
ينظمها مركز امللك �سلمان

الندوة العالمية لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية .. الثالثاء

لدرا�سات  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  ينظم 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها بجامعة 

لدرا�سات  العاملية  ال��ن��دوة  �سعود،  امللك 

تاريخ اجلزيزة العربية، يف دورتها التا�سعة، 

عن بعد عرب تقنية البث الف�سائي املبا�سر، 

 -  13« القادمني  والأربعاء  الثالثاء  يومي 

14 جمادى الآخرة 1442ه� املوافق 26-
27 يناير 2021م«.

امللك  مركز  على  امل�سرف  بذلك  �سرح 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  �سلمان 

اآل  ثنيان  ب��ن  نايف  الدكتور  وح�سارتها 

اأن الندوة تركز على درا�سة  �سعود، موؤكداً 

ع�سر  احل��ادي  القرن  يف  العربية  للجزيرة  واحل�ساري  ال�سيا�سي  التاريخ 

الهجري/ال�سابع ع�سر امليالدي، وتاأتي يف ظل التطور الذي ت�سهده اململكة 

اأثر يف دفع عجلة  2030 التي كان لها  على كل الأ�سعدة بهدي من روؤية 

دول  مقدمة  يف  لت�سبح  بالدنا  يف  وال�سيا�سي  والعلمي  املجتمعي  التطور 

املنطقة ثقافيا ًواقت�سادياً ويكون لها ح�سور على م�ستوى العامل مبا متتكله 

من اإمكانيات اقت�سادية وب�سرية و�سعتها الروؤية يف الإطار ال�سحيح..

التفا�صيل �صـ 8 - 9

»أفكر« يعتزم عقد مؤتمره العلمي
 

يعتزم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات بجامعة 

تعلم  »نواجت  الرابع حتت عنوان  العلمي  موؤمتره  »اأفكر« عقد  �سعود  امللك 

الوطنية  الختبارات  ونتائج  ال�سفية  املمار�سات  والريا�سيات:  العلوم 

والدرا�سات الدولية«،  وذلك خالل الفرتة 11-4/13/ 1443ه�، املوافق 

حممد  بن  �سعيد  الدكتور  املركز  مدير  و�سرح  16-2021/11/18م. 
ال�سمراين اأن املوؤمتر يهدف اإىل تطوير تعلُّم وتعليم العلوم والريا�سيات من 

اإتاحة الفر�سة للتقاء جميع الفئات العاملة واملهتمة بتعليم العلوم  خالل 

والريا�سيات للتحاور والنقا�ش وتبادل اخلربات.

كما اأ�سار الدكتور ال�سمراين اإىل اأن املوؤمتر �سيت�سمن ثالثة اأبعاد هي:

البحثي: وي�سمل جمال املمار�سات ال�سفية ونتائج الختبارات  البُعد   -

الوطنية والدولية، وجمال تعلُّم وتعليم العلوم والريا�سيات.

- جمال املمار�سات التاأملية: وي�سمل جمال البحوث الإجرائية، وجمال 

املمار�سات امليدانية املميزة.

- جمال ور�ش العمل.

و�ستتاح امل�ساركة يف اأعمال املوؤمتر لأع�ساء هيئة التدري�ش، والباحثني، 

وطالب الدرا�سات العليا، واملمار�سني يف امليدان الرتبوي.

التفا�صيل �صـ 3
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د. العمر يفتتح المقر الجديد لمركز السكري بمستشفى الملك خالد الجامعي

قبول 524 للماجستير التنفيذي و489 بنظام التعليم المستمر
03
12
أعتماد العملية 

التعليمية للفصل 
الثاني

ال�سامي  الأم�����ر  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 

وتاريخ   »٢٩٨١٢« رق��م  ال��ك��رمي 

١٤٤٢/٥/٢٩ه��������������، ال��ق��ا���س��ي 

باملوافقة على ا�ستمرار الدرا�سة 

عن بُعد للف�سل الدرا�سي الثاين 

ل��ع��ام ١٤٤٢ه�����، ب��الآل��ي��ة نف�سها 

الف�سل  ال��وزارة يف  اتبعتها  التي 

الدرا�سي الأول، وا�ستجابًة لأوامر 

من  النابعة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

حر�سها الأكيد على �سحة اأبنائها 

الطالب وكافة من�سوبي التعليم؛ 

اأعّدت اجلامعة خططها ال�ساملة 

لهذا  متكاملة  روؤي��ة  على  املبنية 

النوع من التعليم.

التفا�صيل �صـ 2

طالب ينشر بحثًا 
في مجلة عالمية

العلوم  بكلية  ال��ط��ال��ب  حقق 

ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء، ف��ي�����س��ل بن 

اهلل  بتوفيق  ال�سبيعي،  �سلمان 

ومهاراته  قدراته  بف�سل  ثم  اأولً 

وبدعم  والبحثي  العلمي  و�سغفه 

واأ�ساتذته  العائلي  حميطه  من 

املهند�ش  كر�سي  م��ع  وبالتعاون 

تاأهيل  لإع���ادة  بق�سان  عبداهلل 

الأ���س��ن��ان وال��ف��م، اإجن���ازاً علمياً 

�سفحات  يف  ب��ا���س��م��ه  ي�سجل 

الإجن��ازات العلمية، حيث متكن 

واأ�سا�سية  اأولية  من تطوير مواد 

يف �سنع ح�سوات الأ�سنان، ون�سر 

علمية  جم��ل��ة  يف  علمية  ورق���ة 

عاملية ذات معامل تاأثري مرتفع.

التفا�صيل �صـ 6

التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  عدد  بلغ 

يف  الدرا�سية  بال�سعب  املرتبطني 

الف�سل  خالل  �سعود  امللك  جامعة 

2021م،  ل��ع��ام  الأول  ال��درا���س��ي 

املنتظمني  الطالب  وع��دد   ،5060
املقررات  عدد  بلغ  فيما   ،63891
ال�سعب  وع��دد   ،5407 الدرا�سية 

.24886
لعمادة  ف�سلي  تقرير  واأو���س��ح 

التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 

ال��ط��الب  اإج���م���ايل  اأن  ب��اجل��ام��ع��ة 

الف�سول  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ني 

بن�سبة   50355 بلغ  الفرتا�سية 

ال���ط���الب  اإج�����م�����ايل  م����ن   78%
بلغ  بينما  ال�سعب  على  امل�سجلني 

الذين  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  عدد 

 2933 ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  على  دخ��ل��وا 

بن�سبة 58%.

وب��ل��غ اإج��م��ايل ال��ط��الب ال��ذي��ن 

التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  دخ��ل��وا 

عدد  من   94.5% بن�سبة   60377
ال�سعب،  على  امل�سجلني  ال��ط��الب 

اأع�������س���اء هيئة  ب��ل��غ ع����دد  ب��ي��ن��م��ا 

التدري�ش 4358 بن�سبة 86%

زيادة  الفرتة  هذه  خالل  وحتقق 

اإدارة  نظام  ا�ستخدام  يف  ن�سبية 

الأعطال  معدل  وانخفا�ش  التعلم 

الفرتا�سية  للف�سول  بدائل  وتوفر 

الو�سائل  وت��وف��ري  بكفاءة  وعملها 

التوعوية مل�ستخدمي اأنظمة التعليم 

الفني  ال���دع���م  وت���وف���ري  ب��ع��د  ع���ن 

تدريب  وك��ذل��ك  املختلفة  بقنواته 

والطالب  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء 

وتطبيقاته،  بعد  عن  التعليم  على 

وب��ل��غ ع���دد ال��ذي��ن ح�����س��ل��وا على 

من   15336 ال���ت���دري���ب  ���س��ه��ادة 

بالدورات  امللتحقني  عدد  اإجمايل 

55452 مبعدل دخول 2551 على 
�سهرياً. املن�سة 

ال��ت��ع��ام��الت  ع���م���ادة  اأن  ي��ذك��ر 

قامت  والت�����س��الت  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ب�سبب  ال��ع��م��ل  تعليق  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

جائحة كوفيد19- بتوفري الو�سائل 

تاأثر  عدم  �سمان  �ساأنها  من  التي 

غري  اجل��ام��ع��ي  الإداري  ال��ع��م��ل 

كفاءة  على  واملحافظة  التعليمي 

للخدمات  امل��وح��دة  ال��ب��واب��ة  عمل 

الإدارية باجلامعة باتخاذها العديد 

التقرير  الإج��راءات.وا���س��ت��م��ل  م��ن 

والتحديات  املحاور  من  عدد  على 

ت�سمنت الأهداف والروؤية والر�سالة 

ودعم  والأخبار  التحديات  ومالمح 

بعد  عن  والعمل  والتدريب  التعليم 

امل�ستقبلية. والنظرة 

ح�سب تقرير عمادة التعامالت الإلكرتونية

5060 عضو هيئة تدريس و63891 طالًبا وطالبة في الجامعة

معايل رئي�س اجلامعة يتلقى

اجلرعة الثانية من لقاح

»covid-19«

اجلامعة حت�صد جائزة التميز يف م�صابقة »هواوي لالبتكار«

تعديل إرسال الطلبات 
للمجلس العلمي

اآل  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ���س��رح 

باأنه  العلمي  املجل�ش  اأم��ني  غيهب، 

الآت��ي��ة  امل��واع��ي��د  تعديل  اعتماد  مت 

الطلبات  لإر���س��ال  نهائية  كمواعيد 

للعام  العلمي  املجل�ش  اإىل  وو�سولها 

اجلامعي 1442ه� وفق قرار املجل�ش 

العلمي بجل�سته احلادية ع�سرة للعام 

الدرا�سي 1442ه� املعقود يوم الثنني 

5/6/21ه�، وذلك على النحو التايل:
- ال�ستعانة »مفتوح«.

- ط��ل��ب ال��ت��ف��رغ ال��ع��ل��م��ي ل��ع��ام 

اخلمي�ش  ي��وم  دوام  نهاية  1443ه� 
1442/8/19ه����������������������� امل�����واف�����ق 

2021/4/1م.
- طلب ح�سور دورة تدريبية وور�سة 

عمل يف جمال التخ�س�ش »مغلق«.

- طلب الت�سال العلمي نهاية دوام 

يوم اخلمي�ش 1442/8/19ه� املوافق 

2021/4/1م.
- ط��ل��ب ال��رتق��ي��ة ل��رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 

واأ���س��ت��اذ م�����س��ارك ن��ه��اي��ة دوام ي��وم 

املوافق  1442/8/19ه�  اخلمي�ش 

2021/4/1م.
 / تاأليف   / الكتب  ن�سر  طلب   -

ترجمة »مغلق«.

�سمن  الكتب  احت�ساب  طلب   -

للرتقية  امل��ط��ل��وب  الأدن������ى  احل����د 

يوم  دوام  نهاية  املجالت،  وموا�سيع 

املوافق  1442/8/19ه�  اخلمي�ش 

2021/4/1م.
- التعيني على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 

»املتقدمني  اجلامعة  اإىل  النقل   /

يوم  دوام  نهاية  اجلامعة«  خ��ارج  من 

املوافق  1442/8/19ه�  اخلمي�ش 

2021/4/1م.
- ال��ت��ع��ي��ني ع��ل��ى رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 

م�ساعد من داخل اجلامعة »من�سوبي 

اخلمي�ش  ي��وم  دوام  نهاية  اجلامعة« 

1442/10/15ه� .
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كلية المجتمع تعقد اللقاء 
الثاني مع أعضاء هيئة 

التدريس

 ،1442/6/4 املا�ضي  الأح��د  يوم  املجتمع  كلية  عقدت 

لقاء مفتوحاً »عن بُعد« مع اأع�ضاء هيئة التدري�س بح�ضور 

الفراج ووكالء  اأ�ضامة بن عبدالعزيز  الدكتور  الكلية  عميد 

الكلية وروؤ�ضاء الأق�ضام واأع�ضاء هيئة التدري�س عرب برنامج 

»زوم«.

ا�ضتهل عميد الكلية اللقاء بالرتحيب بالزمالء و�ضكرهم 

واهتمامهم  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  خالل  جهودهم  على 

بجودة العملية التعليمية يف ظل الظروف احلالية امل�ضاحبة 

جلائحة كوفيد19، ودعاهم اإىل ال�ضتمرار على هذا النهج 

خالل الف�ضل الدرا�ضي الثاين ملا يرتكه من اأ�ضداء اإيجابية 

قد  التي  التحديات  بع�س  اأو�ضح  كما  الكلية  طالب  لدى 

تواجه الطالب و�ضبل تالفيها.

والتعليمية  الأكادميية  لل�ضوؤون  الكلية  وكيل  حتدث  ثم 

ذكره  ما  على  مثنياً  ال�ضغري،  حممد  بن  �ضغري  الدكتور 

التعليمية وهو الطالب  العملية  العميد ومركزاً على حمور 

�ضاكراً  اجل��دي��ة،  على  وتدريبه  بوقته  الهتمام  و���ض��رروة 

الزمالء على متيزهم يف ذلك.

كما حتدث وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور اأحمد 

اجلودة  ق�ضايا  على  ومركزاً  ما�ضبق  على  موؤكداً  العامري 

التعليمية يف الكلية، كذلك �ضارك الأ�ضتاذ الدكتور عبداهلل 

الزهراين بكلمة حمفزة للزمالء اأع�ضاء هيئة التدري�س.

ويف نهاية اللقاء؛ متت الإجابة عن ا�ضتف�ضارات اأع�ضاء 

هيئة التدري�س وُختم اللقاء ب�ضكر الزمالء على م�ضاركتهم 

الفاعلة وح�ضورهم املميز.

مجلس الجامعة يعتمد آلية العملية التعليمية للفصل الثاني

استحداث برنامج دكتوراه في علوم الرياضة
ودبلوم عالي في التأهيل

المجلس العلمي يعقد اجتماعه الحادي عشر

امللك �ضعود  وافق جمل�س جامعة 

ب��رن��ام��ج دك��ت��وراه  على ا���ض��ت��ح��داث 

الفل�ضفة يف علوم الريا�ضة والن�ضاط 

اأق�ضام  جميع  بني  امل�ضرتك  البدين 

كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين 

امل�ضارات  يف  والطالبات  للطالب 

الأكادميية التالية:

يف  الفل�ضفة  دك��ت��وراه  برنامج   -

الريا�ضة والن�ضاط البدين يف  علوم 

م�ضار الإدارة الريا�ضية والرتويحية 

ق�ضم  يقدمه  والطالبات،  للطالب 

الإدارة الريا�ضية والرتويحية.

يف  الفل�ضفة  دك��ت��وراه  برنامج   -

البدين  والن�ضاط  الريا�ضة  علوم 

للطالب  البدنية  الرتبية  م�ضار  يف 

الرتبية  ق�ضم  يقدمه  والطالبات، 

البدنية.

يف  الفل�ضفة  دك��ت��وراه  برنامج   -

الريا�ضة والن�ضاط البدين يف  علوم 

للطالب  الريا�ضي  التدريب  م�ضار 

امليكانيكا  ق�ضم  يقدمه  والطالبات، 

احليوية وال�ضلوك احلركي.

يف  الفل�ضفة  دك��ت��وراه  برنامج   -

الريا�ضة والن�ضاط البدين يف  علوم 

البدين  اجلهد  ف�ضيولوجيا  م�ضار 

ق�ضم  يقدمه  والطالبات،  للطالب 

ف�ضيولوجيا اجلهد البدين.

واأي�ضاً ا�ضتحداث برنامج الدبلوم 

العايل يف التاأهيل البدين للريا�ضيني 

ف�ضيولوجيا  ق�ضمي  ب��ني  امل�ضرتك 

احليوية  وامليكانيكا  البدين،  اجلهد 

وال�ضلوك احلركي.

بناًء على الأمر ال�ضامي الكرمي رقم 

١٤٤٢/٥/٢٩ه����،  وتاريخ   »٢٩٨١٢«

ا�ضتمرار  على  باملوافقة  القا�ضي 

الدرا�ضي  للف�ضل  بُعد  الدرا�ضة عن 

الثاين لعام ١٤٤٢ه�، بالآلية نف�ضها 

الف�ضل  يف  ال����وزارة  اتبعتها  ال��ت��ي 

تقييم  يتم  واأن  الأول،  ال��درا���ض��ي 

الو�ضع بعد مرور ع�ضرة اأ�ضابيع من 

عام  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  بداية 

القيادة  لأوامر  وا�ضتجابًة  ١٤٤٢ه�، 

الر�ضيدة النابعة من حر�ضها الأكيد 

وكافة  الطالب  اأبنائها  �ضحة  على 

جامعة  اأع���ّدت  التعليم؛  من�ضوبي 

امللك �ضعود خططها ال�ضاملة املبنية 

من  النوع  لهذا  متكاملة  روؤي��ة  على 

التعليم.

اجلامعة  توؤكد  ال�ضياق،  هذا  ويف 

حر�ضها التام على التقيد واللتزام 

ال�ضحة  وزارة  واإر�ضادات  بتعليمات 

للحفاظ على �ضحة و�ضالمة جميع 

من�ضوبيها وطالبها، ف�ضاًل عن تاأدية 

اأف�ضل.  ب�ضورة  العلمية  ر�ضالتها 

اإمكاناتها  على  اجلامعة  توؤكد  كما 

وكفاءاتها يف تنفيذ هذا النمط من 

تراكم  التعليم، من خالل ما  اأمناط 

لديها من خربة، وما متلكه من بنية 

باأحدث  وجم��ه��زة  متكاملة،  حتتية 

الأداء  على  وق��ادرة  التقنية،  و�ضائل 

الأمثل ملن�ضوبيها الذين يعون دورهم 

وعًيا تاًما.

�ضري  لآلية  تو�ضيح  ياأتي  وفيما 

اعتمده  ما  وفق  التعليمية  العملية 

جمل�س اجلامعة من اإجراءات:

اإم���ك���ان���ات  - ال����ض���ت���ف���ادة م���ن 

اجلامعة يف التدري�س عن بُعد، وحّث 

املحافظة  على  الكليات  من�ضوبي 

خ��الل  اجل��ام��ع��ة  مكت�ضبات  ع��ل��ى 

العمل  وتكثيف  امل��ا���ض��ي��ة،  ال��ف��رتة 

التعليم  يف  التقنية  ا�ضتخدام  على 

الفعالة  التدري�س  وا�ضرتاتيجيات 

امل��رت��ب��ط��ة ب���ذل���ك، مب���ا ي��رف��ع من 

م�ضتوى جودة التعليم وكفاءته.

- ال�ضتمرار يف تدري�س املقررات 

ال��ن��ظ��ري��ة واجل�����زء ال��ن��ظ��ري من 

املقررات املحتوية على �ضقني نظري 

وعملي جلميع الدرجات العلمية عن 

بُعد، مبا يف ذلك مقررات م�ضاريع 

التخرج وامل�ضاريع البحثية ونحوها، 

التكاليف  ج��م��ي��ع  ت�ضليم  وي��ك��ون 

خالل  م��ن  وال��واج��ب��ات  والأن�ضطة 

املن�ضات الإلكرتونية.

امل���ق���ررات  ت���دري�������س  ي���ك���ون   -

ما  بح�ضب  وامل��ي��دان��ي��ة  التدريبية 

توفره جهات التدريب، ومبا يتوافق 

الإج��راءات الحرتازية، ويعتمد  مع 

تو�ضية  على  ب��ن��اًء  الكلية  جمل�س 

جمل�س الق�ضم ما ميكن تدري�ضه من 

تلك املقررات اأو جزء منها عن بُعد.

العملية  امل���ق���ررات  ����س  تُ���درَّ  -

ما  ا�ضتثمار  ميكن  كما  ح�ضورًيا، 

يُتاح يف املواقع الر�ضمية من معامل 

وا�ضتعمال  اف��رتا���ض��ي��ة،  وجت����ارب 

 »Simulation« املحاكاة  برامج 

الكليات  يف  جتربتها  ج��رى  ال��ت��ي 

لتدري�س املقررات العملية عن بُعد، 

امل��ق��ررات  حتديد  الكلية  وملجل�س 

عن  تُدر�س  اأن  ميكن  التي  العملية 

بُ��ع��د، م��ع ات��خ��اذ كافة الإج����راءات 

التي  العملية  للمقررات  الحرتازية 

تدر�س ح�ضورًيا.

- جُت����رى م��ن��اق�����ض��ة ال��ر���ض��ائ��ل 

العلمية واخلطط البحثية يف برامج 

الدرا�ضات العليا عن بُعد.

ال�����ض��ام��ل  يُ��ع��ق��د الخ���ت���ب���ار   -

وفق  ح�ضورًيا  وال�ضفوي  التحريري 

اللوائح والقواعد املنظمة لذلك مع 

الأخذ بالإجراءات الحرتازية.

الف�ضلية  الخ��ت��ب��ارات  ت��ك��ون   -

والنهائية جلميع املقررات ح�ضورًيا، 

وي��ع��ل��ن ذل����ك ل��ل��ط��الب م��ن��ذ ب��دء 

الدرا�ضة، كما تعلن للطالب فرتات 

ب��داي��ة  يف  الف�ضلية  الخ��ت��ب��ارات 

الطالب  يُ���زّود  اأن  على  ال��درا���ض��ة، 

جزء  »اأو  الف�ضلية  الأعمال  بدرجة 

ي��راه  ل�ضبب  ذل��ك  تعذر  ح��ال  منها 

فرتة  ان��ت��ه��اء  قبل  الكلية«  جمل�س 

بالتعاون  الكلية  وت��ق��وم  الع��ت��ذار، 

مع عمادة �ضوؤون القبول والت�ضجيل 

النهائية  الختبارات  تنفيذ  ب�ضبط 

من حيث تزامن الوقت واملكان مبا 

يتوافق مع الإجراءات الحرتازية.

الف�ضلية  الأعمال  درجة  تكون   -

للمقرر،  النهائية  الدرجة  %60 من 
ويُخ�ض�س %40 من الدرجة الكلية 

ما  م��راع��اة  م��ع  النهائي،  لالختبار 

والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  امل��ادة  يف  ورد 

م��ن لئحة ال��درا���ض��ة والخ��ت��ب��ارات 

ملجل�س  ويجوز  اجلامعية،  للمرحلة 

الكلية تقليل درجة الأعمال الف�ضلية 

يف ح��ال ال�����ض��رورة مب��ا ل يقل عن 

%50 من الدرجة النهائية للمقررات 
التي تُدرَّ�س عن بُعد، وباقي الدرجة 

النهائية لالختبار النهائي.

الطالب  تقييم  يف  العمل  يتم   -

وف���ق ن��ظ��ام ال��ت��ق��دي��رات املعتمد يف 

لئحة الدرا�ضة والختبارات للمرحلة 

اجلامعية والقواعد التنفيذية »اأ+، اأ، 

الدرا�ضة  لئحة  وتطبق  ه���«،  ب+... 

اجلامعية  للمرحلة  والخ���ت���ب���ارات 

العليا  للدرا�ضات  امل��وح��دة  والالئحة 

يخ�س  فيما  التنفيذية  وقواعدهما 

احلرمان والعتذار عن ف�ضل اأو مقرر.

اللجان وجمال�س  - جُترى جميع 

الأق�����ض��ام والإر�����ض����اد وال�����ض��اع��ات 

ب��ق��رار  ومي��ك��ن  بُ��ع��د،  ع��ن  املكتبية 

بع�ضها  تنفيذ  الكلية  جمل�س  م��ن 

ح�ضورًيا ح�ضب احلاجة، مع اتخاذ 

الإجراءات الحرتازية.

باتخاذ  الكلية  جمل�س  يُفوَّ�س   -

التي  والإج����راءات  ال��ق��رارات  كافة 

التعليمية  العملية  ���ض��ري  ت�ضمن 

بفاعلية، ومبا ل يتعار�س مع ما ورد 

اأع��اله، ومبا يتوافق مع الإج��راءات 

التدريب  ذلك  وي�ضمل  الح��رتازي��ة، 

امليداين، واملقررات ال�ضريرية، واآلية 

واحلرمان  والغياب  احل�ضور  ر�ضد 

بح�ضب اأ�ضلوب تدري�س املقررات عن 

بُعد اأو ح�ضورًيا، واللتزام باجلداول 

للمحا�ضرات  الر�ضمية  واملواعيد 

وغري ذلك.

واملن�ضوبني  ال��ط��الب  اإل�����زام   -

بتحميل التطبيقات التي تو�ضي بها 

وزارة ال�ضحة مثل: »تباعد، وتوكلنا، 

و�ضحتي«.

اجتماعه  العلمي  املجل�س  عقد 

ال��درا���ض��ي  ل��ل��ع��ام  ع�ضر  احل���ادي 

ي��وم  وذل����ك  1442ه�،  احل����ايل 

الآخرة  جمادى   5 املا�ضي  الثنني 

با�ضتخدام  ب��ع��د«  »ع��ن  1442ه� 
 ZOOM Cloud« ت��ط��ب��ي��ق 

ل�����ك�����رتوين،  الإ  »Meetings

للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  برئا�ضة 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

خ��ال��د ب��ن اإب��راه��ي��م احل��م��ي��زي. 

عبداللطيف  الدكتور  بذلك  �ضرح 

اأمني املجل�س  اآل غيهب،  اأحمد  بن 

املجل�س  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  العلمي، 

من  مو�ضوعاً  و�ضتني  �ضتة  ناق�س 

بالرتقية  اخل��ا���ض��ة  امل��و���ض��وع��ات 

به  يخت�س  مما  وغريها  والتعيني 

ق��رارات  واتخذ  العلمي،  املجل�س 

هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن  اث��ن��ني  برتقية 

كالتايل: وهم  التدري�س، 

بن  ن��ا���ض��ر  ب��ن  ع��ب��داهلل  د.   -

رت��ب��ة  اإىل  ال��ع�����ض��ي��ب،  ع���ب���داهلل 

الفيزياء  بق�ضم  م�ضارك  اأ���ض��ت��اذ 

العلوم. بكلية  والفلك 

بن  ع���ب���داهلل  ب���ن  ���ض��ع��د  د.   -

رت��ب��ة  اإىل  الأح����م����دي،  ح��ا���ض��ن 

���ض��ت��اذ م�����ض��ارك ب��ق�����ض��م ع��ل��وم  اأ

احلا�ضب  ع��ل��وم  بكلية  احل��ا���ض��ب 

واملعلومات.

ناق�س 66 مو�ضوعًا واأقر ترقية 2 من اأع�ضاء هيئة التدري�س
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رئيس الجامعة يفتتح المقر الجديد لمركز السكري

الملحق الثقافي المصري في زيارة للجامعة

مذكرة تكامل بين كلية العلوم وهيئة الفضاء قريبًا

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

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

ال��ع��م��ر، امل���ق���ر اجل���دي���د ل��ل��م��رك��ز 

العيادات  مببنى  لل�سكري  اجلامعي 

خالد  امللك  مب�ست�سفى  اخلارجية 

ال��ط��ب��ي��ة  امل���دي���ن���ة  اجل���ام���ع���ي يف 

الرعاية  تقدمي  بهدف  اجلامعية، 

من  التخ�س�سات  جميع  يف  الطبية 

اإىل  والو�سول  خالل رحلة عالجية 

ف���رة ق�سرية  اخل��دم��ات يف  ه���ذه 

الرعاية  امل��رك��ز  وي��ق��دم  وم��ري��ح��ة. 

ال�سكري  ملر�سى  املتكاملة  الطبية 

املتخ�س�سة يف  العيادات  من خالل 

بها  تتوفر  التي  ال�سكري  معاجلة 

اأحدث التقنيات، وت�سمل تخ�س�سات 

احلمل،  يف  وال�سكر  القدم،  رعاية 

والقلب،  ال�سبكية،  وفح�س  والعيون 

وعيادات  النف�سي،  والطب  والكلى، 

والتثقيف  لل�سكري  املنزلية  املراقبة 

ال�سحي، والتغذية العالجية، اإ�سافة 

للخدمة االجتماعية.

تدريب  برامج  املركز  يقدم  كما 

املقيمني،  واالأطباء  الزمالة  الأطباء 

وم���ت���درب���ي ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����س��ح��ي، 

من  والعديد  العالجية،  والتغذية 

التثقيف  ك��دورة  العلمية  ال���دورات 

العالجية،  التغذية  ودورة  ال�سحي، 

ودورة  املكثف،  االأن�����س��ول��ني  ودورة 

للعديد من  اإ�سافة  ال�سكري،  القدم 

الربامج التوعوية للمجتمع.

لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  واأك��د 

ال�سحية يف املدينة الطبية اجلامعية 

اأن هذه  ف���وزي اجل��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور 

اخلدمات  يف  نوعية  نقلة  اخلطوة 

ال�سكري  ملر�سى  املقدمة  ال�سحية 

امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  يف 

�سعود لت�سهيل زيارة املر�سى للمركز 

من خالل توفري عدد من اخلدمات 

الطبية وفق اأعلى معايري اجلودة.

مو�سى  علي  عمرو  الدكتور  زار 

عمران امللحق الثقايف امل�سري مدير 

بال�سفارة  التعليمي  الثقايف  املكتب 

جامعة  م��وؤخ��راً  بالريا�س  امل�سرية 

ا�ستقباله  يف  وك���ان  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  واالأكادميية 

وامل�سرف على اإدارة التعاون الدويل 

الدكتور  العاملية  العلمية  والتواأمة 

م�زيد بن م�سهور الركاوي.

وق���د ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود 

التعليم اجلامعي  املبذولة يف جمال 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب 

التعاون  فر�س  وزي���ادة  االأك��ادمي��ي، 

وجامعة  امل�سرية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني 

امللك �سعود، وبدء العمل على اإبرام 

االأكادميي  للتعاون  تفاهم  مذكرات 

اجلامعات  من  وع��دد  اجلامعة  بني 

جامعة  مع  علمية  وتواأمة  امل�سرية، 

بجمهورية  ال��دول��ي��ة  �سلمان  امل��ل��ك 

اإىل  التطرق  كما مت  العربية،  م�سر 

عدد من الق�سايا التي تهم الطرفني 

التي  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  واالأه������داف 

�سوء  يف  لتحقيقها  اجلامعة  ت�سعى 

روؤية اململكة 2030.

من  ال��ع��ل��وم ع���دداً  كلية  اأب��رم��ت 

االت��ف��اق��ي��ات م���ع ج��ه��ات م��ت��ع��ددة 

خالل الفرة القريبة املا�سية، حيث 

قامت الكلية بتوقيع اتفاقية تدريب 

التابع  االإب���داع«  »مركز  مع  ميداين 

تد�سني  وكان حفل  ال�سحة،  ل��وزارة 

بكلية  الت�سريفات  بقاعة  التوقيع 

العلوم.

مذكرة  بتوقيع  الكلية  قامت  كما 

عبدالعزيز  امللك  مركز  مع  تفاهم 

»موهبة«  واالب��داع  للموهبة  ورجاله 

كل  بح�سور  اجلامعة  بهو  وذلك يف 

�ساحب  الريا�س  منطقة  اأم��ري  من 

بن  بندر  بن  في�سل  امللكي  ال�سمو 

وزير  ومعايل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

اآل  التعليم الدكتور حمد بن حممد 

ال�سيخ.

1442/4/3ه�  االأربعاء  يوم  ويف 

وقعت  2020/11/18م،  امل��واف��ق 

ال��ك��ل��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع كلية 

العلوم بجامعة امللك في�سل، اإ�سافة 

مع  اأخ��رى  تفاهم  مذكرة  لتوقيعها 

كلية العلوم بجامعة امللك عبدالعزيز 

ه�   1442/4/15 االث��ن��ني  ي��وم  يف 

املوافق 2020/11/30م.

ومن خالل توقيع هذه االتفاقيات 

امللك  بجامعة  العلوم  كلية  ت�سعى 

���س��ع��ود ج���اه���دة خل��دم��ة ط��الب��ه��ا 

وخ��ري��ج��ي��ه��ا ب�����س��ن��اع��ة ال��ف��ر���س 

خدمة  يف  للم�ساركة  لهم  واإتاحتها 

وتطوير املجتمع عرب توقيع مذكرات 

املخت�سة  اجلهات  ه��ذه  مع  تفاهم 

للتدريب.

ويف �سبيل حتقيق هذه االأهداف 

فقد و�سعت الكلية اأي�ساً عدداً من 

الدرا�سة  قيد  امل�ستقبلية  اخلطط 

والتوقيع ومنها:

- اتفاقية تدريب ميداين بني كلية 

للحبوب،  العامة  واملوؤ�س�سة  العلوم 

وجار العمل لتوقيعها.

بني  م��ي��داين  ت��دري��ب  اتفاقية   -

العمل  وج��ار  ت��الد،  و�سركة  الكلية 

لتوقيعها.

- اتفاقية تعاون مع مدينة امللك 

حتت  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

االإجراء للتوقيع.

جمعية  م��ع  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة   -

»اإن�سان«، يف انتظار توقيعها.

الكلية  ب���ني  ت��ك��ام��ل  م���ذك���رة   -

وجار  للف�ساء،  ال�سعودية  والهيئة 

العمل لتوقيعها.



املجتمع  خدمة  عمادة  اأطلقت 

امل�����س��ت��م��ر يف ج��ام��ع��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة  الأم���رة 

جمال  يف  مهنيا  تدريبيا  برناجما 

�سركة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 

عاملية يف قطاع منتجات وخدمات 

التجميل.

وي����ق����وم ال����رن����ام����ج ب��ت��دري��ب 

ال��ف��ت��ي��ات وت��اأه��ي��ل��ه��ن ك��خ��ب��رات 

املجال  يف  متكينهن  �سمن  جتميل، 

اإن�ساء وتطوير  املهني، ودعمهن يف 

امل�����س��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��غ��رة 

اإعادة  فر�سة  ومنحهن  واملتو�سطة، 

وا�ستلهام  املهنية  م�سرتهن  ر�سم 

ال���ف���ر����ص م����ن خ�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 

والتدريب. ويت�سمن الرنامج الذي 

اإلكرتونيا،  فيه  الت�سجيل  ي�ستمر 

�ساملة،  تدريبية  وح���دات  ث��م��اين 

�ستة  ملدة  منظمة  منهجية  ب�سيغة 

ال��ت��دري��ب يف  اأ���س��ه��ر، وذل��ك مبقر 

والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة 

ملدة  امليداين  والتدريب  امل�ستمر، 

���س��ه��ر يف ال�����س��ال��ون��ات امل��ح��ل��ي��ة. 

�ساعة   »400« اإىل  الدورة  وتُق�سم 

والتطبيقية،  النظرية  الدرو�ص  من 

من  �ساعة   »112« اإىل  بالإ�سافة 

ال��ت��دري��ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي لك��ت�����س��اب 

اأف�سل اخلرات يف هذا املجال.

املجتمع  خ��دم��ة  عميدة  وق��ال��ت 

لطيفة  الدكتورة  امل�ستمر  والتعليم 

انطاقاً  اإنه  فريان،  اآل  حمد  بنت 

من دور العمادة لتمكني املراأة وزيادة 

عملت  العمل،  �سوق  يف  م�ساهمتها 

بالتعاون  الرنامج  ا�ستحداث  على 

متخ�س�سة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ة  م���ع 

مب��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ال��ت��ج��م��ي��ل؛ 

املهارات  املتدربات  اإك�ساب  بهدف 

ورفع  امل�ستقبل،  لوظائف  الازمة 

ن�سبة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل 

من %22 اإىل 30%.
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التقى مديري التعليم واأكد اأهمية البداية اجلادة واملنتظمة.. د. اآل ال�شيخ:

»التمويل المؤسسي« يدعم جهود إنتاج 
لقاح ضد فيروس كورونا

برنامج مهني في »التجميل«
بجامعة األميرة نورة

الجميع في خدمة الطالب والطالبة ونحن 
مستأمنون من ولي األمر لتحقيق ذلك

آلية الدراسة
في الفصل الدراسي الثاني

اأو�سحت وزارة التعليم اآلية الدرا�سة 

التعليم  يف  الثاين  الدرا�سي  للف�سل 

التقني،  والتدريب  واجلامعي  العام 

وحر�ساً  اإنه  اخل�سو�ص  بهذا  وقالت 

حفظها   - ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

وبناتها  اأبنائها  �سامة  على   - اهلل 

وحمايتهم  والطالبات،  الطاب  من 

م���ن خم��اط��ر ت��ع��ّر���س��ه��م ل��اإ���س��اب��ة 

بفرو�ص كورونا، وتاأكيداً على �سمان 

خال  التعليمية  رحلتهم  ا�ستمرار 

الثاين رغم ظروف  الدرا�سي  الف�سل 

اجلائحة، فقد تقرر ما يلي:

- ا�ستمرار الدرا�سة عن بُعد جلميع مراحل التعليم العام حتى نهاية 

الآلية  وفق  1442ه�؛  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  من  العا�سر  الأ�سبوع 

املعمول بها خال الف�سل الدرا�سي الأول للمعلمني واملعلمات، واأع�ساء 

الهيئة الإدارية يف املدار�ص، ومكاتب التعليم.

- يبداأ اليوم الدرا�سي عن بُعد للمرحلتني املتو�سطة والثانوية من 

الثالثة  ال�ساعة  من  البتدائية  وللمرحلة  �سباحاً،  التا�سعة  ال�ساعة 

ع�سراً.

للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  اجلامعي  التعليم  يف  الدرا�سة  تكون   -

للمقررات  وح�سورياً  النظرية،  للمقررات  بُعد  عن  واملهني  التقني 

مع  املعنية،  واملجال�ص  اجلهات  ل�ساحيات  وفقاً  والتدريبية،  العملية 

وزارة  من  املُبلغة  ال�سحية  والروتوكولت  الح��رتازات  جميع  اتخاذ 

ال�سحة. واأكدت وزارة التعليم على ثقتها باملعلمني واملعلمات واأع�ساء 

هيئة التدري�ص واملدربني يف اجلامعات والتدريب التقني يف ا�ستمرار 

بدور  ت�سيد  كما  بكفاءة،  بُعد  عن  والتدريب  التعليم  لعمليات  اإدارتهم 

بُعد  عن  التعليمية  الرحلة  متابعة  موا�سلة  الأمور يف  واأولياء  الأ�سرة 

لأبنائهم، واأن هذه الرحلة ل ميكن اأن تنجح بدون تعاونهم وم�ساركتهم، 

حافل  درا�سي  بف�سل  واملتدربني  الطلبة  وبناتنا  لأبنائنا  دعواتنا  مع 

بالنجاح والتفّوق، وال�سحة وال�سامة للجميع.

اأو�شح اكتمال اال�شتعدادات للف�شل الدرا�شي الثاين

د. السديري يؤكد استمرار 
تطوير »التعليم عن بعد« لتجويد 

المخرجات
التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  اأك���د 

للجامعات والبحث والبتكار د. حممد 

اجلامعات  اأن  ال�سديري  اأح��م��د  ب��ن 

لبدء  جاهزيتها  اأكملت  قد  ال�سعودية 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل 

�سوء  يف  وذل��ك  1442ه�،  اجلامعي 

-اأيدها  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 

اهلل- باتخاذ كافة التدابر والإجراءات 

�سامة  ت�����س��م��ن  ال��ت��ي  الح����رتازي����ة 

وطالبات  من طاب  التعليم  من�سوبي 

من  واإداري���ني  تدري�ص  هيئة  واأع�ساء 

تداعيات فرو�ص كورونا. وقال معاليه: »اإنه وفقاً للتوجيهات ال�سادرة 

بهذا اخل�سو�ص، فاإن الدرا�سة يف التعليم اجلامعي واملوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني �ستكون عن بُعد للمقررات النظرية، وح�سورًيّا 

واملجال�ص  اجلهات  ل�ساحيات  وفًقا  والتدريبية،  العملية  للمقررات 

املبلَّغة  ال�سحية  والروتوكولت  الح��رتازات  اتخاذ جميع  مع  املعنية، 

ياأتي يف ظل  ا�ستكمال ال�ستعدادات  اأن  واأ�ساف  ال�سحة«.  من وزارة 

عام درا�سي ا�ستثنائي ت�سهده اململكة مع بقية دول العامل ب�سبب جائحة 

روؤية  وفق  التعليمية  وموؤ�س�ساتها  التعليم  وزارة  عملت  حيث  كورونا، 

التقنية  التحتية  والبُنى  املمكنة،  اخليارات  كل  من  م�ستفيدًة  وا�سحة 

املتوفرة، واملوارد الب�سرية املوؤهلة التي �سخرتها لتطوير قدراتها، ومنها 

دعم  عمليات البحث والبتكار لعام 2020، وبناء الهوية البحثية ل�26 

جامعة، والتمويل البحثي  ب�517 مليوناً، ما جعل اململكة الأوىل عربياً 

يف دعم اأبحاث كورونا، اإ�سافًة اإىل اإطاق 12 من�سة اإلكرتونية، وتعزيز 

التوا�سل وال�سراكة الداعمة، مما انعك�ص على تطوير هذه اجلامعات 

للكثر من اجلوانب التي تدعم التعليم عن بُعد واجلاهزية ب�سكل عام.

ونوه معاليه بالدعم ال�سخي من خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 

من  ال�سعودية  اجلامعات  مّكن  والذي  اهلل-  -حفظهما  الأمني  عهده 

ت�سجيل ق�س�ص جناح يف التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد، متجاوزًة  

كافة التحديات، ومعلنًة عن جناح  التجربة ال�سعودية كواحدة من بني 

اأف�سل التجارب العاملية خال جائحة كورونا. 

واأ�سار اإىل اأن اجلامعات رّكزت يف خطتها للف�سل الدرا�سي الثاين 

التعليمية  الأ�ساليب  يف  امل�ستمر  التطوير  يف   اأدواره���ا  تعزيز  على 

لتح�سني خمرجات التعليم، وكفاءة الإنفاق، وتنمية القت�ساد الرقمي؛ 

ل�سمان املواءمة بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل، واإيجاد 

تطوير  يف  لنجاحها  بالإ�سافة  التعليم،  يف  ومبتكرة  حديثة  توجهات 

الختبارات، من خال اأ�ساليب واأدوات متنوعة �سواء ح�سورياً اأو عن 

بُعد، اأو الدمج بني اجلانبني مع الفرق يف احل�سور وعن بُعد بح�سب 

امل�ستمر  للتطوير  كذلك  التقنيات،  اأح��دث  ووفق  والتعليمي  النظري 

للبنية التحتية املتطورة للتعليم عن بُعد.

�ساهم برنامج »التمويل املوؤ�س�سي« 

التعليم  وزارة  ا�ستحدثته  ال���ذي 

الإ�سرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات  ل��دع��م 

الوطنية،  لاحتياجات  وال�ستجابة 

يف دعم فريق بحثي �سعودي بجامعة 

الإمام عبدالرحمن بن في�سل؛ لإنهاء 

ال�سريرية  قبل  ال��درا���س��ات  مرحلة 

فرو�ص  �سد  للقاح  البحث  ون�سر 

املن�سور،  اإمي��ان  د.  بقيادة  ك��ورون��ا 

و�ستبداأ التجارب ال�سريرية بعد اأخذ 

املوافقات الازمة.

وطور الفريق البحثي لقاح �سار�ص 

امل�سبب لكوفيد19-،   ،2 - كوف - 

احلم�ص  لقاحات  تقنية  با�ستخدام 

النووي لقدرتها على حتفيز املناعة 

�سهولة  وكذلك  واخللوية،  اخللطية 

وا���س��ت��ق��راره��ا  وت��خ��زي��ن��ه��ا،  نقلها 

حتت  نقلها  يتطلب  ل  اإذ  ال��ع��ايل، 

درجة حرارة منخف�سة جداً.

ال��ذي مت  البحثي  الفريق  واأ���س��ار 

على  التعليم  وزارة  م��ن  بحثه  دع��م 

اأنه �ُسنع بت�سل�سل جيني  اللقاح اإىل 

حم�سن للروتني ال�سوكي S للفرو�ص 

برتكيبات خمتلفة، حيث يتم اإعطاء 

بروتني  وبناء  لن�سخ  للج�سم  اللقاح 

S داخ����ل اخل���اي���ا، وال����ذي ب���دوره 
خا�سة  مناعة  لإنتاج  اجل�سم  يحفز 

الدرا�سة  اأظهرت  بامل�ست�سد S، كما 

ق��ب��ل ال�����س��ري��ري��ة اإن���ت���اج الأج�����س��ام 

امل�سادة والأج�سام امل�سادة املحييدة 

اإنتاج  اإىل  اإ�سافة   ،S امل�ست�سد �سد 

ال�سيتوكني كموؤ�سر للمناعة اخللوية. 

وت��اأت��ي ه��ذه ال��درا���س��ة �سمن خطة 

التعليم  وزارة  قامت  اإ�سرتاتيجية 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  بتفعيلها 

واهتمام  ومبتابعة  اهلل-  -حفظها 

وتوجيهاته  التعليم  وزي��ر  معايل  من 

امل�ستمرة من  خال برنامج التمويل 

ال��وزارة  ا�ستحدثته  ال��ذي  املوؤ�س�سي 

لدعم  ك��ورون��ا  جائحة  ب��داي��ة  منذ 

وتلبيًة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

لاحتياجات الوطنية للم�ساهمة يف 

على  وتاأثراتها  اجلائحة  من  احلد 

املجتمع والإن�سان ب�سكل عام، وياأتي 

يف  ال��وزارة  لتوجهات  انعكا�ساً  ذلك 

دعم اجلامعات خلدمة املجتمع.

عقد معايل وزير التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�سيخ الأ�سبوع املا�سي، 

ل��ق��اًء ع��ن بُ��ع��د م��ع م��دي��ري التعليم 

ملتابعة  اململكة؛  مبناطق وحمافظات 

وامل�ستجدات  ال���س��ت��ع��دادات  اآخ���ر 

لنطاقة الف�سل الدرا�سي الثاين عن 

ومنتظمة  ج��ادة  بداية  و�سمان  بُعد، 

ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات؛ وف���ق ماهو 

خمطط له.

واأكد د. اآل ال�سيخ خال اللقاء على 

اأهمية رفع اجلاهزية لعمليات التعليم 

ال��درا���س��ي  بُ��ع��د خ��ال الف�سل  ع��ن 

واإعادة  التعلّم،  نواجت  وتعزيز  الثاين، 

توزيع  اخلطة الدرا�سية مبا ي�سمن 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل���ه���ارات وامل��ع��ارف 

الأ�سا�سية.

مديري  ال�سيخ  اآل  ال��وزي��ر  وح��ث 

التعليم على ا�ستكمال جهودهم ل�سمان 

مدر�ستي،  من�سة  يف  الدرا�سة  �سر 

والتاأكيد على متابعة الطاب الذين 

مل يتمكنوا من دخول املن�سة، واأهمية 

اأ�سبوعي  ب�سكل  للمدر�سة  زيارتهم 

ل�ستام وت�سليم الواجبات، اإ�سافة اإىل 

التاأكيد على اإدارات املدار�ص بالتوا�سل 

مع اأولياء الأمور وتقدمي الدعم لهم، 

موجهاً معاليه ر�سالة ملديري التعليم 

الطالب  خدمة  يف  اجلميع  اأن  م��ن 

والطالبة، ونحن م�ستاأمنون من ويل 

الأمر -حفظه اهلل- لتحقيق ذلك.

العمل  بتكامل  التعليم  وزي��ر  ون��وه 

وا�ستيعاب  التعليم،  منظومة  داخ��ل 

التعليمية  الطواقم  قبل  من  املرحلة 

دون ا�ستثناء، موؤكداً على ال�ستمرار 

يف قيا�ص موؤ�سرات نواجت التعلّم، من 

الأ�سبوعية  اإج��راء الختبارات  خال 

من قبل املعلمني ومتابعتها، والتاأكيد 

على مكاتب التعليم باإجراء اختبارات 

كل اأ�سبوعني، كذلك حث املعلمني على 

والتطبيقات  الرامج  من  ال�ستفادة 

والإث��راءات  التعليمية، والرتكيز على 

واخلط  والكتابية  القرائية  الأن�سطة 

العربي يف جميع املقررات الدرا�سية. 

ودعا وزير التعليم اإىل تعزيز التكامل 

بني املواد الدرا�سية مبعدل »١٠ دقائق 

يف  دق��ائ��ق  و٥  العليا  ال�سفوف  يف 

ال�سفوف الأولية«، حيث يتم تخ�سي�ص 

ح�ستني درا�سيتني من ح�س�ص »لغتي« 

للفهم القرائي، ي�ستعر�ص فيهما املعلم 

معلوماتياً  اأو  اأدب��ي��اً  ن�ساً  طابه  مع 

ب�سكل اأ�سبوعي؛ لتنمية ورفع م�ستوى 

الفهم القرائي للطلبة، وتدعيم ذلك 

وامل�سرفني  املعلمني  على  بالتاأكيد 

التي  التدريبية  ال����دورات  حل�سور 

للتطوير  الوطني  املعهد  �سيقدمها 

املهني التعليمي، خا�سة املتعلق منها 

للفهم  التدري�سية  امل��ه��ارات  بتنمية 

القرائي ملعلمي اللغة العربية ومعلمي 

املقررات الأخرى.



تحليالت البيانات الكبيرة للسحب
Kai Hwag, Min Chen :ت�أليف

عمرو  د.  التميم,  عبدالعزيز  اأمي��ن  د.  ترجمة: 

حممود طلبة

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

قد  واملعلوم�ت  الآيل  احل��شب  تقني�ت  اأن  �شك  ل 

ودخلت  �شريًع�,  تطوًرا  امل��شي  العقد  خالل  �شهدت 

حت��ل��ي��ل  ع�����ش��ر  الكبرية الآن  ال��ب��ي���ن���ت 

الإدراك��ي��ة,  واحلو�شبة 

وذل��������ك م�����ن خ���الل 

ال���ش��ت��خ��دام وا���ش��ع 

للهواتف  الن��ت�����ش���ر 

املحمولة, واحلو�شبة 

ال�����������ش�����ح������ب�����ي�����ة 

والذك�ء  والتخزين, 

ال����ش���ط���ن����ع���ي, 

وت����ط����ب����ي����ق�����ت 

احل������������ش�����ب������ت 

ف�ئقة  ��ع��ة  امل��و���شَّ

ال�����������ش�����رع�����ة, 

وانت�ش�ر من�ش�ت 

الأ�شي�ء  اإنرتنت 

ع����ل����ى ن���ط����ق 

وا�شع.

ت�شتعر�ض ف�شول هذا الكت�ب 

»حتليالت البي�ن�ت الكبرية لل�شحب واإنرتنت الأ�شي�ء 

واحلو�شبة الإدراكية

اإنرتنت  واأجهزة  ال�شحب,  واأدوار  البي�ن�ت,  علم   »

ومب�دئ  الكبرية,  للبي�ن�ت  العمل  ُط���ر 
ُ
اأ و  الأ���ش��ي���ء, 

والتعلُّم  البي�ن�ت,  الآلة, وحتليالت  تعلُّم  وخوارزمي�ت 

وحتليالت  الكبرية,  البي�ن�ت  تطبيق�ت  يف  العميق 

ال�شحية,  الرع�ية  يف  الآل��ة  لتعلُّم  الكبرية  البي�ن�ت 

وو�ش�ئل  الإدراك��ي��ة  التطبيق�ت  يف  العميق  والتعلُّم 

التوا�شل الجتم�عي.

هيئة  لأع�����ش���ء  قيًم�  مرجًع�  الكت�ب  ه��ذا  وي��ع��د 

التدري�ض وطالب املرحلة اجل�معية والدرا�ش�ت العلي� 

ااآيل  احل��شب  وعلوم  هند�شة  والب�حثني يف جم�لت 

مع  والتع�مل  البي�ن�ت  تخزين  جم���لت  يف  وك��ذل��ك 

اإنرتنت الأ�شي�ء.

طريق الخروج من فخ الرقمنة
Bodo Wiegand :ت�أليف

املرتجم: ب�شري عبداملجيد �شالح

الن��شر: دار ج�معة امللك �شعود للن�شر

ترجمة  يف  ُروِع�����َي 

ه���ذا ال��ك��ت���ب ال��دّق��ة 

ن��ق��ل  يف  ال���ع���ل���م���ّي���ة 

امل���������ش����ط����ل����ح�����ت 

�شرح  يف  وال��و���ش��وح 

الأفك�ر.

وي��ن��ظ��ر ال��ك��ت���ب 

املن�ف�شة  اأن  اإىل 

ال��ث��ورة  يف ع�����ش��ر 

الرابعة  ال�شن�عية 

هي القوة الدافعة 

جت������ه الإب�������داع 

والتطور, اإ�ش�فًة 

املحّرك  لكونه� 

ال�����رئ�����ي�����������ض 

كم�  لل�شرك�ت, 

هو احل�ل يف بلٍد مثل 

اأمل�ني� حيث الأجور املرتفعة, لل�شمود يف مواجهة 

القت�ش�د الع�ملي املت�ش�بك واملرتابط.

ويو�شح الكت�ب اأهمية وكيفية �شلوك طريق التحول 

الرقمي ب�أم�ٍن للو�شول اإىل ال�شركة الرقمية ولتحقيق 

ال�شتف�دة الق�شوى.

الن�بعة  للم�ش�كل  �ش�ملة  مقدمة  الكت�ب  يوفر  كم� 

عن عملية التحول الرقمي, مب� يف ذلك م� يكتفه� من 

حتدي�ت وخم�طر.

وي�شطحب الكت�ب الق�رئ خطوة خطوة اإىل طريق 

املقولة  تلك  يوؤكد  م�  وهو  الرابعة,  ال�شن�عية  الثورة 

اأي  اأكرث من  القدمية, والتي قد ت�شبح قريًب� م�ألوفة 

وقت م�شى, األ وهي: الطريق هو الهدف.
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حتت�شن مدينة العال, �شم�ل غرب 

اململكة العربية ال�شعودية, تراث�ً يعود 

لآلف ال�شنني, ورمب� مل ي�شنح للكثري 

من ال�شعوديني فر�شة التعرف على 

مع�مل املدينة الب�رزة, ولكن مت اإع�دة 

اأم�م جميع الزوار,  افتت�حه� موؤخراً 

 ,2020 الأول  ت�شرين  اأكتوبر/  يف 

وذلك بح�شب بي�ن �ش�در عن الهيئة 

 4 وه��ن���ك  ال��ع��ال.  ملح�فظة  امللكية 

الزوار  ين�شح  رئي�شية  تراثية  مواقع 

وال�شي�ح بزي�رته�:

- م��وق��ع احل��ج��ر الأث�����ري: وه��و 

�شمن  ي��دخ��ل  ���ش��ع��ودي  م��وق��ع  اأول 

 ,2008 ع�م  الع�ملي  ال��رتاث  ق�ئمة 

حمفوظة  اأثرية  مق�بر  ي�شم  حيث 

القرن  من  تعود  مزخرفة  وواجه�ت 

الأول  القرن  اإىل  امليالد  قبل  الأول 

امليالدي, وبح�شب موقع »اليون�شكو«, 

على  اأي�ش�ً  الأث���ري  امل��وق��ع  يحتوي 

قبل  م�  من فرتة  نق�ش�ً   50 ح��وايل 

الكهوف.  ر�شوم�ت  وبع�ض  النبطية 

ومبق�بره الب�لغ عدده� 111 مقربة 

مزينة  م��ق��ربة   94 منه�  �شخمة, 

ب�لزخ�رف, واآب�ره امل�ئية, يعد مث�لً 

لالأنب�ط  املعم�رية  الإجن���زات  على 

وخرباتهم الهيدرولوجية.

موطن�ً  ال��ُع��ال  تعترب  دادان:   -

الت�ريخية  امل���واق���ع  م��ن  ل�شل�شلة 

تعترب  وه��ي  دادان,  مثل  والأث��ري��ة 

تطوراً خالل  املدن  اأكرث  واحدة من 

�شبه  يف  امليالد  قبل  الأوىل  الألفية 

اجلزيرة العربية.

عكمة  جبل  يعد  عكمة:  جبل   -

املفتوحة  املكتب�ت  اأك��رب  من  واح��داً 

يف اململكة, التي حتتوي على كت�ب�ت 

ونقو�ض اأثرية, حيث يحت�شن نقو�ش�ً 

احل�����ش���رت��ني  اإىل  ت��ع��ود  ور���ش��وم���ً 

الّديدانّية واللّحي�نّية, وذلك بح�شب 

موقع الهيئة امللكية ملح�فظة العال.

وبح�شب  ال��ق��دمي��ة:  ال��ب��ل��دة   -

يعود  ال�شعودية,  ال�شي�حة  وزارة 

ت���ري��خ ال��ب��ل��دة ال��رتاث��ي��ة ل��ب��داي���ت 

الع�شر الإ�شالمي. وتعد واحدة من 

ب�قية  تزال  م�  اإ�شالمية  مدن  ثالث 

واأ�شواقه�,  ومن�زله�,  مب�ش�جده�, 

واأ�شواره�, وقد تع�قب اأه�يل العال 

فيه�  وال�شكن  البلدة  هذه  بن�ء  على 

جياًل بعد جيل, حتى هجرت مت�م�ً 

من ال�شك�ن, قبل حوايل 40 ع�م�ً. 

وبعيداً عن زي�رة املواقع الرتاثية, 

ال�شتمت�ع  فر�شة  ل��ل��زوار  �شي�شنح 

اإىل  اإ�ش�فة  ال�شحراوية,  ب�لطبيعة 

طريق  ع��ن  الربك�نية  احلفر  روؤي���ة 

ا�شتقالل ط�ئرة خفيفة.

امللكية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ي���ن  وب��ح�����ش��ب 

مهرج�ن  �شيعود  ال��ع��ال,  ملح�فظة 

مرة  العال  مدينة  طنطورة يف  �شت�ء 

اأخرى, كع�مل جذب دائم, و�شتغطي 

املراي� م�ش�حة 10 اآلف مرت مربع, 

لتعك�ض املن�ظر الطبيعية املحيطة.

قــــــــــــــــرأت لك..

ال�شعودي,  الب�حث وامل�شور  ن�شر 

م��ه��دي ال�����ش��ل��ي��م��ي, جم��م��وع��ة من 

نقو�ض  والفريدة عن  الن�درة  ال�شور 

جنوب  تقع  التي  ال�شخرية,  جنران 

غرب البالد, واأكد اأن منطقة جنران 

احل�����ش���رات  تع�قب  م��ع  اأ�شبحت 

ب�لآث�ر  الغنية  اأهم املدن  عليه�, من 

والنقو�ض الت�ريخية, حيث ت�شل اإىل 

الكت�ش�ف�ت  واأظهرت  موقع,   100
الأث����ري����ة الأخ�������رية يف امل��ن��ط��ق��ة, 

م��ن خ���الل ف���رق ���ش��ع��ودي��ة ودول��ي��ة 

اإىل  ت��ع��ود  ح�����ش���رات  متخ�ش�شة, 

الع�شر احلجري.

ال�شعودية  الأنب�ء  وك�لة  وبح�شب 

اليوم  »وا���ض«, تتجه منطقة جن��ران 

للنقو�ض  اأكرب متحف مفتوح  لت�شبح 

الأثرية ال�شخرية على م�شتوى الع�مل, 

لتوقع�ت علم�ء اآث�ر �شعوديني,  وفق�ً 

ونت�ئج الفرق البحثية الع�ملة ح�لي�ً 

بوجود  وتتميز جنران  املنطقة.   يف 

للفرتات  تعود  ه�مة  وم��واق��ع  اآث����ر 

والعب��شية,  والأم���وي���ة  البيزنطية 

وجميعه� توؤكد اأن املنطقة ك�نت ذات 

موقع جت�ري وزراعي مهمني.

التي  الأث��ري��ة,  الأع��م���ل  وك�شفت 

العديد  جن����ران,  منطقة  يف  مت��ت 

من مواقع النقو�ض العربية القدمية 

اأعم�ل  �شجلت  كم�  والإ���ش��الم��ي��ة, 

خالل  الي�ب�نية,  ال�شعودية  البعثة 

نق�ش�ً   90 ح����وايل   ,2002 ع����م 

حمى,  مواقع  بني  يتوزع  �شخري�ً, 

والعري�شة, واخل�شيبة, وغريه�.

موقع  جن���ران  منطقة  يف  وي���ربز 

م�ش�حة  ك���أك��رب  الأث���ري���ة«  »ح��م��ى 

اململكة,  يف  ال�����ش��خ��ري��ة  للنقو�ض 

على  ت�ريخي�ً  ���ش���ه��داً  تعد  وال��ت��ي 

حم�ولت الإن�ش�ن لكت�بة الأبجدية, 

اأن حتدي�ت  ورغم  »وا���ض«.  بح�شب 

ال�شليمي  اأن  اإل  ك��ث��رية,  الت�شوير 

بغية  والكت�ش�ف,  املغ�مرة  يع�شق 

اإبراز مع�مل البالد من خالل عد�شة 

اإع��ج���ب  ال�شور  ولفتت  ك���م��ريت��ه, 

اأن  خ��شة  الأ�شخ��ض,  من  العديد 

وت�شجع  اإيج�بية  ك�نت  التعليق�ت 

ع��ل��ى اله��ت��م���م ب���ل��رتاث والآث�����ر, 

ت�شبح  اأن  ال�شليمي  ي�أمل  وال��ي��وم, 

ال�شي�حية  املن�طق  اأكرب  من  جنران 

يف اململكة ومنطقة اخلليج العربي.

الب�حثني  م��ن  جمموعة  ك�شفت 

موؤخراً عن هيكل �شخري �شخم يف 

منطقة اجلوف, من املحتمل اأنه ك�ن 

يُ�شتخدم كجزء من طقو�ض جن�ئزية, 

الفرن�شي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ون�����ش��ر 

موؤخراً,   »CNRS« العلمي  للبحث 

بي�ن�ً عن هي�كل اأثرية من ع�شور م� 

قبل الت�ريخ اكت�شفته� جمموعة من 

الب�حثني الدوليني يف  دومة اجلندل 

بقي�دة  ال�شعودية,  اجلوف  مبنطقة 

الب�حثة اأوليفي� مونوز.

ب�لكربون  ال��ت���أري��خ  خ���الل  وم���ن 

امل�شع, وجد الب�حثون اأن الهيكل بُني 

ع�م  و500  اآلف   7 من  اأك��رث  منذ 

»اأي يف ع�م 5500 قبل امليالد«.

وا�شتنتج الب�حثون اأن هذا الهيكل 

ا�شتُخدم على الأرجح ملم�ر�شة بع�ض 

والتذك�رية.  اجلن�ئزية  الطقو�ض 

و���ش��رح��ت م��ون��وز ق���ئ��ل��ًة اأن اجت���ه 

�شروق  مع  يتم��شى  ال��ذي  الهيكل, 

ال�شت�ء,  ال�شم�ض وغروبه� يف ف�شل 

ووجود بق�ي� ب�شرية يف داخله مبث�بة 

موؤ�شر اإىل وظيفته اجلن�ئزية.

ط�بعه  يُ�شري  اآخ���ر,  ج���ن��ب  م��ن 

التذك�ري ومدة ا�شتخدامه الطويلة, 

على  ع���م  لأل��ف��ي  ا�شتمرت  وال��ت��ي 

اأن����ه ك����ن ع��ب���رة عن  اإىل  الأق�����ل, 

الأن�شطة الجتم�عية,  مك�ن لإحي�ء 

ركيزة  لكونه  اإ���ش���ف��ة  وال��ط��ق��و���ض, 

للذاكرة الجتم�عية وبن�ء الهوية.

الب�حثني  م��الح��ظ���ت  واأظ���ه���رت 

اأي�ش�ً اأنه مت تو�شيع الهيكل ال�شخري 

ا�شتخدامه,  اأثن�ء  الأقل  على  مرتني 

�ش�أنه�  من  قليلة  اأث���ر  فقط  وجن��ت 

منط  ع��ن  اأك��رث  معلوم�ت  توفر  اأن 

ق�موا  الذين  الأف���راد  وتنظيم  حي�ة 

املت�حة  البي�ن�ت  ولكن  املعلم,  ببن�ء 

عب�رة  ك���ن��وا  رمب���  اأن��ه��م  اإىل  ت�شري 

الرع�ة  من  �شغرية  جمموع�ت  عن 

املنطقة  ���ش��غ��ل��وا  ال���ذي���ن  ال��رح���ل��ة 

ب�نتظ�م. وبف�شل ال�شتطالع�ت التي 

ق�م به� اأوائل علم�ء الآث�ر يف اململكة, 

التي  ال�شن�عية  الأق���م����ر  و���ش��ور 

الهي�كل  الك�شف عن هذه  مُتكن من 

ب�شيط,  ح������ش��وب  ج��ه���ز  بوا�شطة 

بتواجد  علم  على  الب�حثون  اأ�شبح 

العديد من املع�مل الأثرية ال�شخرية 

يف ال�شعودية, وفق�ً مل� ذكرته مونوز.

واأ�ش�فت الب�حثة اأنه ميكن العثور 

املعلم  ل��ه��ذا  م�ش�بهة  هي�كل  على 

ال�شعودية,  يف  املج�ورة  البلدان  يف 

الذين  »ال�شك�ن  اأن  على  تدل  وهي 

���ش��ي��دوه��� ت��وا���ش��ل��وا وت��ن��ق��ل��وا عرب 

واأن��ه��م  ل��ل��غ���ي��ة,  �ش��شعة  م�ش�حة 

القيم  بع�ض  ب�لت�أكيد  يت�ش�ركون 

والأعراف الثق�فية«.

حم��ور  اجل���وف  منطقة  وك���ن��ت 

تركيز مهمة اأثرية اإيط�لية, وفرن�شية, 

و�شعودية بني ع�مي 2010 و2017, 

وك�نت املهمة مبث�بة جزء من تع�ون 

وفق�ً  ال�شعودية,  الثق�فة  وزارة  مع 

ع�م  يف  الهيكل  واكتُ�شف  مل��ون��وز, 

تنقيبية  لأعم�ل  خ�شع  ثم   ,2014
بني ع�مي 2014 و2016.

أجمل 4 مواقع أثرية في العال يمكن زيارتها

»نجران« أكبر متحف مفتوح
للنقوش الصخرية في العالم!

اكتشاف هيكل صخري بالجوف يحتضن بقايا بشرية

تعود لـ250 األف عام وتعد مراآة العامل القدمي يف جزيرة العرب

وفقًا لتوقعات علماء اآثار �سعوديني ونتائج فرق بحثية عاملة يف املنطقة



ال ي�����زال ف��ي�����س��ل ب���ن ���س��ل��م��ان 

ال��ع��ل��وم،  بكلية  ط��ال��ب��اً  ال�سبيعي، 

الثامن،  امل�ستوى  الكيمياء،  ق�سم 

و�سغوف  وخلوق  متفوق  وهو طالب 

ا�ستطاع  وق��د  البحثية،  بالعملية 

قدراته  بف�سل  ثم  اأوالً  اهلل  بتوفيق 

والبحثي  العلمي  و�سغفه  ومهاراته 

وب����دع����م م����ن حم��ي��ط��ه ال��ع��ائ��ل��ي 

م��ع كر�سي  وب��ال��ت��ع��اون  واأ���س��ات��ذت��ه 

الإع��ادة  بق�سان  ع��ب��داهلل  املهند�س 

حتقيق  من  والفم،  االأ�سنان  تاأهيل 

يف  با�سمه  ي�سجل  علمي  اإجن����از 

���س��ف��ح��ات االإجن�������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن ت��ط��وي��ر م���واد 

ح�سوات  �سنع  يف  واأ�سا�سية  اأولية 

يف  علمية  ورق��ة  ون�سر  االأ���س��ن��ان، 

معامل  ذات  عاملية  علمية  جملة 

تاأثري مرتفع.. 

بحثك  عن  حدثنا  البداية  يف   -

العلمي؟

اهتم البحث بتطوير اإحدى اأهم 

املعروفة  واالأ�سا�سية  االأولية  املواد 

االأ�سنان  ح�سوات  �سنع  يف  حالياً 

ب�  اخت�سارا  واملعروفة  الراتنجية 

متتلك  امل��ادة  هذه  »BisGMA«؛ 

خ���وا����س م��رغ��وب��ة ج�����داً، ول��ك��ن 

اإ���س��اف��ة  تعيق  ال��ع��ال��ي��ة  ل��زوج��ت��ه��ا 

املقوية  امل��واد  من  الكافية  الكمية 

ال�سليكا. مثل  للح�سوة 

بتطوير  البحث  ه��ذا  يف  قمنا 

اأقل لزوجة،  اإىل م�ستق  املادة  هذه 

اإحدى جمموعات  با�ستبدال  وذلك 

mCl-« الهيدروك�سيل بذرة الكلور

درا�سة  مت  ثم  وم��ن   ،»BisGMA
خ��وا���س��ه��ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ب��ال��ط��رق 

ب��االإ���س��اف��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  التحليلية 

واللزوجة.  االن�سيابية  للخوا�س 

ا�ستخدامها  اإمكانية  تقييم  مت  كما 

االأ�سا�سي. للمركب  كبديل 

املتح�سل  النتائج  خ��ال  وم��ن 

املادة  لهذه  يكون  اأن  نتوقع  عليها 

حتل  واأن  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اأه��م��ي��ة 

للمادة  العالية  ال��ل��زوج��ة  م�سكلة 

حت�سني  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سا�سية 

م��ازال  والبحث  احل�سوة،  خوا�س 

اإن  ثمينة  نتائج  ونتوقع  م�ستمراً 

�ساء اهلل.

يف  الدرا�سة  ن�سر  عن  حدثنا   -

جملة عاملية؟

االنتهاء  بعد  واملنة،  احلمد  وهلل 

والدرا�سات  االختبارات  جميع  من 

ع��ل��ى امل�����ادة امل��ح�����س��رة، مت رف��ع 

 Materials« اإىل جملة  الدرا�سة 

ال��ت��اأث��ري  م��ع��ام��ل  ذات   »MDPI
���س��ه��ر  خ�����ال  وذل������ك   ،73.05
ومت  2020م  ال��ع��ام  م��ن  دي�سمرب 

ن�سرها خال �سهر يناير من العام 

2021م.
على  اأ�سرفت  التي  اجلهة  ما   -

يف  لن�سره  وت��ع��اون��ت  البحث  ه��ذا 

جملة علمية؟

ك��ر���س��ي  يف  ال��ب��ح��ث  ه����ذا  مت 

بق�سان  عبداهلل  املهند�س  اأبحاث 

يف  والفم  االأ�سنان  تاأهيل  الإع��ادة 

امللك  بجامعة  االأ�سنان  طب  كلية 

���س��ع��ود، حت��ت اإ����س���راف ال��دك��ت��ور 

امل�����س��رف على  ال��راح��ل��ة«  »ع��ل��ي 

»عبدالبا�سط  وال��دك��ت��ور  امل��رك��ز، 

البحث،  على  امل�سرف  العديني« 

قبل  من  بي  الرتحيب  مت  حيث 

االأبحاث  كر�سي  يف  الباحثني 

ب��ح��ف��اوة، ك��م��ا ح��ر���س��وا على 

وتوجيهي  ومعاونتي  ت�سجيعي 

�ساهم  الذي  الازم  بال�سكل 

قراءة  مهارتي يف  تطوير  يف 

وت�سميم  العلمية  االأبحاث 

املعملية. التجارب 

اجل��ام��ع��ة يف  دور  م��ا   -

ذلك؟

اجل��ام��ع��ة  دور  ي��ك��م��ن 

وت�������س���ج���ي���ع  دع�������م  يف 

امل�����س��ارك��ات ال��ط��اب��ي��ة 

البحثية  ال���ربام���ج  يف 

ي�ساهم  مم��ا  والعلمية 

تطوير  يف  ���س��ك  وب���ا 

م�����ع�����ارف وق�������درات 

ال��ط��ل��ب��ة واالإ����س���ه���ام 

ل�سوق  مواكبتهم  يف 

الدول  وطلبة  العمل 

بحثًيا. املتقدمة 

م�ساريع  يف  العمل  تنوي  ه��ل   -

بحثية اأخرى؟

�سغوف  اإين  ح��ي��ث  ���س��ك،  ب��ا 

ال�سيما  البحثية  بالعملية  ج���ًدا 

وحت�سري  املعملية،  املهارات  اإتقان 

املختلفة. املواد  وت�سخي�س 

 -

ط������م������وح������ك يف 

امل�ستقبل؟

الإك���م���ال  اهلل  ب���ع���ون  اأط����م����ح 

الدرا�سات العليا وامل�ساركة يف عدة 

وتطوير  خمتلفة  بحثية  م�ساريع 

ب��اإذن  للعمل  ال��ازم��ة  مهاراتي 

اأح��د  يف  ك��ب��اح��ث  اهلل 

امل��ع��اه��د  اأو  امل���راك���ز 

البحثية يف اململكة ذات 

العاقة بعلم الكيمياء.

وقتك  تق�سي  كيف   -

بالعادة؟

اأق�����س��ي وق���ت���ي ع����ادًة 

املعمل  يف  العمل  ب��ني  م��ا 

حت��ت اإ����س���راف اأ���س��ات��ذت��ي 

الباحثني، اأو قراءة االأبحاث 

وامل�ساركة  العلمية،  واالأوراق 

الطابية  االأن�سطة  اإقامة  يف 

مبعهد  النانو  نادي  يف  ومنها 

النانو،  لتقنية  عبداهلل  امللك 

ومبادرة »كيم« الطابية التابعة 

لربنامج ال�سراكة الطابية.

ت��ن�����س��ح زم��ائ��ك  - مب�����اذا 

الطلبة؟ 

اأن�������س���ح زم����ائ����ي ال���ط���اب 

اأوقات  من  باال�ستفادة  والطالبات 

فراغهم بتطوير قدراتهم ومعارفهم 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك ب��امل�����س��ارك��ة يف 

ال�سيما  والبحثية،  العلمية  الربامج 

الطابية  االأن�����س��ط��ة  يف  امل�����س��ارك��ة 

تطوير  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  املتنوعة 

مهاراتهم القيادية واملهنية.
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عبدالرزاق: ألجل العلم أتينا إلى هنا
والبد أن نهتم لذلك أكثر

طالب  عبدالرزاق،  الدين  نور 

يعرف  وطموح،  متفوق  نيجريي 

لتحقيقها،  بجد  وي�سعى  اأهدافه 

هذه  يف  للدرا�سة  اأخ���وه  �سبقه 

اجلامعة العريقة واأكمل درا�ساته 

درج��ة  على  ح�سل  حتى  العليا 

الل�سانيات،  علم  يف  ال��دك��ت��وراه 

على خطى  ي�سري  اليوم  و�سيفنا 

اأخيه..

- يف البداية حدثنا عن ق�سة 

ان�سمامك جلامعة امللك �سعود؟

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

البنية  ناحية  من  ج��دا  متطورة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة وق����درات 

وكذلك  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

والبحثية،  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

وق���د ���س��ب��ق��ن��ي اأح����د اأ���س��ق��ائ��ي 

ل��ل��درا���س��ة وال���ت���خ���رج يف ه��ذه 

اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ق��ة، وه���و من 

اأر�سدين لان�سمام اإليها.

- ماذا در�س �سقيقك؟

معهد  من  دبلوم  على  ح�سل 

ودكتوراه  بكالوري�س  ثم  اللغويات 

يف الل�سانيات.

- وماذا واأين يعمل االآن؟

ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا حم��ا���س��راً يف 

اجلامعة االإ�سامية بالنيجر.

لدرا�سة  اختيارك  �سبب  ما   -

اللغة العربية؟

ال��ل��غ��ة  رغ��ب��ت��ي يف درا�����س����ة 

قدمية  بها  والتخ�س�س  العربية 

العربية  اللغة  الأن  وم��ت��اأ���س��ل��ة، 

تخدم الدين االإ�سامي وهي لغة 

القراآن الكرمي، ويف بلدي نحتاج 

االإ�سامية،  الدرا�سات  تعلم  اإىل 

ميكن  ال  االإ�سامية  والدرا�سات 

العربية،  اللغة  عرب  اإال  تعلمها 

ف���ا ب���د م���ن ت��ع��ل��م��ه��ا وف��ه��م��ه��ا 

واإتقانها حتدثاً وكتابة.

- ما طموحك بعد التخرج؟

اأ����س���ع���ى الإك����م����ال م�����س��واري 

نهايته  والتعليمي حتى  الدرا�سي 

مب�سيئة  اجلامعة  هذه  نف�س  يف 

املاج�سيرت  ���س��ه��ادة  ون��ي��ل  اهلل، 

والدكتوراه.

العربية  اللغة  تتعلم  كونك   -

اللغة  يتحدثون  مم��ن  ن�سبة  م��ا 

الغربية يف بلدك؟

ك���ث���ري ج������دا، ح���ي���ث ت��ت��وف��ر 

ومراكز  العربية  اللغة  م��دار���س 

ومعاهد تعليم اللغة العربية. 

يف  املجتمع  ي��ع��رف  وم����اذا   -

بلدك عن العرب؟

ال������ع������امل ال�����ع�����رب�����ي غ���ري 

للمجتمع  ب��ال��ن�����س��ب��ة  جم��ه��ول 

وك��ذل��ك  ن��ي��ج��ريي��ا،  ب��ل��دي  يف 

عامة،  ب�سفة  االأف��ارق��ة  الأب��ن��اء 

ح���ي���ث ال����ع����اق����ات واجل������وار 

ال��ت��اري��خ،  ع��رب  وم�ستمر  ق��دمي 

املجتمعات  بني  تداخل  وهناك 

والعربية. االأفريقية 

- وهل هناك ت�سابة بني ثقافة 

العرب وجمتمع نيجرييا؟

بع�س  يوجد  �ساحكاًً:  يجيب 

واملظاهر،  العادات  يف  الت�سابة 

وم����ن اأب�����رز االأم���ث���ل���ة ع��ل��ى اأن 

االأف��راد يف كا  ن�سبة كبرية من 

اأيديهم  عرب  ي��اأك��ان  املجتمعني 

دون ماعق، وهم يحبون ذلك.

غ��ري  م���ن���اط���ق  زرت  ه����ل   -

الريا�س؟

نعم زرت مكة املكرمة واملدينة 

املنورة والق�سيم والدمام.

ال�����س��ع��ب  ع����ن  م����ع����روف   -

ون�سمع  للريا�سة  حبه  النيجريي 

لكرة  ال��ن��ي��ج��ريي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن 

متقدمة  م�ستويات  حقق  القدم 

عاملية..  ب��ط��والت  على  وناف�س 

ماذا عنك؟

بالريا�سة  مهتم  ك��ذل��ك  اأن���ا 

ب�سكل  القدم  وك��رة  ع��ام  ب�سكل 

ال��دوري��ات  اأ�سهر  واأت��اب��ع  خا�س 

ال�سعودي  العاملية ومنها الدوري 

خا�س  ب�سكل  ومهتم  �سك  ب��ا 

وبطوالت  ومناف�سات  مبباريات 

واإجنازات نادي الن�سر.

- ملاذا الن�سر حتديداً؟

الن�سر  ن��ادي  تعاقد  اأن  منذ 

»اأحمد  النيجريي  ال��اع��ب  م��ع 

ب��ادن��ا  يف  و�سعبيته  م��و���س��ى« 

واأف��ري��ق��ي��ا يف من���و وازدي������اد، 

وم�سجعون  جمهور  له  واأ�سبح 

نيجرييا  يف  وال�سباب  كثريون، 

ومتابعة  بالريا�سة  مهتمون جداً 

يف  امل��ح��رتف��ني  اأخ��ب��ار جنومهم 

وعلى  العاملية،  االأندية  خمتلف 

مو�سى  اأح��م��د  ال��اع��ب  راأ�سهم 

دون �سك. 

- كلمة اأخرية؟

اأود اأن اأقول لنف�سي والإخوتي 

وزم��ائ��ي ال��ط��اب ال��واف��دي��ن: 

الأجل العلم اأتينا اإىل هذه الدولة 

على  خ��رياً  اهلل  جزاها  العزيزة 

ونهتم  نركز  اأن  والبد  تقدم،  ما 

لذلك اأكرث.

نور الدين عبدالرزاق

نيجريي

كلية الآداب 

ق�سم اللغة العربية

ماج�ستري

�سغوف بالعملية البحثية وي�سعى لإتقان املهارات املعملية

فيصل السبيعي طالب بكلية العلوم ينشر بحثًا 
في مجلة عالمية

تم إجراء هذا البحث بالتعاون مع كرسي المهندس عبدالله بقشان إلعادة تأهيل األسنان

نشر البحث بمجلة »Materials MDPI« ذات معامل التأثير 73.05 خالل يناير الحالي



الكمال ليس ضروريًا
بغري وعي مّنا ن�ضبح غري را�ضني عن ذواتنا 

اأو عندما ننجز عماًل مل ي�ضل  عندما نخطئ، 

اإىل درجة الكمال املطلوبة، اأو عندما نرى اأننا ال 

زلنا منتلك �ضفات �ضلبية ون�ضعر باخلجل منها.

مل كل هذا ال�ضعور؟!

ما �ضبب �ضعينا اإىل الكمال؟

هل من الواجب علينا ذلك؟

بكمالنا  ذوات���ن���ا  ع��ن  ر���ض��ان��ا  ن�ضتمد  ه��ل 

مع  تعاملنا  ويف  �ضخ�ضياتنا  ويف  اأعمالنا  يف 

االآخرين؟

بنتائج  نطالبها  وال  بذواتنا  نرفق  ال  مل��اذا 

خيالية �ضريعة وال نحّملها فوق طاقتها ونتوقف 

ع��ن ه���ذا ال����داء ون��ع��رف ب��اأن��ه وه���م ال ميكن 

الو�ضول اإليه وهم املثالية!

من اجلميل اأن ن�ضعى للمثالية، لكن لي�س من 

ال�ضحي اإرهاق الذات واحلكم عليها باأنها �ضيئة 

اأو غري كافية ملجرد اأنها ت�ضرفت ب�ضكل خاطئ، 

اأو كانت لديها �ضفات �ضلبية، اأوعاملت االآخرين 

بغري ق�ضد منها ب�ضكل �ضيئ. 

االأفكار  هذه  توقف  عندما  بحياتك  �ضتنعم 

املرهقة للذات وتطفئ هذا ال�ضوت املزعج يف 

عقلك الذي يعيد عليك كلمة »من ال�ضروري اأن 

اأ�ضل  »اأن  اأو  »اأكون ب�ضورة كذا«  اأو  اأفعل كذا« 

لي�س  ياعزيزي  ال  املثالية«..  النتيجة  هذه  اإىل 

من ال�ضروري ذلك، بل من ال�ضروري والطبيعي 

اأن تكون غري مثايل.

اإذاً كيف تت�ضرف اإذا راأيت نف�ضك ت�ضعر بعدم 

النتيجة  اإىل  ت�ضل  مل  الأن��ك  ذات��ك  عن  الر�ضا 

املطلوبة املثالية يف نظرك؟ 

لكل  متقباًل  مرناً  وك��ن  وابت�ضم  اه��داأ  اأوالً: 

اأخطائك وعيوبك التي تعلمك اأ�ضياء كثرية عن 

ال�ضعوبة  من  فيه  هذا  اأن  جيداً  اأعلم  نف�ضك، 

لكن ال �ضري يف املحاولة. 

وعلى  عليها  واأث����ِن  نف�ضك  ا���ض��ك��ر  ث��ان��ي��اً: 

جمهوداتك التي قمت بها قدّرها، وكافئها ملجرد 

اأنها حاولت واجتهدت و�ضعت للكمال وال تنتظر 

الثناء من غريها حتى ال ت�ضعر باالإحباط.

ثالثاً: توقف عن لومها اإذا اأخطاأت، احت�ضن 

اإ�ضالحه،  اأ�ضلح ما ميكنك  بها،  وارفق  نف�ضك 

اأن  تريد  اأخ��ط��اأت  اإذا  باخلوف  ت�ضعر  نف�ضك 

من  والرف�س  الغ�ضب  �ضعور  من  ذاتها  حتمي 

االآخرين، اأخربها باأنه ال باأ�س يف ذلك اجلميع 

يخطاأ، وال نه�ضة من غري كبوة!

اأخرياً كن نف�ضك وكن حقيقتك وال حتاول اأن 

تكون �ضخ�ضاً اآخر، هذه رحلتك وهذه حياتك، 

تقبلها وتعلم منها وال تخلق عدواة مع ذاتك.

نورة مفر�س البقمي 

طالبة درا�ضات عليا 

ق�ضم تقنيات التعليم-كلية الرتبية 

17 7الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �ضعود

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

اجلامعة  ر�ضالة  و�ضحيفة  اأ�ضا�س،  �ضيء  لكل 

اأ�ض�ضت على اأ�ضا�س متني على يد الدكتور اأ�ضعد 

عبده عام  1395ه�، ومن بعده م�ضرفون اأكملوا 

الدكتور  عاد   1404ه�، حني  عام  امل�ضرية حتى 

فانتقلت  االبتعاث  من  احلارثي  العرابي  �ضاعد 

م�ضرف   ك��اأول  عليها  االإ���ض��راف  م�ضوؤولية  اإليه 

متخ�ض�س يف جمال االإعالم، فاأحدث فيها نقلة 

اإىل  �ضهرية  ن�ضف  من  بتحويلها  ب��داأت  نوعية 

�ضفحة،   ١٦ اإىل  �ضفحات   ٨ وم��ن   اأ�ضبوعية، 

وا�ضتقطب  واالأل���وان،  التجاري  االإع��الن  واأدخ��ل 

عالية،  مهنية  وخ��ربة  كفاءة  ذات  عنا�ضر  اإليها 

اإىل  اأثر وا�ضح يف تطويرها وحتويلها  فكان لهم 

واالإع���الم،  التخ�ض�س  بطالب  تعج  نحل  خلية 

وفتحت �ضفحاتها لطالب اجلامعة عموماً.

الفرتة  تلك  ا�ضتقطابهم يف  من مت  اأب��رز  ومن 

للعمل،  وعزم  بحما�س  القادم  ال�ضايف«  »اإبراهيم 

وهو  من العنا�ضر التي �ضاهمت بفاعلية يف بناء 

ال�ضحيفة وتطويرها، وكان له الف�ضل - بعد اهلل 

- يف احلفاظ على توازنها مبعية زمالئه طوال 

فرتة عمله التي امتدت لربع قرن تقريباً.

وقد بداأت رحلته مع ال�ضحيفة عام ١٤٠٤ه�، 

فيها  وت���وىل  م�ضرفيها،  م��ن  خم�ضة  وع��ا���ض��ر 

والتقارير  االأخ��ب��ار  مهام يف جم��ال حترير  ع��دة 

الكتابة  على  ال��ط��الب  وت��دري��ب  والتحقيقات، 

ال�ضحفية، وكان يعمل يف �ضمت وال تكاد ت�ضمع 

له �ضوتاً اأبداً.

متيز »ال�ضايف« بجمال اخلط حني كان التحرير 

بل  االأ�ضلوب،  ور�ضانة  ب�ضال�ضة  وكذلك  يدوياً، 

و�ضّكل مرجعية لطالب التخ�ض�س يف كل الفنون 

ال�ضحفية، اإ�ضافة اإىل خلفيته الثقافية يف جمال 

اإتقانه  عن  ف�ضاًل  ذلك،  اإىل  وما  وال�ضعر  االأدب 

معه  عمل  من  كل  له  وي�ضهد  االإجنليزية،  للغة 

الطالب  ال�ضيما  وتفانياً؛  و�ضلوكاً  ُخلقاً  بالتميز 

املتدربون الذين اأثبت بع�ضهم وجوده يف ال�ضاحة 

ال��رم��وز  م��ن  واأ���ض��ب��ح  واالإع��الم��ي��ة،  ال�ضحفية 

الالمعة التي يُ�ضار اإليها بالبنان.

�ضديد  ك��ان  »ال�ضايف«  اإن  نقول  ولالإن�ضاف 

وقد  عليها،  والغرية  اجلامعة  لر�ضالة  االإخال�س 

للعمل خارجها، حتى  رف�س عدة عرو�س مغرية 

اإن حبه للر�ضالة اأن�ضاه اأن يبني بيتا يف بلده، وظل 

دائماً قريباً من الطالب والزمالء، ورهن طلبهم 

لن�ضيحة اأو راي اأو توجيه اأو م�ضاعدة.

واأذكر اأنه اأجرى عملية جراحية  الإزالة ح�ضوة 

يف الكلى عام ١٤١٤، وطلب اأن جترى العملية يوم 

العدد  العمل على  يوم يف  اآخر  باعتباره  االأربعاء 

االأبي�س  ال�ضرير  ومن  ال�ضبت  وي��وم  االأ�ضبوعي، 

اإىل مقر  اجته  ب��روؤه متاماً  ي�ضتكمل  واجل��رح مل 

االأخرية  اللم�ضات  و�ضع  يف  لي�ضارك  ال�ضحيفة 

وجل�س  للطبع،  واإع��داده  القادم  ال�ضحيفة  لعدد 

لعدة �ضاعات يعمل متكئاً يف و�ضع امل�ضتلقي كي 

كثرية  ق�ض�س  وله  اجل��رح،  مو�ضع  على  يوؤثر  ال 

م�ضابهة ال تغيب عن ذاكرة زمالئه. 

ويف عام 1427ه� غادر ال�ضحيفة تاركاً فجوة 

يف منظومة العمل، وح�ضرة يف القلوب؛ اإذ خ�ضرته 

ال�ضحيفة واجلامعة، لكنه انتقل اإىل جامعة امللك 

�ضعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�ضحية حيث �ضاهم 

كواجهة  اجل��ام��ع��ة«  »نب�س  �ضحيفة  اإن�����ض��اء  يف 

اإعالمية جلامعة �ضحية متخ�ض�ضة.

ر�ضالة  منه  و�ضلتني  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع  يف 

املطار  اإىل  »اأنا يف طريقي  فيها  يقول  خمت�ضرة 

وكانت  ودائ��ع��ه«  ت�ضيع  ال  ال��ذي  اهلل  ن�ضتودعك 

باحلزن  �ضعوراً  نف�ضي  يف  تركت  �ضادمة  ر�ضالة 

وودت لو اأنها و�ضلتني قبل ذلك لكي اأودعه، وقد 

حافلة  خلت  �ضنني  اإىل  الر�ضالة  ه��ذه  اأعادتني 

بالذكريات اجلميلة والعطاء وامل�ضاركة.

وتدرب  وتعامل  عمل  من  »�ضافينا«  ين�ضى  ال 

اجلامعة«  »ر�ضالة  �ضحيفة  ذاك��رة  وتبقى  معه، 

حية ن�ضطة، فهي ال تن�ضى موؤ�ض�ضيها وم�ضرفيها 

وخم�ضرميها الذين عا�ضروها.

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

وفق  ال��ي��وم  مل��ق��ايل  مو�ضوع  ع��ن  اأب��ح��ث  كنت 

قاعدة »وما اأكرث املو�ضوعات حني تعّدها، ولكنها 

عند املقاالت قليل« حتى فاجاأين »تويرت« بتهنئتي 

ملرور 10 �ضنوات على ان�ضمامي اإىل ناديه ف�ضار 

هو املو�ضوع.

بريي  وال��ب��الك  الفي�ضبوك  ك��ان  »ت��وي��رت«  قبل 

ث��ورة  عنا�ضر  جميعاً  وه���ي  االآي���ف���ون،  وب��ع��ده 

اإلكرتونية، ح�ضمت التاريخ ل�ضاحلها فحّولته اإىل 

ما  مرحلة  اخلا�ضة:  نظري  وجهة  من  مرحلتني 

قبل ال�ضو�ضيل ميديا، ومرحلة ما بعد ال�ضو�ضيل 

ميديا.

خفري«  مواطن  »ك��ل  ك�ضعار  �ضابقاً  قيل  وق��د 

اآخر  �ضعار  اأطلقت  ال�ضو�ضيل ميديا  ولكن مواقع 

مفاده »كل مواطن خبري يف كل ق�ضايا ال�ضاعة«، 

حتى �ضارت مقالة واحدة ال تكفي، فنحن نكتب 

على مدار اليوم جماًل مبعرثة، ن�ضجل فيها موقفاً 

اإعالمياً  مواطن  كل  �ضار  حتى  ونر�ضد  ونحلّل 

وكل اإعالمي قائداً، ف�ضار ال�ضعب 

جي�ضاً من القادة من دون جمهور.

اإىل  اجلمهور  حت��ّول  وعندما 

اأمام  قيادة الرتفاع وعيه، مل يعد 

وعيه،  رفع  �ضوى  القدمي  احلر�س 

من  ب��دالً  ال��ق��ادة  جمهور  ملواكبة 

ت�ضييع وقته يف حماولة تخفي�س 

عليه  والت�ضييق  اجلمهور،  وع��ي 

وحماولة اإلغاء وجوده يف الف�ضاء 

مهجورة،  بقعاً  ليحتكر  الرحب، 

اإحياوؤها  منهم  يفرت�س  كان  التي 

لت�ضبح عنا�ضر جذب.

م����اذا ف��ع��ل ب��ن��ا ت���وي���رت، وّث���ق 

ث��رث��رت��ن��ا، ط���وره���ا، م���ع ال��وق��ت 

بال�ضوت  ل��ّون��ه��ا  االن�����ض��ت��غ��رام  ج���اء  ن�ضجنا، 

اأنها تطّور  وال�ضورة، وميزة هذه الربامج عموماً 

نف�ضها وتواكب التطورات واملتغريات كي تغرّينا، 

تويرت،  قبل  حياتنا  ن�ضينا  حتى 

االإن�ضان  حياة  يف  مراحل  فهناك 

تلغي ما قبلها، ومنها مرحلة تويرت 

االإن�ضتغرام،  اإىل  اأو�ضلتنا  التي 

ون�ضحو  ت��وي��رت  يف  ن��ن��ام  ف�ضرنا 

على االإن�ضتغرام والعك�س �ضحيح، 

من  ماتبقى  نن�ضى  اأن��ن��ا  ل��درج��ة 

�ضمت،  يف  نق�ضيه  ال��ذي  يومنا 

تويرت  اإما يف  قلناه  لدينا  ما  فكل 

وه��ذا حايل  االإن�ضتغرام  واإم��ا يف 

مو�ضوع  عن  البحث  اأود  عندما 

التي  امل��رة  هذه  اإال  جديد،  مقال 

اأكرث من  تويرت مبرور  بي  احتفل 

»ع��ق��د« يل يف رب��وع��ه ال��ع��ام��رة، 

فاحتفلت به يف مقال يليق مبقامه.

اأمل يُقل: لكل مقام مقال!

مكتبة امللك �ضلمان 

الصافي الوافي 

عقد »تويتر«

عبداهلل الشمراني

درع تكرميي لل�سايف  يف حفل )ر�سالة اجلامعة( عام ٢٠٠٥م



العا�شر الهجري ال�شاد�س ع�شر امليالي.

اأبحاث الندوة  وقد �شدر عن الندوة العاملية �شجالت علمية حتوي 

التي تربو على مائتي بحث يف مو�شوعات تاريخية و�شيا�شية واقت�شادية 

العربية  اجلزيرة  �شبه  اأقطار  جميع  تتناول  وبيئية  وعلمية  واجتماعية 

وعالقاتها بجريانها وبالآخر.

اجلزيرة  لتاريخ  التا�شعة  العاملية  الندوة  عقد  ب�شدد  نحن  واليوم 

اأقلها  لي�س  متعددة  لظروف  نظراً  عقدها  انتظار  طال  التي  العربية 

اإدارة مركز امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ  رت  جائحة كورونا، وقد �شمَّ

قيادة  تَ�شلَّمت  اأن  منذ  اجلد،  �شاعد  عن  وح�شارتها  العربية  اجلزيرة 

رت بدعم من معايل مدير اجلامعة الدكتور  املركز اأعمال الندوة، وقرَّ

بدران العمر، ومتابعة من امل�شرف العام على املركز الدكتور نايف بن 

ثنيان اآل �شعود، عقد الندوة »عن بُعد« عرب تقنية البث املبا�شر لي�شتطيع 

الباحثون الذين اأر�شلوا اأبحاثهم منذ زمن لي�س بالق�شري اأن ي�شاركوا يف 

اأعمال الندوة.

تاريخ  مناحي  جميع  تتناول  ك�شابقاتها  التا�شعة  العاملية  وال��ن��دوة 

وح�شارة واآثار واقت�شاد واجتماع اجلزيرة العربية خالل القرن احلادي 

ع�شر الهجري ال�شابع ع�شر امليالدي.

د. عبداهلل بن علي الزيدان

نائب رئي�س اللجنة التح�ضريية للندوة

في رحاب الندوة التاسعة
من املعروف اأن التاريخ ميثل ذاكرة الأمة، 

اأو  اإن�شانية  جماعة  لأي  عنه  غنى  ل  الذي 

الأمم  ف��اإن  وح�شارته،  بهويته  يعتز  �شعب 

ر تاريخها وحتر�س على تعليمه  املتقدمة تقدِّ

ومتثُّلَه  الوطنية،  رم���وزه  ومتجيد  لن�شئها 

�شيا�شاتها  ويف  فئات جمتمعاتها،  كافة  بني 

جت��اه ال���دول الأخ���رى؛ �شمن ه��ذا الط��ار 

لتاريخ  العاملية  الندوة  فكرة  ولدت  الفكري 

الأهمية  تلك  لتاأكيد  العربية؛  �شبه اجلزيرة 

واإظهار كافة اجلوانب احل�شارية التي مرت 

بها جمتمعات هذه املنطقة.

وقد كانت جامعة امللك �شعود »الريا�س اآنذاك« ممثلة بق�شم التاريخ، 

�شباقة با�شت�شعارها مل�شوؤوليتها العلمية والوطنية التي ل ميكن قيا�شها 

مبقايي�س مادية، واأن م�شوؤولية درا�شة تاريخ اجلزيرة العربية يجب اأن 

يتحملها اأبناوؤها قبل غريهم، ومبا اأن بالدنا اململكة العربية ال�شعودية، 

حفظها اهلل، متثل معظم اأرجاء هذه اجلزيرة؛ لذا بداأ العلماء يف هذا 

الق�شم العريق العمل الدوؤوب على الإعداد ل�شل�شلة من الندوات العاملية؛ 

لدرا�شة كافة اجلوانب من تاريخ �شبه اجلزيرة العربية عرب الع�شور.

1397ه�/1977م،  عام  ال�شل�شلة  هذه  من  ن��دوة  اأول  عقدت  وقد 

ندوًة  بحق  وكانت  العربية،  تاريخ اجلزيرة  لدرا�شة م�شادر  �شت  وُخ�شِّ

عامليًة؛ اإذ حظيت بدعم �شخي من اجلامعة وح�شور وتقدير من كبار 

علماء التاريخ يف العامل، وتواىل بعد ذلك عقد الندوات العلمية لتاريخ 

اجلزيرة العربية بح�شب الع�شور التاريخية و�شولً اإىل الع�شر احلديث، 

التاريخ احلديث وهو: اجلزيرة  ندوة مو�شوعها يف  اأول  الندوة  وكانت 

وقد  امل��ي��الدي،  ع�شر  الهجري/ال�شاد�س  العا�شر  القرن  يف  العربية 

�شجلها  حترير  لهيئة  ورئي�شاً  العلمية  للجنتها  رئي�شاً  بالعمل  ت�شرفت 

العلمي الذي �شدر موؤخراً. 

اأن�شئ مركز امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ اجلزيرة العربية  وعندما 

وح�شارتها وا�شل اهتمامه بالندوة، واأعطى لها ولكافة اأن�شطتها العلمية 

زخماً، كما ظهر جلياً يف متابعة اأعمال الندوة الثامنة والندوة التا�شعة 

التي نحن ب�شدد عقدها يف هذه الأيام.

واحلقيقة اأنه رغم اأهمية كل الندوات ال�شابقة اإل اأن الندوة التا�شعة 

تكت�شب طابعاً خا�شاً؛ اإذ اإن اأحوال اجلزيرة العربية يف القرن احلادي 

ع�شر الهجري/ ال�شابع ع�شر امليالدي متثل اإرها�شات التغريات الكبرية 

التي �شت�شهدها اجلزيرة العربية يف القرن التايل وذلك بظهور الدعوة 

الإ�شالحية وقيام الدولة ال�شعودية الأوىل التي اأ�ش�شت للدولة ال�شعودية 

الثانية والدولة ال�شعودية الثالثة اأو املعا�شرة.

يف اخلتام اأتقدم بجزيل ال�شكر ل�شاحب ال�شمو الأمري الدكتور نايف 

تاريخ  لدرا�شات  �شلمان  امللك  مركز  على  امل�شرف  �شعود  اآل  ثنيان  بن 

اجلزيرة العربية وح�شارتها الذي وا�شل م�شرية هذه ال�شل�شلة العلمية 

واللتزام بعقد ندوتها على الرغم مما مير به العامل من ظروف جائحة 

هيئة  اأع�شاء  من  والزميالت  الزمالء  لكافة  مو�شول  وال�شكر  كورونا، 

التدري�س واملوظفني على جهودهم املتوا�شلة يف الإعداد لهذ الندوة.

اأ. د. عبداهلل بن حممد املطوع

ع�ضو اللجنة العلمية للندوة

الندوة العالمية .. ماضيها وحاضرها
�شرورة  اإىل  ال�شعوديون  امل��وؤرخ��ون  تنبه 

العناية بتاريخ اجلزيرة العربية وح�شارتها، 

فقام ق�شم التاريخ بجامعة امللك �شعود �شنة 

متكامل  اق��راح  بتقدمي  1395ه�/1975م 
بتاريخ  تُعنى  ال��ن��دوات  م��ن  �شل�شلة  لعقد 

اجلزيرة العربية، ومت رفع املقرح اإىل وزير 

التعليم العايل يف ذلك الوقت معايل ال�شيخ 

ح�شن بن عبداهلل اآل ال�شيخ - يرحمه اهلل 

ال�شتعداد  وب��داأ  للمقرح،  الذي حتم�س   -

تخت�س  ال��ت��ي  الأوىل  ال��ن��دوة  لعقد  ب��ق��وة 

اأع�شاء  من  عدًدا  اجلامعة  واأر�شلت  العربية،  اجلزيرة  تاريخ  مب�شادر 

هيئة التدري�س بق�شم التاريخ اإىل عدد من دول العامل للتعريف بالندوة 

املزمع عقدها وا�شتكتابهم للم�شاركة فيها.

باهراً  وكان جناحها  1397ه�/1977م،  عام  الأوىل  الندوة  عقدت 

الغرب  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ  درا���ش��ات  اأ�شاطني  مل�شاركة  نظراً 

بالإ�شافة اإىل عدد وفري من العلماء من خمتلف اأنحاء العامل مبا فيه 

للندوة املكون من جملدين  العلمي  ال�شجل  اأحدث  العربي، وقد  العامل 

�شخمني �شًدى وا�شًعا بني دار�شي تاريخ اجلزيرة العربية يف خمتلف 

اأنحاء العامل، ومازال يعترب مرجًعا مهًما لدار�شي تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�شارتها.

وتوالت الندوات العاملية فعقدت الندوة الثانية �شنة 1399ه�/1979م، 

وكانت عن تاريخ اجلزيرة العربية القدمي، وكان جناحها ل يقل عن جناح 

ندوة امل�شادر، وقد قام على عقد الندوة ق�شما التاريخ والآثار واملتاحف 

�شلى  الر�شول  ع�شر  عن  فكانت  الثالثة  الندوة  اأما  الآداب.  كلية  يف 

اهلل عليه و�شلم واخللفاء الرا�شدين، وعقدت �شنة 1404ه�/1983م، 

واقت�شرت الندوة العاملية الرابعة التي عقدت يف عام 1420ه�/2000م 

على الع�شر الأموي.

العربية  اجلزيرة  تاريخ  تناولت  التي  اخلام�شة  الندوة  عقدت  ثم 

والندوة  الهجري،  الرابع  القرن  نهاية  العبا�شية حتى  الدولة  قيام  منذ 

ال�شاد�شة تناولت تاريخ اجلزيرة العربية يف القرنني اخلام�س وال�شابع، 

الثامن  القرنني  العربية يف  اجلزيرة  تاريخ  عن  ال�شابعة  الندوة  وكانت 

والتا�شع، والندوة الثامنة حول تاريخ وح�شارة اجلزيرة العربية يف القرن 

ي��ن��ظ��م م���رك���ز امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان 

العربية  اجل��زي��رة  تاريخ  لدرا�شات 

�شعود،  امللك  بجامعة  وح�شارتها 

لدرا�شات  التا�شعة  العاملية  الندوة 

تاريخ اجلزيزة العربية، عن بعد عرب 

تقنية البث الف�شائي املبا�شر، يومي 
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على  امل�شرف  �شمو  بذلك  �شرح 

مركز امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ 

اجلزيرة العربية وح�شارتها الدكتور 

نايف بن ثنيان اآل �شعود، موؤكداً اأن 

التاريخ  درا�شة  على  تركز  الندوة 

للجزيرة  واحل�����ش��اري  ال�شيا�شي 

ع�شر  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  العربية 

امليالدي،  ع�شر  الهجري/ال�شابع 

الذي ت�شهده  التطور  وتاأتي يف ظل 

بهدي  الأ���ش��ع��دة  ك��ل  على  اململكة 

اأثر  لها  كان  التي   2030 روؤي��ة  من 

املجتمعي  التطور  عجلة  دف��ع  يف 

وال��ع��ل��م��ي وال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ب��الدن��ا 

املنطقة  دول  مقدمة  يف  لت�شبح 

واق��ت�����ش��ادي��اً وي��ك��ون لها  ث��ق��اف��ي��اً 

مبا  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ح�شور 

اقت�شادية  اإمكانيات  م��ن  متتكله 

الإطار  يف  الروؤية  و�شعتها  وب�شرية 

ال�شحيح.

رعاية كرمية

الندوة  اأن هذه  اإىل  واأ�شار �شموه 

حظيت يف دورتها ال�شاد�شة برعاية 

كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني 

دلَّ  واإن  اهلل،  يحفظه  �شلمان  امللك 

ذل��ك على ���ش��يء ف��اإمن��ا ي��دل على 

ح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��ط��ور ه���ذه ال��ن��دوة 

على  واإط��الع��ه  الأوىل  دورتها  منذ 

اإ�شداراتها ودعمه لها، وتنبع اأهمية 

احلرمني  خ��ادم  به  يتمتع  ذلك مما 

ال�شريفني من ح�س تاريخي ي�شتفيد 

تاريخ  اأراد اخلو�س يف  من  كل  منه 

العموم  وجه  على  العربية  اجلزيرة 

يف  اخل�شو�س  وج��ه  على  واململكة 

اأطوارها التاريخية املختلفة.

علمياً  تقليداً  الندوة  ه��ذه  وتعد 

�شعود،  امللك  جامعة  عليه  درج��ت 

من  م�شريتها  خ���الل  وا���ش��ت��وع��ب��ت 

اململكة  م���ن  وال��ع��ل��م��اء  الأب���ح���اث 

طليعة  يف  يجعلها  م��ا  وخ��ارج��ه��ا، 

يف  املتخ�ش�شة  التاريخية  الندوات 

تاريخ اجلزيرة العربية على م�شتوى 

العامل.

اأهداف الندوة

واأكد �شموه اأن املركز تلقى 145 

منها  العلمي  التحكيم  اجتاز  بحثاً، 

العلمية  الفعاليات  اأب��رز  وه��ي   ،24
�شلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  يقيمها  ال��ت��ي 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�شات 

وح�شارتها. 

من جانبه اأو�شح الدكتور عبداهلل 

ن��ائ��ب رئي�س  ال���زي���دان،  ب��ن ع��ل��ي 

ال��ن��دوة  اأن  التح�شريية،  اللجنة 

اجلزيرة  تاريخ  درا�شة  اإىل  تهدف 

الع�شور درا�شة  العربية يف خمتلف 

ال�شيا�شي،  تاريخها  ت�شمل  عميقة؛ 

وجَتلو  والقت�شادي،  واحل�شاري، 

عنا�شر الوحدة بني اأقاليمها، وثراء 

وال�شتمرار  جمتمعاتها،  يف  التنوع 

وتقاليدها،  ع��ادات��ه��ا  يف  والتغيري 

وع��الق��ات��ه��ا ب���الأري���اف وال���ب���وادي، 

وب���الأق���ط���ار امل���ج���اورة وال��ن��ائ��ي��ة، 

الأ�شلية  امل�����ش��ادر  فيها  ��ف  وتُ��وظَّ

الأدبية »املكتوبة« والآثارية؛ ليف�شي 

كل ذلك اإىل كتابة تاريخ �شامل يقوم 

على منهج علمي دقيق.

حماور الندوة:

ت��اري��خ  م�����ش��ادر  الأول:  امل��ح��ور 

اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة  خ���الل ال��ق��رن 

ال�شابع  ال��ه��ج��ري/  ع�شر  احل���ادي 

ع�����ش��ر امل����ي����الدي »امل��خ��ط��وط��ات 

والوثائق«.

املحور الثاين: الأحوال ال�شيا�شية

- القوى املحلية يف اأقاليم ومدن 

فيما  والعالقات  العربية  اجلزيرة 

بينها.

ال���ق���وى الإ���ش��الم��ي��ة  ن���ف���وذ   -

الرئي�شية يف اجلزيرة العربية.

اجل��زي��رة  يف  ال��ن��اري  ال�شالح   -

العربية.

امل����ح����ور ال����ث����ال����ث: الأح��������وال 

الجتماعية والقت�شادية

العربية:  اجل��زي��رة  جمتمعات   -

ال�شكان، املدن، الأرياف، البوادي.

العربية:  اجلزيرة  اقت�شاديات   -

التجارة، الزراعة، الن�شاط احلريف، 

ال��ن�����ش��اط ال����رع����وي، ال��ع��الق��ات 

الق��ت�����ش��ادي��ة م���ع اأق��ال��ي��م ال��ع��امل 

الإ���ش��الم��ي وال��ع��امل، دور احل��ج يف 

التبادل التجاري.

- اأحوال املراأة والأ�شرة.

العلمية  الأح��وال  الرابع:  املحور 

والثقافية

العلوم،  طبيعة  العلمية،  املراكز 

ال���ت���وا����ش���ل ال��ع��ل��م��ي م���ع ال��ع��امل 

الإ�شالمي، حركة التاأليف واملكتبات، 

التعليم وو�شائله وموؤ�ش�شاته، ال�شعر 

اجل��زي��رة  اإىل  ال���رح���الت  وال���ن���ر، 

العربية.

- امل��ح��ور اخل��ام�����س: الأح����وال 

الدينية

اأوق�����اف احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني، 

الأوقاف »الأحبا�س« داخل اجلزيرة 

امل��ذاه��ب  اأث���ر  وخ��ارج��ه��ا،  العربية 

الفقهية يف املجتمع.

- امل��ح��ور ال�����ش��اد���س: الآث����ار يف 

اجلزيرة العربية

والفنون،  العمارة  الأثرية،  املواقع 

الكتابات والنقو�س، املن�شاآت املائية، 

ط���رق احل���ج ون�����ش��اط��ه��ا، ال��ط��رق 

الأخرى.

- املحور ال�شابع: الأحوال البيئية

التقلبات  واجل���ف���اف،  ال�����ش��ي��ول 

امل��ن��اخ��ي��ة، احل������وادث وال���ك���وارث 

الطبيعية، املجاعات والأوبئة.

مركز الملك سلمان يطلق فعاليات الندوة العالمية 
التاسعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية .. الثالثاء
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برعاية معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر

د. نايف بن ثنيان اآل �ضعود

الندوة من أبرز الفعاليات العلمية التي ينظمها مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية

تناقش الندوة 7 محاور على مدى يومين وتم تلقي 145 بحثًا اجتاز 24 منها التحكيم العلمي
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ظاهرة فريدة في مجال الندوات 
األكاديمية

تاريخ  لدرا�سات  العاملية  الندوة  تقرتب 

اجلزيرة العربية من اإكمال عامها اخلم�سني، 

وهي م�سرية م�ستمرة بحمد اهلل وتوفيقه يف 

هذه  وتُعد  وج��ه،  اأكمل  على  ر�سالتها  اأداء 

ال��ن��دوة ظ��اه��رة ف��ري��دة يف جم��ال ال��ن��دوات 

العامل  م�ستوى  على  الأك��ادمي��ي��ة  العلمية 

عموماً وعلى م�ستوى منطقتنا خ�سو�ساً؛ اإذ 

ن�ساأت يف رحاب جامعة امللك �سعود العريقة 

ومببادرة من جيل �ساب طموح من اأبناء ق�سم 

التاريخ العائدين حديثاً من اأعرق اجلامعات 

الأوروبية والأمريكية، واأر�ست اأ�س�سها وفق اأحدث التجارب الأكادميية 

العاملية التي اأ�سهمت ب�سكل وا�سح يف ر�سم خارطة طريق وا�سحة لها، 

جعلها تُكمل م�سريتها بخطى ثابتة ومدرو�سة.

الطويلة  املدة  لهذه  ا�ستمرارها  من  الندوة  هذه  على جناح  اأدل  ول 

بكل اقتدار وجتدد يف املوا�سيع والن�ساطات التي تُلبي جميع متطلبات 

الأكادمييني واملهتمني بالتاريخ يف العامل اأجمع.

التي  الفرتات  اأه��م  من  الهجري  ع�سر  احل��ادي  القرن  حقبة  تعد 

اأو  ال�سيا�سية  التغريات  حيث  من  �سواًء  العربية،  اجلزيرة  على  مّرت 

القت�سادية اأو الجتماعية اأو العمرانية، واأثرت تاأثرياً عميقاً يف القرن 

التايل له عندما قامت الدولة ال�سعودية الأوىل املباركة.

تتميز الندوة العاملية التا�سعة لدار�سات تاريخ اجلزيرة العربية باأنها 

اأول ندوة من �سل�سلة ندوات تاريخ اجلزيرة العربية تُعقد حتت مظلة 

مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها، وهذا 

اأمر �سيعطيها دفعة قوية جداً، اإذ يتمتع مركز امللك �سلمان باإمكانات 

�سعادة  قيادة  املجال حتت  وب�سرية متحم�سة وحمرتفة يف هذا  مادية 

الدكتور نايف بن ثنيان اآل �سعود، امل�سرف العام على املركز، الذي ل 

ياألو جهداً يف متابعة العمل والتفاين فيه.

يف اخلتام اأ�سكر معايل رئي�س اجلامعة د. بدارن العمر على ما يقدمه 

من دعم ل حمدود ملركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�سارتها، كما نطمح جميعاً يف اأن ي�سبح مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

القريب  يف  البحثي  للتميز  مركزاً  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

العاجل، ل �سيما اأنه اأ�سبح مركزاً موؤهاًل لذلك مبا لديه من خربة وما 

يحت�سنه من منا�سط وفعاليات عاملية مهمة اأبرزها جائزة امللك �سلمان 

العاملية  والندوة  العربية،  اجلزيرة  تاريخ  يف  العليا  للدرا�سات  العاملية 

لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية، فيكون بيت خربة ومرجعية عاملية يف 

جمال تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها.

د. �سامي بن �سعد املخيزمي

اأ�ستاذ التاريخ الو�سيط امل�سارك ع�سو اللجنة التح�سريية للندوة

ماٍض عريق وحاضر عظيم
العربية  اململكة  احلبيبة  بالدنا  والثقايف يف  العلمي  اجلانب  يحظى 

ال�سعودية بالدعم والرعاية من ولة الأمر، وبرز ذلك يف روؤية اململكة 

العربية ال�سعودية ٢٠٣٠ التي جعلت التعليم من اأولوياتها، وو�سع اخلطط 

الإ�سرتاتيجيات  وو�سع  ب��ه،  والنهو�س  تطويره  �سبيل  يف  والأه���داف 

التعليمية احلديثة ليكون املتعلم هو املحور الأ�سا�سي للعملية التعلمية.

تعرب الندوة العاملية لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية عن ذاكرة الأمة؛ 

كونها تهتم بالدرجة الأوىل بتاريخ �سبه اجلزيرة العربية على اختالف 

خالله  من  مهدت  ومهم  فعال  ب��دور  قامت  اإذ  التاريخية؛  ع�سورها 

الطريق لعدد من الدار�سني والباحثني الذين ينهلون من غزير درا�ساتها 

دور  ميثل  ب��ارزاً  علمياً  معلماً  فاأ�سبحت  واملتنوعة،  الأ�سيلة  واأبحاثها 

اململكة الفعال يف حفظ تاريخ واآثار وتراث �سبه اجلزيرة العربية حملياً 

واإقليمياً ودولياً.

تاريخ  تتناول  وهي  1379ه�/1977م،  �سن�ة  الندوة  انطلقت  منذ 

مت�سل�سلة،  زمنية  حقب  ويف  التاريخية  الع�سور  خمتلف  يف  املنطقة 

عقد منها ثمان ندوات على مدى اأكرث من اأربعني عاماً، واليوم يكمل 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  �سلمان  امللك  مركز  على  القائمون 

وح�سارتها، م�سرية هذا الإجناز العلمي باإقامة الندوة العاملية التا�سعة، 

التي تتناول بالبحث والنقا�س »القرن احلادي ع�سر الهجري/ ال�سابع 

ع�سر امليالدي«. تكمن اأهمية هذه احلقبة يف ثراء الأحداث ال�سيا�سية 

اإىل جانب  املنطقة،  تاريخ  �سك مهمة يف  بال  والع�سكرية، وهي حقبة 

العلمي  والتوا�سل  اخلارجية  العربية  اجلزيرة  عالقات  على  الوقوف 

واأهمية  وخارجها،  اجلزيرة  داخل  الأخرى  الدول  وبني  بينها  والثقايف 

احلرمني ال�سريفني يف التوا�سل العلمي والثقايف؛ اإذ كانا ي�سمان عدداً 

من العلماء.وتاأتي هذه الندوة يف دورتها التا�سعة لتوؤ�سل تاريخ املنطقة 

العريق، والتي اأجنبت على مدار التاريخ رموز العلم والأدب وال�سيا�سة، 

وانطلقت منها م�ساعل احل�سارة لتهديها اإىل العامل اأجمع.

يك�سبها جمداً  انطالقها  منذ  الندوة  بهذه  �سلمان  امللك  اهتمام  اإن 

و�سرفاً عظيماً، فهو بحق راعي هذه التظاهرة العلمية الفريدة، بل اإن 

اهتمام ولة الأمر بهذه الندوة له دللته العميقة على رعايتهم للعلم 

والعلماء والباحثني؛ مما يدفعنا اإىل الغو�س يف مظان امل�سادر والوثائق 

العلمية لهذه الأر�س املباركة.

ختاماً، ن�سكر القائمني على الإعداد والتح�سري لهذه الندوة يف هذه 

على  امل�سرف  مقدمتهم  ويف  التحديات،  وجتاوز  ال�ستثنائية  الظروف 

املركز �سمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان اآل �سعود، واللجنة العلمية 

والتح�سريية والطاقم الإداري.

د. �سلمى بنت حممد بكر هو�ساوي

وكيلة ق�سم التاريخ

مركز الملك سلمان .. جهود وإنجازات
انطلق الهتمام بتوثيق تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها بدافع من 

اجلهود  تلك  وقاد  وتوثيقه،  املنطقة  تاريخ  تاأ�سيل  على  قادتها  حر�س 

الكبرية منذ عام ١٣٩٥ه�/ ١٩٧٥م رواد يف ق�سم التاريخ بجامعة امللك 

�سعود وعلى راأ�سهم الدكتور عبد الرحمن بن حممد الطيب الأن�ساري 

– حفظه اهلل – وعدد من الأ�ساتذة املتخ�س�سني والباحثني.
�ساهمت يف حتقيق  التي  الإمكانات  كافة  الدولة  لهم  �سخرت  وقد 

الأهداف التي تتطلع اإليها قيادتنا الر�سيدة يف هذا املجال؛ واملتمثلة يف 

حفظ تراث اجلزيرة العربية، ودرا�سة تاريخها وح�سارتها؛ فتقرر عام 

١٣٩٧ه�/١٩٧٧م اإقامة الندوة العاملية الأوىل لدرا�سات تاريخ اجلزيرة 

العربية وح�سارتها.

ثم  توالت تلك  الندوات التي تعنى بتاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها 

يف خمتلف الع�سور ب�سكل تاريخي مت�سل�سل، وباأبحاث تاريخية علمية 

معمقة تتناول جوانب متعددة من تاريخ اجلزيرة ال�سيا�سي واحل�ساري 

مبا فيه من اأحوال دينية وثقافية واقت�سادية واجتماعية مع ما تت�سمنه 

من  متخذة  وغريها؛  املجاورة  العلمية  بالأقطار  ح�سارية  �سالت  من 

امل�سادر الأ�سلية الأدبية املكتوبة وال�سفهية عالوة على الأثارية منهاًل 

لكتابة تاريخ �سامل يرتكز على منهج علمي موثق.

وجاءت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود- حفظه اهلل – عام ١٤٣١ه�/٢٠١٠م على تاأ�سي�س مركز امللك 

�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية لت�سفي دعًما خا�ًسا لدرا�سة 

تاريخ اجلزيرة العربية ورعايته، ملا عرف عنه – رعاه اهلل - من اهتمام 

بالغ بالتاريخ ب�سكل عام وتاريخ اجلزيرة العربية ب�سكل خا�س.

ي�سطلع مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها 

ودعم  وح�سارتها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ  اإب��راز  يف  ومهم  كبري  بدور 

الدرا�سات والأبحاث العلمية اخلا�سة باملنطقة، وهانحن على موعد مع 

الندوة العلمية التا�سعة التي تت�سمن تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها 

يف القرن ١١ه�/١٧م مبحاور متعددة تتعلق بالأحوال ال�سيا�سية والدينية 

ي�سهم  مما  والأث��اري��ة،  والجتماعية  والقت�سادية  والثقافية  والعلمية 

الفرتة،  تلك  يف  العربية  اجلزيرة  لتاريخ  التاريخية  املعرفة  تعميق  يف 

ويحقق الأهداف التي ت�سعى اإليها تلك الندوات من توثيق تاريخ املنطقة 

قيمة  معلومات  وتقدمي  التاريخي،  باإرثه  املجتمع  وتعريف  وح�سارتها، 

ومتنوعة تربز اأهمية تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها باأ�سلوب علمي 

ر�سني م�ستند على الأدلة العلمية املوثقة.

يف اخلتام ل ي�سعنا اإل اأن ن�سيد باجلهود احلثيثة التي يبذلها القائمون 

العربية وح�سارتها،  على مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة 

ويف مقدمتهم �سمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان اآل �سعود، �سائلني اهلل 

لهم الإعانة والتوفيق وال�سداد.                                                                                               

د. نورة معجب احلامد

اأ�ستاذ التاريخ امل�سارك ع�سو اللجنة العلمية للندوة

أهمية دراسة التاريخ السياسي والحضاري
اجلزيرة  لتاريخ  العاملية  ال��ن��دوة  ب���داأت 

يف  وا�ستمرت  1397ه�  ع��ام  يف  العربية 

امللك  جامعة  رح��اب  يف  املنتظم  النعقاد 

ال��ن��دوات  م��ن  متتالية  �سل�سلة  ع��رب  �سعود 

تدر�س تاريخ اجلزيرة العربية عرب الع�سور 

فع�سر  الإ�سالم،  قبل  القدمي  الع�سر  منذ 

الع�سر  ث��م  ال��را���س��دي،  والع�سر  ال��ن��ب��وة، 

فاململوكي،  العبا�سي،  الع�سر  ثم  الأم���وي، 

والعثماين.

ال��ت��اري��خ  درا����س���ة  اإىل  ال���ن���دوة  ت��ه��دف 

ال�سيا�سي واحل�ساري للجزيرة العربية عرب خمتلف الع�سور ومعاجلة 

اجلزيرة  عا�ستها  التي  والقت�سادية  الجتماعية  والتحولت  الأو�ساع 

متتابعة،  زمنية  حقب  يف  والأم�سار  الأقاليم  من  غريها  مع  العربية 

اأقاليم  بني  العلمي  والتوا�سل  والدينية  العلمية  تغطية احلركة  وكذلك 

الدولة الإ�سالمية، خ�سو�ساً مع ما متيزت به اجلزيرة العربية من وجود 

احلرمني ال�سريفني مكة املكرمة واملدينة املنورة.

خالل  من  العربية  اجلزيرة  اآث��ار  تغطية  يف  اأي�ساً  الندوة  �ساهمت 

والكتابات  امل�ساجد  وعمارة  الأثرية  املكت�سفات  تعالج  اأبحاث  تقدمي 

العربية:  اجلزيرة  اأقاليم  معظم  تغطية  على  رّكزت  كما  وامل�سكوكات. 

والتي �سملت احلجاز، و�سط اجلزيرة، و�سرق اجلزيرة، وتهامة، واليمن.   

يف  قيمة  اأكادميية  بحوث  بتقدمي  الباحثني  من  العديد  اأ�سهم  لقد 

عطيت 
ُ
اأ اإذ  والأجنبية،  العربية  البلدان  خمتلف  من  ال�سابقة  الندوات 

الفر�سة جلميع الباحثني واملهتمني يف تاريخ اجلزيرة العربية بامل�ساركة 

واإثراء الندوة مب�ساهماتهم العلمية مبختلف اللغات لتعم الفائدة املرجوة 

اجلزيرة  وح�سارة  بتاريخ  والتعريف  املجتمع،  من  �سريحة  اأكرب  على 

العربية. 

ول�سك اأن الندوة العاملية التا�سعة هذا العام �ستكون مبثابة ا�ستكمال 

خالل  العربية  اجلزيرة  يف  والأث��ري��ة  التاريخية  الأبحاث  من  �سل�سلة 

القرن احلادي ع�سر الهجري/ ال�سابع ع�سر امليالدي، وهي فرتة زمنية 

خمتلفة عن باقي الفرتات الزمنية التي غطتها الندوات ال�سابقة؛ لذلك 

�سي�سعى الباحثون والباحثات يف هذه الندوة اإىل درا�سة وتغطية خمتلف 

يف  العربية  اجلزيرة  لتاريخ  والأثرية  واحل�سارية  ال�سيا�سية  اجلوانب 

القرن احلادي ع�سر الهجري.

اإن �سعي الندوة العاملية لدرا�سات تاريخ اجلزيرة وح�سارتها لتغطية 

جميع احلقب الزمنية منذ الع�سور القدمية اإىل وقتنا احلايل ي�ساعد 

علمية  اأ�س�س  على  يقوم  العربية  للجزيرة  �سامل  تاريخ  توثيق  على 

واأكادميية ثابتة، ل�سيما اإذا تالها طبُع هذه الأبحاث يف كتب خم�س�سة 

لتعم فائدتها العلمية على القراء والباحثني.

د. عبدالعزيز فايز القبلي 

اأ�ستاذ التاريخ الو�سيط امل�ساعد

ع�سو اللجنة التح�سريية للندوة

محفل علمي تضيء بنوره األزمان 
اجلزيرة  اأر���س  اأن  امل�ستنري  التاريخ  لقارئ  يتبني  ع��ام،  بعد  عاماً 

ثراء  عن  يقل  ل  اإن�ساين  ح�ساري  ل��رثاء  وموئاًل  مهداً  كانت  العربية 

ح�سارات ال�سرق القدمي التي �سبقتها اأو زامنتها، فمنذ ع�سور غابرة 

يف القدم وهذه الأر�س تَدرج يف مدارج التح�سر والرتقي، وحتمل على 

عاتقها عبء امل�ساركة الفّعالة يف �سناعة التاريخ الإن�ساين واحل�ساري 

اأ�سكالها  الآث��ار مبختلف  من  ثمنية  كنوزا  باطنها  فدفنت يف  امل�سرتك 

واأحجامها، و�سيدت على وجه ترابها عمارة فنية �ساخمة �ساهقة فتلك 

وقالعها  وح�سونها  وحمافدها  واأ�سوارها  وق�سورها  ومدنها  جبالها 

حتكي �سادقة – وهي �سامتة - ق�سة احل�سارة وتكتب تاريخ الأ�سالة 

والعراقة.

كل ذلك وّلد الف�سول املعريف وال�سغف العلمي الذي حدا بالرحالة 

وامل�ست�سرقني لل�سفر والبحث والتنقيب عن تاريخ واآثار اجلزيرة العربية 

وح�سارتها يف �سنوات م�ست، لكن الف�سول املعريف وال�سغف العلمي مل 

مي�ِس ومل ينتِه، بل ياأتي من يجدده يف كل زمان، ويظل تاريخ اجلزيرة 

العربية مورداً عذباً يروي الظماأ.

واليوم يت�سابق القاب�سون اإىل �سناء نوره فيقدمون الأبحاث والدرا�سات 

العلمية يف تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها من اأنحاء العامل، يف ندوة 

ناهز عمرها  العربية وح�سارتها؛  واآثار اجلزيرة  تاريخ  متخ�س�سة يف 

زهاء الأربعني عاماً وهي ترفل يف ثوب التميز والنجاح.

وهاهي م�سرية النجاح ت�ستمر، فيعقد مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

لدرا�سات  التا�سعة  العاملية  الندوة  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

تاريخ اجلزيرة العربية يف القرن احلادي ع�سر الهجري/ال�سابع ع�سر 

اجلزيرة  لتاريخ  التاريخية  احلقب  تغطية  ل�ستكمال  �ساعياً  امليالدي، 

الندوات،  لهذه  العلمية  ال�سل�سلة  تنقطع  األ  على  حري�ساً  العربية، 

متجاوزاً  كل ال�سعوبات واملحن التي متر بالعامل اليوم ب�سبب جائحة 

املعلومات  لتكنولوجيا  الأمثل  بال�ستخدام  العقبات  كل  مذلاًل  كورونا، 

والت�سالت.

اأ�سيلة  علمية  نتائج  اإىل  الندوة  ه��ذه  اأبحاث  تف�سي  اأن  وامل��اأم��ول 

ومبتكرة ت�سهم يف تطوير الدرا�سات التاريخية يف جمال تاريخ اجلزيرة 

العربية وح�ساراتها، وتقود الباحث يف هذا املجال اإىل م�سادر علمية 

متنوعة مل يتم ا�ستخدامها ال�ستخدام الأمثل اأو ال�ستفادة منها، وتركز 

على الوجه احل�ساري الزاهر للجزيرة العربية وتاأثريها الأ�سد و�سوحاً 

يف احل�سارات الإن�سانية.

اأ. �سامية بنت �سالح العتيبي 

اأمينة اللجنة التح�سريية للندوة

الندوة التاريخية
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حرارة طعامك مرتبطة بـزيادة وزنك
ن��وع��ي��ة  �أن  �أغ���ل���ب���ن���ا  ي��ع��ت��ق��د 

�لعامالن  هما  وتوقيته،  �لطعام 

لدينا،  �لوزن  زيادة  �لأ�سا�سيان يف 

ما  ك�سفت  حديثة  در��سة  �أن  �إل 

�أن  وهو  �أل  �حل�سبان،  يف  يكن  مل 

يكون  قد  بارد  وهو  �لطعام  تناول 

�لأك��ل،  يف  �إف��ر�ط��ك  على  موؤ�سر�ً 

وه��و م��ا ي��ن��ذر ب��زي��ادة يف �ل��وزن 

��سطر�بات  من  ذلك  ي�سببه  وما 

. �سحية

ن�سرت  �لتي  �لدر��سة  بح�سب 

»�أب��ي��ت��اي��ت«  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جم��ل��ة 

علوم  يف  �ملتخ�س�سة  �لربيطانية 

توؤثر  �لطعام  حر�رة  فاإن  �لتغذية، 

�لتي  �لكمية  على  ملحوظ  ب�سكل 

نتناولها، فنميل �أكرث �إىل �لإفر�ط 

�لباردة. �لوجبات  حالة  يف 

يحر�ص  ما  �لدر��سة  ور�سدت 

�ل��ن��ا���ص ع��ل��ى ���س��ر�ئ��ه ب��ع��د �أخ��ذ 

�ل��وج��ب��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة، ولح��ظ��ت 

�لأط��ع��م��ة  ���س��ل��وك��ه��م يف ح��ال��ت��ي 

�ل�����س��اخ��ن��ة و�ل����ب����اردة، ع��ل��ى حد 

�مل�ستهلكني  �أن  ووج���دت  ���س��و�ء، 

مثل  �أكرث  جانبية  �أطعمة  ��سرتو� 

عندما  و�حل��ل��وي��ات،  �ل�����س��ل��ط��ات 

وج����دو� خ���ي���ار�ت ب����اردة م��ت��اح��ة 

بهذ�  �لنا�ص  يقوم  عندما  �أمامهم. 

���س��ر�ء  يف  ي��ف��رط��ون  �أي  �لأم�����ر، 

ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا، ف��اإن��ه��م  �أط��ع��م��ة ل 

فاإما  �ث��ن��ني،  ���س��رري��ن  يف  يقعون 

�أنهم  �أو  ن��ق��وده��م،  ي��ب��ذرون  �أن��ه��م 

يف  �لإفر�ط  �إىل  �أنف�سهم  يدفعون 

ز�ئدة  حر�رية  �سعر�ت  ��ستهالك 

ب�سحتهم. و�لإ�سر�ر 

وب������اأرق������ام دق���ي���ق���ة، وج����دت 

يطلب  �ل��ذي  �لزبون  �أن  �لدر��سة 

���س��ن��دوي��ت�����س��اً ب�����ارد�ً ي��ك��ون �أك��رث 

�سر�ء  على  �ل�سعف  بو�قع  �إقبالً 

�حللوى،  قطع  مثل  جانبية  �أطعمة 

�سندويت�ساً  يختار  مب��ن  م��ق��ارن��ة 

�أجريت  �لدر��سة  �أن  ومبا  �ساخناً. 

�لأطعمة،  ��سرتو�  من  �إخبار  دون 

كان  �إذ�  م��ا  �لباحثون  ي��ع��رف  مل 

�ل��زب��ائ��ن ق���د �أك���ل���و� ب��ال��ف��ع��ل ما 

يف  �أخذوه  �أم  �ملطعم،  من  ��سرتوه 

فقط. ��ستهاء  حلظة 

»كوفيد 19« الصحة العالمية: الحوامل أشد تعرضا لـ

األسبرين يقلل خطر اإلصابة بالسرطان

خوف  »كوفيد19-«  مر�ص  يثري 

وخ�سو�سا  �حل��و�م��ل  �لن�ساء  وقلق 

�ملعلومات  م��ن  �لكثري  �نت�سار  م��ع 

�ملغلوطة وغري �ل�سحيحة، ولتو�سيح 

�لكثري من �لت�ساوؤلت �لتي تدور يف 

�أذهان �حلو�مل حول فريو�ص كورونا 

�ل�سحة  منظمة  �أجابت  �مل�ستجد، 

�لعاملية على عدد من هذه �لأ�سئلة.

- ه��ل �ل��ن�����س��اء �حل���و�م���ل �أ���س��د 

عر�سة خلطر كوفيد19-؟

»يبدو  �ل��دول��ي��ة:  �ملنظمة  ت��ق��ول 

كّن  �لالتي  �أو  �حلو�مل  �لن�ساء  �أن 

حو�مل موؤخر� ممن هّن �أكرث تقدما 

يف �ل�سن �أو يعانني من زيادة �لوزن �أو 

من حالت طبية �أ�سا�سية مثل فرط 

�سغط �لدم و�ل�سكري، �أ�سد تعر�سا 

لالإ�سابة مبر�ص كوفيد19-«.

و�أ�سافت: »يبدو �أي�سا �أنه عندما 

باملر�ص،  �حل��و�م��ل  �لن�ساء  ت�ساب 

�لرعاية  تلقي  �إىل  �أ�سد حاجة  يكّن 

مقارنة  �ملركزة  �لعناية  وح��د�ت  يف 

ب��ال��ن�����س��اء غ���ري �حل���و�م���ل يف �سن 

للتغري�ت  »نظر�  وبّينت:  �لإجناب«. 

�لتي يتعر�ص لها ج�سم �ملر�أة �حلامل 

�أن  �ملعلوم  فمن  �ملناعي،  وجهازها 

يكون  قد  �لتنف�سية  �لأمر��ص  بع�ص 

لها تاأثري �سيئ على �حلو�مل، لذلك 

من �ملهم �أن يتخذن تد�بري �حتياطية 

حل���م���اي���ة �أن��ف�����س��ه��ن م����ن م��ر���ص 

�أو  �لطبيب  يبلغن  و�أن  »كوفيد19-« 

مقدم �لرعاية �ل�سحية باأي �أعر��ص 

ممكنة مبا يف ذلك �حلمى و�ل�سعال 

�أو �سعوبة �لتنف�ص«.

- هل ميكن �أن ينتقل »كوفيد19-« 

�إىل طفلها �لذي مل يولد  �ملر�أة  من 

بعد �أو �ملولود  حديثا؟

�إذ�  نعرف  ل  »م��ازل��ن��ا  �ملنظمة: 

من  ينتقل  �أن  ميكن  �لفريو�ص  ك��ان 

�جلنني  �إىل  �مل�سابة  �حلامل  �مل��ر�أة 

�ل��ولدة،  �أو  �حلمل  �أثناء  �لطفل  �أو 

�لفريو�ص  على  نعرث  مل  �لآن  وحتى 

�لن�سيط يف عينات �ل�سائل �مل�سيمي 

�أو  �لرحم  يف  �لطفل  حول  �ملوجود 

لنب �لثدي«.

- ه���ل ي��ت��ع��ني ع��ل��ى �حل���و�م���ل 

�مل�ستبه  �أو  ب�»كوفيد19-«  �مل�سابات 

ل��ولدة  �خل�سوع  فيها  باإ�سابتهن 

قي�سرية؟

ل تو�سي �ملنظمة باقت�سار �لولدة 

�مل��ربرة  �حل���الت  على  �لقي�سرية 

طبيا، وينبغي حتديد �إجر�ء �لولدة 

يف كل حالة على حدة ��ستناد� �إىل 

رغبة �ملر�أة وتف�سيلها بالإ�سافة �إىل 

ر�أي �أخ�سائي �لتوليد.

�مل�سابة  ل��ل��م��ر�أة  مي��ك��ن  ه��ل   -

تر�سع  �أن  »كوفيد19-«  مب��ر���ص 

طفلها؟

للن�ساء  »ميكن  �أنه  �ملنظمة  توؤكد 

كوفيد19-  مب���ر����ص  �مل�����س��اب��ات 

�إن  �لطبيعية  �لر�ساعة  ممار�سة 

�تباع  ويتعني عليهن  رغنب يف ذلك، 

تطبيق  مثل  �لتد�بري  من  جمموعة 

�أثناء  �لتنف�سية  �لنظافة  ممار�سات 

وغ�سل  كمامة،  وو���س��ع  �لر�ساعة 

�ليدين قبل مل�ص �لر�سيع وبعد مل�سه، 

�لأ�سطح  تنظيف  جانب  �إىل  ه��ذ� 

ب�سكل  وتعقيمها  يالم�سنها  �ل��ت��ي 

م�ستمر«.

وليدها  مل�ص  �ملر�أة  باإمكان  - هل 

وحمله �إذ� كنت م�سابة بكوفيد19-؟

»�لت�سال  ف��اإن  �ملنظمة  بح�سب 

�لوثيق و�ملبّكر مع �ملولود ور�ساعته 

وينبغي  منوه،  يف  ي�ساعد�ن  بالثدي 

�ل��دع��م  ع��ل��ى  �لأم  حت�����س��ل  �أن 

و�لت�سجيع للقيام بالر�ساعة �ملاأمونة 

مع �حلر�ص على ممار�سات �لنظافة 

�ملولود  وحمل  �ل�سليمة،  �لتنف�سية 

ب�سرته  تلت�سق  بحيث  و�حت�سانه 

�لر�سيع يف نف�ص  �لأم، ونوم  بب�سرة 

�لغرفة مع �أمه«.

على مد�ر �لع�سرين عاماً �ملا�سية 

تقريباً، كانت قائمة �لفو�ئد لالأ�سربين 

تتز�يد، لكن هل تعلم �أن �لأ�سربين قد 

باأنو�ع عدة  �لإ�سابة  يقلل من خطر 

من �ل�سرطان!توؤكد جامعة »هارفارد« 

�لدر��سات  من  ع��دد�ً  �أن  �لأمريكية 

ي�سري �إىل �أن �لأ�سربين ميكن �أن يقلل 

خطر �لإ�سابة باأنو�ع من �ل�سرطان، 

مبا يف ذلك �لتي حتدث يف �لقولون 

و�ملباي�ص و�لكبد و�لربو�ستاتا.

�لأ�سربين ميكن  �أن  على  و�لدليل 

�أن يقلل من خطر �لإ�سابة ب�سرطان 

�أن  درج��ة  �إىل  ج���د�ً،  ق��وي  �لقولون 

�لإر�ساد�ت تو�سي با�ستخد�مه يومياً 

�لأ�سخا�ص،  من  معينة  ملجموعات 

مبن يف ذلك �لبالغون �لذين ترت�وح 

�أعمارهم بني 50 و59 عاماً، و�لذين 

�لإ�سابة  خطر  عو�مل  من  يعانون 

�لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ص 

ور�ث��ي  ميل  لديهم  �ل��ذي��ن  و�أول��ئ��ك 

لتطوير �ل�سرطان يف �لقولون.

و�ق���رتح���ت ع����دة در������س����ات يف 

�إ�سافة  �أنه جتب  �لأخ��رية  �ل�سنو�ت 

�لقائمة.  ه��ذه  �إىل  �لثدي  �سرطان 

�لأك��رث  �ل��در����س��ات  �إح���دى  وتابعت 

���س��ه��رة، �ل���ت���ي ت���رب���ط ����س��ت��خ��د�م 

�لإ�سابة  خطر  بانخفا�ص  �لأ�سربين 

�ألف   57 من  �أك��رث  �لثدي  ب�سرطان 

�م������ر�أة، و�أج�����رت ����س��ت��ب��ي��ان��اً ح��ول 

�سحتهن، وبعد ثماين �سنو�ت، جرى 

منهن   3% نحو  �إ���س��اب��ة  ت�سخي�ص 

ب�سرطان �لثدي، مع �لعلم �أن �للو�تي 

�أبلغن عن تناول جرعة منخف�سة من 

�لأ�سربين »81 ملغم« ثالثة �أيام على 

عدد  لديهن  كان  �لأ�سبوع  �لأق��ل يف 

�أقل بكثري من �سرطانات �لثدي.

بكتيريا األمعاء تحارب الفيروسات
�لذي  كورونا  فريو�ص  غمو�ص  لك�سف  و�لأبحاث  �جلهود  تتو�ىل 

�أ�ساب �أكرث من 91 مليون ن�سمة حول �لعامل، ويف جديدها، �أظهرت 

�أمعاء �ل�سخ�ص قد يلعب دور� يف  �أن »ميكروبيوم«  در��سات حديثة 

حماربة عدوى »كوفيد 19« و�لوقاية من �أعر��سه �ل�سديدة.

فكل �سخ�ص لديه جمموعة فريدة من �لبكترييا يف �أمعائه و�لتي 

تلعب جمموعة متنوعة من �لأدو�ر، مبا يف ذلك تعديل �ل�ستجابة 

�ملناعية.

فقد ك�سف بحث من كوريا �جلنوبية �أن �لذين يعانون من �سعف 

لأن  �ل�سديد  ب�»كوفيد19-«  لالإ�سابة  �أكرث عر�سة  �لأمعاء هم  �أد�ء 

�إ�سابة  �لفريو�ص  �ل�سهل على  �ل�سليمة يجعل من  �مليكروبات  نق�ص 

�خلاليا يف �جلهاز �له�سمي، بح�سب تقرير ل�سحيفة »ديلي ميل«.

�ل�سينية  ك��ون��غ  ه��ون��غ  جامعة  م��ن  منف�سل  بحث  وج��د  ك��ذل��ك 

ميكروبيوم  تركيبة  لديهم  كورونا  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�ص  �أن 

»متغرية ب�سكل كبري«.

مر�سى  و�سجالت  و�ل��رب�ز  �لدم  بفح�ص  كونغ  هونغ  باحثو  وقام 

م�سابني ب�»كوفيد19-« بني فرب�ير ومايو 2020. كما جمعو� �أي�سا 

كانو�  و�لذين  »كوفيد19-«  لديهم  لي�ص  �سخ�سا   78 من  عينات 

ي�ساركون يف در��سة �مليكروبيوم قبل �لوباء.

وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن ميكروبيوم �لأمعاء قد يكون متورطا يف 

»حجم �سدة كوفيد19- رمبا عن طريق تعديل �ل�ستجابات �ملناعية 

للم�سيف«.

م�ستويات  لديهم  »كوفيد19-«  مر�سى  �أن  �ملوؤلفون  وج��د  كما 

م�ستنفدة من �لعديد من بكترييا �لأمعاء �ملعروفة بتعديل �ل�ستجابة 

.Gut ملناعية لل�سخ�ص، وفقا للورقة �لبحثية �ملن�سورة يف جملة�

كان  �إذ�  ما  حتديد  ميكنها  ول  �ملالحظة  على  قامت  �لدر��سة 

�ل�سعيف  �مليكروبيوم  �أن  �أم  �لأمعاء،  ميكروبيوم  يغري  »كوفيد19-« 

يوؤدي �إىل عدوى �أكرث �سدة. ومع ذلك، ت�سري در��سة منف�سلة �أجر�ها 

باحثون كوريون جنوبيون، ون�سرت يف جملة Mbio، �إىل �أن �خليار 

�لأخري هو �لأكرث ترجيحا.

وحلل �لأكادمييون يف خمترب جامعة كوريا �لتفاعالت بني �لإن�سان 

تاأثري �سحة  و�لبيانات من در��سات خمتلفة بحثت يف  و�مليكروبات 

�لأمعاء �ل�سيئة على �لإ�سابة بفريو�ص كورونا.

ويعتقد �لدكتور هينام �ستانلي كيم، �لذي قاد �ملر�جعة، �أن هناك 

�لآن دليال قويا يدعم �لدعاء�ت �لقائلة باأن ميكروبيوم �لأمعاء يلعب 

.SARS-CoV-2 دور� �أ�سا�سيا يف �ل�ستجابة �ملناعية لعدوى

وي�سري �لدكتور كيم �إىل �أن �لقناة �له�سمية �ملختلة قد توؤدي �إىل 

�لعدوى لأن �مل�ستويات �مليكروبية �ملنخف�سة جتعل من  تفاقم �سدة 

�ل�سهل على �لفريو�ص �لتاجي �لو�سول �إىل �سطح �جلهاز �له�سمي 

و�لأع�ساء �لد�خلية.

كما �أو�سح �أن هناك �سلة و��سحة بني ميكروبيوم �لأمعاء �ملتغري 

وكوفيد19- �حلاد؛ م�سري�ً �إىل �أن ميكروبيوم �لأمعاء ح�سا�ص للغاية 

ويتفاعل بناء على �سحة �ل�سخ�ص ونظامه �لغذ�ئي وبيئته.

�لأ�سخا�ص  �أن  �ملعروف  �ملزيد ولكن من  �لعلماء معرفة  ويو��سل 

�لدم  �سغط  �رتفاع  مثل  �أ�سا�سية  �سحية  من حالت  يعانون  �لذين 

و�ل�سمنة و�ل�سكري لديهم ميكروبيوم غري متو�زن.

من  للوفاة  عر�سة  �أك��رث  �ل�سن  كبار  »يعد  كيم  �لدكتور  وق��ال 

�لوليات  يف  �لأمر��ص  على  �ل�سيطرة  مركز  ويقول  »كوفيد19-«، 

�ملتحدة �إن �لذين تزيد �أعمارهم عن 85 عاما �أكرث عر�سة للوفاة 

من عدوى »كوفيد19-« مبقد�ر 630 مرة �أكرث من �ل�سخ�ص �لذي 

يرت�وح عمره بني 18 و29 عاما، وغالبا ما يعاين �لكثري منهم من 

�سعف �مليكروبيومات �لعاملة.



�أب«،  »و�ت�س  مناف�س  »تليغر�م«،  تطبيق  �شهد 

زيادة بن�شبة ٪500 يف عدد �مل�شتخدمني �جلدد، 

�لتي  �لطريقة  من  �لنطاق  و��شع  ��شتياء  و�شط 

مع  لـ»في�شبوك«  �ململوك  �لتطبيق  بها  يتعامل 

بيانات �لأ�شخا�س.

»تليغر�م«  �أن  �لإندبندنت  �شحيفة  ــرت  وذك

�لـ72  خالل  جديد  م�شتخدم  مليون   25 �شجل 

دوروف،  بافيل  ملوؤ�ش�شها  وفقا  �ملا�شية،  �شاعة 

مما رفع �إجمايل عدد �مل�شتخدمني �إىل �أكرث من 

500 مليون، وهو ما يقرب من ربع م�شتخدمي 
ملياري  بنحو  يقدر عددهم  �لذين  �أب«،  »و�ت�س 

م�شتخدم حول �لعامل، على �لرغم من �أن �لعديد 

من م�شتخدمي تطبيق �ملر��شلة �لأكرث �شهرة يف 

�لعامل قد ��شتخدمو� و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 

هذ� �لأ�شبوع حل�ّس �لآخرين على مغادرة �لنظام 

�لأ�شا�س، ب�شبب خماوف �خل�شو�شية.

جميع  �إىل  ــار�ً  ــع ــش �إ� �أب«  »و�تــ�ــس  و�أر�ـــشـــل 

�شيا�شة  ــول  ــب ق عــلــى  يــجــرهــم  م�شتخدميه 

�لتي تت�شمن �شروطاً  به،  �خل�شو�شية �خلا�شة 

مل�شاركة �لبيانات مع »في�شبوك«.

�لذي  �خلــدمــة،  �شروط  حتديث  ينطبق  ول 

يدخل حيز �لتنفيذ 8 فر�ير، ومت تاأجيله موؤخر�ً، 

ــا،  و�أوروب �ملتحدة  �ململكة  يف  �مل�شتخدمني  على 

لكنه �أدى �إىل �نتقاد�ت �شديدة من �مل�شتخدمني 

و�ملد�فعني عن �خل�شو�شية و�ملناف�شني.

وكتب دوروف، �لذي �نتقد ب�شكل متكرر نهج 

�ملا�شي،  يف  �مل�شتخدم  �أب« خل�شو�شية  »و�ت�س 

يف  �لأخـــرة  �لــزيــادة  �أن  »تليغر�م«  قناته  على 

تــاريــخ  يف  �لأهــــم  كــانــت  �جلـــدد  �مل�شتخدمني 

�ل�شركة �ملمتد ل�شبع �شنو�ت.

��شتبد�ل  يريدون  �لنا�س  يعد  »مل  و�أ�ــشــاف: 

يعودو�  ومل  جمانية،  بخدمات  خ�شو�شيتهم 

�لتقنية،  �لحتكار�ت  رهينة  يظلو�  �أن  يريدون 

�لتي يبدو �أنها تعتقد �أنه باإمكانهم �لإفالت من 

�أي �شيء طاملا �أن تطبيقاتهم لديها كتلة حرجة 

من �مل�شتخدمني«.

ارتفاع مستخدمي »تليغرام« الجدد %500

�شركة  ت�شدر  �أن  �ملفرت�س  مــن 

ـــل« �ملــعــالــج �لـــر�ئـــد �جلــديــد  ـــت »�أن

�لربع  يف   »11900K-Core i9«

�لأول من عام 2021، حيث قدمت 

�ملعاينة  لل�شر�ئح  �مل�شنعة  �ل�شركة 

�لأحدث لرقاقة �حلو��شيب �ملكتبية 

ع�شر  �حلـــادي  �جلــيــل  مــن  �لأوىل 

.Rocket Lake-S
�جلديدة،  �لرقاقات  �إن  ويقال: 

-Core i9 بــا�ــشــم  تـــاأتـــي  ــي  ــت �ل

�إىل  ت�شل  زيادة  تقدم   ،11900K
للتعليمات  بالن�شبة  �ملــئــة  يف   19
ور�ـــشـــومـــات   ،IPC دورة  لــكــل 

�إىل  ت�شل  بن�شبة  �أف�شل  متكاملة 

للذكاء  �أف�شل  و�أد�ء  �ملئة،  يف   50
�ل�شطناعي.

ــل �لــنــمــوذج  ــت وعــايــنــت �ــشــركــة �إن

�لر�ئد 11900K-Core i9، وذلك 

بالرغم من �أنها لي�شت جاهزة متاًما 

�جليل  ت�شكيلة  عن  �لغطاء  لإز�لـــة 

 Rocket حلادي ع�شر �لكاملة من�

Lake-S، حيث ل توجد معلومات 

حــول �لأ�ــشــعــار �أو تــاريــخ �إ�ــشــد�ر 

�لنموذج �جلديد حتى �لآن.

�ملعالج من ثمانية نوى و  ويتكون 

16 خيًطا مع �شرعات معززة ت�شل 
يت�شمن  كما  جيجاهرتز،   5.3 �إىل 

�لع�شو�ئي  �لو�شول  لــذ�كــرة  دعًما 

 3200 بــــرتدد   DDR4 نـــوع  ــن  م

فتحة   20 و�إجــمــايل  ميجاهرتز، 

�شر�ئح  مــع  ويــعــمــل   ،PCIe 4.0
Intel 500 Series �جلديدة، كما 
 Intel 400 يتو�فق مع �شر�ئح  �أنه 

.Series
وبالرغم من لقب �جليل �حلادي 

 Rocket رقــاقــات  �أن  �إل  ع�شر، 

تقنًيا  ــز�ل  ت ل  �جلــديــدة   Lake-S
�شر�ئح 14 نانومرت، فهي ل ت�شتخدم 

عملية �لت�شنيع 10 نانومرت.

 Rocket رقــــاقــــات  ــز  ــي ــم ــت وت

 Cypress Cove باأنوية Lake-S
من �إنتل، �لتي جتلب �لتح�شينات من 

عملية �لإنتاج 10 نانومرت �إىل عملية 

ذلك  وي�شمح  نانومرت،   14 �لإنتاج 

ب�شرعات �أعلى �إىل جانب ر�شومات 

Intel �ملدجمة Xe �لأ�شرع.
ــة �إنــــتــــل، فـــاإن  ــرك ــش ــ� ــــا ل ووفــــًق

مقارنًة  �لأنوية  عدد  يف  �لنخفا�س 

-Core i9 �ملا�شي  �لعام  مبعالج 

10900K – �لذي كان يحتوي على 
�إىل  يرجع   – 20 خيًطا  10 نوى و 
Cypress Cove جتلب  �أنوية  �أن 

 10 �لإنتاج  عملية  من  �لتح�شينات 

 14 �لإنـــتـــاج  عملية  �إىل  نــانــومــرت 

نانومرت.

 10 �لت�شنيع  عملية  وتــ�ــشــمــح 

نوى  ثمانية  �إىل  ي�شل  ملا  نانومرت 

ــقــط، وتــعــد  يف �لـــوقـــت �حلــــايل ف

منوذج  �لعام يف  �لأد�ء  باأن  �ل�شركة 

�جليل �حلادي ع�شر �جلديد �شيظل 

�أف�شل.

لإ�شد�ر  ر�شمي  تاريخ  يوجد  ول 

 Rocket Lake-S رقــــاقــــات 

تعد  �إنتل  لكن  �لآن،  حتى  �لقادمة 

عام  من  �لأول  �لربع  باإ�شد�رها يف 

.2021

ــخــدمــي  ــت ــش ــ� ــــر �أحــــــــد م �عــــت

�ل�شور  تطبيق  �أن  ــغــر�م«  ــت ــ�ــش »�إن

يتج�ش�س  لفي�شبوك،  �لتابع  �ل�شهر، 

عليه  عــر�ــس  بعدما  وذلـــك  عليه، 

بتلك  �شبيهة  نـــوم  لــغــرفــة  �إعــالنــا 

فين�شينزو  وبح�شب  بــه.  �خلا�شة 

جامعيا  �أ�شتاذ�  يعمل  �لــذي  تياين، 

يف بروك�شل ببلجيكا، فاإنه و�شديقته 

لدقائق  �ل�شلل«  ي�شبه  مبا  »�أ�شيبا 

بعدما �شاهد� على �إن�شتغر�م �إعالنا 

مدفوعا يظهر غرفة نوم �شبيهة �إىل 

حد كبر بتلك �خلا�شة بهما.

و�أو�شح تياين، �أن عر�س �لإعالن 

حديثه  من  تقريبا  �أ�شبوع  بعد  جاء 

ل�شر�ء  حاجتهما  عن  �شديقته  مع 

ــة،  ــرف ــغ �ل لــو�ــشــعــهــا يف  خــــز�نــــة، 

ميل«  »ديلي  �شحيفة  نقلت  ح�شبما 

�لريطانية.

وقال تياين، �إن �لإعالن �لذي ظهر 

خلز�نة  كان  �شديقته،  هاتف  على 

يف  �ملوجودة  بتلك  �شبيهة  �شغرة، 

لديهما  �أثــار  �لذي  �لأمــر  غرفتهما، 

�شكوكا بتج�ش�س �إن�شتغر�م عليهما.

�آخـــرون  م�شتخدمون  و�ـــشـــارك 

حدثت  �لتي  بتلك  �شبيهة  ق�ش�شا 

مــع تــيــاين، حيث قــال �أحــدهــم �إن 

عن  بــاإعــالنــات  يــذكــرين  �إن�شتغر�م 

�أ�شال  �أ�شاهدها  و�أفالم  م�شل�شالت 

على »نتفليك�س«.م�شتخدم �آخر �أ�شار 

هاتفه  على  مالحظة  دّون  �أنــه  �إىل 

�لبيانات،  ت�شفر  يف  ــدورة  ب تتعلق 

�إن�شتغر�م  يف  ح�شابه  على  لتنهال 

تــرّوج  �لتي  �لإعــالنــات  من  �لعديد 

ملر�كز تقدم مناهج يف ذلك �ملجال.

�لتقنية  عــامل  ويــوؤكــد خــر�ء يف 

�لتو��شل  تطبيقات  مــن  عــدد�  �أن 

خا�شة  بيانات  جتمع  �لجتماعي 

عمليات  فيها  مبــا  بامل�شتخدمني 

ــــت، بــهــدف  ــــرتن ــى �لإن بــحــثــهــم عــل

ي�شممون  �لذين  للمعلنني  تقدميها 

ب�شكل  موجهة  ــات  �إعــالن بــدورهــم 

ــروز  وب �لتقنية  تــطــور  ومــع  دقــيــق. 

�بــــتــــكــــار�ت مـــثـــل »�ملـــ�ـــشـــاعـــد�ت 

كـ»�شري«  �ل�شوتية«  �ل�شخ�شية 

�أن بع�س  و«�أليك�شا«، يعتقد باحثون 

�لأجهزة  عر  تتم  �لتي  �ملحادثات 

�لذكية يتم تخزينها لال�شتفادة منها 

�أي�شا.

ــق لـــ»بــلــومــبــرغ«  وكـــــان حتــقــي

»فــيــ�ــشــبــوك«  �أن  �إىل  ـــار  ـــش �أ� قـــد 

بتوظيفها   2019 �شنة  �عــرتفــت 

�ل�شوتية  �لر�شائل  لن�شخ  ملتعاقدين 

عر  �مل�شتخدمون  يتبادلها  �لــتــي 

»خــو�رزمــيــة«  لتح�شني  »م�شنجر« 

ــارت  ــش �أ� �لــتــلــقــائــي.كــذلــك  �لن�شخ 

رفــعــت  �ــشــكــوى  �إىل  ــرغ«  ــب ــوم ــل »ب

�لأمركية،  فر�ن�شي�شكو  �شان  يف 

دون  »فــيــ�ــشــبــوك«  بتن�شيط  حتــتــج 

�لذكية  �لــهــو�تــف  لــكــامــر�ت  �إذن 

من  وقــّيــمــة  مربحة  بــيــانــات  جلمع 

�مل�شتخدمني.
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تقنية

أداء أفضل للذكاء االصطناعي
مع معالج »Core i9-K« من أنتل

شكوك حول تجسس »إنستغرام« على مستخدميه

واتساب تسعى الحتواء تبعات 
»سياسة الخصوصية«

�شيا�شة  حتديث  ب�شاأن  �لو��شعة  �لعنيفة  �لفعل  لـــردود  ��شتجابة 

و�أجوبة  �أ�شئلة  �شفحة  و�ت�شاب  من�شة  ن�شرت  �لقادمة،  �خل�شو�شية 

جديدة عر موقعها �لإلكرتوين من �أجل حتديد موقفها ب�شاأن خ�شو�شية 

�مل�شتخدم.

مع  �لبيانات  مب�شاركة  و�ت�شاب  باإجر�ء�ت  �لأ�شا�شية  �مل�شكلة  وتتعلق 

�خل�شو�شية  �شيا�شة  �أن  من  �مل�شتخدمني  من  �لعديد  قلق  مع  في�شبوك، 

تلزم م�شاركة معلومات  8 فر�ير،  �لتنفيذ يف  �لتي تدخل حيز  �ملحدثة، 

في�شبوك. مع  �حل�شا�شة  �حل�شاب 

�حل�شاب،  بيانات  �أو  �مل�شتهلك  مبحادثات  عالقة  للتحديث  ولي�س 

�لتي  �ل�شركات  قيام  كيفية  لتو�شيح  �لتغير  ت�شميم  مت  ذلك  من  وبدلً 

عر  حمادثاتها  �شجالت  بتخزين  �لعمالء  خلدمة  و�ت�شاب  ت�شتخدم 

في�شبوك. خو�دم 

ت�شعر �ل�شركة باأن هذ� �شيء يجب �لك�شف عنه يف �شيا�شة �خل�شو�شية 

�خلا�شة بها، وهو ما تفعله �لآن بعد معاينة �لتغير�ت �لقادمة بالن�شبة 

�مل�شللة  �ملعلومات  موجة  لكن  �أكتوبر،  �شهر  يف  �لتجارية  للدرد�شات 

في�شبوك  �شجل  على  �عتمدت  �لتي  �لجتماعي،  �لتو��شل  من�شات  عر 

�لتغير�ت يف  �لتعتيم على  �ل�شيئ فيما يتعلق باخل�شو�شية و�شمعتها يف 

خمتلف �شروط �تفاقيات �خلدمة �خلا�شة بها، �أدت �إىل رد فعل عنيف 

مثل:  مناف�شني،  �إىل  �مل�شتخدمني  بفر�ر  وت�شببت  و�ت�شاب،  تطبيق  على 

.Signalو تيليغر�م، 

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ما�شك،  �إيــلــون  دخــل  �أي�شاً،  �ل�شياق  يف 

42 مليونا  تي�شال، يف �ملعركة، حيث غرد نا�شحاً متابعيه �لبالغ عددهم 

.Signal تطبيق  با�شتخد�م 

�لتطبيقات  �أكرث  �أحد   Signal تطبيق  �أ�شبح  �جلــدل،  ت�شاعد  ومع 

�خلا�س  �لتحقق  نظام  �أن  كما   ،iOS و  �أندرويد  عر  تنزيلها  مت  �لتي 

حتت  متكرر  ب�شكل  �نهار  قد  �جلــدد  �مل�شتخدمني  لت�شجيل  بالتطبيق 

 25 �أكرث من  ت�شجيل  تيليغر�م  �أخرى، �شهدت من�شة  ناحية  �ل�شغط.من 

72 �شاعة فقط. مليون م�شتخدم جديد يف �آخر 

�أن  نريد  �جلديدة:  �ل�شائعة  �لأ�شئلة  �شفحة  يف  �ل�شركة  كتبت  وقد 

مع  ر�شائلك  يوؤثر يف خ�شو�شية  ل  �ل�شيا�شة  �أن حتديث  و��شحني  نكون 

يت�شمن  ذلك،  من  وبدلً  �لأ�شكال،  من  �شكل  باأي  �لعائلة  �أو  �لأ�شدقاء 

عر  �لتجارية  �لأن�شطة  مع  باملر��شلة  �ملتعلقة  �لتغير�ت  �لتحديث  هذ� 

كيفية  حول  �ل�شفافية  من  مزيًد�  ويوفر  �ختياري،  �أمر  وهو  و�ت�شاب، 

و��شتخد�مها. �لبيانات  جمع 

ر�شائل  �شجالت  يقر�أ  �أحد  ل  �أن  �ل�شائعة  �لأ�شئلة  يف  �أي�شاً  و�أكــدت 

�مل�شتخدمني �أو ي�شتمع �إىل مكاملاتهم، مبا يف ذلك و�ت�شاب �أو في�شبوك، 

مع  �لت�شال  معلومات  م�شاركة  �أو  �ملوقع  بيانات  تخزين  يجري  ول 

في�شبوك.

روؤية  بالإمكان  لي�س  �أنــه  و�ت�شاب  رئي�س  كاثكارت  ويل  ك�شف  فيما 

طرف،  �إىل  طرف  من  �لت�شفر  ب�شبب  مكاملاتك  �أو  �خلا�شة  حمادثاتك 

عاملياً،  عنها  بالدفاع  وملتزمون  �لتكنولوجيا  بهذه  ملتزمون  ونحن 

�لتحديث  هذ�  �أن  و��شحني  نكون  �أن  لنا  بالن�شبة  �ملهم  »من  م�شيفاً: 

ي�شف �لت�شالت �لتجارية ول يغر ممار�شات م�شاركة بيانات و�ت�شاب 

مع  خا�س  ب�شكل  �لأ�شخا�س  تو��شل  كيفية  يف  يوؤثر  ول  في�شبوك،  مع 

�أينما كانو� يف �لعامل«. �أو �لعائلة  �لأ�شدقاء 

�أن م�شاركة �لبيانات �لتي يحر�س م�شتخدمو و�ت�شاب  ومن �ملفارقات 

�لذين  �أولئك  من  �لعظمى  للغالبية  بالن�شبة  حتدث  كانت  جتنبها  على 

�ملر��شلة. نظام  ي�شتخدمون 

ي�شيئون  �لذين  �مل�شتخدمني  �إىل  برمته  �جلدل  هذ�  يُعزى  ذلك،  �إىل 

�ل�شتنتاجات،  �إىل  مبا�شرة  ويقفزون  �ملربكة،  �لإعالمية  �لتقارير  قر�ءة 

�إثارة �لذعر عر من�شات �لتو��شل �لجتماعي. ثم ي�شاركون يف 

�لثقة يف و�ت�شاب  �نعد�م  �أن  �لتعامل مع حقيقة  ويجب على في�شبوك 

من  �ملخادعة  �خل�شو�شية  تعهد�ت  من  ب�شنو�ت  مبا�شر�ً  �رتباطاً  يرتبط 

ل  �لتي  متز�يد،  ب�شكل  �ملعقدة  �خلدمة  �تفاقيات  و�شروط  في�شبوك 

ب�شكل معقول. ميكن لأي م�شتخدم عادي فهمها 



العليا  ال��درا���س��ات  عميد  ���س��رح 

الهدلق  ب��ن حممد  ع��ادل  ال��دك��ت��ور 

ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����س����ات  ع���م���ادة  اأن 

بوابة  عرب  طلباً   2696 ا�ستقبلت 

بربامج  لاللتحاق  اجلديدة،  القبول 

التعليم  بنظام  العليا  ال��درا���س��ات 

امل�ستمر وبرامج املاج�ستري التنفيذي 

وعددها 32 برناجماً، بزيادة قدرها 

العام  عن  م�ستحدثاً  برناجماً   13
املا�سي وفقاً ملتطلبات �سوق العمل.

ح��ي��ث مت ط���رح ع���دد 7 ب��رام��ج 

التنفيذي يف  للماج�ستري  م�ستحدثة 

والتثقيف  التعزيز  التالية:  املجاالت 

البحتة  اجلنائية  العلوم   - ال�سحي 

 – العامة  وال�سيا�سات  احلوكمة   -

التاأمني – الرتبية البدنية – التدريب 

الريا�سي – االأداء الريا�سي العايل.

ب��رام��ج  ك��م��ا مت ط����رح ع����دد 6 

بنظام  العليا  للدرا�سات  م�ستحدثة 

ماج�ستري  وه���ي:  امل�ستمر  التعليم 

العلوم يف املالية – ماج�ستري االآداب 

 – امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة  يف نظم 

ماج�ستري االآداب يف تربية الطفولة 

املبكرة – ماج�ستري االآداب يف الرتبية 

تدري�س  وط���رق  م��ن��اه��ج  تخ�س�س 

العلوم ال�سرعية -  ماج�ستري االآداب 

وطرق  مناهج  تخ�س�س  الرتبية  يف 

تدري�س احلا�سب االآيل - ماج�ستري 

تعليم  تخ�س�س  الرتبية  يف  االآداب 

اللغة االإجنليزية لغري الناطقني بها.

كما اأفاد اأن العمادة د�سنت بوابة 

ق��ب��ول ج��دي��دة م��ط��ورة ه��دف��ت من 

خاللها اإىل حت�سني جودة اإجراءات 

ت��ق��دمي وق��ب��ول ط��ل��ب��ة ال��درا���س��ات 

الزمنية  ال��ف��رتة  وتقلي�س  العليا، 

والقبول،  التقدمي  اإج��راءات  الإنهاء 

وال��ت��خ��ل�����س م��ن ك��اف��ة ال��ت��ع��ام��الت 

الورقية املالزمة لعمليات واإجراءات 

تقدمي وقبول الطلبة، وحتقيقاً ملبداأ 

البوابة  متيزت  والعدالة  ال�سفافية 

ال��ف��رز  عمليات  ب��اأمت��ت��ة  اجل��دي��دة 

واملفا�سلة.

كما �سرح د. الهدلق اأنه بالتعاون 

والكليات  االأك��ادمي��ي��ة  االأق�����س��ام  م��ع 

تدقيق  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  االن��ت��ه��اء  مت 

�سروط  وتطبيق  املتقدمني  ملفات 

القبول عليهم واإجراء عمليات الفرز 

اأف�سل  انتقاء  اأج��ل  م��ن  واملفا�سلة 

العنا�سر الطالبية بربامج الدرا�سات 

العليا بنظام التعليم امل�ستمر وبربامج 

املاج�ستري التنفيذي.

املتقدمني  اإجمايل عدد  بلغ  فقد 

موزعني  ومتقدمة،  متقدماً   2696
لاللتحاق  طلباً   1850 ك��ال��ت��ايل: 

ب���ربام���ج امل��اج�����س��ت��ري ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

طلباً  و846  برناجماً،   11 وعددها 

العليا  الدرا�سات  بربامج  لاللتحاق 

بنظام التعليم امل�ستمر وعددها 21 

برناجماً، وبعد االنتهاء من اإجراءات 

القبول مت قبول 524 طالباً وطالبة 

ب���ربام���ج امل��اج�����س��ت��ري ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

بربامج  وطالبة  طالباً   489 وقبول 

التعليم  بنظام  العليا  ال��درا���س��ات 

امل�ستمر.

كتب: فهد الفليج 

الطالب  �سوؤون  عمادة  ا�ستقبلت 

وفداً من جامعة االإمام عبدالرحمن 

بن في�سل االأربعاء املا�سي 7 جمادى 

االآخرة 1442ه�، مثل الوفد كل من 

وكيل  النغمو�س  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

لالأن�سطة،  الطالب  ���س��وؤون  عمادة 

اأبو جادو م�ساعد  والدكتور حممود 

ال�سمول  عي�سى  والدكتور  الوكيل، 

وكان يف  الطالبية،  االأندية  م�سرف 

القريني  فهد  الدكتور  ا�ستقبالهم 

بح�سور  ال��ط��الب،  ���س��وؤون  عميد 

الدكتور علي الدلبحي وكيل العمادة 

لالأن�سطة وال�سراكة الطالبية.

�سبل  لتعزيز  ال���زي���ارة  وه��دف��ت 

ال���ت���ع���اون ال����دائ����م ب����ني خم��ت��ل��ف 

اجلامعات ال�سعودية ملا فيه م�سلحة 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال��ط��الب  اأبنائنا 

جترية  على  واالط����الع  وامل���ع���ارف، 

وروؤي��ة  وتنظيمها  الطالبية  االأندية 

الطالبية  امل���ه���ارات  تنمية  م��رك��ز 

باجلامعة.

درع  تقدمي  الزيارة مت  نهاية  ويف 

تذكاري للدكتور عبداهلل النغمو�س.
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جانب من جتهيزات عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة للطالب امل�ستجدين

نادي اإلعالم يزور
»مطابع الحكومة«

زيارة مل�سلحة مطابع احلكومة للتعرف على  نظم نادي االإعالم موؤخراً 

ورئي�س  العام  امل�سرف  قدم  الزيارة  نهاية  ويف  امل�سلحة،  يف  العمل  طبيعة 

النادي درًعا تذكارًيا للم�سرف العام على م�سلحة احلكومة تقديًرا ملا وجدة 

تعبئة  تنظيم  يف  النادي  �سارك  كما  وترحيب.  حفاوة  من  النادي  اأع�ساء 

مدينة  يف  للوزارة  مقرات  بعدة  املالية،  وزارة  يف  املنظمة  �سحة  ا�ستبانة 

الريا�س وملدة اأربعة اأيام.

باهمام رئيسًا لتحرير مجلة 
Nature and«

»Science of Sleep 
ُعنِينّ الدكتور اأحمد بن �سامل باهمام، رئي�سا 

 Nature and Science« جملة  لتحرير 

of Sleep«، وهي من املجالت العاملية للربع 
االأول يف تخ�س�س طب النوم والعلوم الع�سبية 

ح��ول  مب��وا���س��ي��ع  تعنى   A Q1 journal
الف�سيولوجيا  ذلك  يف  مبا  النوم،  وطب  علم 

الع�سبية ووظائف النوم، ووراثة النوم، والنوم 

واملجتمع، واالإيقاعات البيولوجية، واالأحالم، 

وا�سرتاتيجيات  والعالج،  النوم  وا�سطرابات 

حت�سني النوم ال�سحي.

ال��ك��وادر  م��ن  باهمام  الربوفي�سور  ويعد 

ال�سدرية  االأمرا�س  وا�ست�ساري  فهو  اأ�ستاذ  املتميزة،  ال�سعودية  الطبية 

وطب النوم، بكلية الطب واملدينة الطبية بجامعة امللك �سعود، وميلك خربة 

تتجاوز 17 عاًما يف رئا�سة حترير املجالت الطبية، وحمرر م�سارك، وع�سو 

ويعترب  واملتخ�س�سة،  العامة  الطبية  املجالت  من  للعديد  هيئة حترير  يف 

باهمام  مراجعاً الأهم املجالت التخ�س�سية.

وقد مت تر�سيحه لع�سوية جلنة التخطيط لالأمرا�س الع�سبية التنف�سية 

والنوم »SRN« يف اجلمعية االأمريكية الأمرا�س ال�سدر عام 2018، وهو 

ع�سو موؤ�س�س يف اجلمعية االآ�سيوية لطب النوم »ASSM« وحا�سل على 

العديد من املنح البحثية، ولديه اأكرث من 300 مقال علمي وف�سل يف كتب 

تخ�س�سية، وكتابني يف جمال طب النوم واأبحاث النوم.

جهود مميزة إلدارة الخدمات في 
مواجهة »كورونا«

كافة  اخل��دم��ات«  »اإدارة  يف  ممثلة  للم�ساريع  اجلامعة  وكالة  �سخرت 

 »covid-19« االإمكانات املتاحة ملواجهة حتديات تف�سي فايرو�س كورونا

من خالل دعم وم�ساندة البيئة التعليمية وتوفري كافة االحتياجات الالزمة 

ملواجهة هذا الوباء.

وبداأت اإدارة اخلدمات جهودها بتجهيز فرق عمل ملبا�سرة اأعمال التعقيم 

والتطهري يف املباين االأكادميية واالإدارية بح�سب االأدلة االإر�سادية والتدابري 

واالإج���راءات  االح��رتازي��ة  واجلهود  التعليم  وزارة  من  ال�سادرة  الوقائية 

اال�ستباقية التي تقوم بها وزارة ال�سحة، وذلك ملبا�سرة اأعمال التعقيم يف 

املواقع للحاالت املوؤكدة وكذلك للحاالت امل�ستبه بها.

للعدد  باالإ�سافة  تعقيم  »530« جهاز  االإدارة برتكيب عدد  با�سرت  كما 

املوجود �سابقاً »626«، لي�سبح العدد االإجمايل »1156« جهازاً، ومبا�سرة 

تعبئة اأجهزة التعقيم يف املباين ب�سكل دوري مبعدل 1200 لرت من �سائل 

التعقيم اأ�سبوعياً يف مباين املدينة اجلامعية للطالب بالدرعية.

ال خالل فرتة اختبارات نهاية الف�سل  كما قامت اإدارة اخلدمات بدور فعنّ

الدرا�سي االأول احل�سورية باجلامعة، وذلك بتطهري وتعقيم م�سكات االأبواب 

وال�سالمل وامل�ساعد وكذلك تعقيم القاعات بعد نهاية كل فرتة اختبار، وقد 

االختبارات  »3595« قاعة خالل فرتة  وتعقيم  االإدارة من تطهري  متكنت 

الف�سلية والتي بداأت يف 1442/4/28ه� حتى 1442/5/16ه�.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  توجيهات  اإط��ار  يف  اجلهود  تلك  وتاأتي 

الدكتور عبداهلل  للم�ساريع  ووكيل اجلامعة  العمر،  بن عبدالرحمن  بدران 

وااللتزام  الوباء  تف�سي  ملنع  االإمكانات  كل  با�ستثمار  ال�سقري،  حممد  بن 

باالإجراءات االحرتازية وفق ما جاءت به تعليمات وزارة ال�سحة واجلهات 

العملية  ا�ستمرار  ل�سمان  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  على  والت�سديد  املخت�سة، 

هيئة  اأع�ساء  وكذلك  الطالب  اأبنائنا  �سالمة  على  واحلر�س  التعليمية، 

التدري�س واملوظفني.

قبول 524 للماجستير التنفيذي و489 بنظام التعليم المستمر

وفد من جامعة »عبدالرحمن بن فيصل« يزور الجامعة


