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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

ح�سب تقرير عمادة التعامالت الإلكرتونية

ً
 5060عضو هيئة تدريس و 63891طالبا وطالبة في الجامعة
بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
املرتبطني بال�شعب الدرا�سية يف
جامعة امللك �سعود خالل الف�صل
ال��درا���س��ي الأول ل��ع��ام 2021م،
 ،5060وع��دد الطالب املنتظمني
 ،63891فيما بلغ عدد املقررات
الدرا�سية  ،5407وع��دد ال�شعب
.24886
و�أو���ض��ح تقرير ف�صلي لعمادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
ب��اجل��ام��ع��ة �أن �إج���م���ايل ال��ط�لاب
امل�����ش��ارك�ين ع��ل��ى ن��ظ��ام الف�صول
االفرتا�ضية بلغ  50355بن�سبة
 78%م����ن �إج�����م�����ايل ال���ط�ل�اب
امل�سجلني على ال�شعب بينما بلغ
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
دخ��ل��وا على ه��ذا ال��ن��ظ��ام 2933
بن�سبة .58%

وب��ل��غ �إج��م��ايل ال��ط�لاب ال��ذي��ن
دخ��ل��وا ع��ل��ى ن��ظ��ام �إدارة التعلم
 60377بن�سبة  94.5%من عدد
ال��ط�لاب امل�سجلني على ال�شعب،
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد �أع�������ض���اء هيئة
التدري�س  4358بن�سبة 86%
وحتقق خالل هذه الفرتة زيادة
ن�سبية يف ا�ستخدام نظام �إدارة
التعلم وانخفا�ض معدل الأعطال
وتوفر بدائل للف�صول االفرتا�ضية
وعملها بكفاءة وت��وف�ير الو�سائل
التوعوية مل�ستخدمي �أنظمة التعليم
ع���ن ب��ع��د وت���وف�ي�ر ال���دع���م الفني
بقنواته املختلفة وك��ذل��ك تدريب
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
على التعليم عن بعد وتطبيقاته،
وب��ل��غ ع���دد ال��ذي��ن ح�����ص��ل��وا على
���ش��ه��ادة ال���ت���دري���ب  15336من

�إجمايل عدد امللتحقني بالدورات
 55452مبعدل دخول  2551على
املن�صة �شهرياً.
ي��ذك��ر �أن ع���م���ادة ال��ت��ع��ام�لات
الإل��ك�ترون��ي��ة واالت�����ص��االت قامت
م��ن��ذ ب��داي��ة تعليق ال��ع��م��ل ب�سبب
جائحة كوفيد -19بتوفري الو�سائل
التي من �ش�أنها �ضمان عدم ت�أثر
ال��ع��م��ل الإداري اجل��ام��ع��ي غري
التعليمي واملحافظة على كفاءة
عمل ال��ب��واب��ة امل��وح��دة للخدمات
الإدارية باجلامعة باتخاذها العديد
م��ن الإج��راءات.وا���ش��ت��م��ل التقرير
على عدد من املحاور والتحديات
ت�ضمنت الأهداف والر�ؤية والر�سالة
ومالمح التحديات والأخبار ودعم
التعليم والتدريب والعمل عن بعد
والنظرة امل�ستقبلية.

د .العمر يفتتح المقر الجديد لمركز السكري بمستشفى الملك خالد الجامعي
ينظمها مركز امللك �سلمان

الندوة العالمية لدراسات تاريخ
الجزيرة العربية  ..الثالثاء
ينظم م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها بجامعة
امللك �سعود ،ال��ن��دوة العاملية لدرا�سات
تاريخ اجلزيزة العربية ،يف دورتها التا�سعة،
عن بعد عرب تقنية البث الف�ضائي املبا�شر،
يومي الثالثاء والأربعاء القادمني «- 13
 14جمادى الآخرة 1442هـ املوافق -26
 27يناير 2021م».
�صرح بذلك امل�شرف على مركز امللك
�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها الدكتور نايف ب��ن ثنيان �آل
�سعود ،م�ؤكداً �أن الندوة تركز على درا�سة
التاريخ ال�سيا�سي واحل�ضاري للجزيرة العربية يف القرن احل��ادي ع�شر
الهجري/ال�سابع ع�شر امليالدي ،وت�أتي يف ظل التطور الذي ت�شهده اململكة
على كل الأ�صعدة بهدي من ر�ؤية  2030التي كان لها �أثر يف دفع عجلة
التطور املجتمعي والعلمي وال�سيا�سي يف بالدنا لت�صبح يف مقدمة دول
املنطقة ثقافيا ًواقت�صادياً ويكون لها ح�ضور على م�ستوى العامل مبا متتكله
من �إمكانيات اقت�صادية وب�شرية و�ضعتها الر�ؤية يف الإطار ال�صحيح..
التفا�صيل �صـ 9 - 8

«أفكر» يعتزم عقد مؤتمره العلمي
يعتزم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات بجامعة
امللك �سعود «�أفكر» عقد م�ؤمتره العلمي الرابع حتت عنوان «نواجت تعلم
العلوم والريا�ضيات :املمار�سات ال�صفية ونتائج االختبارات الوطنية
والدرا�سات الدولية» ،وذلك خالل الفرتة 1443 /4/13-11هـ ،املوافق
2021/11/18-16م .و�صرح مدير املركز الدكتور �سعيد بن حممد
ال�شمراين �أن امل�ؤمتر يهدف �إىل تطوير تعلُّم وتعليم العلوم والريا�ضيات من
خالل �إتاحة الفر�صة اللتقاء جميع الفئات العاملة واملهتمة بتعليم العلوم
والريا�ضيات للتحاور والنقا�ش وتبادل اخلربات.
كما �أ�شار الدكتور ال�شمراين �إىل �أن امل�ؤمتر �سيت�ضمن ثالثة �أبعاد هي:
 البُعد البحثي :وي�شمل جمال املمار�سات ال�صفية ونتائج االختباراتالوطنية والدولية ،وجمال تعلُّم وتعليم العلوم والريا�ضيات.
 جمال املمار�سات الت�أملية :وي�شمل جمال البحوث الإجرائية ،وجمالاملمار�سات امليدانية املميزة.
 جمال ور�ش العمل.و�ستتاح امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر لأع�ضاء هيئة التدري�س ،والباحثني،
وطالب الدرا�سات العليا ،واملمار�سني يف امليدان الرتبوي.
التفا�صيل �صـ 3

قبول  524للماجستير التنفيذي و 489بنظام التعليم المستمر
تعديل إرسال الطلبات
للمجلس العلمي
���ص��رح ال��دك��ت��ور عبداللطيف �آل
غيهب� ،أم�ين املجل�س العلمي ب�أنه
مت اعتماد تعديل امل��واع��ي��د الآت��ي��ة
كمواعيد نهائية لإر���س��ال الطلبات
وو�صولها �إىل املجل�س العلمي للعام
اجلامعي 1442هـ وفق قرار املجل�س
العلمي بجل�سته احلادية ع�شرة للعام
الدرا�سي 1442هـ املعقود يوم االثنني
5/6/21هـ ،وذلك على النحو التايل:
 اال�ستعانة «مفتوح». ط��ل��ب ال��ت��ف��رغ ال��ع��ل��م��ي ل��ع��ام1443هـ نهاية دوام ي��وم اخلمي�س
1442/8/19ه����������������������ـ امل�����واف�����ق
2021/4/1م.
 طلب ح�ضور دورة تدريبية وور�شةعمل يف جمال التخ�ص�ص «مغلق».
 طلب االت�صال العلمي نهاية دواميوم اخلمي�س 1442/8/19هـ املوافق
2021/4/1م.
 ط��ل��ب ال�ترق��ي��ة ل��رت��ب��ة �أ���س��ت��اذو�أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك ن��ه��اي��ة دوام ي��وم
اخلمي�س 1442/8/19هـ املوافق
2021/4/1م.
 طلب ن�شر الكتب  /ت�أليف /ترجمة«مغلق».
 طلب احت�ساب الكتب �ضمناحل����د الأدن������ى امل��ط��ل��وب للرتقية
وموا�ضيع املجالت ،نهاية دوام يوم
اخلمي�س 1442/8/19هـ املوافق
2021/4/1م.
 التعيني على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد /النقل �إىل اجلامعة «املتقدمني
من خ��ارج اجلامعة» نهاية دوام يوم
اخلمي�س 1442/8/19هـ املوافق
2021/4/1م.
 ال��ت��ع��ي�ين ع��ل��ى رت��ب��ة �أ���س��ت��اذم�ساعد من داخل اجلامعة «من�سوبي
اجلامعة» نهاية دوام ي��وم اخلمي�س
1442/10/15هـ .

معايل رئي�س اجلامعة يتلقى
اجلرعة الثانية من لقاح
«»covid-19

03
12

أعتماد العملية
التعليمية للفصل
الثاني

ب���ن���ا ًء ع��ل��ى الأم�����ر ال�سامي
ال��ك��رمي رق��م « »٢٩٨١٢وتاريخ
١٤٤٢/٥/٢٩ه�������������ـ ،ال��ق��ا���ض��ي
باملوافقة على ا�ستمرار الدرا�سة
عن بُعد للف�صل الدرا�سي الثاين
ل��ع��ام ١٤٤٢ه����ـ ،ب��الآل��ي��ة نف�سها
التي اتبعتها ال��وزارة يف الف�صل
الدرا�سي الأول ،وا�ستجاب ًة لأوامر
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة النابعة من
حر�صها الأكيد على �صحة �أبنائها
الطالب وكافة من�سوبي التعليم؛
�أعدّت اجلامعة خططها ال�شاملة
املبنية على ر�ؤي��ة متكاملة لهذا
النوع من التعليم.
التفا�صيل �صـ 2

طالب ينشر بحثًا
في مجلة عالمية

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

حقق ال��ط��ال��ب بكلية العلوم
ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء ،ف��ي�����ص��ل بن
�سلمان ال�سبيعي ،بتوفيق اهلل
�أوالً ثم بف�ضل قدراته ومهاراته
و�شغفه العلمي والبحثي وبدعم
من حميطه العائلي و�أ�ساتذته
وبالتعاون م��ع كر�سي املهند�س
عبداهلل بق�شان لإع���ادة ت�أهيل
الأ���س��ن��ان وال��ف��م� ،إجن���ازاً علمياً
ي�سجل ب��ا���س��م��ه يف �صفحات
الإجن��ازات العلمية ،حيث متكن
من تطوير مواد �أولية و�أ�سا�سية
يف �صنع ح�شوات الأ�سنان ،ون�شر
ورق���ة علمية يف جم��ل��ة علمية
عاملية ذات معامل ت�أثري مرتفع.
التفا�صيل �صـ 6
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مجلس الجامعة يعتمد آلية العملية التعليمية للفصل الثاني

بنا ًء على الأمر ال�سامي الكرمي رقم
« »٢٩٨١٢وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩ه���ـ،
القا�ضي باملوافقة على ا�ستمرار
الدرا�سة عن بُعد للف�صل الدرا�سي
الثاين لعام ١٤٤٢هـ ،بالآلية نف�سها
ال��ت��ي اتبعتها ال����وزارة يف الف�صل
ال��درا���س��ي الأول ،و�أن يتم تقييم
الو�ضع بعد مرور ع�شرة �أ�سابيع من
بداية الف�صل الدرا�سي الثاين عام
١٤٤٢هـ ،وا�ستجاب ًة لأوامر القيادة
الر�شيدة النابعة من حر�صها الأكيد
على �صحة �أبنائها الطالب وكافة
من�سوبي التعليم؛ �أع���دّ ت جامعة
امللك �سعود خططها ال�شاملة املبنية
على ر�ؤي��ة متكاملة لهذا النوع من
التعليم.
ويف هذا ال�سياق ،ت�ؤكد اجلامعة
حر�صها التام على التقيد وااللتزام
بتعليمات و�إر�شادات وزارة ال�صحة
للحفاظ على �صحة و�سالمة جميع
من�سوبيها وطالبها ،ف�ضلاً عن ت�أدية
ر�سالتها العلمية ب�صورة �أف�ضل.
كما ت�ؤكد اجلامعة على �إمكاناتها
وكفاءاتها يف تنفيذ هذا النمط من
�أمناط التعليم ،من خالل ما تراكم
لديها من خربة ،وما متلكه من بنية
حتتية متكاملة ،وجم��ه��زة ب�أحدث
و�سائل التقنية ،وق��ادرة على الأداء
الأمثل ملن�سوبيها الذين يعون دورهم
وع ًيا تا ًما.
وفيما ي�أتي تو�ضيح لآلية �سري
العملية التعليمية وفق ما اعتمده
جمل�س اجلامعة من �إجراءات:
 اال����س���ت���ف���ادة م���ن �إم���ك���ان���اتاجلامعة يف التدري�س عن بُعد ،وحثّ

من�سوبي الكليات على املحافظة
ع��ل��ى مكت�سبات اجل��ام��ع��ة خ�لال
ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة ،وتكثيف العمل
على ا�ستخدام التقنية يف التعليم
وا�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة
امل��رت��ب��ط��ة ب���ذل���ك ،مب���ا ي��رف��ع من
م�ستوى جودة التعليم وكفاءته.
 اال�ستمرار يف تدري�س املقرراتال��ن��ظ��ري��ة واجل�����زء ال��ن��ظ��ري من
املقررات املحتوية على �شقني نظري
وعملي جلميع الدرجات العلمية عن
بُعد ،مبا يف ذلك مقررات م�شاريع
التخرج وامل�شاريع البحثية ونحوها،
وي��ك��ون ت�سليم ج��م��ي��ع التكاليف
والأن�شطة وال��واج��ب��ات م��ن خالل
املن�صات الإلكرتونية.
 ي���ك���ون ت���دري�������س امل���ق���رراتالتدريبية وامل��ي��دان��ي��ة بح�سب ما
توفره جهات التدريب ،ومبا يتوافق
مع الإج��راءات االحرتازية ،ويعتمد
جمل�س الكلية ب��ن��ا ًء على تو�صية
جمل�س الق�سم ما ميكن تدري�سه من
تلك املقررات �أو جزء منها عن بُعد.
 -تُ���د َّر����س امل���ق���ررات العملية

كلية المجتمع تعقد اللقاء
الثاني مع أعضاء هيئة
التدريس

عقدت كلية املجتمع يوم الأح��د املا�ضي ،1442/6/4
لقاء مفتوحاً «عن بُعد» مع �أع�ضاء هيئة التدري�س بح�ضور
عميد الكلية الدكتور �أ�سامة بن عبدالعزيز الفراج ووكالء
الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س عرب برنامج
«زوم».
ا�ستهل عميد الكلية اللقاء بالرتحيب بالزمالء و�شكرهم
على جهودهم خالل الف�صل الدرا�سي الأول واهتمامهم
بجودة العملية التعليمية يف ظل الظروف احلالية امل�صاحبة
جلائحة كوفيد ،19ودعاهم �إىل اال�ستمرار على هذا النهج
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين ملا يرتكه من �أ�صداء �إيجابية
لدى طالب الكلية كما �أو�ضح بع�ض التحديات التي قد
تواجه الطالب و�سبل تالفيها.
ثم حتدث وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية والتعليمية
الدكتور �صغري بن حممد ال�صغري ،مثنياً على ما ذكره
العميد ومركزاً على حمور العملية التعليمية وهو الطالب
و���ض��رروة االهتمام بوقته وتدريبه على اجل��دي��ة� ،شاكراً
الزمالء على متيزهم يف ذلك.
كما حتدث وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور �أحمد
العامري م�ؤكداً على ما�سبق ومركزاً على ق�ضايا اجلودة
التعليمية يف الكلية ،كذلك �شارك الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
الزهراين بكلمة حمفزة للزمالء �أع�ضاء هيئة التدري�س.
ويف نهاية اللقاء؛ متت الإجابة عن ا�ستف�سارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س ُ
وختم اللقاء ب�شكر الزمالء على م�شاركتهم
الفاعلة وح�ضورهم املميز.

ح�ضور ًيا ،كما ميكن ا�ستثمار ما
يُتاح يف املواقع الر�سمية من معامل
وجت����ارب اف�ترا���ض��ي��ة ،وا�ستعمال
برامج املحاكاة «»Simulation
ال��ت��ي ج��رى جتربتها يف الكليات
لتدري�س املقررات العملية عن بُعد،
وملجل�س الكلية حتديد امل��ق��ررات
العملية التي ميكن �أن تُدر�س عن
بُ��ع��د ،م��ع ات��خ��اذ كافة الإج����راءات
االحرتازية للمقررات العملية التي
تدر�س ح�ضور ًيا.
 تجُ ����رى م��ن��اق�����ش��ة ال��ر���س��ائ��لالعلمية واخلطط البحثية يف برامج
الدرا�سات العليا عن بُعد.
 يُ��ع��ق��د االخ���ت���ب���ار ال�����ش��ام��لالتحريري وال�شفوي ح�ضور ًيا وفق
اللوائح والقواعد املنظمة لذلك مع
الأخذ بالإجراءات االحرتازية.
 ت��ك��ون االخ��ت��ب��ارات الف�صليةوالنهائية جلميع املقررات ح�ضور ًيا،
وي��ع��ل��ن ذل����ك ل��ل��ط�لاب م��ن��ذ ب��دء
الدرا�سة ،كما تعلن للطالب فرتات
االخ��ت��ب��ارات الف�صلية يف ب��داي��ة
ال��درا���س��ة ،على �أن يُ���ز ّود الطالب

بدرجة الأعمال الف�صلية «�أو جزء
منها ح��ال تعذر ذل��ك ل�سبب ي��راه
جمل�س الكلية» قبل ان��ت��ه��اء فرتة
االع��ت��ذار ،وت��ق��وم الكلية بالتعاون
مع عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل
ب�ضبط تنفيذ االختبارات النهائية
من حيث تزامن الوقت واملكان مبا
يتوافق مع الإجراءات االحرتازية.
 تكون درجة الأعمال الف�صلية 60%من الدرجة النهائية للمقرر،
ويُخ�ص�ص  40%من الدرجة الكلية
لالختبار النهائي ،م��ع م��راع��اة ما
ورد يف امل��ادة ال�ساد�سة والع�شرين
م��ن الئحة ال��درا���س��ة واالخ��ت��ب��ارات
للمرحلة اجلامعية ،ويجوز ملجل�س
الكلية تقليل درجة الأعمال الف�صلية
يف ح��ال ال�����ض��رورة مب��ا ال يقل عن

 50%من الدرجة النهائية للمقررات
التي تُد َّر�س عن بُعد ،وباقي الدرجة
النهائية لالختبار النهائي.
 يتم العمل يف تقييم الطالبوف���ق ن��ظ��ام ال��ت��ق��دي��رات املعتمد يف
الئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية والقواعد التنفيذية «�أ� ،+أ،
ب ...+ه��ـ» ،وتطبق الئحة الدرا�سة
واالخ���ت���ب���ارات للمرحلة اجلامعية
والالئحة امل��وح��دة للدرا�سات العليا
وقواعدهما التنفيذية فيما يخ�ص
احلرمان واالعتذار عن ف�صل �أو مقرر.
 تجُ رى جميع اللجان وجمال�سالأق�����س��ام والإر�����ش����اد وال�����س��اع��ات
املكتبية ع��ن بُ��ع��د ،ومي��ك��ن ب��ق��رار
م��ن جمل�س الكلية تنفيذ بع�ضها
ح�ضور ًيا ح�سب احلاجة ،مع اتخاذ

الإجراءات االحرتازية.
 يُف َّو�ض جمل�س الكلية باتخاذكافة ال��ق��رارات والإج����راءات التي
ت�ضمن ���س�ير العملية التعليمية
بفاعلية ،ومبا ال يتعار�ض مع ما ورد
�أع�لاه ،ومبا يتوافق مع الإج��راءات
االح�ترازي��ة ،وي�شمل ذلك التدريب
امليداين ،واملقررات ال�سريرية ،و�آلية
ر�صد احل�ضور والغياب واحلرمان
بح�سب �أ�سلوب تدري�س املقررات عن
بُعد �أو ح�ضور ًيا ،وااللتزام باجلداول
واملواعيد الر�سمية للمحا�ضرات
وغري ذلك.
 �إل�����زام ال��ط�لاب واملن�سوبنيبتحميل التطبيقات التي تو�صي بها
وزارة ال�صحة مثل« :تباعد ،وتوكلنا،
و�صحتي».

استحداث برنامج دكتوراه في علوم الرياضة
ودبلوم عالي في التأهيل

وافق جمل�س جامعة امللك �سعود
على ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج دك��ت��وراه
الفل�سفة يف علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين امل�شرتك بني جميع �أق�سام
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
للطالب والطالبات يف امل�سارات
الأكادميية التالية:
 -برنامج دك��ت��وراه الفل�سفة يف

علوم الريا�ضة والن�شاط البدين يف
م�سار الإدارة الريا�ضية والرتويحية
للطالب والطالبات ،يقدمه ق�سم
الإدارة الريا�ضية والرتويحية.
 برنامج دك��ت��وراه الفل�سفة يفعلوم الريا�ضة والن�شاط البدين
يف م�سار الرتبية البدنية للطالب
والطالبات ،يقدمه ق�سم الرتبية

البدنية.
 برنامج دك��ت��وراه الفل�سفة يفعلوم الريا�ضة والن�شاط البدين يف
م�سار التدريب الريا�ضي للطالب
والطالبات ،يقدمه ق�سم امليكانيكا
احليوية وال�سلوك احلركي.
 برنامج دك��ت��وراه الفل�سفة يفعلوم الريا�ضة والن�شاط البدين يف

م�سار ف�سيولوجيا اجلهد البدين
للطالب والطالبات ،يقدمه ق�سم
ف�سيولوجيا اجلهد البدين.
و�أي�ضاً ا�ستحداث برنامج الدبلوم
العايل يف الت�أهيل البدين للريا�ضيني
امل�شرتك ب�ين ق�سمي ف�سيولوجيا
اجلهد البدين ،وامليكانيكا احليوية
وال�سلوك احلركي.

ناق�ش  66مو�ضوع ًا و�أقر ترقية  2من �أع�ضاء هيئة التدري�س

المجلس العلمي يعقد اجتماعه الحادي عشر
عقد املجل�س العلمي اجتماعه
احل���ادي ع�شر ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي
احل����ايل 1442هـ ،وذل����ك ي��وم
االثنني املا�ضي  5جمادى الآخرة
1442هـ «ع��ن ب��ع��د» با�ستخدام
ت��ط��ب��ي��ق «ZOOM Cloud
الإل�����ك��ت��روين،
»Meetings

برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور
خ��ال��د ب��ن �إب��راه��ي��م احل��م��ي��زي.
�صرح بذلك الدكتور عبداللطيف
بن �أحمد �آل غيهب� ،أمني املجل�س
العلمي ،و �أ���ش��ار �إىل �أن املجل�س
ناق�ش �ستة و�ستني مو�ضوعاً من

امل��و���ض��وع��ات اخل��ا���ص��ة بالرتقية
والتعيني وغريها مما يخت�ص به
املجل�س العلمي ،واتخذ ق��رارات
برتقية اث��ن�ين م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س ،وهم كالتايل:
 د .ع��ب��داهلل ب��ن ن��ا���ص��ر بنع���ب���داهلل ال��ع�����ض��ي��ب� ،إىل رت��ب��ة

�أ���س��ت��اذ م�شارك بق�سم الفيزياء
والفلك بكلية العلوم.
 د��� .س��ع��د ب���ن ع���ب���داهلل بنح��ا���س��ن ا لأح����م����دي� ،إىل رت��ب��ة
�أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك ب��ق�����س��م ع��ل��وم
احل��ا���س��ب بكلية ع��ل��وم احلا�سب
واملعلومات.

العدد  - 1388الأحد  11جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  24يناير 2021م

رئيس الجامعة يفتتح المقر الجديد لمركز السكري

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،امل���ق���ر اجل���دي���د ل��ل��م��رك��ز
اجلامعي لل�سكري مببنى العيادات
اخلارجية مب�ست�شفى امللك خالد
اجل���ام���ع���ي يف امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة
اجلامعية ،بهدف تقدمي الرعاية
الطبية يف جميع التخ�ص�صات من
خالل رحلة عالجية والو�صول �إىل
ه���ذه اخل��دم��ات يف ف�ت�رة ق�صرية
وم��ري��ح��ة .وي��ق��دم امل��رك��ز الرعاية
الطبية املتكاملة ملر�ضى ال�سكري
من خالل العيادات املتخ�ص�صة يف

معاجلة ال�سكري التي تتوفر بها
�أحدث التقنيات ،وت�شمل تخ�ص�صات
رعاية القدم ،وال�سكر يف احلمل،
والعيون وفح�ص ال�شبكية ،والقلب،
والكلى ،والطب النف�سي ،وعيادات
املراقبة املنزلية لل�سكري والتثقيف
ال�صحي ،والتغذية العالجية� ،إ�ضافة
للخدمة االجتماعية.
كما يقدم املركز برامج تدريب
لأطباء الزمالة والأطباء املقيمني،
وم���ت���درب���ي ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ص��ح��ي،
والتغذية العالجية ،والعديد من
ال���دورات العلمية ك��دورة التثقيف

ال�صحي ،ودورة التغذية العالجية،
ودورة الأن�����س��ول�ين املكثف ،ودورة
القدم ال�سكري� ،إ�ضافة للعديد من
الربامج التوعوية للمجتمع.
و�أك��د املدير التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف املدينة الطبية اجلامعية
ال��دك��ت��ور ف���وزي اجل��ا���س��ر �أن هذه
اخلطوة نقلة نوعية يف اخلدمات
ال�صحية املقدمة ملر�ضى ال�سكري
يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود لت�سهيل زيارة املر�ضى للمركز
من خالل توفري عدد من اخلدمات
الطبية وفق �أعلى معايري اجلودة.

زار الدكتور عمرو علي مو�سى
عمران امللحق الثقايف امل�صري مدير
املكتب الثقايف التعليمي بال�سفارة
امل�صرية بالريا�ض م��ؤخ��راً جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وك���ان يف ا�ستقباله
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،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي،

وامل�شرف على �إدارة التعاون الدويل
والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور
مـزيد بن م�شهور الرتكاوي.
وق���د ن��اق�����ش اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود
املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التعاون
ب�ين اجل��ام��ع��ات امل�صرية وجامعة
امللك �سعود ،وبدء العمل على �إبرام

مذكرات تفاهم للتعاون الأكادميي
بني اجلامعة وع��دد من اجلامعات
امل�صرية ،وتو�أمة علمية مع جامعة
امل��ل��ك �سلمان ال��دول��ي��ة بجمهورية
م�صر العربية ،كما مت التطرق �إىل
عدد من الق�ضايا التي تهم الطرفني
والأه������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة التي
ت�سعى اجلامعة لتحقيقها يف �ضوء
ر�ؤية اململكة .2030

الملحق الثقافي المصري في زيارة للجامعة

مذكرة تكامل بين كلية العلوم وهيئة الفضاء قريبًا
�أب��رم��ت كلية ال��ع��ل��وم ع���دداً من
االت��ف��اق��ي��ات م���ع ج��ه��ات م��ت��ع��ددة
خالل الفرتة القريبة املا�ضية ،حيث
قامت الكلية بتوقيع اتفاقية تدريب
ميداين مع «مركز الإب���داع» التابع
ل��وزارة ال�صحة ،وكان حفل تد�شني
التوقيع بقاعة الت�شريفات بكلية
العلوم.
كما قامت الكلية بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مركز امللك عبدالعزيز
ورجاله للموهبة واالب��داع «موهبة»
وذلك يف بهو اجلامعة بح�ضور كل
من �أم�ير منطقة الريا�ض �صاحب
ال�سمو امللكي في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �آل �سعود ومعايل وزير
التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل
ال�شيخ.

ويف يوم الأربعاء 1442/4/3هـ
امل��واف��ق 2020/11/18م ،وقعت
ال��ك��ل��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع كلية
العلوم بجامعة امللك في�صل� ،إ�ضافة
لتوقيعها مذكرة تفاهم �أخ��رى مع
كلية العلوم بجامعة امللك عبدالعزيز
يف ي��وم االث��ن�ين  1442/4/15هـ
املوافق 2020/11/30م.
ومن خالل توقيع هذه االتفاقيات
ت�سعى كلية العلوم بجامعة امللك
���س��ع��ود ج���اه���دة خل��دم��ة ط�لاب��ه��ا
وخ��ري��ج��ي��ه��ا ب�����ص��ن��اع��ة ال��ف��ر���ص
و�إتاحتها لهم للم�شاركة يف خدمة
وتطوير املجتمع عرب توقيع مذكرات
تفاهم مع ه��ذه اجلهات املخت�صة
للتدريب.
ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف

فقد و�ضعت الكلية �أي�ضاً عدداً من
اخلطط امل�ستقبلية قيد الدرا�سة
والتوقيع ومنها:
 اتفاقية تدريب ميداين بني كليةالعلوم وامل�ؤ�س�سة العامة للحبوب،
وجار العمل لتوقيعها.
 اتفاقية ت��دري��ب م��ي��داين بنيالكلية و�شركة ت�لاد ،وج��ار العمل
لتوقيعها.
 اتفاقية تعاون مع مدينة امللكعبدالعزيز للعلوم والتقنية ،حتت
الإجراء للتوقيع.
 ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع جمعية«�إن�سان» ،يف انتظار توقيعها.
 م���ذك���رة ت��ك��ام��ل ب�ي�ن الكليةوالهيئة ال�سعودية للف�ضاء ،وجار
العمل لتوقيعها.

أخبار
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التعليم

آلية الدراسة
في الفصل الدراسي الثاني
�أو�ضحت وزارة التعليم �آلية الدرا�سة
للف�صل الدرا�سي الثاين يف التعليم
العام واجلامعي والتدريب التقني،
وقالت بهذا اخل�صو�ص �إنه وحر�صاً
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة  -حفظها
اهلل  -على �سالمة �أبنائها وبناتها
من الطالب والطالبات ،وحمايتهم
م���ن خم��اط��ر ت��ع � ّر���ض��ه��م ل�ل�إ���ص��اب��ة
بفريو�س كورونا ،وت�أكيداً على �ضمان
ا�ستمرار رحلتهم التعليمية خالل
الف�صل الدرا�سي الثاين رغم ظروف
اجلائحة ،فقد تقرر ما يلي:
 ا�ستمرار الدرا�سة عن بُعد جلميع مراحل التعليم العام حتى نهايةالأ�سبوع العا�شر من الف�صل الدرا�سي الثاين 1442هـ؛ وفق الآلية
املعمول بها خالل الف�صل الدرا�سي الأول للمعلمني واملعلمات ،و�أع�ضاء
الهيئة الإدارية يف املدار�س ،ومكاتب التعليم.
 يبد�أ اليوم الدرا�سي عن بُعد للمرحلتني املتو�سطة والثانوية منال�ساعة التا�سعة �صباحاً ،وللمرحلة االبتدائية من ال�ساعة الثالثة
ع�صراً.
 تكون الدرا�سة يف التعليم اجلامعي وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريبالتقني واملهني عن بُعد للمقررات النظرية ،وح�ضورياً للمقررات
العملية والتدريبية ،وفقاً ل�صالحيات اجلهات واملجال�س املعنية ،مع
اتخاذ جميع االح�ترازات والربوتوكوالت ال�صحية املُبلغة من وزارة
ال�صحة .و�أكدت وزارة التعليم على ثقتها باملعلمني واملعلمات و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملدربني يف اجلامعات والتدريب التقني يف ا�ستمرار
�إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بُعد بكفاءة ،كما ت�شيد بدور
الأ�سرة و�أولياء الأمور يف موا�صلة متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد
لأبنائهم ،و�أن هذه الرحلة ال ميكن �أن تنجح بدون تعاونهم وم�شاركتهم،
مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة واملتدربني بف�صل درا�سي حافل
بالنجاح والتف ّوق ،وال�صحة وال�سالمة للجميع.

�أو�ضح اكتمال اال�ستعدادات للف�صل الدرا�سي الثاين

د .السديري يؤكد استمرار
تطوير «التعليم عن بعد» لتجويد
المخرجات
�أك���د م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي���ر التعليم
للجامعات والبحث واالبتكار د .حممد
ب��ن �أح��م��د ال�سديري �أن اجلامعات
ال�سعودية قد �أكملت جاهزيتها لبدء
الف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين م��ن العام
اجلامعي 1442هـ ،وذل��ك يف �ضوء
توجيهات القيادة الر�شيدة �-أيدها
اهلل -باتخاذ كافة التدابري والإجراءات
االح��ت�رازي����ة ال��ت��ي ت�����ض��م��ن �سالمة
من�سوبي التعليم من طالب وطالبات
و�أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداري�ي�ن من
تداعيات فريو�س كورونا .وقال معاليه�« :إنه وفقاً للتوجيهات ال�صادرة
بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن الدرا�سة يف التعليم اجلامعي وامل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني �ستكون عن بُعد للمقررات النظرية ،وح�ضور ًّيا
للمقررات العملية والتدريبية ،وف ًقا ل�صالحيات اجلهات واملجال�س
املعنية ،مع اتخاذ جميع االح�ترازات والربوتوكوالت ال�صحية املبلَّغة
من وزارة ال�صحة» .و�أ�ضاف �أن ا�ستكمال اال�ستعدادات ي�أتي يف ظل
عام درا�سي ا�ستثنائي ت�شهده اململكة مع بقية دول العامل ب�سبب جائحة
كورونا ،حيث عملت وزارة التعليم وم�ؤ�س�ساتها التعليمية وفق ر�ؤية
وا�ضحة م�ستفيد ًة من كل اخليارات املمكنة ،والبُنى التحتية التقنية
املتوفرة ،واملوارد الب�شرية امل�ؤهلة التي �سخرتها لتطوير قدراتها ،ومنها
دعم عمليات البحث واالبتكار لعام  ،2020وبناء الهوية البحثية لـ26
جامعة ،والتمويل البحثي بـ 517مليوناً ،ما جعل اململكة الأوىل عربياً
يف دعم �أبحاث كورونا� ،إ�ضاف ًة �إىل �إطالق  12من�صة �إلكرتونية ،وتعزيز
التوا�صل وال�شراكة الداعمة ،مما انعك�س على تطوير هذه اجلامعات
للكثري من اجلوانب التي تدعم التعليم عن بُعد واجلاهزية ب�شكل عام.
ونوه معاليه بالدعم ال�سخي من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني -حفظهما اهلل -والذي م ّكن اجلامعات ال�سعودية من
ت�سجيل ق�ص�ص جناح يف التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد ،متجاوز ًة
كافة التحديات ،ومعلن ًة عن جناح التجربة ال�سعودية كواحدة من بني
�أف�ضل التجارب العاملية خالل جائحة كورونا.
و�أ�شار �إىل �أن اجلامعات ر ّكزت يف خطتها للف�صل الدرا�سي الثاين
على تعزيز �أدواره���ا يف التطوير امل�ستمر يف الأ�ساليب التعليمية
لتح�سني خمرجات التعليم ،وكفاءة الإنفاق ،وتنمية االقت�صاد الرقمي؛
ل�ضمان املواءمة بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل ،و�إيجاد
توجهات حديثة ومبتكرة يف التعليم ،بالإ�ضافة لنجاحها يف تطوير
االختبارات ،من خالل �أ�ساليب و�أدوات متنوعة �سواء ح�ضورياً �أو عن
بُعد� ،أو الدمج بني اجلانبني مع الفرق يف احل�ضور وعن بُعد بح�سب
النظري والتعليمي ووفق �أح��دث التقنيات ،كذلك للتطوير امل�ستمر
للبنية التحتية املتطورة للتعليم عن بُعد.
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التقى مديري التعليم و�أكد �أهمية البداية اجلادة واملنتظمة ..د� .آل ال�شيخ:

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

عقد معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ الأ�سبوع املا�ضي،
ل��ق��ا ًء ع��ن بُ��ع��د م��ع م��دي��ري التعليم
مبناطق وحمافظات اململكة؛ ملتابعة
�آخ���ر اال���س��ت��ع��دادات وامل�ستجدات
النطالقة الف�صل الدرا�سي الثاين عن
بُعد ،و�ضمان بداية ج��ادة ومنتظمة
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات؛ وف���ق ماهو
خمطط له.
و�أكد د� .آل ال�شيخ خالل اللقاء على
�أهمية رفع اجلاهزية لعمليات التعليم
ع��ن بُ��ع��د خ�لال الف�صل ال��درا���س��ي
الثاين ،وتعزيز نواجت التعلّم ،و�إعادة
توزيع اخلطة الدرا�سية مبا ي�ضمن
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى امل���ه���ارات وامل��ع��ارف
الأ�سا�سية.
وح��ث ال��وزي��ر �آل ال�شيخ مديري
التعليم على ا�ستكمال جهودهم ل�ضمان
�سري الدرا�سة يف من�صة مدر�ستي،
والت�أكيد على متابعة الطالب الذين

مل يتمكنوا من دخول املن�صة ،و�أهمية
زيارتهم للمدر�سة ب�شكل �أ�سبوعي
ال�ستالم وت�سليم الواجبات� ،إ�ضافة �إىل
الت�أكيد على �إدارات املدار�س بالتوا�صل
مع �أولياء الأمور وتقدمي الدعم لهم،
موجهاً معاليه ر�سالة ملديري التعليم
م��ن �أن اجلميع يف خدمة الطالب
والطالبة ،ونحن م�ست�أمنون من ويل
الأمر -حفظه اهلل -لتحقيق ذلك.

ون��وه وزي��ر التعليم بتكامل العمل
داخ��ل منظومة التعليم ،وا�ستيعاب
املرحلة من قبل الطواقم التعليمية
دون ا�ستثناء ،م�ؤكداً على اال�ستمرار
يف قيا�س م�ؤ�شرات نواجت التعلّم ،من
خالل �إج��راء االختبارات الأ�سبوعية
من قبل املعلمني ومتابعتها ،والت�أكيد
على مكاتب التعليم ب�إجراء اختبارات
كل �أ�سبوعني ،كذلك حث املعلمني على

اال�ستفادة من الربامج والتطبيقات
والإث��راءات التعليمية ،والرتكيز على
الأن�شطة القرائية والكتابية واخلط
العربي يف جميع املقررات الدرا�سية.
ودعا وزير التعليم �إىل تعزيز التكامل
بني املواد الدرا�سية مبعدل « ١٠دقائق
يف ال�صفوف العليا و ٥دق��ائ��ق يف
ال�صفوف الأولية» ،حيث يتم تخ�صي�ص
ح�صتني درا�سيتني من ح�ص�ص «لغتي»
للفهم القرائي ،ي�ستعر�ض فيهما املعلم
مع طالبه ن�صاً �أدب��ي�اً �أو معلوماتياً
ب�شكل �أ�سبوعي؛ لتنمية ورفع م�ستوى
الفهم القرائي للطلبة ،وتدعيم ذلك
بالت�أكيد على املعلمني وامل�شرفني
حل�ضور ال����دورات التدريبية التي
�سيقدمها املعهد الوطني للتطوير
املهني التعليمي ،خا�صة املتعلق منها
بتنمية امل��ه��ارات التدري�سية للفهم
القرائي ملعلمي اللغة العربية ومعلمي
املقررات الأخرى.

«التمويل المؤسسي» يدعم جهود إنتاج
لقاح ضد فيروس كورونا
�ساهم برنامج «التمويل امل�ؤ�س�سي»
ال���ذي ا�ستحدثته وزارة التعليم
ل��دع��م ال��ت��وج��ه��ات الإ�سرتاتيجية
واال�ستجابة لالحتياجات الوطنية،
يف دعم فريق بحثي �سعودي بجامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل؛ لإنهاء
مرحلة ال��درا���س��ات قبل ال�سريرية
ون�شر البحث للقاح �ضد فريو�س
ك��ورون��ا بقيادة د� .إمي��ان املن�صور،
و�ستبد�أ التجارب ال�سريرية بعد �أخذ
املوافقات الالزمة.
وطور الفريق البحثي لقاح �سار�س
 كوف  ،2 -امل�سبب لكوفيد،-19با�ستخدام تقنية لقاحات احلم�ض
النووي لقدرتها على حتفيز املناعة
اخللطية واخللوية ،وكذلك �سهولة
نقلها وت��خ��زي��ن��ه��ا ،وا���س��ت��ق��راره��ا

ال��ع��ايل� ،إذ ال يتطلب نقلها حتت
درجة حرارة منخف�ضة جداً.
و�أ���ش��ار الفريق البحثي ال��ذي مت
دع��م بحثه م��ن وزارة التعليم على
�صنع بت�سل�سل جيني
اللقاح �إىل �أنه ُ
حم�سن للربوتني ال�شوكي  Sللفريو�س

برتكيبات خمتلفة ،حيث يتم �إعطاء
اللقاح للج�سم لن�سخ وبناء بروتني
 Sداخ����ل اخل�ل�اي���ا ،وال����ذي ب���دوره
يحفز اجل�سم لإنتاج مناعة خا�صة
بامل�ست�ضد  ،Sكما �أظهرت الدرا�سة
ق��ب��ل ال�����س��ري��ري��ة �إن���ت���اج الأج�����س��ام

امل�ضادة والأج�سام امل�ضادة املحييدة
�ضد امل�ست�ضد � ،Sإ�ضافة �إىل �إنتاج
ال�سيتوكني كم�ؤ�شر للمناعة اخللوية.
وت ��أت��ي ه��ذه ال��درا���س��ة �ضمن خطة
�إ�سرتاتيجية قامت وزارة التعليم
بتفعيلها ب��دع��م ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
حفظها اهلل -ومبتابعة واهتماممن معايل وزي��ر التعليم وتوجيهاته
امل�ستمرة من خالل برنامج التمويل
امل�ؤ�س�سي ال��ذي ا�ستحدثته ال��وزارة
منذ ب��داي��ة جائحة ك��ورون��ا لدعم
ال��ت��وج��ه��ات الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة وتلبي ًة
لالحتياجات الوطنية للم�ساهمة يف
احلد من اجلائحة وت�أثرياتها على
املجتمع والإن�سان ب�شكل عام ،وي�أتي
ذلك انعكا�ساً لتوجهات ال��وزارة يف
دعم اجلامعات خلدمة املجتمع.

برنامج مهني في «التجميل»
بجامعة األميرة نورة
�أطلقت عمادة خدمة املجتمع
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر يف ج��ام��ع��ة
الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن،
برناجما تدريبيا مهنيا يف جمال
ال��ت��ج��م��ي��ل ب��ال�����ش��راك��ة م��ع �شركة
عاملية يف قطاع منتجات وخدمات
التجميل.
وي����ق����وم ال��ب�رن����ام����ج ب��ت��دري��ب
ال��ف��ت��ي��ات وت ��أه��ي��ل��ه��ن ك��خ��ب�يرات
جتميل� ،ضمن متكينهن يف املجال

املهني ،ودعمهن يف �إن�شاء وتطوير
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة ال�����ص��غ�يرة
واملتو�سطة ،ومنحهن فر�صة �إعادة
ر�سم م�سريتهن املهنية وا�ستلهام
ال���ف���ر����ص م����ن خ��ل��ال ال��ت��ع��ل��ي��م
والتدريب .ويت�ضمن الربنامج الذي
ي�ستمر الت�سجيل فيه �إلكرتونيا،
ث��م��اين وح���دات تدريبية �شاملة،
ب�صيغة منهجية منظمة ملدة �ستة
�أ���ش��ه��ر ،وذل��ك مبقر ال��ت��دري��ب يف

ع��م��ادة خ��دم��ة املجتمع والتعليم
امل�ستمر ،والتدريب امليداين ملدة
���ش��ه��ر يف ال�����ص��ال��ون��ات امل��ح��ل��ي��ة.
وتُق�سم الدورة �إىل «� »400ساعة
من الدرو�س النظرية والتطبيقية،
بالإ�ضافة �إىل «� »112ساعة من
ال��ت��دري��ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي الك��ت�����س��اب
�أف�ضل اخلربات يف هذا املجال.
وق��ال��ت عميدة خ��دم��ة املجتمع
والتعليم امل�ستمر الدكتورة لطيفة

بنت حمد �آل فريان� ،إنه انطالقاً
من دور العمادة لتمكني املر�أة وزيادة
م�ساهمتها يف �سوق العمل ،عملت
على ا�ستحداث الربنامج بالتعاون
م���ع ���ش��رك��ة ع��امل��ي��ة متخ�ص�صة
مب��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ال��ت��ج��م��ي��ل؛
بهدف �إك�ساب املتدربات املهارات
الالزمة لوظائف امل�ستقبل ،ورفع
ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل
من � 22%إىل .30%
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تعود لـ� 250ألف عام وتعد مر�آة العامل القدمي يف جزيرة العرب

أجمل  4مواقع أثرية في العال يمكن زيارتها

حتت�ضن مدينة العال� ،شمال غرب
اململكة العربية ال�سعودية ،تراثاً يعود
لآالف ال�سنني ،ورمبا مل ي�سنح للكثري
من ال�سعوديني فر�صة التعرف على
معامل املدينة البارزة ،ولكن مت �إعادة
افتتاحها م�ؤخراً �أمام جميع الزوار،
يف �أكتوبر /ت�شرين الأول ،2020
وذلك بح�سب بيان �صادر عن الهيئة
امللكية ملحافظة ال��ع�لا .وه��ن��اك 4
مواقع تراثية رئي�سية ين�صح الزوار
وال�سياح بزيارتها:
 م��وق��ع احل��ج��ر الأث�����ري :وه��و�أول م��وق��ع ���س��ع��ودي ي��دخ��ل �ضمن
قائمة ال�تراث العاملي عام ،2008
حيث ي�ضم مقابر �أثرية حمفوظة

وواجهات مزخرفة تعود من القرن
الأول قبل امليالد �إىل القرن الأول
امليالدي ،وبح�سب موقع «اليون�سكو»،
يحتوي امل��وق��ع الأث���ري �أي�ضاً على
ح��وايل  50نق�شاً من فرتة ما قبل
النبطية وبع�ض ر�سومات الكهوف.
ومبقابره البالغ عددها  111مقربة
�ضخمة ،منها  94م��ق�برة مزينة
بالزخارف ،و�آباره املائية ،يعد مثاالً
على الإجن��ازات املعمارية للأنباط
وخرباتهم الهيدرولوجية.
 دادان :تعترب ال � ُع�لا موطناًل�سل�سلة م��ن امل���واق���ع التاريخية
والأث��ري��ة مثل دادان ،وه��ي تعترب
واحدة من �أكرث املدن تطوراً خالل

الألفية الأوىل قبل امليالد يف �شبه
اجلزيرة العربية.
 جبل عكمة :يعد جبل عكمةواح��داً من �أك�بر املكتبات املفتوحة
يف اململكة ،التي حتتوي على كتابات
ونقو�ش �أثرية ،حيث يحت�ضن نقو�شاً
ور���س��وم �اً ت��ع��ود �إىل احل�����ض��ارت�ين
الدّيدان ّية واللّحيان ّية ،وذلك بح�سب
موقع الهيئة امللكية ملحافظة العال.
 ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة :وبح�سبوزارة ال�سياحة ال�سعودية ،يعود
ت��اري��خ ال��ب��ل��دة ال�تراث��ي��ة ل��ب��داي��ات
الع�صر الإ�سالمي .وتعد واحدة من
ثالث مدن �إ�سالمية ما تزال باقية
مب�ساجدها ،ومنازلها ،و�أ�سواقها،

و�أ�سوارها ،وقد تعاقب �أهايل العال
على بناء هذه البلدة وال�سكن فيها
ال بعد جيل ،حتى هجرت متاماً
جي ً
من ال�سكان ،قبل حوايل  40عاماً.
وبعيداً عن زيارة املواقع الرتاثية،
�سي�سنح ل��ل��زوار فر�صة اال�ستمتاع
بالطبيعة ال�صحراوية� ،إ�ضافة �إىل
ر�ؤي���ة احلفر الربكانية ع��ن طريق
ا�ستقالل طائرة خفيفة.
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ال��ه��ي��ئ��ة امللكية
ملحافظة ال��ع�لا� ،سيعود مهرجان
�شتاء طنطورة يف مدينة العال مرة
�أخرى ،كعامل جذب دائم ،و�ستغطي
املرايا م�ساحة � 10آالف مرت مربع،
لتعك�س املناظر الطبيعية املحيطة.

وفق ًا لتوقعات علماء �آثار �سعوديني ونتائج فرق بحثية عاملة يف املنطقة

«نجران» أكبر متحف مفتوح
للنقوش الصخرية في العالم!

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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تحليالت البيانات الكبيرة للسحب
ت�أليفKai Hwag, Min Chen :
ترجمة :د� .أمي��ن عبدالعزيز التميم ،د .عمرو
حممود طلبة
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ال �شك �أن تقنيات احلا�سب الآيل واملعلومات قد
�شهدت خالل العقد املا�ضي تطو ًرا �سري ًعا ،ودخلت
ال��ب��ي��ان��ات الكبرية
الآن ع�����ص��ر حت��ل��ي��ل
واحلو�سبة الإدراك��ي��ة،
وذل��������ك م�����ن خ�ل�ال
اال���س��ت��خ��دام وا���س��ع
االن��ت�����ش��ار للهواتف
املحمولة ،واحلو�سبة
ال�����������س�����ح�����اب�����ي�����ة
والتخزين ،والذكاء
اال����ص���ط���ن���اع���ي،
وت����ط����ب����ي����ق����ات
احل�����ا������س�����ب�����ات
امل��و�� َّ�س��ع��ة فائقة
ال�����������س�����رع�����ة،
وانت�شار من�صات
�إنرتنت الأ�شياء
ع����ل����ى ن���ط���اق
وا�سع.
ت�ستعر�ض ف�صول هذا الكتاب
«حتليالت البيانات الكبرية لل�سحب و�إنرتنت الأ�شياء
واحلو�سبة الإدراكية
» علم البيانات ،و�أدوار ال�سحب ،و�أجهزة �إنرتنت
الأ���ش��ي��اء ،و �أُ ُط���ر العمل للبيانات الكبرية ،ومبادئ
وخوارزميات تعلُّم الآلة ،وحتليالت البيانات ،والتعلُّم
العميق يف تطبيقات البيانات الكبرية ،وحتليالت
البيانات الكبرية لتعلُّم الآل��ة يف الرعاية ال�صحية،
والتعلُّم العميق يف التطبيقات الإدراك��ي��ة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي.
وي��ع��د ه��ذا الكتاب مرج ًعا قي ًما لأع�����ض��اء هيئة
التدري�س وطالب املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا
والباحثني يف جماالت هند�سة وعلوم احلا�سب ا�آيل
وك��ذل��ك يف جم��االت تخزين البيانات والتعامل مع
�إنرتنت الأ�شياء.

طريق الخروج من فخ الرقمنة
ت�أليفBodo Wiegand :
املرتجم :ب�شري عبداملجيد �صالح
النا�شر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ن�شر الباحث وامل�صور ال�سعودي،
م��ه��دي ال�����س��ل��ي��م��ي ،جم��م��وع��ة من
ال�صور النادرة والفريدة عن نقو�ش
جنران ال�صخرية ،التي تقع جنوب
غرب البالد ،و�أكد �أن منطقة جنران
�أ�صبحت م��ع تعاقب احل�����ض��ارات
عليها ،من �أهم املدن الغنية بالآثار
والنقو�ش التاريخية ،حيث ت�صل �إىل
 100موقع ،و�أظهرت االكت�شافات
الأث����ري����ة الأخ���ي���رة يف امل��ن��ط��ق��ة،
م��ن خ�ل�ال ف���رق ���س��ع��ودي��ة ودول��ي��ة
متخ�ص�صة ،ح�����ض��ارات ت��ع��ود �إىل

الع�صر احلجري.
وبح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية
«وا���س» ،تتجه منطقة جن��ران اليوم
لت�صبح �أكرب متحف مفتوح للنقو�ش
الأثرية ال�صخرية على م�ستوى العامل،
وفقاً لتوقعات علماء �آثار �سعوديني،
ونتائج الفرق البحثية العاملة حالياً
يف املنطقة .وتتميز جنران بوجود
�آث���ار وم��واق��ع هامة تعود للفرتات
البيزنطية والأم���وي���ة والعبا�سية،
وجميعها ت�ؤكد �أن املنطقة كانت ذات
موقع جتاري وزراعي مهمني.

وك�شفت الأع��م��ال الأث��ري��ة ،التي
مت��ت يف منطقة جن����ران ،العديد
من مواقع النقو�ش العربية القدمية
والإ���س�لام��ي��ة ،كما �سجلت �أعمال
البعثة ال�سعودية اليابانية ،خالل
ع���ام  ،2002ح����وايل  90نق�شاً
�صخرياً ،يتوزع بني مواقع حمى،
والعري�سة ،واخل�شيبة ،وغريها.
وي�ب�رز يف منطقة جن���ران موقع
«ح��م��ى الأث���ري���ة» ك���أك�بر م�ساحة
للنقو�ش ال�����ص��خ��ري��ة يف اململكة،
وال��ت��ي تعد ���ش��اه��داً تاريخياً على

حماوالت الإن�سان لكتابة الأبجدية،
بح�سب «وا���س» .ورغم �أن حتديات
الت�صوير ك��ث�يرة� ،إال �أن ال�سليمي
يع�شق املغامرة واالكت�شاف ،بغية
�إبراز معامل البالد من خالل عد�سة
ك��ام�يرت��ه ،ولفتت ال�صور �إع��ج��اب
العديد من الأ�شخا�ص ،خا�صة �أن
التعليقات كانت �إيجابية وت�شجع
ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ال�تراث والآث����ار،
وال��ي��وم ،ي�أمل ال�سليمي �أن ت�صبح
جنران من �أكرب املناطق ال�سياحية
يف اململكة ومنطقة اخلليج العربي.

ك�شفت جمموعة م��ن الباحثني
م�ؤخراً عن هيكل �صخري �ضخم يف
منطقة اجلوف ،من املحتمل �أنه كان
يُ�ستخدم كجزء من طقو�س جنائزية،
ون�����ش��ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي الفرن�سي
للبحث العلمي « »CNRSم�ؤخراً،
بياناً عن هياكل �أثرية من ع�صور ما
قبل التاريخ اكت�شفتها جمموعة من
الباحثني الدوليني يف دومة اجلندل
مبنطقة اجلوف ال�سعودية ،بقيادة
الباحثة �أوليفيا مونوز.
وم���ن خ�ل�ال ال��ت ��أري��خ بالكربون
امل�شع ،وجد الباحثون �أن الهيكل بُني
منذ �أك�ثر من � 7آالف و 500عام
«�أي يف عام  5500قبل امليالد».
وا�ستنتج الباحثون �أن هذا الهيكل

ا�ستُخدم على الأرجح ملمار�سة بع�ض
الطقو�س اجلنائزية والتذكارية.
و���ش��رح��ت م��ون��وز ق��ائ��ل� ًة �أن اجت��اه
الهيكل ،ال��ذي يتما�شى مع �شروق
ال�شم�س وغروبها يف ف�صل ال�شتاء،
ووجود بقايا ب�شرية يف داخله مبثابة
م�ؤ�شر �إىل وظيفته اجلنائزية.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،يُ�شري طابعه
التذكاري ومدة ا�ستخدامه الطويلة،
وال��ت��ي ا�ستمرت لأل��ف��ي ع��ام على
الأق�����ل� ،إىل �أن����ه ك���ان ع��ب��ارة عن
مكان لإحياء الأن�شطة االجتماعية،
وال��ط��ق��و���س� ،إ���ض��اف��ة لكونه ركيزة
للذاكرة االجتماعية وبناء الهوية.
و�أظ���ه���رت م�لاح��ظ��ات الباحثني
�أي�ضاً �أنه مت تو�سيع الهيكل ال�صخري

مرتني على الأقل �أثناء ا�ستخدامه،
وجن��ت فقط �أث��ار قليلة من �ش�أنها
�أن توفر معلومات �أك�ثر ع��ن منط
حياة وتنظيم الأف���راد الذين قاموا
ببناء املعلم ،ولكن البيانات املتاحة
ت�شري �إىل �أن��ه��م رمب��ا ك��ان��وا عبارة
عن جمموعات �صغرية من الرعاة
ال��رح��ال��ة ال���ذي���ن ���ش��غ��ل��وا املنطقة
بانتظام .وبف�ضل اال�ستطالعات التي
قام بها �أوائل علماء الآثار يف اململكة،
و���ص��ور الأق���م���ار ال�صناعية التي
تمُ كن من الك�شف عن هذه الهياكل
بوا�سطة ج��ه��از ح��ا���س��وب ب�سيط،
�أ�صبح الباحثون على علم بتواجد
العديد من املعامل الأثرية ال�صخرية
يف ال�سعودية ،وفقاً ملا ذكرته مونوز.

و�أ�ضافت الباحثة �أنه ميكن العثور
على هياكل م�شابهة ل��ه��ذا املعلم
يف البلدان املجاورة يف ال�سعودية،
وهي تدل على �أن «ال�سكان الذين
���ش��ي��دوه��ا ت��وا���ص��ل��وا وت��ن��ق��ل��وا عرب
م�ساحة �شا�سعة ل��ل��غ��اي��ة ،و�أن��ه��م
يت�شاركون بالت�أكيد بع�ض القيم
والأعراف الثقافية».
وك��ان��ت منطقة اجل���وف حم��ور
تركيز مهمة �أثرية �إيطالية ،وفرن�سية،
و�سعودية بني عامي  2010و،2017
وكانت املهمة مبثابة جزء من تعاون
مع وزارة الثقافة ال�سعودية ،وفقاً
مل��ون��وز ،واكتُ�شف الهيكل يف عام
 ،2014ثم خ�ضع لأعمال تنقيبية
بني عامي  2014و.2016

اكتشاف هيكل صخري بالجوف يحتضن بقايا بشرية

ُر ِ
����ي يف ترجمة
وع� َ
ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��د ّق��ة
ال���ع���ل���م��� ّي���ة يف ن��ق��ل
امل���������ص����ط����ل����ح����ات
وال��و���ض��وح يف �شرح
الأفكار.
وي��ن��ظ��ر ال��ك��ت��اب
�إىل �أن املناف�سة
يف ع�����ص��ر ال��ث��ورة
ال�صناعية الرابعة
هي القوة الدافعة
جت�����اه الإب�������داع
والتطور� ،إ�ضاف ًة
لكونها املح ّرك
ال�����رئ�����ي�����������س
لل�شركات ،كما
هو احلال يف ٍ
بلد مثل
�أملانيا حيث الأجور املرتفعة ،لل�صمود يف مواجهة
االقت�صاد العاملي املت�شابك واملرتابط.
ويو�ضح الكتاب �أهمية وكيفية �سلوك طريق التحول
أمان للو�صول �إىل ال�شركة الرقمية ولتحقيق
الرقمي ب� ٍ
اال�ستفادة الق�صوى.
كما يوفر الكتاب مقدمة �شاملة للم�شاكل النابعة
عن عملية التحول الرقمي ،مبا يف ذلك ما يكتفها من
حتديات وخماطر.
وي�صطحب الكتاب القارئ خطوة خطوة �إىل طريق
الثورة ال�صناعية الرابعة ،وهو ما ي�ؤكد تلك املقولة
القدمية ،والتي قد ت�صبح قري ًبا م�ألوفة �أكرث من �أي
وقت م�ضى� ،أال وهي :الطريق هو الهدف.
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�شغوف 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
ال ي�����زال ف��ي�����ص��ل ب���ن ���س��ل��م��ان
ال�سبيعي ،ط��ال��ب�اً بكلية ال��ع��ل��وم،
ق�سم الكيمياء ،امل�ستوى الثامن،
وهو طالب متفوق وخلوق و�شغوف
بالعملية البحثية ،وق��د ا�ستطاع
بتوفيق اهلل �أوالً ثم بف�ضل قدراته
ومهاراته و�شغفه العلمي والبحثي
وب����دع����م م����ن حم��ي��ط��ه ال��ع��ائ��ل��ي
و�أ���س��ات��ذت��ه وب��ال��ت��ع��اون م��ع كر�سي
املهند�س ع��ب��داهلل بق�شان لإع��ادة
ت�أهيل الأ�سنان والفم ،من حتقيق
�إجن����از علمي ي�سجل با�سمه يف
���ص��ف��ح��ات الإجن�������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة،
ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن ت��ط��وي��ر م���واد
�أولية و�أ�سا�سية يف �صنع ح�شوات
الأ���س��ن��ان ،ون�شر ورق��ة علمية يف
جملة علمية عاملية ذات معامل
ت�أثري مرتفع..
 يف البداية حدثنا عن بحثكالعلمي؟
اهتم البحث بتطوير �إحدى �أهم
املواد الأولية والأ�سا�سية املعروفة
حالياً يف �صنع ح�شوات الأ�سنان
الراتنجية واملعروفة اخت�صارا بـ
«»BisGMA؛ هذه امل��ادة متتلك
خ���وا����ص م��رغ��وب��ة ج�����داً ،ول��ك��ن

ل��زوج��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة تعيق �إ���ض��اف��ة
الكمية الكافية من امل��واد املقوية
للح�شوة مثل ال�سليكا.
قمنا يف ه��ذا البحث بتطوير
هذه املادة �إىل م�شتق �أقل لزوجة،
وذلك با�ستبدال �إحدى جمموعات
الهيدروك�سيل بذرة الكلور «mCl-
 ،»BisGMAوم��ن ثم مت درا�سة
خ��وا���ص��ه��ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ب��ال��ط��رق
التحليلية امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��الإ���ض��اف��ة
للخوا�ص االن�سيابية واللزوجة.
كما مت تقييم �إمكانية ا�ستخدامها
كبديل للمركب الأ�سا�سي.
وم��ن خ�لال النتائج املتح�صل
عليها نتوقع �أن يكون لهذه املادة
�أه��م��ي��ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل و�أن حتل
م�شكلة ال��ل��زوج��ة العالية للمادة
الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إىل حت�سني
خوا�ص احل�شوة ،والبحث م��ازال
م�ستمراً ونتوقع نتائج ثمينة �إن
�شاء اهلل.
 حدثنا عن ن�شر الدرا�سة يفجملة عاملية؟
وهلل احلمد واملنة ،بعد االنتهاء
من جميع االختبارات والدرا�سات
ع��ل��ى امل�����ادة امل��ح�����ض��رة ،مت رف��ع
الدرا�سة �إىل جملة «Materials

 »MDPIذات م��ع��ام��ل ال��ت ��أث�ير
 ،73.05وذل������ك خ��ل��ال ���ش��ه��ر
دي�سمرب م��ن ال��ع��ام 2020م ومت
ن�شرها خالل �شهر يناير من العام
2021م.
 ما اجلهة التي �أ�شرفت علىه��ذا البحث وت��ع��اون��ت لن�شره يف
جملة علمية؟
مت ه����ذا ال��ب��ح��ث يف ك��ر���س��ي
�أبحاث املهند�س عبداهلل بق�شان
لإع��ادة ت�أهيل الأ�سنان والفم يف
كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك
���س��ع��ود ،حت��ت �إ����ش���راف ال��دك��ت��ور
«ع��ل��ي ال��راح��ل��ة» امل�����ش��رف على
امل��رك��ز ،وال��دك��ت��ور «عبدالبا�سط
العديني» امل�شرف على البحث،

حيث مت الرتحيب بي من قبل
الباحثني يف كر�سي الأبحاث
ب��ح��ف��اوة ،ك��م��ا ح��ر���ص��وا على
ت�شجيعي ومعاونتي وتوجيهي
بال�شكل الالزم الذي �ساهم
يف تطوير مهارتي يف قراءة
الأبحاث العلمية وت�صميم
التجارب املعملية.
 م��ا دور اجل��ام��ع��ة يفذلك؟
ي��ك��م��ن دور اجل��ام��ع��ة
يف دع�������م وت�������ش���ج���ي���ع
امل�����ش��ارك��ات ال��ط�لاب��ي��ة
يف ال�ب�رام���ج البحثية
والعلمية مم��ا ي�ساهم
وب�ل�ا ���ش��ك يف تطوير
م�����ع�����ارف وق�������درات
ال��ط��ل��ب��ة والإ����س���ه���ام
يف مواكبتهم ل�سوق
العمل وطلبة الدول
املتقدمة بحث ًيا.
 ه��ل تنوي العمل يف م�شاريعبحثية �أخرى؟
ب�لا ���ش��ك ،ح��ي��ث �إين �شغوف
ج��� ًدا بالعملية البحثية ال�سيما
�إتقان املهارات املعملية ،وحت�ضري
وت�شخي�ص املواد املختلفة.

ط������م������وح������ك يف
امل�ستقبل؟
�أط����م����ح ب���ع���ون اهلل لإك���م���ال
الدرا�سات العليا وامل�شاركة يف عدة
م�شاريع بحثية خمتلفة وتطوير

مهاراتي ال�لازم��ة للعمل ب ��إذن
اهلل ك��ب��اح��ث يف �أح��د
امل���راك���ز �أو امل��ع��اه��د
البحثية يف اململكة ذات
العالقة بعلم الكيمياء.
 كيف تق�ضي وقتكبالعادة؟
�أق�����ض��ي وق���ت���ي ع����اد ًة
م��ا ب�ين العمل يف املعمل
حت��ت �إ����ش���راف �أ���س��ات��ذت��ي
الباحثني� ،أو قراءة الأبحاث
والأوراق العلمية ،وامل�شاركة
يف �إقامة الأن�شطة الطالبية
ومنها يف نادي النانو مبعهد
امللك عبداهلل لتقنية النانو،
ومبادرة «كيم» الطالبية التابعة
لربنامج ال�شراكة الطالبية.
 مب�����اذا ت��ن�����ص��ح زم�لائ��كالطلبة؟
�أن�������ص���ح زم��ل�ائ����ي ال���ط�ل�اب
والطالبات باال�ستفادة من �أوقات
فراغهم بتطوير قدراتهم ومعارفهم
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وذل����ك ب��امل�����ش��ارك��ة يف
الربامج العلمية والبحثية ،ال�سيما
امل�����ش��ارك��ة يف الأن�����ش��ط��ة الطالبية
املتنوعة وال��ت��ي ت�سهم يف تطوير
مهاراتهم القيادية واملهنية.
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عبدالرزاق :ألجل العلم أتينا إلى هنا
والبد أن نهتم لذلك أكثر

نور الدين عبدالرزاق
نيجريي
كلية الآداب
ق�سم اللغة العربية
ماج�ستري

نور الدين عبدالرزاق ،طالب
نيجريي متفوق وطموح ،يعرف
�أهدافه وي�سعى بجد لتحقيقها،
�سبقه �أخ���وه للدرا�سة يف هذه
اجلامعة العريقة و�أكمل درا�ساته
العليا حتى ح�صل على درج��ة
ال��دك��ت��وراه يف علم الل�سانيات،
و�ضيفنا اليوم ي�سري على خطى
�أخيه..
 يف البداية حدثنا عن ق�صةان�ضمامك جلامعة امللك �سعود؟
ت��ع��د ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
متطورة ج��دا من ناحية البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة وق����درات
�أع�ضاء هيئة التدري�س وكذلك
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة والبحثية،
وق���د ���س��ب��ق��ن��ي �أح����د �أ���ش��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
�أر�شدين لالن�ضمام �إليها.
 ماذا در�س �شقيقك؟ح�صل على دبلوم من معهد
اللغويات ثم بكالوري�س ودكتوراه
يف الل�سانيات.
 وماذا و�أين يعمل الآن؟ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا حم��ا���ض��راً يف

اجلامعة الإ�سالمية بالنيجر.
 ما �سبب اختيارك لدرا�سةاللغة العربية؟
رغ��ب��ت��ي يف درا�����س����ة ال��ل��غ��ة
العربية والتخ�ص�ص بها قدمية
وم��ت��أ���ص��ل��ة ،لأن اللغة العربية
تخدم الدين الإ�سالمي وهي لغة
القر�آن الكرمي ،ويف بلدي نحتاج
�إىل تعلم الدرا�سات الإ�سالمية،
والدرا�سات الإ�سالمية ال ميكن
تعلمها �إال عرب اللغة العربية،
ف�ل�ا ب���د م���ن ت��ع��ل��م��ه��ا وف��ه��م��ه��ا
و�إتقانها حتدثاً وكتابة.
 -ما طموحك بعد التخرج؟

�أ����س���ع���ى لإك����م����ال م�����ش��واري
الدرا�سي والتعليمي حتى نهايته
يف نف�س هذه اجلامعة مب�شيئة
اهلل ،ون��ي��ل ���ش��ه��ادة املاج�سيرت
والدكتوراه.
 كونك تتعلم اللغة العربيةم��ا ن�سبة مم��ن يتحدثون اللغة
الغربية يف بلدك؟
ك���ث�ي�ر ج������دا ،ح���ي���ث ت��ت��وف��ر
م��دار���س اللغة العربية ومراكز
ومعاهد تعليم اللغة العربية.
 وم����اذا ي��ع��رف املجتمع يفبلدك عن العرب؟
ال������ع������امل ال�����ع�����رب�����ي غ�ي�ر

جم��ه��ول ب��ال��ن�����س��ب��ة للمجتمع
يف ب��ل��دي ن��ي��ج�يري��ا ،وك��ذل��ك
لأب��ن��اء ا لأف��ارق��ة ب�صفة عامة،
ح���ي���ث ال����ع��ل�اق����ات واجل������وار
ق��دمي وم�ستمر ع�بر ال��ت��اري��خ،
وهناك تداخل بني املجتمعات
ا لأفريقية والعربية.
 وهل هناك ت�شابة بني ثقافةالعرب وجمتمع نيجرييا؟
يجيب �ضاحكاً :يوجد بع�ض
الت�شابة يف العادات واملظاهر،
وم����ن �أب�����رز الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى �أن
ن�سبة كبرية من الأف��راد يف كال
املجتمعني ي��أك�لان عرب �أيديهم
دون مالعق ،وهم يحبون ذلك.
 ه����ل زرت م���ن���اط���ق غ�يرالريا�ض؟
نعم زرت مكة املكرمة واملدينة
املنورة والق�صيم والدمام.
 م����ع����روف ع����ن ال�����ش��ع��بالنيجريي حبه للريا�ضة ون�سمع
�أن امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج�يري لكرة
القدم حقق م�ستويات متقدمة
وناف�س على ب��ط��والت عاملية..
ماذا عنك؟
�أن���ا ك��ذل��ك مهتم بالريا�ضة
ب�شكل ع��ام وك��رة القدم ب�شكل
خا�ص و�أت��اب��ع �أ�شهر ال��دوري��ات

العاملية ومنها الدوري ال�سعودي
ب�لا �شك ومهتم ب�شكل خا�ص
مبباريات ومناف�سات وبطوالت
و�إجنازات نادي الن�صر.
 ملاذا الن�صر حتديداً؟منذ �أن تعاقد ن��ادي الن�صر
م��ع ال�لاع��ب النيجريي «�أحمد
م��و���س��ى» و�شعبيته يف ب�لادن��ا
و�أف��ري��ق��ي��ا يف من���و وازدي������اد،
و�أ�صبح له جمهور وم�شجعون
كثريون ،وال�شباب يف نيجرييا
مهتمون جداً بالريا�ضة ومتابعة
�أخ��ب��ار جنومهم امل��ح�ترف�ين يف
خمتلف الأندية العاملية ،وعلى
ر�أ�سهم ال�لاع��ب �أح��م��د مو�سى
دون �شك.
 كلمة �أخرية؟�أود �أن �أقول لنف�سي ولإخوتي
وزم�لائ��ي ال��ط�لاب ال��واف��دي��ن:
لأجل العلم �أتينا �إىل هذه الدولة
العزيزة جزاها اهلل خ�يراً على
ما تقدم ،والبد �أن نركز ونهتم
لذلك �أكرث.
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
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مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

الصافي الوافي

درع تكرميي لل�صايف يف حفل (ر�سالة اجلامعة) عام ٢٠٠٥م
لكل �شيء �أ�سا�س ،و�صحيفة ر�سالة اجلامعة
�أ�س�ست على �أ�سا�س متني على يد الدكتور �أ�سعد
عبده عام 1395هـ ،ومن بعده م�شرفون �أكملوا
امل�سرية حتى عام 1404هـ ،حني عاد الدكتور
�ساعد العرابي احلارثي من االبتعاث فانتقلت
�إليه م�س�ؤولية الإ���ش��راف عليها ك���أول م�شرف
متخ�ص�ص يف جمال الإعالم ،ف�أحدث فيها نقلة
نوعية ب��د�أت بتحويلها من ن�صف �شهرية �إىل
�أ�سبوعية ،وم��ن � ٨صفحات �إىل � ١٦صفحة،
و�أدخ��ل الإع�لان التجاري والأل���وان ،وا�ستقطب
�إليها عنا�صر ذات كفاءة وخ�برة مهنية عالية،
فكان لهم �أثر وا�ضح يف تطويرها وحتويلها �إىل
خلية نحل تعج بطالب التخ�ص�ص والإع�ل�ام،
وفتحت �صفحاتها لطالب اجلامعة عموماً.
ومن �أب��رز من مت ا�ستقطابهم يف تلك الفرتة
«�إبراهيم ال�صايف» القادم بحما�س وعزم للعمل،
وهو من العنا�صر التي �ساهمت بفاعلية يف بناء
ال�صحيفة وتطويرها ،وكان له الف�ضل  -بعد اهلل

 يف احلفاظ على توازنها مبعية زمالئه طوالفرتة عمله التي امتدت لربع قرن تقريباً.
وقد بد�أت رحلته مع ال�صحيفة عام ١٤٠٤هـ،
وع��ا���ص��ر خم�سة م��ن م�شرفيها ،وت���وىل فيها
ع��دة مهام يف جم��ال حترير الأخ��ب��ار والتقارير
والتحقيقات ،وت��دري��ب ال��ط�لاب على الكتابة
ال�صحفية ،وكان يعمل يف �صمت وال تكاد ت�سمع
له �صوتاً �أبداً.
متيز «ال�صايف» بجمال اخلط حني كان التحرير
يدوياً ،وكذلك ب�سال�سة ور�صانة الأ�سلوب ،بل
و�ش ّكل مرجعية لطالب التخ�ص�ص يف كل الفنون
ال�صحفية� ،إ�ضافة �إىل خلفيته الثقافية يف جمال
الأدب وال�شعر وما �إىل ذلك ،ف�ض ً
ال عن �إتقانه
للغة الإجنليزية ،وي�شهد له كل من عمل معه
بالتميز ُخلقاً و�سلوكاً وتفانياً؛ ال�سيما الطالب
املتدربون الذين �أثبت بع�ضهم وجوده يف ال�ساحة
ال�صحفية والإع�لام��ي��ة ،و�أ���ص��ب��ح م��ن ال��رم��وز
الالمعة التي يُ�شار �إليها بالبنان.

عقد «تويتر»
كنت �أب��ح��ث ع��ن مو�ضوع مل��ق��ايل ال��ي��وم وفق
قاعدة «وما �أكرث املو�ضوعات حني تعدّ ها ،ولكنها
عند املقاالت قليل» حتى فاج�أين «تويرت» بتهنئتي
ملرور � 10سنوات على ان�ضمامي �إىل ناديه ف�صار
هو املو�ضوع.
قبل «ت��وي�تر» ك��ان الفي�سبوك وال��ب�لاك بريي
وب��ع��ده الآي���ف���ون ،وه���ي جميعاً عنا�صر ث��ورة
�إلكرتونية ،ح�سمت التاريخ ل�صاحلها فح ّولته �إىل
مرحلتني من وجهة نظري اخلا�صة :مرحلة ما
قبل ال�سو�شيل ميديا ،ومرحلة ما بعد ال�سو�شيل
ميديا.
وق��د قيل �سابقاً ك�شعار «ك��ل مواطن خفري»
ولكن مواقع ال�سو�شيل ميديا �أطلقت �شعار �آخر
مفاده «كل مواطن خبري يف كل ق�ضايا ال�ساعة»،
حتى �صارت مقالة واحدة ال تكفي ،فنحن نكتب
ال مبعرثة ،ن�سجل فيها موقفاً
على مدار اليوم جم ً
ونحلّل ونر�صد حتى �صار كل مواطن �إعالمياً

وللإن�صاف نقول �إن «ال�صايف» ك��ان �شديد
الإخال�ص لر�سالة اجلامعة والغرية عليها ،وقد
رف�ض عدة عرو�ض مغرية للعمل خارجها ،حتى
�إن حبه للر�سالة �أن�ساه �أن يبني بيتا يف بلده ،وظل
دائماً قريباً من الطالب والزمالء ،ورهن طلبهم
لن�صيحة �أو راي �أو توجيه �أو م�ساعدة.
و�أذكر �أنه �أجرى عملية جراحية لإزالة ح�صوة
يف الكلى عام  ،١٤١٤وطلب �أن جترى العملية يوم
الأربعاء باعتباره �آخر يوم يف العمل على العدد
الأ�سبوعي ،وي��وم ال�سبت ومن ال�سرير الأبي�ض
واجل��رح مل ي�ستكمل ب��ر�ؤه متاماً اجته �إىل مقر
ال�صحيفة لي�شارك يف و�ضع اللم�سات الأخرية
لعدد ال�صحيفة القادم و�إع��داده للطبع ،وجل�س
لعدة �ساعات يعمل متكئاً يف و�ضع امل�ستلقي كي
ال ي�ؤثر على مو�ضع اجل��رح ،وله ق�ص�ص كثرية
م�شابهة ال تغيب عن ذاكرة زمالئه.
ويف عام 1427هـ غادر ال�صحيفة تاركاً فجوة
يف منظومة العمل ،وح�سرة يف القلوب؛ �إذ خ�سرته
ال�صحيفة واجلامعة ،لكنه انتقل �إىل جامعة امللك
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية حيث �ساهم
يف �إن�����ش��اء �صحيفة «نب�ض اجل��ام��ع��ة» كواجهة
�إعالمية جلامعة �صحية متخ�ص�صة.
يف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي و�صلتني منه ر�سالة
خمت�صرة يقول فيها «�أنا يف طريقي �إىل املطار
ن�ستودعك اهلل ال��ذي ال ت�ضيع ودائ��ع��ه» وكانت
ر�سالة �صادمة تركت يف نف�سي �شعوراً باحلزن
وودت لو �أنها و�صلتني قبل ذلك لكي �أودعه ،وقد
�أعادتني ه��ذه الر�سالة �إىل �سنني خلت حافلة
بالذكريات اجلميلة والعطاء وامل�شاركة.
ال ين�سى «�صافينا» من عمل وتعامل وتدرب
معه ،وتبقى ذاك��رة �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
حية ن�شطة ،فهي ال تن�سى م�ؤ�س�سيها وم�شرفيها
وخم�ضرميها الذين عا�صروها.
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

حتى ن�سينا حياتنا قبل تويرت،
وكل �إعالمي قائداً ،ف�صار ال�شعب
فهناك مراحل يف حياة الإن�سان
جي�شاً من القادة من دون جمهور.
تلغي ما قبلها ،ومنها مرحلة تويرت
وعندما حت�� ّول اجلمهور �إىل
التي �أو�صلتنا �إىل الإن�ستغرام،
قيادة الرتفاع وعيه ،مل يعد �أمام
ف�صرنا ن��ن��ام يف ت��وي�تر ون�صحو
احلر�س القدمي �سوى رفع وعيه،
على الإن�ستغرام والعك�س �صحيح،
ملواكبة جمهور ال��ق��ادة ب��دالً من
ل��درج��ة �أن��ن��ا نن�سى ماتبقى من
ت�ضييع وقته يف حماولة تخفي�ض
يومنا ال��ذي نق�ضيه يف �صمت،
وع��ي اجلمهور ،والت�ضييق عليه
فكل ما لدينا قلناه �إما يف تويرت
وحماولة �إلغاء وجوده يف الف�ضاء
و�إم��ا يف الإن�ستغرام وه��ذا حايل
الرحب ،ليحتكر بقعاً مهجورة،
عندما �أود البحث عن مو�ضوع
التي كان يفرت�ض منهم �إحيا�ؤها
عبداهلل الشمراني مقال جديد� ،إال هذه امل��رة التي
لت�صبح عنا�صر جذب.
احتفل بي تويرت مبرور �أكرث من
م����اذا ف��ع��ل ب��ن��ا ت���وي�ت�ر ،و ّث���ق
«ع��ق��د» يل يف رب��وع��ه ال��ع��ام��رة،
ث��رث��رت��ن��ا ،ط���وره���ا ،م���ع ال��وق��ت
ن�ضجنا ،ج���اء االن�����س��ت��غ��رام ل � ّون��ه��ا بال�صوت فاحتفلت به يف مقال يليق مبقامه.
�أمل يُقل :لكل مقام مقال!
وال�صورة ،وميزة هذه الربامج عموماً �أنها تط ّور
مكتبة امللك �سلمان
نف�سها وتواكب التطورات واملتغريات كي تغيرّ نا،

الكمال ليس ضروريًا
بغري وعي منّا ن�صبح غري را�ضني عن ذواتنا
عندما نخطئ� ،أو عندما ننجز عم ً
ال مل ي�صل
�إىل درجة الكمال املطلوبة� ،أو عندما نرى �أننا ال
زلنا منتلك �صفات �سلبية ون�شعر باخلجل منها.
مل كل هذا ال�شعور؟!
ما �سبب �سعينا �إىل الكمال؟
هل من الواجب علينا ذلك؟
ه��ل ن�ستمد ر���ض��ان��ا ع��ن ذوات���ن���ا بكمالنا
يف �أعمالنا ويف �شخ�صياتنا ويف تعاملنا مع
الآخرين؟
مل��اذا ال نرفق بذواتنا وال نطالبها بنتائج
خيالية �سريعة وال نح ّملها فوق طاقتها ونتوقف
ع��ن ه���ذا ال����داء ون��ع��رف ب ��أن��ه وه���م ال ميكن
الو�صول �إليه وهم املثالية!
من اجلميل �أن ن�سعى للمثالية ،لكن لي�س من
ال�صحي �إرهاق الذات واحلكم عليها ب�أنها �سيئة
�أو غري كافية ملجرد �أنها ت�صرفت ب�شكل خاطئ،
�أو كانت لديها �صفات �سلبية� ،أوعاملت الآخرين
بغري ق�صد منها ب�شكل �سيئ.
�ستنعم بحياتك عندما توقف هذه الأفكار
املرهقة للذات وتطفئ هذا ال�صوت املزعج يف
عقلك الذي يعيد عليك كلمة «من ال�ضروري �أن
�أفعل كذا» �أو «�أكون ب�صورة كذا» �أو «�أن �أ�صل
�إىل هذه النتيجة املثالية» ..ال ياعزيزي لي�س
من ال�ضروري ذلك ،بل من ال�ضروري والطبيعي
�أن تكون غري مثايل.
�إذاً كيف تت�صرف �إذا ر�أيت نف�سك ت�شعر بعدم
الر�ضا عن ذات��ك لأن��ك مل ت�صل �إىل النتيجة
املطلوبة املثالية يف نظرك؟
�أوالً :اه��د�أ وابت�سم وك��ن مرناً متقب ً
ال لكل
�أخطائك وعيوبك التي تعلمك �أ�شياء كثرية عن
نف�سك� ،أعلم جيداً �أن هذا فيه من ال�صعوبة
لكن ال �ضري يف املحاولة.
ث��ان��ي �اً :ا���ش��ك��ر نف�سك و�أث����نِ عليها وعلى
جمهوداتك التي قمت بها قد ّرها ،وكافئها ملجرد
�أنها حاولت واجتهدت و�سعت للكمال وال تنتظر
الثناء من غريها حتى ال ت�شعر بالإحباط.
ثالثاً :توقف عن لومها �إذا �أخط�أت ،احت�ضن
نف�سك وارفق بها� ،أ�صلح ما ميكنك �إ�صالحه،
نف�سك ت�شعر باخلوف �إذا �أخ��ط��أت تريد �أن
حتمي ذاتها من �شعور الغ�ضب والرف�ض من
الآخرين� ،أخربها ب�أنه ال ب�أ�س يف ذلك اجلميع
يخط�أ ،وال نه�ضة من غري كبوة!
�أخرياً كن نف�سك وكن حقيقتك وال حتاول �أن
تكون �شخ�صاً �آخر ،هذه رحلتك وهذه حياتك،
تقبلها وتعلم منها وال تخلق عدواة مع ذاتك.
نورة مفر�س البقمي
طالبة درا�سات عليا
ق�سم تقنيات التعليم-كلية الرتبية
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برعاية معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر

مركز الملك سلمان يطلق فعاليات الندوة العالمية
التاسعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية  ..الثالثاء
الندوة من أبرز الفعاليات العلمية التي ينظمها مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية
ي��ن��ظ��م م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان
لدرا�سات تاريخ اجل��زي��رة العربية
وح�ضارتها بجامعة امللك �سعود،
الندوة العاملية التا�سعة لدرا�سات
تاريخ اجلزيزة العربية ،عن بعد عرب
تقنية البث الف�ضائي املبا�شر ،يومي
الثالثاء والأربعاء القادمني «- 13
 14جمادى الآخرة 1442هـ املوافق
 27-26يناير 2021م».
�صرح بذلك �سمو امل�شرف على
مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضارتها الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود ،م�ؤكداً �أن
الندوة تركز على درا�سة التاريخ
ال�سيا�سي واحل�����ض��اري للجزيرة
العربية يف ال��ق��رن احل���ادي ع�شر
الهجري/ال�سابع ع�شر امليالدي،
وت�أتي يف ظل التطور الذي ت�شهده
اململكة على ك��ل الأ���ص��ع��دة بهدي
من ر�ؤي��ة  2030التي كان لها �أثر
يف دف��ع عجلة التطور املجتمعي
وال��ع��ل��م��ي وال�����س��ي��ا���س��ي يف ب�لادن��ا
لت�صبح يف مقدمة دول املنطقة
ث��ق��اف��ي��ا ً واق��ت�����ص��ادي �اً وي��ك��ون لها
ح�ضور على م�ستوى ال��ع��امل مبا
متتكله م��ن �إمكانيات اقت�صادية
وب�شرية و�ضعتها الر�ؤية يف الإطار
ال�صحيح.

رعاية كرمية
و�أ�شار �سموه �إىل �أن هذه الندوة
حظيت يف دورتها ال�ساد�سة برعاية
كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان يحفظه اهلل ،و�إن َّ
دل
ذل��ك على ���ش��يء ف ��إمن��ا ي��دل على
ح��ر���ص��ه ع��ل��ى ت��ط��ور ه���ذه ال��ن��دوة
منذ دورتها الأوىل و�إط�لاع��ه على
�إ�صداراتها ودعمه لها ،وتنبع �أهمية
ذلك مما يتمتع به خ��ادم احلرمني
ال�شريفني من ح�س تاريخي ي�ستفيد
منه كل من �أراد اخلو�ض يف تاريخ
اجلزيرة العربية على وجه العموم
واململكة على وج��ه اخل�صو�ص يف
�أطوارها التاريخية املختلفة.
وتعد ه��ذه الندوة تقليداً علمياً
درج��ت عليه جامعة امللك �سعود،
وا���س��ت��وع��ب��ت خ�ل�ال م�سريتها من
الأب���ح���اث وال��ع��ل��م��اء م���ن اململكة
وخ��ارج��ه��ا ،م��ا يجعلها يف طليعة
الندوات التاريخية املتخ�ص�صة يف
تاريخ اجلزيرة العربية على م�ستوى
العامل.
�أهداف الندوة
و�أكد �سموه �أن املركز تلقى 145
بحثاً ،اجتاز التحكيم العلمي منها
 ،24وه��ي �أب��رز الفعاليات العلمية
ال��ت��ي يقيمها م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان

د .نايف بن ثنيان �آل �سعود
لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها.
من جانبه �أو�ضح الدكتور عبداهلل
ب��ن ع��ل��ي ال���زي���دان ،ن��ائ��ب رئي�س
اللجنة التح�ضريية� ،أن ال��ن��دوة
تهدف �إىل درا�سة تاريخ اجلزيرة
العربية يف خمتلف الع�صور درا�سة
عميقة؛ ت�شمل تاريخها ال�سيا�سي،
واحل�ضاري ،واالقت�صادي ،وتجَ لو
عنا�صر الوحدة بني �أقاليمها ،وثراء
التنوع يف جمتمعاتها ،واال�ستمرار
والتغيري يف ع��ادات��ه��ا وتقاليدها،
وع�لاق��ات��ه��ا ب���الأري���اف وال���ب���وادي،
وب���الأق���ط���ار امل���ج���اورة وال��ن��ائ��ي��ة،
وتُ َّ
��وظ��ف فيها امل�����ص��ادر الأ�صلية
الأدبية «املكتوبة» والآثارية؛ ليف�ضي

كل ذلك �إىل كتابة تاريخ �شامل يقوم
على منهج علمي دقيق.
حماور الندوة:
امل��ح��ور الأول :م�����ص��ادر ت��اري��خ
اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة خ�ل�ال ال��ق��رن
احل���ادي ع�شر ال��ه��ج��ري /ال�سابع
ع�����ش��ر امل����ي��ل�ادي «امل��خ��ط��وط��ات
والوثائق».
املحور الثاين :الأحوال ال�سيا�سية
 القوى املحلية يف �أقاليم ومدناجلزيرة العربية والعالقات فيما

بينها.
 ن���ف���وذ ال���ق���وى الإ���س�لام��ي��ةالرئي�سية يف اجلزيرة العربية.
 ال�سالح ال��ن��اري يف اجل��زي��رةالعربية.
امل����ح����ور ال����ث����ال����ث :الأح��������وال
االجتماعية واالقت�صادية
 جمتمعات اجل��زي��رة العربية:ال�سكان ،املدن ،الأرياف ،البوادي.
 اقت�صاديات اجلزيرة العربية:التجارة ،الزراعة ،الن�شاط احلريف،
ال��ن�����ش��اط ال����رع����وي ،ال��ع�لاق��ات

االق��ت�����ص��ادي��ة م���ع �أق��ال��ي��م ال��ع��امل
الإ���س�لام��ي وال��ع��امل ،دور احل��ج يف
التبادل التجاري.
 �أحوال املر�أة والأ�سرة.املحور الرابع :الأح��وال العلمية
والثقافية
املراكز العلمية ،طبيعة العلوم،
ال���ت���وا����ص���ل ال��ع��ل��م��ي م���ع ال��ع��امل
الإ�سالمي ،حركة الت�أليف واملكتبات،
التعليم وو�سائله وم�ؤ�س�ساته ،ال�شعر
وال���ن�ث�ر ،ال���رح�ل�ات �إىل اجل��زي��رة
العربية.
 امل��ح��ور اخل��ام�����س :الأح����والالدينية
�أوق�����اف احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين،
الأوقاف «الأحبا�س» داخل اجلزيرة
العربية وخ��ارج��ه��ا� ،أث���ر امل��ذاه��ب
الفقهية يف املجتمع.
 امل��ح��ور ال�����س��اد���س :الآث����ار يفاجلزيرة العربية
املواقع الأثرية ،العمارة والفنون،
الكتابات والنقو�ش ،املن�ش�آت املائية،
ط���رق احل���ج ون�����ش��اط��ه��ا ،ال��ط��رق
الأخرى.
 املحور ال�سابع :الأحوال البيئيةال�����س��ي��ول واجل���ف���اف ،التقلبات
امل��ن��اخ��ي��ة ،احل������وادث وال���ك���وارث
الطبيعية ،املجاعات والأوبئة.
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الندوة العالمية  ..ماضيها وحاضرها

تنبه امل��ؤرخ��ون ال�سعوديون �إىل �ضرورة
العناية بتاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،
فقام ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود �سنة
1395هـ1975/م بتقدمي اق�تراح متكامل
لعقد �سل�سلة م��ن ال��ن��دوات تُعنى بتاريخ
اجلزيرة العربية ،ومت رفع املقرتح �إىل وزير
التعليم العايل يف ذلك الوقت معايل ال�شيخ
ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ  -يرحمه اهلل
 الذي حتم�س للمقرتح ،وب��د�أ اال�ستعدادب��ق��وة لعقد ال��ن��دوة الأوىل ال��ت��ي تخت�ص
مب�صادر تاريخ اجلزيرة العربية ،و�أر�سلت اجلامعة عددًا من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بق�سم التاريخ �إىل عدد من دول العامل للتعريف بالندوة
املزمع عقدها وا�ستكتابهم للم�شاركة فيها.
عقدت الندوة الأوىل عام 1397هـ1977/م ،وكان جناحها باهراً
نظراً مل�شاركة �أ�ساطني درا���س��ات تاريخ اجلزيرة العربية يف الغرب
بالإ�ضافة �إىل عدد وفري من العلماء من خمتلف �أنحاء العامل مبا فيه
العامل العربي ،وقد �أحدث ال�سجل العلمي للندوة املكون من جملدين
�ضخمني �صدًى وا�س ًعا بني دار�سي تاريخ اجلزيرة العربية يف خمتلف
�أنحاء العامل ،ومازال يعترب مرج ًعا مه ًما لدار�سي تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها.
وتوالت الندوات العاملية فعقدت الندوة الثانية �سنة 1399هـ1979/م،
وكانت عن تاريخ اجلزيرة العربية القدمي ،وكان جناحها ال يقل عن جناح
ندوة امل�صادر ،وقد قام على عقد الندوة ق�سما التاريخ والآثار واملتاحف
يف كلية الآداب� .أما الندوة الثالثة فكانت عن ع�صر الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين ،وعقدت �سنة 1404هـ1983/م،
واقت�صرت الندوة العاملية الرابعة التي عقدت يف عام 1420هـ2000/م
على الع�صر الأموي.
ثم عقدت الندوة اخلام�سة التي تناولت تاريخ اجلزيرة العربية
منذ قيام الدولة العبا�سية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،والندوة
ال�ساد�سة تناولت تاريخ اجلزيرة العربية يف القرنني اخلام�س وال�سابع،
وكانت الندوة ال�سابعة عن تاريخ اجلزيرة العربية يف القرنني الثامن
والتا�سع ،والندوة الثامنة حول تاريخ وح�ضارة اجلزيرة العربية يف القرن

العا�شر الهجري ال�ساد�س ع�شر امليالي.
وقد �صدر عن الندوة العاملية �سجالت علمية حتوي �أبحاث الندوة
التي تربو على مائتي بحث يف مو�ضوعات تاريخية و�سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية وعلمية وبيئية تتناول جميع �أقطار �شبه اجلزيرة العربية
وعالقاتها بجريانها وبالآخر.
واليوم نحن ب�صدد عقد الندوة العاملية التا�سعة لتاريخ اجلزيرة
العربية التي طال انتظار عقدها نظراً لظروف متعددة لي�س �أقلها
جائحة كورونا ،وقد �ش َّمرت �إدارة مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضارتها عن �ساعد اجلد ،منذ �أن تَ�سلَّمت قيادة
املركز �أعمال الندوة ،وق َّررت بدعم من معايل مدير اجلامعة الدكتور
بدران العمر ،ومتابعة من امل�شرف العام على املركز الدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود ،عقد الندوة «عن بُعد» عرب تقنية البث املبا�شر لي�ستطيع
الباحثون الذين �أر�سلوا �أبحاثهم منذ زمن لي�س بالق�صري �أن ي�شاركوا يف
�أعمال الندوة.
وال��ن��دوة العاملية التا�سعة ك�سابقاتها تتناول جميع مناحي تاريخ
وح�ضارة و�آثار واقت�صاد واجتماع اجلزيرة العربية خالل القرن احلادي
ع�شر الهجري ال�سابع ع�شر امليالدي.
د .عبداهلل بن علي الزيدان
نائب رئي�س اللجنة التح�ضريية للندوة

في رحاب الندوة التاسعة
من املعروف �أن التاريخ ميثل ذاكرة الأمة،
الذي ال غنى عنه لأي جماعة �إن�سانية �أو
�شعب يعتز بهويته وح�ضارته ،ف ��إن الأمم
املتقدمة تقدِّر تاريخها وحتر�ص على تعليمه
لن�شئها ومتجيد رم���وزه الوطنية ،ومتثُّلَه
بني كافة فئات جمتمعاتها ،ويف �سيا�ساتها
جت��اه ال���دول الأخ���رى؛ �ضمن ه��ذا االط��ار
الفكري ولدت فكرة الندوة العاملية لتاريخ
�شبه اجلزيرة العربية؛ لت�أكيد تلك الأهمية
و�إظهار كافة اجلوانب احل�ضارية التي مرت
بها جمتمعات هذه املنطقة.
وقد كانت جامعة امللك �سعود «الريا�ض �آنذاك» ممثلة بق�سم التاريخ،

�سباقة با�ست�شعارها مل�س�ؤوليتها العلمية والوطنية التي ال ميكن قيا�سها
مبقايي�س مادية ،و�أن م�س�ؤولية درا�سة تاريخ اجلزيرة العربية يجب �أن
يتحملها �أبنا�ؤها قبل غريهم ،ومبا �أن بالدنا اململكة العربية ال�سعودية،
حفظها اهلل ،متثل معظم �أرجاء هذه اجلزيرة؛ لذا بد�أ العلماء يف هذا
الق�سم العريق العمل الد�ؤوب على الإعداد ل�سل�سلة من الندوات العاملية؛
لدرا�سة كافة اجلوانب من تاريخ �شبه اجلزيرة العربية عرب الع�صور.
وقد عقدت �أول ن��دوة من هذه ال�سل�سلة عام 1397هـ1977/م،
ُ
�ص�صت لدرا�سة م�صادر تاريخ اجلزيرة العربية ،وكانت بحق ندو ًة
وخ ِّ
عاملي ًة؛ �إذ حظيت بدعم �سخي من اجلامعة وح�ضور وتقدير من كبار
علماء التاريخ يف العامل ،وتواىل بعد ذلك عقد الندوات العلمية لتاريخ
اجلزيرة العربية بح�سب الع�صور التاريخية و�صوالً �إىل الع�صر احلديث،
وكانت الندوة �أول ندوة مو�ضوعها يف التاريخ احلديث وهو :اجلزيرة
العربية يف القرن العا�شر الهجري/ال�ساد�س ع�شر امل��ي�لادي ،وقد
ت�شرفت بالعمل رئي�ساً للجنتها العلمية ورئي�ساً لهيئة حترير �سجلها
العلمي الذي �صدر م�ؤخراً.
وعندما �أن�شئ مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها وا�صل اهتمامه بالندوة ،و�أعطى لها ولكافة �أن�شطتها العلمية
زخماً ،كما ظهر جلياً يف متابعة �أعمال الندوة الثامنة والندوة التا�سعة
التي نحن ب�صدد عقدها يف هذه الأيام.
واحلقيقة �أنه رغم �أهمية كل الندوات ال�سابقة �إال �أن الندوة التا�سعة
تكت�سب طابعاً خا�صاً؛ �إذ �إن �أحوال اجلزيرة العربية يف القرن احلادي
ع�شر الهجري /ال�سابع ع�شر امليالدي متثل �إرها�صات التغريات الكبرية
التي �ست�شهدها اجلزيرة العربية يف القرن التايل وذلك بظهور الدعوة
الإ�صالحية وقيام الدولة ال�سعودية الأوىل التي �أ�س�ست للدولة ال�سعودية
الثانية والدولة ال�سعودية الثالثة �أو املعا�صرة.
يف اخلتام �أتقدم بجزيل ال�شكر ل�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود امل�شرف على مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية وح�ضارتها الذي وا�صل م�سرية هذه ال�سل�سلة العلمية
وااللتزام بعقد ندوتها على الرغم مما مير به العامل من ظروف جائحة
كورونا ،وال�شكر مو�صول لكافة الزمالء والزميالت من �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني على جهودهم املتوا�صلة يف الإعداد لهذ الندوة.
�أ .د .عبداهلل بن حممد املطوع
ع�ضو اللجنة العلمية للندوة
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أهمية دراسة التاريخ السياسي والحضاري
ب���د�أت ال��ن��دوة العاملية لتاريخ اجلزيرة
العربية يف ع��ام 1397هـ وا�ستمرت يف
االنعقاد املنتظم يف رح��اب جامعة امللك
�سعود ع�بر �سل�سلة متتالية م��ن ال��ن��دوات
تدر�س تاريخ اجلزيرة العربية عرب الع�صور
منذ الع�صر القدمي قبل الإ�سالم ،فع�صر
ال��ن��ب��وة ،والع�صر ال��را���ش��دي ،ث��م الع�صر
الأم���وي ،ثم الع�صر العبا�سي ،فاململوكي،
والعثماين.
ت��ه��دف ال���ن���دوة �إىل درا����س���ة ال��ت��اري��خ
ال�سيا�سي واحل�ضاري للجزيرة العربية عرب خمتلف الع�صور ومعاجلة
الأو�ضاع والتحوالت االجتماعية واالقت�صادية التي عا�شتها اجلزيرة
العربية مع غريها من الأقاليم والأم�صار يف حقب زمنية متتابعة،
وكذلك تغطية احلركة العلمية والدينية والتوا�صل العلمي بني �أقاليم
الدولة الإ�سالمية ،خ�صو�صاً مع ما متيزت به اجلزيرة العربية من وجود
احلرمني ال�شريفني مكة املكرمة واملدينة املنورة.
�ساهمت الندوة �أي�ضاً يف تغطية �آث��ار اجلزيرة العربية من خالل
تقدمي �أبحاث تعالج املكت�شفات الأثرية وعمارة امل�ساجد والكتابات
وامل�سكوكات .كما ر ّكزت على تغطية معظم �أقاليم اجلزيرة العربية:
والتي �شملت احلجاز ،و�سط اجلزيرة ،و�شرق اجلزيرة ،وتهامة ،واليمن.
لقد �أ�سهم العديد من الباحثني بتقدمي بحوث �أكادميية قيمة يف
الندوات ال�سابقة من خمتلف البلدان العربية والأجنبية� ،إذ �أُعطيت
الفر�صة جلميع الباحثني واملهتمني يف تاريخ اجلزيرة العربية بامل�شاركة
و�إثراء الندوة مب�ساهماتهم العلمية مبختلف اللغات لتعم الفائدة املرجوة
على �أكرب �شريحة من املجتمع ،والتعريف بتاريخ وح�ضارة اجلزيرة
العربية.
وال�شك �أن الندوة العاملية التا�سعة هذا العام �ستكون مبثابة ا�ستكمال
�سل�سلة من الأبحاث التاريخية والأث��ري��ة يف اجلزيرة العربية خالل
القرن احلادي ع�شر الهجري /ال�سابع ع�شر امليالدي ،وهي فرتة زمنية
خمتلفة عن باقي الفرتات الزمنية التي غطتها الندوات ال�سابقة؛ لذلك
�سي�سعى الباحثون والباحثات يف هذه الندوة �إىل درا�سة وتغطية خمتلف
اجلوانب ال�سيا�سية واحل�ضارية والأثرية لتاريخ اجلزيرة العربية يف
القرن احلادي ع�شر الهجري.
�إن �سعي الندوة العاملية لدرا�سات تاريخ اجلزيرة وح�ضارتها لتغطية
جميع احلقب الزمنية منذ الع�صور القدمية �إىل وقتنا احلايل ي�ساعد
على توثيق تاريخ �شامل للجزيرة العربية يقوم على �أ�س�س علمية
و�أكادميية ثابتة ،ال�سيما �إذا تالها طب ُع هذه الأبحاث يف كتب خم�ص�صة
لتعم فائدتها العلمية على القراء والباحثني.
د .عبدالعزيز فايز القبلي
�أ�ستاذ التاريخ الو�سيط امل�ساعد
ع�ضو اللجنة التح�ضريية للندوة

محفل علمي تضيء بنوره األزمان
عاماً بعد ع��ام ،يتبني لقارئ التاريخ امل�ستنري �أن �أر���ض اجلزيرة
العربية كانت مهداً وموئ ً
ال ل�ثراء ح�ضاري �إن�ساين ال يقل عن ثراء
ح�ضارات ال�شرق القدمي التي �سبقتها �أو زامنتها ،فمنذ ع�صور غابرة
يف القدم وهذه الأر�ض تَدرج يف مدارج التح�ضر والرتقي ،وحتمل على
عاتقها عبء امل�شاركة الف ّعالة يف �صناعة التاريخ الإن�ساين واحل�ضاري
امل�شرتك فدفنت يف باطنها كنوزا ثمنية من الآث��ار مبختلف �أ�شكالها
و�أحجامها ،و�شيدت على وجه ترابها عمارة فنية �شاخمة �شاهقة فتلك
جبالها ومدنها وق�صورها و�أ�سوارها وحمافدها وح�صونها وقالعها
حتكي �صادقة – وهي �صامتة  -ق�صة احل�ضارة وتكتب تاريخ الأ�صالة
والعراقة.
كل ذلك و ّلد الف�ضول املعريف وال�شغف العلمي الذي حدا بالرحالة
وامل�ست�شرقني لل�سفر والبحث والتنقيب عن تاريخ و�آثار اجلزيرة العربية
وح�ضارتها يف �سنوات م�ضت ،لكن الف�ضول املعريف وال�شغف العلمي مل
مي�ض ومل ينتهِ  ،بل ي�أتي من يجدده يف كل زمان ،ويظل تاريخ اجلزيرة
ِ
العربية مورداً عذباً يروي الظم�أ.
واليوم يت�سابق القاب�سون �إىل �سناء نوره فيقدمون الأبحاث والدرا�سات
العلمية يف تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها من �أنحاء العامل ،يف ندوة
متخ�ص�صة يف تاريخ و�آثار اجلزيرة العربية وح�ضارتها؛ ناهز عمرها
زهاء الأربعني عاماً وهي ترفل يف ثوب التميز والنجاح.
وهاهي م�سرية النجاح ت�ستمر ،فيعقد مركز امللك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها الندوة العاملية التا�سعة لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية يف القرن احلادي ع�شر الهجري/ال�سابع ع�شر
امليالدي� ،ساعياً ال�ستكمال تغطية احلقب التاريخية لتاريخ اجلزيرة
العربية ،حري�صاً على �أال تنقطع ال�سل�سلة العلمية لهذه الندوات،
متجاوزاً كل ال�صعوبات واملحن التي متر بالعامل اليوم ب�سبب جائحة
كورونا ،مذل ً
ال كل العقبات باال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
وامل��أم��ول �أن تف�ضي �أبحاث ه��ذه الندوة �إىل نتائج علمية �أ�صيلة
ومبتكرة ت�سهم يف تطوير الدرا�سات التاريخية يف جمال تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضاراتها ،وتقود الباحث يف هذا املجال �إىل م�صادر علمية
متنوعة مل يتم ا�ستخدامها اال�ستخدام الأمثل �أو اال�ستفادة منها ،وتركز
على الوجه احل�ضاري الزاهر للجزيرة العربية وت�أثريها الأ�شد و�ضوحاً
يف احل�ضارات الإن�سانية.
�أ� .سامية بنت �صالح العتيبي
�أمينة اللجنة التح�ضريية للندوة

ظاهرة فريدة في مجال الندوات
األكاديمية
تقرتب الندوة العاملية لدرا�سات تاريخ
اجلزيرة العربية من �إكمال عامها اخلم�سني،
وهي م�سرية م�ستمرة بحمد اهلل وتوفيقه يف
�أداء ر�سالتها على �أكمل وج��ه ،وتُعد هذه
ال��ن��دوة ظ��اه��رة ف��ري��دة يف جم��ال ال��ن��دوات
العلمية الأك��ادمي��ي��ة على م�ستوى العامل
عموماً وعلى م�ستوى منطقتنا خ�صو�صاً؛ �إذ
ن�ش�أت يف رحاب جامعة امللك �سعود العريقة
ومببادرة من جيل �شاب طموح من �أبناء ق�سم
التاريخ العائدين حديثاً من �أعرق اجلامعات
الأوروبية والأمريكية ،و�أر�ست �أ�س�سها وفق �أحدث التجارب الأكادميية
العاملية التي �أ�سهمت ب�شكل وا�ضح يف ر�سم خارطة طريق وا�ضحة لها،
جعلها تُكمل م�سريتها بخطى ثابتة ومدرو�سة.
وال �أدل على جناح هذه الندوة من ا�ستمرارها لهذه املدة الطويلة
بكل اقتدار وجتدد يف املوا�ضيع والن�شاطات التي تُلبي جميع متطلبات
الأكادمييني واملهتمني بالتاريخ يف العامل �أجمع.
تعد حقبة القرن احل��ادي ع�شر الهجري من �أه��م الفرتات التي
م ّرت على اجلزيرة العربية� ،سوا ًء من حيث التغريات ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية �أو االجتماعية �أو العمرانية ،و�أثرت ت�أثرياً عميقاً يف القرن
التايل له عندما قامت الدولة ال�سعودية الأوىل املباركة.
تتميز الندوة العاملية التا�سعة لدار�سات تاريخ اجلزيرة العربية ب�أنها
�أول ندوة من �سل�سلة ندوات تاريخ اجلزيرة العربية تُعقد حتت مظلة
مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها ،وهذا
�أمر �سيعطيها دفعة قوية جداً� ،إذ يتمتع مركز امللك �سلمان ب�إمكانات
مادية وب�شرية متحم�سة وحمرتفة يف هذا املجال حتت قيادة �سعادة
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،امل�شرف العام على املركز ،الذي ال
ي�ألو جهداً يف متابعة العمل والتفاين فيه.
يف اخلتام �أ�شكر معايل رئي�س اجلامعة د .بدارن العمر على ما يقدمه
من دعم ال حمدود ملركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها ،كما نطمح جميعاً يف �أن ي�صبح مركز امللك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها مركزاً للتميز البحثي يف القريب
العاجل ،ال �سيما �أنه �أ�صبح مركزاً م�ؤه ً
ال لذلك مبا لديه من خربة وما
يحت�ضنه من منا�شط وفعاليات عاملية مهمة �أبرزها جائزة امللك �سلمان
العاملية للدرا�سات العليا يف تاريخ اجلزيرة العربية ،والندوة العاملية
لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية ،فيكون بيت خربة ومرجعية عاملية يف
جمال تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها.
د� .سامي بن �سعد املخيزمي
�أ�ستاذ التاريخ الو�سيط امل�شارك ع�ضو اللجنة التح�ضريية للندوة

ماض عريق وحاضر عظيم
ٍ

يحظى اجلانب العلمي والثقايف يف بالدنا احلبيبة اململكة العربية
ال�سعودية بالدعم والرعاية من والة الأمر ،وبرز ذلك يف ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  ٢٠٣٠التي جعلت التعليم من �أولوياتها ،وو�ضع اخلطط
والأه���داف يف �سبيل تطويره والنهو�ض ب��ه ،وو�ضع الإ�سرتاتيجيات
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 �شبه اجلزيرة العربية على اختالف
ع�صورها التاريخية؛ �إذ قامت ب��دور فعال ومهم مهدت من خالله
الطريق لعدد من الدار�سني والباحثني الذين ينهلون من غزير درا�ساتها
و�أبحاثها الأ�صيلة واملتنوعة ،ف�أ�صبحت معلماً علمياً ب��ارزاً ميثل دور
اململكة الفعال يف حفظ تاريخ و�آثار وتراث �شبه اجلزيرة العربية حملياً
و�إقليمياً ودولياً.
منذ انطلقت الندوة �سنـة 1379هـ1977/م ،وهي تتناول تاريخ
املنطقة يف خمتلف الع�صور التاريخية ويف حقب زمنية مت�سل�سلة،
عقد منها ثمان ندوات على مدى �أكرث من �أربعني عاماً ،واليوم يكمل
القائمون على مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها ،م�سرية هذا الإجناز العلمي ب�إقامة الندوة العاملية التا�سعة،
التي تتناول بالبحث والنقا�ش «القرن احلادي ع�شر الهجري /ال�سابع
ع�شر امليالدي» .تكمن �أهمية هذه احلقبة يف ثراء الأحداث ال�سيا�سية
والع�سكرية ،وهي حقبة بال �شك مهمة يف تاريخ املنطقة� ،إىل جانب
الوقوف على عالقات اجلزيرة العربية اخلارجية والتوا�صل العلمي
والثقايف بينها وبني الدول الأخرى داخل اجلزيرة وخارجها ،و�أهمية
احلرمني ال�شريفني يف التوا�صل العلمي والثقايف؛ �إذ كانا ي�ضمان عدداً
من العلماء.وت�أتي هذه الندوة يف دورتها التا�سعة لت�ؤ�صل تاريخ املنطقة
العريق ،والتي �أجنبت على مدار التاريخ رموز العلم والأدب وال�سيا�سة،
وانطلقت منها م�شاعل احل�ضارة لتهديها �إىل العامل �أجمع.
�إن اهتمام امللك �سلمان بهذه الندوة منذ انطالقها يك�سبها جمداً
و�شرفاً عظيماً ،فهو بحق راعي هذه التظاهرة العلمية الفريدة ،بل �إن
اهتمام والة الأمر بهذه الندوة له دالالته العميقة على رعايتهم للعلم
والعلماء والباحثني؛ مما يدفعنا �إىل الغو�ص يف مظان امل�صادر والوثائق
العلمية لهذه الأر�ض املباركة.
ختاماً ،ن�شكر القائمني على الإعداد والتح�ضري لهذه الندوة يف هذه
الظروف اال�ستثنائية وجتاوز التحديات ،ويف مقدمتهم امل�شرف على
املركز �سمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،واللجنة العلمية
والتح�ضريية والطاقم الإداري.
د� .سلمى بنت حممد بكر هو�ساوي
وكيلة ق�سم التاريخ
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مركز الملك سلمان  ..جهود وإنجازات
انطلق االهتمام بتوثيق تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها بدافع من
حر�ص قادتها على ت�أ�صيل تاريخ املنطقة وتوثيقه ،وقاد تلك اجلهود
الكبرية منذ عام ١٣٩٥هـ١٩٧٥ /م رواد يف ق�سم التاريخ بجامعة امللك
�سعود وعلى ر�أ�سهم الدكتور عبد الرحمن بن حممد الطيب الأن�صاري
– حفظه اهلل – وعدد من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني والباحثني.
وقد �سخرت لهم الدولة كافة الإمكانات التي �ساهمت يف حتقيق
الأهداف التي تتطلع �إليها قيادتنا الر�شيدة يف هذا املجال؛ واملتمثلة يف
حفظ تراث اجلزيرة العربية ،ودرا�سة تاريخها وح�ضارتها؛ فتقرر عام
١٣٩٧هـ١٩٧٧/م �إقامة الندوة العاملية الأوىل لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها.
ثم توالت تلك الندوات التي تعنى بتاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
يف خمتلف الع�صور ب�شكل تاريخي مت�سل�سل ،وب�أبحاث تاريخية علمية
معمقة تتناول جوانب متعددة من تاريخ اجلزيرة ال�سيا�سي واحل�ضاري
مبا فيه من �أحوال دينية وثقافية واقت�صادية واجتماعية مع ما تت�ضمنه
من �صالت ح�ضارية بالأقطار العلمية املجاورة وغريها؛ متخذة من
امل�صادر الأ�صلية الأدبية املكتوبة وال�شفهية عالوة على الأثارية منه ً
ال
لكتابة تاريخ �شامل يرتكز على منهج علمي موثق.
وجاءت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل – عام ١٤٣١هـ٢٠١٠/م على ت�أ�سي�س مركز امللك
خا�صا لدرا�سة
�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية لت�ضفي دع ًما
ً
تاريخ اجلزيرة العربية ورعايته ،ملا عرف عنه – رعاه اهلل  -من اهتمام
بالغ بالتاريخ ب�شكل عام وتاريخ اجلزيرة العربية ب�شكل خا�ص.
ي�ضطلع مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
بدور كبري ومهم يف �إب��راز تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها ،ودعم
الدرا�سات والأبحاث العلمية اخلا�صة باملنطقة ،وهانحن على موعد مع
الندوة العلمية التا�سعة التي تت�ضمن تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
يف القرن ١١هـ١٧/م مبحاور متعددة تتعلق بالأحوال ال�سيا�سية والدينية
والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية والأث��اري��ة ،مما ي�سهم
يف تعميق املعرفة التاريخية لتاريخ اجلزيرة العربية يف تلك الفرتة،
ويحقق الأهداف التي ت�سعى �إليها تلك الندوات من توثيق تاريخ املنطقة
وح�ضارتها ،وتعريف املجتمع ب�إرثه التاريخي ،وتقدمي معلومات قيمة
ومتنوعة تربز �أهمية تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها ب�أ�سلوب علمي
ر�صني م�ستند على الأدلة العلمية املوثقة.
يف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن ن�شيد باجلهود احلثيثة التي يبذلها القائمون
على مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،
ويف مقدمتهم �سمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود� ،سائلني اهلل
لهم الإعانة والتوفيق وال�سداد.
د .نورة معجب احلامد
�أ�ستاذ التاريخ امل�شارك ع�ضو اللجنة العلمية للندوة

36
10

ي��ع��ت��ق��د �أغ���ل���ب���ن���ا �أن ن��وع��ي��ة
الطعام وتوقيته ،هما العامالن
ا لأ�سا�سيان يف زيادة الوزن لدينا،
�إال �أن درا�سة حديثة ك�شفت ما
مل يكن يف احل�سبان� ،أال وهو �أن
تناول الطعام وهو بارد قد يكون
م�ؤ�شر اً على �إف��راط��ك يف ا لأك��ل،
وه��و م��ا ي��ن��ذر ب��زي��ادة يف ال��وزن
وما ي�سببه ذلك من ا�ضطرابات
�صحية .
بح�سب الدرا�سة التي ن�شرت
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جم��ل��ة « �أب��ي��ت��اي��ت»
الربيطانية املتخ�ص�صة يف علوم
التغذية ،ف�إن حرارة الطعام ت�ؤثر
ب�شكل ملحوظ على الكمية التي
نتناولها ،فنميل �أكرث �إىل الإفراط
يف حالة الوجبات الباردة.
ور�صدت الدرا�سة ما يحر�ص
ال��ن��ا���س ع��ل��ى ���ش��رائ��ه ب��ع��د �أخ��ذ
ال��وج��ب��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ،والح��ظ��ت
���س��ل��وك��ه��م يف ح��ال��ت��ي ا لأط��ع��م��ة
ال�����س��اخ��ن��ة وال����ب����اردة ،ع��ل��ى حد
���س��واء ،ووج���دت �أن امل�ستهلكني

صحة
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حرارة طعامك مرتبطة بـزيادة وزنك
ا�شرتوا �أطعمة جانبية �أكرث مثل
ال�����س��ل��ط��ات واحل��ل��وي��ات ،عندما
وج����دوا خ���ي���ارات ب����اردة م��ت��اح��ة
�أمامهم .عندما يقوم النا�س بهذا
ا لأم�����ر� ،أي ي��ف��رط��ون يف ���ش��راء
�أط��ع��م��ة ال ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا ،ف��إن��ه��م
يقعون يف ���ض��رري��ن اث��ن�ين ،ف�إما
�أن��ه��م ي��ب��ذرون ن��ق��وده��م� ،أو �أنهم
يدفعون �أنف�سهم �إىل الإفراط يف
ا�ستهالك �سعرات حرارية زائدة
والإ�ضرار ب�صحتهم.
وب�������أرق������ام دق���ي���ق���ة ،وج����دت
الدرا�سة �أن الزبون ال��ذي يطلب
���س��ن��دوي��ت�����ش�اً ب�����ارداً ي��ك��ون �أك�ثر
�إقباالً بواقع ال�ضعف على �شراء
�أطعمة جانبية مثل قطع احللوى،
م��ق��ارن��ة مب��ن يختار �سندويت�شاً
�ساخناً .ومبا �أن الدرا�سة �أجريت
دون �إخبار من ا�شرتوا ا لأطعمة،
مل ي��ع��رف الباحثون م��ا �إذا كان
ال��زب��ائ��ن ق���د �أك���ل���وا ب��ال��ف��ع��ل ما
ا�شرتوه من املطعم� ،أم �أخذوه يف
حلظة ا�شتهاء فقط.

بكتيريا األمعاء تحارب الفيروسات
تتواىل اجلهود والأبحاث لك�شف غمو�ض فريو�س كورونا الذي
�أ�صاب �أكرث من  91مليون ن�سمة حول العامل ،ويف جديدها� ،أظهرت
درا�سات حديثة �أن «ميكروبيوم» �أمعاء ال�شخ�ص قد يلعب دورا يف
حماربة عدوى «كوفيد  »19والوقاية من �أعرا�ضه ال�شديدة.
فكل �شخ�ص لديه جمموعة فريدة من البكترييا يف �أمعائه والتي
تلعب جمموعة متنوعة من الأدوار ،مبا يف ذلك تعديل اال�ستجابة
املناعية.
فقد ك�شف بحث من كوريا اجلنوبية �أن الذين يعانون من �ضعف
�أداء الأمعاء هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بـ«كوفيد »-19ال�شديد لأن
نق�ص امليكروبات ال�سليمة يجعل من ال�سهل على الفريو�س �إ�صابة
اخلاليا يف اجلهاز اله�ضمي ،بح�سب تقرير ل�صحيفة «ديلي ميل».
ك��ذل��ك وج��د بحث منف�صل م��ن جامعة ه��ون��غ ك��ون��غ ال�صينية
�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من كورونا لديهم تركيبة ميكروبيوم
«متغرية ب�شكل كبري».
وقام باحثو هونغ كونغ بفح�ص الدم وال�براز و�سجالت مر�ضى
م�صابني بـ«كوفيد »-19بني فرباير ومايو  .2020كما جمعوا �أي�ضا
عينات من � 78شخ�صا لي�س لديهم «كوفيد »-19والذين كانوا
ي�شاركون يف درا�سة امليكروبيوم قبل الوباء.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن ميكروبيوم الأمعاء قد يكون متورطا يف
«حجم �شدة كوفيد -19رمبا عن طريق تعديل اال�ستجابات املناعية
للم�ضيف».
كما وج��د امل�ؤلفون �أن مر�ضى «كوفيد »-19لديهم م�ستويات
م�ستنفدة من العديد من بكترييا الأمعاء املعروفة بتعديل اال�ستجابة
املناعية لل�شخ�ص ،وفقا للورقة البحثية املن�شورة يف جملة .Gut
الدرا�سة قامت على املالحظة وال ميكنها حتديد ما �إذا كان
«كوفيد »-19يغري ميكروبيوم الأمعاء� ،أم �أن امليكروبيوم ال�ضعيف
ي�ؤدي �إىل عدوى �أكرث �شدة .ومع ذلك ،ت�شري درا�سة منف�صلة �أجراها
باحثون كوريون جنوبيون ،ون�شرت يف جملة � ،Mbioإىل �أن اخليار
الأخري هو الأكرث ترجيحا.
وحلل الأكادمييون يف خمترب جامعة كوريا التفاعالت بني الإن�سان
وامليكروبات والبيانات من درا�سات خمتلفة بحثت يف ت�أثري �صحة
الأمعاء ال�سيئة على الإ�صابة بفريو�س كورونا.
ويعتقد الدكتور هينام �ستانلي كيم ،الذي قاد املراجعة� ،أن هناك
الآن دليال قويا يدعم االدعاءات القائلة ب�أن ميكروبيوم الأمعاء يلعب
دورا �أ�سا�سيا يف اال�ستجابة املناعية لعدوى .SARS-CoV-2
وي�شري الدكتور كيم �إىل �أن القناة اله�ضمية املختلة قد ت�ؤدي �إىل
تفاقم �شدة العدوى لأن امل�ستويات امليكروبية املنخف�ضة جتعل من
ال�سهل على الفريو�س التاجي الو�صول �إىل �سطح اجلهاز اله�ضمي
والأع�ضاء الداخلية.
كما �أو�ضح �أن هناك �صلة وا�ضحة بني ميكروبيوم الأمعاء املتغري
وكوفيد -19احلاد؛ م�شرياً �إىل �أن ميكروبيوم الأمعاء ح�سا�س للغاية
ويتفاعل بناء على �صحة ال�شخ�ص ونظامه الغذائي وبيئته.
ويوا�صل العلماء معرفة املزيد ولكن من املعروف �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من حاالت �صحية �أ�سا�سية مثل ارتفاع �ضغط الدم
وال�سمنة وال�سكري لديهم ميكروبيوم غري متوازن.
وق��ال الدكتور كيم «يعد كبار ال�سن �أك�ثر عر�ضة للوفاة من
«كوفيد ،»-19ويقول مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض يف الواليات
املتحدة �إن الذين تزيد �أعمارهم عن  85عاما �أكرث عر�ضة للوفاة
من عدوى «كوفيد »-19مبقدار  630مرة �أكرث من ال�شخ�ص الذي
يرتاوح عمره بني  18و 29عاما ،وغالبا ما يعاين الكثري منهم من
�ضعف امليكروبيومات العاملة.

الصحة العالمية :الحوامل أشد تعرضا لـ«كوفيد »19

يثري مر�ض «كوفيد »-19خوف
وقلق الن�ساء احل��وام��ل وخ�صو�صا
م��ع انت�شار الكثري م��ن املعلومات
املغلوطة وغري ال�صحيحة ،ولتو�ضيح
الكثري من الت�سا�ؤالت التي تدور يف
�أذهان احلوامل حول فريو�س كورونا
امل�ستجد� ،أجابت منظمة ال�صحة
العاملية على عدد من هذه الأ�سئلة.
 ه��ل ال��ن�����س��اء احل���وام���ل �أ���ش��دعر�ضة خلطر كوفيد-19؟
ت��ق��ول املنظمة ال��دول��ي��ة« :يبدو
�أن الن�ساء احلوامل �أو الالتي كنّ
حوامل م�ؤخرا ممن هنّ �أكرث تقدما
يف ال�سن �أو يعانني من زيادة الوزن �أو
من حاالت طبية �أ�سا�سية مثل فرط
�ضغط الدم وال�سكري� ،أ�شد تعر�ضا

للإ�صابة مبر�ض كوفيد.»-19
و�أ�ضافت« :يبدو �أي�ضا �أنه عندما
ت�صاب الن�ساء احل��وام��ل باملر�ض،
يكنّ �أ�شد حاجة �إىل تلقي الرعاية
يف وح��دات العناية املركزة مقارنة
ب��ال��ن�����س��اء غ�ي�ر احل���وام���ل يف �سن
الإجناب» .وب ّينت« :نظرا للتغريات
التي يتعر�ض لها ج�سم املر�أة احلامل
وجهازها املناعي ،فمن املعلوم �أن
بع�ض الأمرا�ض التنف�سية قد يكون
لها ت�أثري �سيئ على احلوامل ،لذلك
من املهم �أن يتخذن تدابري احتياطية
حل���م���اي���ة �أن��ف�����س��ه��ن م����ن م��ر���ض
«كوفيد »-19و�أن يبلغن الطبيب �أو
مقدم الرعاية ال�صحية ب�أي �أعرا�ض
ممكنة مبا يف ذلك احلمى وال�سعال

على مدار الع�شرين عاماً املا�ضية
تقريباً ،كانت قائمة الفوائد للأ�سربين
تتزايد ،لكن هل تعلم �أن الأ�سربين قد
يقلل من خطر الإ�صابة ب�أنواع عدة
من ال�سرطان!ت�ؤكد جامعة «هارفارد»
الأمريكية �أن ع��دداً من الدرا�سات
ي�شري �إىل �أن الأ�سربين ميكن �أن يقلل
خطر الإ�صابة ب�أنواع من ال�سرطان،
مبا يف ذلك التي حتدث يف القولون
واملباي�ض والكبد والربو�ستاتا.
والدليل على �أن الأ�سربين ميكن
�أن يقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون ق��وي ج���داً� ،إىل درج��ة �أن
الإر�شادات تو�صي با�ستخدامه يومياً
ملجموعات معينة من الأ�شخا�ص،

مبن يف ذلك البالغون الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  50و 59عاماً ،والذين
يعانون من عوامل خطر الإ�صابة

�أو �صعوبة التنف�س».
 هل ميكن �أن ينتقل «كوفيد»-19من املر�أة �إىل طفلها الذي مل يولد
بعد �أو املولودحديثا؟
املنظمة« :م��ازل��ن��ا ال نعرف �إذا
ك��ان الفريو�س ميكن �أن ينتقل من
امل��ر�أة احلامل امل�صابة �إىل اجلنني
�أو الطفل �أثناء احلمل �أو ال��والدة،
وحتى الآن مل نعرث على الفريو�س
الن�شيط يف عينات ال�سائل امل�شيمي
املوجود حول الطفل يف الرحم �أو
لنب الثدي».
 ه���ل ي��ت��ع�ين ع��ل��ى احل���وام���لامل�صابات بـ«كوفيد� »-19أو امل�شتبه
ب�إ�صابتهن فيها اخل�ضوع ل��والدة
قي�صرية؟

ال تو�صي املنظمة باقت�صار الوالدة
القي�صرية على احل���االت امل�بررة
طبيا ،وينبغي حتديد �إجراء الوالدة
يف كل حالة على حدة ا�ستنادا �إىل
رغبة املر�أة وتف�ضيلها بالإ�ضافة �إىل
ر�أي �أخ�صائي التوليد.
 ه��ل مي��ك��ن ل��ل��م��ر�أة امل�صابةمب��ر���ض «كوفيد� »-19أن تر�ضع
طفلها؟
ت�ؤكد املنظمة �أنه «ميكن للن�ساء
امل�����ص��اب��ات مب���ر����ض كوفيد-19
ممار�سة الر�ضاعة الطبيعية �إن
رغنب يف ذلك ،ويتعني عليهن اتباع
جمموعة من التدابري مثل تطبيق
ممار�سات النظافة التنف�سية �أثناء
الر�ضاعة وو���ض��ع كمامة ،وغ�سل
اليدين قبل مل�س الر�ضيع وبعد مل�سه،
ه��ذا �إىل جانب تنظيف الأ�سطح
ال��ت��ي يالم�سنها وتعقيمها ب�شكل
م�ستمر».
 هل ب�إمكان املر�أة مل�س وليدهاوحمله �إذا كنت م�صابة بكوفيد-19؟
بح�سب املنظمة ف ��إن «االت�صال
الوثيق واملب ّكر مع املولود ور�ضاعته
بالثدي ي�ساعدان يف منوه ،وينبغي
�أن حت�����ص��ل الأم ع��ل��ى ال��دع��م
والت�شجيع للقيام بالر�ضاعة امل�أمونة
مع احلر�ص على ممار�سات النظافة
التنف�سية ال�سليمة ،وحمل املولود
واحت�ضانه بحيث تلت�صق ب�شرته
بب�شرة الأم ،ونوم الر�ضيع يف نف�س
الغرفة مع �أمه».

األسبرين يقلل خطر اإلصابة بالسرطان

ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن لديهم ميل وراث��ي
لتطوير ال�سرطان يف القولون.

واق�ت�رح���ت ع����دة درا�����س����ات يف
ال�سنوات الأخ�يرة �أنه جتب �إ�ضافة
�سرطان الثدي �إىل ه��ذه القائمة.
وتابعت �إح���دى ال��درا���س��ات الأك�ثر
���ش��ه��رة ،ال���ت���ي ت���رب���ط ا���س��ت��خ��دام
الأ�سربين بانخفا�ض خطر الإ�صابة
ب�سرطان الثدي �أك�ثر من � 57ألف
ام������ر�أة ،و�أج�����رت ا���س��ت��ب��ي��ان�اً ح��ول
�صحتهن ،وبعد ثماين �سنوات ،جرى
ت�شخي�ص �إ���ص��اب��ة نحو  3%منهن
ب�سرطان الثدي ،مع العلم �أن اللواتي
�أبلغن عن تناول جرعة منخف�ضة من
الأ�سربين « 81ملغم» ثالثة �أيام على
الأق��ل يف الأ�سبوع كان لديهن عدد
�أقل بكثري من �سرطانات الثدي.
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تقنية

ارتفاع مستخدمي «تليغرام» الجدد %500
�شهد تطبيق «تليغرام» ،مناف�س «وات�س �أب»،
زيادة بن�سبة  500٪يف عدد امل�ستخدمني اجلدد،
و�سط ا�ستياء وا�سع النطاق من الطريقة التي
يتعامل بها التطبيق اململوك لـ«في�سبوك» مع
بيانات الأ�شخا�ص.
وذك��رت �صحيفة الإندبندنت �أن «تليغرام»
�سجل  25مليون م�ستخدم جديد خالل الـ72
�ساعة املا�ضية ،وفقا مل�ؤ�س�سها بافيل دوروف،
مما رفع �إجمايل عدد امل�ستخدمني �إىل �أكرث من
 500مليون ،وهو ما يقرب من ربع م�ستخدمي
«وات�س �أب» ،الذين يقدر عددهم بنحو ملياري
م�ستخدم حول العامل ،على الرغم من �أن العديد
من م�ستخدمي تطبيق املرا�سلة الأكرث �شهرة يف
العامل قد ا�ستخدموا و�سائل التوا�صل االجتماعي
ّ
حل�ض الآخرين على مغادرة النظام
هذا الأ�سبوع
الأ�سا�س ،ب�سبب خماوف اخل�صو�صية.
و�أر����س���ل «وات�����س �أب» �إ���ش��ع��اراً �إىل جميع
م�ستخدميه ي��ج�بره��م ع��ل��ى ق��ب��ول �سيا�سة
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اخل�صو�صية اخلا�صة به ،التي تت�ضمن �شروطاً
مل�شاركة البيانات مع «في�سبوك».
وال ينطبق حتديث �شروط اخل��دم��ة ،الذي
يدخل حيز التنفيذ  8فرباير ،ومت ت�أجيله م�ؤخراً،
على امل�ستخدمني يف اململكة املتحدة و�أوروب��ا،
لكنه �أدى �إىل انتقادات �شديدة من امل�ستخدمني
واملدافعني عن اخل�صو�صية واملناف�سني.
وكتب دوروف ،الذي انتقد ب�شكل متكرر نهج
«وات�س �أب» خل�صو�صية امل�ستخدم يف املا�ضي،
على قناته «تليغرام» �أن ال��زي��ادة الأخ�ي�رة يف
امل�ستخدمني اجل���دد ك��ان��ت الأه����م يف ت��اري��خ
ال�شركة املمتد ل�سبع �سنوات.
و�أ���ض��اف« :مل يعد النا�س يريدون ا�ستبدال
خ�صو�صيتهم بخدمات جمانية ،ومل يعودوا
يريدون �أن يظلوا رهينة االحتكارات التقنية،
التي يبدو �أنها تعتقد �أنه ب�إمكانهم الإفالت من
�أي �شيء طاملا �أن تطبيقاتهم لديها كتلة حرجة
من امل�ستخدمني».

أداء أفضل للذكاء االصطناعي
مع معالج « »Core i9-Kمن أنتل
م��ن املفرت�ض �أن ت�صدر �شركة
«�أن���ت���ل» امل��ع��ال��ج ال���رائ���د اجل��دي��د
« »11900K-Core i9يف الربع
الأول من عام  ،2021حيث قدمت
ال�شركة امل�صنعة لل�شرائح املعاينة
الأحدث لرقاقة احلوا�سيب املكتبية
الأوىل م��ن اجل��ي��ل احل���ادي ع�شر
.Rocket Lake-S
ويقال� :إن الرقاقات اجلديدة،
ال��ت��ي ت����أت���ي ب��ا���س��م -Core i9
 ،11900Kتقدم زيادة ت�صل �إىل
 19يف امل��ئ��ة بالن�سبة للتعليمات
ل��ك��ل دورة  ،IPCور����س���وم���ات
متكاملة �أف�ضل بن�سبة ت�صل �إىل
 50يف املئة ،و�أداء �أف�ضل للذكاء
اال�صطناعي.
وع��اي��ن��ت ���ش��رك��ة �إن��ت��ل ال��ن��م��وذج
الرائد  ،11900K-Core i9وذلك
بالرغم من �أنها لي�ست جاهزة متا ًما
لإزال���ة الغطاء عن ت�شكيلة اجليل
احلادي ع�شر الكاملة من Rocket
 ،Lake-Sحيث ال توجد معلومات

ح��ول الأ���س��ع��ار �أو ت��اري��خ �إ���ص��دار
النموذج اجلديد حتى الآن.
ويتكون املعالج من ثمانية نوى و
ً
خيطا مع �سرعات معززة ت�صل
16
�إىل  5.3جيجاهرتز ،كما يت�ضمن
دع ًما ل��ذاك��رة الو�صول الع�شوائي
م��ن ن���وع  DDR4ب��ت�ردد 3200
ميجاهرتز ،و�إج��م��ايل  20فتحة
 ،PCIe 4.0وي��ع��م��ل م��ع �شرائح
 Intel 500 Seriesاجلديدة ،كما
�أنه يتوافق مع �شرائح Intel 400

.Series
وبالرغم من لقب اجليل احلادي
ع�شر� ،إال �أن رق��اق��ات Rocket
 Lake-Sاجل��دي��دة ال ت��زال تقن ًيا
�شرائح  14نانومرت ،فهي ال ت�ستخدم
عملية الت�صنيع  10نانومرت.
وت��ت��م��ي��ز رق����اق����ات Rocket
 Lake-Sب�أنوية Cypress Cove
من �إنتل ،التي جتلب التح�سينات من
عملية الإنتاج  10نانومرت �إىل عملية
الإنتاج  14نانومرت ،وي�سمح ذلك

ب�سرعات �أعلى �إىل جانب ر�سومات
 Intelاملدجمة  Xeالأ�سرع.
ووف���� ًق����ا ل�����ش��رك��ة �إن����ت����ل ،ف����إن
االنخفا�ض يف عدد الأنوية مقارن ًة
مبعالج العام املا�ضي -Core i9
 – 10900Kالذي كان يحتوي على
ً
خيطا – يرجع �إىل
 10نوى و 20
�أن �أنوية  Cypress Coveجتلب
التح�سينات من عملية الإنتاج 10
ن��ان��وم�تر �إىل عملية الإن���ت���اج 14
نانومرت.
وت�����س��م��ح عملية الت�صنيع 10
نانومرت ملا ي�صل �إىل ثمانية نوى
يف ال���وق���ت احل����ايل ف��ق��ط ،وت��ع��د
ال�شركة ب�أن الأداء العام يف منوذج
اجليل احلادي ع�شر اجلديد �سيظل
�أف�ضل.
وال يوجد تاريخ ر�سمي لإ�صدار
رق����اق����ات Rocket Lake-S
القادمة حتى الآن ،لكن �إنتل تعد
ب�إ�صدارها يف الربع الأول من عام
.2021

اع����ت��ب�ر �أح��������د م�����س��ت��خ��دم��ي
«�إن�����س��ت��غ��رام» �أن تطبيق ال�صور
ال�شهري ،التابع لفي�سبوك ،يتج�س�س
عليه ،وذل���ك بعدما ع��ر���ض عليه
�إع�لان��ا ل��غ��رف��ة ن���وم �شبيهة بتلك
اخلا�صة ب��ه .وبح�سب فين�سينزو
تياين ،ال��ذي يعمل �أ�ستاذا جامعيا
يف بروك�سل ببلجيكا ،ف�إنه و�صديقته
«�أ�صيبا مبا ي�شبه ال�شلل» لدقائق
بعدما �شاهدا على �إن�ستغرام �إعالنا
مدفوعا يظهر غرفة نوم �شبيهة �إىل

حد كبري بتلك اخلا�صة بهما.
و�أو�ضح تياين� ،أن عر�ض الإعالن
جاء بعد �أ�سبوع تقريبا من حديثه
مع �صديقته عن حاجتهما ل�شراء
خ����زان����ة ،ل��و���ض��ع��ه��ا يف ال��غ��رف��ة،
ح�سبما نقلت �صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
وقال تياين� ،إن الإعالن الذي ظهر
على هاتف �صديقته ،كان خلزانة
�صغرية� ،شبيهة بتلك املوجودة يف
غرفتهما ،الأم��ر الذي �أث��ار لديهما

�شكوكا بتج�س�س �إن�ستغرام عليهما.
و����ش���ارك م�ستخدمون �آخ���رون
ق�ص�صا �شبيهة بتلك التي حدثت
م��ع ت��ي��اين ،حيث ق��ال �أح��ده��م �إن
�إن�ستغرام ي��ذك��رين ب���إع�لان��ات عن
م�سل�سالت و�أفالم �أ�شاهدها �أ�صال
على «نتفليك�س».م�ستخدم �آخر �أ�شار
�إىل �أن��ه د ّون مالحظة على هاتفه
تتعلق ب��دورة يف ت�شفري البيانات،
لتنهال على ح�سابه يف �إن�ستغرام
العديد من الإع�لان��ات التي ت��ر ّوج

ملراكز تقدم مناهج يف ذلك املجال.
وي���ؤك��د خ�براء يف ع��امل التقنية
�أن ع��ددا م��ن تطبيقات التوا�صل
االجتماعي جتمع بيانات خا�صة
بامل�ستخدمني مب��ا فيها عمليات
ب��ح��ث��ه��م ع��ل��ى الإن��ت�رن����ت ،ب��ه��دف
تقدميها للمعلنني الذين ي�صممون
ب��دوره��م �إع�لان��ات موجهة ب�شكل
دق��ي��ق .وم��ع ت��ط��ور التقنية وب��روز
اب����ت����ك����ارات م���ث���ل «امل�������س���اع���دات
ال�شخ�صية ال�صوتية» كـ«�سريي»
و»�أليك�سا» ،يعتقد باحثون �أن بع�ض
املحادثات التي تتم عرب الأجهزة
الذكية يتم تخزينها لال�ستفادة منها
�أي�ضا.
وك�����ان حت��ق��ي��ق ل��ـ«ب��ل��وم��ب�يرغ»
ق���د �أ����ش���ار �إىل �أن «ف��ي�����س��ب��وك»
اع�ترف��ت �سنة  2019بتوظيفها
ملتعاقدين لن�سخ الر�سائل ال�صوتية
ال��ت��ي يتبادلها امل�ستخدمون عرب
«م�سنجر» لتح�سني «خ��وارزم��ي��ة»
الن�سخ ال��ت��ل��ق��ائ��ي.ك��ذل��ك �أ���ش��ارت
«ب��ل��وم��ب�يرغ» �إىل ���ش��ك��وى رف��ع��ت
يف �سان فران�سي�سكو الأمريكية،
حت��ت��ج بتن�شيط «ف��ي�����س��ب��وك» دون
�إذن ل��ك��ام�يرات ال��ه��وات��ف الذكية
جلمع ب��ي��ان��ات مربحة وق�� ّي��م��ة من
امل�ستخدمني.

شكوك حول تجسس «إنستغرام» على مستخدميه

واتساب تسعى الحتواء تبعات
«سياسة الخصوصية»
ا�ستجابة ل���ردود الفعل العنيفة الوا�سعة ب�ش�أن حتديث �سيا�سة
اخل�صو�صية القادمة ،ن�شرت من�صة وات�ساب �صفحة �أ�سئلة و�أجوبة
جديدة عرب موقعها الإلكرتوين من �أجل حتديد موقفها ب�ش�أن خ�صو�صية
امل�ستخدم.
وتتعلق امل�شكلة الأ�سا�سية ب�إجراءات وات�ساب مب�شاركة البيانات مع
في�سبوك ،مع قلق العديد من امل�ستخدمني من �أن �سيا�سة اخل�صو�صية
املحدثة ،التي تدخل حيز التنفيذ يف  8فرباير ،تلزم م�شاركة معلومات
احل�ساب احل�سا�سة مع في�سبوك.
ولي�س للتحديث عالقة مبحادثات امل�ستهلك �أو بيانات احل�ساب،
وبدالً من ذلك مت ت�صميم التغيري لتو�ضيح كيفية قيام ال�شركات التي
ت�ستخدم وات�ساب خلدمة العمالء بتخزين �سجالت حمادثاتها عرب
خوادم في�سبوك.
ت�شعر ال�شركة ب�أن هذا �شيء يجب الك�شف عنه يف �سيا�سة اخل�صو�صية
اخلا�صة بها ،وهو ما تفعله الآن بعد معاينة التغيريات القادمة بالن�سبة
للدرد�شات التجارية يف �شهر �أكتوبر ،لكن موجة املعلومات امل�ضللة
عرب من�صات التوا�صل االجتماعي ،التي اعتمدت على �سجل في�سبوك
ال�سيئ فيما يتعلق باخل�صو�صية و�سمعتها يف التعتيم على التغيريات يف
خمتلف �شروط اتفاقيات اخلدمة اخلا�صة بها� ،أدت �إىل رد فعل عنيف
على تطبيق وات�ساب ،وت�سببت بفرار امل�ستخدمني �إىل مناف�سني ،مثل:
تيليغرام ،و.Signal
يف ال�سياق �أي�ضاً ،دخ��ل �إي��ل��ون ما�سك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
تي�سال ،يف املعركة ،حيث غرد نا�صحاً متابعيه البالغ عددهم  42مليونا
با�ستخدام تطبيق .Signal
ومع ت�صاعد اجل��دل� ،أ�صبح تطبيق � Signalأحد �أكرث التطبيقات
التي مت تنزيلها عرب �أندرويد و  ،iOSكما �أن نظام التحقق اخلا�ص
بالتطبيق لت�سجيل امل�ستخدمني اجل��دد قد انهار ب�شكل متكرر حتت
ال�ضغط.من ناحية �أخرى� ،شهدت من�صة تيليغرام ت�سجيل �أكرث من 25
مليون م�ستخدم جديد يف �آخر � 72ساعة فقط.
وقد كتبت ال�شركة يف �صفحة الأ�سئلة ال�شائعة اجلديدة :نريد �أن
نكون وا�ضحني �أن حتديث ال�سيا�سة ال ي�ؤثر يف خ�صو�صية ر�سائلك مع
الأ�صدقاء �أو العائلة ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وبدالً من ذلك ،يت�ضمن
هذا التحديث التغيريات املتعلقة باملرا�سلة مع الأن�شطة التجارية عرب
وات�ساب ،وهو �أمر اختياري ،ويوفر مزي ًدا من ال�شفافية حول كيفية
جمع البيانات وا�ستخدامها.
و�أك��دت �أي�ضاً يف الأ�سئلة ال�شائعة �أن ال �أحد يقر�أ �سجالت ر�سائل
امل�ستخدمني �أو ي�ستمع �إىل مكاملاتهم ،مبا يف ذلك وات�ساب �أو في�سبوك،
وال يجري تخزين بيانات املوقع �أو م�شاركة معلومات االت�صال مع
في�سبوك.
فيما ك�شف ويل كاثكارت رئي�س وات�ساب �أن��ه لي�س بالإمكان ر�ؤية
حمادثاتك اخلا�صة �أو مكاملاتك ب�سبب الت�شفري من طرف �إىل طرف،
ونحن ملتزمون بهذه التكنولوجيا وملتزمون بالدفاع عنها عاملياً،
م�ضيفاً« :من املهم بالن�سبة لنا �أن نكون وا�ضحني �أن هذا التحديث
ي�صف االت�صاالت التجارية وال يغري ممار�سات م�شاركة بيانات وات�ساب
مع في�سبوك ،وال ي�ؤثر يف كيفية توا�صل الأ�شخا�ص ب�شكل خا�ص مع
الأ�صدقاء �أو العائلة �أينما كانوا يف العامل».
ومن املفارقات �أن م�شاركة البيانات التي يحر�ص م�ستخدمو وات�ساب
على جتنبها كانت حتدث بالن�سبة للغالبية العظمى من �أولئك الذين
ي�ستخدمون نظام املرا�سلة.
�إىل ذلك ،يُعزى هذا اجلدل برمته �إىل امل�ستخدمني الذين ي�سيئون
قراءة التقارير الإعالمية املربكة ،ويقفزون مبا�شرة �إىل اال�ستنتاجات،
ثم ي�شاركون يف �إثارة الذعر عرب من�صات التوا�صل االجتماعي.
ويجب على في�سبوك التعامل مع حقيقة �أن انعدام الثقة يف وات�ساب
يرتبط ارتباطاً مبا�شراً ب�سنوات من تعهدات اخل�صو�صية املخادعة من
في�سبوك و�شروط اتفاقيات اخلدمة املعقدة ب�شكل متزايد ،التي ال
ميكن لأي م�ستخدم عادي فهمها ب�شكل معقول.
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نادي اإلعالم يزور
«مطابع الحكومة»

نظم نادي الإعالم م�ؤخراً زيارة مل�صلحة مطابع احلكومة للتعرف على
طبيعة العمل يف امل�صلحة ،ويف نهاية الزيارة قدم امل�شرف العام ورئي�س
درعا تذكار ًيا للم�شرف العام على م�صلحة احلكومة تقدي ًرا ملا وجدة
النادي ً
�أع�ضاء النادي من حفاوة وترحيب .كما �شارك النادي يف تنظيم تعبئة
ا�ستبانة �صحة املنظمة يف وزارة املالية ،بعدة مقرات للوزارة يف مدينة
الريا�ض وملدة �أربعة �أيام.

باهمام رئيسًا لتحرير مجلة
«Nature and
»Science of Sleep

جانب من جتهيزات عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة للطالب امل�ستجدين

قبول  524للماجستير التنفيذي و 489بنظام التعليم المستمر
���ص��رح عميد ال��درا���س��ات العليا
ال��دك��ت��ور ع��ادل ب��ن حممد الهدلق
�أن ع���م���ادة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا
ا�ستقبلت  2696طلباً عرب بوابة
القبول اجلديدة ،لاللتحاق بربامج
ال��درا���س��ات العليا بنظام التعليم
امل�ستمر وبرامج املاج�ستري التنفيذي
وعددها  32برناجماً ،بزيادة قدرها
 13برناجماً م�ستحدثاً عن العام
املا�ضي وفقاً ملتطلبات �سوق العمل.
ح��ي��ث مت ط���رح ع���دد  7ب��رام��ج
م�ستحدثة للماج�ستري التنفيذي يف
املجاالت التالية :التعزيز والتثقيف
ال�صحي  -العلوم اجلنائية البحتة
 احلوكمة وال�سيا�سات العامة –الت�أمني – الرتبية البدنية – التدريب
الريا�ضي – الأداء الريا�ضي العايل.
ك��م��ا مت ط����رح ع����دد  6ب��رام��ج
م�ستحدثة للدرا�سات العليا بنظام
التعليم امل�ستمر وه���ي :ماج�ستري
العلوم يف املالية – ماج�ستري الآداب

يف نظم امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة –
ماج�ستري الآداب يف تربية الطفولة
املبكرة – ماج�ستري الآداب يف الرتبية
تخ�ص�ص م��ن��اه��ج وط���رق تدري�س
العلوم ال�شرعية  -ماج�ستري الآداب
يف الرتبية تخ�ص�ص مناهج وطرق
تدري�س احلا�سب الآيل  -ماج�ستري
الآداب يف الرتبية تخ�ص�ص تعليم
اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها.
كما �أفاد �أن العمادة د�شنت بوابة
ق��ب��ول ج��دي��دة م��ط��ورة ه��دف��ت من

خاللها �إىل حت�سني جودة �إجراءات
ت��ق��دمي وق��ب��ول ط��ل��ب��ة ال��درا���س��ات
العليا ،وتقلي�ص ال��ف�ترة الزمنية
لإنهاء �إج��راءات التقدمي والقبول،
وال��ت��خ��ل�����ص م��ن ك��اف��ة ال��ت��ع��ام�لات
الورقية املالزمة لعمليات و�إجراءات
تقدمي وقبول الطلبة ،وحتقيقاً ملبد�أ
ال�شفافية والعدالة متيزت البوابة
اجل��دي��دة ب��أمت��ت��ة عمليات ال��ف��رز
واملفا�ضلة.
كما �صرح د .الهدلق �أنه بالتعاون

م��ع الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة والكليات
مت االن��ت��ه��اء م��ن ع��م��ل��ي��ات تدقيق
ملفات املتقدمني وتطبيق �شروط
القبول عليهم و�إجراء عمليات الفرز
واملفا�ضلة م��ن �أج��ل انتقاء �أف�ضل
العنا�صر الطالبية بربامج الدرا�سات
العليا بنظام التعليم امل�ستمر وبربامج
املاج�ستري التنفيذي.
فقد بلغ �إجمايل عدد املتقدمني
 2696متقدماً ومتقدمة ،موزعني
ك��ال��ت��ايل 1850 :طلباً لاللتحاق
ب�ب�رام���ج امل��اج�����س��ت�ير ال��ت��ن��ف��ي��ذي
وعددها  11برناجماً ،و 846طلباً
لاللتحاق بربامج الدرا�سات العليا
بنظام التعليم امل�ستمر وعددها 21
برناجماً ،وبعد االنتهاء من �إجراءات
القبول مت قبول  524طالباً وطالبة
ب�ب�رام���ج امل��اج�����س��ت�ير ال��ت��ن��ف��ي��ذي،
وقبول  489طالباً وطالبة بربامج
ال��درا���س��ات العليا بنظام التعليم
امل�ستمر.

كتب :فهد الفليج
ا�ستقبلت عمادة �ش�ؤون الطالب
وفداً من جامعة الإمام عبدالرحمن
بن في�صل الأربعاء املا�ضي  7جمادى
الآخرة 1442هـ ،مثل الوفد كل من
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل النغمو�ش وكيل

عمادة ���ش��ؤون الطالب للأن�شطة،
والدكتور حممود �أبو جادو م�ساعد
الوكيل ،والدكتور عي�سى ال�سمول
م�شرف الأندية الطالبية ،وكان يف
ا�ستقبالهم الدكتور فهد القريني
عميد ���ش���ؤون ال��ط�لاب ،بح�ضور

الدكتور علي الدلبحي وكيل العمادة
للأن�شطة وال�شراكة الطالبية.
وه��دف��ت ال���زي���ارة لتعزيز �سبل
ال���ت���ع���اون ال����دائ����م ب��ي�ن خم��ت��ل��ف
اجلامعات ال�سعودية ملا فيه م�صلحة
�أبنائنا ال��ط�لاب وت��ب��ادل اخل�برات

وامل���ع���ارف ،واالط��ل�اع على جترية
الأندية الطالبية وتنظيمها ور�ؤي��ة
م��رك��ز تنمية امل���ه���ارات الطالبية
باجلامعة.
ويف نهاية الزيارة مت تقدمي درع
تذكاري للدكتور عبداهلل النغمو�ش.

وفد من جامعة «عبدالرحمن بن فيصل» يزور الجامعة

ُع ِ نّي الدكتور �أحمد بن �سامل باهمام ،رئي�سا
لتحرير جملة «Nature and Science
 ،»of Sleepوهي من املجالت العاملية للربع
الأول يف تخ�ص�ص طب النوم والعلوم الع�صبية
 A Q1 journalتعنى مب��وا���ض��ي��ع ح��ول
علم وطب النوم ،مبا يف ذلك الف�سيولوجيا
الع�صبية ووظائف النوم ،ووراثة النوم ،والنوم
واملجتمع ،والإيقاعات البيولوجية ،والأحالم،
وا�ضطرابات النوم والعالج ،وا�سرتاتيجيات
حت�سني النوم ال�صحي.
ويعد الربوفي�سور باهمام م��ن ال��ك��وادر
الطبية ال�سعودية املتميزة ،فهو �أ�ستاذ وا�ست�شاري الأمرا�ض ال�صدرية
وطب النوم ،بكلية الطب واملدينة الطبية بجامعة امللك �سعود ،وميلك خربة
تتجاوز  17عا ًما يف رئا�سة حترير املجالت الطبية ،وحمرر م�شارك ،وع�ضو
يف هيئة حترير للعديد من املجالت الطبية العامة واملتخ�ص�صة ،ويعترب
باهمام مراجعاً لأهم املجالت التخ�ص�صية.
وقد مت تر�شيحه لع�ضوية جلنة التخطيط للأمرا�ض الع�صبية التنف�سية
والنوم « »SRNيف اجلمعية الأمريكية لأمرا�ض ال�صدر عام  ،2018وهو
ع�ضو م�ؤ�س�س يف اجلمعية الآ�سيوية لطب النوم « »ASSMوحا�صل على
العديد من املنح البحثية ،ولديه �أكرث من  300مقال علمي وف�صل يف كتب
تخ�ص�صية ،وكتابني يف جمال طب النوم و�أبحاث النوم.

جهود مميزة إلدارة الخدمات في
مواجهة «كورونا»

�سخرت وكالة اجلامعة للم�شاريع ممثلة يف «�إدارة اخل��دم��ات» كافة
الإمكانات املتاحة ملواجهة حتديات تف�شي فايرو�س كورونا «»covid-19
من خالل دعم وم�ساندة البيئة التعليمية وتوفري كافة االحتياجات الالزمة
ملواجهة هذا الوباء.
وبد�أت �إدارة اخلدمات جهودها بتجهيز فرق عمل ملبا�شرة �أعمال التعقيم
والتطهري يف املباين الأكادميية والإدارية بح�سب الأدلة الإر�شادية والتدابري
الوقائية ال�صادرة من وزارة التعليم واجلهود االح�ترازي��ة والإج���راءات
اال�ستباقية التي تقوم بها وزارة ال�صحة ،وذلك ملبا�شرة �أعمال التعقيم يف
املواقع للحاالت امل�ؤكدة وكذلك للحاالت امل�شتبه بها.
كما با�شرت الإدارة برتكيب عدد « »530جهاز تعقيم بالإ�ضافة للعدد
املوجود �سابقاً « ،»626لي�صبح العدد الإجمايل « »1156جهازاً ،ومبا�شرة
تعبئة �أجهزة التعقيم يف املباين ب�شكل دوري مبعدل  1200لرت من �سائل
التعقيم �أ�سبوعياً يف مباين املدينة اجلامعية للطالب بالدرعية.
كما قامت �إدارة اخلدمات بدور ف ّعال خالل فرتة اختبارات نهاية الف�صل
الدرا�سي الأول احل�ضورية باجلامعة ،وذلك بتطهري وتعقيم م�سكات الأبواب
وال�سالمل وامل�صاعد وكذلك تعقيم القاعات بعد نهاية كل فرتة اختبار ،وقد
متكنت الإدارة من تطهري وتعقيم « »3595قاعة خالل فرتة االختبارات
الف�صلية والتي بد�أت يف 1442/4/28هـ حتى 1442/5/16هـ.
وت�أتي تلك اجلهود يف �إط��ار توجيهات معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر ،ووكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل
بن حممد ال�صقري ،با�ستثمار كل الإمكانات ملنع تف�شي الوباء وااللتزام
بالإجراءات االحرتازية وفق ما جاءت به تعليمات وزارة ال�صحة واجلهات
املخت�صة ،والت�شديد على تهيئة البيئة املنا�سبة ل�ضمان ا�ستمرار العملية
التعليمية ،واحلر�ص على �سالمة �أبنائنا الطالب وكذلك �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني.

