب���دوره���م يف 

الوطن،  رفعة  يف  االإ�سهام  القيادة 

مقرتحاً  حديثه  نهاية  يف  مقدماً 

يف  النا�سئة  اجلامعات  بتخ�س�ش 

اأو  الزراعة  �سواء  معينة  جماالت 

كل  طبيعة  ح�سب  على  ال�سياحة 

. منطقة

النا�شئات خ�شخ�شة 

ب������داأت امل����داخ����الت ب�������س���وؤال 

الدكتورة  طرحته  طار�ش  للدكتور 

خ�سخ�سة  ع���ن  ال��ت��م��ي��م��ي  اأم����ل 

اأجاب  حيث  النا�سئة،  اجلامعات 

ال��ن��ا���س��ئ��ة  اجل��ام��ع��ات  اإن  ق��ائ��اًل 

لي�ست موؤهلة حتى االآن اأن ت�ستقل 

جهد  من  ذلك  يحتاجه  ملا  بذاتها، 

امللك  ك��ج��ام��ع��ة  ل�����س��ن��وات  وع��م��ل 

هيكلة  اإعادة  واإن  وغرها،  �سعود 

�سرورياً  مطلباً  اأ�سبح  ال��رام��ج 

اأو�سح يف  كما  الروؤية،  مع  متا�سياً 

االأ�سا�سي  الهدف  اأن  اآخر  جانب 

من  ن��وع  حتقيق  اجلامعات  لهذه 

من  والتح�سني  ال��ف��ك��ري،  االأم���ن 

خالل  م��ن  الفكرية  االن��ح��راف��ات 

ق���ب���ول اأك������ر ع�����دد م����ن ط���الب 

الوطن. وطالبات 

اخل�شخ�شة  حتديات 

خالد  للدكتور  �سوؤال  ذلك  اتبع 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ن  ال�سبيعي 

وما  النا�سئة  اجلامعات  تواجهها 

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ك��ان��ت  اإذا 

م�سمولة  اخل�سخ�سة  بعد  حالياً 

قائاًل  ف��اأج��اب  التحديات؟  بهذه 

اأم��ر  اجل��ام��ع��ات  خ�سخ�سة  اإن 

على  حتى  بالتعليم  تطبيقه  �سعب 

معقدة  عملية  فهو  العامل،  م�ستوى 

متعددة.  اأط��راف  فيها  وي�سرتك 

اال�سرتاتيجية  اخلطط  اأن  م�سيفاً 

على  تقوم  املرموقة  اجلامعات  يف 

اأرب��ع��ة حم��اور ه��ي: ك��ف��اءة االأداء 

والعمليات  ال�سيا�سيات  امل���ايل، 

وم�ستوى  والتعلم،  النمو  االإدارية، 

كاأحد  واخل�سخ�سة  امل�ستفيدين. 

كفاءة  حتقيق  تعني  املحاور  ه��ذه 

اجل��ام��ع��ات،  ل��ه��ذه  امل���ايل  االأداء 

اإال مب�����س��اري��ع  ي��ت��اأت��ي  ل��ن  وذل����ك 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وب�����س��راك��ة مع 

اخلا�ش. القطاع 

دة ولاَّ منطقة 

التميمي  اأمل  الدكتور  اختتمت 

اجل��وف  منطقة  وا���س��ف��ة  ال��ل��ق��اء 

اأن��ت��ج��ت  والدة«  »م��ن��ط��ق��ة  ب��اأن��ه��ا 

رفعة  يف  ���س��اه��م��وا  مم��ن  ال��ك��ث��ر 

اململكة، مما كان دافعاً الأبناء هذا 

والعمل. للكفاح  اجليل 

اللقاء  ه��ذا  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

الرامج  م��ن  �سل�سلة  �سمن  ج��اء 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ل�����س��ال��ون، وه��ي 

العزلة  مع  تزامنا  ن�ساأت  مبادرة 

يف  منها  م�ساهمة  كورونا  زمن  يف 

خالل  م��ن  واالأدب  الثقافة  ن�سر 

والدورات  والفعاليات  االأم�سيات 

وت������ق������دمي ب���ع�������ش اخل�����دم�����ات 

واال����س���ت�������س���ارات ع���ر ال���رام���ج 

االفرتا�سية.

د. الشمري: الجامعات الناشئة ليست مؤهلة لالستقاللية وهيكلة البرامج مطلب ضروري

د. السبيعي: خصخصة الجامعات عملية معقدة والخطط االستراتيجية تقوم على 4 محاور

ورشة »زيارات افتراضية« لجامعة المجمعة
يف اإطار التعاون بني اجلامعات 

ال�����س��ع��ودي��ة ق���دم ع��م��ي��د ع��م��ادة 

ال���ت���ط���وي���ر واجل���������ودة امل��ك��ل��ف 

ال���دك���ت���ور م���ب���ارك ال��ق��ح��ط��اين 

ور����س���ة ع��م��ل ب��ج��ام��ع��ة امل��ج��م��ع��ة 

واال�ستعداد  »التح�سر  ب��ع��ن��وان 

االأكادميي  االعتماد  فريق  لزيارة 

الراجمي«.

����س���ارك يف ال��ور���س��ة ال��ت��ي مت 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا اف��رتا���س��ي��اً ع���دد من 

�سوف  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن�����س��وب��ي 

املركز  من  افرتا�سياً  زيارتها  يتم 

ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي واالع���ت���م���اد 

من�سوبي  م��ن  وع��دد  االأك��ادمي��ي، 

بجامعة  واجلودة  التطوير  عمادة 

املجمعة.

حماور  عدة  الور�سة  وت�سمنت 

لالعتماد  امل��ط��ورة  املعاير  ه��ي: 

االأك����ادمي����ي ال���راجم���ي، وط���رق 

املراجعة،  فريق  لزيارة  اال�ستعداد 

وال��ل��ج��ان امل�����س��ك��ل��ة ل��ال���س��ت��ع��داد 

التقرير  اإع����داد  ل��ي��ة  واآ ل��ل��زي��ارة، 

ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��رام��ج االأك���ادمي���ي���ة، 

املالحظات. على  الرد  وطرق 

أجمل صورة أثرية وتراثية
املعامل  بوحدة  الت�سوير  مبعمل  ممثلًة  واالآث���ار  ال�سياحة  كلية  نظمت 

واملخترات بوكالة الكلية للتطوير واجلودة م�سابقة جمتمعية عر و�سم يف 

ح�ساب الكلية على تويرت بعنوان: #اأجمل_�سورة_اأثرية_وتراثية. ياأتي 

ذلك اإمياناً من الكلية باأهمية الت�سوير االأثري كاأحد اأبرز الو�سائل التوثيقية 

املنهجيات  الأف�سل  وفقاً  العريق  االإن�ساين  تراثنا  واإب��راز  حفظ  يف  املهمة 

واالأ�ساليب احلديثة املواكبة للتقدم التقني.



ان���ط���اق���اً م����ن ح���ر����ص ق�����س��م 

الرتبية  بكلية  الإ�سامية  الدرا�سات 

الأكادميي  العتماد  على  للح�سول 

من املركز الوطني للتقومي والعتماد 

الأكادميي، فقد نظمت وحدة اجلودة 

والعتماد الأكادميي بالق�سم جل�سات 

»عن  تخ�س�سية  تثقيفية  افرتا�سية 

بعد«؛ ابتداأت بر�سائل ن�سية تثقيفية 

لأع�ساء الق�سم عن معايري الدرا�سة 

الذاتية والتطوير واجلودة؛ ثم جل�سات 

افرتا�سية حتاكي جدول زيارة فريق 

للتقومي  الوطني  املركز  املراجعة من 

�ستكون  والتي  الأكادميي،  والعتماد 

 /٣ ال��ف��رتة ٢٢-٢٥/  يف  اهلل  ب���اإذن 

١٤٤٢ املوافق  ٨-١١/ ١١/ ٢٠٢٠م، 

وذلك بغر�ص ال�ستعداد لهذه الزيارة 

الفرتا�سية.

���س��رح ب��ذل��ك ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

الربنامج  من�سق  ال��ع��ي��د   ع��ب��داهلل 

ومقرر جلنة اجلودة بق�سم الدرا�سات 

الإ�سامية.

وق���د مت��ت ه���ذه ال��ل��ق��اءات على 

مبعدل  متتابعة  اأي���ام  ثمانية  م��دار 

جل�سة افرتا�سية يوميا، وكان اللقاء 

الكلية  وكيل  افتتحه  وال���ذي  الأول 

حيث  الفايز،  فايز  الدكتور  للجودة 

ابتداأ مبناق�سة مو�سوعات العتماد، 

املتعلقة  اجل��ه��ت��ن  ب��ن  وال�����س��راك��ة 

بر�سالة الكلية، واأهدافها، والتخطيط 

الكلية  واأول���وي���ات  ال���س��رتات��ي��ج��ي، 

بالن�سبة للربنامج، واختيار القيادات، 

وت���وزي���ع امل�����س��وؤول��ي��ات الأك��ادمي��ي��ة 

اجلل�سات  ا�ستمرت  ث��م  والإداري����ة، 

مو�سوعا  متناولة  يوم  كل  التثقيفية 

الفرتا�سية  الزيارة  مو�سوعات  من 

الوطني  املركز  قبل  من  للمراجعن 

للتقومي والعتماد الأكادميي. 

كان  وال��ذي  اخلتامي  اللقاء  ويف 

الدكتور  الكلية  عميد  �سرف  على 

فيه عن فخره  اأع��رب  ال�سايع،  فهد 

وامتنانه و�سكره للفريق وللق�سم بهذا 

ق�سم  جدية  على  واأثنى  ال�ستعداد 

التطوير  يف  الإ�سامية  الدرا�سات 

املتعلقة  الق�سايا  جلميع  والتحديث 

باملمار�سات العلمية والعملية للق�سم، 

الق�سم. ح�سر  برامج  بتطور  واأ�ساد 

الكلية  وكيل  كل من  اللقاء اخلتامي 

بن عبدالعزيز  فايز  الدكتور  للجودة 

ال��دك��ت��ور  الق�سم  ورئ��ي�����ص  ال��ف��اي��ز، 

عبداهلل برج�ص الدو�سري، ومن�ّسقي 

ال��ربن��ام��ج وامل�����س��وؤول��ن ع��ن تطوير 

وح��دة  واأع�����س��اء  الدرا�سية  اخلطة 

وم�ست�ساري  الإح�����س��ائ��ي  التحليل 

من  كبري  وع���دد  للق�سم،  الع��ت��م��اد 

اأع�ساء وع�سوات الق�سم.

اأع��رب الدكتور الفايز عن  ب��دوره 

املكثفة  ال�ستعدادات  على  اطمئنانه 

برامج  تقدمه  وما  املبذولة  واجلهود 

الإ�سامية  القيم  ب��ث  م��ن  الق�سم 

نفو�ص  يف  الدينية  امل��ب��ادئ  وغ��ر���ص 

اأع�ساء  يقدمه  وم��ا  وبناتنا  طابنا 

ال��ق�����س��م م���ن خ���دم���ة ال�����س��راك��ات 

العيد  الدكتور  واختتم  املجتمعية. 

اللقاء اخلتامي بال�سكر والثناء لعميد 

على  الق�سم  ورئي�ص  ووكيله  الكلية 

يف  العمل  لفريق  الداعم  ح�سورهم 

والعطاءات  اجلهود  على  الربنامج 

املباركة والعمل الدوؤوب.
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حملة توعية بمرض حساسية القمح 
بن  ع��ب��داهلل  الأم���ري  كر�سي  نظم 

القمح  ح�سا�سية  لأب���ح���اث  خ��ال��د 

التابعة  الطبية  املدينة  يف  »�سلياك« 

جلامعة امللك �سعود بالتعاون مع ق�سم 

الأطفال يف كلية الطب بجامعة طيبة 

ع�سرة  احلادية  الفرتا�سية  احلملة 

القمح  ح�سا�سية  مب��ر���ص  للتوعية 

»�سلياك«.

الأم��ري  كر�سي  م�سرف  واأو���س��ح 

عبداهلل بن خالد لأبحاث ح�سا�سية 

بن  اأ�سعد  الدكتور  »�سلياك«  القمح 

تناولت  احلملة  اأن  ع�سريي،  حممد 

عدًدا من املحاور كاأعرا�ص وعامات 

ح�سا�سية  ب��ن  وال��ف��رق  ال�سلياك، 

القمح واجللوتن، والتغذية واحلمية، 

اإىل جانب الإجابة على ال�ستف�سارات 

حول ال�سلياك، م�سرًيا اإىل اأن احلملة 

ح��ول  املجتمع  ت��وع��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف 

مبر�ص  القوية  وعاقتها  التغذية 

ح�سا�سية القمح وم�ساعفات املر�ص 

على املدى القريب والبعيد، موؤكًدا اأن 

احلملة تاأتي �سمن الربامج التوعوية 

امللك  التي تنظمها جامعة  للمجتمع 

�سعود عن بعد.

حلقة حول »األبعاد المشتركة في 
مناهج العلوم والرياضيات«

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

حلقة النقا�ص التا�سعة والثمانن بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�ص 

التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان: »الأبعاد امل�سرتكة يف معايري مناهج 

التعليم العام - العلوم والريا�سيات« من اإعداد وتقدمي الدكتورة اإميان 

بنت حممد الرويثي اأ�ستاذ املناهج وتعليم العلوم امل�سارك - كلية الرتبية 

الأثنن  يوم غد  وذلك  الإ�سامية،  �سعود  بن  الإم��ام حممد  - جامعة 

ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف  2020/11/2م.  املوافق  1442/3/16ه� 
والن�سف م�ساء وذلك عن طريق قاعات الزوم الفرتا�سية عرب الرابط 

التايل: 959 0474 5686.

قدمها النادي العلمي لطلبة الدرا�سات العليا

دورة حول استخدام أداة دلفاي 
في الرسائل العلمية

كتب: فهد الفليج 

نظم النادي العلمي لطلبة الدرا�سات العليا دورة تدريبية حول »كيفية 

ا�ستخدام اأداة دلفاي يف الر�سائل العلمية«، وذلك يومي الأحد والثنن 

8 – 9 / 3/ 1442ه� قدمها الدكتور م�ساعد اآل بخات.
تناولت الدورة املحاور التالية: مفهوم اأداة دلفاي، عاقة اأداة دلفاي 

دلفاي  اأ�سلوب  بن  الفرق  العلمية،  الر�سائل  يف  املقرتح  بالت�سوير 

الر�سائل  الرتبية يف  اختيار خرباء  طريقة  وال�ستقرائي،  ال�ستنتاجي 

اإ�سافة  العلمية،  الر�سائل  املقرتح يف  الت�سوير  كتابة  عنا�سر  العملية، 

يف  املقرتح  الت�سوير  كتابة  عند  الباحث  تواجه  التي  املعوقات  لأب��رز 

الر�سائل العلمية وكيفية و�سع حلول لها، وحتليل بيانات اأداة دلفاي.

»التلوين الصوتي« دورة بمسرح 
الجامعة 

كتب: فهد الفليج 

 /3  /4 الأربعاء  يوم  الطاب  �سوؤون  بعمادة  امل�سرح  وح��دة  نظمت 

1442ه� دورة تدريبية بعنوان »التلوين ال�سوتي« قدمها جهاد اليافعي 
عرب تطبيق زووم.

تناولت الدورة املحاور التالية: ما هو ال�سوت وما هو املدى الب�سري 

يف ال�سماع والأداء، ما هي اآلية عمل ال�سوت الب�سري، وما هي اأنواع 

الأ�سوات الب�سرية، كيفية ا�ستخدام التلوين ال�سوتي يف الأداء امل�سرحي 

والإلقائي، اأمثلة عملية على التج�سيد ال�سوتي للم�ساعر.

وتاأتي هذه الدورة �سمن الدورات والربامج التي تنفذها وحدة امل�سرح 

خال الف�سل الدرا�سي الأول لهذا العام ويف اإطار الدور املهم الذي تقوم 

به وحدة امل�سرح لتطوير قدرات الطاب يف جمال امل�سرح.

اختتام استعدادات »بكالوريوس 
الدراسات اإلسالمية« لزيارة المراجعين

د. العبودي يستعرض منهجية إدوارد 
سعيد في االستشراق

كتبت: حياة توفيق بديوي

ا�ستعر�ص الدكتور ماجد العبودي، 

اللغة  ق�سم  يف  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ 

الإجنليزية واآدابها، اخلطاب النقدي 

جم��ال  يف  �سعيد  لإدوارد  امل�����س��اد 

 ١٤ الأربعاء  يوم  وذل��ك  ال�ست�سراق، 

اأكتوبر ٢٠٢٠ - ٢٨ �سفر ١٤٤٢عن 

وتاأتي  زووم،  برنامج  خال  من  بعد 

هذه املناق�سة �سمن �سل�سلة فعاليات 

تقوم بها جلنة التطوير الأكادميي كل 

ف�سل.

اأع�ساء  من  عدد  املناق�سة  ح�سر 

د.  منهم  واملهتمن  التدري�ص  هيئة 

منال الإ�سماعيل مقررة جلنة التطوير 

د.  ���س��ادق،  ابت�سام  د.  الأك���ادمي���ي، 

اإب��راه��ي��م ع��زي��زي، وع���دد كبري من 

العليا.  الدرا�سات  وطالبات  ط��اب 

ب�سكل  ال��ع��ب��ودي،  ال��دك��ت��ور  wناق�ص 
�سعيد  اإدوارد  املفكر  منهجية  رئي�ص 

ونظريته يف احلديث عن ال�ست�سراق، 

والتي راأى اأنها متطرفة بع�ص ال�سيء 

يف مناهج النقد الأدب��ي يف القرنن 

ال��ع�����س��ري��ن واحل�����ادي وال��ع�����س��ري��ن.  

مهمة  اأ�سئلة  عدة  العبودي  د.  طرح 

دع����ا امل��ه��ت��م��ن ع��ل��ى امل��ه��ت��م��ن يف 

عند  مراعاتها  الأدب���ي  النقد  جم��ال 

�سعيد،  اإدوارد  نظريات  ا�ستخدام 

مثل: ما البدائل التي تقوم مقام هذه 

اخلطابات القدمية الأحادية املنظور؟ 

ما م�سري الكم الهائل من الدرا�سات 

على  تقوم  التي  العلمية  والر�سائل 

نظرية ال�ست�سراق لإدوارد �سعيد؟
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بـ 32 تخ�ص�صًا يف 70 جامعة حول العامل

مب�صاركة قادة وروؤ�صاء حكومات ومنظمات دولية

اليونسكو حول  التعليم يشارك في جلسة  وزير 
كورونا« جائحة  بعد  »التعليم 

لالبتعاث  التميز  مسار  تطلق  التعليم 

اعتماد آلية االختبارات النهائية للفصل 
الدراسي األول في التعليم العام

اعتمدت وزارة التعليم اآلية اأداء االختبارات النهائية للف�سل الدرا�سي 

ال�سنة،  اأعمال  درجات  وتوزيع  العام،  التعليم  وطالبات  لطالب  االأول 

وفق االآتي:

لكل  النهائية  واالختبارات  ال�سنة  اأعمال  درجات  توزيع  اإعادة  اأوالً: 

يف  لتكون  1442هـ،  االأول  الدرا�سي  للف�سل  ا�ستثناًء  درا�سية  مــادة 

املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة » 40 درجة« الأعمال ال�سنة »اختبارات 

و»10«  منزلية«  واجبات  �سفية،  م�ساركات  اأدائية،  مهمات  ق�سرية، 

درجات لالختبار النهائي، واملرحلة الثانوية وفق اجلدول املرفق.

ال�سنة  الأعمال  التعلم  نواجت  ور�سد  بقيا�س  املعلمني  ا�ستمرار  ثانياً: 

وال�سف  واملرحلة  املــادة  لطبيعة  وفًقا  اأ�سبوعياً؛  التكويني  والتقومي 

الدرا�سي، وعلى قائد املدر�سة وامل�سرف الرتبوي متابعة ذلك اأ�سبوعياً 

على م�ستوى كل معلم، والرفع بالتقارير ملكتب التعليم حيال ذلك، وعلى 

مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم واملدار�س التابعة له.

ثالثاً: اإجراء اختبارات اأعمال ال�سنة »االختبارات الفرتية« عن بُعد 

للف�سل الدرا�سي االأول 1442هـ، من خالل من�سة مدر�ستي للمدار�س 

عن  االختبارات  اإجــراء  اأو  املن�سة،  من  امل�ستفيدة  واالأهلية  احلكومية 

االأهلية  املدار�س  ت�ستخدمها  التي  االأخــرى  التعليمية  املن�سات  طريق 

الدرا�سي؛  وال�سف  واملرحلة  املــادة  طبيعة  مع  يتنا�سب  مبا  والعاملية، 

االآتية »اختبارات حتريرية ق�سرية، اختبارات �سفهية،  وفق اخليارات 

اختبارات منزلية«.

االأول  الدرا�سي  للف�سل  بُعد  عن  النهائية  االختبارات  اإجراء  رابعاً: 

واالأهلية  احلكومية  للمدار�س  مدر�ستي  من�سة  خالل  من  1442هـ، 
اأو املن�سات التعليمية االأخرى التي ت�ستخدمها  امل�ستفيدة من املن�سة، 

املدار�س االأهلية والعاملية، مع التاأكيد على ا�ستمرار العملية التعليمية 

التعليمية للطالب ومعاجلة  خالل فرتة االختبارات لتقدمي االإثراءات 

الفاقد التعليمي.

خام�ساً: اإمكانية اإجراء اختبارات اأعمال ال�سنة »االختبارات الفرتية« 

1442هـ،  االأول  الدرا�سي  للف�سل  ح�سورياً  النهائية  واالختبارات 

والتاأكد  الطالب،  اأمر  ويل  وموافقة  التعليم،  مدير  موافقة  بعد  وذلك 

االحـــرتازات  كافة  ولتطبيق  التباعد  لتحقيق  املدر�سة  جاهزية  من 

والربوتوكوالت الوقائية الأداء االختبارات يف املدار�س.

البدائل  عرب  درو�سهم  يتابعون  الذين  الطالب  تكليف  �ساد�ساً: 

التعليمية املختلفة االأخرى »البث الف�سائي لقنوات عني اأو عرب قنوات 

درو�س عني على اليوتيوب« باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية ت�سلم 

لهم من املدر�سة اأ�سبوعياً، ويتم اإعادتها وت�سحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق 

النواجت التعليمية امل�ستهدفة.

�سابعاً: توزيع ور�سد الدرجات جلميع ال�سفوف الدرا�سية »ابتدائي 

– متو�سط – ثانوي« يف نظام نور جلميع الطالب والطالبات.

االأمري  ال�سمو  �ساحب  نيابة عن 

وزير  فرحان  بن  عبداهلل  بن  بــدر 

الوطنية  اللجنة  رئــيــ�ــس  الــثــقــافــة 

�سارك  والعلوم؛  والثقافة  للرتبية 

رئي�س  نائب  التعليم  ــر  وزي معايل 

والثقافة  للرتبية  الوطنية  اللجنة 

اآل  ــن حمــمــد  ب ــوم د. حــمــد  ــعــل وال

اال�ستثنائية  اجلل�سة  يف  ال�سيخ، 

العاملي  التعليم  الجتماع  بُعد«  »عن 

اليون�سكو  تنظمه  الـــذي   ،2020
»التعليم بعد جائحة كورونا«،  حول 

والرنويج  غانا  حكومات  مب�ساركة 

واململكة املتحدة واليون�سكو، والذي 

ي�ستهدف الدول واملجتمعات املتاأثرة 

واالقت�سادية  االجتماعية  باالأزمة 

�سببتها  التي  امل�سبوقة  العاملية غري 

واآثارها   ،»COVID-19« جائحة 

على اأنظمة التعليم يف العامل.

رئي�س  اجلل�سة  خــالل  وحتـــدث 

ورئي�س  بلجيكا،  وملكة  الربتغال، 

واملغرب،  واأ�سبانيا  اإيطاليا  وزراء 

وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

اأكدوا  الذين  الدولية؛  يف املنظمات 

جميعاً على حجم التحديات الكبرية 

العامل يف  التعليم يف  يواجهها  التي 

ظل جائحة كورونا، واأهمية تن�سيق 

اجلهود الدولية للحد من اآثارها يف 

امل�ستقبل. 

وناق�ست اجلل�سة حماية التمويل 

واإعـــادة  للتعليم،  والـــدويل  املحلي 

فــتــح املـــدار�ـــس بـــاأمـــان، والــرتكــيــز 

وامل�ساواة  والعدالة  ال�سمولية  على 

اإعــادة  اإىل  اإ�سافة  اجلن�سني،  بني 

وت�سخري  والتعلّم،  التدري�س  ت�سور 

ودعــم  للتعلّم،  والتقنية  االت�سال 

»احلوكمة،  للتعليم  الدويل  التعاون 

كما  املراقبة«،  التمويل،  التن�سيق، 

ناق�ست االإجراءات االأولوية لت�سريع 

التنمية  اأهــداف  لتحقيق  اجلهود؛ 

اأزمة  ظل  »SDG4« يف  امل�ستدامة 

كورونا وامل�ستقبل ب�سكل عام، والتي 

تدعو اإىل االلتزام بتنفيذ عدد من 

االثني ع�سر  االإجراءات على مدار 

القادمة. �سهراً 

واأكد امل�ساركون اأن جودة التعليم 

لتحقيق  االإنــ�ــســان  حقوق  مــن  حــق 

واال�ستدامة  وال�سمولية  الــعــدالــة 

جلميع االأمم، منوهني اإىل االلتزام 

النفقات  من  التعليم  ن�سبة  بزيادة 

نحو  عليها  ــاظ  احلــف اأو  الــعــامــة 

يقل عن  الــدولــيــة مبــا ال  املــعــايــري 

4-%6 من الناجت املحلي االإجمايل 
العامة،  النفقات  15-%20 من  اأو 

التعايف  احــرتازات  اأن  من  والتاأكد 

تت�سمن  ــيــم  الــتــعــل يف  ــة  ــي ــوطــن ال

من  عالجية  لـف�سول  خم�س�سات 

التعليمي  الــفــاقــد  تــعــويــ�ــس  اأجـــل 

ــمــاعــي والــعــاطــفــي  واالأثـــــر االجــت

اأثناء  املــحــرومــني  الــطــالب  جلميع 

التعليم. ا�سطراب 

اال�ستثنائية  اجلل�سة  وانــتــهــت 

بخطة  االلــتــزام  على  التاأكيد  اإىل 

للتنمية  الــرابــع  والــهــدف   »2030«

»ل�سمان   ،»SDG4« امل�ستدامة 

واملن�سف  ال�سامل  اجليد  التعليم 

احلياة  مدى  التعلّم  فر�س  وتعزيز 

التعليم  حتويل  اأجــل  من  للجميع« 

لعدم  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  لــدفــع 

الــتــعــلــيــم،  يف  طـــرف  اأي  نــ�ــســيــان 

واال�ستثمار يف جودة التعليم والتعلّم 

احلــــايل مـــدى احلــيــاة لــلــحــد من 

املقدر بحدود  كورونا  تاأثري جائحة 

�سنوياً  اأمريكي  دوالر  مليار   »200«

واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان  يف 

الدخل اإذا مل يتم اتخاذ اأي اإجراء، 

جمال  يف  الــدويل  التعاون  وتعزيز 

ال�سيا�سي  الدعم  لتقدمي  التعليم 

وفاعلية  بكفاءة  والتقني  واملـــايل 

على امل�ستوي الدويل.

ح�سر اللقاء د. �سالح الق�سومي 

د.  ــدويل،  ال للتعاون  الــوزارة  وكيل 

للتعليم  الوزارة  وكيل  املقبل  حممد 

امل�سرف  اجلميعة  اأحمد  د.  العام، 

لالإعالم  العامة  االإدارة  على  العام 

واالت�سال.

رفع معايل وزير التعليم د.حمد 

�ــســكــره  ــخ  ــي ــس ــ� ال اآل  ـــن حمــمــد  ب

وامــتــنــانــه ملــقــام خـــادم احلــرمــني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني 

اإطالق  مبنا�سبة  اهلل-  -حفظهما 

ما  وعلى  لالبتعاث،  التمّيز  م�سار 

يقدمانه من دعم ال حمدود لقطاع 

برنامج  ودعم  عام،  ب�سكل  التعليم 

خا�س. ب�سكل  االبتعاث 

م�سار  »اإن  التعليم:  وزيــر  وقــال 

مع  بــالــ�ــســراكــة  لــالبــتــعــاث  التميز 

احلكومية؛  القطاعات  مــن  عــدد 

من  وبــنــاتــنــا  اأبــنــائــنــا  لتمكني  هــو 

ــات  ــل اجلــامــع ــاأفــ�ــس االلـــتـــحـــاق ب

تخ�س�سات  ـــة  ـــس ودرا� ــعــاملــيــة،  ال

ــيــاجــات  ــة تــ�ــســتــجــيــب الحــت ــوعــي ن

واإتاحة  م�ستقباًل،  الوطنية  التنمية 

ــان الــ�ــســعــودي  ــس ــ� ــالإن ــة ل ــفــر�ــس ال

للمناف�سة عاملياً بقدراته واإمكاناته 

ينمي  مبـــا  ــيــة،  ــبــحــث وال الــعــلــمــيــة 

ــه يف املــجــاالت  ــارات ــه مــعــارفــه وم

املختلفة«. والتخ�س�سات 

م�سار  اأن  ال�سيخ  د.اآل  واأ�ساف 

م�سارات  -اأحــد  لالبتعاث  التمّيز 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  برنامج 

ي�ستمل  اخلــــارجــــي-  ــعــاث  ــت لــالب

جامعة   70 يف  تخ�س�ساً   32 على 

م�ستهدفات  لتحقيق  العامل؛  حول 

اململكة  روؤية  وفق  ال�ساملة  التنمية 

2030، موؤكداً على اأن هذا امل�سار 

اإ�سافة  �سيكون  لالبتعاث  النوعي 

يلبي  مبــا  تخ�س�ساته،  نوعية  يف 

احلكومية  القطاعات  احتياجات 

ويعك�س  الــبــ�ــســريــة،  الـــكـــوادر  مــن 

امل�ساركة  يف  التعليم  وزارة  دور 

ــكــامــل مـــع تــلــك الــقــطــاعــات  ــت وال

للوطن. امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

واأ�سار وزير التعليم اإىل اأن م�سار 

تخ�س�سات  يقدم  لالبتعاث  التمّيز 

اقت�ساد  بــنــاء  يف  ت�سهم  جــديــدة 

قطاعات  لــدعــم  ومــتــنــوع  مــزدهــر 

جمتمع  وبــنــاء  الـــواعـــدة،  اململكة 

حــيــوي يــرفــع مــن مــ�ــســتــوى جــودة 

تلك  لربط  فر�سة  ويعطي  احلياة، 

القادمة  بالتوجهات  التخ�س�سات 

اإعداد  يف  الطموحة  الروؤية  �سمن 

على  قادرة  �سعودية  ب�سرية  كوادر 

العمل،  �سوق  يف  الفعلية  امل�ساهمة 

القطاعات  كافة  احتياجات  وتلبية 

ونوعي متميز  ب�سكل  املختلفة 



الغابات في عالمنا المتغير
Joe Landsberg :ت�أليف

ترجمة: لطفي اإبراهيم اجلهني

دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

الكت�ب  ه��ذا  ي��ق��ّدم 

م��ع��ل��وم���ت ع��ن اأن���واع 

ال��ع���مل  ال��غ���ب���ت يف 

وخ�������ش����ئ�������ش���ه���� 

بينه�،  واالختالف�ت 

وي���ت���ن����ول اأه��م��ي��ة 

م�������زارع ال���غ����ب����ت 

لتلبية  ت���زرع  ال��ت��ي 

الب�شر  احتي�ج�ت 

م������ن م���ن���ت���ج����ت 

الغ�ب�ت، ويتطّرق 

ت������أث�����ر  اإىل 

منو  يف  امل���ن����خ 

االأ�شج�ر.

ك���م���� ي���ق���ّدم 

امل��ن���خ  لتغر  م��وج��زة  م��ع���جل��ة 

ومنوه�،  الغ�ب�ت  على  املنتظرة  اآث�ره  ومن�ق�شة  الع�ملي، 

االأ�ش��شية  امل��ب���دئ  ح��ول  امل��ع��ل��وم���ت  بع�ض  وي��ع��ر���ض 

راأ���ض  ح�ش�ب  بتج�هل  وي��ذّك��ر  التقليدي،  لالقت�ش�د 

النمو  تقييم  عند  الغ�ب�ت  متثله  ال��ذي  الطبيعي  امل���ل 

االقت�ش�دي ملعظم البلدان.

واقت�ش�دي�ت  ال��غ���ب���ت  اإدارة  �شي��ش�ت  وين�ق�ض 

عملي�ته� يف بلدان خمتلفة، ويتن�ول اإدارة حرائق الغ�ب�ت 

ب�عتب�ره� حقيقٌة ال مفر منه�، ويوجز اأخراً مم�ر�ش�ت 

االإدارة املطلوبة ل�شم�ن بق�ء م�ش�ح�ت كبرة من الغ�ب�ت 

يف مواقع خمتلفة من الع�مل.

واقع آفاق التعاون الصيني العربي
ت�أليف: ح�ش�نني فهمي ح�شني

دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

ت�����ع�����د م������ب�������درة 

»احل�����زام وال��ط��ري��ق« 

الرئي�ض  اأطلقه�  التي 

ال�شيني احل�يل �شي 

ج���ني ب��ي��ن��غ اإج�����راًء 

يتعلق  فيم�  م��ه��ًم��� 

ال�شيني  ب�النفت�ح 

ع����ل����ى اخل����������رج، 

وت�����ق�����ع م��ن��ط��ق��ة 

الذاتية  نينغ�شي� 

احل����ك����م ���ش��م��ن 

املن�طق الداخلية 

ال�����ش��ي��ن��ي��ة، يف 

على  مهم  موقع 

اجل�����ش��ر ال���ذي 

واأوروب���، وتتمتع  اآ�شي�  يربط بني 

مبوقع جغرايف متميز يربط بني ال�شني وال�شرق االأو�شط 

واآ�شي� الو�شطى.

هوي  قومية  �شعب  لتجمع  منطقة  اأك��ر  وب�عتب�ره� 

ال�شينية امل�شلمة على م�شتوى ال�شني، فهن�ك تق�رب بني 

امل�شلمني  وتق�ليد  وع�دات  هوي  قومية  وتق�ليد  ع�دات 

حول الع�مل، وقد �ش�عد هذا التوافق يف العقيدة الدينية 

على التوا�شل ال�شعبي امل�شتمر، واأن تلعب املنطقة دوًرا 

مهًم� يف التع�ون بني ال�شني والدول العربية واالإ�شالمية.

ويف �شبيل دفع حتويل ننيغ�شي� اإىل ق�عدة ا�شرتاتيجية 

للمنطقة االقت�ش�دية التجريبية املفتوحة وانفت�ح ال�شني 

ا�شرتاتيجية  حمطة  اإىل  حتويله�  ج�نب  اإىل  غ��رًب���، 

ينطلق  احلرير،  لطريق  االقت�ش�دي  احل��زام  طول  على 

ا�شرتاتيجية جتمع بني  ت�أ�شي�ض من�شة  الكت�ب من  هذا 

ال�شني والدول العربية واالإ�شالمية، ويعتمد على التع�ون 

ال�شيني العربي وت�أ�شي�ض املنطقة االقت�ش�دية التجريبية 

لدرا�شة  رئي�شي،  كمو�شوع  بنينغ�شي�  املفتوحة  الداخلية 

التع�ون ال�شيني العربي يف خمتلف املج�الت.
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اأو���ش��ح��ت درا���ش��ة اأم��رك��ي��ة اأن 

بحلول  كورون�  وب���ء  انته�ء  توقع�ت 

�شيف 2020، حم�ض افرتا�ش�ت ال 

تتوافق مع االأبح�ث العلمية.

ن�شرت  التي  الدرا�شة،  واأ���ش���رت 

اأن  اإىل   ،Science جم��ل��ة  يف 

العديد  يف  ح�لي�ً  جت��رى  االأب��ح���ث 

من دول الع�مل، وا�شتخل�شت الورقة 

اأن االإغالق  اإىل  البحثية،  االأمركية 

لل�شيطرة  ك�في�ً  يكون  ل��ن  احل���يل 

مرة  ع��ودت��ه  وتوقعت  ال��وب���ء،  على 

اأخرى ب�شورة اأ�شد م�شتقباًل.

����ش����رك يف ال���درا����ش���ة، م����رك 

يف  االأوب��ئ��ة  علم  اأ���ش��ت���ذ  ليب�شيت�ض 

“العدوى  اإن  ج�معة ه�رف�رد. وق�ل 

تنت�شر يف ح�ل وجود �شخ�ض م�ش�ب 

و�شط جمموعة من الب�شر املعر�شني 

لالإ�ش�بة، خ�شو�ش�ً اأ�شح�ب املن�عة 

غ�لبية  اأن  يعني  وه��ذا  ال�شعيفة، 

الب�شر يف خطر دائم”.

واأو����ش���ح ال��ع���مل االأم���رك���ي اأن 

“اأحد ال�شين�ريوه�ت املطروحة، هو 
الكبرة  االإ�ش�ب�ت  اأع��داد  ا�شتمرار 

ظل  �شيم� يف  ال   ،2025 ع�م  حتى 

اأو ع���الج ف��ع���ل �شد  ل��ق���ح  غ��ي���ب 

الفرو�ض واأعرا�شه”.

واأكد م�رك ووله�و�ض، اأ�شت�ذ علم 

االأوبئة واالأمرا�ض املعدية يف ج�معة 

الدرا�شة  ه��ذه  “اأهمية  اأن  اأدن���رة، 

التي  امل�شتقبلية،  تنبوؤاته�  يف  تكمن 

االأي�م  �شين�ريوه�ت  حدود  تتخطى 

لكنه�  امل��ق��ب��ل��ة،  القليلة  واالأ���ش��ه��ر 

فرو�ض  وت�أثر  انت�ش�ر  م�ش�ر  تتبع 

وق��درة  البعيد،  امل��دى  على  ك��ورون��� 

اجله�ز املن�عي على مواجهة املر�ض 

اأن  اإىل  الدرا�شة  ت�شر  واإنه�ئه”. 

التب�عد االجتم�عي مهم جداً، وقد 

ي��ك��ون م��ط��روح���ً ل��ف��رتة اأط���ول من 

اإبق�ء اأرق�م احل�الت حمدودة،  اأجل 

امل�شت�شفي�ت  تتمكن  الطريقة  بهذه 

لهم،  الف�ئقة  ال��رع���ي��ة  ت��وف��ر  م��ن 

اأكرث �شرامة  اإج��راءات  وقد تفر�ض 

الذين  ال�شن  كب�ر  على  خ�شو�ش�ً 

من  ويع�نون  ع���م���ً،  ال�70  تخطوا 

�شعف اجله�ز املن�عي.

البحثية  ال��ورق��ة  ه��ذه  وتفرت�ض 

اقرتاح�ً غ�يًة يف االأهمية، هو �شرورة 

االجتم�عي،  التب�عد  على  احلف�ظ 

وامل�ش�ف�ت بني االأ�شخ��ض حتى ع�م 

2022، يف ظل غي�ب اللق�ح امل�ش�د 
زي���دة  على  ال��ق��درة  وع��دم  للمر�ض 

الرع�ية للح�الت احلرجة.

املن�عة  ك�نت  اإذا  الدرا�شة،  وفق 

دائمة ف�إن فرو�ض كورون� �شيختفي 

خالل 5 �شنوات، منذ موجة انت�ش�ره 

االأوىل، لكن اإذا ك�نت املن�عة تتجدد 

للو�شع  ت��ك��راراً  ف�شن�شهد  �شنوي�ً، 

احل����يل ك��ل ع����م، ل���ذا ق��د نحت�ج 

اإىل احلم�ية واالنتب�ه ل�شنوات عدة 

ال�شين�ريوه�ت  كل  وت��وؤك��د  مقبلة. 

مرًة  االجتم�عي  التب�عد  اإلغ�ء  اأن 

الوب�ء  ع��ودة  اإىل  �شيوؤدي  واح���دة، 

الذين جت�وزوا  �شريع�ً، واالأ�شخ��ض 

ل��ي�����ش��وا حم�����ش��ن��ني �شد  امل���ر����ض 

االأعرا�ض  لكن  به جمدداً،  االإ�ش�بة 

اأق����ل ح����دة، الأن اجل��ه���ز  ���ش��ت��ك��ون 

من  خمتلفة  بطريقة  يعمل  املن�عي 

�شخ�ض اإىل اآخر.

قــــــــــــــــرأت لك..

م��وق��ع  ع��ل��ى  �شفحتك  ت��ك�����ش��ف 

ان�شتغرام  على  و�شورك  في�شبوك 

الكثر عن �شحتك  �ش�ت  �شن�ب  اأو 

ر�شد  املمكن  من  واأ�شبح  النف�شية، 

النف�شية  اال���ش��ط��راب���ت  ع��الم���ت 

ال�����ش��ور  دالالت  ت��ت��ب��ع  خ���الل  م���ن 

التوا�شل  و�ش�ئل  على  والتعليق�ت 

االجتم�عي.

احل�لة  ت�شخي�ض  اأن  ات�شح  وقد 

الن�ش�ط  تتبع  خ��الل  م��ن  النف�شية 

االجتم�عي  التوا�شل  و�ش�ئل  على 

بقي��ض  ت�شخي�شه�  عن  دقة  يقل  ال 

�شرعة  م��راق��ب��ة  اأو  ال����دم،  �شغط 

�شرب�ت القلب.

ق����د ي���ب���دو ه�����ذا م��ف���ج��ئ��� مل��ن 

ي�����ش��ت��خ��دم��ون م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

فيديو  مق�طع  لن�شر  االجتم�عي 

الأن  رحالتهم،  �شور  اأو  م�شحكة، 

اأ�شبح  املن�ش�ت  هذه  اأن  يعني  هذا 

يف  ت�شهم  ورمب���  كبرة،  اأهمية  له� 

اإنق�ذ حي�ة البع�ض.

اإذ ك�شفت درا�ش�ت عن اأن ح�ش�ب 

على  ب�الكتئ�ب  امل�ش�ب  ال�شخ�ض 

�شورا  يت�شمن  قد  ان�شتغرام  موقع 

اللون  اأو  االأزرق،  اللون  عليه�  يغلب 

وتُظهر  ق�متة،  األ��وان  اأو  ال��رم���دي، 

ع���ددا اأق���ل م��ن االأ���ش��خ������ض، ومن 

االأ�شدق�ء  معه  يتف�عل  اأن  املرجح 

معه  يتف�علون  مم�  اأك��رث  ب�لتعليق 

ب����الإع���ج����ب،ورمب���� ي��ف�����ش��ل ه��ذا 

موؤثرات  بع�ض  ا�شتخدام  ال�شخ�ض 

ال�شور التي حتول لون ال�شورة اإىل 

امل��وؤث��رات  على  واالأ���ش��ود،  االأبي�ض 

التي تزيد من �شطوع ال�شورة.

ج�معة  م���ن  ب���ح��ث��ون  ا���ش��ت��ع���ن 

ه�رف�رد وج�معة فرمونت ب�لوالي�ت 

حتليلهم  يف  التقني�ت  بهذه  املتحدة 

األ��ف �شورة على   44 لنحو  االأخ��ر 

النم�ذج  وجنحت  ان�شتغرام،  موقع 

اإليه� يف التعرف على  التي تو�شلوا 

االأ�شخ��ض امل�ش�بني ب�الكتئ�ب بدقة 

70 يف املئة، بينم� بلغت دقة  بلغت 

العموم يف  املم�ر�شني  االأطب�ء  نت�ئج 

الت�شخي�ض 42 يف املئة فقط.

وك�نت عالم�ت االكتئ�ب وا�شحة 

يف �شفح�ت امل�شتخدمني من قبل اأن 

النف�شيون، وهذا  ي�شخ�شه� االأطب�ء 

يعني اأن موقع ان�شتغرام اأ�شبح نظ�م 

اال�شطراب�ت  لر�شد  مبكر  اإن���ذار 

النف�شية.

وكثرا م� ربط االأطب�ء النف�شيون 

اإذ  النف�شية،  وال�شحة  اللغة  ب��ني 

تدل مثال اللغة غر املرتابطة على 

االإ�ش�بة ب�نف�ش�م ال�شخ�شية، بينم� 

يدل االإكث�ر من �شمر املتكلم على 

االكتئ�ب.

ومي�����ك�����ن�����ك جت������رب������ة م����وق����ع 

 »A n a l y z e w o r d s . c o m «

لتحليل الكلم�ت ب�الجنليزية، والذي 

الكلم�ت  لتحليل  جم�نية  اأداة  يوفر 

موقع  على  تغريداتك  يف  ال����واردة 

االنفع�لية  االأمن���ط  وتقييم  تويرت، 

هذه  عنه�  تك�شف  التي  والفكرية 

الكلم�ت.

م��ن ب��ني ال��ع��الم���ت ال��دال��ة على 

االإكث�ر   - الدرا�شة  ح�شب  االكتئ�ب 

»ال«،  مثل  ال�شلبية  امل��ف��ردات  م��ن 

»اأبدا«، »�شجن«، »قتل«، والتقليل من 

مثل  االإيج�بية،  املفردات  ا�شتخدام 

ب�لرغم  »�شور«،  »�ش�طئ«  »�شعيد« 

ت��وؤك��د  ال��ع��الم���ت ال  ه���ذه  اأن  م��ن 

االإ�ش�بة ب�ملر�ض ب�ل�شرورة.

الب�حثون من ج�مع�ت  وا�شتخرج 

وفرمونت  و�شت�نفورد،  ه���رف���رد، 

عري�شة  ط�ئفة  املتحدة  ب�لوالي�ت 

االإ�ش�بة  على  الدالة  ال�شم�ت  من 

ب�ال�شطراب�ت النف�شية، منه� احل�لة 

من  وال�شي�ق،  واملفردات  املزاجية، 

األ��ف   280 نحو  يف  البحث  خ��الل 

وط��وروا  تويرت،  موقع  على  تغريدة 

من�ذج حم�ك�ة ح��شوبية تعتمد على 

تقني�ت تعلم االآلة.

لالحت�د  حديثة  درا�شة  اأو�شحت 

االأوروبي حتمل ا�شم »�شجل االبتك�ر 

اأمل�ني�  اأن   »2017 لع�م  االأوروب����ي 

الع�شر  ال��دول  ق�ئمة  �شمن  ج���ءت 

االأك���رث  االحت�����د  دول  االأوائ�����ل يف 

ال�شويد  احتلت  ح��ني  يف  اب��ت��ك���را، 

االقت�ش�د  بو�شفه�  االأوىل  املرتبة 

االأكرث اإبداع�.

واأ���ش���رت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأطلق 

عليه� »�شجل االبتك�ر االأوروبي لع�م 

مثل  اأوروب��ي��ة  دوال  اأن  اإىل   »2017
اقت�ش�دي�ت  لديه�  وفنلندا  ال�شويد 

الع�مل  يف  ابتك�را  اأكرث  ب�أنه�  تتميز 

الوالي�ت  على  كثرا  متقدمة  واأنه� 

املتحدة والي�ب�ن.

وتقوم هذه الدرا�شة على ت�شنيف 

الدول االأع�ش�ء يف االحت�د االأوروبي 

واالق��ت�����ش���دي���ت ال��ع���مل��ي��ة ال��ك��رى 

وع�شرين  خلم�شة  وف��ق���  االأخ����رى 

معي�را، ت�شمل اأعداد اخلريجني يف 

جم�ل العلوم ومدى ا�شتخدام �شبكة 

االنرتنت واال�شتثم�ر الع�م واخل��ض 

االأب����ح�����ث وم��ب��ي��ع���ت  يف جم�����ل 

حجم  وك��ذل��ك  اجل��دي��دة  املنتج�ت 

براءات االخرتاع.

ووفق� لهذه املع�ير، ف�ن ال�شويد 

تتبعه�  اإبداع�  االأكرث  تعد االقت�ش�د 

اأربع  ج�ءت  كم�  وفنلندا.  �شوي�شرا 

دول اأخ���رى م��ن االحت����د االأوروب���ي 

وبريط�ني�  واأمل�ني�  الدمن�رك  وهي 

الع�شر  ال��دول  �شمن  ولوك�شمبورج 

االأوائل.

وق�لت الدرا�شة اإنه طبق� للمع�ير 

االقت�ش�د  تعد  الي�ب�ن  ف�إن  نف�شه�، 

الع�مل،  يف  وجتديدا  ابتك�را  االأك��رث 

فيم� احتلت الوالي�ت املتحدة املرتبة 

الت��شعة.

واأو����ش���ح���ت درا�����ش����ة االحت�����د 

االأوروب�������ي ه���ذه اأن����ه ف��ي��م��� ت���أت��ي 

مت�أخرة  مرتبة  املتحدة يف  الوالي�ت 

ال�شويد،  مثل  املبتكرة  ال��دول  بعد 

تكنولوجي�  املتقدم  اقت�ش�ده�  ف���إن 

علي  كبر  ب�شكل  متفوق�  ي��زال  م� 

ع���م��ة.  ب�شفة  االأوروب�����ي  االحت�����د 

بينم�  اأنه  الدرا�شة  نت�ئج  بينت  كم� 

التقدم  للح�ق بركب  ي�شعى االحت�د 

ب�شرعة  يتحرك  ف�نه  التكنولوجي، 

اأقل مم� ك�ن يف ال�شنوات االأخرة.

ككتلة  االأوروب���ي  االحت���د  ويحتل 

الدرا�شة  يف  ع�شرة  ال�ش�بعة  املرتبة 

اال�شكندن�فية  ال���دول  جن���ح  ويعد 

تعوي�ش� عن �شعف االأداء فى جنوب 

بع�ض  و�شجلت  و���ش��رق��ه���،  ال��ق���رة 

االحت�د  اجلدد يف  االأع�ش�ء  ال��دول 

وبلغ�ري�  روم���ن��ي���  م��ث��ل  االأوروب�����ي 

اأقل من   2007 ع�م  ان�شمت�  اللتني 

االحت���د  يف  املتو�شط  معدل  ن�شف 

خ��ض  �شعف  ب���دا  اإذ  االأوروب������ي، 

اال�شتثم�ر  حتويل  على  قدرته�  يف 

والتعليم اإىل اأدوات مبتكرة.

التباعد االجتماعي قد يمتد حتى عام 2022

صحتك النفسية تكشفها مواقع التواصل االجتماعي

دول أوروبية تتصدر حركة االبتكارات في العالم
تفوقت على اليابان والوليات املتحدة الأمريكية



وتنّوع  العربية  اخل��ط��وط  اأن���واع  ت��ع��دُد  اأث���رى 

اأ�شكالها، اللغَة العربيَة بغنى فني وجمايل فريد 

من نوعه بني بقية فنون احل�شارات املجاورة لها، 

واجلمايل،  والب�شري  الفني  ال��راء  هذا  ويعترب 

من  والآخرين  الأول��ني  من  املاليني  اإعجاب  مثار 

متذوقي الفنون الراقية.

كاأ�شكال  بناء احلروف يف حقيقتها  اإن م�شاألة 

حم�شوبة  واأ���ش�����س  رك��ائ��ز  على  بُنيت  جم���ردة، 

ومهند�شة ومنظمة تطابقيا فعليا �شوتيا وب�شريا، 

وقد تعامل العرب الأوائل مع كتابة الوحي بجالل 

من  قربهم  نتيجة  اليوم؛  ت�شّوراتنا  يفوق  عظيم، 

العربي  النبي  جمعاء،  الب�شرية  معلّم  اهلل  حبيب 

ال�شادق الأمني عليه اأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم، 

والذي حثهم على اإتقان العمل، والتجّمل والتزّين 

وجتويد القراآن وجتميل الأ�شوات بالتالوات، وكل 

والنظافة  العبادات  �شائر  يف  اجلمال  ي�شمل  ما 

على  الهتمام  ه��ذا  انعك�س  كذلك  احل��ي��اة،  يف 

ليُ�شّر  الكتابة، وكاأنه �شرور تر�شمه  ُح�شن مظهر 

�شدقة  فخطك  وجهه،  يف  كتب�شّمك  الرائي،  به 

جارية لك.

برجمة  عملية  مثل  النبوية  ال�شنن  تلك  كانت 

كان  اليوم،  جيل  بلغة  امل�شنع  �شبط  اأو  النظام 

ذلك النظام التوحيدي الديني الإمياين الأخالقي 

التجريدي ال�شامل لكل مناحي احلياة هي م�شاألة 

وقد  وال�شالم  ال�شالة  عليه  غادَرنا  فقد  عبادة، 

اأدى الأمانة، وحّفظ ال�شحابة القراآن وفقههم يف 

الدين واحلياة، وا�شتكتب عليه ال�شالم بني 20-

لأغرا�س  ون�شو�س  ر�شائل  لكتابة  �شحابياً   40
عدة.

الرا�شدين  اخللفاء  م��ن  الأول  اجليل  حتّمل 

وال�شحابة والتابعني عليهم ر�شوان اهلل م�شوؤولية 

وتدوينه  وتعليمه  و�شيانته  الكرمي  القراآن  حفظ 

ونقله من كالم حمفوظ يف ال�شدور اإىل حروف 

كثرية  لأ�شباب  وذل��ك  ال�شطور؛  على  مر�شومة 

ا�شت�شهاد حفظة كتاب اهلل من  اأهمها كرة  لعل 

�شحابة ر�شول اهلل يف الدعوة واجلهاد يف �شبيل 

النا�س  دينه، وحترير  ون�شرة  كلمته  واإع��الء  اهلل 

من عبادة الأ�شياء والأوثان والأوهام واملخلوقات.

مل يكن ن�شخ امل�شحف عملية هّينة على كتبة 

الوحي من ال�شحابة والتابعني، هنا يبداأ التحدي 

وكل  واجلمايل  واملهند�س  وامل�شمم  الفنان  عند 

قارئ جيد مفّكر، حتديات لها عدة اأوجه وجودية 

ثقافية اإبداعية ب�شرية؛ حيث يوجد لدينا يف عامل 

والبناء،  والإن�شاء  والهند�شة  والفنون  الت�شاميم 

وكل من يعمل مع املوجودات واملرئيات باأنظمتها 

ورموز  واأ�شكال  واأمناط  واأ�شاليب  ُطُرز  البنيوية، 

ومعاين، وي�شعى اخلطاط للتفاين يف التعامل مع 

البعَدين الطويل والعر�شي. 

ت��ع��ت��رب ه���ذه ق��ل��ب ال��ع��م��ل��ي��ة الإب���داع���ي���ة يف 

الفن  اأمثلة  اأول  العربي  فاحلرف  ا�شتديوهاتنا؛ 

التجريدي الذي ل مثيل له يف الواقع، حيث ظفر 

بقيمة تعبريية وجمالية ناجتة من تكوين وتراكيب 

بو�شفها  الكلمة  بناء  يف  مالئمة  بن�شب  حروفه 

ومب��ا  قبلها  ات�����ش��ال مب��ا  وح���دة 

بعدها من الكلمات، ولهذا التفرد 

لدللة  ال��ل��وح��ات،  اأروع  ب��ه  كتب 

جمالية،  وت�شكيلية  فنية  قرائية 

املعنى،  م��ع  املبنى  يتوافق  حتى 

تفكري  مع  القلب  حمبة  وتتوازى 

اليد يف منظومة  العقل مع جهد 

بني  ال�شلة  عالية  عبادية  روحية 

وورق��ه  م���داده  وقلمه  اخل��ط��اط 

وخالقه، قّمة الإخال�س يف كتابة 

كالم رب العزة واجلالل وخمافة 

عظيم ال�شلطان. 

ك��ت��اب��ة ال��وح��ي ال��ع��ظ��ي��م، بني 

تنزيل من رب  دّفتي كتاب كرمي؛ 

ونذير  وحكمة  ور���ش��د  وب�شرى  ه��دى  العاملني، 

عربي  بل�شان  ال��دي��ن،  ي��وم  اإىل  للعاملني  ورحمة 

والعظمة  الأبهة  ه��ذه  كتابة  يتطلّب  ك��ان  مبني، 

والقدا�شة ف�شاحة ب�شرية، توازي تلك الف�شاحة 

دون  العرب  بها  ي�شتهر  التي  اللغوية  والبالغة 

و�شوق  مكة  وت�شهد  احل�����ش��ارات،  م��ن  بقيتهم 

وبالغتهم  وبراعتهم  مبارياتهم  تاريخ  عكاظ  

اللغوية يف اأجمادهم والتعبري عن حياتهم، روائع 

اأ�شواق  الأحل��ان،  اأ�شجن  الكالم،  وعذب  ال�شعر، 

الإن�شان  قلب  لنا  وو�شفت  �شّرحت  ومهرجانات، 

عرب  خالدة  �شعرية  مالحم  ونب�شاته،  العربي 

القرون.

عند  مطلوبة  الآن  الب�شرية  البالغة  اأ�شبحت 

اخلطاط امل�شلم وم�شاألة اإبداعية، وعملية جتويد 

ت�شوير كالم اخلالق وعر�شه ب�شريا، م�شاألة غاية 

م�شاعر  وتف�شري  فهم  يف  والتعقيد  اجلمالية  يف 

املبدعني واملتلقني على حد �شواء، �شاأن اخلطاط 

كاتب  قلم  ال�شريف،  امل�شحف  ون��ا���ش��خ  ك��ات��ب 

ك�شاأن  الر�شم مثال كان  ثابت يف  بن  الوحي زيد 

ال�شدق،  يف  بكر  واإب��ي  النظم،  يف  ح�شان  ل�شان 

وحياء عثمان، وحزم علي، و�شيف عمر، وحرافة 

�شرح،  اأب��ي  اب��ن  ورج��اء  جعفر،  وحمبة  معاوية، 

واملبادئ  والقيم  املعاين  وكل  الأرق��م،  دار  واأدب 

النبيلة واجلميلة. كان هناك اهتمام عظيم عند 

جميع خلفاء بني اأمية يف ال�شام وم�شر، ومناف�شة 

�شريفة من بني العبا�س يف العراق و�شرقها على 

العربي وزهاء حروفه وكمال جماله  بهاء اخلط 

ظهر  العاملني،  �شماء  يف  بني جنوم  ي�شيء  كبدر 

واللغات  اجلمال  علوم  يف  يبحث  من  كل  واأبهر 

وحياة الإن�شان.

راأ�شهم وزيرهم  اأجيال اخلطاطون وعلى  بنت 

واأخوه احل�شن  ببغداد  ه�   272 مولود  مقلة  ابن 

متت  العبقريني  الأخ��وي��ن  ه��وؤلء  اهلل،  رحمهما 

الن�شخ  خط  و�شورة  �شكل  هند�شة  يديهما  على 

وخط اجلليل وفروعه على ال�شكل الذي نراه الآن 

يديهما مالمح احلروف،  بعبقرية  �شّكال  تقريباً، 

ال�شفحة  ف����راغ  يف  اخل���ط  ح��رك��ة  وه��ن��د���ش��ا 

امل�شطحة، يف اجتاهاته الأفقية والراأ�شية وكيفية 

واأ�شطر  وكلمات  ومركبة  مفردة  احل��روف  ر�شم 

من  يتبعه  وم���ا  ور���ش��ف،  ون��ظ��م 

ال�شكل  و�شبط  واأب��ع��اد  مقايي�س 

�شبطا بنيويا حرفا وكلمة و�شطرا 

مت�شقة ن�شقا ن�شقا.

ت���ن���ب���ع ع���ب���ق���ري���ة الأخ����وي����ن 

كعرب  لي�س  الإبداعية  وقيمتهما 

اأهم  من  كانا  عامليا،  واإمن��ا  فقط 

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

يف  هند�شيا  تتم  التي  التطويرية 

اخلرائط  كعلم  مرئية  نقا�شات 

فعلما  الهند�شية،  والكوروكيات 

الب�شري  وفنها  احل��روف  ت�شكيل 

»ال��ت��ي��ب��وق��رايف« و«ال��ب��ك��ت��وق��رايف« 

كفنون  تخ�ش�شاتنا  يف  ن��دّر���ش��ه 

معا�شرة وحديثة، ونتجاهل هذا اجلهد الب�شري 

ابن  اأّل��ف  الب�شرية.   العبقرية  تاريخ  يف  الغريب 

تخ�ش�شات  يف  الأهمية  يف  غاية  كتابني  مقلة 

الأول  الكتاب  والهند�شة،  والفنون  الت�شاميم 

بعنوان )ميزان اخلط( موجود يف مكتبة العطارين 

بتون�س، والآخر بعنوان )ر�شالة يف اخلط والقلم( 

موجود بدار الكتب امل�شرية. كان هذا يف القرن 

ال�شبق  وهذا  امليالدي،  العا�شر  الهجري  الثالث 

والريادة يف املجال الب�شري لبد اأن حُت�شب لهما 

رغم عدم وجود حتى جثثهما، كما اأن حممد بن 

مقلة هو من اأطلق ا�شم البديع على خط الن�شخ 

بقلم  يكتب  الذي  اجلميل  بخطه  وُعرف  وقّعده، 

كاملني  م�شحفني  وكتب  ال���درج،  يُدعى  مندثر 

بقلمه، حتى واإن قطعوا ميناه كملّها بي�شراه، حتى 

واإن كان وزيرا ف�شجينا ثم وزيرا، حمل قلمه معه 

وكتب وجّود وح�ّشن وطّور حيثما و�شعه خليفته.

اللوحات اخلطية يف فن  اإىل  النظر  بالإمكان 

احلرف العربي كحروفية وخطية كمدار�س مهمة 

من  يحقق  جمايل،  مبنظور  الإ�شالمي  الفن  يف 

فنية  ت�شكيلية  خطية  قيم  العربي  اخلط  خالله 

يف  والكلمات  احلروف  بو�شع  مرتبطة  وجمالية 

من�شجم  طّيع  متناغم  متزن  مرن  ب�شري  تكوين 

متنا�شق متوّحد ومتنّوع معا.

على  تعمل  متبادلة  عنا�شر  اخل��ط��وط  تلك 

حتقيق قيم فنية متكاملة، متثل الهدف الوظيفي 

الفنان  الكاتب  يحاول اخلطاط  الذي  واجلمايل 

وفق  اجلمالية  الأ�ش�س  خالل  من  اإليه  الو�شول 

اأ�شلوبه وذاتيته.

ورغم  عموميتها  رغم  اجلمالية  املبادئ  تلك 

اأو  مبادئ  اأو  بقيم  ت�شميتها  املراجع يف  اختالف 

علوم وفل�شفات جمالية، فمنبعها هو اللذة واملتعة 

وال�شرور والبهجة التي حت�شل للم�شاهد عندما 

يقراأ القطعة اخلطية العربية بب�شره وب�شريته.

قال اأبو احل�شن بن عظيمة:

خط ابن مقلة من اأرعاه مقلته

ودت جوارحه لو اأنها ُمقُل

رئي�س بيت اخلرباء للفنون الب�شرية 

والت�شاميم ال�شناعية

كلية الت�شاميم والفنون - جامعة جدة

من  الكثري  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  اأوق��ع��ت 

الب�شر يف حالة من اخلوف والقلق مما قد يوؤثر 

لالإن�شان،  والعقلية  النف�شية  ال�شحة  على  �شلباً 

والتوتر  القلق  من  م�شبقاً  يعاين  من  وخا�شة 

القهري. والو�شوا�س 

وقد ينتج عن ذلك الإفراط يف تناول الطعام 

وامل�شروبات املحالة بال�شكر وا�شطراب ال�شاعة 

ي�شاب  ق��د  البعيد  امل���دى  وع��ل��ى  البيولوجية، 

ينتج  متالزمة  وهي  الأي�س«  »مبتالزمة  الن�شان 

وال�شكرى  ال�شمنة  مثل  ك��ث��رية  اأم��را���س  عنها 

والكول�شرتول  ال��دم  و�شغط  القلب  واأم��را���س 

واأمرا�س قلة احلركة وال�شرطان.

ب��الإدارة  ذل��ك  على  التغلب  لالإن�شان  وميكن 

الكورونا وكرة  للوقت خا�شة يف ع�شر  اجليدة 

اأوقات الفراغ، لذا على الن�شان اأن يدرك اأهمية 

كلما  منه  وي�شتفيد  له  اجليدة  والإدارة  الوقت 

اأمكن.

نْ�َشاَن لَِفي ُخ�ْشٍر،  قال تعاىل {َوالَْع�ْشِر، اإَِنّ اْلإِ

َوتََوا�َشْوا  اِت،  احِلَ ال�َشّ َوَعِملُوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن  اإَِلّ 

اهلل  ر�شول  وق��ال   .{ رْبِ ِبال�َشّ ��ْوا  َوتَ��َوا���شَ ��ِقّ  ِب��احْلَ

فجره  ين�شق  يوم  من  »ما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اإل وينادي مناد، يا بن اآدم اأنا خلق جديد وعلى 

عملك �شهيد فتزود مني فاإين ل اأعود اإىل يوم 

القيامة«.

من  يوما  اأم�شى  »م��ن  احلكماء  بع�س  وق��ال 

عمره يف غري حق ق�شاه، اأو فر�س اأداه، اأو جمد 

علم  اأو  اأ�ش�شه،  خري  اأو  ح�شله،  حمد  اأو  اأثله، 

اقتب�شه؛ فقد عق يومه«.

�شرورة  على  التنمية  علماء  اأحد  اأ�شار  وقد 

اأم��ور  يف  الأق��ل  على  يومياً  دقيقة   ١٥ اغتنام 

كثرية  جناحات  الن�شان  يحقق  و�شوف  مفيدة 

على مدى عمره »قانون ال�15 دقيقة«، لذا على 

للهدف  ي��وم  كل  دقيقة   15 يعطى  اأن  الإن�شان 

وال�شهر  الأي���ام  م��دى  وعلى  اإل��ي��ه  ي�شعى  ال��ذي 

وال�شنة �شي�شل اىل مراده.

ال�شر  ه��و  دقيقة«  ال�15  »ق��ان��ون  ي��ك��ون  ق��د 

العزل  اأثناء  الفراغ  اأوق��ات  على  للتغلب  اخلفي 

املنزيل يف ع�شر الكورونا، فاإذا خ�ش�س الإن�شان 

ي�شل  �شوف  ذات��ه  حت�شني  يف  يومياً  دقيقة   ١٥

اإىل مراده.

دقيقة   ١٥ على  الإن�شان  حافظ  اإذا  كذلك 

يف  ب��امل�����ش��اع��دة  ول���و  ال��ب��دين  للمجهود  ي��وم��ي��ا 

اإيجابيا على  اأثرا  املنزلية ف�شوف يجد  الأعمال 

�شحته.

كما اأن املحافظة على القراءة ١٥ دقيقة يومياً 

الفهم  تطور  على  وي�شاعد  املخ  وظائف  يحفز 

والكتئاب  القلق  من  ويقي  املعرفية  والقدرات 

واأمرا�س اأخرى كثرية.

لال�شرتخاء  فر�شة  اجل�شم  اإع��ط��اء  اأن  كما 

القيلولة«  »ف��رتة  دقيقة   15 وال��راح��ة  والتاأمل 

وبدء  البيولوجية  ال�شاعة  �شبط  على  ي�شاعد 

دورات جديدة من الن�شاط الدماغي.

وميكن تخ�شي�س 15 دقيقة يوميا لقراءة جزء 

�شيختم  ال�شهر  مدار  وعلى  الكرمي  القراآن  من 

 12 �شيختم  ال�شنة  مدار  وعلى  الكرمي  القراآن 

ي�شاعف  واهلل  العمر،  مدار  على  وهكذا  ختمة 

ملن ي�شاء.

اأي�شا ميكن تخ�شي�س 15دقيقة يوميا لرتبية 

وكذلك  النف�س،  ع��ن  والرتفيه  الأولد  وتعليم 

�شالة  م��ن  ل��ك��ل  دق��ي��ق��ة   15 تخ�شي�س  مي��ك��ن 

ولو  الأرح��ام  و�شلة  والأذك��ار  والنوافل  الفرو�س 

هاتفيا، 

اإيجابية  اأه���داف���ا  الإن�����ش��ان  يحقق  وب��ذل��ك 

مم���ا ي��زي��د م���ن اإف������راز ه��رم��ون��ات ال�����ش��ع��ادة 

 Endorphins Dopamine، Serotonin،

وتقل  بالبهجة  ال�شعور  وي��زي��د   Oxytocin
من  الإن�شان  ويتخل�س  والقلق  التوتر  هرمونات 

اخلوف والقلق والتوتر وتقل الإ�شابة بالأمرا�س 

والتوتر  القلق  اإن  حيث  واجل�شدية،  النف�شية 

ميثالن ما يقرب من %90 من اأ�شباب الأمرا�س.

ثُمَّ   
ُ َّ
اهلل َربُّ��نَ��ا  َق��الُ��وا  الَّ��ِذي��َن  {اإِنَّ  تعاىل  ق��ال 

َوَل  تََخاُفوا  لَّ 
َ
اأ امْلاََلِئَكُة  َعلَيِْهُم  ُل  تَتَنَزَّ ا�ْشتََقاُموا 

نَِّة الَِّتي ُكنتُْم تُوَعُدوَن}. بْ�ِشُروا ِباجْلَ
َ
َزنُوا َواأ حَتْ

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم هري�شه

كلية ال�شيدلة
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االحتياجات التعليمية لذوي 

االإعاقة الب�صرية

حتته  تندرج  عاما  م�شطلحا  الب�شرية  الإعاقة  م�شطلح  يعترب 

اخلا�شة  الرتبية  وخدمات  برامج  اإىل  حتتاج  التي  الفئات  جميع 

ب�شبب وجود نق�س ف�ي القدرات الب�شرية، والت�شنيفات الرئي�شية 

اإب�شاره  تقل حدة  الذي  ال�شخ�س  وهو  الكف�يف  الفئات هي:  لهذه 

قدم«   200/20« مرتاً   60/6 عن  الت�شحيح  بعد  العينني  باأقوى 

اأو يقل جماله الب�شري عن زاوية مقدارها »20« درجة، و�شعيف 

 –  24/6 بني  اإب�شاره  حدة  ت��رتاوح  ال��ذي  ال�شخ�س  وهو  الب�شر 

60/6 مرتاً.
اأن  بالعتبار  ياأخذوا  اأن  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  على  ويتوجب 

احل�شول  يف  �شعوبة  يواجهون  الب�شرية  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة 

�شورة  يف  واملقدمة  املب�شرين  اأج��ل  من  امل�شممة  املعلومات  على 

والكتب  املطبوعة،  املو�شوعات  اأمثلتها  ومن  مرئية،  و�شيغ  نظم 

الدرا�شية، وواجهات الر�شوم على احلا�شب الآيل، ومقاطع الفيديو 

عرب الإنرتنت، وقراءة الالفتات واأرقام الغرف.

بالإعاقة  تتاأثر  التي  الأن�شطة  �شمن  من  اأن  معرفة  وعليهم 

اخلا�شة  واملفاهيم  ال��رم��وز  وفهم  واحل��رك��ة،  النتقال  الب�شرية 

يف  وم�شكالت  حم��دودة،  روؤي��ة  م�شاحة  لديهم  واأن  بالريا�شيات، 

قراءة الطباعة العادية، ويف قراءة الكتابة اليدوية، ومتييز الألوان، 

الليلية. والروؤية 

تتفاوت تفاوتا كبريا،  الب�شرية لدى الطالب  اإن الإعاقة  وحيث 

فاإن احتياجاتهم للتجهيزات تختلف اختالفاً كبرياً ح�شب الن�شاط 

الت�شجيل  توفري  ال�شائعة  التجهيزات  ومن  والأك��ادمي��ي،  الفردي 

والَكتَبة،  املالحظات،  تدوين  وامل�شاعدة يف  للمحا�شرات،  ال�شوتي 

الع�شّي  وا�شتخدام  اجلماعية،  الأن�شطة  يف  املب�شرين  وم�شاعدة 

للتنقل.

والن�شو�س  املطبوعة  للمواد  بديلة  ا�شتخدام مناذج  اأي�شا  ومنها 

ال��ربام��ج،  ق���راءة  اأو  ال�شا�شة  تكبري  مثل  امل�شاعدة  والتقنيات 

الكمبيوتر،  وجهاز  برايل،  وطريقة  الكبرية،  والطباعة  وال�شوت، 

والربيد الإلكرتوين، وكمبيوتر مع التطبيق ال�شوتي. بالإ�شافة اإىل 

الطويلة، وتوفري ت�شجيل  القراءة  زيادة وقت الختبارات وواجبات 

يف  واجللو�س  وال�شتجابات،  والختبارات،  للمحا�شرات،  �شوتي 

املقاعد الأمامية مل�شاهدة ما يعر�س على ال�شبورة اأو جهاز العر�س، 

وا�شتخدام قارئ و / اأو كاتب.

ا�شرتاتيجيات  توظيف  يراعي  اأن  التدري�س  هيئة  ع�شو  وعلى 

التدري�س املنا�شبة مع الطالب ذوي الإعاقة الب�شرية ومنها توفري 

الكايف  الوقت  لإتاحة  م�شبقاً  الدرا�شية  املناهج  اأو  الكتب  قوائم 

القراءة الأخرى،  الكتب واملراجع ومواد  اإلكرتونية من  لطلب ن�شخ 

اأو مل�شح الن�شو�س اأو حتويلها لطريقة برايل، وتوفري قائمة مبقاطع 

م�شبقاً  املخ�ش�شة  اأو  الدرا�شة  قاعة  يف  �شتُ�شتخدم  التي  الفيديو 

لتمكني امل�شاهدة اخلا�شة ب�شحبة �شارح للفيديو.

اإىل جانب الت�شاور مع الطلبة وموظفي مركز الطالب والطالبات 

الإعاقة  ذوي  للطالب  الفعالة  التعديالت  لتحديد  الإعاقة  ذوي 

ت�شمل  التي  اأو  الإن��رتن��ت،  اإىل  امل�شتندة  ال���دورات  يف  الب�شرية 

ا�شتخدام الإنرتنت من بني اأ�شياء اأخرى، وم�شاعدة الطالب وذلك 

بالتعاون مع موظفي خدمات ذوي العاقة، يف العثور على الُقّراء اأو 

مقدمي املالحظات اأو املدر�شني، اأو تعاون الطالب مع زميل مب�شر 

اأو م�شاعد املخترب.

الب�شر،  �شعاف  للطالب  الأمامية  املقاعد  حجز  اإىل  بالإ�شافة 

على  املكتوب  وقراءة  التحدث،  اأثناء  الطلبة  مواجهة  يف  والوقوف 

اأو  اأخ��رى  ب�شرية  اإ�شارات  واأي  ال�شا�شة  على  املعرو�س  اأو  اللوح 

بت�شجيل  وال�شماح  م�شموع،  ب�شوت  ت�شتخدمها  قد  ت�شويرية  مواد 

عند  املحا�شرة،  مالحظات  من  ن�شخ  تقدمي  و/اأو  املحا�شرات، 

احل��اج��ة، وت��وف��ري امل�����ش��ت��ن��دات امل��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط��وط ك��ب��رية، و/اأو 

للتكليفات،  النهائية  املواعيد  يف  واملرونة  اإلكرتونية،  ن�شخ  توفري 

التدريبات  مثل  اخلا�شة  وامل�شاريع  امليدانية  للرحالت  والتخطيط 

الداخلية قبلها بفرتة طويلة.

تكون  قد  تعديالت  لأي  امليدانيني  امل�شرفني  تنبيه  يجب  كذلك 

�شرورية، والنظر يف و�شع تكليف بديل اإذا كان من امل�شتحيل على 

النظر  التدري�س  هيئة  ع�شو  وعلى  معني،  بتكليف  القيام  الطالب 

والختبارات  ال�شفوية،  الختبارات  مثل  للتقييم،  بديلة  و�شائل  يف 

الختبارات  من  ن�شخ  توفري  اأو  برايل  طريقة  وا�شتخدام  امل�شجلة، 

عن  امل��ق��روءة  لالمتحانات  الإلكرتونية  والنماذج  ب��ارزة،  بحروف 

طريق قارئ لل�شا�شة وبرنامج للتكبري، واأي تعديالت اأخرى تنا�شب 

حالت تعليمية حمددة قد تكون منا�شبة يف تقدمي الر�شوم البيانية 

اأو الر�شوم التو�شيحية يف بع�س املواد.

برنامج الو�شول ال�شامل

د. عصام العسيري

سر عالج القلق والتوتر في عصر الكورونا

العبقرية الخطية والفنية ألحفاد »مقلة«



مكافحة كورونا
بالعادات الصحية

ت���اأت���ي م���وج���ات الأم���را����ض 

ال��درو���ض  منها  لنتعلم  املعدية 

ال��وع��ي  م��رح��ل��ة  اإىل  ول��ن��خ��رج 

الأفراد  ب�سلوكيات  يتعلق  فيما 

واملجتمعات الغري �سليمة والتي 

متار�ض بحكم العادة وبال وعي 

من  عليه  تنطوي  ملا  اإدراك  ول 

خماطر.

اختبار  اجل��دي��د«  »ك���ورون���ا 

ح��ق��ي��ق��ي ل��ع��ادات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة 

العادات  تلك  ملراجعة  وفر�سة 

ال��غ��ري �سحي  م��ن  وال��ت��خ��ل�����ض 

كرونا  انتهى  واإن  حتى  منها، 

الدقيقة  الكائنات  من  وغريها  والبكترييا  الفريو�سات  ف��اإن 

دائم،  �سحي  �سلوك  بناء  منا  يتطلب  مما  تنتهي،  لن  املمر�سة 

ونقل  بغريه  الإ�سرار  وعدم  نف�سه  حماية  هو  فرد  كل  وواجب 

تر�سخت  ما  فمتى  مبر�ض.  ي�ساب  عندما  لالآخرين  العدوى 

يف  كبرية  املجتمع  قوة  كانت  ال�سليمة  ال�سحية  العادات  لدينا 

�سد موجات العدوى املختلفة.

تعاون  من  لب��د  عملي  �سكل  اإىل  الأم��ر  يتحول  حتى  ولكن 

اجلهات  على  مقت�سرة  ال��ع��دوى  مكافحة  فلي�ست  اجلميع 

بها  تنه�ض  اأن  م�سوؤولية م�سرتكة يجب  بل هي  ال�سحية فقط، 

واملحالت  وامل�ساجد  املختلفة  وال��وزارات  واجلامعات  املدار�ض 

الإيواء  ودور  واملهرجانات  الأفراح  وق�سور  والأ�سواق  التجارية 

ونقاط  النظافة  م�ستلزمات  وتوفري  الأف��راد  توعية  ناحية  من 

من  العدوى  مكافحة  وتكون  الكافية  والتهوية  الأي��دي  تطهري 

اإقامة اأي ن�ساط ذا طابع جماهريي، وقبل ذلك غر�ض  �سروط 

الأيدي  نظافة  ناحية  من  الأطفال  لدى  ال�سحية  ال�سلوكيات 

بنزلت  الإ�سابة  وعند  وال�سعال  العطا�ض  حال  يف  والت�سرف 

الربد والزكام.

كما نحتاج اإىل تغيري �سلوك املجتمع خا�سة يف وقت انت�سار 

اجلائحة احلالية، اإىل البدائل الآمنة من ناحية اجتماعات العمل 

الروتينية بحيث ميكن ا�ستبدالها بالجتماعات الفرتا�سية عرب 

وامللفات  املعامالت  اأوراق  وا�ستبدال  احلديثة  التقنية  و�سائل 

الإلكرتونية،  بالتعامالت  املوظفني  العدوى بني  تنقل  التي رمبا 

وهي متاحة يف كثري من اجلهات، وتعليم عمال النظافة واخلدم 

طريقة  كانت  فربنا  والتم�سيح  التنظيف  يف  الفعالة  الطريقة 

التنظيف اإحدى عامل ن�سر العدوى.  

والتقبيل  امل�سافحة  ع��ادة  جتنب  يتم  اأن  القول  عن  وغني 

ومر�سى  ال�سن  وكبار  الأط��ف��ال  تقبيل  خا�سة  ال�سالم  اأثناء 

للعدوى  ح��ام��اًل  ي��ك��ون  رمب��ا  �سخ�ض  م��ن  املزمنة  الأم��را���ض 

بالأيدي اأثناء  »التقطيع«  وجتنب  الآخرين،  اأذية  يف  فيت�سبب 

لأمرا�ض خطرية،  وناقاًل  مقزًزا  �سلوًكا  كونها  اجلماعي  الأكل 

باأعرا�ض  ي�سعر  حاملا  يتحكم بنف�سه  اأن  �سخ�ض  كل  وعلى 

املر�ض بحيث يتجنب الحتكاك بالآخرين واخلروج للتجمعات 

النظافة. اأ�ساليب  ويتبع 

كلية التمري�ض - طالب درا�سات عليا

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �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

ما  خبري خمت�ض يف جمال  اأي  يتحدث  حني 

فاإنه ي�سع الأولوية للتعليم يف جماله، فامل�ستثمر 

يعترب »ال�ستثمار يف التعليم« له الأولوية، و»رب 

العمل« بحاجة اإىل عاملني متعلمني، وال�سيا�سي 

يرى اأن ا�ستقرار املجتمع يكمن يف تعليم اأبنائه، 

ولذلك قال مانديال: »التعليم هو ال�سالح الأكرث 

العامل«.  لتغيري  ا�ستخدامه  ميكن  الذي  فعالية 

فلم يُجمع النا�ض على اأهمية اأمر مثل اإجماعهم 

وللذكور  وال�سغار،  للكبار  التعليم  اأهمية  على 

والإناث، وملختلف �سرائح املجتمع.

لي�ض هديف احلديث عن اأهمية التعليم، فمن 

يفعل ذلك كمن يحاول اإثبات اأن ال�سم�ض ت�سرق 

اأين م�سنع  ال�سوؤال اجلوهري:  ولكن  كل �سباح، 

التعليم؟ ثمة م�سانع كثرية للتعليم، بدءا بالبيت، 

وال�سارع، وامل�سجد، وو�سائل الإعالم، واملدر�سة، 

ولكن امل�سنع الأكرث فعالية هو »اجلامعة«.

فهو  الب�سري،  العقل  ماله  راأ�ض  امل�سنع  هذا 

يحول الإن�سان من خامل يف جمتمعه اإىل فاعل 

رجل  اإىل  �سغري  فتى  من  يحوله  جمتمعه،  يف 

والقدر  املقام  كبري  بل  ال�سن،  كبري  لي�ض  كبري، 

ام��راأة  اإىل  يحولها  الفتاة  وكذلك  املجتمع،  يف 

نافعة يف جمتمعها، واملجتمع يدفع اأبناءه وبناته 

يتخرجوا  اأن  اأم��اًل  يعلق  وهو  امل�سنع  هذا  اإىل 

حتقيق  على  قادرين  نافعني  اأع�ساء  وي�سبحوا 

النفع لأنف�سهم وملجتمعهم، واأن يكونوا مناف�سني 

يحملوا  اأن  ل  ال��ع��م��ل،  ب�����س��وق 

عند  نفعا  جتديهم  ل  ���س��ه��ادات 

التحدي.

الطلبة  متنح  ل  اإذن،  اجلامعة 

م���ع���ارف وع��ل��وم��ا، ف��ذل��ك مما 

حاجة  دون  اليوم  اكت�سابه  ميكن 

دوره��ا  اجلامعة  لكن  للجامعة، 

فهي  املجتمع،  يف  ا�سرتاتيجي 

يريد  طالب  بني  الو�سيط  العقد 

وبني  جمتمعية  كفاءة  ي�سبح  اأن 

عن  تبحث  وموؤ�س�سات  جمتمع 

تلك الكفاءات املجتمعية.

م��ن ه��ن��ا ت��اأت��ي اأه���م اأه���داف 

ولتحمل  لال�ستقالل  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعة 

الوطن،  باأعباء  وللنهو�ض  املجتمعية  امل�سوؤولية 

ول��ل��ت��ط��وي��ر ال���ذات���ي، ولك��ت�����س��اب اخل����ربات، 

مع  القائمة  اجلامعة  عالقات  من  وال�ستفادة 

اخلا�ض  القطاع  املجتمع:  قطاعات  خمتلف 

التنموية،  القطاعات  و�سائر  ال��ع��ام،  والقطاع 

لي�ض جمرد  ت�سبح اجلامعة  اأن  املهم  وعليه من 

موؤ�س�سة يتعلم فيها الطالب، بل موؤ�س�سة تلتقي 

ال�سيا�سة  ل�سنع  املجتمع وخرباته،  فيها كفاءات 

النجاح  متطلبات  م��ع  وم��واءم��ت��ه��ا  التعليمية، 

خمتلف  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��وي  واملجتمعي  ال��ذات��ي 

الأ�سعدة. 

م�ستمرة  بحاجة  نحن  لذلك 

والأن�سطة  املناهج  حتديث  اإىل 

وا�ستيعابها  والقيم،  وامل��ه��ارات 

با�ستمرار، ل �سيما مع التغيريات 

ويف  التقنية،  ع��امل  يف  ال�سريعة 

وما  التطبيقية،  امل��ع��رف��ة  ع��امل 

�سريعة  حتديثات  من  ذل��ك  يتبع 

التعليمي  ال��ب��طء  م��ع  تتواكب  ل 

للطلبة  ي��ق��دم  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي 

ثم  وم��ن  الزمن،  جت��اوزه  حمتوى 

يفتح  ل  ق��دمي��ا  مفتاحا  ي�سبح 

اأن  املنتظر  م��ن  ال��ت��ي  الأق���ف���ال 

حتى  فتحها  من  الطالب  يتمكن 

ي�سبح ع�سوا فاعال يف املجتمع.

اإن��ن��ا يف ال��زم��ن ال��رق��م��ي، زم���ن ال��ت��غ��ريات 

ومن  واملعرفية،  التكنولوجية  والطفرة  الرقمية، 

الطلبة  تزود  اأن  اجلامعة  على  واجبا  ي�سبح  ثم 

مبفاتيح رقمية منا�سبة وموائمة ملتطلبات النجاح 

الراهن، وهذا يقت�سي اأن ي�سطلع بالتن�سيق بني 

اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع جهة خا�سة، تكون 

التغيريات  يف  الت�سارع  ا�ستيعاب  على  ق��ادرة 

الراهنة، وبذلك  والتقنية وال�ستثمارية  املعرفية 

على  قادرة  رقمية  مفاتيح  وبناتنا  لأبنائنا  نقدم 

فتح الأقفال الرقمية.

ق�سم الإعالم

عند النظر اإىل موهبة »الكتابة« نرى اأن هناك 

تدفع  ال��ت��ي  والأ���س��ب��اب  امل���ربرات  م��ن  جمموعة 

»اإدمان  اإىل درجة  للكتابة وجتعلنا مهوو�سني بها 

اإ�سالحية  ر�سالة  �ساحب  فالكاتب  ممار�ستها«، 

املجتمع،  مبوؤ�س�سات  الرتقاء  وهدفه  اجتماعية 

الإجن��ازات  واإب��راز  الأخطاء  فهو يعمل على نقد 

يوا�سل  جتعله  ونف�سية  اجتماعية  اأدوار  ول��ه 

م�سواره مهما كانت الإحباطات اأو املالحظات.

ر�سالته،  ع��ن  ي�ستغنى  ل  كاملعلم  وال��ك��ات��ب 

منه  يخلو  جمتمعاً  نرى  اأن  ميكن  ل  وكالطبيب 

والأ�سباب  جمتمعه،  ل�سوؤون  النا�سح  وكاخلبري 

التي تدفع ملوا�سلة الكتابة كثرية جداً.

»مقال،  املختلفة  مبناهجها  الكتابة  كانت  واأياً 

اأوراق  كتيبات،  تدريبية،  حقائب  تاأليف،  بحوث، 

�سغرية« فهي موهبة متيزك عن ع�سرات الآلف 

من النا�ض كما تعزز ال�سعادة النف�سية كونها موهبة 

وتدفع الإن�سان للقراءة وموا�سلة النمو املعريف.

ومن بركات الكتابة املحافظة على الوقت فيما 

ينفع، كما اأنها تقوي مهارة الرتكيز لدى الإن�سان، 

وت�ساعد على قوة الذاكرة ون�ساطها، كما ت�ساهم 

امل�سكالت  عر�ض  خ��الل  من  املجتمع  خدمة  يف 

وطرح احللول، وهي فر�سة ثمينة لإلهام الآخرين 

ون�سر ال�سعادة بينهم فكم من حمبط األهمته كلمة 

عابرة يف �سحيفة قراأها.

اتفاقاً  نف�سي  »اأبرمت مع  يقول جيم�ض فري: 

اإذا جاء يوم �سرت فيه مهتماً باآراء النا�ض وبعدد 

ح�سور اأم�سياتي اأكرث من �سعيي لكتابة ما يزحزح 

العامل ف�ساأعتزل الكتابة واأمتهن �سيئاً اآخر«.

عبداهلل ال�سمراين

مكتبة امللك �سلمان املركزية

ال�سخ�ض  اح��رتام  �سعف  بني  عالقة  هناك 

والقلق،  والك��ت��ئ��اب  ب��الإح��ب��اط  و�سعوره  ل��ذات��ه 

مفهوم  حتديد  على  النف�ض  علماء  اأجمع  وق��د 

ال�سخ�ض  معرفة  اإن��ه  حيث  من  ال��ذات  اح��رتام 

وامل�ساعر  الأفكار  من  �سخ�سيته  مكونات  لكافة 

وقدراته اجل�سدية والعقلية بالإ�سافة لت�سرفاته 

يرى  كيف  الكبري:  ال�سوؤال  يظهر  هنا  احلياتية. 

كلٌّ منا نف�سه؟ وكيف ي�ستطيع الو�سول اإىل تلك 

ال�سورة الإيجابية وحتقيق احرتام الذات؟!

منبثقة  مبادوؤك  تكون  اأن  على  احر�ض  اأولً 

ثانياً كن  من طاعة اهلل فى كل �سغرية وكبرية، 

اإيجابياً فى تفكريك جتاه نف�سك وجتاه الآخرين 

ال�سحبة  انتقاء  على  واح��ر���ض 

اإيجابية التفكري  اجليدة لتح�سني 

وا�سحن نف�سك دائما باملمار�سات 

با�ستمرار. اليجابية 

ف��ى كافة  ث��ال��ث��اً ك��ن م���ب���ادراً 

ال�سخ�سية  �سواء  حياتك  جوانب 

اأو العملية ول تقلل من قيمة اأي 

الأجن��ح  الطريقة  فاإنها  م��ب��ادرة 

لبناء وتعزيز ثقتك بنف�سك، رابعا 

الآخ��ري��ن  وث��ق��اف��ات  اآراء  اح��رتم 

املعطيات  وف���ق  م��ع��ه��ا  وت��ع��ام��ل 

للمو�سوع  امل�ساحبة  ال��زم��ن��ي��ة 

ردة  على  هنا  واح��ر���ض  نف�سه، 

فعلك حتى لتندم لحقاً.

خ���ام�������س���ا ت���ق���ب���ل ن��ف�����س��ك 

ولحت�����اول ج��ل��د ذات����ك ف���ى كل 

م����رة ب���ل اع���م���ل ع��ل��ى ت��ف��ادي 

وط��ور  امل�ستطاع  ق��در  اأخطائك 

احلياتية  واإمكانياتك  ق��درات��ك 

بني  وازن  ���س��اد���س��اً  وامل��ه��ن��ي��ة. 

رغبات  وبني  وحاجاتك  رغباتك 

وختاماً حتل  وحاجات حميطك، 

اهلل  مع  وكن  الدائمة  بالبت�سامة 

ول تبايل.

هل لدى الجامعة مفاتيح رقمية!

أسباب الكتابة

احترام الذات وتطويرها

د. عادل المكينزي

إبراهيم األكلبي

ا. د. عالء السرابي 
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2- الناجت البحثي للجامعات احلكومية يف اململكة عام 2019 ويالحظ تبووؤ جامعة امللك �سعود املركز الأول 1- حجم الن�سر العلمي للجامعة منذ عام 2010 ويالحظ تزايد حجم الن�سر مبعدل %20 �سنويًا

ت�����ض��ط��ل��ع وك����ال����ة اجل���ام���ع���ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

مب�����ض��وؤول��ي��ة ت��ط��وي��ر ال��درا���ض��ات 

العلمي يف اجلامعة  والبحث  العليا 

العلوم  منظومة  من  اأ�ضا�س  كجزء 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة يف 

ال�ضعودية، وتعمل من اأجل االرتقاء 

م�����ض��اف  اإىل  امل��ن��ظ��وم��ة  ب���ه���ذه 

امل���ن���ظ���وم���ات ال���ع���امل���ي���ة، وت��ت��وىل 

ال��درا���ض��ات  تعزيز  مهمة  ال��وك��ال��ة 

العلمية  االأب��ح��اث  وتنمية  العليا 

االحتياجات  خل��دم��ة  وت��ط��وي��ره��ا 

طريق  ع��ن  الوطنية،  واالأول��وي��ات 

التابعة  العمادات  اأن�ضطة  تن�ضيق 

البحثية،  واملراكز  واملعاهد  للوكالة 

املنح  ت��اأم��ن  على  ال��وك��ال��ة  وتعمل 

جهات  عدة  من  الرئي�ضة  البحثية 

التعليم،  وزارة  �ضمنها  من  داعمة، 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة 

�ضركات  م��ن  وال��ع��دي��د  والتقنية، 

االأعمال  ورج��ال  اخلا�س  القطاع 

ي�ضلط  اللقاء  ه��ذا  يف  واالأف����راد، 

ال��دك��ت��ور خالد  االأ���ض��ت��اذ  ���ض��ع��ادة 

ب���ن اإب���راه���ي���م احل���م���ي���زي، وك��ي��ل 

والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة 

الهند�ضة  بق�ضم  االأ�ضتاذ  العلمي، 

الوكالة  ت��وىل  وال��ذي  الكيميائية، 

على  ال�ضوء  1440ه�،  ع��ام  منذ 

اجلامعة  يف  العلمي  البحث  دور 

علمياً،  واململكة  اجلامعة  بتميز 

وتطوير  دعم  يف  اجلامعة  وجهود 

العلمي  والن�ضر  البحثية  االأن�ضطة 

هذا  يف  احلا�ضل  التطور  وحجم 

 -  2016 ال��ف��رة  خ���ال  امل��ج��ال 

2019م..

البحث  دور  عن  بدايًة  حدثنا   -

يف  �ضعود  امل��ل��ك  بجامعة  العملي 

علمياً؟ واململكة  اجلامعة  متيز 

جامعة  يف  العلمي  البحث  يُعترب 

امللك �ضعود من اأهم دعائم البحث 

ال�ضعودية  العربية  للمملكة  العلمي 

 60 م��ن  اأك���ر  ق��ب��ل  ن�ضاأتها  م��ن��ذ 

ع���ام���ا، ف��خ��ال ال��ع�����ض��ر ���ض��ن��وات 

االأخرية »2010 - 2019« �ضارك 

باأكر  للجامعة  املنتمون  الباحثون 

%27 من ناجت اململكة البحثي  من 

العلمية  ال���دوري���ات  يف  امل��ن�����ض��ور 

 ،»ISI« العلوم  �ضبكة  يف  املفهر�ضة 

اجل��ام��ع��ة  ت��ب��ووؤ  اإىل  وب��االإ���ض��اف��ة 

حتتل  فاإنها  عربياً،  االأول  املركز 

من  اأك��ر  ب��ن  عامليا   216 امل��رك��ز 

األف جامعة وموؤ�ض�ضة بحثية   112
قامت بامل�ضاركة بالن�ضر العلمي يف 

رقم  ال�ضكل  يف  كما   .2019 العام 

. »1«

اجل���ام���ع���ات  ت�����ض��ط��ل��ع  ه���ل   -

ال�ضعودية االأخرى باأن�ضطة بحثية؟

نعم، بكل تاأكيد، وال�ضكل التايل 

اجل��ام��ع��ات  اإ���ض��ه��ام  اإىل  ي��وؤ���ض��ر 

جامعة«   29« احلكومية  ال�ضعودية 

لعام  للمملكة  البحثي  ال��ن��اجت  يف 

العلمي  الن�ضر  وي�ضكل   ،2019
مل��ج��م��وع اجل��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة 

من   92% ن�ضبته  م��ا  احلكومية 

ال��دور  يوؤكد  وه��ذا  اململكة،  ن�ضر 

الكبري الذي ت�ضطلع به اجلامعات 

يف  والتطوير  البحث  يف  ال�ضعودية 

للجامعة  املحوري  وال��دور  اململكة 

ال�ضكل  يف  كما  املجهود.  ه��ذا  يف 

رقم »2« .

العلمية  االأق�����ض��ام  دور  م��ا   -

العليا  الدرا�ضات  وبرامج  بالكليات 

باجلامعة؟ البحثية  العملية  يف 

االأق�����ض��ام ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ات 

دور  لها  العليا  الدرا�ضات  وبرامج 

كبري باجلامعة؛ فاجلامعة كجامعة 

�ضاملة حتتوي على 21 كلية واأكر 

والعديد  علمياً  ق�ضماً   145 م��ن 

العليا، وهذا  من برامج الدرا�ضات 

يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ينعك�س 

التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  الباحثن 

اأجريت  التي  للبحوث  النا�ضرين 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا،  ن�����ض��ر  ومت  ب��اجل��ام��ع��ة 

توزيع  اإىل  يوؤ�ضر  التايل  وال�ضكل 

جم��االت  بح�ضب  العلمي  الن�ضر 

ال�ضنوات  خ��ال  الرئي�ضة  البحث 

ال�ضكل  يف  كما  املا�ضية.  االأرب���ع 

رقم »3«.

البحثية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  ه��ل   -

امل���دع���وم���ة م���ن اجل��ام��ع��ة خ��ال 

مبا�ضرة؟ العلمية  االأق�ضام 

امللك  جامعة  يف  العلمي  البحث 

خ���ال جمموعة  م��ن  ي��ت��م  ���ض��ع��ود 

البحثية  ال���ربام���ج  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 

الفر�ضة  الإتاحة  تطويرها  مت  التي 

من  اجلامعة  يف  البحثية  للمواهب 

والباحثن  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

امل��ت��ف��رغ��ن وط���اب اجل��ام��ع��ة يف 

والبكالوريو�س،  العليا  الدرا�ضات 

وت�����ض��ك��ل ال��ب��ح��وث امل��دع��وم��ة من 

البحوث  عدد  من   76% اجلامعة 

يو�ضح  التايل  وال�ضكل  االإجمايل، 

الرئي�ضة  البحثية  الربامج  اإ�ضهام 

يف  كما   .2019 لعام  اجلامعة  يف 

ال�ضكل رقم »4«.

ت����واف����ق اخل��ط��ة  م�����دى  م����ا   -

العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

 2030 اململكة  روؤية  مع  باجلامعة 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

اجلامعي؟   والتعليم 

 »2030 اململكة  »روؤي��ة  انطلقت 

اأه���داف���اً  وت�����ض��م��ن��ت   2016 ع���ام 

يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ��ا���ض��ة  ط��م��وح��ة 

ب��ت��ن��اف�����ض��ي��ة امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ج��اء 

ت�ضبح  اأن  ال��روؤي��ة  اأه���داف  �ضمن 

اأف�ضل  �ضمن  �ضعودية  جامعات   5
ذلك  وم��ّث��ل  ع��امل��ي��ة،  جامعة   200
للنظر  �ضعود  امللك  جلامعة  فر�ضة 

يف ك��ي��ف��ي��ة االإ���ض��ه��ام ال��ف��اع��ل يف 

االأه��داف  لتحقيق  اململكة  خدمة 

قامت  ول��ذل��ك  ل��ل��روؤي��ة،  الطموحة 

عمادة البحث العلمي �ضمن عملية 

حت��دي��ث خ��ط��ت��ه��ا اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

اجل��ام��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي يف  ل��ل��ب��ح��ث 

تقييم  ب��ع��م��ل��ي��ة   ،2020-2016
وم��راج��ع��ة ل��ل��ن�����ض��اط ال��ب��ح��ث��ي يف 

2030 وبرنامج  �ضوء روؤية اململكة 

.2020 الوطني  التحول 

وق���د ن��ت��ج ع��ن ه���ذه امل��راج��ع��ة 

ع��دة ت��و���ض��ي��ات م��ن اأه��م��ه��ا: اأوال 

العلمي  والن�ضر  البحث  جودة  رفع 

الن�ضر  زي��ادة  خ��ال  م��ن  للجامعة 

 »Q1« الدوريات عالية اجلودة  يف 

الن�ضر  وم��ع��دالت  ع��دد  وتخفي�س 

منخف�ضة  ال��دوري��ات  يف  العلمي 

دعم  عن  والتوقف   »Q4« اجل��ودة 

البحوث التي تن�ضر يف اأدنى 10% 

قاعدة  تو�ضيع  ثانيا  الدوريات،  من 

زيادة  خال  من  البحثية  القدرات 

الدوريات  يف  ين�ضرون  الذين  عدد 

العايل  الركيز  وتخفي�س  العاملية 

حمدود  لعدد  فيه  املبالغ  والن�ضر 

التعاون  زيادة  ثالثا  الباحثن،  من 

واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  مع  البحثي 

زي��ادة  راب��ع��ا  ال�ضعودية،  البحثية 

بحوث  اجل��ام��ع��ة يف  ب��ح��وث  ع��دد 

بالكامل. املوطنة  اململكة 

اإىل  اأدت  ال��ت��و���ض��ي��ات،  وه���ذه 

البحثي  للناجت  م��وؤق��ت  انخفا�س 

 -  2017 ل����اأع����وام  االإج����م����ايل 

االإج���م���ايل  ال���ن���اجت  ل��ك��ن   ،2018
 2019 املتوقع عام  ا�ضتعاد حجمه 

 »Efficiency« ب��ك��ف��اءة  ول��ك��ن 

اأعلى   »Productivity« وكفاية 

البحوث  بجودة  االرتقاء  من خال 

هيئة  اأع�ضاء  من  اأو�ضع  ومب�ضاركة 

من  وغريهم  والباحثن  التدري�س 

وتعاون  العليا،  الدار�ضات  طاب 

بحثي وطني اأكرب، واإ�ضهام اأكرب يف 

العلمي. البحث  توطن 

ال���ت���ي مت  - م���ا االإج����������راءات 

ات���خ���اذه���ا ل���رف���ع ج����ودة ال��ب��ح��ث 

العلمي؟ والن�ضر 

مت ذلك من خال عدة قرارات 

وكالة  اتخذتها  مهمة  واإج���راءات 

والبحث  العليا  للدرا�ضات  اجلامعة 

متطلبات  رفع  اأهمها  ومن  العلمي، 

البحثية  الربامج  يف  الن�ضر  جودة 

املجموعات  برنامج  مثل  الرئي�ضة 

البحثية،  وال��ك��را���ض��ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 

وكذلك  الدولية،  ال�ضراكة  وبرنامج 

يتم  بحوث  اأي��ة  دع��م  عن  التوقف 

منخف�ضة  ال��دوري��ات  يف  ن�ضرها 

ال��ربام��ج،  جميع  ج��دا يف  اجل���ودة 

اإىل  باملجمل  ال��ق��رارات  هذه  اأدت 

ت��غ��رّي ن��وع��ي واإي��ج��اب��ي يف ج��ودة 

اأرب��ع  وبعد  اجلامعة،  يف  البحوث 

�ضنوات من تطبيق هذه االإجراءات، 

كما  لها  الفعلي  االأث��ر  جليا  يبدو 

يف  كما  التايل.  اجل��دول  يلخ�ضها 

اجلدول  وي�ضري   .»5« رقم  ال�ضكل 

ال��ن�����ض��ر يف  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  اإىل 

واجليدة  اجل��ودة  عالية  الدوريات 

ع��ام   50% م��ن   »Q1 & Q2«

 ،2019 ع���ام   67% اإىل   2016
يف  الن�ضر  معدل  انخفا�س  مقابل 

 »Q4« اجل��ودة  متدنية  ال��دوري��ات 

عام   25% من  الن�ضف  من  اأك��ر 

 ،2019 ع���ام   12% اإىل   2016
يف  الن�ضر  معدل  انخفا�س  كذلك 

جدا  اجل��وة  منخف�ضة  ال��دوري��ات 

%10 م��ن ال��دوري��ات« من  »اأدن���ى 

عام   4% اإىل   2016 ع��ام   11%
2019.كما اأن مقارنة جودة الن�ضر 
 -  2016 ب��ن  للجامعة  ال��ع��ل��م��ي 

الن�ضر  ج��ودة  متو�ضط  مع   2019
فقد  ال�ضعودية  العربية  للمملكة 

كانت معدالت الن�ضر عايل اجلودة 

دون   »Q1 & Q2« واجل����ي����د 

وكذلك  للمملكة،  العام  املتو�ضط 

اجل��ودة  متدين  الن�ضر  معدل  ك��ان 

اململكة،  متو�ضط  من  اأعلى   »Q4«

اتخذتها  ال��ت��ي  االإج������راءات  ل��ك��ن 

الواقع  عك�س  اإىل  اأدت  اجلامعة، 

الن�ضر  م��ع��دالت  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ي��ث 

 Q1 &« ع���ايل اجل����ودة واجل��ي��د

Q2« اأعلى من متو�ضط اململكة يف 
معدالت  انخفا�س  وكذلك   2019
عن   »Q4« اجل��ودة  متدين  الن�ضر 

�سلط ال�سوء على تطور م�ســـــــــــــــرية البحث العلمي يف اجلامعة

د. الحميــزي: الجـامعة األولى عـربـيًا مـــن       حيث المشاركة بالنشر العلمي عام 2019
ارتفع معدل النشر في الدوريات عالية الجودة 

من 50% عام 2016 إلى 67% عام 2019
شارك الجامعة بأكثر من 27% من ناتج المملكة 

»ISI« البحثي المنشور في دوريات

يشكل النشر العلمي للجامعات السعودية الحكومية ما نسبته 92% من نشر المملكة



اململكة. متو�ضط 

باجلامعة  الباحثن  - هل جميع 

ولهم  العلمي  البحث  منخرطون يف 

بحثي؟  ن�ضاط 

با�ضتحداث  اجلامعة  قامت  لقد 

القائمة  للربامج  املتطلبات  بع�س 

واإن�������ض���اء ع����دة ب���رام���ج ج��دي��دة 

عدد  زي��ادة  باالأ�ضا�س  ا�ضتهدفت 

بالبحث  يعملون  الذين  الباحثن 

بحوث  دعم  برنامج  ومنها  العلمي، 

وبرنامج  العليا،  الدرا�ضات  طاب 

البكالوريو�س،  طاب  بحوث  دعم 

ال��زم��ال��ة، وكذلك  اأط��ب��اء  وب��ح��وث 

ت���ع���دي���ل م���ت���ط���ل���ب���ات ت�����ض��ك��ي��ل 

وا���ض��راط  البحثية  امل��ج��م��وع��ات 

اجلامعة  باحثي  م��ن  اأك���رب  ن�ضبة 

واأن  لها  التمديد  اأو  ت�ضكيلها  عند 

تت�ضمن طاب درا�ضات عليا؛ هذه 

عدد  ارتفاع  اإىل  اأدت  االإج���راءات 

بامل�ضاركة  ق��ام��وا  مم��ن  الباحثن 

يف  االأق��ل  على  واح��د  بحث  بن�ضر 

الدوريات العاملية من 2360 باحثاً 

3120 باحثاً عام  2016 اإىل  عام 

2019، بزيادة مقدارها 32%.
خف�س  اإىل  اأدت  ال��زي��ادة  ه��ذه 

اجلامعة  يف  الباحثن  ع��دد  ن�ضبة 

الذين ال ي�ضاركون يف الن�ضر العلمي 

 38% اإىل   2016 ع��ام   52% من 

الزيادة يف حجم  2019، هذه  عام 

امل���واه���ب ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ن��خ��رط��ة يف 

اإجراءات احلد  العلمي، مع  البحث 

اجل��ودة،  متدين  الن�ضر  غ��زارة  من 

البحث  ت���رّك���ز  خ��ف�����س  اإىل  اأدى 

من  حم��دودة  جمموعة  يف  العلمي 

 ،2016 عام  ففي  الن�ضر،  غزيري 

الباحثن  من   20% اأعلى  �ضارك 

 1000« الن�ضر  »االأك��ر غ��زارة« يف 

ورقة« باأكر من %83 من البحوث 

انخف�ضت  ولكن  املن�ضورة،  العلمية 

هذه الن�ضبة اإىل %73 عام 2019، 

 Lorenz« با�ضتخدام منحنى لورنز

Curve« لقيا�س معدالت امل�ضاركة 
التايل  وال�ضكل  للجامعة،  البحثية 

الن�ضب  ه��ذه  اإىل  ب��و���ض��وح  ي�ضري 

بن عامي 2016 و2019. كما يف 

ال�ضكل رقم »6«.

وق�����ام�����ت وك�����ال�����ة اجل���ام���ع���ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

للحد من  االإجراءات  بع�س  باتخاذ 

اإىل  اأدت  التي  املمار�ضات  بع�س 

من  الباحثن  لبع�س  كبرية  غ��زارة 

الن�ضر  غ��زارة  ف��رع  اإل��غ��اء  �ضمنها 

�ضعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ج��ائ��زة  م��ن 

بفرع  وا�ضتبدالها  العلمي  للتميز 

النخبة،  دوريات  يف  العلمي  الن�ضر 

اإىل خف�س  االإج��راءات  واأدت هذه 

االأعلى  الع�ضرة  الباحثن  م�ضاركة 

غزارة من %11 من ن�ضر اجلامعة 

اإىل 8%.

علمية  ب���ح���وث  ه���ن���اك  ه���ل   -

ال�ضعودية  اجلامعات  مع  م�ضركة 

االأخرى؟

امل�ضركة  البحوث  �ضكلت  نعم، 

بن جامعة امللك �ضعود واجلامعات 

ال�����ض��ع��ودي��ة االأخ�����رى احل��ك��وم��ي��ة 

 564«  14% ن�ضبته  ما  واخلا�ضة 

اإىل  وارتفعت   2016 ع��ام  بحثاً« 

 ،2019 ع��ام  بحثاً«   813«  21%

لكن جتدر االإ�ضارة اإىل اأن التعاون 

اأكرب  ع��دداً  لي�ضمل  ات�ضع  البحثي 

كذلك  ال�ضعودية،  اجلامعات  من 

حجم  اأن  اإىل  ال��ت��ن��وي��ه  م��ن  الب���د 

بن  امل�����ض��رك��ة  العلمية  ال��ب��ح��وث 

عام  ب�ضكل  ال�ضعودية  اجلامعات 

ما  اإذا  امل��اأم��ول  احل��ج��م  دون  ه��ي 

ق���ورن���ت م���ع ال��ب��ح��وث امل�����ض��رك��ة 

م��ع اجل��ام��ع��ات غ��ري ال�����ض��ع��ودي��ة، 

الزيادة  اإىل  يوؤ�ضر  التايل  وال�ضكل 

عدد البحوث امل�ضركة بن جامعة 

ال�ضعودية  واجلامعات  �ضعود  امللك 

يف  كما  و2019.   2016 االأخ��رى 

ال�ضكل رقم »7«.

اجلامعات  اأبحاث  جميع  هل   -

ال�����ض��ع��ودي��ة م�����ض��رك��ة م��ع ج��ه��ات 

موطنة  بحوث  هناك  اأم  خارجية؟ 

بالكامل؟

العلمية  البحوث  �ضكلت  ال؛ فقد 

املنتمن  الباحثن  ب��ن  امل�ضركة 

البحثية  واملوؤ�ض�ضات  للجامعات 

خارج  من  نظرائهم  مع  ال�ضعودية 

 11740«  82% ن�ضبته  ما  اململكة 

ب��ح��ث« م��ن ب��ح��وث امل��م��ل��ك��ة ع��ام 

ع��ام  ب��ح��ث��اً«  و»14318   2016
البحوث  �ضكلت  بينما  2019م، 
داخ��ل  بالكامل  اإنتاجها  مت  ال��ت��ي 

ما  دويل  ت���ع���اون  ب����دون  امل��م��ل��ك��ة 

من  بحثاً«   2628«  18% ن�ضبته 

%19 من ن�ضر  751 بحثا  �ضمنها 

اجلامعة �ضارك يف ن�ضرها باحثون 

ويف  �ضعود،  امللك  جلامعة  منتمون 

البحوث  عدد  ارتفع   ،2019 عام 

فيها  �ضارك  التي  بالكامل  املوطنة 

ب��اح��ث��و ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود اإىل 

853 بحثاً والتي �ضكلت %21 من 
العام. لنف�س  اجلامعة  ن�ضر 

وامل��رح��ل��ة   2020 ب��ع��د  م���اذا   -

اجلديدة للبحث العلمي باجلامعة؟

ب��ع��د ���ض��دور ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات 

واإن�����ض��اء   2019 ع����ام  اجل���دي���د 

واالبتكار  والتطوير  البحث  وكالة 

قامت  وال��ت��ي  التعليم  وزارة  يف 

املوؤ�ض�ضي  الدعم  برنامج  باإطاق 

 2020 للفرة  واالب��ت��ك��ار  للبحث 

م��ن  ي��ت��ط��ل��ب  وال������ذي   2023  -

احلكومية  ال�ضعودية  اجل��ام��ع��ات 

عملت  فيها،  البحث  خطة  تطوير 

 2019 نهاية  م��ع  اجلامعة  وك��ال��ة 

ه��ذه  ت��ط��وي��ر  2020على  وب��داي��ة 

بناء  اجل��ام��ع��ة  اخل��ط��ة، ومت��ك��ن��ت 

على هذه اخلطة وكذلك من خال 

للجامعة  ال��ب��ح��ث��ي  االأداء  تقييم 

 ،2019  -  2014 ال��ف��رة  خ��ال 

اجلامعة  وكالة  خ��ال  من  متكنت 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

بقيمة  دع���م  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  م��ن 

برنامج  �ضمن  ري��ال  ماين   110
التعليم  ب���وزارة  املوؤ�ض�ضي  ال��دع��م 

بعد اأن القت خطتها اال�ضراتيجية 

للوزارة  واملقدمة  العلمي  للبحث 

الدعم  على  للح�ضول  موؤهل  كجزء 

الدولين  املحكمن  ثناء  املوؤ�ض�ضي 

اال�ضراتيجية  بخطتها  واإ�ضادتهم 

 6 على  فيها  ركزت  والتي  املميزة 

اأولوية بحثية، وهي:  جماالت ذات 

اجلديدة  امل�ضتدامة  الطاقة  بحوث 

واملتجددة، بحوث رفاهية االإن�ضان، 

ب���ح���وث االب���ت���ك���ارات ال��رق��م��ي��ة، 

ب��ح��وث امل��ي��اه وال���غ���ذاء وال��ب��ي��ئ��ة، 

وبحوث  البروكيماويات،  بحوث 

ال��ت��ع��ل��ي��م وخ���ا����ض���ة يف جم���االت 

والهند�ضة؛  والريا�ضيات  العلوم 

من  اأكر  بتقدمي  اجلامعة  وقامت 

هذه  �ضمن  بحثياً  م�����ض��روع��اً   25
الرئي�ضة. املجاالت 

5- الناجت البحثي بح�سب اأرباع اجلودة والتميز 4- اإ�سهام الربامج البحثية التي مت دعمها عام 2019 البحوث العلمية املحكمة »Article« املن�سورة يف دوريات 

7- تطور عدد ون�سبة البحوث امل�سرتكة بني اجلامعة واجلامعات ال�سعودية 2019-2016  6- تركز م�ساركة الباحثني يف الن�سر العلمي »منحني لورنز« 2019-2016

3- توزيع الن�سر العلمي للجامعة ح�سب جمالت البحث الرئي�سية 2016 - 2019
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�سلط ال�سوء على تطور م�ســـــــــــــــرية البحث العلمي يف اجلامعة

د. الحميــزي: الجـامعة األولى عـربـيًا مـــن       حيث المشاركة بالنشر العلمي عام 2019
حصلت الجامعة  على أعلى تقييم من وزارة 

التعليم في الدعم المؤسسي
ازدادت البحوث المشتركة مع جامعات سعودية 

من 564 عام 2016 إلى 813 عام 2019
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األرز األبيض 
يزيد خطر 

اإلصابة بالسكري

الرجال أكثر إنتاجا ألجسام مضادة من النساء

6 أغذية تسبب حرقة المعدة لدى الحوامل

ك�سفت درا�سة جديدة، اأن ال�ستهلك الكبري للأرز الأبي�ض 

يرتبط بزيادة خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري، يف كثري من دول 

جنوب اآ�سيا ودول اخلليج وال�سرق الأو�سط.

الدرا�سة التي ن�سرتها جملة »Diabetes Journals« وهي 

اأجريت  لل�سكري،  الأمريكية  اجلمعية  تن�سرها  �سهرية  طبية 

على 132.373 �سخ�ساً ترتاوح اأعمارهم بني 35 - 70 عاًما 

من 21 دولة هي: اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية 

املتحدة، الأرجنتني، بنغلدي�ض، الربازيل، كندا، ت�سيلي، ال�سني، 

كولومبيا، الهند، اإيران، ماليزيا، الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

تنزانيا،  ال�سويد،  اإفريقيا،  جنوب  بولندا،  الفلبني،  باك�ستان، 

تركيا وزميبابوي.

يف  »امل��ط��ب��وخ«  الأب��ي�����ض  الأرز  ا���س��ت��ه��لك  ت�سنيف  ومت 

غ��رام،   450 اإىل  غ��رام   150 من  اأن��ه  على  الدرا�سة،  ه��ذه 

 150 ي�ساوي  املطبوخ  الأرز  من  واح��داً  كوب  اأن  على  بناًء 

ت�سع  البالغة  املتابعة  ف��رتة  خ��لل  النتائج  واأظ��ه��رت  غ��رام، 

من  يعانون  ل  كانوا  �سخ�ًسا   6.129 اأن  ون�سف،  �سنوات 

كميات  تناول  وارتبط  به،  اأ�سيبوا  الأ�سا�سي  ال�سكري  مر�ض 

بزيادة خطر  اليوم«  »450 غرام يف  الأبي�ض  الأرز  من  اأكرب 

اآ�سيا،  جنوب  مناطق  يف  خا�سة  ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة 

�سرق  جنوب  �سملت  والتي  العامل،  من  اأخرى  مناطق  تليها 

اآ�سيا وال�سرق الأو�سط واأمريكا اجلنوبية واأمريكا ال�سمالية، 

واأفريقيا. اأوروبا، 

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن ال�ستهلك العايل للأرز الأبي�ض 

يرتبط بزيادة خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري.

وذكرت الدرا�سة اأنه على ال�سعيد العاملي، يعاين 425 مليون 

�سخ�ض حالًيا من مر�ض ال�سكري، ومن املتوقع اأن يرتفع هذا 

العدد اإىل 629 مليوًنا بحلول عام 2045.

يف  دولتان  وهما  والهند،  ال�سني  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

اآ�سيا حيث الأرز هو الغذاء الأ�سا�سي، هما اأي�ًسا اأكرب دولتني 

حيث  ال��ع��امل،  يف  ال�سكري  مبر�ض  امل�سابني  ع��دد  حيث  من 

خا�سة  القت�سادية،  والتنمية  ال�سريع  احل�سري  التو�سع  اأدى 

التغذية  يف  ج��ذري  تغيري  اإىل  العامل،  يف  النامية  البلدان  يف 

واملدخول الغذائي وكذلك يف اخلمول البدين، وكلهما مرتبط 

بال�سمنة ومبر�ض ال�سكري.

الصحة العالمية: األشهر القليلة 
القادمة صعبة جدا!

قالت منظمة ال�سحة العاملية، اجلمعة املا�سية، اإن الن�سف ال�سمايل من 

اإذ  كوفيد19-،  جائحة  مكافحة  حا�سمة يف  يواجه حلظة  الأر�سية  الكرة 

ي�سهد عدد كبري من الدول تزايدا مطردا يف اأعداد الإ�سابات.

و�سرح املدير العام للمنظمة تيدرو�ض اأدهانوم غيبريي�سو�ض، خلل موؤمتر 

�سحايف عرب الفيديو، اأن »الكثري من الدول ت�سهد تزايدا مطردا يف اإ�سابات 

كوفيد19- ويوؤدي ذلك الآن اإىل اإ�سراف وحدات العناية املركزة على بلوغ 

طاقة ا�ستيعابها الق�سوى اأو بلغتها بالفعل مع اأننا ما زلنا يف اأكتوبر«.

وحّذر من اأن »الأ�سهر القليلة القادمة �ستكون �سعبة جدا وبع�ض الدول 

يف م�سار خطري«.

وت�سببت جائحة كوفيد19- بوفاة اأكرث من 1.1 مليون �سخ�ض منذ اإبلغ 

مكتب منظمة ال�سحة العاملية يف ال�سني عن ظهور املر�ض للمرة الأوىل يف 

دي�سمرب املا�سي.

ويف اأوروبا، جتاوز عدد احلالت امل�سجلة 8.2 مليون اإ�سابة، تويف منها 

اأكرث من 258 األف �سخ�ض.

واأ�سارت الطبيبة ماريا فان كريخوف، امل�سوؤولة عن اإدارة ملف كوفيد19- 

يف املنظمة التابعة للأمم املتحدة، اإىل اأن ما يقارب ن�سف حالت الإ�سابة 

بالفريو�ض امل�سجلة يف ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية، كانت يف اأوروبا.

وتوقعت اأن تبلغ امل�ست�سفيات يف عدد من دول القارة، طاقتها ال�ستيعابية 

الق�سوى خلل الأ�سابيع املقبلة.

اإجراءات  اتخاذ  ال�سيا�سيني«،  القادة  »من  للمنظمة  العام  املدير  وطلب 

اخلدمات  وانهيار  �سرورية،  غري  اإ�سافية  وفيات  تفادي  بهدف  فورية 

ال�سحية الأ�سا�سية، واإقفال املدار�ض.

وراأى تيدرو�ض اأدهانوم غيبريي�سو�ض اأنه يف حال متكنت احلكومات »من 

جعل اأنظمة البحث عن احلالت املخالطة مثالية، والرتكيز على حجر كل 

احلالت وو�سع كل املخالطني يف العزل«، �سي�سبح من املمكن تفادي العودة 

اإىل فر�ض اإجراءات عزل �ساملة.

بفريو�ض  اأ�سيبوا  مليون   41.5 من  اأكرث  اأن  ل�»رويرتز«  اإح�ساء  واأظهر 

كورونا امل�ستجد على م�ستوى العامل يف حني و�سل اإجمايل الوفيات الناجتة 

عن الفريو�ض اإىل مليون و133،635.

منذ  ومناطق  دول   210 من  اأك��رث  يف  بالفريو�ض  اإ�سابات  ت�سجيل  ومت 

اكت�ساف اأوىل حالت الإ�سابة يف ال�سني يف دي�سمرب 2019.

ج�سم  اأن  حديثة،  درا�سة  ك�سفت 

ال��رج��ل ي��ن��ت��ج الأج�����س��ام امل�����س��ادة 

لفريو�ض كورونا امل�ستجد ب�سكل اأكرب 

مقارنة باملراأة، وهذا الأمر �سروري 

اأو تفادي  لأجل التعايف من العدوى 

الإ�سابة بها م�ستقبل بعد ال�سفاء.

يف  املن�سورة  ال��درا���س��ة  واأوردت 

املناعة  لعلم  الأوروب��ي��ة  ال�سحيفة 

اإميينولوجي«  اأو  جورنال  »اأوروبيان 

على  اأ�سهر  �سبعة  م���رور  بعد  اأن���ه 

الإ���س��اب��ة، ل��وح��ظ وج���ود اأج�����س��ام 

من  امل���ئ���ة  يف   90 ل����دى  م�����س��ادة 

ب�»كوفيد  اأ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�ض 

19« ثم تعافوا منه.
اإنتاج  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار 

الأج�سام امل�سادة ل يرتبط مب�ساألة 

اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  كما  العمر، 

عامل العمر الذي يجعل املر�ض اأكرث 

�سرا�سة.

فيلدوين،  مارك  الأكادميي  وكتب 

بالطب  ي��ع��رف  م��ا  وه���و خ��ب��ري يف 

على  يتعرف  »ج�سمنا  اجل��زي��ئ��ي، 

امل�سر،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

حتى  م�سادة  اأج�سام  باإنتاج  فيقوم 

ت�ستجيب له«.

ومت اإجراء الدرا�سة عرب فحو�ض 

ر�سد  خ��لل  م��ن  ف��ب��داأت  م�سلية، 

ل��دى  امل�����س��ادة  الأج�����س��ام  م�ستوى 

مر�سى  من  �سخ�ض   300 من  اكرث 

القطاع  يف  وموظفني  »كوفيد19-« 

ال�سحي، ف�سل عن اأكرث من 200 

متطوع �سبق لهم اأن اأ�سيبوا بالوباء.

وتوا�سلت الدرا�سة طيلة 6 اأ�سهر، 

امل�سادة  الأج�����س��ام  ع��دد  اأن  فتبني 

الأ�سابيع  �سريع خلل  ب�سكل  يرتفع 

ظهور  ت��ل��ي  ال��ت��ي  الأوىل  ال��ث��لث��ة 

وت�ستقر  تنخف�ض  ث��م  الأع���را����ض، 

اأن  ال��درا���س��ة  واأوردت  ذل���ك.  بعد 

مرحلة ال�ستجابة الأوىل يف اجلهاز 

املتو�سط  يف  الرجل  ينتج  املناعي، 

ج�سم  اإنتاج  تفوق  م�سادة  اأج�ساما 

يف  يتوازنان  امل�ستويني  لكن  امل��راأة، 

مرحلة لحقة، في�سبحان مت�ساويني 

بني اجلن�سيني بعد مرور اأ�سهر على 

الإ�سابة.

وقال الباحثون اإنهم لحظوا اإنتاج 

لدى  اأكرب  ب�سكل  امل�سادة  الأج�سام 

باأعرا�ض  اأ�سيبوا  ال��ذي��ن  املر�سى 

اأ�سد.

من  املتعافني  مناعة  ت���زال  وم��ا 

العلمي  للجدل  كورونا ق�سية مثرية 

حتى الآن، وال�سبب هو اأنه مل مي�ض 

الفريو�ض،  ظهور  على  بالكامل  عام 

ما  املوؤكد  غري  من  فاإنه  وبالتايل، 

�سيبقون  لل�سفاء  املتماثلون  كان  اإذا 

حم�سنني �سد العدوى لفرتة طويلة.

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��غ��ي��ريات 

اجل�����س��دي��ة ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا امل����راأة 

ات  ال��ت��غ��ريرُّ ج��ان��ب  اإىل  احل���ام���ل، 

الداخل،  يف  والهرمونية  العاطفية 

احلمو�سة  اأو  املعدة  حرقة  وتعترب 

مرتبطة  �سائعة  م�سكلة  امل��ع��وي��ة 

باحلمل، ب�سبب ا�سرتخاء الع�سلت 

موقع  ن�سره  ملا  ووفقاً  املعدة.  اأعلى 

احل���الت  ب��ع�����ض  يف   ،bold sky
ميكن اأن تكون احلرقة ب�سبب بع�ض 

على  يجب  لذلك،  الغذائية،  امل��واد 

املراأة احلامل اأن حتر�ض على جتنب 

هذه الأطعمة:

- اجلنب: بينما قد حتبني �سريحة 

امل�ستح�سن  فمن  اليومية،  اجل��نب 

تكونني  عندما  اجل��نب  عن  البتعاد 

الغني  امل��ح��ت��وى  اأن  ذل���ك  ح��ام��ًل، 

بالدهون يف اجلنب ي�سبب احلمو�سة 

واحلرقة عند تناولها من قبل املراأة 

التي  الأط��ع��م��ة  اأن  ك��م��ا  احل��ام��ل، 

حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون 

تبطئ من عملية اله�سم، مما يوؤدي 

اإىل زيادة ال�سغط على املعدة، الذي 

اأخرى  مرة  الأحما�ض  يدفع  ب��دوره 

اإىل املريء، مما ي�سبب حرقة املعدة.

اأن فاكهة  الأف��وك��ادو: يف حني   -

اأنها  اإل  للغاية،  �سحية  الأف��وك��ادو 

احل��ام��ل  ل��ل��م��راأة  منا�سبة  لي�ست 

حيث ميكن اأن يوؤدي املحتوى الغني 

ارتداد  اإىل  الأفوكادو،  يف  بالدهون 

احلم�ض وحرقة املعدة.

- ال�سوكولتة: ل ين�سح با�ستهلك 

ال�سوكولتة للن�ساء احلوامل لأ�سباب 

متنوعة، واإ�سافة اإىل احتوائها على 

ال�سوكولتة  حتتوي  الكافيني،  مادة 

اأي�ًسا على الثيوبرومني، وهو نوع من 

احلمو�سة  اإىل  يوؤدي  زانثني  امليثيل 

املعوية والرجتاع احلم�سي.

اأن  - ال��ك��اف��ي��ني: م��ن امل���ع���روف 

امل�������س���روب���ات ال���ت���ي حت���ت���وي على 

اأو  القهوة  اأو  ال�ساي  مثل  الكافيني 

امل�سروبات الغازية اأو ال�سودا، ت�سبب 

الن�ساء احلوامل،  لدى  املعدة  حرقة 

القهوة،  ت��ن��اول  ع��دم  يجب  ول��ذل��ك 

على  العادية،  اأو  الكافيني  املنزوعة 

معدة فارغة اأثناء احلمل، وباملثل من 

الغازية  امل�سروبات  جتنرُّب  الأف�سل 

متاًما طوال فرتة احلمل.

- الأغذية املخبوزة امل�سنعة: تعترب 

امل�سنعة  املخبوزة  الغذائية  املنتجات 

للحوامل،  فقط  لي�ض  �سحية  غ��ري 

لكن للجميع، ومن املعروف اأن ال�سكر 

املتعدد  وال��دق��ي��ق  امل��ك��رر  الأب��ي�����ض 

الأغرا�ض اأو الطحني الأبي�ض، ي�سبب 

احلوامل،  الن�ساء  لدى  املعدة  حرقة 

املنتجات  اإىل  ت��ت��وق��ني  ك��ن��ت  واإذا 

املخبوزة، فاخبزي بع�سها يف املنزل 

اأو اطلبي املخبوزات الطازجة.

- الأطعمة الغنية بالتوابل: تعترب 

للحمو�سة  الرئي�سية  الأ�سباب  من 

لأنها  احلوامل،  الن�ساء  لدى  املعوية 

حتتوي يف الغالب على مركب ي�سمى 

من  يبطئ  قد  ال��ذي  الكاب�سي�سني، 

معدل اله�سم.
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ما ز�ل �مللياردير �لأمريكي �إيلون 

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ما�شك، 

بخطته  متم�شكاً  �إك�����س«  »�شبي�س 

مليون  بها  مدينة  لبناء  �لطموحة 

�ملريخ،  كوكب  �شطح  على  �شخ�س، 

�ل�شناعية  �لأقمار  �أن  يعتقد  حيث 

ل�شركته،  �لتابعة   ،»Starlink«

�شتلعب دور�ً رئي�شياً يف هذه �ملهمة.

ميل«  »دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 

�لربيطانية، �إن رئي�س �ل�شركة ومدير 

�شوتويل،  جويني  فيها  �لعمليات 

هذه  �إر���ش��ال  تفا�شيل  ع��ن  حت��دث 

�لأحمر،  �لكوكب  �إىل  �لتكنولوجيا 

�لنا�س  �إر���ش��ال  �إن��ه مبجرد  ق��ائ��ًا، 

�لقدرة  �إىل  �ملريخ، �شيحتاجون  �إىل 

�أهمية  هناك  لذلك  �لتو��شل،  على 

�شتارلينك  �أقمار  لإر�شال كوكبة من 

حول �لكوكب.

�لأقمار  فاإن  �ل�شحيفة،  وبح�شب 

�ل��ت��ي ���ش��ت��وف��ر �لإن���رن���ت، ل��ن يتم 

يعي�شون  �لذين  �أولئك  �إىل  �إر�شالها 

�شيعمل  ب��ل  فح�شب،  �مل��ري��خ  على 

�لكوكب مع  لتو��شل  �لفريق كج�شر 

�إك�س«  »�شبي�س  �أن  فرغم  �لأر����س، 

ولكن  �أع��ي��ن��ه��ا،  �أم���ام  �مل��ري��خ  ت�شع 

منح  هو  �لهدف  �إن  ق��ال  �شوتويل، 

وقوع  ح��ال  �أخ��رى  فر�شة  �لب�شرية 

حدث مروع على كوكبنا.

ن�شب  ما�شك، و�شع  �إيلوك  وكان 

عينيه خطة ل�شتعمار كوكب �ملريخ، 

من خال �إر�شال مليون �شخ�س �إىل 

�لكوكب �لأحمر بحلول عام 2050، 

ح��ي��ث خ��ط��ط ل��ث��اث رح����ات يف 

�ليوم، �أو 1000 رحلة يف �ل�شنة، مع 

100 �شخ�س يف كل رحلة.
alqabas :امل�صدر

�أ�شبح باإمكان م�شتخدمي تطبيق 

�ملزعجة  �لدرد�شات  و�ت�شاب جتنب 

�لتطبيق  ك��ان  �أن  بعد  �لأب���د،  �إىل 

ي��ت��ي��ح ه���ذه �مل��ي��زة مل���دة �أق�����ش��اه��ا 

و�ت�شاب  ويتيح  فقط.  و�ح��د  ع��ام 

لاأجهزة  �لتجريبي  �إ����ش���د�ره  يف 

�أن���دروي���د ويحمل  ب��ن��ظ��ام  �ل��ع��ام��ل��ة 

�لرقم 2.20.201.10، �إمكانية كتم 

�شوت �لدرد�شة �إىل �لأبد، من �أجل 

بع�س  من  �ملزعجة  �لر�شائل  جتنب 

�لأ�شخا�س �أو �ملجموعات.

خيار  و�ت�شاب  �شركة  و��شتبدلت 

�لكتم ملدة عام ب�»د�ئم«، �لأمر �لذي 

كان  �إذ  ذكيا،  خيار�  كثريون  �عتربه 

تفعيل  �إع��ادة  �مل�شتخدم  على  يتعني 

هذه �خلا�شية كل عام.

و�إل�����ي�����ك ط���رق���ة ت��ف��ع��ي��ل ك��ت��م 

�فتح  �أول  �مل��زع��ج��ة:  �ل��درد���ش��ات 

�إىل  �نتقل  ثانيا  و�ت�����ش��اب،  تطبيق 

ثالثا  كتمها،  تريد  �لتي  �لدرد�شة 

����ش��غ��ط ع��ل��ى ����ش��م �مل��ج��م��وع��ة �أو 

على  ��شغط  ر�بعا  �لت�شال،  جهة 

خيار كتم �ل�شوت وحدده د�ئًما »�أو 

خيار�ت �أخرى«.

�خلطو�ت  نف�س  �ت��ب��اع  وميكنك 

�أج��ه��زة  ع��ل��ى  و�ت�����ش��اب  تطبيق  يف 

�حلا�شوب �لعادية.

skynewsarabia :مل�شدر�

نتائجها  �شناب  �شركة  ن�شرت 

منو�ً  �أظهرت  �لتي  �لربعية  �ملالية 

�لعائد�ت  وهي  �ملوؤ�شر�ت  �أه��م  يف 

�مل�شتخدمني،  وع���دد  �لإج��م��ال��ي��ة 

مع  تز�منت  �لتي  �لفرة  يف  وذل��ك 

حول  كورونا  فريو�س  �نت�شار  ذروة 

�لعامل.

فاإنها  �ل�شركة  بيانات  بح�شب 

�أ�شافت 11 مليون م�شتخدم جديد 

خال �لفرة لي�شل �لعدد �لإجمايل 

كما  م�شتخدم.  مليون   249 �إىل 

لت�شل   50% بنحو  عائد�تها  ز�دت 

�إىل 679 مليون دولر متفوقة على 

توقعات �ملحللني.

وتقول �شناب �إن �لنمو يف �أعمالها 

على  لتطبيقها  حت�شينها  نتيجة 

�ملعزز  �ل��و�ق��ع  وعد�شات  �أن��دروي��د 

�لتي مت تبنيها من قبل �مل�شتخدمني 

عن  مثالً  و�شربت  كبرية،  ب�شرعة 

�إىل  حتولك  �لتي  عد�شاتها  �إح��دى 

��شتخد�مها  مت  �أنيمي  �شخ�شية 

مليار�ت مرة خال  ثاثة  �أكرث من 

�لأ�شبوع �لأول من �إطاقها فقط.

�ل�شركة  نتائج  ف��رة  وت��ز�م��ن��ت 

�ل�شركات  مع مقاطعة كربى  �ملالية 

�لتقليدية  �لجتماعية  لل�شبكات 

ل���ش��ي��م��ا ف��ي�����س ب�����وك وحت���وي���ل 

ميز�نيات ت�شويقها �إىل �شناب �شات 

كمن�شة جديدة للو�شول للجمهور.

مليون   11 رق���م  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

�شات  �شناب  لدى  جديد  م�شتخدم 

ي��ك��ون ج��ي��د�ً، لكن �لأه���م هو  ق��د 

مليون  �إن  ح��ي��ث  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  يف 

فقط  �أوروب���ا  م��ن  منهم  م�شتخدم 

وه����وؤلء ي��ع��ط��ون ���ش��ن��اب ع��ائ��د�ت 

�لتي  �لإعانات  نتيجة  �أكرب  مالية 

تفوق  و�أ���ش��ع��ار  بكثافة  لهم  تظهر 

باقي دول �لعامل.
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أقمار صناعية لتوفير اإلنترنت 
لمليون شخص على المريخ 

وداع نهائي للدردشات المزعجة على واتساب

سناب شات تزيد مستخدميها وأرباحها رغم »كورونا«

تحذير حول الشاحن الالسلكي 
الجديد آليفون 12

بعد �أن �أعلنت �آبل عن طرح ن�شختها �جلديدة من هو�تف �آيفون 

»ماك  موقع  ن�شح  �ملا�شي،  �أكتوبر  من  �شابق  وقت  يف  �جلديدة 

�ل�شاحن �لا�شلكي  �آيفون بعدم و�شع  �لتقني م�شتخدمي  رومرز« 

»ماغ �شايف« �جلديد على �لغطاء �جللدي للهاتف.

على  �لا�شكي  �ل�شاحن  ذلك  بو�شع  �مل�شتخدم  قام  حال  ويف 

ح��دوث عامة  �إىل  ي��وؤدي  قد  ذلك  ف��اإن  �جللدي،  �لهاتف  غطاء 

د�ئرية ت�شوه منظر �لغاف، وفق �ملوقع.

خا�شة  �آب���ل  م��ن  جلدية  �أغ��ط��ي��ة  ح��ال��ي��اً  تتوفر  ل  ذل��ك  �إىل 

بالإ�شد�ر�ت �جلديدة من �آيفون 12، بح�شب »ماك رومرز« �لذي 

�أ�شار �إىل �أنها �شتطرح للبيع يف �أو��شط نوفمرب.

على  د�ئرية  عامات  حدوث  �حتمال  من  حذرت  �آبل  �أن  غري 

�لأغطية �جللدية، ولفتت �إىل �شرورة عدم و�شع بطاقات �لئتمان 

�أو �أي بطاقات ممغنطة بني هاتف �آيفون و�ل�شاحن �لا�شلكي لأن 

ذلك قد يوؤدي �إىل تلفها. كما �أو�شحت �أنه يف حالة �رتفاع درجة 

حر�رة بطارية �لهاتف �أثناء �ل�شحن با�شتخد�م »MagSafe«، فاإن 

ن�شبة  �إىل  �لو�شول  عند  �ل�شحن  عن  �لتوقف  �إىل  �شيوؤدي  ذلك 

بال�شاحن  مت�شًا  �آيفون  هاتف  كان  حال  �أنه يف  م�شيفة   ،80%
 Lightning ف�شيتم �ل�شحن عرب ،Lightning لا�شكي وكابل�

فقط. ولتنظيف �شاحن »MagSafe«، يجب �أولً ف�شل �ل�شاحن 

عن  ذلك  بعد  �ملعدنية  �حللقة  من  بقايا  �أي  و�إز�ل��ة  �لطاقة  عن 

�شرورة  مع  قليًا،  ورطبة  ناعمة  قما�س  قطعة  ��شتخد�م  طريقة 

جتنب ��شتخد�م �أي منظفات كيماوية يف عملية �لتنظيف.
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التكنولوجيا تهدد ماليين 
الوظائف

وظيفة  مليون   85 �إلغاء  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�شنو�ت  ت�شهد  قد 

ب�شبب �لتكنولوجيا �جلديدة، وذلك وفًقا لتقرير �شادر عن �ملنتدى 

�لقت�شادي �لعاملي »WEF«، وميكن موز�نة هذ� �لجتاه من خال 

�إيجاد 97 مليون وظيفة جديدة، مع مر�عاة �ل�شركات و�حلكومات 

�لتي تبذل جهوًد� �إ�شافية لتح�شني مهار�ت �لقوى �لعاملة و�إعادة 

تدريبها. وجاء عام 2020 مع �لعديد من �لأحد�ث غري �ملتوقعة، 

مما �شّرع �لتغيري�ت �لتي ميكن �أن تهدد ��شتقر�ر �شوق �لعمل يف 

وقت �أقرب مما هو متوقع، و�أدت جائحة كورونا �إىل ت�شريع عملية 

يف  بُعد  عن  �لعمل  �أدخل  �ل�شركات، مما  ملعظم  �لرقمي  �لتحول 

�لجتاه �ل�شائد. ووجد �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي �أن 80 يف �ملئة 

من �شانعي �لقر�ر يخططون لت�شريع �أمتتة �لعمليات، يف حني �أن 

ن�شفهم م�شتعد لزيادة �أمتتة �لوظائف يف �ل�شركة.

وتو�شل �ملنتدى �إىل هذه �لنتائج، من خال در��شة ��شتق�شائية 

لأكرث من 300 �شركة من �ل�شركات �لكربى يف �لعامل، �لتي توظف 

مًعا ثمانية مايني �شخ�س حول �لعامل.

و�لنقل،  �ل�شحية  و�لرعاية  �لتمويل  مثل:  �ل�شناعات،  وتُظهر 

�لقطاع  يحر�س  بينما  �ل�شطناعي،  بالذكاء  متجدًد�  �هتماًما 

�لأ�شياء  و�إنرنت  �ل�شخمة  �لبيانات  ��شتخد�م  زي��ادة  على  �لعام 

و�لروبوتات.

�ل�شطناعي  �لذكاء  �أنظمة  على  �لتكنولوجيا  مديرو  ويعتمد 

بها  �لقيام  �ملمكن  من  ك��ان  �لتي  �ملهام  تنفيذ  �أج��ل  من  و�لآلت 

�لآلت  �أن  �لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  ويتوقع  �ل�شابق.  يف  يدوًيا 

�شتوؤدي ما ي�شل �إىل 65 يف �ملئة من معاجلة �ملعلومات و�لبيانات 

و��شرجاعها يف عام 2025، تاركة 35 يف �ملئة فقط من �لعمل 

للب�شر، ما يعني �أن �لعديد من �لوظائف �شت�شبح ز�ئدة عن �حلاجة 

يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

ويتوقع �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي �أن يتم ��شتبد�ل �لعديد من 

�لوظائف، مثل: �إدخال �لبيانات و�ملحا�شبة و�لتدقيق، بالأمتتة.

وقد يعوِّ�س منو ما ي�شمى بوظائف �لغد – �لتي تتطلب مهار�ت 

جديدة – نق�س �لطلب على �لعمال يف �لوظائف �لتي ميكن �لقيام 

بها بو��شطة �لآلت. 

وقال �لتقرير: بالنظر �إىل �حلد �لفا�شل بني مهام �لعمل �لتي 

يوؤديها �لب�شر وتلك �لتي توؤديها �لآلت و�خلو�رزميات، فاإن لدينا 

فر�شة ل�شمان �أن توؤدي هذه �لتحولت �إىل ع�شر جديد من �لعمل 

و�لوظائف وحت�شني نوعية �حلياة للجميع.

aitnews :امل�صدر
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د. آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن

وعلى  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  علوم  كلية  قدمت 

راأ�سها الدكتور نا�سر بن عبدالرحمن ال�سحيباين 

هيئة  اأع�ساء  من  الكلية  ومن�سوبو  الكلية  عميد 

اخلال�سة  التهنئة  وط���اب؛  وموظفني  تدري�س 

مبنا�سبة  �سقر،  اآل  مفلح  ب��ن  �سالح  للدكتور 

جلامعة  رئي�ًسا  بتعيينه  ال�سامي  القرار  �سدور 

اآل �سقر من  حفر الباطن. ويعد الدكتور �سالح 

الكفاءات التي تفخر بها الكلية حيث عمل ع�سواً 

لهيئة التدري�س بق�سم الهند�سة الزراعية يف كلية 

علوم الأغذية والزراعة، وعمل عميداً ل�سوؤون القبول والت�سجيل يف جامعة 

امللك �سعود، ن�ساأل اهلل ل�سعادته التوفيق وال�سداد.

.. و د. القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى
من�سوبيها  بجميع  الأعمال  اإدارة  كلية  هناأت 

الدكتور معدي بن حممد القحطاين عميد كلية 

اإدارة الأعمال �سابقاً مبنا�سبة �سدور الأمر امللكي 

بتعيينه رئي�ساً جلامعة اأم القرى.

وال��دك��ت��ور م��ع��دي ال��ق��ح��ط��اين خ��ري��ج درج��ة 

بجامعة  الإداري���ة  العلوم  كلية  من  البكالوريو�س 

امللك �سعود »كلية اإدارة الأعمال حالياً« وحا�سل 

على املركز الأول �سمن دفعته عام 1406ه� كما 

ح�سل على درجة املاج�ستري والدكتوراه يف الإدارة 

العامة من الوليات املتحدة الأمريكية، ونال جائزة �سفري خادم احلرمني 

املاج�ستري  تفوقه يف مرحلة  الأمريكية نظري  املتحدة  بالوليات  ال�سريفني 

عام 1990م وجائزة اأخرى لتفوقه يف مرحلة الدكتوراه عام 1995م، وترقى 

اإىل رتبة اأ�ستاذ بدرجة التميز عام 1429ه�. وقد تقلد العديد من املنا�سب 

اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني  الإدارية، فقد ُعني وكيًا لعمادة �سوؤون 

للتطوير واجلودة بجامعة امللك �سعود عام 1429ه�، ثم عميداً لكلية العلوم 

الإدارية والإن�سانية باملجمعة عام 1431ه� ثم اأ�سبح رئي�ساً لق�سم الإدارة 

العامة بكلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود، فعميداً لكلية اإدارة الأعمال 

عام 1438ه�، ثم ع�سواً ملجل�س ال�سورى يف دورته ال�سابعة، و�سارك يف عدد 

العمل داخل وخارج اململكة وقدم  العلمية وور�س  املوؤمترات والندوات  من 

اأكرث من 20 درا�سة علمية خال م�سواره الأكادميي متحورت حول التعليم 

العايل والتنمية الب�سرية والإدارية.

»قصة حب« على مسرح الجامعة  
كتب: فهد الفليج 

بعنوان  م�سرحية  عر�س  1442ه�   /  3/  11 املا�سي  الأرب��ع��اء  يوم  مت 

»ق�سة حب« بقاعة ٢٦ ب، وتدور اأحداثها بني �سخ�سيتني يعمان يف حفر 

القبور وهما ينتظران و�سول جثة لدفنها و�سط اأجواء باردة، ويدور حوار 

بينهما يك�سف كل واحد منهما خاله جزءاً غام�ساً من �سخ�سيته فتت�ساعد 

امل�سرحية  قناعتهما.  تتغري  النهاية  ويف  عليهما  ال��رد  وي�ستد  الأح��داث 

العنزي،  اأحمد  اآل وحيد، مدير اخل�سبة  من متثيل فرا�س اجلبلي، ر�سيد 

�سامي  امل�سرح  وحدة  مدير  بذلك  �سرح  ال�سمراين.  عام حممد  واإ�سراف 

ال�سعرة، م�سيفاً اأن امل�سرحية تاأتي �سمن ا�ستعدادات م�سرح جامعة امللك 

�سعود للم�ساركة يف مهرجان اجلامعات ال�سعودية الأول للديو دراما.

براءة اختراع في »تعزيز ذوبانية وثباتية الدواء«
كتب: عبداهلل امليزاين

حقق كر�سي الدكتور وليد الكيايل لل�سناعات الدوائية ممثًا بالدكتور 

خال  من  جديداً  علمياً  اإجن���ازاً  العنزي  فار�س  والدكتور  �سهبة  اأحمد 

ال�سعودي عن الخرتاع  ال��راءات  براءة اخرتاع من مكتب  احل�سول على 

امل�سمى »كريات تلقائية ال�ستحاب متعددة الطبقات لتعزيز ذوبانية وثباتية 

الدواء«. ويتعلق الخرتاع احلايل بابتكار تقنية جديدة يف جمال ال�سناعة 

الدوائية تهدف اإىل تعزيز ذوبان وثبات الأدوية �سحيحة الذوبان يف املاء، 

والتي ت�سكل ن�سبة كبرية من اإجمايل الأدوية الفموية املرخ�سة عاملياً.

ت�سميم م�ستح�سر  الخ��رتاع من خال  البتكار يف هذا  ويظهر جانب 

منها  كل  ي��وؤدي  طبقات  بعدة  مغلفة  كريات  على  يحتوي  فموي  �سيديل 

هدفاً حمدداً، حيث يتم حتميل الطبقة الداخلية ب�سياغات معدة لتكوين 

يتم  ثم  باملعدة  املوجودة  املائية  بالأو�ساط  اختاطها  فور  نانوي  م�ستحلب 

حتميل الطبقة الو�سطى بالدواء بينما تعمل الطبقات اخلارجية على حماية 

الدواء من الرطوبة خال فرتات التخزين خارج اجل�سم.

وعند تناول املري�س هذا امل�ستح�سر وتعر�س الكريات لاأو�ساط املائية 

باملعدة تتفكك الطبقات اخلارجية للكريات ب�سكل �سريع، يعقب ذلك اإطاق 

عن  امل�سئولة  الداخلية  الطبقة  تتفكك  بينما  الو�سطى  الطبقة  من  الدواء 

املعدة  داخل  ال��دواء  ذوبانية  يعزز  ب��دوره  الذي  النانوي  امل�ستحلب  تكوين 

والأمعاء ومن ثم امت�سا�سه يف اجل�سم.

كتب: فهد الفليج 

دع���ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 

الت�����س��الت  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

وتقنية املعلومات ومع �سركه هواوي، 

ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات امل��ه��ت��م��ني 

ه���واوي  »م�����س��اب��ق��ة  يف  للم�ساركة 

ل��ات�����س��الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات« 

اللقاء  وي��ق��ام  ال��راب��ع��ة،  الن�سخة 

الثاثاء  يوم  الفرتا�سي  التعريفي 
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التي  امل�سابقة  ه��ذه  ت�ستهدف 

وتقية  الت�����س��الت  وزارة  ت��رع��اه��ا 

ه��واوي  �سركة  وتنظمها  املعلومات 

العاملية حتفيز الفكر الإبداعي لدى 

طاب اجلامعات وت�سريع اندماجهم 

كفاءتهم  لتعزيز  املتطورة  بالتقنية 

وخراتهم  مهاراتهم  م�ستوى  ورف��ع 

م���ن اأج����ل دع���م م�����س��رية ال��ت��ح��ول 

اململكة، وت�سارك جميع  الرقمي يف 

اجلامعات يف اململكة يف دورة العام 

�ستجري  والتي  للم�سابقة  احل��ايل 

ع��ر الإن��رتن��ت لأول م��رة ال��ت��زام��اً 

باإجراءات التباعد الجتماعي.

تعزيز  ع��ل��ى  امل�����س��اب��ق��ة  وت���رك���ز 

قدرات الطاب واملعلمني لتمكينهم 

املبتكرة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  م��ن 

الذكاء ال�سطناعي واحلو�سبة  مثل 

ال�سحابية والبيانات ال�سخمة لرفد 

دعم  يف  ت�سهم  بابتكارات  املجتمع 

خطط التنمية، حيث يتاح للم�سجلني 

يف امل�سابقة فر�سة متثيل اململكة يف 

م�سابقة هواوي على م�ستوى ال�سرق 

الكرى  ب��اجل��ائ��زة  للفوز  الأو���س��ط 

وفر�سة  دولر،  األ��ف   20 والبالغة 

التدريب مع اخلراء.

كتب: �سامل الدو�سري

بن  �سلطان  الأم��ري  كر�سي  �سارك 

الإ�سامية  للدرا�سات  عبدالعزيز 

بعنوان:  بحثيتني  بورقتني  املعا�سرة 

»ركائز الدعوة زمن الأوبئة وال�سدائد« 

وموؤ�س�سات  والدعاة  العلماء  »دور  و 

ال��دع��وة يف ال��غ��رب يف زم��ن ال��وب��اء« 

مت ن�سرهما يف جملة البحث العلمي 

الإ����س���ام���ي. وخ��ل�����س��ت ال��ورق��ت��ان 

التو�سيات  من  ع��دد  اإىل  البحثيتان 

زمن  الدعوة يف  ركائز  من  اأن  منها: 

الأوبئة وال�سدائد الرجوع اإىل اأحكام 

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، واأهمية 

العت�سام باهلل تعاىل والتوكل عليه، 

واإر�ساد الأمة باأن الباء يف حقيقته هو 

منحة ل حمنة، وحث النا�س وترغيبهم 

الوقاية  باأ�سباب  التداوي والأخ��ذ  يف 

بقواعد احلجر  والل��ت��زام  وال��ع��اج، 

الأن��ظ��م��ة  حت��دده��ا  ال��ت��ي  ال�سحي 

الطبية  والهيئات  امل�سوؤولة  واجلهات 

لأنها الأكرث معرفة ودراي��ة بتفا�سيل 

املر�س واآثاره وذلك يف كل بلد، اإ�سافة 

الإن�سان  بني  ب��ني  التكافل  لأهمية 

للتغلب على هذا الوباء اخلطري.

كتب: م�ساعد الغنيم

اأعمال  ال��ق��ادم،  ال��ث��اث��اء  تنطلق 

املوؤمتر العلمي ال�46 لطب وجراحة 

يف  متخ�س�سني  مب�ساركة  العيون، 

علوم احلا�سبات واملجالت الطبية من 

وفرن�سا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

رئي�س  واأو�سح  واململكة.  وبريطانيا 

ق�سم العيون يف كلية الطب واملدينة 

الطبية رئي�س اللجنة املنظمة الدكتور 

عبداهلل الفواز، اأن املوؤمتر �سيناق�س 

م��ن امل��ح��اور كمجال ال��ذك��اء  ع���دداً 

عد�سات  ح�سابات  يف  ال�سطناعي 

وتطبيقات  الأبي�س،  امل��اء  عمليات 

الأج��ه��زة  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

احلجرة  قيا�سات  يف  املتخ�س�سة 

الأمامية للعني، والذكاء ال�سطناعي 

يف اأمرا�س �سبكية العني، اإىل جانب 

جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ا���س��رات ح��ول 

ماهية الذكاء ال�سطناعي وتطبيقاته 

ع��ام  ب�سكل  الطبية  امل���ج���الت  يف 

وطب وجراحة العيون ب�سكل خا�س، 

م�ساريع  ل��ب��ن��اء  ال�سليمة  وال��ط��رق 

ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ق��وان��ني 

قد  التي  والعقبات  لذلك،  املنظمة 

تواجه الباحث اأثناء القيام بامل�ساريع 

اأن انعقاد مثل  العلمية. واأكد الفواز 

هذه املوؤمترات يوؤكد اأهمية توظيف 

املجال  هذا  يف  ال�سطناعي  الذكاء 

ت�سهده  ال��ذي  التقني  التطور  وم��دى 

اململكة يف املجال ال�سحي.

بدء التسجيل في مسابقة هواوي لالتصاالت وتقنية المعلومات

كرسي الدراسات المعاصرة يبرز دور العلماء في مواجهة كورونا

أعمال المؤتمر العلمي الـ46 في طب العيون.. الثالثاء

يف ن�سختها الرابعة


