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برنامجا دبلوم  بنمط 
التعليم عن بعد

اأط��ل��ق��ت اجل���م��ع��ة ب���إ���ش��راف 

وك�لة اجل�معة لل�ش�ؤون التعليمية 

دبل�م  ب��رن���جم��ي  والأك���دمي��ي��ة 

ال�طني  امل��رك��ز  م��ن  مرخ�شني 

يقدم�ن  الإل���ك���روين  للتعليم 

بنمط التعليم »عن بعد« وللمرة 

ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف  الأوىل 

الث�ين 1442ه� وهم�: »برن�مج 

وامل�����ش��رف��ي��ة«  امل���ل��ي��ة  الإدارة 

و»برن�مج اإدارة اأعم�ل الت�أمني«، 

عن  عليهم�  التقدمي  و�شيك�ن 

الإلكروين  القب�ل  ب�ابة  طريق 

بعد  التعليم عن  بنمط  للربامج 

التطبيقية  ال��درا���ش���ت  بكلية 

وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ط��اب 

https://darpc. :والط�لب�ت

.ksu.edu.sa/ksu
وت���أت��ي ه��ذه اخل��ط���ة رغبة 

الأك�دميية  ال��ربام��ج  ت�فري  يف 

حتقيق  يف  للم�ش�همة  املتميزة 

عرب   »2030 »امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة 

احل�ش�ل  فر�ص  تك�ف�ؤ  حت�شني 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م جل��م��ي��ع ف��ئ���ت 

وتط�ير  وتنمية  وبن�ء  املجتمع 

ي���ائ��م  مب���  الب�شرية  ال���ك����ادر 

ويلبي  العمل  ���ش���ق  متطلب�ت 

احتي�ج�ته بكف�ءة ع�لية.

هذين  اأن  ب���ل��ذك��ر  اجل��دي��ر 

اإىل  ي���ه���دف����ن  ال���ربن����جم���ني 

العلمية  ب�ملعرفة  الطلبة  تزويد 

الأح��������دث وت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى 

ا�شتخدامه� ب�شكل اأمثل لتط�ير 

ومتكينهم  الأدائ��ي��ة  مه�راتهم 

الازمة  اخل��دم���ت  تقدمي  م��ن 

ليت�اكب  مميز  ب�شكل  للمجتمع 

م���ع ال���ت���ط����رات احل��دي��ث��ة يف 

مع  يت�افق  مب�  املج�لني  هذين 

متطلب�ت �ش�ق العمل.

اآلية  التعليم،  وزارة  اأو���ش��ح��ت 

الث�ين  الدرا�شي  للف�شل  الدرا�شة 

1442ه� يف التعليم الع�م واجل�معي 
والتدريب التقني.

الربع�ء  ي�م  له�  بي�ن  يف  وق�لت 

امل��شي: حر�ش�ً من القي�دة الر�شيدة 

- حفظه� اهلل - على �شامة اأبن�ئه� 

والط�لب�ت،  ال��ط��اب  م��ن  وبن�ته� 

تعّر�شهم  خم���ط��ر  م��ن  وحم�يتهم 

وت�أكيداً  ك�رون�،  بفريو�ص  لاإ�ش�بة 

رحلتهم  ا���ش��ت��م��رار  ���ش��م���ن  ع��ل��ى 

الدرا�شي  الف�شل  خال  التعليمية 

وبعد  الث�ين رغم ظروف اجل�ئحة، 

بُعد خال  التعليم عن  درا�شة واقع 

جلنتني  وت�شكيل  ال�ش�بقة،  الفرة 

للتقييم  واجل�معي  الع�م  التعليم  يف 

واملت�بعة والتن�شيق يف ذلك مع وزارة 

ال�شحة.

 اإىل ج�نب م� حتقق من جن�ح�ت 

من�شة  خ��ال  من  بُعد  عن  للتعليم 

التعليمية  وال��ب��دائ��ل  م��در���ش��ت��ي، 

قن�ة   23« ع��ني  ك��ق��ن���ات  املختلفة 

ف�����ش���ئ��ي��ة«، وق���ن����ات درو������ص يف 

ال�طنية  التعليم  وب�ابة  الي�تي�ب، 

عني، وتطبيق الرو�شة الفرا�شية، 

اإ�ش�فة اإىل ا�شتمرار عملي�ت التعليم 

ع���ن بُ��ع��د ب��ك��ف���ءة يف اجل���م��ع���ت 

يُعد جن�ح�ً  واملع�هد، مب�  والكلي�ت 

م�  تقرر  فقد  اململكة،  يف  للتعليم 

يلي:

بُعد«  »عن  الدرا�شة  ا�شتمرار   -

حتى  الع�م  التعليم  مراحل  جلميع 

الف�شل  من  الع��شر  الأ�شب�ع  نه�ية 

وفق  1442ه�؛  ال��ث���ين  ال��درا���ش��ي 

الف�شل  خ��ال  به�  املعم�ل  الآل��ي��ة 

الدرا�شي الأول للمعلمني واملعلم�ت، 

واأع�ش�ء الهيئة الإدارية يف املدار�ص، 

ومك�تب التعليم.

- يبداأ الي�م الدرا�شي »عن بُعد« 

من  والث�ن�ية  املت��شطة  للمرحلتني 

ال�ش�عة الت��شعة �شب�ح�ً، وللمرحلة 

الث�لثة  ال�����ش���ع��ة  م��ن  الب��ت��دائ��ي��ة 

ع�شراً.

التعليم  يف  ال��درا���ش��ة  ت��ك���ن   -

اجل����م���ع���ي وامل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ع���م��ة 

بُعد«  »عن  واملهني  التقني  للتدريب 

ل��ل��م��ق��ررات ال��ن��ظ��ري��ة، وح�����ش���ري���ً 

للمقررات العملية والتدريبية، وفق�ً 

ل�����ش��اح��ي���ت اجل��ه���ت وامل��ج���ل�����ص 

املعنية، مع اتخ�ذ جميع الحرازات 

من  املُبلغة  ال�شحية  والربوت�ك�لت 

وزارة ال�شحة.

ثقته�  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  واأك�����دت 

هيئة  واأع�ش�ء  واملعلم�ت  ب�ملعلمني 

اجل�مع�ت  يف  وامل��درب��ني  التدري�ص 

وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي يف ا���ش��ت��م��رار 

والتدريب  التعليم  لعملي�ت  اإدارتهم 

بدور  اأ�ش�دت  كم�  بكف�ءة،  بُعد  عن 

م�ا�شلة  يف  الأم���ر  واأولي�ء  الأ�شرة 

بُعد  عن  التعليمية  الرحلة  مت�بعة 

الرحلة ل ميكن  واأن هذه  لأبن�ئهم، 

وم�ش�ركتهم،  تع�ونهم  دون  تنجح  اأن 

الطلبة  وبن�تن�  لأبن�ئن�  دع�اتن�  مع 

ح�فل  درا���ش��ي  بف�شل  وامل��ت��درب��ني 

ب���ل��ن��ج���ح وال����ت����ف����ّ�ق، وال�����ش��ح��ة 

وال�شامة للجميع.

حر�سًا من القيادة الر�سيدة على �سالمة الطالب والطالبات

استمرار الدراسة »عن ُبعد« حتى األسبوع العاشر

بدء المرحلة األولى لدورة األداء 
الوظيفي لـــ 2021

كتب: م��شى حدادي

جلميع  تعميم�ً  م���ؤخ��راً  ب�جل�معة  الب�شرية  امل����ارد  ع��م���دة  اأ���ش��درت 

الأوىل  املرحلة  البدء يف  ب�جل�معة مت�شمن�ً  والإدارات  والكلي�ت  العم�دات 

الفرة  لع�م 2021م، خال  امل�شبق  والتكليف  امليث�ق  لإعداد  الأداء  لدورة 

من 2021/1/1م اإىل 2021/2/31م ، كم� اأن املرحلة الث�نية وهي التي 

2021/10/31م  اىل  2021/3/1م  بت�ريخ  تبداأ  امليث�ق  مراجعة  تتخلله� 

وتختتم مراحل ودورة الأداء ب�لتقييم ال�ظيفي بت�ريخ 2021/11/1م اإىل 

اجل�معة  ومن�ش�ب�ت  من�ش�بي  بجميع  العم�دة  واأه�بت  2021/12/31م. 
الأطر  على  والط��اع  ال�ظيفي  الأداء  تقييم  برن�مج  رابط  على  الدخ�ل 

الجتم�عية،  والتنمية  الب�شرية  امل�ارد  ب�زارة  الب�شرية  للم�ارد  التنظيمية 

وتعبئة ميث�ق الأداء واعتم�ده اإلكروني�ً من قبل الرئي�ص املب��شر وامل�ظف 

ومعتمد التقييم؛ م�شددًة على الت�أكد من �شحة البي�ن�ت واعتم�ده� من قبل 

امل�ش�دق »مدير الإدارة اأو من يق�م بعمله« واعتم�ده من قبل ق�شم تط�ير 

اأو ماحظة  ا�شتف�ش�ر  لديه  من  اأن  اإىل  م�شريًة  ب�لعم�دة؛  الب�شرية  امل�ارد 

الت�ا�شل مع ق�شم تط�ير امل�ارد الب�شرية ب�لعم�دة على الربيد الإلكروين: 

DFPAPM@KSU.EDU.SA

مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
الراجحي اإلنسانية

وقعت اجل�معة م�ؤخراً، مذكرة تف�هم مع م�ؤ�ش�شة الراجحي الإن�ش�نية، 

وذلك بق�عة الت�شريف�ت ب�جل�معة. ووقع التف�قية وكيل اجل�معة لل�ش�ؤون 

التعليمية والأك�دميية الدكت�ر حممد بن �ش�لح النمي، فيم� مثل م�ؤ�ش�شة 

الراجحي الإن�ش�نية رئي�ص جمل�ص اأمن�ء امل�ؤ�ش�شة واللجنة التنفيذية الدكت�ر 

حتقيق  يف  امل�ش�همة  اإىل  التف�قية  وتهدف  الراجحي.  �شليم�ن  بن  خ�لد 

م�شتهدف�ت روؤية 2030 من خال تك�مل جه�د م�ؤ�ش�ش�ت املجتمع، واإبراز 

الدور املجتمعي للج�معة من خال ت��شيع اأثره� يف تنمية العمل املجتمعي 

اجل�معة  اإمك�ن�ت  من  املجتمعية  امل�ؤ�ش�ش�ت  ا�شتف�دة  وكذلك  وتط�يره، 

الب�شرية والعلمية والتجهيزية.

بالتعاون مع م�صت�صفى ع�صري املركزي, فريق طبي من اجلامعة ممثًل مبركز امللك عبداهلل التخ�ص�صي للأذن يف املدينة الطبية 

اجلامعية ينجح يف زراعة �صماعة ج�صر ال�صوت االهتزازي؛ كاأول عملية جراحية من نوعها على م�صتوى املنطقة اجلنوبية



أخبار36  العدد 1387 - الأحد 4 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 17 يناير 2021م2

مناقشة سياسة
الملكية الفكرية 

والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك  معهد  عميد  التقى 

اال�ست�سارية الدكتور عبداهلل بن اأحمد الثابت مع امل�سرف 

العام على معهد ريادة االأعمال الدكتور اإبراهيم بن حممد 

احلركان.

عبداهلل  امللك  معهد  ا�ست�سافه  الذي  االجتماع  يف  ومت 

بح�سور ممثلني من املعهدين، مناق�سة عدد من املو�سوعات 

اأقرها  التي  الفكرية  امللكية  �سيا�سة  الئحة  بحث  ت�سمنت 

على  وتطبيقاتها  �سعود،  امللك  جامعة  جمل�س  م��وؤخ��راً 

تنفذها  التي  املدفوعة  اال�ست�سارية  واخلدمات  الدرا�سات 

اجلامعة من خالل معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات 

اال�ست�سارية.

م�سالح  يحقق  مبا  امل�سرتك  العمل  على  التاأكيد  ومت 

اجلامعة ومن�سوبيها وي�سمن حقوق اجلميع، واال�ستمرار يف 

تعزيز اأهداف اجلامعة اال�سرتاتيجية من خالل اإتاحة بيئة 

ت�ساعد على ازدهار االإبداع واالبتكار.

د. السبكي وكيلة لعمادة 
تطوير المهارات للبرامج 

والتدريب
����س���در ق������رار م��ع��ايل 

بتكليف  اجلامعة  رئي�س 

ب��ن��ت  روؤى  ال����دك����ت����ورة 

وكيلة  ال�سبكي  ع��ب��داهلل 

امل��ه��ارات  تطوير  ل��ع��م��ادة 

وقد  وال��ت��دري��ب،  للربامج 

ال�سبكي  الدكتورة  تقدمت 

ملعايل  والتقدير  بال�سكر 

ووكيل  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س 

اجل����ام����ع����ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

على  وامل�سرف  والتطوير، 

امل��ه��ارات،  تطوير  ع��م��ادة 

الغالية،  الثقة  ه��ذه  على 

متمنية اأن تكون اإ�سافة مميزة ورافداً للعمادة يف م�سريتها 

نحو التميز والنجاح.

وبهذه املنا�سبة تهنئ اأ�سرة عمادة تطوير املهارات �سعادة 

الدكتورة روؤى ال�سبكي بهذا التكليف، �سائلني املوىل عز وجل 

لها العون والتوفيق وال�سداد يف اأداء مهامها وم�سوؤولياتها.

ال�سعودية  الكفاءات  من  ال�سبكي  روؤى  الدكتورة  وتعترب 

العلوم  كلية  م�ساعد يف  اأ�ستاذ  وهي  اجلامعة،  املتميزة يف 

الطبية التطبيقية ق�سم املختربات االإكلينيكية، حا�سلة على 

من جامعة  اجلزيئية  واملناعة  اجلزيئي  يف الطب  دكتوراه 

كلية لندن باململكة املتحدة، �سغلت �سابقاً من�سب وكيلة ق�سم 

علوم املختربات االإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، 

وحالياً ت�سغل من�سب وكيلة عمادة تطوير املهارات للربامج 

والتدريب.

د. العمر يرأس االجتماع الثالث ألمانة أوقاف الجامعة

مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة وشركة النهدي

كتب: عبداهلل احلربي 

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ت��راأ���س 

االجتماع  العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

ال��ث��ال��ث ل��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة الأوق���اف 

يوم  وذل��ك  للعام2020م  اجلامعة 

وذلك  2020م،  28دي�سمرب  االثنني 

ب��ح�����س��ور ك��ل م��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��م��ان 

االأم��ان��ة  رئي�س  ن��ائ��ب   - ال�سلمان 

والدكتور  اجلامعة،  الأوق��اف  العامة 

وكيل  احلميزي  اإبراهيم  بن  خالد 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العلمي، والدكتور عبداهلل بن حممد 

للم�ساريع،  اجلامعة  وكيل  ال�سقري 

العامة  االأم��ان��ة  اأع�ساء  وبح�سور 

بن  زي��اد  الدكتور  اجلامعة  الأوق��اف 

بن  اأمين  والدكتور  احلقيل،  عثمان 

اأ���س��ع��د ع��ب��ده، وال��دك��ت��ور اأر���س��الن 

وم�ست�سار  عابد،  الدين  ظهور  بن 

جم��ل�����س االأم���ان���ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

عبداهلل باكرمان، والدكتور خالد بن 

الأوقاف  العام  االأمني  الظافر  �سعد 

اجلامعة.

معايل  رحب  االجتماع  بداية  يف 

االأم��ان��ة،  جمل�س  باأع�ساء  الرئي�س 

من  جملة  مناق�سة  مت  ذل���ك  ب��ع��د 

امل��و���س��وع��ات امل���درج���ة يف ج��دول 

القرارات  ب�ساأنها  واتخذ  االأع��م��ال 

املنا�سبة باالإ�سافة اإىل عر�س ما مت 

اإجنازه يف االجتماعات ال�سابقة كما 

اتخذ املجل�س ق��رارات يف عدد من 

املوا�سيع ذات العالقة.

وّق���ع���ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود 

و�سركة  ال�سيدلة،  بكلية  ممثلة 

تفاهم  م��ذك��رة  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ن��ه��دي 

اجلهتني  بني  التعاون  تعزيز  بهدف 

تعليمية  برامج  تطوير  خ��الل  من 

وطالبات  لطالب  وبحثية  وتدريبية 

كلية ال�سيدلة وفتح فر�س وظيفية 

الكلية. خريجي  جلميع 

ج����رت م��را���س��م ال��ت��وق��ي��ع ي��وم 

يف  ٢٠٢٠م  دي�سمرب   ٢٩ الثالثاء 

كلية  عميد  بح�سور  ال�سيدلة  كلية 

ال�سيدلة الدكتور اأو�س بن اإبراهيم 

امل��وارد  ق�سم  ورئي�س  ال�سم�سان، 

بخاري  �سامر  االأ���س��ت��اذ  الب�سرية 

وامل��ه��ن��د���س ي��ا���س��ر ج��وه��رج��ي – 

النهدي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

امل�سوؤولني. الطبية، وعدد من 

رف��ع  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 

العلمي  والبحث  التعليم  م�ستوى 

اململكة  يف  ال��ت��ط��وي��ر  ومتطلبات 

اململكة  روؤي��ة  اأه��داف  مع  متا�سياً 

ال��ط��رف��ان  ات���ف���ق  ح��ي��ث   ،٢٠٣٠

ال��ن��ه��دي  ���س��رك��ة  ت��ق��دم  اأن  ع��ل��ى 

لطالب  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  الطبية 

مبراحل  ال�سيدلة  كلية  وطالبات 

»ال��دك��ت��ور ���س��ي��ديل« و»االم��ت��ي��از« 

جميع  يف  ال��ع��ل��ي��ا«  و»ال���درا����س���ات 

اىل  باالإ�سافة  وفروعها،  اأق�سامها 

يف  للطلبة  امل�ساركة  فر�س  توفري 

العلمية  والبحوث  التدريب  برامج 

و�سيادلة  م��درب��ني  اإ���س��راف  حت��ت 

الطالب  �سيتمّكن  كما  معتمدين. 

لوظائف  التقّدمي  من  والطالبات 

بعد  الطبية،  ال��ن��ه��دي  �سركة  يف 

ومرحلة  ال��ت��دري��ب  ف���رتة  اج��ت��ي��از 

االمتياز.

كلية  عميد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 

ال�سيدلة الدكتور اأو�س بن اإبراهيم 

متاماً  ت��درك  الكلية  اأن  ال�سم�سان 

تقدمها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ي��م��ة 

امل��ج��ت��م��ع يف جم��ال  ���س��ي��دل��ي��ات 

ال�سيديل  ودور  ال�سحية  الرعاية 

ت���ق���دمي اخل���دم���ات  احل���ي���وي يف 

للمر�سى  واال�ست�سارية  العالجية 

الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  واإ�سهامه 

املجتمعي حيال االأدوية امل�ستخدمة 

واملنتجات التجميلية وغريها.

ك��م��ا ع���رب ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذه 

�سركة  مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

�ساأنها  من  والتي  الطبية  النهدي 

تقدمي  يف  ال�سيديل  دور  تفعيل 

�سباب  وتهيئة  للمجتمع  اخلدمات 

و�سابات الوطن ل�سوق العمل وخلق 

م�ستوى  ورف��ع  الوظيفية  الفر�س 

ت���وط���ني ه����ذا ال���ق���ط���اع احل��ي��وي 

اململكة  روؤي��ة  اأه��داف  مع  متا�سياً 

.٢٠٣٠

امل���وارد  ق�سم  رئي�س  ع��لّ��ق  كما 

الطبية  النهدي  �سركة  يف  الب�سرية 

بالقول:  البخاري  �سامر  االأ�ستاذ 

»ن��ح��ن ف��خ��ورون ب��ه��ذه ال�����س��راك��ة 

�سعود  امللك  جامعة  مع  اجل��دي��دة 

ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 

هدفنا  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  يف  ب��ي��ن��ن��ا 

ملزيد  الطريق  متهيد  يف  امل�سرتك 

التعليم  جم���االت  يف  ال��ت��ق��ّدم  م��ن 

كما  وال��ت��دري��ب.  العلمي  والبحث 

ا�سرتاتيجيتنا  ال�سراكة  هذه  تعزز 

جهودنا  مع  وتتما�سى  التوطني  يف 

اململكة  روؤي���ة  اأه���داف  حتقيق  يف 

وتكمن    .٢٠٣٠ ال�سعودية  العربية 

اأه���م اأول��وي��ات��ن��ا يف دع��م امل��واه��ب 

فعال  دور  للعب  ومتكينها  ال�سابة 

ن��واة  ه��م  ف�سبابنا  جمتمعنا  يف 

جناح  هو  اليوم  وجناحهم  املجتمع 

باأكمله«. وطن 

معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر يفتتح املرحلة االوىل من تو�سعة ق�سم الطوارئ



اأقام مكتب التطوع بجامعة امللك 

اجلامعة  وكيلة  رعاية  حتت  �سعود، 

غ��ادة  ال��دك��ت��ورة  الطالبات  ل�سوؤون 

احلفل  �سيف،  بن  عبدالعزيز  بنت 

اخلتامي لفعاليات التطوع باجلامعة 

.ZOOM وذلك على من�سة

�سيف  بن  الدكتورة  اأك��دت  حيث 

ودوره  التطوعي  العمل  اأهمية  على 

يف خدمة املجتمع، م�سرية اإىل دور 

هذا  اإب���راز  يف  الفاعل  اجل��ام��ع��ات 

وليد  لي�س  واأن����ه  خ��ا���س��ة  امل��ج��ال، 

التي  امل��ج��االت  اأح���د  ب��ل  اللحظة، 

بقيادة  دولتنا  عليها  لطاملا حر�ست 

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

االأمري حممد بن �سلمان.

ك��م��ا ���س��ج��ع��ت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة 

ال�سباب،  �سريحة  الطالبات  ل�سوؤون 

كونهم الفئة االأكرث فاعلية يف العمل 

والبحث  امل��ب��ادرة  على  التطوعي، 

من  لها  ملا  التطوعية  الفر�س  عن 

ال�سعادة  روح  تعزيز  اإيجابي يف  اأثر 

والر�سا عرب م�ساعدة االآخرين.

امل�سرفة  ت��ق��دم��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 

ع��ل��ى م��ك��ت��ب ال��ت��ط��وع، ال��دك��ت��ورة 

للجميع  ب�سكرها  الناجم،  جميدة 

راج���ي���ة حتقيق  ج���ه���وده���م،  ع��ل��ى 

املتطوعني  اأعداد  قيا�سية يف  اأرقام 

امللك  جلامعة  التطوعية  واملبادرات 

بجودة  دائ��م��ا  تتميز  ال��ت��ي  �سعود، 

املخرجات وامل�ساهمة يف ن�سر ثقافة 

التطوع باملجتمع، واأبدت د. الناجم 

ترحيبها الأي فكرة اأو مبادرة مبتكرة 

جمتمعية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  ميكنها 

متميزة من املمكن تنفيذها بالكوادر 

التطوعية.

املتطوعني  ت��ك��رمي  مت  واأخ�����ريا، 

التطوعية،  واالأن�سطة  واملتطوعات، 

متيزا،  االأك���رث  التطوعية  وال��ف��رق 

حيث ح�سل فريق حماية البيئة على 

نالت  بينما  املثايل،  الفريق  جائزة 

جائزة  على  املبرييك  عبداهلل  مي 

املتطوعة املثالية.

حت���ت رع���اي���ة خ����ادم احل��رم��ني 

ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه اهلل - 

افتتح �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

وزير  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز 

املوؤمتر  فعاليات  موؤخراً،  الريا�سة، 

لتعزيز  واالمتثال  للحوكمة  الدويل 

ال��ن��زاه��ة يف ال��و���س��ط ال��ري��ا���س��ي، 

الريا�سة ممثلة  وزارة  نظمته  الذي 

بعد«،  »ع��ن  ال��ق��ادة  اإع���داد  مبعهد 

بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة 

امللك  جامعة  ومب�ساركة  الف�ساد، 

الريا�سة  علوم  بكلية  ممثلة  �سعود 

علمي  ك�سريك  ال��ب��دين  والن�ساط 

للموؤمتر.

ا�ستمر  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  ه���دف 

للنقا�س  من�سة  توفري  اإىل  يومني، 

احلوكمة  اإج����راءات  ح��ول  العلمي 

وال��ن��زاه��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وف���ق روؤي���ة 

يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا   ،2030 امل��م��ل��ك��ة 

اأف�سل  وتقدمي  الريا�سي،  املجال 

وتبادل  املجال،  هذا  املمار�سات يف 

ت�سليط  مع  بها،  اخلا�سة  اخلربات 

ال�����س��وء ع��ل��ى ان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا على 

اال�ستثمار الريا�سي، باالإ�سافة اإىل 

يف  التغيري  اإدارة  يف  دورها  درا�سة 

هذا املجال.

ل�سمو  بكلمة  امل��وؤمت��ر  وان��ط��ل��ق 

االفتتاح،  جل�سة  يف  الريا�سة  وزير 

التي راأ�سها مدير عام معهد اإعداد 

حماد،  في�سل  بن  عبداهلل  القادة 

االأول  باليوم  امل�ساركون  ناق�س  ثم 

االأوىل  جل�سته  ويف  امل��وؤمت��ر  م��ن 

يف  وال��ن��زاه��ة  احلوكمة  »حت��دي��ات 

امل��ن��ظ��م��ات ال��ري��ا���س��ي��ة« وراأ���س��ه��ا 

بجامعة  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 

ال���دك���ت���ور حممد  ���س��ع��ود  امل���ل���ك 

رئي�سة،  حم���اور  ث��اث��ة  حطحوط 

حيث حتدث الربوفي�سور االأمريكي 

االأول  املحور  يف  ا�ست�س«  »�ستيفن 

التغيري  وم��ق��اوم��ة  »احل��وك��م��ة  ع��ن 

فيما  ال��ري��ا���س��ي��ة«،  امل��ن��ظ��م��ات  يف 

را�سر«  »دان��ي��ال  االأم��ري��ك��ي  ت��ن��اول 

القطاع  »حوكمة  الثاين  املحور  يف 

ال��ري��ا���س��ي م��ال��ي��اً«، م��ع ال��ت��ط��رق 

العاملية،  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ع��دد  اإىل 

وحتدث الربوفي�سور وامل�ست�سار يف 

القيادة الريا�سية الربيطاين »كريغ 

عن  الثالث  امل��ح��ور  يف  ماكغواير« 

ا�سرتاتيجيات  على  احلوكمة  »اأث��ر 

الريا�سية«. املنظمات 

الثانية التي عقدت  اأما اجلل�سة 

بعنوان  فكانت  نف�سه،  ال��ي��وم  يف 

وانعكا�ساتها  والنزاهة  »احلوكمة 

وراأ�سها  الريا�سي«،  الت�سويق  على 

الريا�سية  االإدارة  ق�سم  رئ��ي�����س 

فواز  الدكتور  �سعود  امللك  بجامعة 

من  ك��ل  فيها  وحت���دث  احل��ك��م��ي، 

الدكتور مقبل بن جديع املتخ�س�س 

واالأمريكية  الريا�سي،  الت�سويق  يف 

»ن��������االين ب���ت���ل���ر« امل�������س���ت�������س���ارة 

الريا�سي،  الت�سويق  يف  الدولية 

جريجينوف«  »فا�سيل  والربيطاين 

لاإدارة  االأوروبية  اجلمعية  رئي�س 

ال��ري��ا���س��ي��ة، يف حمور  واحل��وك��م��ة 

ال��ق��ط��اع  امل�����راأة يف  »ا���س��ت��ه��داف 

ال���ري���ا����س���ي: اأخ���اق���ي���ات وق��ي��م 

امل��ج��ت��م��ع«، واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل�����س��ة 

اإع��داد  معهد  عن  وثائقي  بعر�س 

القادة.

ال��ث��اين م��ن املوؤمتر  ال��ي��وم  وب���داأ 

حملت  وال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة،  باجلل�سة 

الريا�سية  االأنظمة  »حوكمة  عنوان 

برئا�سة  ل��ه��ا«،  املنظمة  وال��ق��وان��ني 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال�������س���م���ري، 

الرو�سي  بدايتها  يف  وا�ستعر�س 

يف  املتخ�س�س  بي�سن«  »ن��ي��ك��والي 

حمور  ال��دويل،  الريا�سي  القانون 

االأنظمة  بني  واالختاف  »التوافق 

للدول«،  واملحلية  العاملية  الريا�سية 

م�سروع  من��وذج  مناق�سة  ذل��ك  ت��ا 

»النزاهة  حمور  خال  من  القدية 

وال�سفافية يف الهيئات الرتويجية«، 

ثم  الرفاعي،  اأمي��ن  الدكتور  قدمه 

االأنظمة  تطوير  اإدارة  مدير  حتدث 

واللوائح يف هيئة الرقابة ومكافحة 

ال��ف�����س��اد ع��ب��داهلل ال��ق��ح��ط��اين يف 

ب� »حوكمة االأنظمة  املحور اخلا�س 

الريا�سية والقوانني املنظمة لها«.

ويف اجلل�سة الرابعة التي حملت 

ال�سعودية  االأندية  »جت��ارب  عنوان 

الدكتور  وراأ���س��ه��ا  احل��وك��م��ة«،  م��ع 

ماجد االأحمد من االإدارة الريا�سية 

يف جامعة امللك �سعود، حتدث فيها 

الفتح  ل��ن��ادي  التنفيذي  الرئي�س 

متيز  كيفية  ع��ن  العي�سى،  اأح��م��د 

بعدها  ناق�س  احلوكمة،  يف  النادي 

ال��ري��ا���س��ة  وزي���ر  ���س��م��و  م�ست�سار 

دعم  ا�سرتاتيجية  على  امل�����س��رف 

حمور  امل�سعد،  عبدالعزيز  االأندية 

ودار  بعد؟«  وماذا  احلوكمة؟  »ملاذا 

احلوكمة  تطبيق  اآلية  حول  النقا�س 

يف االأندية الريا�سية.

ق����دم م��دي��ر ع��ام  ويف اخل���ت���ام 

بن  ع��ب��داهلل  ال��ق��ادة  اإع���داد  معهد 

علوم  كلية  وعميد  ح��م��اد  في�سل 

بجامعة  البدين  والن�ساط  الريا�سة 

بن  �سليمان   الدكتور  �سعود  امللك 

�سوء  التو�سيات يف  اجللعود،  عمر 

املوؤمتر،  عنها  اأ�سفر  التي  النتائج 

اخل��رباء  من  ع��دد  وذل��ك مب�ساركة 

والت�سويق  القانون  يف  واملخت�سني 

الريا�سي، بهدف الو�سول اإىل بيئة 

اإج���راءات  وف��ق  مائمة،  ريا�سية 

ا�سرتاتيجيات  تر�سم  حوكمة دقيقة 

على  والفائدة  بالنفع  تعود  وا�سحة 

وكافة  املهم،  احليوي  القطاع  هذا 

االإداري  بالعمل  للنهو�س  منت�سبيه 

يف  بالنزاهة  املقرون  واال�ستثماري 

الريا�سي. الو�سط 
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ُعقد حتت رعاية خادم احلرمني ال�رشيفني وافتتحه �ضمو وزير الريا�ضة

»علوم الرياضة« شريك علمي لمؤتمر تعزيز
النزاهة في الوسط الرياضي

مدير إدارة التعليم بمجلس 
التعاون يزور إدارة األعمال

الغامن،  عبداهلل  بن  �سعد  الدكتور  االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  ا�ستقبل 

لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  العامة  االأمانة  التعليم يف  اإدارة  مدير 

العربية الدكتور حممد املهري، ورحب عميد الكلية باملهري م�ستعر�ساً معه 

اجلوانب املتعلقة ب�سري العمل يف جلنة عمداء كليات العلوم االإدارية بدول 

واالآفاق  الراهنة  االأو�ساع  ومناق�سة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

امل�ستقبلية للجنة فيما يخدم م�ستقبل كليات العلوم االإدارية على امل�ستوى 

املحلي واالإقليمي واأن تكون اللجنة رائدة يف عملها وخمرجاتها وفق اخلطط 

واالأهداف املو�سوعة.

تقديرية  و�سهادة  تذكارياً  درع��اً  املهري  حممد  الدكتور  قدم  جهته  من 

للدكتور �سعد الغامن ب�سفته اأمني جلنة عمداء كليات العلوم االإدارية بدول 

عمداء  جلنة  ح�سول  نظري  وذلك  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

كليات العلوم االإدارية على جائزة االأداء املميز لعام 2018-2019م، ثم قام 

الدكتور حممد املهري بجولة على القاعات الدرا�سية واالأق�سام االأكادميية 

بالكلية، ويف ختام اللقاء قدم الدكتور �سعد الغامن �سكره وتقديره ل�سعادته 

على جهوده وزيارته لكلية اإدارة االأعمال بجامعة امللك �سعود متمنياً له دوام 

التوفيق والنجاح.

»مي المبيريك« تحصد جائزة المتطوعة المثالية

برنامج تدريبي عن »إدارة العمل التطوعي« باألولى المشتركة
االأوىل  ال�����س��ن��ة  ع��م��ادة  ن��ظ��م��ت 

�سعود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  امل�����س��رتك��ة 

ب��وزارة  التطوع  اإدارة  مع  بالتعاون 

املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية 

»اإدارة  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��يًّ��ا  ب��رن��اجًم��ا 

اليوم  مبنا�سبة  التطوعي«،  العمل 

العاملي للتطوع.

و�سمل الربنامج عدًدا من املحاور 

م��ن��ه��ا: م��ف��ه��وم ت��ط��وع امل��ح��رتف��ني، 

امل�ساريع  و�سناعة  نتطوع؟،  ومل��اذا 

لتحفيز  عملية  واأف��ك��ار  التطوعية، 

ال��ت��ط��وع، وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ط��وع وب��ن��اء 

العمل  من�سة  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ف��ر���س، 

التطوعي.

االأوىل  ال�سنة  عميد  اأك���د  وق��د 

ب��ن  ع��ب��دامل��ج��ي��د  د.  امل�������س���رتك���ة 

عبدالعزيز اجلريوي ال�سعي امل�ستمر 

ذات  اجلهات  مع  للتعاون  بالعمادة 

االرت��ق��اء  يف  ت�سارك  التي  ال�سلة، 

والطاب،  التدري�س  هيئة  مبهارات 

واإيجاد برامج حتفز قدراتهم، وتزيد 

باملجتمع  االرت��ق��اء  يف  م�ساركتهم 

وم��ك��ون��ات��ه، وك��ذل��ك امل�����س��ارك��ة يف 

حتقيق اأحد اأهداف الروؤية.



التعليم  وزي��ر  نائب  معايل   اأك��د 

د.  واالب��ت��ك��ار  والبحث  للجامعات 

على  ال�سديري،  اأحمد  بن  حممد 

نحو  ال��ت��ح��ول  يف  اجل��ام��ع��ات  دور 

يُعترب  وال���ذي  امل��ع��ريف،  االقت�ساد 

الركائز  اإح���دى  واالب��ت��ك��ار  البحث 

االقت�سادية. للتنمية  االأ�سا�سية 

األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف  وق���ال 

ع��ن بُ��ع��د خ���ال ت��د���س��ي��ن��ه ور���س��ة 

لتعزيز  القانونية  »املمكنات  عمل 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار يف 

اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة«، ال��ت��ي 

يف  ممثلًة  التعليم  وزارة  نظمتها 

وكالة الوزارة للبحث واالبتكار: »اإن 

اجلامعات  اأهمية  ي��درك  اجلميع 

يف م��ن��ظ��وم��ة االق��ت�����س��اد امل��ع��ريف؛ 

باعتبارها احلا�سنة احلقيقية لهذا 

يف  االأ�سا�سي  واملحرك  االقت�ساد، 

يربز  حيث  املعرفة،  وتوليد  اإن��ت��اج 

يف  جوهري  ب�سكل  اجلامعات  دور 

العلمي  البحث  على حت�سني  العمل 

واالن��ت��ق��ال  ج��ودت��ه  م�ستوى  ورف���ع 

على  االإيجابي  للتاأثري  مبخرجاته 

واملجتمع«. االقت�ساد 

مع  اأن��ه  ال�سديري  د.  واأ���س��اف 

ل��ل��ت��ح��ول اإىل  ت��ط��ل��ع اجل���ام���ع���ات 

اقت�ساد معريف للو�سول اإىل م�ستوى 

فقد  اأدائها،  يف  الرائدة  اجلامعات 

وتطوير  ت�سميم  اأه��م��ي��ة  ازدادت 

نحو  على  واالبتكار  للبحث  اأنظمة 

يتنا�سب مع التوجه احلايل لتحقيق 

امل�����س��ت��ه��دف��ات ال��رئ��ي�����س��ة يف روؤي���ة 

باململكة  االرت���ق���اء  وه���ي   ،2030
يف  م��راك��ز  ع�سرة  اأول  ب��ني  لتكون 

وكذلك  العاملية،  التناف�سية  موؤ�سر 

�سعودية  جامعات  خم�س  ت�سنيف 

على االأقل بني اأف�سل مئتي جامعة 

وا�ستعر�س  العاملي.  الت�سنيف  يف 

د. ال�سديري بع�س جوانب امل�سروع 

املقرتحة  ومنها احللول  التي متت، 

على م�ستوى االإطار املوؤ�س�سي الأبرز 

والتمويل،  النظامية  االإ�سكاليات 

املقرتحة  احل��ل��ول  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الب�سرية  امل�����وارد  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

ا���س��ت��ن��اداً ع��ل��ى ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات، 

وتلك التي اأوجدها نظام اجلامعات 

�ساأنها  من  ك��ان  التي  والتعديات 

اإ���س��ك��االت  اأو احل���د م��ن  م��ع��اجل��ة 

النظام القدمي.

�سكره  ال�سديري  د.  قدم  وفيما 

الور�سة  اأن  على  اأك���د  للح�سور، 

الت�ساورية  للقاءات  امتداداً  تُعترب 

ال�����س��اب��ق��ة م��ع روؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات 

واملقرتحات  اجل��ه��ود  ال�ستعرا�س 

لتح�سني  االآن  ح��ت��ى  مت���ت  ال��ت��ي 

اأن  متمنياً  العلمي،  البحث  وتطوير 

بالو�سول  امل�ساركني  جهود  تتكلل 

تن�سب  التي  املن�سودة  ل��اأه��داف 

ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 

واالبتكارية ب�سكل عام.

بعد ذلك قام الفريق اال�ست�ساري 

م�سروع  عن  مرئي  عر�س  بتقدمي 

الدرا�سات القانونية وبناء املمكنات 

وري��ادة  واالإب��داع  والتطوير  للبحث 

االأع��م��ال  م�ستعر�ساً  االأع���م���ال، 

االآن، مربزاً  تنفيذها حتى  التي مت 

اإليها،  التو�سل  مت  ال��ت��ي  النتائج 

اجلامعات  اأدوار  ا�ستعرا�س  م��ع 

اقت�ساد  نحو  ال��ت��ح��ّول  تعزيز  يف 

االإ�سكاليات  اإىل  اإ�سافة  املعرفة، 

�سعيد  على  املطروحة  االأ�سا�سية 

واملوارد  والتمويل  املوؤ�س�سي  االإطار 

لكل  املقرتحة  واحل��ل��ول  الب�سرية 

منها، ومناق�سة احللول والتعديات 

ال��ت��ي اأدخ��ل��ه��ا ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات 

التعليم  وزارة  اأن  يُ��ذك��ر  اجل��دي��د. 

امل�����س��روع  ه���ذا  خ���ال  م��ن  ت�سعى 

حمددة  قانونية  اآلية  اإىل  للو�سول 

البحث  منظومة  تطوير  لها  تتيح 

احلكومية،  اجلامعات  يف  واالبتكار 

احلكومية  اجلامعات  مع  بال�سراكة 

وم���راك���ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وري���ادة 

اجلامعات  ي�ساعد  مب��ا  االأع��م��ال؛ 

على اأداء مهامها واأدوارها الريادية 

وفق النظام اجلديد لها.
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برئا�سة وزير التعليم

د�سن ور�سة »املمكنات القانونية يف اجلامعات ال�سعودية«

الوزارة تناقش تأثير التصنيفات العالمية 
على تطوير البحث العلمي

نائب وزير التعليم: تعزيز البحث واالبتكار 
ينسجم مع رؤية 2030 ودعم التنمية

تشكيل مجلس إدارة
معهد التطوير المهني التعليمي

15 »مقعد زمالة« لألطباء 
السعوديين في ألمانيا

للتدريب  درا�سياآ  مقعداً   ١٥ تخ�سي�س  عن  التعليم  وزارة  اأعلنت 

الطبي لل�سعوديني يف الزمالة العامة »االإقامة الطبية« يف م�ست�سفيات 

ال�ساريتيه يف اأملانيا.

ومت توفري 12 مقعداً لاأطباء ال�سعوديني يف التخ�س�سات التالية: 

التخدير، طب االأع�ساب، جراحة االأع�ساب، امل�سالك البولية، اأمرا�س 

الكلى، اأمرا�س اجلهاز اله�سمي، اجلراحة، اأمرا�س الن�ساء / التوليد، 

طب االأطفال مبا يف ذلك طب االأطفال حديثي الوالدة، االأ�سعة، علم 

االأورام، باالإ�سافة اإىل ثاثة مقاعد يف التخ�س�سات الطبية االأخرى.

وا�سرتطت الوزارة للتقدمي على الربنامج اإنهاء مرحلة البكالوريو�س 

بتقدير جيد جداً على االأقل، واحل�سول على وثيقة التخّرج الر�سمية، 

وال�سجل االأكادميي، ومعادلة ال�سهادة من جهة االخت�سا�س اإذا كانت 

�سادرة من موؤ�س�سة خارج اململكة، مع تو�سيح التخ�س�س يف ال�سرية 

التقدمي   ا�ستمارة  يف  الوثائق  وا�ستكمال  التقدمي،  وا�ستمارة  الذاتية 

م�ستملًة على ال�سهادات االأكادميية واملهنية و�سهادة الت�سنيف املهني 

االأكادميي  وال�سجل  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  قبل  من 

بتاريخ حديث  ال�سفر وال�سمان املايل  والتو�سيات ون�سخة من جواز 

من جهة االبتعاث للموظف.

وزيرا التعليم السعودي 
واإلماراتي يترأسان لجنة 
التنمية بمجلس التنسيق

ومعايل  ال�سيخ  اآل  بن حممد  د. حمد  التعليم  وزير  معايل  تراأ�س 

وزير الرتبية والتعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة االأ�ستاذ ح�سني 

الب�سرية  التنمية  ل�»جلنة  الرابع  الربع  اجتماع  احلمادي،  اإبراهيم 

»عن  االإماراتي  ال�سعودي-  التن�سيق  جمل�س  عن  املنبثقة  التكاملية« 

بُعد«، بح�سور اأ�سحاب املعايل ووكاء الوزارة من اجلانبني وممثلني 

عن القطاعات امل�سرتكة.

ونقل معايل وزير التعليم يف م�ستهل االجتماع حتيات خادم احلرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني -حفظهما اهلل- للجانب االإماراتي، 

وتطلعاتهما اإىل اأن ي�سهم هذا االجتماع يف حتقيق االأهداف امل�سرتكة 

واالإ�سرتاتيجية للبلدين ال�سقيقني.

ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  العاقة  اأن  ال�سيخ  اآل  د.  واأك��د 

العربية املتحدة �ساربة بجذورها يف عمق  و�سقيقتها دولة االإمارات 

التاريخ؛ باعتبارها عاقة �ساغتها روابط العقيدة واالإن�سان واملكان 

ملجل�س  الكربى  االأهمية  على  م�سدداً  امل�سرتك،  وامل�سري  والثقافة 

التن�سيق ال�سعودي- االإماراتي الذي يعمل وفق اأر�سية را�سخة وقادرة 

االقت�سادية  املنظومة  وتعزيز  للبلدين،  زاه��ر  م�ستقبل  ر�سم  على 

املتكاملة، واإيجاد احللول املبتكرة لا�ستغال االأمثل للموارد املتوفرة، 

وبناء منظومة فّعالة ومتكاملة من نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان. 

واأكد وزير التعليم ال�سعودي اأنه بات من املهم اليوم اأن ت�ست�سرف 

لهذا  اال�ستباقي  باالإعداد  وذلك  القادمة،  اأجيالها  م�ستقبل  ال��دول 

الب�سرية  امل���وارد  كافة  من  اال�ستفادة  تعظيم  خ��ال  من  امل�ستقبل 

الدولتان  له  ت�سعى  ما  هو  ذل��ك  اأن  م��وؤك��داً  املتوفرة،  واالقت�سادية 

ال�سقيقتان من خال خططهما التنموية وتفعيل التعاون بني البلدين 

ب�سورة تكفل اال�ستدامة وا�ستمرار البقاء بقوة على خارطة العامل.

االأ�ستاذ  االإم��ارات��ي  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  معايل  دعا  جانبه  من 

املدرجة بني  واملبادرات  املجاالت  التكاملية يف  اإىل  ح�سني احلمادي 

اجلانبني واال�ستفادة من نقاط القوة التي توجد يف اململكة واالإمارات، 

وموا�سلة البحث عن نقاط قوة جديدة ميكن العمل فيها يف جماالت 

وتقوية  التوا�سل  وكيفية  ال�ستة،  القطاعات  يف  امل�سرتكة  اال�ستثمار 

والتكامل  البلدين  القت�ساد  احلقيقية  اال�ستدامة  وحتقيق  التعاون 

بينهما.

وناق�سوا  املنجزات،  اأبرز  املعنية  اللجان  ا�ستعر�س ممثلو  اإثر ذلك 

والريا�سة  وال�سحة  »التعليم  ال�ستة  امل��ج��االت  يف  امل��ب��ادرات  و�سع 

وال�سباب والثقافة والف�ساء«، حيث بلغ اإجمايل املبادرات »19« منها 

املكتملة  واملبادرات  جديدة،  مبادرات  و»9«  م�ستمرة،  مبادرات   »8«

وعددها مبادرتان.

برعاية معايل نائب وزير التعليم 

د.  واالب��ت��ك��ار  وال��ب��ح��ث  للجامعات 

افتتح  ال�سديري؛  اأحمد  بن  حممد 

د.  واالبتكار  للبحث  ال���وزارة  وكيل 

بعنوان:  عمل  ور�سة  العقيلي  نا�سر 

بناء  اجلامعي:  الت�سنيف  »اأنظمة 

للت�سنيف  خم�س�سة  اإ�سرتاتيجية 

وك��ال��ة  نظمتها  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي«، 

بُعد مب�ساركة  عن  واالبتكار  البحث 

ما يقارب 100 �سخ�سية من وكاء 

والبحث  العليا  الدرا�سات  وعمداء 

ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة، 

وم�سوؤويل الت�سنيفات العاملية وفرق 

العمل املخت�سة باجلامعات.

اإب����راز  اإىل  ال��ور���س��ة  وت���ه���دف 

واأثرها  العاملية  الت�سنيفات  اأهمية 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

تركيزها على  اجلامعات، و�سرورة 

ي�سهم  مبا  البحثية،  اإ�سرتاتيجياتها 

الت�سنيفات  يف  مكانتها  رف��ع  يف 

ا�ستمرار  م��ع  امل��ع��ت��م��دة،  العاملية 

وزارة  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون 

توجيه  يف  واجل��ام��ع��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 

يف  البحثية  وم�ساريعها  براجمها 

الوطنية  االأول��وي��ات  حتقيق  �سبيل 

البحثية.

اأن  واأك������دت حم�����اور ال���ور����س���ة 

للجامعات  البحثية  االإ�سرتاتيجية 

لاإ�سرتاتيجيات  ام���ت���داداً  تُ��ع��ت��رب 

التي  التنموية  والنه�سة  الوطنية، 

ت��ن��ع��م ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة يف ظ���ل روؤي���ة 

اجلهود  ا�ستعرا�س  مت  كما   ،٢٠٣٠

ال��وزارة واجلامعات يف  تبذلها  التي 

للباحثني  االإمكانات  كافة  ت�سخري 

التعليمية؛  البيئات  يف  واملبتكرين 

التي  ال��ع��امل��ي��ة  للمكانة  ل��ل��و���س��ول 

ت�ستحقها اململكة.

وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال���ور����س���ة اأب����رز 

مع  املعتمدة  العاملية  الت�سنيفات 

تلك  تتبناها  التي  املعايري  تو�سيح 

�سرورة  على  م��وؤك��دًة  الت�سنيفات، 

اإط�������اع اجل���ام���ع���ات ع���ل���ى ت��ل��ك 

امل��واءم��ة يف  م��ن  لتتمكن  امل��ع��اي��ري؛ 

وتطويرها،  البحثية  اإ�سرتاتيجياتها 

وحت���ق���ي���ق م����راك����ز م���ت���ق���دم���ة يف 

الت�سنيفات مما يعزز مكانة اململكة 

العاملية.

متابعة  اأهمية  الور�سة  وتناولت 

للمعايري  اجلامعات  يف  امل�سوؤولني 

الت�سنيفات  ت��ل��ك  تعتمدها  ال��ت��ي 

معايري  اإىل  واالن��ت��ق��ال  ال��ع��امل��ي��ة، 

ي��ت��م ر����س���ده���ا م���ن خ����ال ق���درة 

متطلبات  حتقيق  على  اجلامعات 

على  يعود  ومبا  امل�ستدامة،  التنمية 

لها  تطبيقية  مبكت�سبات  ال��وط��ن 

�سرورة  مع  وتنموي  اقت�سادي  اأث��ر 

اجلهود  تلك  بني  املواءمة  ا�ستمرار 

املبذولة حول الت�سنيفات واالأهداف 

املحققة  الوطنية  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

لروؤية اململكة 2030.

د.  التعليم  وزي��ر  معايل  اأ���س��در 

ق��راراً  ال�سيخ  اآل  حممد  ب��ن  حمد 

بت�سكيل جمل�س اإدارة املعهد الوطني 

اأن  على  التعليمي؛  املهني  للتطوير 

وفقاً  اخت�سا�ساته؛  املجل�س  ميار�س 

لتنظيم املعهد ال�سادر بقرار جمل�س 

الوزراء رقم »197« وتاريخ 8/ 3/ 

1441ه�.
ويراأ�س اإدارة املجل�س معايل وزير 

بن  ع��ب��داهلل  د.  وع�سوية  التعليم، 

املالية،  وزارة  ممثل  الفيفي  حممد 

ممثل  العنزي  عبدالعزيز  بن  بندر 

والتنمية  الب�سرية  امل����وارد  وزارة 

�سعود  ب��ن  حممد  د.  االجتماعية، 

بدر  د.  التعليم،  وزارة  ممثل  املقبل 

ب��ن ���س��ج��اع احل��رب��ي مم��ث��ل معهد 

العامة، د. را�سد بن حممد  االإدارة 

العامة  املوؤ�س�سة  ممثل  ال��زه��راين 

املدير  وامل��ه��ن��ي،  التقني  للتدريب 

للتقومي  الوطني  للمركز  التنفيذي 

امل��در���س��ي مم��ث��ل هيئة  وال��ت��م��ّي��ز 

�سعيد  د.  والتدريب،  التعليم  تقومي 

ود. دالل  ال�����س��م��راين،  ب��ن حم��م��د 

لهيئة  اأع�ساء  الربي�سي  علي  بنت 

احلكومية،  اجلامعات  يف  التدري�س 

د. اإلهام بنت من�سور الدخيل ونورة 

عن  ممثلتان  العجمي  م��ان��ع  ب��ن��ت 

قطاع التعليم والتدريب االأهلي، ود. 

اجلهيمي  عبدالرحمن  ب��ن  اأح��م��د 

رئي�س املعهد املكلف.



أنظمة الصحة العالمية
 Margie Lovett-Scott, Faith ت���أل��ي��ف: 

Prather
ترجمة: د. علي حم�سن احل�زمي

من  منوذًج�  الكت�ب  هذا  خالل  من  املوؤلف  ابتكر 

للرع�ية  احلقيقي  الو�سول  لتقييم  ع��وام��ل  ثم�نية 

ال�سحية وحتليل نظمه�.

ن�مية  دولة  ع�سرة  اإح��دى  على  النموذج  ُطبِّق  وقد 

و�سن�عية, مبيًن� اأوجه النج�ح والق�سور يف كل نظ�م مم� 

املخت�سني  على  اإن�����س���ء اأط��ره��م ي�سهل 

اخل��������س���ة ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل 

اإ�سرتاتيجي�ت  ولو�سع 

للحلول امل�ستندة على 

الق�س�ي�  لكل  النت�ئج 

امل��ع������س��رة )مب���� يف 

الرع�ية  جودة  ذلك 

ال�سحية والتكلفة(, 

وت�����س��ور احل��ل��ول 

لأزم�ت  الإبداعية 

ال�سحية  الرع�ية 

احل�لية.

الكت�ب  مت��يَّ��ز 

ب�لآتي:

الأ���س��ل��وب   -

احلواري, وخلق 

���س��ي��ن���ري��وه���ت 

حل�لت حتفز الق�رئ على التفكري 

وعلى  احلق�ئق  على  املبني  التعلم  وتطبيق  النقدي, 

امل�س�كل يف الواقع احلقيقي.

م�ستوى  ال��ت��ف���وت يف  ع��ن  ع���م��ة  ملحة  اإع��ط���ء   -

اخلدم�ت املقدمة على م�ستوى ال�سي�ق الع�ملي.

يف  متعددة  حل���لت  املو�سوعة  ال�سين�ريوه�ت   -

امل�س�كل  عر�ض  بغر�ض  الكت�ب  ف�سول  من  ف�سل  كل 

واحللول.

املق�رنة  الإ�سرتاتيجي�ت  عن  ع�مة  نظرة  تقدمي   -

عدم  وح�لت  ال�سحية  الرع�ية  اإىل  الو�سول  لتقييم 

امل�س�واة دوليًّ�.

الإن��رتن��ت  �سبكة  على  امل�س�در  ب���أه��م  الإ���س���رة   -

للمزيد من البحث والدرا�سة.

كيمياء وتقنية بروتينات الحليب
فوزي  د.  اأ.  ت�أليف: 

اإبراهيم عثم�ن,  �سيد 

اأح��م��د  ع��ل��ي  د.  اأ. 

حممد متويل

ي�������ق�������دم ه������ذا 

ال��ك��ت���ب ف��ك��رة عن 

الربوتين�ت  اأن���واع 

ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وبروتين�ت  ع����م, 

ب�سكل  احل��ل��ي��ب 

فيقدم  خ��������ض, 

خلفية  ل��ل��ق���رئ 

ع�������ن اأن�����������واع 

الأح�����م������������ض 

الأم�����ي�����ن�����ي�����ة 

املختلفة, ودوره� يف تركيب 

بروتين�ت احلليب, والقدرة التنظيمية له�, كم� يعطي 

احلليب  بروتين�ت  اأن��واع  عن  تف�سيلية  فكرة  للق�رئ 

من  واأهميته�  عليه�,  احل�سول  وكيفية  املختلفة, 

الن�حية الت�سنيعية والتقنية, وا�ستخدامه� يف جم�لت 

الأغذية الأخرى.

ويعطي الكت�ب الق�رئ فكرة عن اخلوا�ض الوظيفية 

لربوتين�ت احلليب, واأهمية ذلك على جودة املنتج�ت 

الغذائية الداخلة يف ت�سنيعه�, كيفية ت�سنيع املرت�سب�ت 

وكيفية  ال�سر�ض,  وبروتين�ت  الك�زين,  من:  املرتافقة 

حتويره�.

��� ف��ك��رة ع��ن ال��ت��غ��ريات التي  ي��ق��دم ال��ك��ت���ب اأي�����سً

احلليب,  لربوتين�ت  احلرارية  املع�مالت  اأثن�ء  حتدث 

عالج  يف  حيوًي�  الن�سطة  الببتيدات  دور  واأخ��رًياع��ن 

العديد من الأمرا�ض.

عنه�  غنى  ل  اإ�س�فة  الكت�ب  هذا  يُعد  املجمل  يف 

لطالب التخ�س�ض, والب�حثني, وامل�ستغلني يف بروتين�ت 

الأغذية ب�سكل ع�م وبروتين�ت احلليب ب�سكل خ��ض.
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متّكن الب�حث ال�سعودي والأ�ست�ذ 

بكلية  ج����زان  ج�معة  يف  امل�س�عد 

الدكتور  التطبيقية,  الطبية  العلوم 

التو�سل  م��ن  ال��ف��ر���س���ين,  ع��ب��داهلل 

اإىل نت�ئج جديدة حول ت�سبب بع�ض 

الن�س�ء  اإ�س�بة  يف  الأ�سن�ن  مع�جني 

ب�����س��رط���ن ال��ث��دي, وف��ًق��� ل��درا���س��ة 

الع�ملية  املجالت  اإحدى  من�سورة يف 

وعالقته�  ال�سموم  يف  واملتخ�س�سة 

ب�ملركب�ت الكيمي�ئية.

الدكتور عبداهلل  الب�حث  واأو�سح 

الفر�س�ين اأن البحث مت العمل عليه 

من خالل  �سنوات,  اأرب��ع  مدى  على 

يف  ل��الأب��ح���ث  متخ�س�سة  م��راك��ز 

ريدجن  ج�معة  ويف  ج���زان,  ج�معة 

الربيط�نية, ومت اإعداد جت�رب على 

عدد من العين�ت من مواد كيمي�ئية 

موجودة يف معجون الأ�سن�ن.

واأ�س�ر »الفر�س�ين« اإىل اأن البحث 

رك���ز ع��ل��ى م����دة »ال��رتاي��ك��ل��و���س���ن« 

ك����م���������س�����د ل����ل����م����ي����ك����روب�����ت يف 

كمعجون  ال�سخ�سية,  امل�ستح�سرات 

املنزلية  وامل�ستح�سرات  الأ���س��ن���ن 

لذلك  ال��ت��ع��ر���ض  وزاد  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 

املركب ب�سكل كبري, وت�سبب ذلك يف 

قي��سه يف اأن�سجة الإن�س�ن املختلفة, 

ويف حليب الأمه�ت. وللرتايكلو�س�ن 

خوا�ض حت�كي هرمون ال�سرتوجني؛ 

م� ا�ستدعى درا�سة اأثره على �سرط�ن 

الثدي. ويعترب �سرط�ن الثدي مميًت� 

اخلالي�  هجرة  ع��رب  انت�س�ره  عند 

اأن�سجة  اإىل  الثدي  من  ال�سرط�نية 

اجل�سم الأخرى.

الدرا�سة  اأن  »الفر�س�ين«  وب��نّي 

ال���ب���ح���ث���ي���ة رك��������زت ع����ل����ى اأث�����ر 

الرتايكلو�س�ن, وتطور وهجرة ثالثة 

خ��ط��وط خل��الي��� ���س��رط���ن ال��ث��دي 

من  جلرع�ت  تعري�سه�  مت  معملًيّ�, 

للتي  مم�ثلة  برتاكيز  الرتايكلو�س�ن 

مت العثور عليه� يف اأن�سجة الإن�س�ن.

وق�ل اإنه عرب تقنية الك�سلجين�ض 

مت اإث���ب����ت زي�����دة ح��رك��ة اخل��الي��� 

امل��رك��ب.  ه���ذا  بفعل  ال�����س��رط���ن��ي��ة 

امل�ستوى  ع��ل��ى  ال�سبب  وب��درا���س��ة 

على  امل��رك��ب  اأث���ر  ات�سح  اجلزيئي 

لربوتني  اجليني  التعبري  انخف��ض 

تقنية  ب��ستخدام   E-cadherin
 Westren وتقنية   RT-PCR
immunolotting ؛ م� ت�سبب يف 
حتويل اخلالي� من ح�لته� الإيبثيلية 

»الث�بتة« اإىل ميزن�سيمية, له� القدرة 

على احلركة.

اأو�سى  اأنه  »الفر�س�ين«  واأ�س�ف 

يف ب��ح��ث��ه ب�����س��رورة ال��ت��ق��ل��ي��ل من 

حتتوي  ال��ت��ي  للمنتج�ت  التعر�ض 

على م�دة الرتايكلو�س�ن التي تت�سبب 

ال�سرط�نية  الت�أثري على اخلالي�  يف 

وزي�����دة من��وه��� وح��رك��ت��ه���, وط�لب 

التي  املنتج�ت  ا�ستخدام  من  ب�حلد 

الرتايكلو�س�ن؛  م���دة  على  حتتوي 

�سرط�ن  انت�س�ر  م��ن  للحد  وذل���ك 

الثدي.

قــــــــــــــــرأت لك..

حذرت درا�سة من اأن اأبن�ء الن�س�ء 

الوزن  زي���دة  من  يع�نني  كن  الالئي 

بن�سبة  عر�سة  اأك��ر  ال���ولدة,  قبل 

%40 لتطوير العقم.
ودر�����ض ب���ح��ث��ون م��ن ال��دمن���رك 

 9% زه���ء  اأن  وج��د  ب�لغ�,   9232
ال��ع��ق��م, ووج��د  م��ن  ي��ع���ن��ون  منهم 

الأمه�ت  وزن  بني  ارتب�ط�  الفريق 

لالإ�س�بة  اأكرب  وخطر  احلمل  اأثن�ء 

ولكن  الذكور,  الأطف�ل  عند  ب�لعقم 

يبدو اأن الأمر نف�سه ل ينطبق على 

بن�ت الن�س�ء ذوات الوزن الزائد.

وت�����س��ب��ب ال�����س��م��ن��ة ع�����ددا من 

اأن  ال��ت��غ��ي��ريات يف اجل�����س��م مي��ك��ن 

ت�أثريات على منو اجلنني  تكون له� 

اإىل  ت��وؤدي  اخل�سو�ض,  وج��ه  وعلى 

ال�سطراب�ت  اأن  ويعتقد  اللته�ب, 

الن�جت  املع�دن  نق�ض  اأو  الهرمونية 

اأي�س�  يبطئ  اأن  ال�سمنة, ميكن  عن 

منو الطفل الذي مل يولد بعد.

البحثية  ال��ورق��ة  م��ع��دة  وق���ل��ت 

وع���مل��ة الأوب���ئ���ة, ل��ني اأرن����دت, من 

اإن  ال��دمن���رك��ي��ة,  اآره��و���ض  ج�معة 

ع�ملية  ع�مة  �سحية  م�سكلة  العقم 

على  الأب��ح���ث  تركز  اأن  املهم  وم��ن 

مع�جلة عوامل اخلطر.

تعطي  النت�ئج  »ه��ذه  واأ���س���ف��ت: 

الدليل على اأن الوزن اأثن�ء احلمل قد 

الإجن�بية  ال�سحة  على  اأي�س�  يوؤثر 

من  والوق�ية  امل�ستقبل,  يف  للذكور 

اأثن�ء احلمل قد تكون  ال��وزن  زي���دة 

اخل�سوبة  على  للحف�ظ  مهمة  اأداة 

يف الأجي�ل الق�دمة«.

ويف الدرا�سة, ك�ن م� يزيد قليال 

امل�س�ركني  من  امل�ئة  يف  ت�سعة  عن 

اأقل  معدل  وهو  العقم,  من  يع�نون 

اإىل  ب�لنظر  الع�ملية  الأرق�����م  م��ن 

عمر الأ���س��خ������ض ال��ذي��ن ك���ن��وا يف 

الثالثيني�ت من العمر.

املحتملة  العوامل  ح�س�ب  وبعد 

التدخني  وت���ري��خ  الأم  ع��م��ر  م��ث��ل 

اأن  الفريق  وجد  الكحول,  وع���دات 

موؤ�سر  جت�وز  اللواتي  الن�س�ء  اأبن�ء 

قبل  ك��غ   25 لديهن  اجل�سم  كتلة 

بن�سبة  عر�سة  اأك��ر  ك�نوا  احلمل, 

%40 لالإ�س�بة ب�لعقم.
اأن  اأرن���دت  الدكتورة  واأو�سحت 

توؤثر على  اأن  الأم ميكن  زي���دة وزن 

للن�سل من خالل  الإجن�بية  ال�سحة 

عدة اآلي�ت حمتملة.

امل���واد  بع�ض  »ت���رتاك���م  وق����ل���ت: 

ل�سطراب�ت  امل�سببة  الكيمي�ئية 

الغدد ال�سم�ء يف الأن�سجة الدهنية 

وقد ت�سبح مت�حة بيولوجي� وتدخل 

جمرى دم الأم واجلنني اأثن�ء اإع�دة 

اأث��ن���ء  الأم  ده���ون  خم����زن  ت�سكيل 

احلمل«.

ب�لته�ب  اأي�س�  ال�سمنة  وترتبط 

وهو  الدرجة,  منخف�ض  ا�ستقالبي 

اللي�قة  ب��رجم��ة  يف  م��ق��رتح  ع���م��ل 

الإجن�بية يف وقت مبكر من احلي�ة.

اأجريت  �س�بقة  درا�س�ت  واأ�س�رت 

قد  اأن��ه  اإىل  والبن�ت,  الأولد  على 

الوزن  زي���دة  بني  �سلة  هن�ك  تكون 

ل���دى الأم���ه����ت وال��ب��ل��وغ امل��ب��ك��ر - 

الهرمونية  املوؤ�سرات  اإىل  ب�لإ�س�فة 

الأخرى لل�سحة الإجن�بية.

ول���دى ال��ذك��ور, وج��د اأن زي���دة 

الوزن لدى الأمه�ت تزيد من خطر 

ت�سوه�ت الأع�س�ء التن��سلية وتقليل 

جودة ال�س�ئل املنوي.

الفر�سية  الدرا�سة  هذه  وتدعم 

الق�ئلة ب�أن زي�دة وزن الأم توؤثر على 

الذكور,  ذرية  يف  الإجن�بية  ال�سحة 

من  مزيد  اإىل  ح�جة  هن�ك  ولكن 

الدرا�س�ت.

للدرا�سة  الك�ملة  النت�ئج  ون�سرت 

 Acta Obstetricia جملة  يف 

 et Gynecologica
.Scandinavica

متكن فريق من الب�حثني بج�معة 

الإم�رات من اإنت�ج وقود حيوي ب�إع�دة 

تدوير ثفل القهوة, التي تعد ث�ين اأكرب 

�سلعة متداولة بعد البرتول واأحد اأكر 

امل�سروب�ت �سعبية يف الع�مل. واأكد اأحد 

حممود  اإي��ض  البحث  فريق  اأع�س�ء 

من كلية الهند�سة اأنه »يتم ا�ستهالك 

اأكر من ملي�ري كوب من القهوة يف 

جميع اأنح�ء الع�مل, يومي�ً, والتخل�ض 

من امل�دة الأ�س��سية ل�سن�عة القهوة يف 

مكب النف�ي�ت والتي تقدر بحوايل 6 

ماليني طن �سنوي� مم� ي�سبب اأ�سرارا 

بيئية«.

خالل  م��ن  »ا�ستطعن�  واأ���س���ف: 

ال��ب��ح��ث وال��درا���س��ة اإع������دة ت��دوي��ر 

وقود  اإىل  وحتويله�  املخلف�ت  ه��ذه 

من  م�س�فة,  قيمة  ذات  ومنتج�ت 

للم�س�ركة  احليوية  امل�س�يف  خ��الل 

البلدان  من  العديد  م�سكلة  حل  يف 

من  للتخل�ض  الب�هظة  التك�ليف  يف 

خملف�ت القهوة«.

النف�ي�ت  اإلق�ء هذه  »يعترب  وت�بع: 

�س�را  النف�ي�ت  مكب�ت  يف  مب��سرة 

التخل�ض  يتم  مل  اإذا  خ��سة,  ج��دا, 

منه� اأو اإع�دة تدويره� ب�سكل من��سب 

مب�س�كل  تت�سبب  وق��د  �س�مة,  كونه� 

»فريق  اأن  واأو���س��ح  خ��ط��رية«.  بيئية 

البحث ق�م مبن�ق�سة الفر�ض املختلفة 

اإنت�ج  القهوة يف  ل�ستخدام خملف�ت 

الوقود احليوي مثل الديزل احليوي, 

احليوي,  والإيث�نول  احليوي,  والغ�ز 

والزيت احليوي, وكري�ت الوقود, اإىل 

ج�نب املنتج�ت ذات القيمة امل�س�فة«.

واأ�س�ر اإىل اأن الدرا�سة ا�ستغرقت 

اأكر من ع�مني و�س�رك فيه� عدد من 

الب�حثني والعلم�ء يف خمتلف العلوم 

اخل��سة.

باحث سعودي يكشف عالقة
»معجون األسنان« بسرطان الثدي

بدانة النساء قبل الوالدة تعرض أبناءهن للعقم مستقبال

باحثون إماراتيون يبتكرون وقودا حيويا من ثفل القهوة

اأجرى جتاربه ملدة 4 �سنوات يف جامعتي جازان و»ريدجن« الربيطانية



ت��رت��ب��ط ع��راق��ة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود بعدد 

اجلامعة  من  جتعل  التي  الرا�سخة  الركائز  من 

ويعد  ال�سعودية،  اجلامعات  بني  التطوير  اأيقونة 

فهي  الركائز؛  هذه  اأح��د  اجلامعة  اإن�ساء  تاريخ 

اإن�ساوؤها عام  اأوىل اجلامعات ال�سعودية التي مت 

1377ه�، املوافق عام 1957م.
وللجامعة قدم ال�سبق يف العديد من املجاالت؛ 

ح�سلت  التي  احلكومية  اجلامعات  اأوىل  فهي 

على االعتماد االأكادميي املوؤ�س�سي عام 2010م، 

اإبريل من العام  ومت جتديده عام 2017 م حتى 

اجلامعات  جميع  اجلامعة  تت�سدر  كما  2024م، 
املعتمدة  االأكادميية  الربامج  عدد  يف  ال�سعودية 

وبفارق  والتدريب  التعليم  تقومي  من هيئة  وطنياً 

يوؤكد  ما  وه��و  اجلامعات،  من  غريها  عن  كبري 

وج��ودة خمرجاتها  االأك��ادمي��ي��ة،  براجمها  ج��ودة 

الداعمة مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

كما اأن جامعة امللك �سعود هي اأوىل اجلامعات 

واأوىل  للن�ساء،  الدرا�سة  اأتاحت  التي  ال�سعودية 

يف  تعليمياً  م�ست�سفى  اأطلقت  التي  اجلامعات 

اململكة اأعقبه عدد من امل�ست�سفيات و�سوالً ملدينة 

طبية يفتخر بها.

وا�ستمرت هذه الركائز يف بناء عراقة اجلامعة، 

جامعة  يف  ا�سرتاتيجية  خطة  اأول  اإع��داد  فكان 

مهماً يف  �سعودية؛ حيث لعبت هذه اخلطة دوراً 

حتقيق العديد من االإجنازات، ومت اإعدادها اأثناء 

ال�سيخ  اآل  الدكتور حمد بن حممد  قيادة معايل 

- وزير التعليم حالياً - لوكالة اجلامعة للتطوير 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة   - واجل��ودة 

حالياً - و�سرفت اجلامعة بتد�سني خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ل�سعار هذه 

اأثناء  والتميز«  ال��ري��ادة   KSU2030« اخلطة 

العليا  اللجنة  ورئا�سته  الريا�ض،  ملنطقة  اإمارته 

الأوقاف اجلامعة، واأعلنت اخلطة 

اال�سرتاتيجية عن بدء عهد جديد 

للجامعة.

تعمل  ال���ت���اري���خ  ذل����ك  وم���ن���ذ 

على  واجتهاد  جد  بكل  اجلامعة 

ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه اخل���ط���ة، ح��ي��ث مت 

للخطة  التنفيذي  املكتب  اإن�ساء 

وحتديد   »PMO« اال�سرتاتيجية 

هذا  ملهام  اجلامعة  رئي�ض  معايل 

ا�ستقطاب  اإىل  اإ�سافة  املكتب، 

عدد من الكفاءات الوطنية ال�سابة 

التي  اخلطة  هذه  لربامج  م��دراء 

ا�سرتاتيجية  اأه��داف   9 ت�سمنت 

املكتب  عمل  وق��د  م��ب��ادرة،  و49 

على  واجل��ودة  التطوير  عمادة  �سمن  التنفيذي 

للجامعة،  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  متابعة 

العالقة  ذات  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����س��روع��ات  ودع���م 

باخلطة اال�سرتاتيجية.

جهود  ثمرة  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  اجلامعة  وجتني 

التطويري من م�سروعات متميزة تدعم  حراكها 

مواردها الذاتية، ون�سهد متابعة دقيقة وم�ستمرة 

وتاأ�سي�ض  امل�سروعات،  لهذه  اجلامعة  قيادة  من 

ت�سجيل  يف  متقدمة  مراكز  وحتقيق  ال�سركات، 

براءات االخرتاع، ودعم االبتكار وريادة االأعمال، 

العلمي؛  البحث  يف  متميزة  اإجن���ازات  وحتقيق 

منها ما حتقق موؤخراً من اإ�سهام متميز يف عدد 

كورونا  بجائحة  ال�سلة  ذات  العلمية  االأب��ح��اث 

امل�ستجد »كوفيد19-«.

الكبري  وال�سبق  امل�ستمر،  احل��راك  ه��ذا  وم��ع 

التطويرية  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف  للجامعة 

جاء اإعالن الدولة - وفقها اهلل - لروؤية اململكة 

2030 لرت�سم خارطة طريق وا�سحة ملوؤ�س�سات 

ت�سمنت  حيث  ال��ع��ايل،  التعليم 

اأن  ت�ستهدف  اأن��ه��ا  اخلطة  ه��ذه 

�سعودية  جامعات  خم�سة  تكون 

 200 اأف�سل  �سمن  االأق���ل  على 

جامعة دولية بحلول عام 2030.

وا����س���ت���م���راراً ل��ه��ذا احل���راك 

باجلامعة؛  امل�ستمر  التطويري 

وت����اأك����ي����داً ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ روؤي����ة 

اإن�ساء  مت  فقد  اململكة2030، 

 ،2030 ال���روؤي���ة  حتقيق  مكتب 

على  التعليم  وزارة  عملت  كما 

ت�سمن  التي  اال�سرتاتيجيات  بناء 

م�ستهدفات  حتقيق  يف  جناحها 

نظام  ب��ن��اء  ف��ك��ان  2030؛  روؤي���ة 

اجلامعات اجلديد الذي �سدرت موافقة جمل�ض 

الوزراء على تنفيذه باملر�سوم امللكي رقم »27/م« 

بتاريخ 1441/3/2ه�.

عقب ذلك �سدر االأمر ال�سامي الكرمي بتاريخ 

�سعود  امللك  جامعة  باختيار  1441/12/25ه� 
االأوىل  املرحلة  لتطبيق  جامعات  ث��الث  �سمن 

ا�ستيفاء  بعد  ذلك  وج��اء  اجلامعات،  نظام  من 

ثالثة  يف  موؤ�سراً،  و74  معياراً،   23 ل�  اجلامعة 

جماالت هي املجال االإداري، واملجال االأكادميي، 

اإعداد  املايل، كما عملت اجلامعة على  واملجال 

خطة التحول لتطبيق النظام اجلديد للجامعات، 

لبناء  وم�ستمر  دوؤوب  ب�سكل  اجلامعة  وتعمل 

اال�سرتاتيجيات التي  تتنا�سب مع هذا التطوير 

التخطيط  اأهمية  فيه  تتزايد  ال��ذي  ال�سريع 

اإ�سهامات  وحتقيق  اجلامعة  اأه���داف  لتحقيق 

بارزة يف دعم روؤية اململكة 2030 وفق حماورها 

الثالث »جمتمع حيوي، ووطن طموح، واقت�ساد 

مزدهر«.

مي��ك��ن ا���س��ت��ث��م��ار االإج������ازات 

ال��ق�����س��رية ب��غ��ر���ض ال��رتف��ي��ه عن 

االأن�سطة  يف  بامل�ساركة  النف�ض 

ح�سب  بها  واال�ستمتاع  املتنوعة 

وال�سخ�سية  وال���ذوق  االإح�سا�ض 

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ف��رد اأن ي��ع��رب عن 

والعقل،  بالفكر  املتعة  م�ساعر 

ف����ب����دون ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الرتفيهية  واالأن�سطة  الرتويحية 

وم�سيعة  مملة  االإج��ازة  �ست�سبح 

للوقت بالتايل تنتهي االإجازة بال 

ا�ستمتاع وال فائدة وال يتم حتقيق 

البهجة وال�سرور.

فقد  للم�سروفات  وبالن�سبة 

من  الكثري  �سرفت  املجتمعات  اأغ��ل��ب  الحظنا 

االأموال لل�سفر والتنقل من مناطق 

على  يح�سل  ح��ت��ى  اأخ����رى  اإىل 

واأن�سطة  فعاليات  به  يوجد  مكان 

باإجازته  ي�ستمتع  لكي  ترفيهية 

ويرفه عن نف�سه مع اأ�سرته بعيبداً 

ع��ن االرت��ب��اط��ات واالل��ت��زام��ات، 

نف�ض  تنظم  املجتمعات  وبع�ض 

الرتفيهية  واالأن�سطة  الفعاليات 

داخل منطقتها باأقل تكلفة لتوفري 

اال�ستمتاع  يف  ل��الق��ارب  فر�سة 

باالإجازة والرتفيه عن النف�ض باأقل 

الفرد  ي�ستطيع  وبالتايل  تكلفة، 

ملجاالت  اأمواله  وتوفري  ا�ستثمار 

اأخرى.

ي�ساعد  حملية  فعاليات  وج���ود  اأن  اأع��ت��ق��د 

واكت�ساب  اجتماعية  عالقات  تكوين  يف  االأف��راد 

مل�ساركة  الفر�ض  يوفر  اأنه  كما  ومهارات  خربات 

ي�ستطيع  بالتايل  وتطويرها،  امليدان  يف  ال��ذات 

بعد  النف�ض  على  االعتماد  واملراهقون  ال�سباب 

م�ساعدة االآخرين لهم.

يف حال عدم وجود فعاليات ريا�سية اأو ترفيهية 

يف املنطقة اأو احلي، فاإن املالَحظ �سياع اأوقات 

الكثري من االأ�سخا�ض بال فائدة، كما هو احلال 

ب�سبب عدم ا�ستغالل الفر�ض املتوفرة يف  �سابقاً 

من  واأمتنى  االإج���ازة،  وخ�سو�ساً  الفراغ  اأوق��ات 

وتبادل  االآخرين  مب�ساعدة  يبادروا  اأن  اجلميع 

اخلربات حتى تعم الفائدة.

كلية علوم الريا�سة 

برنامج تعليم ال�سم و�سعاف ال�سمع

قبل بزوغ ع�سر االإنرتنت الذي جعل التحقق 

والتحري عن اأي معلومة م�ستجدة اأو غريبة اأمراً 

هينا يف متناول اليد �سمن ثوان اأو دقائق معدودة، 

حدثنا اأحدهم يف جل�سة عن وجود باذجنان اأبي�ض 

اللون مما اأثار عا�سفة من اال�ستهجان واال�ستنكار 

كنا  ما  على  بعقولنا  ال�ستخفافه  احل�سور،  بني 

الواثق  اأمره  على  املغلوب  امل�سكني  وهو  نت�سور، 

مما يقول لي�ض يف حوزته و�سيلة الإثبات ما يزعم  

�سوى م�سداقيته التي �سكك بها غالبية املوجوين 

واعتربوا كالمه �سربا من الطرافة لغرابة االأمر 

تعرف  اآن��ذاك مل  فيها  نعي�ض  التي  منطقتنا  الأن 

قط من قبل مثل هذا النوع من اخل�سار.

عن  فيها  اأ�سمع  مرة  كل  الواقعة  هذه  اأتذكر 

باأم  يُ�ساهد  حتى  ي�سدق  يكاد  ال  غريب  �سيء 

اأ�ستعجل  ال  اأن  ج��ي��دا  تعلمت  ولكنني  ال��ع��ني، 

اأ�سهل  وما  اأت��اأك��د،  حتى  والت�سكيك  باال�ستهانة 

االأمر هذه االأيام.

وي�سعب  امل��ائ��دة  بي�ض  ي�سّنعون  ال�سني  يف 

الدجاج  بي�ض  العادي متييزه عن  ال�سخ�ض  على 

الطبيعي من مظهره اخلارجي اأو الداخلي ورمبا 

حت��ت��اج  الإع����داده وت��ن��اول��ه حتى ت���درك ال��ف��رق، 

حد  اإىل  الطبيعية  ت�سبه  التي  امل�سنعة  واللحوم 

بعيد يف �سكلها ومذاقها موجودة اأي�سا، و�سواها 

مكوناتها  �سمن  يدخل  التي  االأغذية  من  الكثري 

اأم��ان  يف  م�سكوك  ع�سوية  وغ��ري  كيماوية  م��واد 

لت�سدق  كنت  فهل  للب�سر،  ا�ستخدامها  و�سالح 

مثل هذه االأمور لو حدثك اأحدهم 

الو�سائل  هذه  كل  وج��ود  قبل  بها 

اأم  للمعلومة،  للو�سول  املي�سرة 

كنت �سرتتاب يف قواه العقلية.

عجيب  ع��امل  يف  االآن  نعي�ض 

يت�سارع فيه التقدم التقني يف كل 

الطعام  تطوير  فيها  مب��ا  جم��ال 

للجن�ض  وال��ن��ب��ات��ي  احل����ي����واين 

ال  عاديا  اأم��را  فاأ�سبح  الب�سري، 

املخت�سون  ينتج  اأن  الده�سة  يثري 

حم�����س��والً زراع���ي���اً ع���ن ط��ري��ق 

الهند�سة الوراثية وتعديل اجلينات 

ب�سفات اأخرى غري تلك التقليدية 

التي يعرفها النا�ض، فالفلفل على 

بكل االألوان وبدرجات  �سبيل املثال �سار متوفراً 

الثمار  من  العديد  وغ��ريه  اللون،  ل��ذات  متعددة 

واملحا�سيل االأ�سا�سية يف تغذية الب�سر واحليوان 

�سرنا نراها مبظاهر جديدة واأحجام مل نعهدها 

من قبل.

انت�سار  على  ن�سبيا  طويل  زم��ن  م��رور  رغ��م 

املحا�سيل املعدلة وراثيا فما زالت مو�سع جدل 

احلل  فيها  ي��رون  الذين  املوؤيدين  بني  وخ��الف 

االأمثل لزيادة االإنتاج وتاليف حدوث املجاعات مع 

النمو ال�سكاين امل�سطرد، وبني املعار�سني الذين 

اآثارا �سلبية على �سحة االإن�سان و�سائر  يخ�سون 

املخلوقات التي تتغذى على هذه املحا�سيل.

اإ�سافة اإىل اأن طريق التعديالت 

رجعة  ال  االجتاه  اأحادي  الوراثية 

فيه؛ كون بذور املحا�سيل املعدلة 

ذات خ�سائ�ض و�سفات م�سيطرة 

البيئية  للظروف  مقاومة  واأك��ر 

يجعلها  مم��ا  واالآف����ات؛  ال�سعبة 

حت���ل ت��دري��ج��ي��ا م��ك��ان ال��ب��ذور 

اأ���س��ال مل  ه��ي  ال��ت��ي   التقليدية 

تعد طبيعية بالكامل ب�سبب كثافة 

احل�سرية  امل��ب��ي��دات  ا���س��ت��ح��دام 

وامل�سادات  الكيميائية  واالأ�سمدة 

وغريها  وال��ه��رم��ون��ات  احل��ي��وي��ة 

م���ن و���س��ائ��ل حت�����س��ني االإن���ت���اج 

وجودها  �سيتقل�ض  بدورها  فهذه 

وتختفي مع الزمن.

لك االآن اأن تت�سور ما �سوف يحل بنا اإن امتد 

بعد  الب�سر  اإىل  باجلينات  العلمي  التدخل  هذا 

اأعمق، ومتادى  ب�سكل  واحليوان  النبات  اأن طال 

العلماء بهذا االأمر ب�سورة غري من�سبطة بالتالعب 

مبنظومة اجلينوم الب�سري حتت اأي ذريعة كانت 

كما ظهرت بوادر ذلك يف ال�سني بلد العجائب، 

فاأي م�سري ينتظر اأجيال امل�ستقبل؟ وهل �ستبقى 

الطب  جم��ال  �سمن  حم�سورة  التدخالت  ه��ذه 

خارقة  ب�سرية  مناذج  �سرنى  اأم  العالج،  وتطوير 

اأفالم  اأو مرعبة �سبيهة بتلك التي ن�ساهدها يف 

اخليال العلمي!

تجربتي مع »لقاح كورونا«
اإليكم من خالل هذا املقال، جتربتي مع عملية التطعيم من لقاح  اأنقل 

فريو�ض كورونا »فايزر - بيونتيك« والذي وفرته هذه البالد املباركة للجميع 

»جماناً« اأ�ساأل اهلل اأن يدمي عليها نعمة االأمن واالأمان وال�سالم واال�ستقرار 

ورغد العي�ض.

»�سحتي«  من�سة  عرب  التطعيم  موعد  واأخ��ذ  الت�سجيل  اإج��راءات  فبعد 

والتي كانت يف غاية ال�سال�سة واالن�سيابية توجهُت اإىل املقر املعد »مركز 

الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض«، وقد كان اختياراً موفقاً من كافة 

ال�سا�سعة وغريها مما  والف�ساءات  الف�سيحة  ال�سيارات  »مواقف  النواحي 

فقد  املكان،  اختيار  اأبدعوا يف  فكما  الكتاب« وحقاً  اأثناء معر�ض  تعلمونه 

، كل �سيء كان منظماً بالتمام والكمال، من  اأبدعوا يف اختيار الطاقم املُ�سرِيّ

الو�سول اإىل املواقف واالإر�سادات خالل العملية ف�ساًل عن االحرتام الذي 

يظهرونه لكل زائر اإىل اأن يودعوك بوردة جميلة عند الباب وهم يف غاية 

ال�سعادة وال�سرور.

مهما حاولت اأن اأ�سف لكم ح�سن التنظيم والتاألق يف عملية التطعيم فلن 

اأوفيها حقها، فهي ت�سري ب�سال�سة وانتظام منقطع النظري، وهناك الكثري 

النظافة  غاية  يف  واملن�ساأة  الزائرين،  مل�ساعدة  واملوظفني  املمر�سات  من 

واجلودة واخلدمات ممتازة، وال�سيء ال ي�ستغرب من معدنه فاململكة رائدة 

املاليني  احت�ساد  وذلك من خالل  الب�سرية،  والتجمعات  اإدارة احل�سود  يف 

اإدارة  »معهد  لذلك  اأن�ساأت  وقد  عام،  كل  والعمرة يف  احلج  منا�سك  الأداء 

والتجمعات  احل�سود  واإدارة  تنظيم  يف  متخ�س�ض  معهد  وه��و  احل�سود« 

الب�سرية يف احلج.

وقد اأخذُت اجلرعة االأوىل دون اأية م�ساعفات وهلل احلمد واملنة، ويل 

اأ�سبوع تقريباً مل اأ�سعر باأي تغيرياأو م�ساعفات، ويف انتظار اجلرعة الثانية 

بعد اأ�سبوعني مب�سيئة اهلل تعاىل.

تُبهج  التي  اإعجاب وفخر هذه اجلهود اجلبارة  اأ�سجل بكل  لذلك فاإين 

عملية  على  القائمني  واهتمام  حر�ض  على  وتدل  القلوب  وتفرح  النفو�ض 

باخلدمات  االإ�سادة  �سوى  النجاحات  هذه  تواتر  اأمام  اأملك  فال  التطعيم، 

التي تقدمها وزارة ال�سحة من ُح�سن الرعاية والتنظيم، والت�سهيالت التي 

يلم�سها اجلميع.

العميقني  والتقدير  واالإ�سادة  الراقية،  اخلدمات  من  العديد  جانب  اإىل 

على  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف  واملتطوعني  العاملني  كافة  اإىل  كذلك 

تفانيهم الكبري وجهودهم املتوا�سلة وعنايتهم املتميزة ورعايتهم الفائقة التي 

يبذلونها يف تقدمي اخلدمات، �سائاًل املوىل جل وعال اأن يجزي اجلميع خري 

اجلزاء واأن ي�ساعف بذلك الدرجات واأن يوفقهم ملزيد من العطاء واالإجناز، 

واهلل يحفظكم ويرعاكم.

اأ. د. العربي االإدري�سي

ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية

كلية الرتبية

»الكتابة بالوثب والقفز« تجربة 
تستحق البحث

يقول املفكر املغربى عبدال�سالم بن عبدالعاىل يف معر�ض مقدمة كتابه 

الذي يحمل ذات العنوان املاأخوذ - كما اأ�سار - عن كيليطو الذي اقتب�سه 

اإن الكتابة بهذا النمط كانت حماولة منه للتغلب على  بدوره عن مونتني: 

عرات الكتابة االأدبية باملعنى التقليدي، والتي تتميز ب�سرب اأغوار مو�سوع 

ما بني دفتي كتاب ذي مقدمة ونهاية وخامتة«.

القارىء  ي�سيب  قد  الذي  امللل  من  للهروب  خمتلف  منط  اأنها  واأردف 

واملوؤلف على حد �سواء، واإن كان ال يعزو ذلك الأ�سباب �سيكلوجية بحتة، لكنه 

ميكن اأن يتخطى ذلك اإىل عوامل ترتبط مبنهجية مغايرة ميكن اأن تو�سف 

مبنهجية احللقات املت�سلة، وهنا مربط الفر�ض.

فكل حلقة بحكم ذاتها حالة مو�سوعية متفردة ت�سعى كي تتخلى عن ذلك، 

خ�سو�سية  ذات  اأ�سمل  حالة  ل�سالح  و»االنعزالية«  التفرد  هذا  وتفقد  بل 

مغايرة وذات �سمات خمتلفة لتُحدث يف النهاية ذلك التوا�سل احللقي الذي 

ال ينف�سل عن باقي احللقات االأخرى.

النقد  اأ�سلوب �سهري يف  »اأ�سلوب اال�ستطراد« وهو  اأ�سماه  اأب�سط  مبعنى 

االأدبي، مل يكن عند الكثريين اأمرا حممودا، بل نظر اإليه البع�ض كونه نوعاً 

كتابات  م�ستالت  من  املفاجاأة  وكانت  االأدب��ي،  واالإفال�ض  العجز  اأن��واع  من 

اجلاحظ، والالفت للنظر اأي�سا بع�ض مفكري الغرب اأمثال روالن بارت يف 

.Barthes par Barthes موؤلفه
هذا النمط من الكتابة ال يفر�ض عليك اأيها القارئ ذات ال�سعور النمطي 

املمتد منذ مطالعتك لكتاب ما، ولكنه حالة فريدة متحركة تتحرك معك 

اإنه يجعل منك ذلك القارئ املم�سك  اأقول  عرب الف�سول واالأج��زاء، دعني 

باملعنى.

ويف معر�ض اال�ستي�ساح يطرح بن عبدالعاىل الفارق بني ريا�سة املالكمة 

بالوثب  والكتابة  التقليدية  الكتابة  بني  الفارق  لتبيان  الكات�ض؛  وريا�سة 

يعي�سون  املتابعني،  م�سهد  على  تبنى  حكاية  عن  عبارة  فاملالكمة  والقفز؛ 

الكات�ض  ريا�سة  اأما  امل�ستقبل،  وي�ست�سرفون  نتائجها  ويتوقعون  تفا�سيلها 

فلي�ض املهم تتبع احلالة اأو التفا�سيل لكن العربة بالنهاية اأو املعنى.

يف النهاية ال ميكن اال�ستغناء عن النمط التقليدي يف الكتابة ولكن من 

اأن يحرر منط »الوثب والقفز« الكثريين من القيود ويرتك حلركة  املمكن 

االإبداع االأدبي جماالً لالنطالق نحو الالمنطية، لكن ال�سوؤال الذى يطرح 

نف�سه هنا هل �سيقبل القارئ ذلك النمط؟ اأم �سيعتربه نوعاً من االإفال�ض؟ 

وكيف ينظر له الكثري من النقاد؟ وهل ميكن اأن ينتقل اإىل �ساحات وميادين 

البحث االأكادميى؟!

د. نهاد اأحمد مكرم

جامعة امللك �سعود
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د. طه عمر

عاهد الخطيب

يوسف الحسن

حراك تطويري مستمر 

استثمار اإلجازة بال فعاليات

عجائب العلم بين الخوف واألمل



عام دراسي مختلف
مل ي��ك��ن ال��ع��ام ال��درا���س��ي احل���ايل ع��ام��اً 

وب�سبب  التعليم،  تاريخ  يف  مرة  فلأول  عادياً، 

اإىل  النظامي  التعليم  يتحول  كورونا،  جائحة 

والف�سول  القاعات  وتخلو  بعد«،  »عن  تعليم 

ال��درا���س��ي��ة م��ن ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات اإال يف 

يف  اأو  والعملية  العلمية  التخ�س�سات  بع�ض 

االختبارات. اأيام 

ح�سب  التغري  ه��ذا  �سلبيات  بع�ض  ورغ��م 

دائماً  اجل��دي��دة  للبدايات  اإال  البع�ض،  راأي 

االأولية  بامل�ساعر  تنفرد  فهي  الده�سة،  طعم 

اأجمل  ومن  االأوىل،  اللحظات  يف  تاأتي  التي 

درا�سي  ع��ام  بداية  االإط��لق  على  البدايات 

ي�سعر  حيث  جديد،  درا�سي  ف�سل  اأو  جديد 

واحل��م��ا���ض،  ال��ن�����س��اط  م��ن  بالكثري  ال��ط��ال��ب 

ويندفع اإىل درا�سته حامًل معه اأحلمه واآماله 

الف�سول  من  بالكثري  مملوًء  ويكون  الكثرية، 

وال�سغف وحب احلياة الأنه يعلم جيداً اأن هذه 

البداية هي بداية الطريق الطويل الذي يبداأ 

ما  ليحقق  بداأه  كما  يُكمله  اأن  وعليه  بخطوة، 

يُريد، وليكون طالباً جمداً جمتهداً بعيداً عن 

التكا�سل.

دائماً تزخر بداية الف�سل الدرا�سي بالكثري 

الطالب  فينطلق  اجل��م��ي��ل��ة،  االأح�����داث  م��ن 

على  حتثه  التي  الكبرية  بالطاقة  م�سحوناً 

النجباء،  الطلب  قائمة  من  ويكون  يُبدع  اأن 

الطالب مع زملئه  يتوا�سل  البداية  ويف هذه 

عهد  ليجددوا  ق�سري  غياب  بعد  واأ�سدقائه 

الرقي  اأ�سا�ض  هو  فالعلم  بينهم،  ال�سداقة 

خو�ض  من  للطالب  بّد  وال  والتقدم،  والتطور 

االأع��وام  يف  والنهايات  البدايات  من  الكثري 

يُريد،  ما  اإىل  ي�سل  كي  املتتابعة  الدرا�سية 

النتظار  مهماً  دافعاً  يُعترب  ذات��ه  بحّد  وه��ذا 

هذه البداية ب�سغف وحب وترقب.

فيها  وم��ا  االإج���ازة  جمال  من  الرغم  على 

من ترفيه وراحة، اإال اأن العودة اإىل الدرا�سة 

وت��ن��زع  النف�ض  يف  االأم���ل  ُت���دد  ج��دي��د  م��ن 

على  وت�سعهم  ال��لم��ب��االة،  ث��وب  الطلبة  عن 

ميلّوا  ولن  مل  لكنهم  فيه  �ساروا  طاملا  طريٍق 

هو  الطريق  هذا  اأن  يعلمون  الأنهم  اأب��داً  منه 

طريق اخلري املحفوف باالأحلم الكثرية، وهو 

ليطلبوا  لهم  تعاىل  اهلل  �سهله  الذي  الطريق 

املتفوقني  م�ساف  يف  يكونوا  كي  العلم  فيه 

وامل��ت��ق��دم��ني، ف��ل��وال ط��ل��ب ال��ع��ل��م ول���وال ه��ذه 

البداية ملا اكتمل عقد النجاح الذي ينتظرون 

ارتداءه بفارغ ال�سرب.

عبدالرحمن العبيد

العلوم

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم االإعلم 

بكلية االآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ت��ع��د احل���رب ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة اأو 

وامليكروبية  اجلرثومية  احل��رب 

وال  ال�سامل،  ال��دم��ار  اأدوات  من 

النووية  احلرب  عن  �سرا�سة  تقل 

اجلرثومية  فاحلرب  والكيميائية، 

تكلفة  واالأق�������ل  االأخ����ط����ر  ه���ي 

يف  واالأ�سعب  انت�سارا  واالأو���س��ع 

ال�سيطرة عليها.

فاإطلق العدوى باأحد اجلراثيم 

ي��ك��ون �سببا  ق��د  ب��ه  االإ���س��اب��ة  اأو 

وتدمري  باأكملها،  دول  دم��ار  يف 

وتعلن  حركتها،  و�سل  اقت�سادها، 

اأنها  لو  كما  الطوارئ،  فيها حالة 

يف حالة غ��زو خ��ارج��ي، وح��دث ذل��ك يف جميع 

الدول مع بداية جائحة كورونا.

اإذ ميكن ت�سنيع  واحلرب اجلرثومية ب�سيطة، 

مع  املختربات  يف  اجلرثوموية  االأ�سلحة  تر�سانة 

وجود بع�ض امليكروبات املعدية، فاخللية البكتريية 

مليارات  لتنتج  فائقة،  ب�سرعة  تنق�سم  الواحدة 

ق�سري  وق��ت  يف  املعدية  البكترييا  من  اخلليا 

وتعد  اخلطورة،  �سديدة  اجلراثيم  وبع�ض  جدا، 

من اأدوات احلرب البيولوجية، فمثل واحد على 

املليون من بكترييا اجلمرة اخلبيثة “االأنرثاك�ض« 

قادر على قتل االإن�سان مبجرد ا�ستن�ساقها.

وفريو�ض  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأن  كما 

االإيدز، كذلك فريو�سات الكبد الوبائي واإنفلونزا 

�سحة  على  اخل��ط��ورة  �سديد  وغ��ريه��ا  الطيور 

ت�سبب  املجهرية  الكائنات  اإن  حيث  االإن�����س��ان، 

عوا�سف مناعية، وتفرز مواد �سامة تدمر اأجهزة 

والتنف�سي  والقلب  الع�سبي  اجلهاز  مثل  اجل�سم 

واله�سمي والدم مما يهدد حياة الب�سر.

بكرتيا  تنتجه  ال��ذي  البوتيولينم  �سم  فمثل 

اأخطر  م��ن  يُ��ع��د  بوتولينيوم«،  »كلو�سرتيديوم 

ال�سموم البيولوجية، حيث اإن 2 كيلو جرام فقط 

باأكملها،  الب�سرية  قتل  اإىل  ت��وؤدى  اأن  ميكن  منه 

فهذا ال�ُسم البوتيولينم مينع اإفراز 

الع�سبي،  الناقل  كولني  االأ�ستيل 

ف��ي��ح��دث ���س��ل��ل يف االأع�����س��اب 

كما متكن خطورة  والع�سلت.   

�سعوبة  يف  اجل��رث��وم��ي��ة  احل���رب 

ت�����س��ن��ي��ع االأج���������س����ام امل�������س���ادة 

ال�سرورية  واالأم�سال  واللقاحات 

ملواجهة احلرب اجلرثومية.

وقدميا كان ال�سلح البيولوجي 

ي�����س��ت��خ��دم خ��ف��ي��ة يف احل����روب، 

مت  كثرية  بنماذج  مليء  والتاريخ 

فيها ا�ستعمال احلرب اجلرثومية، 

جثث  يلقون  ك��ان��وا  فاليونانيون 

والطيور  والفئران  النافقة  واحليوانات  املوتى 

امليتة لتلويث مياه البلد التي يحاربونها، وكذلك 

كان يفعل الفر�ض والروم واملغول والتتار، فكانوا 

يلقون اجلثث امليتة باالأوبئة على االأنهار اجلارية 

وعيون املياه لنف�ض الغر�ض.

الدول  بع�ض  ا�ستخدمت  الع�سر احلديث  ويف 

العاملية  والطاعون يف احلرب  الكولريا  ميكروب 

جرثومة  ال��دول  بع�ض  ا�ستخدمت  كما  االأوىل، 

احل��رب  يف  بيولوجي  ك�سلح  اخلبيثة  اجل��م��رة 

من  ال��دول  بع�ض  تعاين  وظلت  الثانية،  العاملية 

يف  اأي�سا  عديدة،  ل�سنوات  اخلبيثة  اجلمرة  اآثار 

بن�سر  قامت  اأخرى  دول  الثانية  العاملية  احلرب 

يف  ت�سبب  مما  املياه  اآب��ار  يف  الكولريا  ميكروب 

الدول  بع�ض  قامت  كما  االأ�سخا�ض،  اآالف  قتل 

بفريو�ض  الب�سر  من  املليني  بقتل  اال�ستعمارية 

اجلدري الفتاك، الذي يُ�سنف ك�سلح بيولوجي 

عايل اخلطورة.

ويف الع�سور ال�سابقة اجتاح العامل العديد من 

االإ�سبانية  االإنفلونزا  مثل  اجلرثومية  الغزوات 

وغريها،  ال�سنك  وحمى  والطاعون  والكولريا 

كورونا  فريو�ض  العامل  اجتاح   2020 ع��ام  ويف 

»�سار�ض«  متلزمة  ل�سللة  واملنتمي  »امل�ستجد« 

الذي اأثار جدال وا�سعا بني اخلطاأ العلمي اخلارج 

عن ال�سيطرة، اأو احلرب اجلرثومية، اأو الأغرا�ض 

امل�سادة  االأدوي���ة  ت�سنيع  يف  للتحكم  اقت�سادية 

يتحول  االأم��ر  يجعل  مما  واالأم�سال  واللقاحات 

اإىل �سراع بني �سركات االأدوية.

ويعد جهاز املناعة الذي خلقه اهلل هو املنحة 

احلرب  من  للحماية  اآلية  اأق��وى  وه��و  الربانية، 

البكرتيا  جليو�ض  ال�سد  وح��ائ��ط  اجل��رث��وم��ي��ة، 

اإنه بعد انتهاء ع�سر كورونا  والفريو�سات، حيث 

تهاجم  التي  اجلرثومية  احل��رب  جائحات  ف��اإن 

اأدوات  اأه��م  املناعة  فجهاز  تنتهي،  لن  الب�سرية 

الذي  ال��ذات��ي«  »ال��ع��لج  الداخلية  ال�سفاء  ق��وى 

من  ال�سفاء  لتحقيق  احلديث  الطب  عليه  يعمل 

االأمرا�ض اجلرثومية وغريها.

لذا يجب على االإن�سان االعتناء بجهازه املناعي 

من خلل جعل العادات ال�سحية اأ�سلوبا للحياة، 

الكثري  و�سرب  املتوازن،  ال�سحي  الغذاء  وتناول 

قواعد  واتباع  النوم،  �ساعات  وتنظيم  املياه،  من 

االأغذية  عن  االمتناع  يجب  كما  العامة،  ال�سحة 

اإنها  حيث  ال�سريعة  واالأطعمة  واملغلفة  املعلبة 

على  الأنها حتتوي  املناعي  اجلهاز  تدمري  ت�سبب 

مواد حافظة وبل�ستيك.

الهمة واالإيجابية واملحافظة على  اأن علو  كما 

وتلوة  واال�ستغفار  والدعاء  واالأذك��ار  ال�سلوات 

القراآن من حمفزات قوى ال�سفاء الداخلية وتعزيز 

املناعة ملواجهة احلرب اجلرثومية التي تنتج عن 

من  وغريها  كورونا  مثل  والبكترييا  الفريو�سات 

امليكروبات، وعلي مر ع�سور احلرب اجلرثومية  

وت�سعف  ل��لإن�����س��ان،  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ينت�سر 

اجلراثيم، ويتم اإنتاج االأم�سال واللقاحات للق�ساء 

العفو  اهلل  ن�ساأل  ونعمته،  اهلل  بف�سل  عليها  

والعافية يف االأويل واالآخرة.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

ال�سحية  ال��درا���س��ات  من  كثري  نتائج  اأف���ادت 

الرتكيز  حُت�سن  الداخلية  النباتات  اأن  والعلمية 

عند  املائة  يف   15 اإىل  ت�سل  بن�سبة  واالإنتاجية 

التوتر  م�ستويات  من  وتقلل  املكاتب،  يف  و�سعها 

وتعزز املزاج االإنتاجي ب�سكل اإيجابي، ما يجعلها 

م�ساحات  يف  ولكن  املنزل  يف  فقط  لي�ض  مثالية 

مكاتب العمل اأي�ساً.

وهناك العديد من نباتات الزينة الداخلية اأذكر 

منها يف هذا املقام نبات الدار�سينا - هاواي �سن 

 Dracena deremensis ساين، ا�سمه العلمي�

هو  االأ�سلي  وموطنه   hawaiian sunshine
اأن��واع  بقية  وكحال  الو�سطى،  واأمريكا  اأفريقيا 

الدرا�سينا ال حتتاج اإىل عناية فائقة فالري يكون 

بعد جفاف ال�سطح العلوي للرتبة فقط، وال تروى 

جدا  رطبة  كانت  اإذا  الرتبة  اأن  بحيث  ب��غ��زارة 

متوت  وبالتايل  االأوراق  وتتلف  اجل��ذور  تتعفن 

اأجل  املاء من  اأوراقها برذاذ  النبتة، ويف�سل ر�ض 

توفري الرطوبة، وحتتاج اإىل اإ�ساءة عادية وتنتع�ض 

كغريها  االإ�ساءة  اأقل  وتتحمل  العالية،  باالإ�ساءة 

من اأنواع الدرا�سينا.

وا�سمه  اأ�سبيدي�سرتا،  نبات  اأي�سا  وهناك 

من  وه��و   ،Aspidistra elatior العلمي 

وتنمو  اخل�سرة،  م�ستدمية  الع�سبية  النباتات 

نبات  وهو  الرتبة،  �سطح  م�ستوى  من  اأوراقها 

اأكرث  ما  نوعاً  القا�سية  الظروف  يتحمل  قوي 

 60  – 45 من النباتات االأخرى، اأوراقه كبرية 

ميزاته  اأف�����س��ل  وم��ن  غ��ام��ق��ة،  وخ�����س��راء  �سم 

الكثري  يتطلب  وال  اخلفيف،  لل�سوء  حتمله 

والقليل  �سيفاً  املعتدل  الري  �سوى  العناية  من 

���س��ت��اًء، وي��ت��ح��م��ل م���دى وا���س��ع��اً م��ن درج���ات 

مرة  �سوى  ال�سماد  اإىل  يحتاج  وال  احل���رارة، 

�سهر. كل 

وبالن�سبة ملوقع النباتات الداخلية، فاإن اأف�سل 

موقع هو بجانب النوافذ الزجاجية، واإن مل تتوفر 

نافذة تو�سع حتت اإ�ساءة م�سابيح الكهرباء، واإن 

عمرا  واأط��ول  اأف�سل  ذلك  كان  اخلياران  اجتمع 

يف  املنزلية  النباتات  تو�سع  ال  اأن  املهم  للنبتة، 

اأماكن مظلمة وال اأمام االأبواب واأن ال تعيق �سري 

احلركة.

اأميمة العيدرو�ض

فني ديكور املدينة اجلامعية للطالبات

تعزيز الجهاز المناعي لمواجهة الحرب الجرثومية 

النباتات الداخلية والديكور

أ. د. جمال الدين هريسه



كورونا«  »جائحة  تاأثريات  امتدت 

الوثائق  ت�سليم  اآل��ي��ة  حتى  لت�سمل 

نحو  لنظرتهم  اإ�سافة  للخريجني، 

الوظيفي  وامل�ستقبل  العمل  ���س��وق 

ا�ستطلعت  اجلامعة  ر�سالة  واملهني، 

من  جم��م��وع��ة  وان��ط��ب��اع��ات  اآراء 

العام  م��ن  الأول  الف�سل  خريجي 

اجلامعي احلايل حول اآلية واإجراءات 

الوظيفي  وطموحهم  الوثائق  ت�سليم 

ا�ستمرار  احتمالية  ظل  يف  واملهني 

امل�ساحبة  الح��رازي��ة  الإج�����راءات 

جلائحة كورونا!

وزير مالية

يف ال��ب��داي��ة ي��ق��ول حم��م��د خلف 

خريج اإدارة اأعمال: ب�سراحة وجدت 

�سرعة يف اآليه ت�سليم الوثائق، اإ�سافة 

رائ��ع  م��ن  اأك���ر  ولتنظيم  لتن�سيق 

وكذلك  اجلامعة،  موظفي  قبل  من 

حر�ص وا�سح على تطبيق الإجراءات 

اأط��ب��ق يف  كنت  الح���رازي���ة، حيث 

وبالن�سبة  ال�سعودية،  امل�سارف  اأحد 

املاج�ستري  اإك��م��ال  اأن���وي  لطموحي 

وال��دك��ت��وراه واأط��م��ح اأن اأك���ون وزي��ر 

مالية، كما اأ�سكر اجلامعة على اإتاحة 

الفر�سة نحو اآفاق امل�ستقبل.

تباعد اجتماعي

اأم���ا ع��ب��داهلل حممد ال��ع��دواين، 

املزاحمية،  من  اأعمال  اإدارة  خريج 

مرتباً  التنظيم  وج��دت  لقد  فقال: 

وك���ذل���ك رج����ال الأم�����ن م��ت��ع��اون��ون 

حري�سون  وك��ذل��ك  امل��وظ��ف��ني،  م��ع 

التباعد  وتعليمات  اإج����راءات  على 

الجتماعي، وبالن�سبة لطموحي اأنوي 

نف�ص  ويف  العليا،  الدرا�سات  اإكمال 

الوقت اأحقق ذاتي من خالل العمل 

يف القطاع اخلا�ص.

عامل بيانات

خريج  املطرودي  نواف  قال  فيما 

كلية احلا�سب: التنظيم �سريع و�سهل 

الإج����راءات  نتفهم  وكلنا  وب�سيط، 

والتعليمات وال�سروط التنظيمية، اإذ 

بد  ل  كورونا  جائحة  لظروف  نظرا 

على كل خريج حتديد موعد ل�ستالم 

وثيقته، حتى يطبق التباعد والبتعاد 

اأن  اأطمح  واأ���س��اف:  عن الزدح���ام. 

اأ�سبح عامل بيانات من خالل عملي 

اإك��م��ال  دون  التخ�س�ص  نف�ص  يف 

الدرا�سة بنف�ص التخ�س�ص.

مدرب ريا�سي

ويقول مازن الدو�سري، خريج كلية 

علوم الريا�سة والن�ساط البدين: لقد 

ل�ستالم  اأ�سبوع  قبل  موعداً  اأخ��ذت 

اليوم  اخ��رت  اإن��ن��ي  حيث  وثيقتي، 

ول  رائعاً  التنظيم  ووج��دت  واملوعد 

تطبيق  وكذلك  عراقيل،  اأي  يوجد 

التباعد وفق الإجراءات الحرازية. 

اأ�سبح  اأن  الرغبة  ل��دي  واأ���س��اف: 

اإحدى القطاعات  ريا�سياً يف  مدرباً 

فهي  احلكومية  اأو  اخلا�سة  ���س��واء 

موهبة وعلم.

اأعلى املعايري

اأما نا�سر احل�سني من كلية اللغات 

الفار�سية،  اللغة  م�سار  وال��رج��م��ة، 

كورونا  انت�سار جائحة  اأن فرة  فاأكد 

وما رافقها من اإج��راءات واح��رازات، 

ومن  القطاعات  جميع  على  اأث���رت 

والوظيفي،  التعليمي  القطاع  �سمنها 

لذلك مل يكن من امل�ستغرب ا�سراط 

ل�ستالم  احل�سور  قبل  موعد  حجز 

الوثيقة، وقد حجزت موعداً قبل اأ�سبوع 

اأعلى  وفق  التنظيم  تنظيماً  ووج��دت 

املعايري واأطمح اأن اأجد وظيفة منا�سبة.

ح�سن تنظيم

»�سنجي هان« من جمهورية ال�سني، 

خريج معهد اللغويات العربية، وينوي 

اإك���م���ال درا����س���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف 

با�ستالم  اجلامعة، عرب عن �سعادته 

وي�سر  �سهولة  بكل  التخرج  وثيقة 

والت�سجيل،  القبول  عمادة  قبل  من 

واأ�سار اإىل اأن اآلية ال�ستالم والت�سليم 

وا�ستقبال،  تنظيم  ح�سن  �سهدت 

للم�سوؤولني  وتقديره  �سكره  ووج��ه 

القبول  وعمادة  اللغويات  معهد  يف 

والت�سجيل.

                 تتابع آلية تسليم
الوثائق لـ »خريجي كورونا«
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خلف: طبقت في أحد المصارف وأنوي إكمال 
الدراسة وأطمح أن أصبح وزير مالية

المطرودي: نظرا لظروف الجائحة ال بد على كل 
خريج تحديد موعد الستالم وثيقته

العدواني: التنظيم مرتب ورجال األمن متعاونون 
وحريصون على إجراءات التباعد

الدوسري: لدي رغبة أن أصبح مدربًا رياضيًا سواء 
في القطاع الحكومي أو الخاص

��صتطلعت �آر�ءهم و�نطباعاتهم ور�صدت �أبرز طموحاتهم
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امتياز: التعليم في المملكة متطور
وكل خريج »سفير« للجامعة

امتياز اأحمد، طالب وافد من 

باجلامعة  ال��ت��ح��ق  ب��ن��ج��ادي�����ش، 

وبداأ بالدرا�سة يف معهد اللغويات 

كبري،  طموح  ذو  وه��و  العربية، 

لتحقيق  يخطط  كيف  وي��ع��رف 

طموحه، التقيناه يف هذا الزاوية 

واأجرينا معه احلوار التايل..

- يف البداية حدثنا عن ق�صة 

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

�صعود؟

اإىل  االلتحاق  بطلب  تقدمت 

اإلكرتونيا،  �سعود  امللك  جامعة 

�سمعت  ح��ي��ث  ب��ل��دي،  يف  واأن����ا 

عام  ب�سكل  اململكة  ع��ن  الكثري 

ب�سكل  �سعود  امللك  جامعة  وعن 

خ��ا���ش م���ن ب��ع�����ش اأ���س��دق��ائ��ي 

ال��درا���س��ة  اإىل  �سبقوين  ال��ذي��ن 

عنها  وح���دث���وين  اجل��ام��ع��ة  يف 

عليها،  ب��ال��ت��ق��دمي  ون�����س��ح��وين 

من  تخرجي  وبعد 

تقدمت،  الثانوية 

وهلل  ق��ب��ويل  ومت 

احلمد.

ك���ن���ت  م������������اذا   -

اململكة  تعرف عن 

العربية ال�صعودية 

واجل�����ام�����ع�����ة ق��ب��ل 

قدومك؟

ل���ق���د ت��ع��ل��م��ت 

يف  العربية  اللغة 

لي�ش  ولكن  بلدي، 

ب��ال�����س��ك��ل امل��ق��ن، 

وعند قدومي اإىل اململكة تعلمتها 

تعلمت  كما  ال�سحيح،  بال�سكل 

وال  وكنت  االأ���س��ي��اء،  م��ن  الكثري 

هي  ال�سعودية  اأن  اأع���رف  زل��ت 

اللغة  وتتحدث  امل�سلمني  قبلة 

العربية، والتعليم فيها متطور من 

ال��ذي��ن تخرجوا  ال��ط��اب  خ��ال 

منها وهم من اأبناء بلدي.

بعد  ت��ت��ع��ل��م  اأن  ت���ن���وي  م�����اذا   -

التخرج من معهد اللغويات؟

بكلية  االل��ت��ح��اق  يف  اأرغ�����ب 

ال���رتب���ي���ة ق�����س��م ال����درا�����س����ات 

ال��ذي  الق�سم  وه��و  االإ���س��ام��ي��ة، 

ي�سم نخبة من االأ�ساتذة وامل�سائخ 

»�سفراء«  ويخرج  ويوؤهل  والدعاة 

يف  واململكة  للجامعة 

خمتلف دول العامل.

- ملاذا؟

تخ�س�ش  ل���وج���ود 

الدرا�سات االإ�سامية، 

والذي اأرغب االلتحاق 

اأه���دايف  لتحقيق  ب��ه 

ال��دع��وة  وم���ي���ويل يف 

ب��ل��دي  ل���اإ����س���ام يف 

اأبناء  يحتاجها  حيث 

بلدي.

م��ك��ت��ب��ة  زرت  ه����ل   -

امللك �صلمان؟

مكتبة  زرت  تاأكيد،  بكل  نعم، 

من  اأك��ر  املركزية  �سلمان  امللك 

العديد  فيها  وق��د وج��دت  م��رة، 

الكتب  من  والعديد  الفوائد  من 

وامل�سادر.

- م�������اذا ع�����ن ط���م���وح���ك ب��ع��د 

التخرج من اجلامعة؟

طموحاتي كبرية ومتعددة، ويف 

بلدي  يف  االإ�سام  ن�سر  قائمتها 

والعمل  العليا  درا�ساتي  واإكمال 

يف  والتدري�ش  التعليم  جمال  يف 

اإحدى اجلامعات.

- ه����ل ����ص���اف���رت م���ن���اط���ق غ��ر 

الريا�ض؟

منها  ك���ث���رية  م��ن��اط��ق  زرت 

املزاحمية كما زرت مكة املكرمة 

واملدينة املنورة.

- وخارج اجلامعة؟

منطقة  معامل  من  كثريا  زرت 

من  العديد  وح�سرت  الريا�ش 

درو���ش  ومنها  العلمية  ال��درو���ش 

لل�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل.

اال�صم: امتياز اأحمد 

اجلن�صية: بنغالد�ض 

الق�صم: معهد اللغويات العربية 

امل�صتوى: الرابع

مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية

طالبات علم المعلومات يصدرن كتيب
»فصحى حسبتها عامية«

للغة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 

العربية الذي ي�سادف 18 دي�سمرب 

من كل عام، اأ�سدرت طالبات ق�سم 

التكميلي«  »الربنامج  املعلومات  علم 

ح�سبتها  »ف�سحى  ب��ع��ن��وان  كتيباً 

االأ�ستاذة  ب��اإ���س��راف  وذل��ك  عامية« 

منال الدعف�ش، ومت يف هذا الكتيب 

ذكر 49 كلمة يظنها البع�ش عامية 

بينما هي ف�سحى.

مقدمة

اأن  املقدمة  يف  الطالبات  اأك��دت 

وقتنا  يف  ت��ت��وارده��ا  ال��ع��رب  األ�سنة 

هي  ع��ام��ي��ة  م�سطلحات  احل���ايل 

الف�سحى  العربية  اللغة  �سميم  من 

ال��زم��ان  ت��غ��ريات  ب��ه��ا  اأدت  وال��ت��ي 

واأحوال الل�سان لتغري �سرف الكلمة 

ونحوها اإال اأنها تظل هذه املفردات 

من  بالرغم  اللغة  واأ�سا�ش  متاأ�سلة، 

الكتيب  ه��ذا  ويف  ال��ت��ح��والت  ه��ذه 

من  جمموعة  على  ال�سوء  ن�سلط 

الكلمات املتداولة يف اململكة العربية 

باأنها  البع�ش  يظن  قد  ال�سعودية، 

تعترب  احلقيقة  يف  اأنها  اإال  عامية 

ف�سحى.

بخرت

يتبخرت،  وه���و  مي�����س��ي  ي��ق��ول��ون 

ح�سنة،  م�سية  والتبخرت  البخرتة 

والبخرتي املتبخرت يف م�سيه، وهي 

م�سية املتكرب املعجب بنف�سه.

الربطام والرباطم

و�سفة  ال�سفة،  ال�سخم  ال��رج��ل 

برطام: �سخمة، والربطمة: االنتفاخ 

من الغ�سب.

تله

عنقه  على  األقاه  وقيل  م�سرعه، 

وخده، وبه ف�سر قوله تعاىل {فلما 

اأ�سلما وتله للجبني}.

ثول

االأحمق  »اأثول« عن  العامة  تقول 

اأو الغبي، ويف العربية الثول اجلنون.

خبط

ذكر  كما  �سديداً  �سرباً  �سرب 

يف القراآن الكرمي {كالذي يتخبطه 

ال�سيطان من امل�ش} اأي م�سه باأذى 

واأف�سده.

زحلق

اآثار تزحلق ال�سبيان من فوق اإىل 

اأ�سفل، وقيل هي اآثار تزلج ال�سبيان 

من فوق الطي اأو الرمل اإىل اأ�سفل.

زنخ

زنخاً  يزنخ  وال�سمن  الدهن  زنخ 

اإذا تغريت رائحته، فهو زنخ.

زعق

الذي  والزاعق  ال�سياح،  الزعق 

�سياحاً  بها  وي�سيح  دواب��ه  ي�سوق 

�سديداً.

زفت

مطلي  اأي  مزفت  ووع��اء  ال��ق��ار، 

بالزفت.

�صاف

مبعنى نظر، وت�سوفت اإىل ال�سيء 

اأي تطلعت اإليه.

طاح

اأ�سرف على الهاك، وقيل �سقط 

وهلك.

عق�ض

ثم  ال�سعر  من  اخل�سلة  تلوي  اأن 

تعقدها.

مرهم

قال الليث: هو األني ما يكون من 

الدواء الذي ي�سمد به اجلرح. يقال 

مرهمت اجلرح.

مزع

اإذا  بيدها  القطن  امل��راأة  مزعت 

زبدته وقطعته ثم األقته.

م�صع

امل�������س���ع ال���ت���ح���ري���ك. وق��ول��ه��م 

»م�سعتهم الفتنة« اأي عركتهم ونالت 

هو  ال���ذي  امل�سع  م��ن  وه��و  منهم. 

احلركة وال�سرب.

نت�ض

ال��ن��ت�����ش ال��ن��ت��ف ل��ل��ح��م ون��ح��وه. 

ال�سوك  اإخ��راج  النت�ش  الليث:  قال 

باملنتا�ش وهو املنقا�ش.

نكز

النكز الدفع وال�سرب. ونكزه اأي 

دفعه و�سربه.

من�ض

النم�ش نقط بي�ش و�سود، والنم�ش 

يخالف  الوجه  يف  اجللد  على  يقع 

لونه.

اخلامتة

متت االإ�سارة يف اخلامتة اإىل اأن 

االأر���ش،  لغات  �سيدة  العربية  اللغة 

الدقة  يف  اأخ���رى  لغة  جت��اري��ه��ا  ال 

�سرفاً  ويكفيها  واجلمال،  والروعة 

اأنها لغة القراآن الكرمي، وهي البحر 

يف اأح�سائه الدر كامن، فهل �ساءلوا 

الغوا�ش عن �سدفاتها.

الكثري  اأن  على  التاأكيد  مت  كما 

اللهجات  جميع  يف  الكلمات  م��ن 

ال��دارج��ة م��ا زال���ت حتتفظ ب��ذات 

عليه يف  كانت  الذي  واللفظ  املعنى 

غلبة  اأن  اإال  القدمية،  القوامي�ش 

باللحن  يعرف  وم��ا  العامي  اللفظ 

ون��ح��وي��اً  ل��غ��وي��اً  وج��وه��ه  جميع  يف 

مما  كثرياً  اأن  يظنون  البع�ش  جعل 

ن�ستخدم من كلمات عامية.

يجري  م��ا  اأغ��ل��ب  اأن  واحلقيقة 

هو  االآن  ال��ع��رب��ي  ال��ل�����س��ان  ع��ل��ى 

الف�سحى  العربية  اللغة  اإىل  اأقرب 

والتغري  التطور  يفرت�سه  تغري  مع 

واالختاط.
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اكتشاف ساللة جديدة »ثالثة« من كورونا
اليابانية  ال�صحة  وزارة  ق��ال��ت 

اكت�صاف  مت  اإن��ه  املا�صي،  الأ�صبوع 

كورونا  فريو�س  من  جديدة  �صاللة 

من  ق��ادم��ن  م�صافرين  اأرب��ع��ة  يف 

الربازيل.

وقال تاكاغي واكيتا رئي�س املعهد 

ال��وط��ن��ي ل���الأم���را����س امل��ع��دي��ة يف 

ال�صحة،  ب��وزارة  لل�صحافين  اإف��ادة 

عن  تختلف  اجل��دي��دة  ال�صاللة  اإن 

ال�صاللتن اللتن اكت�صفتا لأول مرة 

يف بريطانيا وجنوب اإفريقيا.

ومل تتوفر معلومات حول اإمكانية 

انتقال الفريو�س املكت�صف حديثا اأو 

ما اإذا كان ميكن اأن ي�صبب اأعرا�صا 

�صديدة اأو اإذا كان مقاوما للقاحات 

اأم ل.

وذك���ر م��وق��ع »ج��اب��ان ت��امي��ز« اأن 

املعدية  لالأمرا�س  الوطني  املعهد 

وج��ه��ات اأخ����رى ي��ق��وم��ون ب��اإج��راء 

بحث مف�صل حول �صاللة الفريو�س 

اجلديدة.

وق���ال���ت ال�������وزارة اإن����ه م���ن بن 

اأي  تظهر  مل  الأرب��ع��ة،  الأ�صخا�س 

الأربعينيات  يف  رجل  على  اأعرا�س 

من عمره عند و�صوله، لكنه اأ�صيب 

يف وقت لحق ب�صعوبات يف التنف�س 

ومت نقله اإىل امل�صت�صفى. فيما عانت 

من  عمرها  من  الثالثن  يف  ام���راأة 

اأحد  اأن  ال�صداع. كما  اأعرا�س مثل 

بن  العمرية  الفئة  يف  امل�صافرين 

10-19 عاما اأ�صيب باحلمى، بينما 
املراأة يف نف�س الفئة العمرية خالية 

من الأعرا�س.

منظمة  ع��ل��م��اء  ك��ب��رية  وك���ان���ت 

�صوميا  الدكتورة  العاملية  ال�صحة 

�صبب  اأن  اأك�����دت  ���ص��وام��ي��ن��اث��ان، 

املتغريتن  ال�صاللتن  ب�صاأن  القلق 

الأخ���ريت���ن م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا 

م��ي��الاً  اأك����ر  ك��ون��ه��م��ا  اإىل  ي��رج��ع 

وبالتايل  اأ���ص��رع،  ب�صكل  لالنت�صار 

ون�صر  لالنتقال  قابلية  اأك��ر  فاإنها 

الآن  حتى  يبدو  ل  ولكن  ال��ع��دوى، 

اأكر  مر�صية  ت�صببان حالت  اأنهما 

اأو  اأعلى  وفيات  معدل  اأو  خطورة 

ال�صريرية  امل��ظ��اه��ر  م��ن  ن���وع  اأي 

املختلفة.

»كورونا المتحور« ليس أكثر خطورة من سابقيه

»العالج المناعي« بشرى جديدة لمرضى السرطان

منظمة  ع��ل��م��اء  ك���ب���رية  اأك�����دت 

�صوميا  ال��دك��ت��ورة  العاملية  ال�صحة 

���ص��وام��ي��ن��اث��ان، الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، 

ال�صاللتن  ب�صاأن  القلق  �صبب  اأن 

فريو�س  م��ن  الأخ��ريت��ن  املتغريتن 

كورونا يرجع اإىل كونهما اأكر ميالاً 

وبالتايل  اأ���ص��رع،  ب�صكل  لالنت�صار 

ون�صر  لالنتقال  قابلية  اأك��ر  فاإنها 

العدوى، لكن ل يبدو اأنهما ي�صببان 

اأو  خ��ط��ورة  اأك���ر  مر�صية  ح���الت 

من  نوع  اأي  اأو  اأعلى  وفيات  معدل 

املظاهر ال�صريرية املختلفة.

�صواميناثان:  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

هذا  نتتبع  كنا  ال��ع��ام،  بداية  »منذ 

الفريو�س ونعلم اأنه مر بالعديد من 

نوعان  هناك  كان  وقد  التغيريات، 

مت  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  م��ن  خمتلفان 

بها،  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإب��الغ 

ومت التعرف على اأحدهما يف اململكة 

اإفريقيا،  جنوب  يف  والآخر  املتحدة 

اإليهما هو حدوث  وما لفت النتباه 

ي�صمى طفرة  تغيري واحد م�صرتك، 

ذلك  خ��الف  على  لكن   .N501Y
وال�صبب  ال�صاللتن خمتلفتان.  فاإن 

هذين  اأن  ه��و  منهما  القلق  وراء 

عدد  يف  ب��زي��ادة  ارتبطا  املتغريين 

احلالت يف كال البلدين«.

�صواميناثان  الدكتورة  واأو�صحت 

اأن ال��ع��ل��م��اء ق��ام��وا ب��درا���ص��ة ه��ذه 

امل��ت��غ��ريات وت��ب��ن اأن��ه��ا مت��ي��ل اإىل 

اأكر  فهي  اأ���ص��رع،  ب�صكل  النت�صار 

اإن  اأكر عدوى.  اأو  لالنتقال  قابلية 

ولكن  للقلق،  املثري  اجل��زء  هو  هذا 

ا  ل يبدو حتى الآن اأنها ت�صبب مر�صاً

اأعلى  اأو معدل وفيات  اأكر خطورة 

ال�صريرية  املظاهر  من  ن��وع  اأي  اأو 

ال�صاللتن  اأن  يبدو  ب��ل  املختلفة، 

املتحورتن من فريو�س كورونا عك�س 

مع  كبري  حد  اإىل  وتت�صابهان  ذل��ك 

ا  نوعاً وت�صببان  ال�صابقة  ال�صاللت 

ا من املر�س. م�صابهاً

اأم����ا ع���ن ال�����ص��ي��ن��اري��و اجل��دي��د 

والإج����راءات الح��رتازي��ة يف �صوء 

املتغريات الأخرية، اأ�صارت الدكتورة 

كورونا  فريو�س  اأن  اإىل  �صواميناثان 

بنف�س  وينت�صر  يت�صرف  ي���زال  ل 

كلما  ف���اإن���ه  وب��ال��ت��ايل  ال��ط��ري��ق��ة، 

لالنت�صار  ال��ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى  ح�����ص��ل 

الب�صر، زادت فر�س  والتكاثر داخل 

يف  التحور،  على  ق��درت��ه  ا�صتمرار 

اإطار خ�صائ�صه الطبيعية املعروفة. 

ملحة  حاجة  هناك  ب��اأن  ون�صحت 

العدوى،  انت�صار  احتمالت  لتقليل 

تك�صف  التي  التحاليل  اأن  مو�صحة 

اإي��ج��اب��ي��ة احل����الت ت�����ص��اع��د على 

ت��وف��ري ال��ع��زل ال�����ص��ح��ي ال��داع��م، 

تتبع  عمليات  من  عليه  ي�صتمل  وما 

وتعقب، وحجر �صحي جلميع جهات 

الت�صال.

منظمة  ع��ل��م��اء  ك��ب��رية  واأك�����دت 

ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ���ص��رورة 

وارتداء  بالتباعد اجل�صدي  اللتزام 

الكمامات الواقية مع جتنب التواجد 

يف الأم���اك���ن امل��زدح��م��ة وامل��غ��ل��ق��ة، 

بالإ�صافة اإىل غ�صل اليدين والبقاء 

ا،  يف املنزل اإذا كان ال�صخ�س مري�صاً

اأن كل هذه الإج��راءات  اإىل  م�صرية 

ا  جمتمعة من �صاأنها اأن حتدث فرقاً

انت�صار  بالتاأكيد يف خف�س معدلت 

يطرقها  ج��دي��دة  اأب�����واب  ث��م��ة 

عالجات  عن  بحثا  يوم،  كل  العلم 

ومن  امل�صتع�صية،  لالأمرا�س  فعالة 

ا  موؤخراً ُك�صفت  التي  اجلهود  بن 

نيت�صر  دوري��ة  يف  من�صور  بحث  يف 

�صاأنها  من  جديدة  تقنية  املرموقة؛ 

لل�صرطان،  املناعي  العالج  حت�صن 

ب��ا���ص��ت��خ��دام الأدوي�������ة امل�����ص��ادة 

للكول�صرتول.

�����ا مل���ج���ل���ة »���ص��اي��ن��ت��ف��ك  ووف�����قاً

اكت�صاف  ف��اإن  العلمية  اأم��ريك��ان« 

ال��ع��الج امل��ن��اع��ي ل��ل�����ص��رط��ان، ب��داأ 

اكت�صف  عندما   ،1981 ع��ام  يف 

اجل����راح الأم���ريك���ي وي��ل��ي��ام ك��ويل 

حقن  اأن  ال�صدفة-  ط��ري��ق  -ع��ن 

ب�����ص��اللت  ال�����ص��رط��ان��ي��ة  الأورام 

اجلهاز  يحفز  البكترييا  من  معينة 

الأورام. للق�صاء على تلك  املناعي 

املناعي  العالج  اكت�صاف  وج��اء 

مري�س  حالة  »كويل«  متابعة  اأثناء 

-فئة  العنق  ب�صرطان  م�صاباًا  كان 

منطقة  ال�صرطانات حتدث يف  من 

م�صاباًا  كان  الذي  والعنق-  الراأ�س 

فوجئ  اإذ  بكتريية؛  بعدوى  ا  اأي�صاً

الأورام وتعايف املري�س. باختفاء 

اأجراها  التي  الدرا�صة  وبح�صب 

جامعات  من  م�صرتك  بحثي  فريق 

العالجات  فاإن  واأمريكية،  �صينية 

امل��ن��اع��ي��ة ل��ل�����ص��رط��ان جن��ح��ت يف 

 ،10% ب��ن  ت���رتاوح  ن�صبة  متكن 

احلا�صلن  امل��ر���ص��ى  م��ن  و30% 

احلياة  قيد  على  البقاء  من  عليها 

لفرتاٍت طويلة،  لكنها ل تزال غري 

مر�صى  غالبية  ع��الج  يف  ف��ع��ال��ة 

ال�صرطان.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ت�����ص��وان ي��وان 

الأم���را����س اجل��ل��دي��ة  اأ���ص��ت��اذ  يل، 

ال�صرطان،  وبيولوجيا  وال�صيدلة 

ب��امل��رك��ز ال��ط��ب��ي جل��ام��ع��ة دي���وك 

الرئي�صي  وال��ب��اح��ث  الأم��ريك��ي��ة، 

اجلديد  ال�صيء  اإن  الدرا�صة،  يف 

الذي تب�صر به الدرا�صة هو اأنه قد 

العالج  حت�صن  املمكن  م��ن  يكون 

امل��ن��اع��ي ل��ل�����ص��رط��ان ب��ا���ص��ت��خ��دام 

للكولي�صرتول  امل�����ص��ادة  الأدوي����ة 

امل�صتخدمة   »PCSK9 »مثبطات 

وي�صيف  ال��ع��ي��ادات.  يف  ب��ال��ف��ع��ل 

اجل���دي���دة  ال���درا����ص���ة  اأن  »يل« 

اأظهرت اأن تثبيط اأو حذف بروتن 

يزيد  اأن  ميكن   PCSK9 ي�صمى 

للعالج  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م��ن 

على  املفرو�س  للح�صار  املناعي 

الفئران. ال�صرطانات يف 

اأن  اإىل  الإ���������ص��������ارة  جت�����د 

الكول�صرتول، مادة �صمعية وجودها 

م�صتواها  ارتفاع  لكن  للج�صم،  هام 

���ص��ح��ي��ة،  م�����ص��ك��الت  اإىل  ي�����وؤدي 

م���ن ب��ي��ن��ه��ا الإ����ص���اب���ة ب��ج��ل��ط��ات، 

ل��ك��ن م��ن اجل��وان��ب الإي��ج��اب��ي��ة ل� 

»ال��ك��ول�����ص��رتول«، امل�����ص��اه��م��ة يف 

و�صناعة  اخللوي،  اجل��دار  تكوين 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ه��رم��ون��ات »م��ث��ل 

ه���رم���ون���ات ال����ذك����ورة والأن����وث����ة 

والكورتيزول«.

5 عالمات لضعف
الدورة الدموية

يتمتع اجل�صم ب�صبكة هائلة من الأوعية الدموية، حتمل الدم اإىل 

كل ركن من اأركان اجل�صم، ولكن عندما تكون الدورة الدموية لديك 

قد  اأعرا�س  وي�صاحبها  الدم،  تدفق  متنع  اأو  تبطئ  فاإنها  �صعيفة، 

تتطور اإىل اأمرا�س.

اأن  يعني  فهذا  الدموية  ال��دورة  يف  �صعف  هناك  يكون  عندما 

الغذائية  وامل��واد  الأوك�صجن  كل  على  احل�صول  ل ميكنها  اخلاليا 

التي حتتاجها، وهناك بع�س العالمات التي تخرب عن هذا:

- برودة يف الأطراف اأو اخلدر.

- بقع زرقاء ت�صيب ال�صاقن قد ي�صكو منها ذوو الب�صرة الفاحتة.

- جفاف الب�صرة وتق�صف الأظفار وت�صاقط ال�صعر.

- قد يواجه بع�س الرجال م�صاكل يف العالقة الزوجية.

اأو  القروح  اأو  اخلدو�س  فاإن  ال�صكري،  بداء  م�صابااً  كنت  اإذا   -

اجلروح متيل اإىل التعايف ب�صكل اأبطاأ.

وهناك طرق تقوية الدورة الدموية ت�صمل الإقالع عن التدخن، 

�صبط �صغط الدم اإذا كان مرتفعااً جدااً، الرتوية حيث اإن الدم ن�صفه 

ماء، لذلك لتحافظ على حركته قم ب�صرب حوايل 8 اأكواب من املاء 

يوميااً. وحتتاج اإىل املزيد اإذا كنت ريا�صيااً اأو اإذا كان اجلو حارااً يف 

اخلارج.

اأي�صا جتنب اجللو�س ل�صاعات طويلة، قف على قدميك وحترك 

اأو  الكاحل  ينتفخ  �صاقيك على حائط عندما  ارفع  من حن لآخر، 

�صهلة  طريقة  تعد  احلائط،  لأعلى  ال�صاقن  و�صع  جرب  القدمان، 

لإر�صال الدم يف الجتاه الآخر، مار�س ريا�صة هوائية »الأيروبيك�س« 

وامل�صي  الدراجة  وركوب  الرك�س  كذلك  بالأوك�صجن،  اجل�صم  ميد 

القلب  ع�صلة  وتقوي  الدم  �صخ  يف  ت�صاعد  والتمارين،  وال�صباحة 

 30 ملدة  الريا�صة  من ممار�صة  لبد  لذلك  ال��دم،  �صغط  وتخف�س 

دقيقة، من 5 اإىل 7 اأيام يف الأ�صبوع.

والقليل  الكثري من اخل�صروات  تناول  اتبع منط غذائي �صحي، 

من اللحوم، ابتعد عن الدهون امل�صبعة املوجودة يف اللحوم احلمراء 

على  واعتمد  احليوانية،  امل�صادر  من  وغريها  واجل��ن  وال��دج��اج 

ذلك  �صي�صاعد  امللح.  من  والقليل  واخل�صروات  الفواكه  من  الكثري 

يف احلفاظ على وزنك يف نطاق �صحي، بال�صافة اإىل التحقق من 

م�صتوى الكول�صرتول و�صغط الدم وتنقية ال�صراين.

هناك تقنية جميلة ومفيدة تتمثل يف »مت�صيط اجل�صم« خذ فر�صاة 

اأثناء  اجللد  على  بفركها  وقم  وم�صطحة  �صلبة  ب�صعريات  للج�صم 

ال�صتحمام باجتاه الأعلى بحركات طويلة على ال�صاقن والذراعن 

وب�صكل دائري على البطن والظهر. كذلك اأخذ حمام مغربي مفيد 

يجعل  ال�صتحمام  اأثناء  الدافئ  فاملاء  الدموية،  ال��دورة  يف حتريك 

الدم.  من  املزيد  بتدفق  ي�صمح  ما  قليالاً،  تت�صع  والأوردة  ال�صراين 

و�صرب املاء ال�صاخن اأو ال�صاي يفي بالغر�س اأي�صااً.

ح�صب كبرية علماء منظمة ال�صحة العاملية



اأثار تطبيق وات�ساب الكثري من اجلدل خالل 

الأيام املا�سية بعد حتديث �سيا�سة اخل�سو�سية 

البيانات مع  به، حيث فر�ض م�ساركة  اخلا�سة 

واإذا مل  الأخرى،  في�سبوك  ومنتجات  تطبيقات 

يقبل امل�ستخدمون �سروط �سيا�سة اخل�سو�سية 

اخلا�ض  وات�ساب  ح�ساب  ف�سيُحذف  اجلديدة، 

لذلك   ،2021 ف��راي��ر   8 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  ب��ه��م 

على  حت��اف��ظ  اأف�سل  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  ب��داأ 

الأف�سل  البديل  وكان  امل�ستخدمني،  خ�سو�سية 

.»Signal« هو تطبيق

الرئي�ض   »Elon Musk« ما�سك  اإي��ل��ون 

على  �سخ�ض  واأغني  تي�سال،  ل�سركة  التنفيذي 

وجه الأر�ض حالًيا؛ حث متابعيه على تويرت على 

اإليه جاك  وان�سم   »Signal« تطبيق  ا�ستخدام 

التنفيذي  الرئي�ض   »Jack Dorsey« دور�سي 

�سنودن  اإدوارد  به  اأو�سى  كما  تويرت.  ل�سركة 

ال�سهري عن  املدافع   »Edward Snowden«

الأمن  ال�سابق يف وكالة  اخل�سو�سية، واملوظف 

القومي الأمريكية منذ �سنوات.

هو   »Signal« تطبيق  يعتر  مل���اذا  ول��ك��ن 

البديل الأف�سل لتطبيق وات�ساب الآن!

يفعل  اأن   »Signal« لتطبيق  ميكن  اأوًل؛ 

ميكنك  حيث  وات�ساب،  تطبيق  يفعله  �سيء  كل 

تفعليه با�ستخدام رقم هاتفك، ومن ثم ميكنك 

ع��ر ات�����س��ال الإن���رتن���ت يف ه��ات��ف��ك اإر���س��ال 

اأو  �سوتية  ر�سائل  اأو  م�سفرة  ن�سية  ر�سائل 

واملجموعات  لالأفراد  فيديو  مقاطع  اأو  �سور 

ال�سوتية  املكاملات  اإجراء  لك  يتيح  كما  اأي�ًسا. 

الت�سفري  دعم  مع  جماعية  اأو  فردًيا  واملرئية 

يف كالهما.

البديل  اأ���س��ب��اب جتعله  ع��دة  ه��ن��اك  ث��ان��ًي��ا؛ 

تطبيق  اأن��ه  منها  وات�����س��اب؛  لتطبيق  الأف�سل 

لك  ويتيح  الت�سفري،  ي��دع��م  امل�����س��در  مفتوح 

اإن�ساء جمموعات م�سفرة، بحيث ميكنك اإجراء 

حمادثات خا�سة اآمنة، مع جميع اأ�سدقائك يف 

وقت واحد، ول يجمع بياناتك ال�سخ�سية، ويتيح 

الحتياطية يف جهازك  الن�سخ  ميزة حفظ  لك 

يف  اخل�سو�سية  ميزات  اأهم  ومن  وت�سفريها، 

جميع  اإ�سافة  يتم  لن  اأن��ه   »Signal« تطبيق 

اإر�سال  �سيتم  بل  تلقائًيا،  املجموعة  اأع�ساء 

دعوة اإىل الأ�سخا�ض وعليهم قبول الدعوة اأوًل 

لالن�سمام اإىل املجموعة.

تطبيق »Signal« هل يصبح البديل األفضل لواتساب!

اليابانية   »NEC« �سركة  ك�سفت 

ال��ن��ق��اب ع��ن ن��ظ��ام ال��ت��ع��رف على 

الوجه الذي ميكنه التحقق من هوية 

ملثماً،  يكون  عندما  حتى  ال�سخ�ض 

يف خطوة تزعم اأنها �ستعزز »اإحياء 

الو�سع  بظل  القت�سادية  الأن�سطة 

اجلديد«.

وتزعم ال�سركة اأن النظام �سمم يف 

الأ�سل لتلبية احتياجات الأ�سخا�ض 

الذين يعانون من احل�سا�سية، حيث 

كان ارتداء الأقنعة �سائعاً يف اليابان 

لكنه  ك��ورون��ا،  فريو�ض  جائحة  قبل 

انت�سار  م��ع  اأك���ر  اأه��م��ي��ة  اكت�سب 

املر�ض عام 2020.

م�ساعد  تاكا�سيما،  �سينيا  وق��ال 

يف  الرقمية  املن�سات  ق�سم  مدير 

الحتياجات  منت   :»NEC« �سركة 

فريو�ض  حالة  ب�سبب  اأك��ر  ب�سكل 

كورونا حيث ا�ستمرت حالة الطوارئ 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، لذا 

قدمنا   هذه التكنولوجيا اإىل ال�سوق.

وي���رك���ز ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى الأج�����زاء 

املك�سوفة من راأ�ض ال�سخ�ض، مبا يف 

ذلك العيون ومناطق عظام الوجنة، 

عند  ما  �سخ�ض  هوية  من  للتحقق 

ولكي  ل��ل��وج��وه،  ب�سجل  مقارنتها 

يعمل، يجب على الأ�سخا�ض اإر�سال 

�سورة م�سبقاً ل�ستخدام النظام.

اأن  التكنولوجيا  �سركة  وت��زع��م 

ثانية  م��ن  اأق���ل  ي�ستغرق  التحقق 

واحدة، ويحقق معدل دقة يبلغ اأكرث 

من %99.9، ويتيح النظام الو�سول 

بوابات  عر  بالكمامة  املت�سل  غري 

وتقوم  متعددة،  من�ساآت  يف  اأمنية 

ا�ستخدامه  بتجربة  اأي�سا  ال�سركة 

يف امل��دف��وع��ات الآل��ي��ة ل���دى ع��دد 

�سغري من املتاجر ال�سغرية يف املقر 

.NEC الرئي�سي ل�سركة

واأ����س���اف ت��اك��ا���س��ي��م��ا: »اأ���س��ب��ح 

التحقق بدون مل�ض اأمراً بالغ الأهمية 

ب�����س��ب��ب ت���اأث���ري ف���ريو����ض ك���ورون���ا، 

امل�ساهمة  يف  ناأمل  قدماً،  وللم�سي 

ال��ب��ال  وراح����ة  الأم�����ان  حتقيق  يف 

اجل��ه��ود يف هذا  تعزيز  م��ن خ��الل 

املجال«.

ويحمي النظام، الذي يُدمج اأي�سا 

مع كامريات الت�سوير احلراري عند 

ظاهرياً  الأ�سخا�ض  امل��رور،  بوابات 

من خالل عدم اإجبارهم على اإزالة 

اأي�ساً  منعهم  مع  للدخول،  اأقنعتهم 

من احلاجة اإىل بطاقة مرور الأمان 

واحتمال  اأ���س��ط��ح  اأي  مل�ض  م��ن  اأو 

وم�سببات  اجلراثيم  مع  مالم�ستها 

الأمرا�ض.

ت�سجيل  ال���رك���اب  ع��ل��ى  وي��ج��ب 

���س��ور وج��وه��ه��م وم��ع��ل��وم��ات ج��واز 

ال�سفر، با�ستخدام تطبيقات الهاتف 

املحمول من كل �سركة قبل و�سولهم 

اإىل املطارات.

 »NEC Corp« �سركة  وتزعم 

ولكن  العمالء ل حتفظ،  اأ�سماء  اأن 

ال�سخ�سية  واملعلومات  الوجه  �سور 

على  باأمان  وتخزن  ت�سفر  للركاب 

نظامها الأ�سا�سي.

م��واق��ع  م��ن  ت�����س��ري��ب��ات  ك�سفت 

اأن  التقنية  ب��الأخ��ب��ار  متخ�س�سة 

هاتف  ع��ل��ى  تعمل  »اأب����ل«  ���س��رك��ة 

جديد بت�سميم مل ي�سبق اأن قدمته 

يف هواتف ال�«اآيفون« اخلا�سة بها.

ون�����س��ر م��وق��ع جم��ل��ة »ف��ورب�����ض« 

الأم�����ريك�����ي�����ة م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و 

ال��ت�����س��ري��ب��ات  يف  ل��ل��م��ت��خ�����س�����ض 

التقنية، جون برو�سر، الذي ك�سف 

ه��ات��ف  ح��ال��ي��ا  ت��خ��ت��ر  »اأب�����ل«  اأن 

»اآيفون« جديدا قابال للطي.

وح�����س��ب��م��ا ذك���ر ب��رو���س��ر، ف��اإن 

�سياأتي  اجل��دي��د  »اآي��ف��ون«  ه��ات��ف 

»�سام�سونغ«  بهاتف  �سبيه  بت�سميم 

من طراز »زد فليب«.

يف  تختر  »اأب����ل«  اأن  واأ����س���اف 

املف�سل  م��ت��ان��ة  ال���راه���ن  ال��وق��ت 

للطي،  القابل  بالهاتف  اخل��ا���ض 

مثل  يف  اجلزء  ذلك  لأهمية  وذلك 

هذه الفئة من الأجهزة.

الهاتف  اأن  اإىل  برو�سر  ولفت 

بتقنية  �سا�سة  �سيدعم  اجل��دي��د 

»اأب���ل«  اأن  اإىل  م�����س��ريا  »اأول���ي���د«، 

ب�سا�سة  ه��ات��ف��ا  اأي�����س��ا  اخ��ت��رت 

مزدوجة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���وع���د ط��رح 

ال��ه��ات��ف اجل��دي��د يف الأ����س���واق، 

تطلقه  قد  »اأب���ل«  اأن  برو�سر  ب��نينّ 

على  م�سددا   ،2022 �سبتمر  يف 

وفق  يتغري  ق��د  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  اأن 

التي قد تظهر يف مرحلة  العقبات 

لت�سنيع. ا
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نظام جديد لقراءة بصمة الوجه رغم »الكمامات«

»آيفون قابل للطي« قريبًا

5 طرق الكتشاف الصور المعدلة

اأمًرا جديًدا، فهي  لي�ض  بها  التالعب  يتم  التي  اأو  املعدلة  ال�سور  تعتر 

التوا�سل  مواقع  ظهور  مع  والآن  الإنرتنت،  ظهور  منذ  وتُ�سارك  موجودة 

الجتماعي اأ�سبح انت�سارها �سهاًل للغاية، حيث يقع الكثري من امل�ستخدمني 

اإمكانية ا�ستخدام املزيد من التقنيات  �سحية لهذه الأ�ساليب، ومع ازدياد 

اأن  اأ�سبح الأمر معقًدا للغاية، ورغم ذلك هناك 5 طرق ملعرفة  املتطورة، 

ال�سورة التي تنظر اإليها معدلة اأو مت التالعب بها حتى ل تقع �سحية.

- عالمات التعديل يف خلفية ال�سورة: يف بع�ض الأحيان، قد حتتاج اإىل 

هذه  تظهر  حيث  كاملة،  ال�سورة  لروؤية  نف�سها  ال�سورة  خلفية  اإىل  النظر 

التفا�سيل عندما ي�ستخدم ال�سخ�ض اأداة لقت�سا�ض ال�سورة اأو حتريكها اأو 

تقلي�سها اأو تكبريها، وميكنك البحث عن اخلطوط امل�ستقيمة يف اخللفية 

ما  غالًبا  حيث  الأ�سلية،  ال�سورة  مع  متطابقة  كانت  ما  اإذا  ومالحظة 

تُ�ستخدم هذه التقنية نف�سها للمبالغة يف ال�سور التي تُظهر فقدان الوزن.

اأ�سلوب  هو   »Cloning »ال�ستن�ساخ  املتكررة:  والأ�سياء  الأمن��اط   -

وغالًبا  ال�سورة،  من  جزء  تكرار  يت�سمن  حيث  ال�سور  اأ�سا�سي يف حترير 

ما ي�ستخدم لإزالة ال�سوائب الطفيفة يف ال�سورة، وي�ستخدم هذا الأ�سلوب 

اأي�ًسا بطرق اأخرى، مثل: تكرار جزء من ح�سد اأو �سجرة اأو حتى النجوم يف 

ال�سماء، حيث ميكنك اأي�ًسا جعل ملعب اأو حدث كرة القدم يبدو مزدحًما 

اأكرث مما هو عليه يف الواقع، لذا قبل م�ساركة ال�سورة اأو اإبداء الإعجاب 

بها، ابحث عن اجلوانب الفريدة يف ال�سورة ثم حتقق هل ميكنك حتديد 

يرتدي  �سخ�ض  اختيار  مثل  ال�سورة،  من  اأخرى  اأجزاء  التفا�سيل يف  هذه 

قبعة فريدة ثم البحث عنه يف اأماكن اأخرى يف ال�سورة.

- بيانات EXIF: هي بيانات و�سفية خمزنة مع ال�سورة عند التقاطها، 

حيث تت�سمن معلومات، مثل: نوع الكامريا والبعد البوؤري والفتحة و�سرعة 

�سكل  يف  املوقع  بيانات  اأي�سا  تُخزن  ما  وغالًبا  وغريها،   ISOو الغالق 

اإذا  لذا  ال�سورة،  فيه  التقط  الذي  احلقيقي  اجلغرايف  للموقع  اإحداثيات 

كانت هذه البيانات ل تتطابق مع ال�سورة التي تراها، فمن املحتمل اأنه مت 

التالعب بال�سورة، ولكن تذكر اأن اأي اأدوات حترير اُ�ستخدمت يف �سورة ما 

�سيتم اإدراجها اأي�ًسا �سمن بيانات EXIF ومع ذلك، هذا ل يعني بال�سرورة 

اأنه مت التالعب بال�سورة بغر�ض اخلداع.

يف  ت�ساعدك  اأن  اأدوات ميكن  هناك  تطبيقات خم�س�سة:  ا�ستخدام   -

اكت�ساف ال�سور املعدلة اأي�ًسا، مثل: موقع »Image Edited« الذي يقوم 

من خالل فح�ض  ل،  اأم  معدلة  �سورة  لإخبارك هل هي  ال�سورة  بفح�ض 

العديد  لك  تتيح  الذي   »FotoForensics« اأداة  وهناك   ،EXIF بيانات 

من املعلومات، من خالل حتليل م�ستوى اخلطاأ يف ال�سورة واإبراز العنا�سر 

التي يحتمل اأن تكون معدلة با�ستخدام برنامج فوتو�سوب وقد ل تلتقطها 

بالعني املجردة.

- البحث العك�سي: عندما يف�سل كل �سيء اآخر، ملاذا ل تبحث عن ال�سورة 

 »Google Image« جوجل  �سور  بحث  حمرك  لك  يتيح  حيث  نف�سها، 

اإجراء بحث عك�سي عن ال�سور للعثور على مثيالت اأخرى لل�سورة نف�سها 

عر الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل ال�سور التي تبدو مت�سابهة، ومن ثم �سي�ساعدك 

هذا يف العثور على مواقع الويب التي ت�سري بو�سوح اإىل اأن ال�سورة مزيفة، 

اأو قد جتد الن�سخة الأ�سلية غري املحررة.



ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  معهد  ا�ستقبل 

من  وف���داً  م����ؤخ���راً،  ال��ن��ان���  لتقنية 

لل�سناعات  ال�����س��ع���دي��ة  ال�����س��رك��ة 

امليكانيكية »SMI« ممثاًل باملهند�س 

الرئي�س  ن��ائ��ب  ال���رم���الوي  خ��ال��د 

لتط�ير الأعمال، واملهند�س عبداهلل 

الرباح رئي�س قطاع تط�ير الأعمال، 

رئي�س  ال�سايع  عبداهلل  واملهند�س 

قطاع الت�سنيع الع�سكري، واملهند�س 

تط�ير  مهند�س  ال�سيار  اإب��راه��ي��م 

ال�فد  ا�ستقبال  يف  وك��ان  اأع��م��ال، 

الدكت�ر  املعهد  على  العام  امل�سرف 

حمد بن عبدالعزيز الربيثن، ووكيل 

ال��دك��ت���ر  الفنية  ل��ل�����س���ؤون  امل��ع��ه��د 

عبدالعزيز بن نا�سر الهزاع، ووكيل 

الدكت�ر  البحثية  لل�س�ؤون  املعهد 

خالد بن حممد الدعجاين.

امل�سرف  رح��ب  ال��زي��ارة  بداية  يف 

ال��ع��ام ب��ال���ف��د، ث��م ق���دم ال��دك��ت���ر 

تعريفية  نبذة  ال��ه��زاع،  عبدالعزيز 

عن املعهد وما يحت�يه من اإمكانيات 

معملية وبحثية يف جمال تقنية النان� 

بن�ساط  العالقة  ذات  والتطبيقات 

نقا�س  عقد  مت  ذلك  وبعد  ال�سركة، 

بني  البحثي  التعاون  اإمكانية  ح���ل 

املعهد وال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات 

التقنيات  جم���الت  يف  امليكانيكية 

ال�فد  ت�جه  ثم  النان�،  يف  املتقدمة 

اإىل زيارة خمتربات املعهد حيث اطلع 

والتجهيزات  التقنيات  على  خاللها 

احلديثة ومنها تقنية التلبيد بالبالزما 

طرق  عن  م�جز  ل�سرح  ا�ستمع  كما 

العمل باملختربات وجمالته البحثية، 

ويف نهاية الزيارة اأبدى ال�فد الزائر 

جتهيزات  من  �ساهده  مبا  اإعجابه 

وتقنيات عالية.

اأن  الربيثن،  الدكت�ر  اأو�سح  وقد 

مثل هذه الزيارات واللقاءات ت�سهم 

يف  ا�سرتاتيجية  �سراكات  بناء  يف 

النان�  تقنية  وتط�ير  تطبيق  جمال 

وت�سجيع البحث العلمي يف جمالت 

تاأتي  اأن��ه��ا  كما  امل��ت��ع��ددة،  التقنية 

حتقيقاً لروؤية املعهد نح� امل�ساهمة 

ب��ت���ط��ني ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ط���ي��ري��ة 

ال�سرتاتيجية  للقطاعات  والبحثية 

املحلية  ال���ك����ادر  ت��دري��ب  وك��ذل��ك 

اجلامعة  اأهداف  �سمن  تاأتي  والتي 

ال�سرتاتيجية وحتقيق روؤية 2030.

الدكت�ر  الرتبية  كلية  عميد  قدم 

فهد بن �سليمان ال�سايع �سكره اجلزيل 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ل��زم��الئ��ه 

وامل�ظفني واأبنائه الطالب جله�دهم 

اأن�سطة وفعاليات الكلية  املتميزة يف 

لعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل 

اأ�ساد بجه�د الزمالء  1442ه�، كما 
اللقاء،  ه��ذا  يف  �سيكرم�ن  ال��ذي��ن 

واأ�سار اإىل اأن من حقهم على الكلية 

على  لهم  ال�سكر  وتقدمي  تكرميهم 

هذا  خالل  اإ�سهامات  من  بذل�ه  ما 

الف�سل الدرا�سي.

وح��دة  على  امل�سرف  اأ���س��اد  كما 
�سلطان  اأ.  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 

ال�ساهني بالدور الريادي يف حتقيق 

التدريبية  والدورات  الأن�سطة  جناح 

والفعاليات بكلية الرتبية، مع تطبيق 

كافة الإجراءات الحرتازية يف ظل 

جائحة ك�رونا.

واأع���ل���ن اأ���س��م��اء امل��ك��رم��ني: د. 

ال�����س��ه��ري، د.  ب��ن ع��ب��داهلل  حممد 

اأن�����س ب��ن اإب��راه��ي��م ال��ت���ي��ج��ري، د. 

ال�سحيباين،  عبدالرحمن  بن  يا�سر 

الأحمد،  عي�سى  بن  عبداملح�سن  اأ. 

الطالب  الروي�س،  �سعد  بن  نهار  اأ. 

ال��ن��م��ل��ة، الطالب  ب��ن ع��ل��ي  حم��م��د 

الطالب  البلي�س،  �سعد  ب��ن  ط��الل 

نايف بن حممد القحطاين، الطالب 

الطالب  املبارك،  مبارك  بن  �سالح 

مقرن بن من�س�ر القحطاين.
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غياب ال�سيانة عن �ساعة اجلامع الرئي�سي باجلامعة

»ريم الزغيبي« األولى
في مجال التعليم الرقمي

فازت جمم�عة »العقل املخطط« التي قادتها طالبة املاج�ستري رمي بنت 

امل�ستدامة«  الإقليمية  »التنمية  م�سار  اجلغرافيا  ق�سم  من  الزغيبي  ليف 

باملركز الأول يف جمال التعليم الرقمي على م�ست�ى املجم�عات امل�ساركة 

البالغة ح�ايل 450 جمم�عة و1300 �سخ�س م�سارك ح�ل العامل مب�سابقة 

املعل�مات«،  وتقنية  الت�سالت  »وزارة  نظمتها  التي  الرقمي«  »الإث���راء 

واأطلقتها يف اأكت�بر 2020م من خالل »مبادرة العطاءالرقمي«.

واملتخ�س�سني يف  امل�ست�سارين  واأقيم احلفل اخلتامي بح�س�ر عدد من 

جمال التقنية، واأتت امل�سابقة يف اإطار اجله�د احلثيثة التي تبذلها »مبادرة 

املعرفية  ال�سباب  مهارات  تط�ير  يف  الريادي  ودوره��ا  الرقمي«،  العطاء 

والتقنية يف كافة املجالت للم�ساهمة يف ت�عية املجتمع ورفع ال�عي التقني.

بدء التسجيل بدورات الحاسب 
والمهارات واللغات

كتب: فهد الفليج  

الطالب  �س�ؤون  بعمادة  للتدريب  املهارات  وتنمية  احلا�سب  مركز  اأعلن 

اإقامة جمم�عة  مع بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي 1442ه� عن 

والتي  بعد«  »عن  العمل  �س�ق  واملطل�بة يف  واملعتمدة  املميزة  الدورات  من 

ت�ستهدف الراغبني بالتدريب من داخل وخارج اجلامعة »ذك�ر واإناث«.

و�سيتم طرح العديد من دورات احلا�سب الآيل مثل دورة البحث والتحليل 

 ،»ETABS« الإن�سائي  والت�سميم  التحليل  ودورة   ،»SPSS« الإح�سائي 

ودورة   ،»p6« برميافريا  با�ستخدام  بامل�سروع  والتحكم  التخطيط  ودورة 

با�ستخدام  البيانات  ق�اعد  ودورة   ،»GIS« اجلغرافية  املعل�مات  نظم 

.»ORACLE«

دورة  مثل  ال��ذات  وتط�ير  الإداري  املجال  يف  دورات  املركز  يقدم  كما 

ح�كمة  ودورة  الب�سرية،  امل���ارد  اإدارة  ودورة   ،»PMP« امل�ساريع  اإدارة 

ودورة   ،»SIGMA6« ال�ساملة  اجل�دة  اإدارة  ودورة  ال�سخمة،  املعل�مات 

وا�ستماع«،  »حمادثة  الإجنليزية  اللغة  يف  مميزة  ودورات  امل��ايل،  التحليل 

العامة  امل�ؤ�س�سة  من  معتمدة  ب�سهادات  ال���دورات  ه��ذه  جميع  اأن  علماً 

للتدريب التقني واملهني ومن ال�سجل املهاري، ويبداأ الت�سجيل الي�م الأحد 

https://eservices.ksu.edu.:التايل الرابط  على  1442/6/4ه�، 
sa/studentstrainingcourse

ينظمه كر�ضي »�ضلياك« يف دورته التا�ضعة افرتا�ضيًا

مؤتمر »أمراض الجهاز الهضمي لدى 
األطفال« األحد المقبل

ينظم كر�سي الأمري عبداهلل بن خالد لأبحاث ح�سا�سية القمح »�سلياك« 

اله�سمي والكبد والتغذية  التا�سعة لأمرا�س اجلهاز  الأو�سط  ال�سرق  دورة 

الآخ��رة  جمادى   ١٥ اىل   ١١ من  الفرتة  خ��الل  افرتا�سيا  الأط��ف��ال  ل��دى 

1442ه� امل�افق ٢٤ اإىل ٢٨ يناير 2021م.
واأو�سح امل�سرف على كر�سي الأمري عبداهلل بن خالد لأبحاث ح�سا�سية 

القمح »�سلياك« الأ�ستاذ الدكت�ر اأ�سعد بن حممد ع�سريي اأن الدورة �ستقام 

وبريطانيا،  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  من  اأطباء  مب�ساركة  ًيّا  ِاْفرِتَا�سِ

عدد  مناق�سة  �سيتم  اأنه  م�سيفاً  ال�سع�دية،  العربية  واململكة  واأ�سرتاليا، 

وزراعة  التقرحي،  الق�ل�ن  والتهاب  �سيلياك،  كمر�س  املهمة  املحاور  من 

البنكريا�س، والرجتاع املعدي املريئي، والإم�ساك، والأدوية احلديثة لعالج 

زراعة  بعد  الأطفال  ومتابعة  املرارية،  القناة  وان�سداد  الأمعاء،  تقرحات 

للتخ�س�سات  ال�سع�دية  الهيئة  من  معتمدة  الدورة  اأن  ذكره  الكبد.اجلدير 

ال�سحية ب�اقع ١٠ �ساعات تعليمية، وللت�سجيل cdrc@ksu.edu.sa او 

cdrc.ksu@gmail.com

»SMi« معهد تقنية النانو يستقبل وفدًا من شركة الصناعات

التربية تكرم عدًدا من منسوبيها وطالبها


