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03حامد العيسى.. مثالي الجامعة

ورشة عمل عن نظام 
APA التوثيق

العليا  الدرا�سات  وكالة  تنظم 

الآداب  بكلية  العلمي  والبحث 

العلمي  البحث  وح��دة  يف  ممثلة 

لطالب وطالبات الدرا�سات العليا 

»ا�ستخدام  بعنوان  عمل  ور���س��ة 

يف   APA العلمي  التوثيق  نظام 

يقدمها  الإن�سانية«  ال��درا���س��ات 

ا�ستاذ  القحيز  حممد  الدكتور 

امل�ساعد،  الجتماعية  اخل��دم��ة 

الدكتور  الأ�ستاذ  الور�سة  ويدير 

عبدامللك ال�سلهوب الأ�ستاذ بق�سم 

الإعالم، وذلك يوم غد الثنني  من 

ال�سابعة حتى التا�سعة م�ساء عرب 

 ZOOM الإل��ك��رون��ي��ة  املن�سة 

و�ستمنح �سهادات للح�سور.

..وورشة للتعامل مع 
ذوي اإلعاقة السمعية

ق���ّدم���ت ج��م��ع��ي��ة امل��ك��ت��ب��ات 

واملعلومات ال�سعودية يوم الأربعاء 

العاملي  اليوم  مع  تزامًنا  املا�سي 

بعنوان:  عمل  ور���س��ة  ل��الإع��اق��ة 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأ���س��خ��ا���ص ذوي 

املكتبات  يف  ال�سمعية  الإع��اق��ة 

عرب  قدمها  املعلومات؛  ومراكز 

برنامج زووم (ZOOM) كٌل من 

الأ�ستاذ حممد الهالل، والأ�ستاذ 

ت�سّمنت  حيث  ال�سهري،  خلوف 

فن  هما:  حمورين  العمل  ور�سة 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأ���س��خ��ا���ص ذوي 

الإ�سارة  ولغة  ال�سمعية،  الإعاقة 

يف جم����ال امل��ك��ت��ب��ات وم���راك���ز 

املعلومات .

تفعيل اليوم العالمي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

احتفاًء بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

يف يومهم العاملي املوافق ٣دي�سمرب 

الطالبات  مركز  نظم  ع��ام  كل  من 

الربامج  م��ن  ع��دد  الإع��اق��ة  ذوات 

مع  بال�سراكة  املختلفة  والأن�سطة 

والإع��الم  العامة  العالقات  اإدارة 

بهدف  للطالبات  باملدينة اجلامعية 

مع  التعامل  بثقافة  ال��وع��ي  ن�سر 

وت�سليط  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

ال�سوء على ما تتميز به هذه الفئة 

ت�سدرت  م�سابقة  تقدمي  من خالل 

حام�سي  ���س��ف��اء  ال��ط��ال��ب��ة  ف��ي��ه��ا 

بتقدمي فيديو ي�سرح تطبيق انفجن 

الذي يخدم ذوي العاقة الب�سرية 

هتون  الطالبات  مب�ساركة  وكذلك 

بعمل  احل��ي  عبد  ورمي  احل��م��داين 

ملهمة  �سخ�سيات  م��ع  م��ق��اب��الت 

يف جم���ال الإع���اق���ة وط��رح��ه��ا يف 

كما  توير  الإع��الم��ي��ة يف  ال��زاوي��ة 

عن  موا�سيع  �سل�سلة  امل��رك��ز  ق��دم 

امل�ساندة  التقنيات  وتطور  ن�ساأته 

فيه لذوي الإعاقة الب�سرية، وبهذه 

بنت  غ���ادة  اأ.د.  اأك����دت  املنا�سبة 

عبدالعزيز بن �سيف وكيلة اجلامعة 

التي  املطالب  اأن  الطالبات  ل�سوؤون 

مبختلف  الإع��اق��ة  ذوي  عنها  يُعرُب 

اأو  كلمات  ك��ان��ت  ���س��واًء  اأ�سكالها 

لوحات هي مطالب حُمّقة، موؤكدين 

اأننا بكل عام نقف بجانبهم ومن�سك 

باأياديهم ون�سعى بكل �سدق لتحقيق 

تلك املطالب.

توقيع اتفاقية تأسيس كراسي علمية
مع مجموعة »سامبا«

فتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية

رجل أمن »ستيني« يستعد لتحقيق 
البكالوريوس

.. ومذكرة تفاهم مع الصحة

وق����ع م���ع���ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 

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

العمر اتفاقية اإن�ساء كرا�سي علمية 

باجلامعة مع رئي�ص جمموعة �سامبا 

م�ساء  وذلك  املالية عمار اخل�سري، 

املوافق  1442/4/15ه�   الثنني 

30 نوفمرب 2020م.
وت�����س��م��ن��ت اأوج������ه الت��ف��اق��ي��ة 

من  احليوية،  امل�سارات  من  �سل�سلة 

لدعم  مالية  مبالغ  تخ�سي�ص  بينها 

العلمي يف اجلامعة،  البحث  كر�سي 

وامل�����س��اه��م��ة يف ج��ه��ود وخ��ط��وات 

اجلامعة يف جمال التطوير الإداري، 

ودع�����م الأن�������س���ط���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

والريا�سية اجلامعية.

واأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات 

ورئي�ص  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا 

البحثية  للكرا�سي  العليا  اللجنة 

هذه  اأن  احلميزي  خالد  ال��دك��ت��ور 

التفاقية جت�سد جانباً من ال�سراكة 

مبا  اخلا�ص  والقطاع  اجلامعة  بني 

ي�سهم يف دعم عجلة البحث العلمي 

هامة  حيوية  موا�سيع  يف  وري��ادت��ه 

بحلول مبتكرة وفق روؤية 2030.

تعد  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

العلمي  والبحث  لالبتكار  حا�سنة 

التقنيات  منها  عديدة  جم��الت  يف 

واأبحاث  اخلام�ص  واجليل  النا�سئة 

الأمرا�ص املعدية املعا�سرة وغريها، 

ال��درا���س��ات  اإج����راء  يف  ت�سهم  كما 

والبحوث ذات اجلودة العالية لدعم 

حركة الن�سر العلمي.

م���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح اخل�����س��ريي 

دعم  اإىل  تهدف  التفاقية  هذه  اأن 

جهودها  يف  اجل��ام��ع��ة  وم�����س��ان��دة 

الرامية اإىل تعزيز م�سريتها العلمية.

اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال���س��ت�����س��اري��ة 

واملعاهد  الكليات  عمداء  لختيار 

رئي�ص  م��ع��ايل  توجيه  على  وب��ن��اء 

القبول  ب��اب  فتحها  عن  اجلامعة 

كلية  ع��م��ي��د  مل��ن�����س��ب  ل��ل��ر���س��ي��ح 

احل���ق���وق وال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم؛ وذل���ك عن 

احل��ايل  للعميد  التجديد  ط��ري��ق 

تقييم  وكذلك  عنه،  التعوي�ص  اأو 

ال��ع��م��ي��د احل����ايل وال�����ذي ���س��وف 

عن  وذل���ك  ع��م��ادت��ه،  ف��رة  تنتهي 

يف  واملوجود  التايل  الرابط  طريق 

اللكروين اللجنة  موقع 

https://eservices.ksu.  

edu.sa/DeansSelection
اأمني  اجلامعة  لر�سالة  ذلك  ذكر 

بن  عبداهلل  الأ�ستاذ/  اللجنة  �سر 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سنيدي،،  حممد 

اجلامعة ت�سعى اإىل اختيار الأف�سل 

لهذه املنا�سب القيادية. وتود اللجنة 

من  الر�سيح  لهم  يحق  م��ن  تنبيه 

اإج���راءات  تنظيم  ح�سب  اجلن�سني 

الكليات  ع��م��داء  وتر�سيح  اختيار 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  يف  وامل��ع��اه��د 

يف  املتوقعة  ال�سمات  على  الإط��الع 

للكليات  عميد  ملن�سب  املر�سحني 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  يف  وامل��ع��اه��د 

وتر�سيح  اختيار  واإج��راءات  واأنظمة 

عمداء الكليات واإر�سال تر�سيحاتهم 

اأع���اله،  اإل��ي��ه  امل�سار  ال��راب��ط  على 

بنهاية  الر�سيح  ب��اب  يقفل  حيث 

املوافق  1442/5/4ه�  ال�سبت  يوم 

2020/12/19م.
اللجنة  ي�سر  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذِه 

الأق�سام  وروؤ���س��اء  وك��الء  تدعو  اأن 

يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وجميع 

يف  للم�ساركة  عنها،  املعلن  الكليات 

اأداء عميد كليتهم عن طريق  تقييم 

منوذج التقييم اخلا�ص بذلك، علماً 

ال�سبت  يوم  حتى  متاح  التقييم  اأن 

1442/5/4ه�.
ه��ذه  اإىل  ال����دخ����ول  وي��ت��ط��ل��ب 

ال�����س��ف��ح��ة  ا����س���ت���خ���دام ال��ربي��د 

اللكروين اخلا�ص بنطاق اجلامعة 

ال�سر  وك��ل��م��ة   ksu.edu.sa@
املرتبطة به. حيث تقت�سر �سالحية 

وروؤ�ساء  الكلية،  وكالء  على  التقييم 

الأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�ص يف 

الكلية املعنية. وتود اللجنة اأن توؤكد 

للجميع باأن البيانات التي يت�سمنها 

معها  التعامل  �سيتم  التقييم  ه��ذا 

اإل  ت�ستخدم  ولن  ال�سرية،  مبنتهى 

يف اإجراءات املفا�سلة بني املر�سحني 

لعمادة الكلية.

عبداهلل  ب��ن  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل 

بجامعة  اأم���ن  م��راق��ب  ال�����س��دح��ان، 

الأم��ن  وح��دة  ورئي�ص  �سعود،  امللك 

وخدمة  الدرا�سات  بكلية  وال�سالمة 

احلقوق  كلية  يف  وط��ال��ب  املجتمع، 

الثامن  امل�ستوى  ال�سيا�سية،  والعلوم 

للطموح  واقعياً  منوذجاً  يعد  حالياً، 

والإ����س���رار وق���وة ال��ع��زمي��ة، وق��دوة 

بالعمل  ال��ت��ح��ق  ح��ي��ث  ل���الأج���ي���ال، 

قبل  اجل��ام��ع��ة  اأم����ن« يف  »ح���ار����ص 

�سوى  يحمل  يكن  ومل  عاماً  ع�سرين 

طموحه  لكن  الب��ت��دائ��ي«،  »م��وؤه��ل 

بعد  مكنته،  عزميته  وقوة  واإ�سراره 

اإك���م���ال درا���س��ت��ه  م��ن  ت��وف��ي��ق اهلل، 

احل�سول  ث��م  والثانوية،  املتو�سطة 

على دبلوم من كلية املجتمع، وها هو 

يف  بالتخرج  لالحتفال  ي�ستعد  اليوم 

درجة  على  واحل�سول  احلقوق  كلية 

البكالوريو�ص..

التفا�سيل �س� 9

حتت رعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

على  امل�سرف  العلوم  كلية  عميد  الداغري  نا�سر  الدكتور  وقع  احلميزي، 

كر�سي املوؤ�سرات احليوية لالأمرا�ص املزمنة، والدكتور حممد احلربي مدير 

اإدارة التميز املوؤ�س�سي بوكالة اخلدمات العالجية، والدكتورة عذاري العتيبي 

مدير عام الإدارة العامة للبحوث والدرا�سات بوزارة ال�سحة؛ مذكرة تفاهم 

بني كر�سي املوؤ�سرات احليوية لالأمرا�ص املزمنة ووكالة اخلدمات العالجية 

والإدارة العامة للبحوث والدرا�سات -وزارة ال�سحة، وذلك يوم الأربعاء 17 

ربيع الآخر 1442ه� املوافق 2 دي�سمرب 2020م. ح�سر التوقيع وكيل اجلامعة 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي، ووكيل عمادة البحث 

العلمي للكرا�سي البحثية، و وكالء كلية العلوم الدكتور �سليمان العمر والدكتور 

عبد اهلل املعيوف، واأع�ساء كر�سي املوؤ�سرات احليوية لالأمرا�ص املزمنة.

واأو�سح الدكتور الداغري امل�سرف على كر�سي اأبحاث املوؤ�سرات احليوية 

وتكامل  العامة  امل�سلحة  ت�ستهدف  التفاقية  هذه  اأن  املزمنة  لالأمرا�ص 

اجلهود املبذولة من اأجل مكافحة انت�سار المرا�ص املزمنة من خالل اإجراء 

جمال  يف  العلمية  والكتابة  ال�ست�سارات  خدمات  وتقدمي  علمية  درا�سات 

البحث وتطوير الن�سر العلمي،

للكرا�سي  العلمي  البحث  عمادة  لوكالة  �سكره  الداغري  الدكتور  وقدم 

وامل�ساندة  العلمية  الكرا�سي  اأن�سطة  لدعم  املميزة  جلهودهم  البحثية 

العلمي  للبحث  دعمة  على  اجلامعة  رئي�ص  معايل  �سكر  كما  امل�ستمرة، 

باجلامعة.

معرض رقمي لطالبات الفنية

09نوف ال�سعيد - دمج رقمي
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برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة

مجلس الجامعة يعقد اجتماعه 
الثالث عن بعد

تراأ�س معايل رئي�س اجلامعة، نائب رئي�س جمل�س اجلامعة، الدكتور 

لهذا  ثالث جل�سات جمل�س اجلامعة  العمر،  بن عبدالرحمن  بدران 

 ZOOM العام 1442هـ والتي ُعقدت عن بعد با�ستخدام برنامج

اجلامعات  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأمني  �سعادة  بح�سور  الإلكرتوين، 

وعمداء  اجلامعة  ووكالء  ال�سالح،  العزيز  عبد  بن  حممد  الدكتور 

الكليات والعمادات امل�ساندة واملعاهد.

افتتح معاليه اجلل�سة، بحمد اهلل والثناء عليه، ثم رّحب باأع�ساء 

املجل�س احل�سور.

من جهته، اأكد الدكتور خالد احلميزي، وكيل اجلامعة للدرا�سات 

الثالثة  اجلل�سة  اأن  اجلامعة،  جمل�س  اأمني  العلمي،  والبحث  العليا 

اخلا�سة  القرارات  من  عــدداً  احتوت  العام  لهذا  اجلامعة  ملجل�س 

العلمي وع�سويات جمال�س  التفرغ  واإجازات  باخلدمات  بال�ستعانة 

الكليات.

املجل�س  لأع�ساء  �سكره  اجلامعة  رئي�س  معايل  قدم  اخلتام،  ويف 

خمرجات  بــجــودة  الرتــقــاء  يف  الفعال  دورهـــم  على  مثنياً  املــوقــر 

اجلامعة، وداعياً املوىل عز وجل لهم بالتوفيق يف اأداء ر�سالتهم.

جتاوزت 39 مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات 
الجامعة

اأعلنت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل عن موعد �سرف املكافاآت 

وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني بالف�سل 

الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1442هـ ابتداًء من يوم الأحد املوافق 

2020/11/29م، وذلك عن �سهر نوفمرب لعام 2020م، وقد جتاوز 
مبلغ املكافاآت 39 مليون ريال.

عميد الرياضة يكرم الطالب 
المثالي

وعنايته  والطالبات  الطالب  اأبنائه  ت�سجيع  على  منه  حر�سا 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  عميد  كرم  بهم؛  واهتمامه 

الدكتور �سليمان اجللعود الطالب زيد التميمي، يوم اخلمي�س 11/ 

4/ 1442هـ مبكتبه، وذلك مبنا�سبة فوزه مب�سابقة الطالب املثايل 
على م�ستوى كلية علوم الريا�سة للعام الدرا�سي 1442هـ، متمنيناً له 

دوام التوفيق والنجاح.

بدء فترة التجديد لسكن 
الطالب

الطالب عن  اإ�سكان  بــاإدارة  الطالب ممثلة  �سوؤون  اأعلنت عمادة 

للعام  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الطالب  ل�سكن  التجديد  فرتة  بدء 

اجلامعي 1442هـ وذلك من تاريخ 14/ 1442/4هـ حتى تاريخ 9/ 

الطالب  بوابة  يتم عن طريق  التجديد  اأن  واأو�سحت  1442هـ،   /5
فقط  �سداد  خدمة  طريق  عن  الإ�سكان  ر�سوم  وت�سديد  الأكادميية 

املوقع  زيــارة  خالل  من  اإلكرتوين  ب�سكل  املظللة  املواقف  وجتديد 

https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init اللكرتوين

ويف حالة عدم رغبة ال�ساكن بالتجديد فاإن اآخر موعد لالإخالء 

�سيكون بتاريخ 18/ 5/ 1442هـ ول يحق للطالب املطالبة بالغرفة 

والتاأمني بعد هذا التاريخ.

آل الشيخ مساعدًا لمدير المالية 
بالمدينة الجامعية

بتكليف  قــراراً  ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  اأ�سدر 

الأ�ستاذة غادة اآل ال�سيخ، بالعمل م�ساعداً ملدير عام الإدارة املالية يف 

املدينة اجلامعية للطالبات.

نادي الهندسة الصناعية ينظم لقاء مع وزير النقل

5 محاور في ورشة عمل »الجودة للتميز«

كرسي األدب السعودي يحتفي بذكرى البيعة

د. المحسن مديرًا تنفيذيًا للشؤون المالية 
واإلدارية بالطبية

كتب: فهد الفليج

 

ال�سناعية  الهند�سة  نــادي  نظم 

موؤخراً، لقاء خا�ساً مع معايل وزير 

املهند�س �سالح اجلا�سر عرب  النقل 

من�سة زووم، بح�سور وكيل اجلامعة 

والأكــادميــيــة  التعلمية  ــ�ــســوؤون  ــل ل

عن  بالنيابة  النمي  حممد  الدكتور 

وبح�سور  اجلامعة،  رئي�س  معايل 

فهد  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 

القريني.

خالل  النقل  ــر  وزي معايل  واأكـــد 

اأحــد  النقل  قطاع  اأن  على  اللقاء 

وع�سب  امل�ستدامة  التنمية  مفاتيح 

اقت�سادي حيوي يعتمد جناحه على 

للطرق  الأ�سا�سية  البنية  توفر  مدى 

الو�سائط،  املتعددة  النقل  وو�سائل 

الوطنية  النقل  اأ�سحت خطة  لذلك 

مع  ومتناغمة  متنا�سقة  للمملكة 

ت�سرف  التي  التنمية  ا�سرتاتيجية 

عليها وزارة القت�ساد والتخطيط.

معايل  غـــرد  الــلــقــاء  خــتــام  ويف 

تويرت:  ح�سابه يف  النقل عرب  وزيــر 

طالب  وبناتي  اأبنائي  بلقاء  �سررت 

خــالل  مــن  ال�سناعية،  الهند�سة 

الهند�سة  »نادي  اأقامها  التي  الندوة 

�سعود،  امللك  بجامعة  ال�سناعية« 

ومل�ست فيهم تفاعل وطموح و�سغف 

للمهنة، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح 

واأن  والعملية،  العلمية  حياتهم  يف 

لهذا  وتنمية  بناء  �سواعد  يكونوا 

الوطن املعطاء.

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط 

م�سملي  علي  الدكتور  والتطوير 

واجلــودة  التطوير  عــمــادة  نظمت 

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة 

العمل  ور�سة  القحطاين  هادي  بن 

وذلك  للتميز  اجلودة  الفرتا�سية: 

1442/4/11هـ،  اخلمي�س  ــوم  ي

اإىل  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  من 

بثها  ومت  ــراً،  ظــه عــ�ــســرة  الــثــانــيــة 

مــبــا�ــســرة عــرب حــ�ــســاب اجلــامــعــة 

وتابعها  ــيــوب،  ــوت ــي وال ــرت،  ــوي ت يف 

ــا يزيد  الــتــوا�ــســل م ــوات  ــن عــرب ق

من�سوبي  مــن  مــتــابــع   5000 عــن 

باجلودة. واملهتمني  اجلامعة، 

الحتفال  الور�سة �سمن  وجاءت 

 ،2020 لــلــجــودة  الــعــاملــي  بــالــيــوم 

وت�سمنت خم�سة حماور هي:

- مــعــايــر الــتــمــيــز املــوؤ�ــســ�ــســي 

امللك  جامعة  وجتربة  والرباجمي 

الفرتا�سية  ــارات  ــزي ال يف  �سعود 

ـــة، وقــدمــهــا  ـــادميـــي ــربامــج الأك ــل ل

عميد  القحطاين  مبارك  الدكتور 

التطوير واجلودة. عمادة 

موؤ�س�سات  يف  الإنفاق  كفاءة   -

الدكتورة  وقدمتها  العايل،  التعليم 

عــبــر احلـــربـــي مــ�ــســاعــدة وكــيــل 

والتطوير. للتخطيط  اجلامعة 

امللك  بجامعة  اجلودة  مالمح   -

دارة  الــدكــتــورة  وقدمتها  �ــســعــود، 

التطوير  عــمــادة  وكيلة  الدي�سي 

واجلـــــــودة بـــاملـــديـــنـــة اجلــامــعــيــة 

للطالبات.

ــيــم  ــعــل ــت ال جـــــــودة  مـــعـــايـــر   -

الأ�ــســتــاذة  وقدمتها  الإلـــكـــرتوين، 

تعليمي  م�سمم  الــ�ــســهــري  ــار  مــن

بوكالة  بــعــد  عــن  التعليم  بــوحــدة 

اجلــامــعــة لــلــ�ــســوؤون الــتــعــلــيــمــيــة 

والأكادميية.

احلـــيـــاة  جــــــودة  مــ�ــســابــقــة   -

الفرتا�سي  واملــعــر�ــس  اجلامعية 

ــة  ــد جـــهـــود اجلــامــع ــس ـــــذي جــ� ال

وقدمتها  اجلــودة،  يف  واإجنــازاتــهــا 

م�ساعدة  املقبل  م�ساعل  الدكتورة 

التطوير واجلودة. وكيلة عمادة 

ردود  عن  الور�سة  اأثمرت  وقــد 

فــعــل اإيــجــابــيــة ومــ�ــســاركــات عرب 

باجلامعة. الت�سال  قنوات 

العربية  اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون 

الأدب  كــر�ــســي  احــتــفــى  واآدابــــهــــا 
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لبيعة  ال�ساد�سة  بالذكرى  1442هـ 
حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

الدكتور  فيها  �ــســارك  بــنــدوة  اهلل، 

واملــــوؤرخ  ــــب  الأدي الــعــطــوي  م�سعد 

ال�سابق،  الــ�ــســورى  جمل�س  وع�سو 

الأكادميي  ال�سهري،  فائز  والدكتور 

الرقمي  الإعــــالم  يف  املتخ�س�س 

والدكتورة  ال�سورى،  جمل�س  وع�سو 

امل�سارك  الأ�ستاذ  القنيعر  ح�سة 

بق�سم اللغة العربية واآدابها بجامعة 

امللك �سعود، واأدارهــا امل�سرف على 

معي�س  �سالح  الــدكــتــور  الكر�سي 

الغامدي.

بداأت الندوة التي ح�سرها رئي�س 

ق�سم اللغة العربية، الدكتور معجب 

اأ�ساتذة  من  وجمموعة  الــعــدواين، 

من  ال�سعوديني  واملثقفني  الق�سم، 

�ستى اأرجاء اململكة، باإ�سادة الدكتور 

الداخلية  ـــالإجنـــازات  ب الــغــامــدي 

واخلارجية التي �سهدتها اململكة يف 

وويل عهده  �سلمان  امللك  ظل حكم 

الأمــني، واأثــر هذه الإجنـــازات على 

واملواطن  ال�سعودية  الدولة  م�ستقبل 

ال�سعودي.

العطوي  الدكتور  ا�ستهل  بعدها، 

الكرمية  اخلــ�ــســال  بــذكــر  حــديــثــه 

�سلمان  ــك  ــل امل بــهــا  يــتــحــلــى  ــي  ــت ال

حفظه اهلل، اإن�ساًنا، وملًكا، ثم تتبع 

اململكة  بها  نعمت  التي  الإجنـــازات 

اقت�سادها  انتقل  وكيف  عهده،  يف 

املــرتــبــط مب�سدر  القــتــ�ــســاد  ــن  م

واحد »البرتول« اإىل اقت�ساد متعدد 

التنموية  امل�ساريع  بف�سل  امل�سادر، 

الكربى التي بداأت تظهر يف اململكة، 

وحتدث  الر�سيد،  حكمه  بداية  مع 

وموقفها  اململكة اخلارجي  دور  عن 

والإ�سالمية،  العربية  الق�سايا  من 

ومعنوي  مادي  تقدمه من دعم  وما 

بقاع  �ستى  يف  وامل�سلمني  للعرب 

الناجمة  الأزمــات  ظل  املعمورة، يف 

عن جائحة كيوفيد 19.

ــــف الــدكــتــور الــ�ــســهــري يف  ووق

ــى الهـــتـــمـــام الــظــاهــر  كــلــمــتــه عــل

الأبــــواب  وفــتــح  التحتية،  بالبنية 

ــارات الأجــنــبــيــة،  ــم ــث ــت ــس اأمـــــام ال�

ــــة، وحماربة  الإداري والإ�ــســالحــات 

الــفــ�ــســاد الــــذي و�ــســفــه »بــالــربــيــع 

ــ�ــســعــودي«، وانــعــكــا�ــس ذلـــك كله  ال

على حياة املواطن واملقيم باململكة، 

واأ�ـــســـار اإىل الــتــطــور املــلــمــو�ــس يف 

ميادين التعليم، وال�سحة، والثقافة، 

وحتدث عن مكانة اململكة اخلارجية 

ورئا�ستها ملجموعة الع�سرين، وثقلها 

الدول  مل�ساندة  امل�ستغل  ال�سيا�سي 

العربية والإ�سالمية.

واأ�سارت الدكتورة ح�سة القنيعر 

املراأة  به  متتعت  ما  اإىل  كلمتها  يف 

ــقــيــادة  ــــة ال ــ�ــســعــوديــة حتـــت راي ال

م�ساحة  على  ـــزت  ورك الــر�ــســيــدة، 

يف  ـــراأة،  امل بها  تنعم  التي  احلــريــة 

ظل حكم امللك �سلمان وويل عهده 

ــن �ــســلــمــان، تلك  الأمــــر حمــمــد ب

الوقوف  من  مكنتها  التي  امل�ساحة 

مع الرجل، كتًفا بكتف، لدفع عجلة 

الإ�ــســالحــات  واإىل  بلدها،  تنمية 

دور  لها  يكون  اأن  من  مكنتها  التي 

موؤثر يف الفعل الثقايف والتنموي يف 

اململكة.

ما  اأن  على  املتحدثون  واأجــمــع 

ال�ست  ال�سنوات  يف  اململكة  �سهدته 

ل�سيا�سة  تتويج  اإل  هو  ما  املا�سية 

وقــــراءة واعية  قــوميــة يف احلــكــم، 

للم�ستقبل.

اجلامعة  رئي�س  مــعــايل  ــدر  اأ�ــس

بتكليف  الدكتور بدران العمر قراراً 

زيد  بــن  �سالح  الــدكــتــور  الأ�ــســتــاذ 

لل�سوؤون  تنفيذيًّا  مــديــراً  املح�سن 

الطبية  باملدينة  ـــة  الإداري و  املالية 

هو  املح�سن  والــدكــتــور  اجلامعية. 

يف  واملناعة  احل�سا�سية  ا�ست�ساري 

املدينة الطبية اجلامعية، واأ�ستاذ يف 

و�سغل  الطب،  بكلية  الأطفال  طب 

اململكة  ومثل  املنا�سب،  من  العديد 

يف حمافل وموؤمترات علمية حملية 

يف  فاعلة  اإ�سهامات  ولــه  وعاملية، 

عدد من جلان القطاعات احلكومية 

ال�سحة،  ووزارة  التعليم،  ـــوزارة  ك

ووزارة الداخلية.

ً
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برعاية معايل رئي�س اجلامعة

شؤون الطالب تنظم حفل جائزة الطالب المثالي

كتب فهد الفليج 

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

جائزة  حفل  العمر  ب��دران  الدكتور 

الطالب املثايل على م�ستوى الكليات 

عمادة  نظمتها  وال��ت��ي  واجل��ام��ع��ة 

املوافق  الأح��د  يوم  الطالب  �سوؤون 

7 / 4 / 1442ه� بقاعة الدرعية، 
الطالب  ���س��وؤون  عميد  وبح�سور 

الدكتور فهد القريني.

الطالب  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  وك���رم 

ح�سل  حيث  بامل�سابقة  الفائزين 

العي�سى  �سليمان  ح��ام��د  ال��ط��ال��ب 

ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  كلية 

للعام  اجلامعة  مثايل  جائزة  على 

1441ه�.
وع���ل���ى م�����س��ت��وى ال��ك��ل��ي��ات من  

الكليات العلمية: حممد �سعد امل�سفر 

ح�سن  اهلل  ج���ار  ال��ه��ن��د���س��ة،  كلية 

نواف  العمال،  اإدارة  كلية  العريني 

العلوم،  كلية  العمري  عبدالرحمن 

الأغذية  علوم  املقبل  مقبل  اإبراهيم 

عبدالرحمن  عبداملجيد  والزراعة، 

واملعلومات،  احلا�سب  علوم  املعارك 

م�سعود حممد احلربي كلية العمارة 

والتخطيط.

وعلى م�ستوى الكليات الإن�سانية: 

الآداب،  كلية  �سالح  اآل  طارق  فهد 

الرتبية،  كلية  فالته  اأح��م��د  ن��واف 

حامد �سليمان العي�سى كلية احلقوق 

نا�سر  حممد  ال�سيا�سية،  والعلوم 

والآث����ار،  ال�سياحة  كلية  احل��ج��اج 

حممد نذير اأبو بكر معهد اللغويات، 

اللغات  كلية  م�سلمان  اأك��رم  و�سيم 

التميمي  عبداهلل  زي��د  والرتجمة، 

كلية علوم الريا�سة.

ال�سحية:  الكليات  م�ستوى  وعلى 

طب  كلية  ال��ع��ب��دال��ك��رمي  م�����س��اري 

كلية  العتيبي  با�سل جمال  الأ�سنان، 

اخل�سريي  عبدالعزيز  ال�سيدلة، 

في�سل  ال��ب�����س��ري،  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة 

الطبية  العلوم  كلية  العنزي  عبدهلل 

التيماين  اأحمد  �سلطان  التطبيقية، 

كلية التمري�س، حممد طارق ال�سليم 

للخدمات  ���س��ل��ط��ان  الأم����ري  ك��ل��ي��ة 

الطبية.

وعلي م�ستوى الكليات التطبيقية: 

�سامي حممد املطريي كلية الهند�سة 

القحطاين  ظافر  ح�سن  التطبيقية، 

�سالح  التطبيقية،  الع��م��ال  اإدارة 

���س��ع��ود ال��ع��ري��ف��ي ع��ل��وم احل��ا���س��ب 

املحارب  من�سور حممد  التطبيقية، 

كلية املجتمع.

منطلق  من  اجلائزة  ه��ذه  وتاأتي 

حر�س اجلامعة على تعزيز التناف�س 

من  والرفع  الطالب  بني  الإيجابي 

وتعزيز  للطالب  التعليمي  امل�ستوى 

وتنمية  ال�سباب  لدى  التطوع  ثقافة 

ح�س القيادة يف داخلهم.

وفد معهد ريادة األعمال يزور علوم الرياضة »هاكثون الجامعة« د. العمر يكرم الفائزين بـ

التطوير والجودة تواصل زياراتها االفتراضية

ا���س��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

ال���ري���ا����س���ة وال���ن�������س���اط ال��ب��دين 

الدكتور �سليمان اجللعود، امل�سرف 

الأع��م��ال  ري��ادة  معهد  على  ال��ع��ام 

ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م 

احلركان والوفد املرافق له، وذلك 
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1442ه� مبكتبه، ومت خالل اللقاء 

�سرح اآلية عمل املركز وكذلك بحث 

ومتت  اجلانبني،  بني  التعاون  �سبل 

الإج���راءات  كافة  باتخاذ  ال��زي��ارة 

الحرتازية.

ك����رم م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ب�  الفائزين  العمر  ب��دران  الدكتور 

م�سار  �سعود  امللك  جامعة  هاكثون 

النقل وم�سار ال�سحة وم�سار التعليم، 

1442/4ه�   /7 الأح��د  ي��وم  وذل��ك 

بح�سور  باجلامعة  الدرعية  بقاعة 

فهد  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 

القريني.

يف م�سار النقل ح�سل على املركز 

الأول »فريق �سبُل« واأع�ساء الفريق 

اأ�سامة  العتيبي،  نا�سر  اأروى  ه��م: 

عبداهلل فقيهي، مها نا�سر الرباك، 

خالد  ن��واف  العقيل،  يو�سف  جن��ود 

املح�سن.

على  ح�سل  ال�سحة  م�سار  ويف 

 Dental« ف��ري��ق  الأول  امل���رك���ز 

ه��م:  ال��ف��ري��ق  واأع�����س��اء   »Hero
علي  اأروى  ال�����س��ه��ري،  خ��ال��د  اأم���ل 

فهدة  املهنا،  مهنا  �سمية  الزهراين، 

قا�سم الدريوي�س.

على  ح�سل  التعليم  م�سار  ويف 

املركز الأول فريق »ال�سجل املهاري« 

حممد  خالد  هم:  الفريق  واأع�ساء 

ه��زاع،  بن  حممد  �سعود  الناه�س، 

عبدالعزيز  العقيل،  عبداهلل  �سالح 

ن��ا���س��ر ال���ق���دي���ري، ي���زي���د خ��ال��د 

ال�سليهم.

هي  »ه��اك��ث��ون«  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

مبادرة تناف�سية غايتها متكني طلبة 

جامعة امللك �سعود من ابتكار حلول 

وحت�سني  تعزيز  يف  ت�سهم  اإبداعية، 

البيئة اجلامعية، وذلك عرب تطوير 

م�سارات  ت�ستهدف  تقنية  تطبيقات 

روؤي��ة  اأه��داف  مع  تتما�سى  حم��ددة 

امل��م��ل��ك��ة، ت��ت�����س��م��ن ور������س ع��م��ل، 

وجل�سات اإر�سادية.

التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة  وا�سلت 

واجل��������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

الف��رتا���س��ي��ة  زي��ارات��ه��ا  للطالبات 

وكيلة  برئا�سة  اجلامعة  ل��وح��دات 

الدي�سي  دارة  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��م��ادة 

التطوير  ل�سوؤون  الوكيلة  وم�ساعدة 

وفريق  املقبل،  م�ساعل  ال��دك��ت��ورة 

وحدات العمادة؛.

ح��ي��ث ق��ام��ت ال��وك��ال��ة ب��زي��ارة 

لعلمي  البحث  لعمادة  افرتا�سية 

حم���اور  ع���دة  م��ن��اق�����س��ة  ت�سمنت 

م���ن���ه���ا: و����س���ع ع����م����ادة ال��ب��ح��ث 

جمال  يف  الطالبات  بفرع  العلمي 

حيث  م��ن  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 

والتحديث  التنفيذ  يف  امل�ساركة 

عملت  التي  التطويرية  للم�ساريع 

ع��ل��ي��ه��ا ال���ع���م���ادة خ����الل ال��ف��رتة 

امل�ستقبلي  وال��ت�����س��ور  امل��ا���س��ي��ة، 

يف  والإج��راءات  ال�سيا�سات  لإدارة 

العمادة  تطبيق  وم��دى  اجل��ام��ع��ة، 

 ،ISO9001 اجل��ودة  اإدارة  نظام 

للجامعة  امل��ط��ورة  الهوية  وتطبيق 

على �ستى الأ�سعدة.

بنت  عبري  د.  الج��ت��م��اع  ح�سر 

عمادة  وكيلة  امل�سري  عبداملعطي 

الن�سائية،  لالأق�سام  العلمي  البحث 

د. حممد بن عبدالرحمن اخلريف 

واجل���ودة،  للتطوير  ال��ع��م��ادة  وك��ي��ل 

الوا�سل  ع��ب��داهلل  بنت  م�ساعل  اأ. 

واجلودة،  للتطوير  الوكيلة  م�ساعدة 

نائبة  ال��ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ج��م��ي��ل��ة  اأ. 

واجلودة،  للتطوير  الوكيلة  م�ساعدة 

امل��غ��رب��ي  اأح���م���د  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأ. 

الكرا�سي  ل�سوؤون  الوكيلة  م�ساعدة 

البحثية.

واخ��ت��ت��م��ت ال���زي���ارة ب��ال��رد على 

ت�ساوؤلت احلا�سرات من من�سوبات 

عمادة البحث العلمي.
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افتتح امللتقى ال�شنوي للملحقني الثقافيني .. د. اآل ال�شيخ:

اأكد على دوره يف اإقرارالهيكلة وحوكمة اللوائح والتكامل مع املجتمع

التواصل مع المبتعثين والرد على استفساراتهم 
أولوية كل ملحقية

وزير التعليم يستقبل أعضاء مجلس
أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

منهجية جديدة في التعامل 
مع نتائج االختبارات 

التحصيلية
تناول اللقاء الثالث ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد 

نتائج  واملحافظات  املناطق  يف  التعليم  م��دي��ري  م��ع  ال�شيخ  اآل 

ومكتب  اإدارة،  كل  م�شتوى  على  والتح�شيلية  الدولية  االختبارات 

تعليم، ومدر�شة، وقائد مدر�شة، ومعلم، واملنهجية املتبعة ملعاجلة 

الق�شور يف متو�شط االأداء لهذه الفئات، وو�شع احللول املقرتحة، 

وذلك بح�شور رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب الدكتور ح�شام 

زمان، واملدير التنفيذي للمركز الوطني للقيا�س الدكتور عبداهلل 

والتميز  للتقومي  الوطني  للمركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  القاطعي، 

املوؤ�ش�شي الدكتور عادل القعيد.

التعليم مبنطقة  مدير  العبدالكرمي  نا�شر  االأ�شتاذ  قدم  بداية؛ 

االختبارات  نتائج  مع  التعامل  يف  االإدارة  جتربة  املنورة  املدينة 

احلازمي  رزي��ق  بن  زكي  الدكتور  وحت��دث  والتح�شيلية،  الدولية 

االإدارة حول مرتكزات  الليث عن جتربة  التعليم مبحافظة  مدير 

قدمت  كما  ال��وزارة،  قدمتها  التي  والربامج  امل�شاريع  يف  اخلطة 

تعليم  يف  الوطني  احلر�س  مكتب  مديرة  الغامدي  نورة  االأ�شتاذة 

الريا�س جتربة املكتب، وحتدثت عن نتائج مدر�شة »اأم �شليم«.

الريا�س  101 مبنطقة  املتو�شطة  مديرة  ا�شتعر�شت  ذلك  بعد 

بعد  عليها  العمل  مت  التي  اخلطوات  الطيار،  اأ�شماء  االأ�شتاذة 

بتحليل  والقيام  للمدر�شة،  التح�شيلي  االختبار  نتيجة  و�شول 

النتائج والوقوف على امل�شتوى العام للمدر�شة، وامل�شتوى اخلا�س 

الزهراين عن جتربته مع  االأ�شتاذ عبداهلل  ثم حتدث  لكل مادة، 

طالبه يف مدر�شة اأبي بن كعب االبتدائية بالريا�س، حيث تطرق 

اإىل نتائج اختبارات »TIMSS« يف مادة العلوم ونتائج اختبارات 

»PISA« وم�شتويات الكفاءة ونتائج االختبارات التح�شيلية، واأكد 

املمار�شات  اإىل  يعود  الطالب  نتائج  تدين  اأ�شباب  اأن  الزهراين 

التدري�شية اخلاطئة، والفهم القرائي لدى الطالب، وتعود الطالب 

الزهراين  وتناول  فقط،  املعريف  امل�شتوى  ذات  االختبارات  على 

احللول املقرتحة م�شتملة على التدريب على ممار�شات تدري�شية 

جتعل الطالب مرتبط بواقعه اليومي، وحماولة اإيجاد تغذية راجعة 

م�شتمرة من خالل اإجراء اختبارات ت�شخي�شية وتكوينية لتح�شني 

االأداء العام، اإ�شافة اإىل رفع م�شتوى الفهم القرائي لدى الطالب، 

واالنفتاح على التجارب التدري�شية االأخرى.

الوزارة تبحث تعزيز 
العمل المشترك مع منظمة 

اليونسكو

التقى معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  مكتب  مدير  م��وؤخ��راً، 

والثقافة »اليون�شكو« االإقليمي للرتبية يف الدول العربية الدكتور 

الفرن�شية  العا�شمة  يف  املنظمة  مقر  يف  وذلك  الهمامي،  حمد 

باري�س.

بني  امل�شرتك  العمل  وتعزيز  ا�شتمرار  �شبل  اجلانبان  وبحث 

م�شتدام  عمل  وحتقيق  واملنظمة،  ال�شعودية  العربية  اململكة 

بينهما يف املجال التعليمي والرتبوي.

من جانبه، اأ�شاد الدكتور الهمامي بال�شراكة االإ�شرتاتيجية بني 

اململكة العربية ال�شعودية ومنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم 

وبراجمها  خلططها  املتوا�شل  ودعمها  »اليون�شكو«،  والثقافة 

على جميع االأ�شعدة لالرتقاء بالعمل الرتبوي والعلمي والثقايف، 

وحت�شني جودة التعليم والتعلم.

الدكتور  اليون�شكو  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  اللقاء  ح�شر 

اإبراهيم بن يو�شف البلوي، وم�شت�شار التعليم العايل يف املندوبية 

الدكتور خالد العمري، ومدير العالقات العامة واملرا�شم مبكتب 

وزير التعليم بجدة االأ�شتاذ خالد غندورة.

ن���وه م��ع��ايل وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م د. 

ال�����ش��ي��خ  اآل  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د 

ب��دع��م واه��ت��م��ام خ���ادم احل��رم��ني 

ال�شريفني و�شمو ويل عهده االأمني 

ب��امل��ب��ت��ع��ث��ني   - اهلل  ح��ف��ظ��ه��م��ا   -

وتي�شري  العامل،  حول  واملبتعثات 

وطنهم،  خلدمة  التعليمية  رحلتهم 

و�شمان  تنميته،  يف  وامل�����ش��ارك��ة 

ا���ش��ت��م��رار اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

اال�شتثنائية  ال��ظ��روف  رغ��م  لهم 

كورونا. جلائحة 

افتتاحه  خ��الل  معاليه  وق���ال 

للملحقني  ال�شنوي  امللتقى  اأعمال 

مع  ال��ت��وا���ش��ل  اإن  ال��ث��ق��اف��ي��ني: 

ت�شاوؤالتهم  على  وال��رد  املبتعثني 

اأول��وي��ة  مي��ّث��الن  وا�شتف�شاراتهم 

متّثل  وال��ت��ي  ملحقية،  ك��ل  لعمل 

لكل  ال�����ش��ف��ارة  م��ع  االأول  ال��ب��ي��ت 

ق�ش�س  اإبراز  اإىل  داعياً  مبتعث«، 

قيمة  م��ن  للرفع  املبتعثني  جن��اح 

ومناف�شته  ال�����ش��ع��ودي  ال��ط��ال��ب 

واأهميته  االبتعاث  وقيمة  عاملياً، 

.٢٠٣٠ يف دعم روؤية اململكة 

امللحقيات  دور  اأن  واأ����ش���اف 

العالقات  تقوية  يف  مهم  الثقافية 

والتعليمية  والثقافية  الدبلوما�شية 

املختلفة؛  العامل  ودول  اململكة  بني 

امل��ه��م��ة  االأذرع  اإح������دى  ك��ون��ه��ا 

اإي��ج��اب��ي��ة عن  ت��ق��دمي ����ش���ورة  يف 

اململكة  يف  تتحقق  التي  املنجزات 

ع��ل��ى ك��اف��ة االأ����ش���ع���دة، وت��ع��زي��ز 

التعليم  ع��ن  االإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ورة 

امل��وؤ���ش�����ش��ات  ل����دى  امل��م��ل��ك��ة  يف 

العلمي  البحث  ومراكز  التعليمية 

�شرورة  اإىل  م�شرياً  اخل���ارج،  يف 

املحافظة  يف  املبتعثني  م�شاعدة 

لتجنب  الوقائية  االأ�شاليب  على 

وبذل  ك��ورون��ا،  بفريو�س  االإ�شابة 

ومرافقيهم  حلمايتهم  اجلهود  كل 

م��ن اأ���ش��رار اجل��ائ��ح��ة، و���ش��رورة 

التي  االإر�شادية  التوجيهات  اتباع 

وتقييم  االب��ت��ع��اث،  دول  تتخذها 

كل  وت��ق��دمي  با�شتمرار،  االأو���ش��اع 

املبتعثني  م�شاعدة  �شاأنه  م��ن  م��ا 

ج���اوؤوا  ال��ت��ي  االأه�����داف  لتحقيق 

االلتحاق  على  وحثهم  اأجلها،  من 

ب��اجل��ام��ع��ات امل��ت��م��ي��زة يف ب��ل��دان 

التعليم خالل  وزير  وتناول  العامل. 

الهياكل  م��راج��ع��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ل��ق��اء 

والتعاون  للملحقيات،  التنظيمية 

اخل��ربات  ل��ت��ب��ادل  امللحقيات  ب��ني 

رفع  على  واحل��ر���س  وال��ت��ج��ارب، 

واإيجاد  ال�شعوديني،  العاملني  ن�شبة 

للم�شرفني  وتقييم  متابعة  اآليات 

تقرير  من��وذج  وو�شع  واختيارهم، 

وفق  امل�شرفني  اأع��م��ال  عن  دوري 

اح��ت��ي��اج��ات ك���ل دول�����ة، وت��وف��ري 

العمليات  لكافة  اإلكرتونية  خدمات 

للملحقيات. واخلدمية  االإجرائية 

ت�����ش��م��ن��ت اأع�����م�����ال امل��ل��ت��ق��ى 

االإداري����ة  امل��و���ش��وع��ات  مناق�شة 

امللحقيات،  يف  والدرا�شية  واملالية 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا، 

امل���ق���رتح���ات  اإىل  واال����ش���ت���م���اع 

ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، 

ك��م��ا ���ش��اه��د احل�����ش��ور ع��ر���ش��اً 

ال�شهادات  ت�شديق  باآلية  خا�شاً 

. للمبتعثني

التعليم  وزي��ر  م��ع��ايل  ا�شتقبل 

يف  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  حمد  د. 

جمل�س  اأع�����ش��اء  م��وؤخ��راً،  مكتبه 

عبدالعزيز،  امللك  جامعة  اأم��ن��اء 

الكرمية  امل��واف��ق��ة  ���ش��درت  ال��ذي 

ثالث  مل��دة  ت�شميته  على  م��وؤخ��راً 

����ش���ن���وات. واأك�����د م��ع��ال��ي��ه خ��الل 

ال���ل���ق���اء ع���ل���ى اأه���م���ي���ة جم��ل�����س 

والدليل  الهيكل  اإقرار  يف  االأمناء 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة، واإق�����رار 

املالية  للوائح  التنفيذية  القواعد 

باملوافقة  والتو�شية  واالإداري����ة، 

والعمادات  الكليات  اإن�شاء  على 

وامل���ع���اه���د وامل���راك���ز واالأق�������ش���ام 

العامة  امليزانية  واإق��رار  العلمية، 

جمل�س  دور  اإىل  م�شرياً  للجامعة، 

ال��ع��الق��ة مع  ت��ع��زي��ز  االأم���ن���اء يف 

ذلك  يف  مبا  وموؤ�ش�شاته،  املجتمع 

اخلا�س. القطاع 

االأم��ن��اء  جم��ل�����س  اأن  واأو����ش���ح 

هو  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف 

اجل��ام��ع��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االأول 

ي��ق��دم  اأن  ون��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

االأخرى،  اجلامعات  لبقية  منوذجاً 

لدعم  �شيقدمه  مب��ا  وم��ت��ف��ائ��ل��ون 

للجامعة،  االإ�شرتاتيجية  االأهداف 

وحت��دي��داً يف احل��وك��م��ة، وك��ف��اءة 

مع  املخرجات  ومواءمة  االإن��ف��اق، 

الكفاءات  واختيار  العمل،  �شوق 

ال��ت��دري�����ش��ي��ة، وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، 

واأع�����ش��اء  لرئي�س  �شكره  م��ق��دم��اً 

امللك  جامعة  يف  االأم��ن��اء  جمل�س 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى ح�����ش��وره��م، 

خلدمة  العمل  م�شوؤولية  وحتّملهم 

اأع�شاء  اللقاء  ح�شر  اجل��ام��ع��ة. 

جم��ل�����س اأم����ن����اء ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

املجل�س  رئي�س  وهم:  عبدالعزيز، 

�شليمان  بن  عبدالفتاح  د.  معايل 

املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م�����ش��اط، 

بن  عبداللطيف  املهند�س  معايل 

نبيل  د.  م��ع��ايل  العثمان،  اأح��م��د 

معايل  ك��و���ش��ك،  ع��ب��دال��ق��ادر  ب��ن 

عبدالعزيز  امللك  جامعة  رئي�س 

اليوبي،  عبيد  بن  عبدالرحمن  د. 

ال��ه��زاع،  ع��ب��داهلل  بنت  �شلوى  د. 

عبدالهادي  بنت  ن�شوى  االأ�شتاذة 

جمل  ر�شا  بنت  هيفاء  د.  طاهر، 

املدين،  علي  بن  حمزة  د.  الليل، 

د.  �شاي�س،  حممد  بنت  فاتن  د. 

د.  القر�شي،  حممد  بنت  �شوزان 

النجا. اأبو  اأحمد  بن  اأ�شامة 

نائب  معايل  اللقاء  ح�شر  كما 

والبحث  للجامعات  التعليم  وزير 

اأح��م��د  ب��ن  واالب��ت��ك��ار د. حم��م��د 

�شوؤون  جمل�س  واأم��ني  ال�شديري، 

ال�شالح. د. حممد  اجلامعات 



الوقاية من المخاطر في طب 
العيون

Marvin F. Kraushar :ت�أليف

ترجمة: د. عبداهلل حممد الفواز

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

الطبية  »ال��ع��ل��وم  فئة  �شمن  ال��ك��ت���ب  ه��ذا  ي�شنف 

التطبيقية«، وين�ق�ش �شبل الوق�ية ومنع حدوث املخ�طر 

الطبية يف تخ�ش�ش طب وجراحة العيون بطرق علمية 

مف�شلة وخ����ط����وات ق���ن��ون��ي��ة 

يتجنب  اأن  اأج���ل  م��ن 

ال��ط��ب��ي��ب ال���وق���وع يف 

الق�ش�ئية  ال��دع���وى 

ال����ت����ي ق�����د ت�����ش��ر 

و�شمعته  مب��ه��ن��ي��ت��ه 

الطبية.

هذا  ترجمة  مت 

لغ�ت  لعدة  الكت�ب 

ح�������ول ال����ع�����مل، 

ومت���ي���ز ب��ت��ق��دمي 

وع����ر�����ش ط���رق 

ت��ق��دمي ال��رع���ي��ة 

عالج  يف  املثلى 

امل��ر���ش��ى وب��ن���ء 

وحت�������������ش������ن 

ال�����ع�����الق�����ة ب��ن 

خالله�  من  ميكن  والتي  واملري�ش؛  الطبيب 

جتنب املخ�طر التي قد تف�شي اإىل املق��ش�ة بتهمة �شوء 

املم�ر�شة الطبية.

الطبي  املج�ل  للع�ملن يف  الكت�ب مرجع�ً  ميثل هذا 

للحر�ش  ب�شكل خ��ش،  العيون  عموم�ً، ويف جم�ل طب 

الطبية،  الأخط�ء  حدوث  ومنع  الطبية  امل�شوؤولية  على 

وكذلك للق�نونين واملهتمن ب�لق�ش�ي� الطبية خ��شة مع 

التو�شع احل��شل يف اخلدم�ت ال�شحية.

االقتصاد القياسي التمهيدي 
للمالية

Chris Brooks :ت�أليف

ترجمة: د. عبداهلل حممد امل�لكي، د. وليد املن�شف 

العمراين

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

ي�شنف هذا الكت�ب 

���ش��م��ن ف��ئ��ة ال��ع��ل��وم 

الجتم�عية »اقت�ش�د« 

وي�����ع�����د الأف���������ش����ل 

�شمن  مبيع�ً  والأكرث 

جم�له على م�شتوى 

الع�مل، ومت اختب�ره 

واع���ت���م����ده داخ���ل 

ق���ع���ت ال��درا���ش��ة 

م��ن  ال���ع���دي���د  يف 

الكلي�ت والأق�ش�م 

امل���ت���خ�������ش�������ش���ة 

امل�لية  ب�����لإدارة 

واملح��شبية على 

م�شتوى الع�مل.

ل����������ذل����������ك 

ي��ع��د ك��ت���ب »الق��ت�����ش���د 

بروك�ش،  كري�ش  ملوؤلفه  للم�لية«  التمهيدي  القي��شي 

�ش�ملة  من�ق�شة  ت�شمن  امل�لّية،  لطالب  �ش�ماًل  مرجًع� 

امل�لّية  جم���ل  يف  التجريبية  املن�هج  لأه���م  وم�����ش��ورة 

يف  القي��شي  القت�ش�د  ل�شتخدام  الطالب  اإعداد  على 

املم�ر�شة العملية.

َفْهم  لة فت�ش�عدهم على  املف�شَّ � درا�ش�ت احل�لت  اأمَّ

ذات  امل�لّية  ال�شي�ق�ت  يف  التقني�ت  ا�شتخدام  كيفيَّة 

ن�شخة  اأح��دث  من  ة  امل��َع��دَّ الأمثلة  وتعمل  ه��ذا  ال�شلة، 

 »EViews« اإفيوز  ال�شهري  الإح�ش�ئي  الربن�مج  من 

وتف�شري  ة  اخل��شَّ لو�شع من�ذجهم  الطالب  توجيه  على 

نت�ئجه�.
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اأن  حديثة  طبية  درا�شة  ك�شفت 

احلطب  ب��شتخدام  الطع�م  طهو 

ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، من 

الإن�ش�ن  �شحة  يعر�ش  اأن  �ش�أنه 

وهو  خطرية،  �شحية  ل�شطراب�ت 

م� يفند العتق�د ال�ش�ئد ب�أن »املوقد 

القدمي« اأف�شل من اللجوء اإىل الغ�ز 

اأو الكهرب�ء.

وترتاوح خم�طر الطهو ب��شتخدام 

له�  يتعر�ش  اأ���ش��رار  ب��ن  احل��ط��ب 

الطه�ة اأنف�شهم ومن يج�ورهم اأثن�ء 

الطبخ، واأخرى ت�شيب كوكب الأر�ش 

ب�شكل ع�م.

وع���ر����ش���ت ال����درا�����ش����ة ����ش���ورا 

املقطعي  »الت�شوير  بتقنية  ملتقطة 

يح�شرون  من  اأن  تفيد  املحو�شب«، 

احلطب  م��ن  م��وق��د  على  طع�مهم 

ي�ش�بوا  لأن  عر�شة  اأكرث  ي�شبحون 

ومت  ال����رئ����ة،  يف  ب��������ش���ط���راب����ت 

ا�شتعرا�ش النت�ئج يف اللق�ء ال�شنوي 

الأ�شعة  علم  جمعية  تقيمه  ال��ذي 

تعرف  ال��ت��ي  ال�شم�لية،  ب���أم��ريك��� 

.»RSNA«�اخت�ش�را ب

وي��ل��ج���أ م��� ي��ق���رب 3 م��ل��ي���رات 

على  الطبخ  اإىل  الع�مل  يف  �شخ�ش 

نريان احلطب اأو احل�ش�ئ�ش الي�ب�شة 

اأن  اإىل  اخل���رباء  وينبه  الفحم،  اأو 

بحي�ة  ي��ودي  الطريقة  بهذه  الطهي 

ج��راء  �شنة،  ك��ل  �شخ�ش  مالين   4
هذه  ع��ن  ت�شدر  ال��ت��ي  الن��ب��ع���ث���ت 

الطبخ  على  كثريون  وي�شر  املواقد، 

وجود  رغم  التقليدية،  الطرق  بهذه 

اأزم��ة  اأم��ر يف�قم  ال��غ���ز، وه��و  بديل 

التلوث على كوكبن�.

وجرت الدرا�شة مب�ش�ركة ب�حثن 

مرموقن من ج�معة اآيوا الأمريكية، 

الهندي  »بريي�ر«  معهد  اإىل  اإ�ش�فة 

على  وعملت  والتكنلوجي�،  للعلم 

�شواء  �شخ�ش�،   23 �شحة  ر���ش��د 

من  اأو  ب�لغ�ز  يطهون طع�مهم  ممن 

احلطب  على  الع��ت��م���د  يوا�شلون 

على غرار م� داأب عليه القدامى.

ويف مرحلة لحقة، ق��ش الب�حثون 

ت��رك��ي��ز امل������واد امل��ل��وث��ة يف ب��ي��وت 

اأجريت  ث��م  ب�لدرا�شة،  امل�شمولن 

يف  التنف�ش  ج��ودة  على  فحو�ش�ت 

الرئتن، مع التق�ط �شور عرب تقنية 

الت�شوير املقطعي املحو�شب.

الأ�شخ��ش  اأن  النت�ئج  واأظهرت 

ال���ذي���ن ي�����ش��ت��خ��دم��ون احل��ط��ب يف 

الطبخ لديهم تركيز اأعلى من املواد 

مق�رنة  الرئة،  يف  وال�ش�مة  امللوثة 

مبن واظبوا على الطهو مبوقد الغ�ز 

ال�ش�ئع يف الع�مل.

لحظت  اأنه�  الدرا�شة  واأ�ش�فت 

من  رئ���ة  يف  حبي�ش  ه����واء  وج����ود 

ي�����ش��ت��خ��دم م��وق��د احل��ط��ب لأج���ل 

اجله�ز  يتلف  ال��ذي  الأم��ر  الطهو، 

اجل�شم  عجز  اإىل  وي��وؤدي  التنف�شي 

عن اإجن�ز عملية تب�دل الهواء.

قــــــــــــــــرأت لك..

يف مف�ج�أة غري متوقعة، خل�شت 

مع�جن  اأن  اإىل  خم��ربي��ة  درا���ش��ة 

تعمل  م��واد  على  حتتوي  الأ�شن�ن 

داخل  كورون�  فريو�ش  حتييد  على 

ال��ذي  الأم���ر   ،99% بن�شبة  ال��ف��م 

يقل�ش من احتم�ل اأن ينقل امل�ش�ب 

الآخ��ري��ن.  اإىل  ال��ع��دوى  ب���مل��ر���ش 

م��ع���ج��ن  اإن  ال���درا����ش���ة  وق����ل���ت 

تركيب�ت  تت�شمن  ال��ت��ي  الأ���ش��ن���ن 

الزنك املحتوي على كلوريد �شيتيل 

تق�شي   ،»CPC« ب��ريي��دي��ن��ي��وم 

الفريو�ش  على  ت�مة  �شبه  ب�شورة 

يف الفم.

املخربية  ال��درا���ش��ة  وت�شمنت 

على  ق�شى  جديد  اأ�شن�ن  معجون 

%99، بعد  اأكرث من  كورون� بن�شبة 

واأظهر  ال��ف��م،  غ�شل  م��ن  دقيقتن 

املعجون الذي يحتوي على تركيب�ت 

فقط  ث�نية   30 بعد  فع�لية  الزنك 

نت�ئج  واأظ��ه��رت  ا�شتخدامه،  م��ن 

الأ�شن�ن  معجون  اأن  الخ��ت��ب���رات 

يك�فح الوب�ء عن طريق تقليل كمية 

الفريو�ش يف الفم موؤقت�، مم� يقلل 

ال���رذاذ  ال��ع��دوى ع��رب  ف��ر���ش ن�شر 

املتط�ير منه.

للمراكز  وفق�  الفريو�ش،  وينت�شر 

الأم���ريك���ي���ة مل��ك���ف��ح��ة الأم���را����ش 

قطرات  خالل  من  منه�،  والوق�ية 

اجلزيئ�ت  اأو  التنف�شي،  اجل��ه���ز 

ال�����ش��غ��رية ال���ت���ي ت���خ���رج م���ن فم 

امل�ش�ب، عندم� ي�شعل اأو يعط�ش اأو 

يتحدث اأو حتى يتنف�ش.

وب����ل���ت���زام���ن م���ع ال���درا����ش����ت 

�شريرية  درا�شة  اأجريت  املختربية، 

داخل  مري�ش�   50 ح��واىل  �شملت 

واأظهرت  ال��ربازي��ل،  يف  م�شت�شفى 

مع�جن  من  ع��دد  ق��درة  الدرا�شة 

الأ�شن�ن على تقليل كمية الفريو�ش 

يف الفم ب�شكل موؤقت.

وج��������ءت ال����درا�����ش�����ت ���ش��م��ن 

»كولغيت«،  �شركة  اأبح�ث  برن�مج 

على  �شريرية  اأبح�ث�  يت�شمن  الذي 

ب�لفريو�ش  امل�ش�بن  الأ���ش��خ������ش 

لتقييم فع�لية منتج�ت العن�ية ب�لفم 

داخله،  الفريو�ش  كمية  تقليل  يف 

انتق�ل  اإب��ط���ء  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��� 

»كوفيد  ملر�ش  امل�شبب  الفريو�ش 

التي  ال��درا���ش���ت،  واأج��ري��ت   .»19
ب�ل�شراكة  امل��شي،  اأكتوبر  يف  متت 

الع�مة  ال�ّشحة  اأب��ح���ث  معهد  مع 

نيوجري�شي  روجترز  جل�معة  الت�بع 

الأم��ريك��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة، وامل��خ��ت��ربات 

الإقليمية لل�شالمة احليوية.

درا���ش���ت  اإن  »كولغيت«  وق���ل��ت 

الأب���ح����ث ال�����ش��ري��ري��ة الإ���ش���ف��ي��ة 

تزال  ل  ال�ش�أن  هذا  يف  واملدعومة 

زل��ن���  ول  امل��ب��ك��رة،  م��راح��ل��ه���  يف 

اأبح�ثن�  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  يف 

املختربية  نت�ئجن�  لكن  ال�شريرية، 

الأولية وال�شريرية واعدة للغ�ية.

تنظيف  اأن  ح��ن  يف  واأ���ش���ف��ت: 

ل  وال�شطف  ب�لفر�ش�ة  الأ���ش��ن���ن 

و�شيلة  اأو  ذات��ه  بحد  عالج�  يعترب 

من  ك���م��ل  ب�شكل  ال��ف��رد  حل��م���ي��ة 

يف  ي�ش�عدان  قد  ف�إنهم�  العدوى، 

واإب��ط���ء  ال��ف��ريو���ش  ان��ت��ق���ل  تقليل 

انت�ش�ره.

اأجرته�  جديدة  درا�شة  اأو�شحت 

ب�لتع�ون  الع�ملية  ال�شحة  منظمة 

ع�ملية،  بحث  ومراكز  ج�مع�ت  مع 

الأطف�ل  ل��دى  البدانة  معدلت  اأن 

 10 بن�شبة  ارت��ف��ع��ت  وامل��راه��ق��ن 

خالل  الع�مل  م�شتوى  على  اأ�شع�ف 

الأربعن ع�م� امل��شية.

وقد حلل الب�حثون بي�ن�ت موؤ�شر 

لعينة  ال���وزن،  لقي��ش  اجل�شم  كتلة 

واملراهقن  الأطف�ل  من  ع�شوائية 

خمتلفة  دول  م��ن  اجل��ن�����ش��ن،  م��ن 

تقريب�،  الع�مل  اأنح�ء  جميع  ت�شمل 

من  البدن�ء  عدد  اأن  اإىل  وتو�شلوا 

الأطف�ل ارتفع من �شتة مالين اإىل 

م��ن ع�م  ال��ف��رتة  مليون� خ��الل   47
1975 وحتى ع�م 2016.

وظهر الجت�ه نف�شه لدى الفتي�ت، 

اإذ ارتفعت اأعداد البدين�ت منهن من 

خم�شة مالين اإىل خم�شن مليون�، 

يف  البدانة  معدلت  اأعلى  و�ُشجلت 

»جزر بولونيزي�« املنت�شرة يف منطقة 

امل��ح��ي��ط ال���ه����دي، ل��ك��ن ال��ولي���ت 

منطقة  يف  ال���دول  وبع�ش  املتحدة 

اأفريقي�  و�شم�ل  الأو���ش��ط  ال�شرق 

تقرتب من هذه املعدلت.

نُ�شرت يف  التي  الدرا�شة،  وحثت 

دورية »لن�شيت« العلمية، احلكوم�ت 

للحد  فورية  اإج���راءات  اتخ�ذ  على 

وامل�شروب�ت  الأطعمة  ت�شويق  م��ن 

ب�ل�شعرات  واملليئة  ال�شحية  غ��ري 

وال�شكري�ت  وال��غ���زي���ت  احل��راري��ة 

واملوجهة لالأطف�ل ومنع توافره� يف 

املدار�ش.

ك��م��� اق��رتح��ت ال��درا���ش��ة فر�ش 

ال�شكرية  امل�شروب�ت  على  �شرائب 

مثل تلك املقرر تطبيقه� يف بريط�ني� 

الأوروب�����ي،  الحت�����د  دول  وب��ع�����ش 

الفقراء  مب�ش�عدة  اأي�ش�  ون�شحت 

اأطعمة  اأج���ل احل�����ش��ول ع��ل��ى  م��ن 

ت�شمن  اإج����راءات  وات��خ���ذ  �شحية 

من  ج��زءا  البدين  اجلهد  يكون  اأن 

»ال��ن��ظ���م ال��ي��وم��ي وال��درا���ش��ي« يف 

املدار�ش وغريه� من من�ش�آت رع�ية 

الأطف�ل.

اضطرابات صحية خطيرة للطهو على الحطب

معجون األسنان يحارب فيروس كورونا

ارتفاع معدل البدانة لدى األطفال والمراهقين



التي   20 لقمة  اململكة  رئا�سة  م��ن  انطالقا 

اإىل  �سعياً  الع�سرين  الفكر  جمموعة  تعقدها 

ت�سكيل م�ستقبل اأكرث ازدهاراً وا�ستدامة و�سموالً، 

التي   للريادة  للمملكة  اال�سرتاتيجي  التوجه  كان 

يف  الكبرية  مل�ساهمتها  ملحة  �سرورة  اأ�سبحت 

و�سمان  امل�ستدامة،  التناف�سية  امل��زاي��ا  حتقيق 

البقاء، وا�ستثمار املوارد املتاحة.

العاملية  التحديات  اأق��وى  من  واح��دة  ويف ظل 

جائحة  اأجمع  العامل  لها  يتعر�ض  التي  احلالية 

covid-19 التي ت�ستدعي تقوية التاأهب العاملي 
ويتم  احلقائق  تك�سف  التي  االأزم���ات،  ملواجهة 

موؤ�س�ساتها  وفعالية  وكفاءة  الدول  على  التعرف 

اال�سرتاتيجية  اخلطط  خ��الل  م��ن  ومنظماتها 

والفوائد،  االحتياجات  يتم حتليل  بحيث  البديلة 

مما يظهر اأهمية اال�ستجابة ال�سريعة والالمركزية 

ومدى جاهزية هيكل القيادة املركزي ومن اأهمهم 

قائد االأزمات وفرق اال�ستجابة ال�سريعة.

احللول  اأهمية  الع�سرين  جمموعة  اأدرك���ت 

التعليمية،  االأنظمة  ا�ستمرارية  لتعزيز  الرقمية 

لتنمية  ا�سرتاتيجيات  اإعداد  اأهمية  على  وركزت 

االقت�سادات احليوية وتعزيز القدرات التنظيمية، 

والتي توجب اأن نتعلم كيف ميكننا حلها كنظام من 

اأجل رفع م�ستوى جودة احلياة الب�سرية.

ويف ظل رئا�سة اململكة لقمة الع�سرين وتوجهها 

نحو الريادة واملناف�سة يف كافة املجاالت واإدراكها 

ب�سكل  العمل  حتتم  ال�سريعة  التغري  وت��رية  اأن 

التعليم  اأن  ومب��ا  والتطوير،  للتنمية  ا�ستباقي 

التقدم  نحو  للدولة  االأ�سا�سية  الركيزة  يعترب 

وهي  ال�سيا�سية  الغايات  �سمن  ويدخل  والريادة 

ا�سرتاتيجية مرحلية ت�سعى اإىل االهتمام بالتنمية 

وثقافًة  فكًرا  واملجتمع  باالإن�سان  االرتقاء  عرب 

و�سلوّكا واقت�ساًدا، فقد توجهت اململكة يف عهد 

والتدريب  التعليم  نحو  اهلل  حفظه  �سلمان  امللك 

االإلكرتوين، فاأولته جل اهتمامها.

اململكة  يف  التعليم  تطور  مراحل  م��رت  وق��د 

تلخي�سها  مراحل ميكن  ب�ست  ال�سعودية  العربية 

بالتايل:

 -  1344 والبدايات  التاأ�سي�ض  مرحلة  اأوالً- 

ومتيزت  1953م:   -  1926 امل��واف��ق  1373ه� 
با�ستقرار الدولة بعد توحيدها - بدايات التعليم 

يف عهد مديرية املعارف.

ث��ان��ي��اً- م��رح��ل��ة ال��ن��م��و وال��ت��ط��وي��ر 1373 - 

وتعد  1970م:   -  1953 امل���واف���ق  1390ه� 
اإن�ساء  مع  اململكة  يف  للتعليم  الكربى  االنطالقة 

خطط  ظ��ه��ور  1373حتى  ع��ام  امل��ع��ارف  وزارة 

التنمية عام 1390ه�.

 -  1390 والتو�سع  التنمية  مرحلة  ث��ال��ث��اً- 

1425ه� املوافق 1970 - 2005م: وهي مرحلة 
بدءاً  االقت�سادية  الطفرة  اإثر  املخططة  التنمية 

من اخلطة اخلم�سية االأوىل »-1390 1395ه�« 

حيث �سكل التعليم عن�سراً بارزاً يف ا�سرتاتيجيات 

خطط التنمية.

 -  1426 واجل���ودة  التطوير  مرحلة  راب��ع��اً- 

فيها  وب��رز  2013م:   -  2005 املوافق  1434ه� 
يف  الب�سري  العن�سر  يف  با�ستثماره  التعليم  دور 

اال�سرتاتيجيات  وتطبيق  التحديات  مواجهة 

ب�سرية  تنمية  واإح���داث  االإمنائية  وال�سيا�سات 

وحتقيق منو اقت�سادي وبناء جمتمع املعرفة.

خام�ساً- املرحلة ال�ساد�سة الطموح واالزدهار 

 2030 روؤي��ة  بظهور  ومتيزت  2016-2030م: 
وبرنامج التحول الوطني2020م.

من هذه االأ�س�ض املتينة انطلقت رحلة جديدة 

فكانت  الوطنية  والتنمية  واالبتكار  البحث  من 

اال�ستعدادات املبكرة ملواجهة االأزمات يف اململكة، 

للطالب  التعليمية  العملية  ا�ستمرار  ول�سمان 

ل��ذوي  ال��ف��ردي  التعليم  وت��ع��زي��ز  وال��ط��ال��ب��ات، 

االإعاقة، مع تطوير مناهج ابتكارية ودمج الذكاء 

اإذ ميثل الذكاء  التعليم  اال�سطناعي يف جماالت 

التعليم  تطوير  حم��اور  اأه��م  اأح��د  اال�سطناعي 

والتدريب االإلكرتوين.

ويف اخلتام، ال بد اأن ن�سري اإىل اإ�سادة منظمة 

بتميز   »OCED« والتنمية  االقت�سادي  التعاون 

يعك�ض  مب��ا  بعد  ع��ن  التعليم  يف  اململكة  جهود 

حققت  حيث  الوطني،  للعمل  التعاونية  الطبيعة 

اململكة تقدماً يف 13 موؤ�سراً من اأ�سل 16 موؤ�سراً 

على متو�سط 36 دولة يف م�ستوى اجلاهزية.

د. اأماين بنت اأحمد البابطني

تتعدد االإجابات عن �سوؤال اأين تكمن ال�سعادة؟ 

اأو كيف نح�سل على ال�سعادة؟

واأخرى غري  اإجابة �سائبة  راأيي ال توجد  ويف 

�سائبة، فلكل وجهة نظر ولكل خربته وجتاربه.

فيه  ت��ق��وم  باأ�سبوع  زمنيا  حم��دد  تكليف  يف 

ال  عمل  خ��الل  من  جمتمعية  مب�ساركة  الطالبة 

ي�سرتط فيه الكلفة املادية اأو اأي اإجراءات معقدة 

االحرتازية  ب��االإج��راءات  االلتزام  مع  يتفق  ومبا 

خالل هذه املرحلة.

القيام  املقررات  اأحد  الطالبات يف  من  طلبت 

بعمل يكون �سببا يف اإ�سعاد �سخ�ض اآخر واملطلوب 

فعل  وردة  العمل  تفا�سيل  كتابة  للتقييم  تقدميه 

الطالبة جتاه ردة  ال�سخ�ض، وو�سف �سعور  ذلك 

الفعل تلك فيما ال يزيد عن �سفحة.

كانت  وك��م  التقارير،  وت���واردت  االأ���س��ب��وع  م��ر 

واحد  االأعمال:  تلك  على  اأط��وف  واأن��ا  �سعادتي 

مفعما  عمال  واأرب��ع��ني  لواحد  تقريرا  واأرب��ع��ون 

بال�سعادة والعطاء واملبادرة وامل�ساركة.

ات�سح يل كيف اأن ال�سعادة اأمر معٍد، وكم اأن 

�سعوراً  مينحنا  معنويا  اأو  ماديا  كان  اأي��اً  العطاء 

بالر�سا وال�سعادة الأننا كنا �سببا يف منح حلظات 

لها  اأم�ض احلاجة  كانوا يف  �سعيدة الآخرين رمبا 

حلظتها.

اأن  الطالبات حولهن بحثن عمن ميكن  تلفتت 

ذلك  يكون  واأحيانا  العمل  من  امل�ستهدف  يكون 

ال�سخ�ض هو االأقرب اإلينا دون اأن نالحظ:

تقاعدت والدتها من عملها خالل فرتة احلجر 

املنزيل! مل ال نحتفي باأمي، مل ال منحنها حلظات 

�سعيدة، توا�سلت مع اإخوتها واأخواتها ورتبوا مع 

والدهم حلفلة عائلية احتفاء باالأم يف جو عائلي 

بهيج وكم كانت �سعادة االم وامتنانها!

وال�سائق  املنزليات  للم�ساِعدات  ك��ان  اأي�ساً 

اأو  االأع��م��ال  تلك  م��ن  ن�سيب  احلديقة  وع��ام��ل 

االلتفاتات، اجلميل يف االأمر مبادرة اأفراد االأ�سرة 

الفكرة  طرح  والعمل مبجرد  بالتفكري  للم�ساركة 

وحما�سهم لها وللم�ساركة.

املنزلية  امل�ساعدة  مع  كانت  االأجمل  االلتفاتة 

وتعليق  احلجر  ف��رتة  خ��الل  �سفرها  تعذر  التي 

الطالبة  رتبت  ابنتها،  عر�ض  عن  فغابت  ال�سفر 

امل�ساعدة  توا�سلت  وخ��الل��ه  ب�سيطا  اح��ت��ف��اال 

املنزلية باأ�سرتها وت�ساركوا اأجواء االحتفال، وكان 

العمل ونزهة ق�سرية ووجبة يف  اإج��ازة من  ليوم 

اأخ��رى  م�ساِعدة  على  رائ��ع  وق��ٌع  مف�سل  مطعم 

ا�ستمتعت بالت�سوير واإر�سال الفيديوهات لذويها 

الذين طال غيابها عنهم.

ل�سديقتها  طالبة  هدية  كانت  وك��ارت«  »وردة 

بعد  توا�سلهما  وانقطع  لفرتة  معها  عملت  التي 

ذلك، فكانت مبعث �سعادة لل�سديقتني معا.

من  ال��ع��دي��د  تبنتها  ف��ك��رة  ال�����س��ت��اء«  »ك�����س��وة 

الطالبات كل واحدة منهن على حدة مل�ستحقيها، 

االأ���س��رة  اأف���راد  لها  حتم�ض  ال��ت��ي  الفكرة  وه��ي 

والبع�ض قرر اأن يكون ذلك اإجراء �سنويا يلتزمون 

به.

كلمات �سادقة جميلة ودعوة باخلري ولكن بكود 

اأر�سلته لكل ال�سديقات مبادرة لطالبة اأخرى كان 

لها وقع جميل على كل من و�سلهم واأنا منهم.

الطالبة التي الحظت حزن وقلق دالل جارتها 

ذات الع�سر �سنوات بعد حماوالت ملعرفة ال�سبب 

علها ت�ساعدها؛ ات�سح اأن �سبب خوفها هو خو�ض 

قد ح�سلت  وكانت  الغد،  الريا�سيات يف  اختبار 

املا�سي على درجة �سيئة فيه، مل ترتكها  ال�سهر 

وطلبت منها اإح�سار كتابها واأدواتها وبداأت ب�سرح 

وتب�سيط الدرو�ض لها، يف اليوم التايل جرت اإليها 

على  ح�سلت  لقد  عينيها  يف  الدنيا  وف��رح  دالل 

الدرجة الكاملة.

عن  �سدقة  ومم�سى  م�سجد  يف  م��اء  �سقيا 

�سديقتي التي متر بظروف �سعبة.

ر�سالة دعم نف�سي يومية لقريبتي التي تعاين 

�سغوطا نف�سية ب�سبب اأجواء االختبارات.

جراحية  عملية  اأج��رت  التي  ل�سديقتي  زي��ارة 

موؤخرا.

وجبة اإفطار وماء بارد لعمال بناء يف القرب.

التي  املفاجاأة  الهدية  احل��رم،  يف  وق��ف  �سهم 

غمرت �ساحبها بال�سعادة وم�ساعر االمتنان.

العبة  علمت  ال�سلة  ك��رة  العبة  �سلمى  كابنت 

مبتدئة قواعد اللعبة.

التربع بالدم الأول مرة.

هدية ليتيم.

اجلامعي،  ال�سكن  يف  جديدة  طالبة  م�ساعدة 

حملت معها اأ�سياءها طماأنتها واأبدت ا�ستعدادها 

للتعاون وامل�ساعدة يف اأي وقت.

الطالبات  ب��داأت��ه��ا  اأع��م��ال  م��ن  ت��ل��ك من���اذج 

كتكليف لكنهن ع�سن حلظات جميلة و�سعيدة مع 

تفا�سيلها، كان القا�سم امل�سرتك يف تلك االأعمال 

�سعور  والنتيجة  واملبادرة،  امل�ساركة،  العطاء،  هو 

بال�سعادة مبعثه اإ�سعاد االآخرين.

جتربة التكليف وتفا�سيله اأ�سعدتني كثرياً وال 

اأظن اأين اأن�ساها واأحببت م�ساركتها معكم.

د. بلقي�ض علوان

ق�سم االإعالم

اأن حتم�ست  1439ه�  قدر اهلل علّي يف عام 

اإىل  وقدمته  تخ�س�سي  كتاب يف  بتاأليف  وقمت 

خدمة  العريقة،  جامعتنا  يف  العلمي  املجل�ض 

ال��ذي  تخ�س�سي  ومل��ج��ال  ع���ام  ب�سكل  للعلم 

ثالثني  من  اأكرث  وتدري�سه  درا�سته  يف  اأم�سيت 

عاماً، مع اأمل اأن يحظى بالقبول والن�سر، وقد 

واختري  اللجنة  من  الكتاب  على  املوافقة  متت 

يف  عليه  املالحظات  الإبداء  ملراجعته  املحكمون 

وا�ستب�سرت خرياً. العام  نف�ض 

وكلما  وال�سنون  االأ�سهر  ذلك  بعد  مرت  ثم 

حمظوظا  وكنت  املجل�ض،  ب�سكرتارية  ات�سلت 

فوجدت من يرد على ات�سايل، قيل يل: الكتاب 

ال  لنف�سي  قلت  لذلك  املحكمني!  عند  زال  ما 

العلمي بنف�سي فلعل ذلك  بد من زيارة املجل�ض 

اأمر كتابي. يعجل من 

1441ه�  ع��ام  من  االأول  الف�سل  يف  وفعاًل 

ت�سرفت مبقابلة عميد املجل�ض العلمي وبثثت له 

اأو  بالقبول  الكتاب  الرّد على  تاأخر  �سكواي من 

الرف�ض، فاأنا �سوف اأتقبل مالحظات املحكمني 

واأخذ  خرياً  العميد  فوعدين  احل��االت،  كل  يف 

التوا�سل م�سكوراً. اأرقام  مني 

اأنا ذا، وبعد م�سي قرابة ثالث �سنوات  وها 

الذي  االأويل من املحكمني  الرد  اأنتظر  ما زلت 

يفرت�ض اأن ال يتاأخر عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ 

لهم. اإر�ساله 

بال�سكرتارية  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  ات�����س��ل��ت 

�سوف  يل  فقيل  لال�ستف�سار،  دائ��م��اً  كعادتي 

وهذا  التعديالت،  جلنة  على  الكتاب  يعر�ض 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه من  ال��ك��ت��اب مت��ت  اأن  ي��ع��ن��ي 

اإبداء بع�ض املالحظات. املحكمني مع 

يف  الكتاب  يبقى  اأن  اأخ�����س��اه،  م��ا  واأخ�����س��ى 

اأخرى  عجاف  �سنوات  ثالث  التعديالت  جلنة 

اأنه مل  ال�سكرتري  اأخربت  وقد  اإيّل،  ي�سل  حتى 

اأتقاعد  و�سوف  م�سى  اأكرث مما  العمر  من  يبق 

بنهاية هذا العام وقد ال ي�سعفني احلظ باإجراء 

ن�سيت ما كتبت فيه! اأنني  التعديالت، خا�سة 

�سر  ال�سعبي  املثل  حينها  ذهني  جاء يف  وقد 

ي�سحك! ما  البلية 

املوقر  العلمي  جمل�سنا  م��ن  اأمت��ن��اه  م��ا  ك��ل 

العلمي،  للن�سر  االهتمام  من  مزيداً  يعطي  اأن 

ما  كتاب  يبقى  اأن  االإطالق  على  مقبوالً  فلي�ض 

يف اللجنة ثالث �سنوات، فقط من اأجل اإعطاء 

هذه  تكون  اأن  واملفرو�ض  عليه!!  املالحظات 

وطباعته  عليه  امل��واف��ق��ة  فيها  مت��ت  ق��د  امل��دة 

بع�سو  يدفع  �سوف  ال�سريع  فالتجاوب  ون�سره، 

البحثي  الن�ساط  من  مزيد  اإىل  التدري�ض  هيئة 

والتاأليف.

وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

اأ. د. عبداهلل ظافر ال�سهري

املناهج وطرق التدري�ض

adshehri@ksu.edu.sa

كيمياء السعادة لتعزيز الصحة 
النفسية والجسدية

الر�سا  �سنام  ذروة  هي  ال�سعادة 

ويعد  والنف�سي،  والديني  اجل�سدي 

يتغلب  من  هو  �سعادة  النا�ض  اأك��رث 

نحو  ويتقدم  ال�سقاء  اأ�سباب  على 

وج�سميا  ال�سامية روحياً  االأهداف 

ال�����س��ع��ادة.   لتحقيق  واج��ت��م��اع��ي��ا 

بيولوجيا  ال�����س��ع��ادة  يف  ي��ت��ح��ك��م 

الكيميائية  االإف��رازات  من  �سل�سلة 

مع  بالتناغم  الدماغية  الغدد  من 

املواد  ت�سري هذه  الطرفية،  الغدد 

للقلب  فت�سل  ال��دم  يف  الكيمائية 

ل�سخها اىل جميع اأع�ساء اجل�سم، 

فيتم بذلك العديد من التفاعالت 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة احل��ي��وي��ة ف��ت��ح��دث 

التمثيل  كفاءة  وتزداد  بعمق  االإن�سان  فيتنف�ض  وال�سكينة،  ال�سعادة 

الغذائي واإنتاج الطاقة فتتح�سن الوظائف احليوية للج�سم.

هرمون  وهو  الع�سبية  الناقالت  اأهم  االأدرينالني  هرمون  ويعد 

وتدفقه  الدم  و�سغط  القلب  نب�سات  تنظيم  يف  ويت�سبب  احليوية 

اإىل اأع�ساء اجل�سم احليوية، كما اأن االأدرينالني م�سوؤول عن اإفراز 

وبذلك  بالطاقة،  عاليا  �سعورا  االإن�سان  متنح  بن�سبة  االإيبينفرين 

ي�سهم يف االإح�سا�ض بال�سعادة واحلما�سة وال�سغف كما ي�سهم كل من 

الفينيل اإيثيل اأمني والغريلني يف نف�ض الغر�ض.

اجلهاز  يف  وينتج  ال�سعادة  هرمونات  اأه��م  ال�سريوتونني  ويعد 

ليلعب  اله�سمي  للجهاز  الكرومافينية  واخلاليا  املركزي  الع�سبي 

النف�سية  والطماأنينة  املزاجية  االإن�سان  حالة  تنظيم  فعاال يف  دورا 

والثقة بالنف�ض والرغبة اجلن�سية، وبذلك ي�ستحق ال�سريوتونني لقب 

هورمون ال�سعادة وال�سرور.

االأن��ا  على  وبالتغلب  بالعطاء  ال��ه��رم��ون  ه��ذا  اإف����راز  وي����زداد 

وباالنخراط يف اأن�سطة تعزز ال�سعور بالثقة بالنف�ض واحرتام الذات، 

وبامل�ساركة يف االأعمال اخلريية.

م�ستواه يف حاالت  ويرتفع  اإك�سري احلياة  االأندروفني  يعد  اأي�سا 

وطماأنينة  بال�سكينة  االإح�سا�ض  االإن�سان  فيعطي  والتقوى  الر�سا 

مبمار�سة  االأن��دروف��ني  اإف��راز  ي��زداد  كما  بال�سعادة.  في�سعر  القلب 

هرمونات  من  الدوبامني  يعد  كما  النف�ض.  عن  والرتويح  الريا�سة 

اأو  اإيجابية،  اإفرازه عندما يحقق االإن�سان اأهدافا  ال�سعادة وين�سط 

عندما ينال التقدير املنا�سب لذا ي�سمى هرمون االإجناز، لذلك تعد 

الكلمة الطيبة والتكرمي والثناء على االأ�سحاب واالأوالد واالأهل من 

م�سببات ال�سعادة لزيادة اإفراز الدوبامني.

هرمون  وه��و  االأوك�سيتو�سني  ال�سعادة  هرمونات  اىل  اأ���س��ف 

احلميمية واحلب والعطف، ويتم اإفرازه عندما نقرتب من بع�سنا 

نح�سن  عندما  كذلك  بعد،  عن  ولو  العناق  اأو  بامل�سافحة  البع�ض 

مركبات  اجل�سم  يفرز  كما  االأط��ف��ال.  خا�سة  اأ�سحابنا  اأو  اأهلنا 

الهندي،  القنب  مبركبات  �سبيهة  وهي  الداخلية  ال�كانابينويدات 

طبيعي  ب�سكل  الع�سبي  اجلهاز  يفرزها  كيميائية  مركبات  وه��ي 

باملخ لتعمل كمو�سالت ع�سبية من خالل التاأثري على امل�ستقبالت 

الهناء  مركبات  عليها  ويطلق  الكانابينويد،  ملنظومة  الع�سبية 

وال�سرور الإ�سهامها يف حتريك م�ساعر ال�سعادة الداخلية، حيث اإن 

الكانابينويد ت�سبب م�ساعر البهجة ال�سديدة التي يعرب عنها الب�سر 

عند حلظات االنت�سار وحتقيق االأهداف.

كما يفرز اجل�سم كوابح طبيعية مل�ساعر القلق والتوتر واالرتباك 

تعرف با�سم »حم�ض اأمينوبيوترييك GABA« والذي يعمل تلقائيا 

على تهدئة اخلاليا الع�سبية عند التوتر لتعود اإىل ال�سعور بال�سكينة 

والطماأنينة، وميكن زيادة اإفراز GABA مبمار�سة متارين اليوغا 

والتاأمل واال�سرتخاء.

املياه  و�سرب  املتوازن  الغذاء  بتناول  ال�سحي  احلياة  ويعد منط 

وتنظيم �ساعات النوم واتباع قواعد ال�سحة العامة والتعر�ض ل�سوء 

الرومي  الديك  وحل��م  والبي�ض  الكربوهيدرات  وتناول  ال�سم�ض، 

اإنتاج  والدواجن واالأجبان واملك�سرات واحلبوب واملوز من معززات 

هرمونات ال�سعادة.

وا�ستن�ساق  املعدنية  واالأم��الح  املركب«  »ب  فيتامني  تناول  اأي�سا 

والنعناع  والربدقو�ض  والقرنفل  ال��ورد  زيت  مثل  العطرية  الزيوت 

هرمونات  م��ع��ززات  م��ن  وال��الف��ن��در  والليمون  وال��ك��اف��ور  وال�سمر 

ال�سعادة. كما توجد عالجات ت�ساعد على تعزيز هرمونات ال�سعادة 

ولكن لها تاأثريات خطرية وقد يدمنها االإن�سان.

وتعد ممار�سة الريا�سة من املعززات القوية الإفراز االأندروفني، 

الدوبامني،  لتن�سيط  ���س��روري  االإجن���ازات  بع�ض  حتقيق  اأن  كما 

على  والعطف  ال�سريوتونني،  اإف��راز  لتعزيز  مهمة  الغري  وم�ساعدة 

االآخرين يح�سن اإفراز االأوك�سيتو�سني، وفى اأداء ال�سلوات كل ذلك 

كذلك  اخل�سوع،  اإذا حتقق  وحميمية  وعطاء  واإجن��از  ريا�سة  الأنها 

التاأمل واالإنفاق وتالوة القراآن واالأذكار والدعاء واال�ستغفار.

وتقل  بال�سكينة  ال�سعور  ي���زداد  ال�سعادة  هرمونات  وبتعزيز 

االإ�سابة  فتقل  واحل���زن،  اخل��وف  ت�سبب  التي  التوتر  هرمونات 

اإن احلزن واخلوف  النف�سية والقلبية واجل�سدية، حيث  باالأمرا�ض 

ميثالن %90 من اأ�سباب االإ�سابة باالأمرا�ض.

ُل  تَتَنَزَّ ا�ْستََقاُموا  ثُمَّ   
ُ َّ
اهلل َربُّنَا  َقالُوا  الَِّذيَن  {اإِنَّ  تعاىل  اهلل  قال 

ُكنتُْم  الَِّتي  نَِّة  ِباجْلَ بْ�ِسُروا 
َ
َواأ َزنُوا  حَتْ َواَل  تََخاُفوا  الَّ 

َ
اأ امْلاََلِئَكُة  َعلَيِْهُم 

تُوَعُدوَن}.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
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أ. د. جمال الدين هريسه

التعليم وقمة العشرين في ظل ريادة المملكة

صناعة السعادة

شر البلية ما يضحك



»القاتل الصامت«
يطلق على مر�ض ال�صكري م�صمى »القاتل ال�صامت«، فما هو مر�ض 

ال�صكري، وما اأعرا�صه، وكيف ن�صاب به، وما هي اأنواعه!

الأ�صا�صية عن هذا املر�ض، والتي  املعلومات  النا�ض يجهلون  كثري من 

منها قوة انت�صاره، وخا�صة يف مملكتنا؛ اإذ اأنه ل يكاد يخلو بيت من �صخ�ض 

البنكريا�ض  ي�صيب  ال�صكري هو مر�ض  داء  املزمن.  املر�ض  بهذا  م�صاب 

قليال  تختلف  فقد  اأعرا�صه  اأما  الإن�صولني.  اإنتاج  عن  عاجزة  ويجعلها 

من �صخ�ض اإىل اآخر، ولكن اأبرزها: العط�ض ال�صديد، فقدان الوزن غري 

املربر، الإعياء، وتغيم الروؤية. ينق�صم ال�صكري اإىل نوعني رئي�صيني: النوع 

اأ�صبابه  الأول، والنوع الثاين، وفيما يتعلق ب�صبب الإ�صابة، فالنوع الأول 

غري معروفة بدقة، بينما النوع الثاين �صببه ال�صمنة املفرطة. وفقا لآخر 

اإح�صائية للم�صابني بال�صكري يف اململكة اأجريت عام 2016م، »بلغ عدد 

امل�صابني 3،8 مليون حالة، اأي ما يعادل تقريًبا %20 من �صكان اململكة، 

فيما بلغ عدد حالت الوفاة املرتبطة باملر�ض 23،420 حالة وفاة«، وحتتل 

اململكة املركز اخلام�ض عاملًيا من حيث عدد امل�صابني بال�صكري! لذلك 

من ال�صروري زيادة التوعية بهذا املر�ض. ي�صمى بالقاتل ال�صامت؛ لأنه 

يفتك باجل�صم بهدوء و�صمت، »ويف اإح�صائية جلامعة ليدز الربيطانية، 

 50% تزيد  القلبية  بالنوبات  ال�صكري  اإ�صابة مري�ض  اأن فر�صة  وجدوا 

عن الإن�صان الطبيعي«، ويقال اإن مر�ض ال�صكري يقلل من متو�صط عمر 

ال�صخ�ض من 5 اإىل 10 �صنوات ونوؤمن اأن الأعمار مقّدرة من عند اهلل.

ختاًما، كتبت عن هذا املو�صوع؛ لأين اأ�صبت بال�صكري »النوع الأول« 

قبل اأعوام وهلل احلمد من قبل ومن بعد، لكن ما اأ�صابني بالده�صة هو 

قلة وعي النا�ض بهذا املر�ض رغم انت�صاره ال�صديد يف بلدنا، فراأيت اأننا 

بحاجة ما�صة لزيادة الوعي ب�صاأن هذا املر�ض؛ لذلك قررت الكتابة عنه. 

عمر املطريي 

ال�صنة الأوىل امل�صرتكة - م�صار علمي

التسويق الريادي للشركات الناشئة
الركائز  من  يُعد  اإذ  الت�صويق،  اأهمية  اجلميع  على  يخفى  يكاد  ل 

تتوق  حيث  النا�صئة؛  ال�صركات  �صيما يف  ل  �صركة  اأي  لنجاح  الأ�صا�صية 

امل�صاريع وال�صركات اإلنا�صئة اإىل متييز نف�صها عن نظرياتها من ال�صركات 

�صوق  يف  تواجدها  وا�صتدامة  ا�صتمراريتها  ل�صمان  والبتكار؛  بالإبداع 

حتتدم فيه املناف�صة وتتغري فيه قواعد اللعب با�صتمرار.

وقد �صهدنا يف العقود الأخرية تطور وتنامي منظومة امل�صاريع وال�صركات 

النا�صئة ب�صكل مت�صارع، حيث باتت الدول تت�صابق لدعم امل�صاريع النا�صئة 

وا�صتقطابها من خالل تاأ�صي�ض حا�صنات تعمل على متكينها وتقدمي الدعم 

والتوجيه الالزم لها وم�صاعدتها يف تخطي خمتلف التحديات واملعوقات. 

النا�صئة واحتدام املناف�صة بينها،  ويف خ�صم منو وتطّور عامل ال�صركات 

�صمن  جاء  والذي  الريادي«  »الت�صويق  م�صطلح  الأخرية  الآونة  يف  ن�صاأ 

عمليات التفاعل والتمازج بني الت�صويق والريادة ليعزز من �صهولة حتديد 

وو�صول ال�صركات النا�صئة اإىل جمهورها امل�صتهدف واإيجاد اأ�صواق جديدة 

ت�صويقية  ممار�صات  با�صتخدام  للت�صويق  التقليدي  الإطار  من  واخلروج 

ريادية تعتمد على البتكار باإ�صافة قيمة اأكرب للمنتج اأو اخلدمة اأو خلق 

اأ�صواق جديدة، وحتمل املخاطر وحتقيق ال�صتفادة الق�صوى من املوارد 

ال�صوق قبل الطلب، والرتكيز  املحدودة، وال�صتباقية يف معرفة حاجات 

على بناء عالقات قوية ودائمة مع العمالء كما ي�صكل تطبيقه اأهمية كربى 

لل�صركات التي لتزال يف مراحل تطورها الأوىل.

ويعتمد الت�صويق الريادي على الإبداع وتعزيز امليزة التناف�صية لتحقيق 

مثل  مكلفة؛  غري  ت�صويقية  اأ�صاليب  وا�صتخدام  للعمالء  م�صافة  قيمة 

التقليدي،  غري  املفاجاأة  عن�صر  على  يعتمد  ال��ذي  الإب��داع��ي  الت�صويق 

خدمات  اأو  منتجات  لرتويج  الإنرتنت  با�صتخدام  الفريو�صي  والت�صويق 

والت�صويق  الر�صالة،  ن�صر  يف  املتلقي  اجلمهور  على  والعتماد  معينة 

الإلكرتوين وغريها من ال�صرتاتيجيات.

مها احلربي 

�صركة وادي الريا�ض 

17 7الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

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

حتقيق  اإىل  اجلميع  ي�صعى 

وتكييف  امل�صتطاع  قدر  الكمال 

لتحقيق  وق���درات���ه  اإم��ك��ان��ي��ت��ة 

حياتة  جوانب  كافة  يف  اأهدافة 

العملية. ومنها 

يحقق   اأن  مي��ك��ن  ل  وال��ف��رد 

ي��غ��ري  م���ا مل  الأه�������داف  ت��ل��ك 

���ص��ل��وب ت��ف��ك��ريه،  وي��ط��ور م��ن اأ

وال��ت��ط��وي��ر م�����ص��ط��ل��ح م��ت��داول 

ع��ل��ى ك��اف��ة الأ����ص���ع���دة وال��ك��ل 

هم  فقط  قلة  ولكن  به،  ينادي 

املعنى  اإدراك  ا�صتطاعوا  م��ن 

وممار�صته  للتطوير  احلقيقي 

وفعالية. بذكاء  وتطبيقه 

يجب  الأفكار  تطوير  عملية  جناح  ول�صمان 

الأفكار  فى  التغيري  يكون  اأن  على  احلر�ض 

م���ت���درج���اً م����ن ح���ي���ث ال��ع��م��ق 

مدرو�صة  ت��ك��ون  واأن  وال��زم��ن، 

اإىل  القفز  وعدم  فائقة،  بعناية 

تفوق قدراتك وموؤهالتك  اأفكار 

التطوير. عملية  لتنتك�ض  حتى 

وه������ن������اك جم����م����وع����ة م��ن 

مراعاتها  يجب  التى  العوامل 

للو�صول  العتبار  فى  واأخذها 

الفكري  التطوير  م�صتوى  اإىل 

امل����رغ����وب ب����ه، م��ن��ه��ا م��ع��رف��ة 

وكيفية  وال�صعف  القوة  نقاط 

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  م��ع��اجل��ت��ه��ا، 

ت�����ص��خ��ي�����ض ال���و����ص���ع ال���راه���ن 

الرئي�صة  امل�صكلة  وحت��دي��د  التطوير،  ملنهج 

اإىل  ت�صبو  الذي  امل�صتوى  واإدراك  للتطوير، 

اإليه. الو�صول 

ل���ي���ك جم��م��وع��ة من  اإ ف���ك���ارك  اأ ول��ت��ط��وي��ر 

ئح: لن�صا ا

اأفكارك  تطوير  عملية  اأول حدد هدفك يف 

الزمنية  الفرتة  وحدد  وواقعي،  وا�صح  ب�صكل 

الأفكار. لتغيري  الالزمة 

خ��ارج  التفكري  طريقة  على  اعتمد  ثانيا 

والبتكار  التخيل  اإىل  واقفز  املعتادة،  امليول 

بداع. والإ

لتوليد  اأفكارك  بني  الربط  على  د  تعوَّ ثالثا 

مبدعة. جديدة  اأفكار 

اأفراد  مع  جيدة  عالقات  ببناء  بادر  رابعا 

يخلق  �صوف  ذلك  لأن  خمتلفة  قطاعات  من 

اأو�صع. تفكري  طرق  لك 

ق��ل��م م��ع حم��ي��ط��ك، واع��ل��م اأن  خ��ام�����ص��ا ت��اأ

كل  ه��دف  ال�صخ�صية  وتنمية  الفكر  تطوير 

طموح. فرد 

الذي  الأ�صا�صي  البناء  هي  الرتبية  تعترب 

وموؤثرة  كبرية  اأهمية  وللرتبية  الطفل،  يتلقاه 

الأثر عل  وقد ميتد هذا  بناء،  الأ �صخ�صية  يف 

البعيد. املدى 

على  نوعية  نقلة  واأ�صاليبها  الرتبية  وحتدث 

والجتماعية  والنف�صية  اجل�صمية  اجلوانب 

الجتماعية  التن�صئة  ث��ر  ت��وؤ وق��د  والعقلية، 

ثقته  عل  الوالدين  من  الطفل  يتلقاها  التي 

التي  امل��واق��ف��والأح��داث  م��ع  وتعامله  بنف�صه 

واملجتمع  لذاته  نظرته  عل  وكذلك  بها،  مير 

التوافق  اإىل  ه��ذا  وي��وؤدي  فيه،  يعي�ض  ال��ذي 

التوافق. �صوء  اأو  النف�صي 

الطفل باحلب  الذي ميالأ  الأ�صري  اإن اجلو 

ال���ص��ت��ق��رار  اإىل  ي����وؤدي  وال�����ص��الم  وال��ع��ط��ف 

ويجعله  النف�صي 

ومع  نف�صه  مع  ويتوافق  �صليما  منوا  ينمو 

على  وي�صاعده  حوله  يعي�ض  ال��ذي  املجتمع 

واملجتمع  اأ�صرته  جتاه  اإيجابي  اجت��اه  تكوين 

حوله. من 

خ�صومات  ���ص��ري  الأ اجل��و  ���ص��اد  اإذا  اأم���ا 

فاإن  م�صتمرة  والدية  وخالفات  وم�صاحانات 

بها  ويوؤدي  الفرد  �صخ�صية  على  ينعك�ض  ذلك 

نف�صية،  وا�صطرابات  داخلية  �صراعات  اإىل 

الفرد  تقدير  على  كذلك  ينعك�ض  �صك  وب��ال 

عدم  اإىل  وي��وؤدي  حوله  من  والآخ��ري��ن  لذاته 

�صلوكية  اأمن��اط  واإىل  النفعايل  ال�صتقرار 

نانية  والأ والعداونية  الغرية  مثل  �صوية  غري 

العاطفي. وال�صح 

بئية  ت��وف��ري  ال��وال��دي��ن  ع��ل��ى  ينبغي  ل��ذل��ك 

هما  ال��وال��دي��ن  اأن  باعتبار  منا�صبة  ���ص��ري��ة  اأ

يف  الأ�صا�صي  امل�صدر 

ب������ن������اء ����ص���واء  حت���ق���ي���ق م���ت���ط���ل���ب���ات الأ

اأو  النف�صية  اأو  الف�صيولوجية 

الجتماعية. اأو  العقلية 

واعيني  ال��وال��دان  ك��ان  كلما 

اإىل  ذلك  اأدى  املتطلبات  بتلك 

����ص���ري م��ل��يء ب��ال�����ص��ع��ادة  ج��و اأ

النف�صية،  وال�صحة  وال�صتقرار 

������ص�����رة ت���ت���م���ت���ع ب��ن��ه��ج  وك�����ل اأ

اأو  �صلبيا  ث��ر  ي��وؤ م��ع��ني  ت��رب��وي 

بناء  الأ �صخ�صية  على  اإيجابيا 

النف�صي. وا�صتقرارهم 

ذل��ك ال��ن��ه��ج ال��رتب��وي ال��ذي 

����ص���رة ي��ع��ت��م��د  مت��ت��ع ب���ه ك���ل اأ

واملبادئ  والقيم  الثقافة  على 

�صك  بال  وهو  �صرة،  اأ كل  عليها  تربت  التي 

لآخر،  جمتمع  ومن  لأخرى  �صرة  اأ من  يختلف 

والجتماعي  الق��ت�����ص��ادي  امل�صتوى  ح�صب 

يحتلها  التي  الجتماعية  واملكانة  والتعليمي 

اإىل  ي����وؤدي  ب����دوره  وال����ذي  م،  الأ و  اأ الأب 

و  اأ ب��ن��اء  والأ الوالدين  بني  الأ�صري  التوافق 

. لعك�ض ا

قبل  م��ن  املتبعة  اخل��اط��ئ��ة  ���ص��ال��ي��ب  الأ م��ن 

�صخ�صية  على  �صلبيا  توؤثر  والتي  الوالدين 

وا�صتقرارهم؛ جلوء  النف�صي  وتوافقهم  بناء  الأ

الإهمال  اأ�صلوب  اإىل  والأمهات  ب��اء  الآ بع�ض 

وهما  والتحكم،  الق�صوة  اأ�صلوب  اأو  والنبذ، 

بناء  الأ �صعور  اإىل  يوؤديان  خاطئان  اأ�صلوبان 

الواجبات  اأداء  على  ال��ق��درة  وع��دم  بالعجز 

كما  ال��ي��وم��ي��ة،  ن�����ص��ط��ة  والأ وامل�����ص��وؤول��ي��ات 

وال�صتقاللية،  املبادرة  روح  لإ�صعاف  يوؤديان 

وال���ه���روب م��ن امل��ن��زل وال��ب��ح��ث ع��ن رف��ق��اء 

اإىل  واأحيانا  املمنوعات،  اإىل  والجتاه  ال�صوء 

بالآخرين. املبالة  وعدم  العدائية 

���ص��ال��ي��ب اخل��اط��ئ��ة  وم���ن الأ

حيث  ال��زائ��دة  احلماية  اأي�صا 

على  �صلبية  ث����ار  اآ اإىل  ت����وؤدي 

ب�����ن�����اء م��ث��ل  ����ص���خ�������ص���ي���ات الأ

والعتماد  ال�صخ�صية  �صعف 

ع���ل���ى الآخ����ري����ن وان��خ��ف��ا���ض 

والعزلة  ال��درا���ص��ي  التح�صيل 

�صلبية  واجتاهات  والنطوائية، 

واللجوء  ���ص��رت��ه  واأ نف�صه  نحو 

الدفاعية  النف�صية  احليل  اإىل 

والنكو�ض،  وال��ك��ذب  كالتربير 

على  واخلداع  والكذب  والتمرد 

احل�صول  �صبيل  يف  ال��وال��دي��ن 

يريده. ما  على 

ي��ج��اد  اإ ال��وال��دي��ن  ع��ل��ى  ينبغي  ك��ل��ه  ل��ذل��ك 

والن�صباط،  احلرية  بني  وا�صح  اأ�صري  نظام 

ي��ع��رف كل  واأن  ث��رون،  وي��وؤ ب��ن��اء  الأ ب��ه  ث��ر  ي��ت��اأ

وكذلك  الأ�صرة،  داخل  ودوره  م�صوؤوليته  اأب 

وقتها  توزع  وان  دورها  تعرف  اأن  عليها  الأم 

البيت  جتاه  م�صوؤوليتها  م�صتوى  على  وتنظمه 

الأخ��رى  متطلباتها  ا�صتيفاء  اأو  ب��ن��اء  الأ اأو 

الأقارب. وزيارة  كاخلروج 

اإىل  يوؤدي  الوا�صح  الأ�صري  النظام  ختاماً، 

الأ�صري،  وال�صتقرار  النف�صية  ال�صحة  تعزيز 

�صحتهم  وع��ل��ى  ب��ن��اء  الأ على  ذل��ك  وينعك�ض 

على  واعتمادا  جراأة  اأكرث  ويجعلهم  النف�صية 

وحب  والإبداع  الإجناز  نحو  وتطلعاً  النف�ض، 

معهم. والتعاطف  النا�ض 

النف�ض علم  ق�صم   - الرتبية  كلية 

و�صعاف  لل�صم  العايل  التعليم  برنامج 

ل�صمع ا

أهمية تطوير األفكار 

األساليب الوالدية تجاه األبناء

أ. د. عالء السرابي

خالد الحميضي



م��ت��اب��ع��ة: ت��ي��م��اء ال�����ض��ف��ي��ان – 

الغيث يا�ضمني 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��رك��ز  ن��ظ��م 

مع  الوطني بال�ضراكة  ل��ل��ح��وار 

جم��ل�����س ���ض��ب��اب اجل�����وف ل��ق��اًء 

»زووم«  من�ضة  ع��ر  اف��را���ض��ي��اً 

حت���ت ���ض��ع��ار »دي���وان���ي���ة ح����وار« 

اللقاءات  من  �ضل�ضلة  �ضمن  وذلك 

تفعيل  ت�ضتهدف  التي  الأ�ضبوعية 

مواقع  يف  الفعال  احلوار  اأ�ضاليب 

خالل  ومت  الجتماعي،  التوا�ضل 

ال���ل���ق���اء ا���ض��ت�����ض��اف��ة ن��خ��ب��ة م��ن 

الوطنية  وال���رم���وز  الأك��ادمي��ي��ني 

الإعالم،  جمال  يف  واملتخ�ض�ضني 

العنزي  دبكل  علي  الدكتور  منهم 

رئ��ي�����س ق�����ض��م الإع������الم وع�����ض��و 

والدكتور  �ضابقا،  ال�ضورى  جمل�س 

اأ�ضتاذ  العناد  حمود  عبدالرحمن 

جمل�س  وع�ضو  امل�ضارك  الإع��الم 

ال�������ض���ورى ���ض��اب��ق��ا، وال���دك���ت���ورة 

���ض��ل��ط��ان��ة ع��ب��دامل�����ض��ل��ح ال��ب��دي��وي 

اأ.  ب��اإدارة  ال�ضورى،  جمل�س  ع�ضو 

رئي�س  النبط  �ضعود  عبدالعزيز 

الثقايف. الأدبي  نادي اجلوف 

الأهداف اأهم 

عبدالعزيز  الأ�ضتاذ  ا�ضتعر�س 

اأب���رز  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  ال��ن��ب��ط يف 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه احل��وار 

التوا�ضل  م��واق��ع  يف  الف��را���ض��ي 

الج����ت����م����اع����ي، 

واأه��م��ي��ة حت��دي��د 

امل������������ه������������ارات 

وال���������ض����واب����ط، 

اإىل  اإ������ض�����اف�����ة 

ال���ن���خ���ب  دور 

الأك�������ادمي�������ي�������ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

ت��ع��زي��ز ال���وح���دة 

ال�������وط�������ن�������ي�������ة 

احلوار  ومهارات 

ال����راق����ي، وذل���ك 

مب�����ا ي���ت���ف���ق م��ع 

اأخ�������الق�������ي�������ات 

احلوار  و�ضوابط 

و������ض�����ائ�����ل  يف 

التوا�ضل.

والنفالت احلرية  بني 

ا���ض��ت��ف��ت��ح ال���ل���ق���اء ال���دك���ت���ور 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ن��اد م��ع��رب��اً عن 

ل��ق��اءات  ب��امل�����ض��ارك��ة يف  ام��ت��ن��ان��ه 

ممار�ضات  على  ومعلقاً  امل��رك��ز، 

التوا�ضل،  �ضبكات  على  اجلمهور 

وا����ض���ف���اً اإي���اه���ا ب��اأن��ه��ا ال�����ض��غ��ل 

حديثه  يف  فا�ضاًل  لهم،  ال�ضاغل 

والنفالت،  احلرية  مفهومي  بني 

يف  احلرية  �ضقف  ارتفاع  ومنتقدا 

لدرجة  التوا�ضل  �ضبكات  بع�س 

على  ب��ه��ا،  �ضقف  ي��وج��د  ي��ك��اد  ل 

من  ذلك  عن  نتج  وما  قوله،  حد 

موؤ�ض�ضات  على  وجتا�ضر  انفالت 

ال���دول���ة خ��ا���ض��ة خ���الل ���ض��ن��وات 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��رب��ي،  ال��رب��ي��ع 

وت��داول  امل�ضاركة  يف  ال�ضطحية 

ال�ضائعات والأخبار غري الدقيقة.

الأجيال �ضراع 

����ض���ي���اق  ويف 

م���ت�������ض���ل، ح���ذر 

ال��دك��ت��ور ال��ع��ن��اد 

»موت  مفهوم  من 

ما  اأو  ال��ن��خ��ب��ة« 

ي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه��م 

ق��������ادة ال���������راأي، 

نواجت  اأه��م  كاأحد 

دمي����وق����راط����ي����ة 

ال�������ث�������ق�������اف�������ة 

والت���������������ض�������ال، 

حت��ول  اإىل  لف��ت��اً 

اجت������اه ال��ث��ق��اف��ة 

والت���������ض����ال م��ن 

التقليدي  ال�ضكل 

ال����راأ�����ض����ي ع��ر 

الأفقي،  املجتمع  اإىل  الراأي  قادة 

ال�ضراع  مظاهر  اأبرز  م�ضتعر�ضا 

غ��ري امل��رئ��ي، واخ��ت��الف وج��ه��ات 

ال��ن��ظ��ر ب��ني الأج���ي���ال، وم��ا اأت��ب��ع 

ذل���ك م���ن م��ظ��اه��ر جت��ا���ض��ر من 

الثوابت  على  اجلديد  اجليل  قبل 

وال���ق���واع���د ال���دي���ن���ي���ة، وال��ق��ي��م 

والأخالقية،  والفكرية  ال�ضيا�ضية 

الفرا�ضي«. »العامل  اأ�ضماه  فيما 

النخبة دور 

ط��ب��ق  اأك���ادمي���ي���ة،  ي�����ة  روؤ ويف 

تف�ضل  م��ا  ك��ل  ال��ع��ن��اد  ال��دك��ت��ور 

ب���ذك���ره ع���ل���ى ن���ظ���ري���ة »دوام�����ة 

ال�����ض��م��ت«، م��و���ض��ح��اً م��ف��ه��وم��ه 

العربي،  الت�����ض��ايل  ال��واق��ع  على 

ال�����راأي  ����ض���ي���ادة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 

وال��روؤي��ة  للقيادة  وال��داع��م  امل��وؤي��د 

اإيجابيات  اأهم  اأ�ضبح من  والتطور 

ه���ذا امل��ف��ه��وم، مم��ث��اًل ع��ل��ى ذل��ك 

يف  امل��وج��ه��ة  الإع��الم��ي��ة  باحلملة 

ق��م��ه ال��ع�����ض��ري��ن، وال��ت��ي اأج���رت 

ال�ضمت. على  امل�ضككني 

الإعالم قوة 

م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور 

اآخ���ر  ال���ع���ن���زي يف حم����ور  ع��ل��ي 

معتراً  الإع��الم  قوة  عن  للحديث 

موؤكداً  ال��دول،  لقوة  مقيا�ضاً  اإي��اه 

ق��رن  ه���و  ال��ع�����ض��ري��ن  ال���ق���رن  اأن 

اأحد  بو�ضف  م�ضت�ضهداً  الإعالم، 

 »CNN« ق���ن���اة  يف  امل��را���ض��ل��ني 

للمعارك  امل��ح��رك  ب��اأن��ه  ل��الإع��الم 

ال�ضهرية  مبقولته  العام،  وال��راأي 

»يف الوليات املتحدة الأمريكية ل 

ما  بقدر  النووي،  لل�ضالح  نحتاج 

عقول  على  ال�ضيطرة  اإىل  نحتاج 

ال�ضعوب«.

واأدلة اإح�ضائيات 

ولتو�ضيح ما �ضبق، دلل الدكتور 

ال�ضبكات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ن��زي 

ال��رق��م��ي��ة ب��اإح�����ض��ائ��ي��ات ه��ي��ئ��ة 

ال�ضطناعي عن  والذكاء  البيانات 

التي  الإلكرونية  الهجمات  عدد 

انعقاد  اأثناء  اململكة  لها  ت�ضدت 

املليونني  يفوق  مبا  الع�ضرين  قمة 

م�ضيفاً  هجمة،  املليون  ون�ضف 

ع��ل��ى ذل����ك ال���ت���واج���د امل�����ض��ت��م��ر 

ترامب  دونالد  الأمريكي  للرئي�س 

والإدلء  التوا�ضل،  �ضبكات  على 

الر�ضمي  ح�ضابه  ع��ر  بت�ضاريح 

بذلك  لينهي  توتري،  من�ضة  على 

التقليدي. بالإعالم  ي�ضمى  ما 

ال�ضتخدام معدلت 

اأ����ض���ار  ال�������ض���ي���اق،  ذات  ويف 

تفوق  اإىل  العنزي  علي  الدكتور 

ال��ع��رب��ي��ة على  ال����دول  ع���دد م��ن 

معدلت  املتقدمة يف  الدول  بع�س 

عن  يزيد  مبا  الإنرنت  ا�ضتخدام 

����ض���اع���ة ون�����ض��ف 

ي�����وم�����ي�����ا ب���ح���د 

اأدن���������ى، وخ�������س 

متو�ضط  ب��ال��ذك��ر 

يف  الت�ضفح  م��دة 

العربية  امل��م��ل��ك��ة 

ال�����������ض�����ع�����ودي�����ة 

مب���ا ي��ب��ل��غ اأرب����ع 

و14  �����ض����اع����ات 

دق���ي���ق���ة ي���وم���ي���اً، 

وه������و م�����ا مي��ث��ل 

اأع���ل���ى ن�����ض��ب��ة يف 

ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، 

الوقت  يف  م�ضرياً 

تعاظم  اإىل  ذات��ه 

التوا�ضل  اأهمية 

العربية  ال���دول  يف  الج��ت��م��اع��ي 

ك���اأح���د اأمن�����اط احل���ي���اة ال��ع��ام��ة 

وق����ال:  امل���ع���ا����ض���رة،  يف احل���ي���اه 

ح��دي��ن  ذو  ���ض��الح  الع����الم  »اإن 

حكومات  ي�ضقط  اأن  وبا�ضتطاعته 

�ضعوب«. ويدمر 

التوعية اأهمية 

ح����واره  ال��ع��ن��زي  د.  واخ��ت��ت��م 

م�������ض���دداً ع��ل��ى وج�����وب ت��وع��ي��ة 

ال�����ض��ب��اب ب���دور الإع����الم، وم��دى 

اأو  الإي���ج���اب���ي���ة  و���ض��ائ��ل��ه  ت���اأث���ري 

اأو  بناء  اأداة  باعتبارها  ال�ضلبية 

ه����دم، وك��ي��ف��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام ه��ذه 

و�ضالمة  اأم���ن  حلماية  ال��و���ض��ائ��ل 

ذل��ك  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  امل��ج��ت��م��ع، 

هذه  مثل  بتنظيم  اإل  ي��ت��اأت��ي  ل��ن 

واجلامعات،  املدار�س  الندوات يف 

ال�ضتخدام  ثقافة  ن�ضر  اأج��ل  من 

وتنمية  ال��و���ض��ائ��ل  ل��ه��ذه  الأم��ث��ل 

الوطني. ال�ضعور 

الرقابة �ضعوبة 

اللقاء  اختتمت 

�ضلطانة  الدكتورة 

مبحور  ال��ب��دي��وي 

ع���ن اأخ���الق���ي���ات 

احلوار  و�ضوابط 

و������ض�����ائ�����ل  يف 

ال������ت������وا�������ض������ل، 

م�������ض���ت���ع���ر����ض���ة 

الرقابة  �ضعوبات 

املمار�ضات  على 

ب������ه������ا، وم���ن���ه���ا 

ت���خ���ف���ي اأغ����ل����ب 

م�����ض��ت��خ��دم��ي��ه��ا 

خ��ل��ف م��ع��ل��وم��ات 

وه����م����ي����ة وغ����ري 

دوره���ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وا���ض��ح��ة، 

ت��ك��ت��الت وجت��م��ع��ات من  يف خ��ل��ق 

الأف�����راد ي��ت��ح��اورون وي��ت��ب��ادل��ون 

ال�ضيطرة  ي�ضعب  مب��ا  الأف��ك��ار، 

من  بينهم  ت��داول��ه  ي��ت��م  م��ا  ع��ل��ى 

حوارات.

و�ضوابط اأخالقيات 

وت��اب��ع��ت ال���دك���ت���ورة ال��ب��دي��وي 

ال�ضوابط  اإىل  بالإ�ضارة  حديثها 

والنظامية  والأخالقية  ال�ضرعية 

ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى  اأن  ي���ج���ب  ال���ت���ي 

و����ض���ائ���ل  ورواد  م�����ض��ت��خ��دم��و 

ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، م��وؤك��دة 

ت��ع��اىل يف  ���ض��رورة م��راق��ب��ة اهلل 

ب���الآداب  والل��ت��زام  ا�ضتخدامها 

ال��ع��ام��ة والأخ�����الق ال��رف��ي��ع��ة من 

���ض��دق واأم����ان����ة، والب���ت���ع���اد عن 

ولعن،  �ضب  من  البذيئة  اللفاظ 

وخلق  والإث��ارة  التحري�س  وجتنب 

ت���وج���ه مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع 

احل�ضد. ا�ضراتيجية  با�ضتخدام 

ول حتري�س ت�ضهري  ل 

ون��ا���ض��دت ال��دك��ت��ورة ال��ب��دي��وي 

و����ض���ائ���ل  ورواد  م�����ض��ت��خ��دم��ي 

ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي ب�����ض��رورة 

جت���ن���ب الإ�������ض������اءة وال��ت�����ض��ه��ري 

على  ال��ت��ح��ري�����س  اأو  ب��الآخ��ري��ن، 

للو�ضطية  بالمتثال  وطالبت  ذلك، 

والع���ت���دال وع���دم ال���ض��ت��خ��ف��اف 

اإىل  اإ�ضافة  ومكوناته،  باملجتمع 

اململكة  يف  بالأنظمة  التام  الوعي 

يف  والإ�ضهام  ال�ضعودية،  العربية 

الأمة ودعم وحدتها، ومنع  تثقيف 

»تعزيز  وقالت:  والنق�ضام.  الفتنة 

واأكدت  واجب«.  الوطنية  الوحدة 

القيادة  حر�س  طرحها  نهاية  يف 

التعبري  الر�ضيدة على حفظ حرية 

ب�ضوابط. ولكن 

املركز مبادرات 

اللقاء جاء �ضمن  اأن هذا  يذكر 

امل���ب���ادرات ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا م��رك��ز 

الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك 

ك��م�����ض��روع اأ���ض��ب��وع��ي م�����ض��ت��دام، 

خ�ضبة  اأ���ض��ب��وع��ي��ة  من�ضة  وه���ي 

ال�ضباب  ق�ضايا  لتناول  بابا  تفتح 

اآرائهم وقدراتهم،  واإبراز  احلالية، 

التطوع  قيم  تعزيز  يف  ي�ضهم  مبا 

احلوار،  ثقافة  وتر�ضيخ  والتعاون، 

الوطني. التالحم  قيم  واإ�ضاعة 

مركز الحوار الوطني يستعرض مهارات 
وضوابط الحوار الراقي في شبكات التواصل
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مب�شاركة اأكادمييني ورموز وطنية وحتت عنوان »ديوانية حوار«

د. العناد: 
بعض شبكات 
التواصل ال 

يوجد سقف بها 
ونتج عن ذلك 
انفالت وتجاسر 

وشائعات

د. البديوي: دعوة 
لاللتزام بالضوابط 
واألنظمة وتجنب 

التحريض 
واإلساءة 
والتشهير 
باآلخرين

د. العنزي: يجب توعية الشباب بدور اإلعالم ومدى تأثير وسائله باعتبارها أداة بناء أو هدم



عبداهلل  بن  حممد  بن  عبداهلل 

بجامعة  اأم��ن  م��راق��ب  ال�����س��دح��ان، 

الأمن  وح��دة  ورئي�س  �سعود،  امللك 

وخدمة  الدرا�سات  بكلية  وال�سالمة 

احلقوق  كلية  يف  وطالب  املجتمع، 

الثامن  امل�ستوى  ال�سيا�سية،  والعلوم 

للطموح  واقعياً  يعد منوذجاً  حالياً، 

والإ���س��رار وق��وة ال��ع��زمي��ة، وق��دوة 

بالعمل  ال��ت��ح��ق  ح��ي��ث  ل��الأج��ي��ال، 

اأم����ن« يف اجل��ام��ع��ة قبل  »ح��ار���س 

ع�سرين عاماً ومل يكن يحمل �سوى 

طموحه  لكن  الب��ت��دائ��ي«،  »م��وؤه��ل 

مكنته،  ع��زمي��ت��ه  وق���وة  واإ����س���راره 

اإكمال درا�سته  بعد توفيق اهلل، من 

احل�سول  ثم  والثانوية،  املتو�سطة 

وها  املجتمع،  كلية  من  دبلوم  على 

هو اليوم ي�ستعد لالحتفال بالتخرج 

على  واحل�����س��ول  احل��ق��وق  كلية  يف 

البكالوريو�س.. درجة 

بدايتك  البداية حدثنا عن  - يف 

يف اجلامعة؟

»مراقب  موظف  اأنا  يل  بالن�سبة 

جامعة  يف  وال�سالمة  بالأمن  اأم��ن« 

يف  بالعمل  التحقت  �سعود،  امللك 

حيث  ه����،   ١٤٢٢ ع���ام  اجل��ام��ع��ة 

موؤهل  اآن��ذاك  تعليمي  م�ستوى  كان 

درا�ستي  وا�سلت  ثم  ومن  ابتدائي، 

والثانوية،  املتو�سطة  امل��رح��ل��ة  يف 

وف�سله،  اهلل  بتوفيق  ح�سلت،  ثم 

املجتمع،  كلية  قانون يف  دبلوم  على 

ومن ثم اأكملت مرحلة الباكالوري�س 

يف  والآن  ال��ت��خ�����س�����س،  ن��ف�����س  يف 

امل�ستوى  على  اأم��ا  خريج،  م�ستوى 

اأمن  كحار�س  ب��داأت  فقد  الوظيفي 

اأعمل  ثم ترقيت اإىل م�سرف والآن 

رئي�س وحدة الأمن وال�سالمة بكلية 

وخ��دم��ة  التطبيقية  ال���درا����س���ات 

املجتمع.

على  وظيفتك  �ساعدتك  هل   -

كان  واأي��ه��م��ا  العك�س  اأم  ال��درا���س��ة 

الأولوية؟

ع����ام����اً   ١٨ خ�����دم�����ت  ل����ق����د 

ق��دوة  اأ���س��ب��ح  اأن  ب���الأم���ن واأردت 

والج���ت���ه���اد  اجل����د  يف  لأولدي 

وال��ط��م��وح وح���اف���زاً ل��ه��م، وه��ذا 

بالدرا�سة  للتحاقي  الأول  ال�سبب 

اأولدي  ب���اأن  علما  اجل��ام��ع��ة،  يف 

بال�سنة  الل��ت��ح��اق  ي��ري��دون  الآن 

اأكون  اأن  واأحببت  امل�سرتكة  الأوىل 

الثاين  وال�سبب  لهم،  مثال  خ��ر 

اأنني  باعتبار  التعلم  يف  مني  رغبة 

امللك  ج��ام��ع��ة  يف  نف�سي  وج���دت 

العريقة  اجل��ام��ع��ة  وه��ي  ���س��ع��ود، 

اأك��ون  اأن  فاأحببت  للعلوم  ومنبع 

مثال،  خر  واأمثلها  اأبنائها  اأح��د 

حت�����س��ن  ذل����ك  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

التعليمي. م�ستواي 

- هل اأنت من اخرتت التخ�س�س؟

ن���ع���م اأن������ا م����ن اخ������رتت ه���ذا 

لهذا  ح��ب��ي  وال�����س��ب��ب  التخ�س�س 

التي  القوية  وال��رغ��ب��ة  التخ�س�س 

اأوا�سل التعليم. جعلتني 

ح��دود  ل  طموحك  اأن  ي��ب��دو   -

له.. ماذا تنوي بعد التخرج؟

واأمتثل  كبر،  طموح  ل��دي  فعال 

من  العلم  »اط��ل��ب��وا  امل��اأث��ور  ال��ق��ول 

املهد اإىل اللحد«، ول اأذيع �سراً اإذا 

قلت اإن طموحي بعد احل�سول على 

موا�سلة  ه��و  البكالوريو�س  درج��ة 

يف  وال�ستمرار  العليا  ال��درا���س��ات 

هذا الطريق.

- حدثنا عن تعامل اأع�ساء هيئة 

التدري�س معك؟

�سنة   ٥٤ بلغ  ع��م��ري  اأن  بحكم 

واأنني اأكرب �سناً من بع�سهم، فاإنهم 

تعاملهم  اأن  واأج����د  ي��ح��رتم��ون��ن��ي 

قائم على احلب  ومع اجلميع  معي 

والتقدير والحرتام.

وال�سعوبات  العقبات  اأبرز  ما   -

التي واجهتك؟

رب  ت���ك���ون  اأن  ����س���يء  اأ���س��ع��ب 

اأ����س���رة وع��ن��دك اأط���ف���ال وم��وظ��ف 

ولو  �سعوبة  لوحدها  هذه  وطالب، 

اإىل  و�سلت  ملا  لظرويف  ا�ست�سلمت 

واإ�سراري  فطموحي  املرحلة،  هذه 

اهلل  ف�سل  بعد  اإرادت���ي، هي  وق��وة 

و�سلت  مل��ا  اأو�سلني  م��ا  وتوفيقه، 

اإليه، ولو خ�سعت لظرويف جلل�ست 

يف مكاين.

بن  التن�سيق  من  كيف متكنت   -

دوامك الدرا�سي والعمل؟

العمل  اأن  اع��ت��ب��اري  يف  و�سعت 

وقمت  �سيء،  كل  يف  الأ�سا�س  هو 

ج��دول  م��ع  العمل  ف��رتات  بتن�سيق 

اأن  املنا�سبة  بهذه  واأود  درا�ستي، 

وامل�سوؤولن  الإدارات  جميع  اأ�سكر 

الذين �ساعدوين وتعاونوا معي ويف 

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  مقدمتهم 

الدكتور عبداهلل ال�سقر.

- كلمة اأخرة؟

وال��ع��رف��ان  ال�سكر  واف���ر  اأق����دم 

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  ل�سعادة 

وكذلك  ال�سقر،  عبداهلل  الدكتور 

عام  مدير  قحل  مو�سى  لالأ�ستاذ 

قدموه  ما  على  والأم���ن،  ال�سالمة 

اأنا وزمالئي من تعليم  لنا من دعم 

ودورات تخدم العمل باجلامعة.

تقرير: د. هيفاء النوي�صر، د. ملى 

احلركان

الرتبية  ق�سم  ط��ال��ب��ات  نظمت 

له« كمعر�س فني  الفنية معر�س »�سِ

بهدف  بالكامل،  رق��م��ي  ط��اب��ع  ذي 

اجلرافيكية  الفنية  الأعمال  اإظهار 

ب�����س��ك��ل م��ب��ت��ك��ر وم��ت��ن��وع وم��ت��ع��دد 

الأ�ساليب التقنية اجلرافيكية.

فكرة املعر�ض

بزغت فكرة املعر�س بعد مالحظة 

اجلرافيكية  الفنية  املعار�س  ن��درة 

طالبات  با�سم  املقامة  املتخ�س�سة 

امللك  بجامعة  الفنية  الرتبية  ق�سم 

له« كمن�سة  �سعود، فاأتى معر�س »�سِ

على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  توا�سل 

جم��ه��ود ال��ط��ال��ب��ات واإم��ك��ان��ات��ه��ن 

الإبداعية اجلرافيكية، والتي تعك�س 

وبالتايل  الفنية  الرتبية  ق�سم  هوية 

هوية جامعة امللك �سعود.

اأهداف الربنامج

احلا�سب  مقررات  اأهداف  تتمثل 

ق�سم  يف  البكالوريو�س  برنامج  يف 

الفنية بجامعة امللك �سعود،  الرتبية 

ر�سوم  بربامج  الطالب  تعريف  يف 

وبرامج  ال�سور  ومعاجلة  احلا�سب 

ال��ن�����س��ر وت���دري���ب ال���ط���الب على 

بالأ�ساليب  اجلرافيكية  التطبيقات 

الأعمال  لت�سميم  املختلفة  الفنية 

وت�سميم  اجل��راف��ي��ك��ي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 

والإع��الن��ي��ة،  املكتبية  امل��ط��ب��وع��ات 

اإنتاجها،  يف  امل�ستخدمة  وال��ربام��ج 

الفنية  الرتبية  جمال  يف  وتوظفيها 

والت�سميم اجلرافيكي.

حتد كبري

الأه���داف،  ه��ذه  �سمولية  ورغ���م 

كان تدري�س املقررات العملية خالل 

جائحة كورونا حتدياً كبراً لتحقيق 

تلك  وخم��رج��ات  الق�سم  اأه����داف 

اجلهود  اآتت  اهلل  وبحمد  املقررات، 

املعر�س،  ه��ذا  يف  ك��ل��ه��ا 
ُ
اأ امل��ب��ذول��ة 

وكانت تلك اجلهود متتابعة ومكثفة 

الثغرات التي نواجهها  عرب معاجلة 

ب�سبب التعليم عن بعد عرب التوا�سل 

واملتابعة  ال��ط��ال��ب��ات  م��ع  امل�ستمر 

ودعمهن  وم�ساعدتهن  لهن  احلثيثة 

عرب املن�سات التعليمية.

اندماج احرتايف

وم�����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر ���س��خ�����س��ي��ة 

ك���اأ����س���ت���اذات مل���ق���ررات ت��دري�����س��ي��ة 

ور���س��وم  ب��اجل��راف��ي��ك  متخ�س�سة 

على  نحمل  اأن��ن��ا  ن���رى  احل��ا���س��ب، 

ع��ات��ق��ن��ا م�����س��وؤول��ي��ة ت��دع��ي��م خ��ربة 

ال���ط���ال���ب���ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة 

وحتقيق  اجل��راف��ي��ك��ي��ة،  ب��اخل��ربات 

الندماج بن الحرتاف اجلرافيكي 

فمن  الت�سكيلية،  الفنية  والتقنيات 

وهي  مقررات  ثالث  تدري�س  خالل 

الفنية، ور�سوم  الرتبية  احلا�سب يف 

يف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الآيل،  احل��ا���س��ب 

الرتكيز  كان  الإي�ساحي،  الت�سميم 

الت�سميم  جم����الت  ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 

اجلرافيكي ب�سكل متكامل للطالبات 

متنوعة  جت��رب��ة  الطالبة  واإك�����س��اب 

ت�ساعد يف جتديد الأفكار واملهارات 

املختلفة وفتح اآفاق متعددة للت�سميم 

اجلرافيكي.

انطباعات الطالبات

وعن جتربتهن العملية يف درا�سة 

الطالبة  ت��ق��ول  احلا�سب  م��ق��ررات 

ندى القحطاين:  مررنا بتجربة ثرية 

ومليئة بالإلهام يف مقررات الت�سميم 

فيها حر�س  مل�سنا  الآيل،  باحلا�سب 

واأع�����س��اء  ال��رتب��ي��ة  وكلية  اجل��ام��ع��ة 

التدري�س على تفجر طاقاتنا  هيئة 

واإعدادنا ملتطلبات �سوق  الإبداعية، 

جديدة،  م��ه��ارات  اكت�سبنا  العمل، 

وعرثنا على نافذة تعبرية معا�سرة 

التعبر  خاللها  من  ميكننا  لفنوننا، 

عن ثقافتنا وهويتنا. واأيدت الطالبة 

ندى  الطالبة  نظر  وجهة  البلوي  يفيَ 

البداية  يف  قالت:   حيث  القحطاين 

والمتنان  والتقدير  بال�سكر  اأتقدم 

هيئة  واأع�ساء  �سعود  امللك  جلامعة 

الدكتورة هيفاء  وبالأخ�س  التدري�س 

احلركان  مل��ى  وال��دك��ت��ورة  النوي�سر 

وتوجيه  دعم  من  بذلوه  ما  كل  على 

بامل�ستوى  لالرتقاء  م�ستمرة  ومتابعة 

احلا�سب  مقررات  لطالبات  الفني 

مت  حيث  الفنية،  الرتبية  ق�سم  يف 

الرقمي  الت�سميم  مبهارة  تزويدنا 

لنواكب ما يتما�سى مع التطور الهائل 

الفنية  الرتبية  التقني يف  املجال  يف 

فتم  اليوم،  العمل  �سوق  واحتياجات 

الفنية  اخل���ربات  لم��ت��الك  تاأهلينا 

العملية والرقمية ب�سكل مميز لننتج 

التي ماهي  الرقمية  الت�ساميم  هذه 

اإل ثمرة ب�سيطة من م�سرة تعلمنا.

الوهيبي:  منرة  الطالبة  وقالت 

كانت جتربة تعليمية ممتعة وخمتلفة 

اكت�سبنا  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ف��ن��ون  ل��ع��امل 

الكثر من املعارف والتجارب، والآن 

نراها يف �سله، ف�سرا للدكتورة هيفاء 

النوي�سر والدكتورة ملى احلركان«.

ويف اخلتام، متنياتنا اأن يكون هذا 

املعر�س بداية ملعار�س افرتا�سية اأو 

ح�سورية ملجالت متخ�س�سة بالفن 

اجلرافيكي.

17 9تغطية  العدد 1383 - الأحد 21 ربيع الآخر 1442هـ املوافق 6 دي�سمرب 2020م

ابتدأت حارس أمن وترقيت إلى مشرف واآلن 
رئيس وحدة األمن والسالمة بكلية الدراسات

التحقت بالعمل عام 1422 بمؤهل »ابتدائي« وواصلت الدراسة وأنا على رأس العمل

بلغ العقد السادس من عمره ويستعد للحصول على »البكالوريوس« قريبًا

نظمته طالبات قسم التربية الفنية

السدحان: لو استسلمت لظروفي لما حققت طموحي

معرض »صله« االفتراضي تجربة ثرية مليئة باإللهام

دالل احلزمي - دمج رقمي

منرية احلماد - تايبوغرايف تعريب بو�صرت

ندى القحطاين - فيكتور ارت
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تحذير من قضاء وقت طويل 
أمام الشاشات دون حركة

وفًقا للوكالة الوطنية للأمن ال�صحي »ANSES«، فاإن ما يقارب ثلثي 

اأي  ال�صا�صات، دون  اأمام  املراهقني يف فرن�صا يق�صون وقًتا طويًل جًدا 

ن�صاط بدين تقريًبا، وهو �صلوك ي�صبب خماطر �صحية.

زيادة  من  ي�صببه  ملا  املو�صوع،  هذا  حيال  قلقها  عن  الوكالة  واأعربت 

الوزن، ال�صمنة، خماطر القلب والأوعية الدموية، مر�ض ال�صكري، وحتى 

ال�صا�صات  اأم��ام  اجللو�ض  يخلّفها  عديدة  اأن خماطر  واأك��دت  النوم،  قلة 

لوقت طويل من دون حركة �صحّية.

اإيرين  الوكالة،  يف  التغذية  خماطر  تقييم  وح��دة  رئي�صة  واأو�صحت 

هو  العامة،  لل�صلطات  تنبيًها  نطلق  وب�صببه  يقلقنا،  »ما  اأّن  مارغاريتي�ض 

عاًما،  و17   11 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين   »66%« املراهقني  ثلثا  اأّن 

معّر�صون للإ�صابة باأمرا�ض، بب�صاطة لأّنهم يتعّر�صون لأكرث من �صاعتني 

لل�صا�صات يوميًّا وحركتهم يف املنزل ل تتخطى ال�صاعة يوميًّا«.

واأكدت الوكالة الوطنية للأمن ال�صحي اأّن ٪17 من هذه الفئة العمرّية 

م�صّنفة �صمن فئة الأكرث خطورة، وحياتهم عبارة عن اأقّل من 20 دقيقة 

من الن�صاط البدين يف اليوم، واأكرث من اأربع �صاعات ون�صف من اخلمول 

يف مكان واحد دون حركة.

واملراهقني  »الأطفال  اأّن  ال�صحي،  للأمن  الوطنية  الوكالة  واأ�صافت 

املنتميني اإىل الأ�صر ذات الدخل املنخف�ض اأو الأ�صر التي لديها م�صتوى 

ارتفاع م�صتويات اخلمول  اأكرث ت�صرًرا من  اأّنهم  يبدو  تعليمي منخف�ض، 

البدين«. وقدمت الوكالة ملحظة اأخرى وهي اأن الن�صاط البدين »يبدو 

اأّن ن�صبته اأقل لدى الفتيات اللتي ترتاوح اأهمارهّن بني 11-14 �صنة«. 

ف�صًل عن اأّن عمليات الإغلق واحلجر �صاعفت من ح�صور هذا النمط 

احلياتي بني املراهقني.

وختمت مارغاريتي�ض بالقول: »نحن بحاجة اإىل اإعادة التفكري بح�صور 

الن�صاط البدين يف حياتنا، من الناحية الزمنّية واملكانّية، يف بع�ض الأحيان 

اإيقاع احلياة ي�صّعب علينا ممار�صة الن�صاط البدين خارج وقت املدر�صة، 

لكن يجب علينا اأي�ًصا طرح خيار التنّقل بالدراجة الهوائّية اأو �صرًيا على 

الأقدام مثًل، واأخرًيا، الن�صاط البدين الذي يرتافق مع تقلي�ض اخلمول 

البدين لي�ض اإ�صافة بل هو �صرورة«.

اكتشاف أحد أسباب صعوبة احتواء »كورونا«

3 توجهات حيوية لمستقبل الرعاية الصحية

مل��ع��رف��ة  يف حم���اول���ة ج���دي���دة 

اأو  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  ماهية 

خ�صائ�صه،  عن  تفيد  معلومة  اأي 

اأن  اإىل  ا�صكتلندية  درا�صة  خل�صت 

قدرة  اأك��رث  يكون  باملر�ض  امل�صاب 

ع��ل��ى ن��ق��ل ال���ع���دوى خ���لل الأي���ام 

لظهور  اللحقة  الأوىل  اخلم�صة 

الأعرا�ض.

ووج���دت ال��درا���ص��ة ال��ت��ي قادها 

اآندروز«  »�صانت  باحثون من جامعة 

اجلينية  امل���ادة  اكت�صاف  رغ��م  اأن���ه 

لفريو�ض كورونا امل�صتجد يف عينات 

وف�صلت  التنف�صي  اجل��ه��از  م��ن 

يظهر  مل  اأ�صابيع،  لعدة  امل�صابني 

نوع  اأي  يف  فعالة  فريو�صات  وج��ود 

 9 التي مت جمعها بعد  العينات  من 

اأيام من بدء الأعرا�ض.

وبح�صب القائمني على الدرا�صة، 

فاإن النتائج تركز على اأهمية الك�صف 

امل��ب��ك��ر ع��ن الإ���ص��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ض، 

للحجر  امل�صاب  خ�صوع  و���ص��رورة 

ال�صحي جتنبا لنقل العدوى.

على  امل�صرفة  ك�صفت  ب��دوره��ا، 

الدرا�صة، الدكتورة موغيه ت�صيفيك، 

مبثابة  الدرا�صة  ه��ذه  اأن  بيان،  يف 

�صرحا  تقدم  ممنهجة  مراجعة  اأول 

ف��ريو���ض  ان��ت�����ص��ار  ل�صبب  وا���ص��ح��ا 

من  اأك��ر  بكفاءة  �صار�ض-كوف2- 

����ص���ار����ض-ك���وف وم���ري����ض-ك���وف، 

اأك���ر،  ب�صكل  اح��ت��وائ��ه  و���ص��ع��وب��ة 

اإىل  ت�صري  النتائج  اأن  على  م�صددة 

بعد  الفوري  الذاتي  احلجر  اأهمية 

بدء الأعرا�ض.

وا���ص��ت��ع��ان ال��ب��اح��ث��ون ب��ب��ي��ان��ات 

�صملت  درا�صة   98 من  م�صتخل�صة 

بفريو�صات  م�صاب  اآلف   8 نحو 

كورونا و�صار�ض ومري�ض.

اأن  اأي�صا  الدرا�صة  اأظهرت  فيما 

لفتة  اأعرا�ض  عليهم  تظهر  ل  من 

يتمتعون  كورونا  بفريو�ض  للإ�صابة 

الفريو�ض  من  التخل�ض  على  بقدرة 

ب�صكل اأ�صرع.

وم��ع ذل��ك، ت��وؤك��د ال��درا���ص��ة اأن 

عدم ظهور الأعرا�ض ل يعني عدم 

العدوى،  نقل  على  امل�صابني  قدرة 

لفرتة  معديني  يكونون  »قد  لكنهم 

اأق�صر«.

يذكر اأن املليني حول العامل باتوا 

باب  اأ�صحى  لقاحاً  اليوم  ينتظرون 

تقريباً  �صنة  بعد  لهم  الوحيد  الأمل 

على تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد 

حا�صداً اأكرث من مليون اإن�صان.

ك�صفت درا�صة حتليلية متخ�ص�صة 

اجلينوم  وعلم  الرقمية  ال�صحة  اأن 

وط��ول العمر »ج���ودة احل��ي��اة«، من 

الثلثة  الرئي�صية  التوجهات  �صمن 

الرعاية  م�صتقبل  عليها  يرتكز  التي 

ال�صحية بعد كورونا.

جي،  اإن  دام��ي��ان  الدكتور  وق��ال 

حم��ل��ل اجل��ي��ل ال���ق���ادم ل���دى بنك 

»جوليو�ض باير« اإن ارتفاع التكاليف 

الطبية خلل العقود القليلة املا�صية 

بالأمرا�ض  الإ�صابة  تزايد  ب�صبب 

منط  بتغيريات  املرتبطة  امل��زم��ن��ة 

ال�صيخوخة،  اإىل  و���ص��ولً  احل��ي��اة 

الهائل  امل��ايل  العبء  على  تنعك�ض 

على الأ�صر والأفراد، ول �صيما ذوي 

الذي  الأمر  وهو  املنخف�ض،  الدخل 

يف  واملتخ�ص�صني  احلكومات  جعل 

تبني  اإىل  يتجهون  الطبي  امل��ج��ال 

لل�صيطرة  الرقمية  ال�صحة  تقنيات 

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تكاليف  ع��ل��ى 

املتزايدة.

هناك  داميات:  الدكتور  واأ�صاف 

تغري  ال��ت��ي  التقنيات  م��ن  ال��ع��دي��د 

�صكل اأنظمة الرعاية ال�صحية حول 

يف  اجلديد  التوجه  ومنها  ال��ع��امل، 

الإلكرتونية،  ال�صحية  ال�صجلت 

من  احلد  اإىل  احلاجة  برزت  حيث 

الكفاءة  وحت�صني  اليدوية  العمليات 

يف  الطبية  امللفات  رقمنة  وزي���ادة 

اإلكرتونية  �صحية  �صجلت  �صكل 

توفر الوقت واجلهد والدقة يف نقل 

البيانات الطبية.

الرعاية  نظام  �صعف  اإن  وتابع: 

عنه  ك�صفت  الذي  احلايل  ال�صحية 

اأزمة كوفيد19-، اإىل جانب ارتفاع 

الأمرا�ض املزمنة املرتبطة بتغيريات 

ال�صريعة  وال�صيخوخة  احلياة  منط 

لل�صكان يف جميع اأنحاء العامل؛ قد 

امللحة  احلاجة  على  ال�صوء  �صلط 

اأكرث  ال�صحية  الرعاية  نظام  جلعل 

م���رون���ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات 

وب��الأخ�����ّض  امل�صتقبلية،  ال�صحية 

تقنيات ال�صحة الرقمية يف جمالت 

ال�صحة  ومراقبة  بُعد  عن  التطبيب 

الطبية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  بُ��ع��د  ع��ن 

املدى  على  توفرها  التي  وامل��ي��زات 

نظرنا  م��ا  اإذا  ب��الأخ�����ض  ال��ط��وي��ل 

والقوى  ال�صيا�صية  التغريات  اإىل 

ال��ك��ب��رية يف جميع  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 

اأن��ح��اء ال��ع��امل، وارت��ف��اع الأم��را���ض 

العمر  تقدم  م��ع  املرتبطة  املزمنة 

وكذلك العبء املايل املتزايد للرعاية 

الطبية.

مثنى  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته،  م��ن 

���ص��رط��اوي، م��دي��ر م��رك��ز ج��راح��ة 

العاجل  لل�صفاء  املفا�صل  ا�صتبدال 

يف م�صت�صفى »كينغز كوليدج لندن« 

يف دبي، »على مدى العقد املا�صي، 

ارتفع معدل جراحة ا�صتبدال الركبة 

تقريباً   210% بن�صبة  ب��ال��ك��ام��ل 

املعدلت  لزيادة  التوقعات  وت�صري 

 ،2040 عام  بحلول   410% بن�صبة 

على  اإ�صافياً  �صي�صكل عبئاً  وهو ما 

لذلك  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  نفقات 

نرى اأن تنفيذ ا�صرتاتيجيات خف�ض 

التوغل  عمليات  وت��ب��ن��ي  التكلفة 

الب�صيط بات اأمراً ملحاً اأكرث من اأي 

وقت م�صى«.

دول  اأن  ���ص��رط��اوي،  د.  واأك����د 

اخلليج دعمت العديد من املبادرات 

ك��وادر  تواجد  ت�صمن  التي  املحلية 

املنطقة  يف  م��وؤه��ل��ة  ع��امل��ي��ة  طبية 

لتكون  املعوقات  من  العديد  وذللت 

بيئة مناف�صة وجاذبة لنخبة العقول. 

توقع  اإىل  الإح�صائيات  وت�صري 

ارتفاع حجم الإنفاق على اخلدمات 

الطبية يف منطقة اخلليج من 76.1 

 104.6 اإىل   2017 مليار دولر يف 

مبعدل  اأي   ،2022 يف  دولر  مليار 

ارتفاع  بفعل  ب�6.6%  �صنوي  من��و 

التخ�ص�صية  املجالت  على  الطلب 

فئة  زيادة طلب  النادرة، ف�صًل عن 

كبار ال�صن على اخلدمات العلجية 

لتقرير  وفقا  امل�صت�صفيات،  واأ�صّرة 

»األ��ب��ا  ال�صتثمار  بنك  ع��ن  ���ص��ادر 

كابيتال«.

توتر الحمل يعرض المولود 
لمشاكل عاطفية الحقًا

ذكرت درا�صة جديدة اأن التوتر اأثناء احلمل ميكن اأن يوؤثر على كيفية 

تطور دماغ الطفل ورمبا يوؤدي اإىل م�صاكل عاطفية عندما يكر.

عن  نقل  الريطانية   Daily Mail ميل«  »ديلي  ن�صرته  ما  بح�صب 

دورية »اإيلف« eLife العلمية، ربط باحثون بريطانيون امل�صتويات العالية 

من هرمون التوتر الكورتيزول لدى الأمهات بالتغريات الهيكلية يف اللوزة 

الدماغية، وهي عبارة عن جمموعة اخلليا الع�صبية ال�صغرية على �صكل 

لوز واملوجودة يف كل جانب من املخ، للأطفال حديثي الولدة.

م�صتويات  اأج�صامهن  تفرز  والقلق،  للإجهاد  احلوامل  تتعر�ض  عندما 

تعد  املرتفعة منه  امل�صتويات  اأن  يعني  الكورتيزول، مما  اأعلى من هرمون 

هرمون  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  وت�صري  التوتر.  زيادة  على  موؤ�صر  مبثابة 

الكورتيزول يوؤثر على منو اجلنني داخل الرحم وميتد تاأثريه على التطور 

يكون  باأن  الباحثون  يو�صي  لذا  الطفولة،  ملرحلة  والجتماعي  العاطفي 

اأي ت�صوهات هيكلية يف  اإ�صايف للن�صاء احلوامل ملنع  هناك دعم نف�صاين 

اللوزة.

ال�صتبيانات  اأ�صلوب  بخلف  مو�صوعًيا،  مقيا�ًصا  الباحثون  ا�صتخدم 

هرمون  م�صتويات  ر�صد  وهو  ال�صابقة،  الدرا�صات  يف  املتبع  التقليدي 

الكورتيزول لدى الأمهات لدرا�صة ال�صلة والتاأثريات على منو دماغ الطفل.

وقام الباحثون بجمع عينات من �صعر 78 امراأة حامل لتحديد م�صتويات 

الكورتيزول لدى الن�صاء يف اآخر ثلثة اأ�صهر، فيما خ�صع اأطفالهن ل�صل�صلة 

 ،MRI من عمليات م�صح الدماغ با�صتخدام الت�صوير بالرنني املغناطي�صي

وهو فح�ض غري جراحي مت اإجراوؤه اأثناء نوم الأطفال.

�صعر  الكورتيزول يف  من  املرتفعة  امل�صتويات  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�صل 

الدماغية  اللوزة  يف  الهيكلية  التغريات  على  وا�صح  ب�صكل  انعك�ض  الأم 

التغيريات  ت�صري  ومل  الدماغ،  ات�صالت  الختلفات يف  وكذلك  للأطفال 

بنيتها  اإىل  واإمن��ا  فح�صب،  الدماغية  للوزة  الكلي  احلجم  اإىل  الهيكلية 

الباحثون  لحظ  كما  اأي�صا.  الع�صبية  اخلليا  با�صم  واملعروفة  اخللوية، 

مبناطق  اللوزة  تربط  التي  امل�صارات  ات�صالت  قوة  يف  تغريات  ح��دوث 

الدماغ الأخرى املهمة ملعاجلة امل�صاعر.

يف  الكورتيزول  من  اأعلى  مل�صتويات  التعر�ض  اأن  للهتمام  املثري  ومن 

اأظهر  فقد  جن�صهم؛  على  بناًء  بطرق خمتلفة  الأطفال  على  يوؤثر  الرحم 

الفتيات  اأظهرت  بينما  املخية،  للوزة  الدقيقة  البنية  يف  تغيريات  الأولد 

تغريات يف طريقة ات�صال املنطقة بال�صبكات الع�صبية الأخرى.

تعر�ض  احتمال  ل�صبب  تف�صري  مبثابة  الدرا�صة  نتائج  تكون  اأن  وميكن 

الأطفال الذين عانت اأمهاتهم من م�صتويات عالية من التوتر اأثناء احلمل 

اأنهم  اإىل  الباحثون  نوه  ولكن  مل�صاكل عاطفية يف وقت لحق من احلياة، 

مل يقوموا بعمليات تقييم للم�صاعر عند الأطفال يف اإطار تلك الدرا�صة.

اخلريية   The World ورل��د«  »ذا  موؤ�ص�صة  من  ب��راون  �صارة  وقالت 

مدى  على  ال�صوء  البحث  هذا  »ي�صلط  الدرا�صة:  مولت  التي  للأطفال، 

اأهمية دعم ال�صحة النف�صية للمراأة اأثناء احلمل ل�صمان تلبية احتياجاتها 

وح�صول اأطفالها على اأف�صل بداية يف احلياة«.



�أتاحت  منتظرة،  كانت  خطوة  يف 

�لرد  �إمكانية  موؤخر�ً  غوغل  �شركة 

�لر�شائل  و�إر���ش��ال  �مل��ك��امل��ات  على 

وكل  �ملو�شيقى،  وت�شغيل  �لن�شية 

خ��ر�ئ��ط  تطبيق  د�خ����ل  م��ن  ذل���ك 

غوغل، ح�شب ما �أعلنت �ل�شركة.

ويتم �لآن طرح �لتحديث �جلديد 

�أندرويد، حيث �شيتيح  على هو�تف 

ل��ك �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق بينما 

و�شع  �إىل  غ��وغ��ل  م�شاعد  ينتقل 

�ل��ق��ي��ادة �جل��دي��د، وه��ذ� يعني �أن��ه 

و��شتقبالها  �ملكاملات  �إجر�ء  ميكنك 

و�إر�شال �لر�شائل �لن�شية و�ل�شتماع 

�إليها و�لتحكم يف مو�شيقاك ب�شوتك 

فقط يف تطبيق خر�ئط غوغل ودون 

عجلة  عن  يديك  رفع  �إىل  �حلاجة 

�لقيادة و�إبعاد عينيك عن �لطريق.

�شوف ينبهك �مل�شاعد �إىل مكاملة 

�أو  �ل���رد  م��ن  تتمكن  ح��ت��ى  و�ردة 

�لرف�ض ب�شوتك، مما يلغي �حلاجة 

�إىل هاتفك. على �شبيل  �إىل �لنظر 

�إلقاء نظرة خاطفة  �ملثال: بدلً من 

ع��ل��ى ج��ه��ازك مل��ع��رف��ة م��ن يت�شل 

�أثناء �لقيادة ثم �لنقر للرد، �شيقول 

»�ت�شال  مثل  �شيًئا  غوغل  م�شاعد 

من حممد، هل تريد �لرد؟« وميكنك 

على  للرد  ل  �أو  نعم  قول  ذلك  بعد 

�ملكاملة �أو رف�شها.

�لو�شائط  ت�شغيل  �أي�ًشا  ميكنك 

 YouTube من خدمات �لبث مثل

 Googleو  Spotifyو  Music
 Hey“ ب����ق����ول:   Podcasts
�ل��ف��ن��ان«  »����ش��م  �شغل   ،Google
»��شم  �شغل   ،OK Google �أو 

�لطلبات  تقدمي  وميكنك  �لأغنية«، 

ح�شب �لنوع �أو �لألبومات �أو بب�شاطة 

قول ت�شغيل بع�ض �ملو�شيقى.

ل��ل��ب��دء، �ف��ت��ح ت��ط��ب��ي��ق خ��ر�ئ��ط 

و�ب��د�أ  �أن��دروي��د  هاتف  على  غوغل 

يف �لتنقل �إىل وجهة ما، ثم ��شغط 

على �لنافذة �ملنبثقة للبدء، وميكنك 

�فتح  غ��وغ��ل،  »مرحًبا  ق��ول  �أي�ًشا 

�إعد�د�ت �مل�شاعد«، ثم حدد �لتنقل 

و�خر و�شع �لقيادة لت�شغيله.

ميزة و�شع �لقيادة �مل�شاعد متاحة 

�أن��دروي��د  مل�شتخدمي  فقط  حالياً 

وتقول  �أع��ل��ى«،  �أو   9.0 »�لإ���ش��د�ر 

�إن �ملزيد من �ملز�يا �شتظهر  غوغل 

قريًبا يف و�شع �لقيادة �مل�شاعد.

يذكر �أن �شركة غوغل تعمل د�ءماً 

ف��ائ��دة  �أك���ر  تطبيقها  ج��ع��ل  ع��ل��ى 

من  �لكثري  �إليه  وت�شيف  ومالءمة، 

عن  �أعلنت  حيث  و�ملز�يا،  �لأدو�ت 

�إ���ش��اف��ة ث��الث م��ز�ي��ا ج��دي��دة �إىل 

تطبيق خر�ئط غوغل، مبا يف ذلك 

حالة �لزدحام يف �لنقل �ملبا�شر.

وقالت �شركة غوغل: »منذ بد�ية 

 250 من  يقرب  ما  �أ�شفنا  �لوباء، 

ميزة وحت�شينات جديدة �إىل خر�ئط 

مع  �لتكيف  على  مل�شاعدتك  غوغل 

هذ� �لو�شع �لطبيعي �جلديد«.

على �شبيل �ملثال، ت�شتخدم غوغل 

�أوقات  لبيان  �ملجمعة  �ملوقع  بيانات 

�لزدح�����ام – �ل��ت��ي ق��د ت��رغ��ب يف 

مليون   20 من  يقرب  ملا   – جتنبها 

م��ك��ان ح���ول �ل���ع���امل، ويف �ل��وق��ت 

مليون   50 �خلر�ئط  ت�شهد  نف�شه، 

حتديث كل يوم، مع بيانات موثوقة 

م�شدرها �أكر من 10000 حكومة 

ومنظمات  للعبور  ووك��الت  حملية 

�أخرى.
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شارة توثيق زرقاء على تويتر قريبًا
�إطالق عملية توثيق �حل�شابات  �أنه �شيعيد  �أعلن موقع توير موؤخر�ً، 

للم�شتخدمني  �إر�شاد�ت جديدة متاًما  �أعلن عن  كما  �ملقبل،  �لعام  مطلع 

�لذين يبحثون عن تلك �ل�شارة �لزرقاء �ل�شغرية.

ويوؤكد �إعالن توير تقريًر� �شابًقا نُ�شر يف �شهر حزير�ن/ يونيو �ملا�شي 

من باحثة �لتطبيقات »جني مانت�شون وونغ« �لتي ذكرت وقتئذ �أن �ل�شركة 

كانت تن�شئ نظام توثيق جديًد�.

�جلديد  �لنظام  هذ�  �أن  توير  موقع  �أك��د  مدونته،  على  من�شور  ويف 

�شيُطرح يف �أو�ئل عام 2021، ويطلب �ملوقع �لآن �حل�شول على تعليقات 

على م�شودة �قر�ح لعملية �لتوثيق.

�لتي  �حل�شابات  ف��اإن  �لق��ر�ح،  هذ�  على  تغيري�ت  �أي  جُت��َر  مل  و�إن 

و�ل�شركات،  �حلكومية،  �حل�شابات  �شت�شمل  للتوثيق  موؤهلة  �شتكون 

و�لعالمات �لتجارية، و�ملوؤ�ش�شات غري �لربحية، وو�شائل �لإعالم �لإخبارية 

ي�شميه  ما  �إىل  بالإ�شافة  و�ملنظمني،  و�لن�شطاء،  و�لريا�شية،  و�لرفيهية 

توير “�لأفر�د �ملوؤثرين �لآخرين”.

�أنو�ع �حل�شابات مبتطلبات حمددة، مثل:  نوع من  يفي كل  �أن  ويجب 

�لتو�شيف يف �إحدى و�شائل �لإعالم، وذلك من �أجل �حل�شول على �شارة 

�لتوثيق �لزرقاء.

وميكن �لطالع على م�شودة �شيا�شة توير �جلديدة من خالل �لر�بط 

كانون   17 يف  �لنهائية  �ل�شيا�شة  لإ�شد�ر  توير  ويخطط  بها،  �خلا�ض 

�لأول/ دي�شمرب �ملقبل.

و�أعلن �ملوقع �أي�ًشا عن م�شودة جديدة للقو�عد تو�شح متى ميكن �شحب 

�شارة �لتوثيق، و�إذ� غريرّ م�شتخدم كان قد ح�شل على �شارة �لتوثيق ��شمه 

هويته  ب�شاأن  �مل�شتخدمني  لت�شليل  عنه  �لنبذة  �أو  �ملوقع،  يف  �ملعرو�ض 

�شروط  �نتهاكات  ت��وؤدي  وقد  �ل�شارة،  �شحب  للموقع  فيمكن  �حلقيقية، 

�خلدمة �ملتكررة �أي�ًشا �إىل فقد�ن �شارة �لتوثيق.

ويطلب موقع توير من �مل�شتخدمني �لإجابة عن �أ�شئلة ��شتطالع ب�شاأن 

�شيا�شته قبل 8 كانون �لأول/ دي�شمرب �ملقبل، و�إن كان �مل�شتخدم يف�شل 

�لتعليق على �ل�شيا�شة بتغريدة، فقد طلب �ملوقع من �مل�شتخدمني و�شع 

�لو�شم #VerificationFeedbak يف �لتغريد�ت.

�لإعالن عن خطة  بالتز�من مع  ياأتي  �إعالن توير هذ�  �أن  �إىل  يُ�شار 

لتو�شيع وظيفة �لتحذير – �لتي �أ�شافها قبل �نتخابات �لرئا�شة �لأمريكية 

2020 – وذلك عندما يحاول �مل�شتخدم �لإعجاب بتغريدة م�شنفة.
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مكالمات ورسائل نصية داخل تطبيق خرائط غوغل

»فيس بوك« تطلق عملتها 
المشفرة »ليبرا«

قالت م�شادر �إعالمية �إن عمالقة �لتو��شل �لجتماعي �لأمريكية »في�ض 

بوك« �شتك�شف �لنقاب عن عملتها �لرقمية �ملنتظرة »ليرب�«، يف �شهر يناير 

�ملقبل 2021، مو�شحة �أن »ر�بطة ليرب�« �لتي تتخذ من جنيف ب�شوي�شر� 

مقر�ً لها، و�لتي �شت�شدر �لعملة وت�شرف عليها، تعتزم �إطالق عملة رقمية 

موحدة مدعومة بالدولر.

وموؤ�ش�شة  �شركة   27 ع�شويتها  يف  ت�شم  �لتي  �لر�بطة،  �أن  و�أو�شحت 

�لأخ�شر، من  �ل�شوء  للح�شول على  ت�شعى  بوك«،  »في�ض  بينها  كربى، من 

�لعمالت  من  �شل�شلة  لإ�شد�ر  �شوي�شر�،  يف  �لأ�شو�ق  مبر�قبة  معنية  جهة 

�مل�شتقرة �ملدعومة بعمالت تقليدية، بجانب عملة رمزية تعتمد على عمالت 

م�شتقرة مربوطة بعمالت تقليدية.

وبح�شب �مل�شادر، فاإن هذ� �لنوع من �لعمالت �مل�شتقرة، م�شمم لتفادي 

�لطبيعة �ملتقلبة للعمالت �مل�شفرة �لأخرى، مثل بيتكوين، ما يجعلها منا�شبة 

ب�شكل �أكرب للمدفوعات و�لتحويالت �لنقدية، لفتة �إىل �أنها متهد �لطريق 

�أمام نظام م�شريف جديد، يعتمد على �ل�شرعة و�ل�شهولة بالن�شبة لعمليات 

�ل�شر�ء وحتويل �لأمو�ل دون قيود �أو ر�شوم م�شرفية كبرية.
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بجامعة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  مت��ي��زت 

من   26 اأ�سماء  بظهور  �سعود  امللك 

من�سوبيها يف قاعدة  بيانات الباحثني 

خمتلف  يف  ا���س��ت�����س��ه��اداً  الأك�����ر 

التخ�س�سات من �سمن قائمة 160 

العامل،  اأنحاء  جميع  من  عامل  األف 

من �سمنهم 128 عاملاً  من من�سوبي 

جامعة امللك �سعود.

من�سوبي  اأ���س��م��اء  ت��وزع��ت  وق���د 

ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف الأق�����س��ام 

واملراكز البحثية وهم – دون  ترتيب 

- كالتايل: د. عبدالرحمن الورثان، 

يو  اإم  د.  العثمان،  عبداهلل  زيد  د. 

نو�ساد �سميم اأحمد، د. �سامل �سليم 

العربي  ع��م��ادال��دي��ن  د.  ال���دي���اب، 

ال�سهري،  حممد  �سعد  د.  النهدي، 

د. حممد  عطا،  اأمي��ن حممدي  د. 

اأحمد،  تن�سري  د.  النويهي،  ح�سن 

ب�سام  د.  عبداحلليم،  ع�سام  د. 

د.  تيت�سر،  ف��اي��روز  د.  ال�سامت، 

حممد جليلي، د. ر�سوان وهاب، د. 

الر�سيد،  خالد  د.  الوا�سل،  �سالح 

مق�سود  د.  ال��ق��ر���س��ي،  ���س��ال��ح  د. 

د.  حم��ب��وب،  �ساهيد  د.  �سديقي، 

د.  بهكلي،  عبدالرحمن  ح�سن  علي 

الوهيبي،  حممد  د.  الظبي،  نايف 

د. اأحمد بارفيز، د. منذر �سديقي، 

د.  ال��داغ��ري،  بن حممد  نا�سر  د. 

ح�سيب خان.

قاعدة  يف  الأ�سماء  ن�سرت  وق��د 

البيانات امللحقة بالدرا�سة التحليلية 

 Biology  « علمية مبجلة  ورقة  يف 

العا�سر  اإ���س��داره��ا  يف   » PLOS
�سمن جملدها الثامن ع�سر املن�سور 

يف �سهر اأكتوبر  عام 2020م. 

والقائمة ت�سم اأ�سماء اأف�سل 2% 

ا�ست�سهاًدا  الأكر  العامل  علماء  من 

خمتلف  التخ�س�سات،  يف  اأكادميياً 

األف   160 نحو  يبلغ عددهم  الذين 

على  اعتماًدا  دول��ة   149 من  عامل 

 »Scopus« قاعدة بيانات   �سكوب�س

علمًيا  تخ�س�ًسا   22 يف  العاملية 

ت�سم  كما  فرعًيا .    تخ�س�ًسا  و176 

كلية  م��ن  ال��ع��ل��م��اء  م��ن   4  القائمة 

العامل  يف  ا�ست�سهاداً  الأك��ر  العلوم 

�سمن اأف�سل %1 من  علماء العامل، 

د.  بهكلي،  بن ح�سن  علي  وهم:  د. 

زيد بن عبداهلل العثمان، د. نو�ساد 

الغفار  عبد  اأمين  اأ.  اأحمد،  �سميم 

حامد.

ك��م��ا ���س��ج��ل��ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 

ا�سمها يف القائمة بظهور ٢٤ ا�سماً 

بيانات  ق��اع��دة  يف  من�سوبيها  م��ن 

اأكادميياً  ا�ست�سهاداً  الأكر  املوؤلفني 

العلوم من �سمن قائمة  يف خمتلف 

من�سوبي  من  موؤلفاً   »١٢٨« �سملت 

الفريق  ن�سره  مل��ا  وف��ًق��ا  اجل��ام��ع��ة، 

العريقة  �ستانفورد  بجامعة  البحثي 

 PLOS BIOLOGY« جملة  يف 

» يف الثامن من ال�سهر املا�سي من 

عام ٢٠٢٠م، حيث مت العتماد على 

٦ موؤ�سرات قيا�سية معتمدة لقيا�س 

البحوث  يف  وال��ت��اأث��ري  ال�ست�سهاد 

العلمية املن�سورة.

بيانات  ق��اع��دة  على  وا���س��ت��ن��اداً 

حتتوي  والتي   Scopus �سكوب�س 

م��وؤل��ف م��ن ١٤٩  األ���ف  ع��ل��ى ١٦٠ 

و١٧٦  علمي  تخ�س�س   ٢٢ دولة يف 

اأدرج����ت  ف��ق��د  ف���رع���ي،  تخ�س�س 

ال��درا���س��ة اأ���س��م��اء م��ا مي��ث��ل فقط 

ا�ست�سهاًدا  الأك��ر  املوؤلفني  من   ٪٢

اأكادميياً وتاأثرياً.

وا���س��ت��م��ل��ت ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة على 

من  تدري�س  هيئة  24 ع�سو  اأ�سماء 

من�سوبي الكلية، وهم: 

اإبراهيم  د.  ال�سم�سان،  اأو�س  د. 

د.  دروي�����س،  اإبراهيم  د.  ال�سراء، 

مثنى،  رم���زي  د.  اخل���ريف،  خ��ال��د 

�سربي  د.  الق�سومي،  �سالح  د. 

ال�سحات،  عبدالعاطي  د.  عطية، 

عثمان  د.  املاجد،  عبداحلكيم  د. 

ال�سبانة، د. علي اجلمل، د. فار�س 

د.  الدو�سري،  حممد  د.  العنزي، 

�سعبان،  ع��ادل  د.  ال�سيد،  حممد 

ع��اء  د.  ال��ق��ا���س��ي،  د.ع����دن����ان 

د.  العمر،  حممد  د.  عبداملوؤن�س، 

الكام،  اأبو  د. حممد  واين،  تنوير 

د. حممد برويز، د. حممد راي�س، 

مع�سوق  د.  ���س��ك��ي��ل،  ف��ي��ا���س  د. 

اأحمد.

وياأتي هذا الإجناز نتيجة الدعم 

احلكيمة  قيادتنا  م��ن  ال��احم��دود 

يف  ت�سهم  وال��ت��ي  العلمي  للبحث 

حتقيق روؤية اململكة ٢٠٣٠.
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املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية د. اأحمد هر�شي يتابع �شري العمل مب�شروع تو�شعة م�شت�شفى 

امللك عبدالعزيز اجلامعي

بلغ عددهم 200 طالب وطالبة

د. العمر يرعى حفل تكريم 
الطلبة المتفوقين.. األربعاء

كتب: فهد الفليج

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

الطاب  ���س��وؤون  عمادة  تُنظم  العمر  ب��دران 

احلفل ال�سنوي جلائزة عميد �سوؤون الطاب 

للعام  املتفوقني  والطالبات  الطاب  لتكرمي 

الدرا�سي 1440-1441ه�، وذلك يوم الأربعاء 

ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ه�   1442/  4/  24
�سباحاً عرب من�سة زووم »عن بعد«.

الطاب  �سوؤون  عميد  اأك��د  املنا�سبة  وبهذه 

الدكتور فهد القريني اأهمية تكرمي الطاب والطالبات املتفوقني من اأجل 

حتفيزهم على موا�سلة التفوق وحث زمائهم على املثابرة والتميز من اأجل 

احل�سول على هذه اجلائزة.

املتفوقني  والطالبات  الطاب  عدد  اأن  الطاب  �سوؤون  عميد  واأو�سح 

الذين �سيتم تكرميهم بجائزة قائمة العميد لهذا العام 1440-1441ه� بلغ 

»200« طالب وطالبة.

نادي المسؤولية ينظم »مسيرة 
قمة العشرين«

عميد  وبح�سور  العمر  ب��دارن  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  برعاية 

الجتماعية  امل�سوؤولية  نادي  نظم  القريني،  فهد  الدكتور  الطاب  �سوؤون 

با�ست�سافة  احتفاء  الع�سرين«  »قمة  بعنوان  الطاب م�سرية  �سوؤون  بعمادة 

.G20 اململكة للقمة الع�سرين

مروراً  اجلامعة  بهو  من  1442ه�   /4  /7 الأح��د  يوم  امل�سرية  انطلقت 

»دراج��ت��ي«  جمموعة  مع  وبالتعاون  الرئي�سية  وامل��راف��ق  الكليات  بجميع 

ال�سعودية وهدفها دمج ممار�سة الريا�سة بالعمل التطوعي للم�ساهمة يف 

حتقيق روؤية اململكة 2030.

وفد نادي الهالل في ضيافة كلية 
علوم الرياضة

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين د. �سليمان اجللعود 

يوم  الهال،  بنادي  املختلفة  امل�سرتكة والألعاب  للخدمات  التنفيذي  املدير 

الإثنني 8/ 4/ 1442ه� مبكتبه، وذلك لبحث �سبل التعاون بني اجلانبني 

وتعزيز العمل امل�سرتك.

العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيل  من:  كل  اللقاء  ح�سر 

ورئي�س ق�سم الإدارة الريا�سية والرتويحية.

50 عضوًا من كليتي »العلوم« و»الصيدلة«
ضمن األكثر استشهادًا على مستوى العالم


