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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

تد�شني الن�سخة اجلديدة من نظام «توا�صل»

بث  14مليون رسالة خالل  10سنوات
تقوم على  6مرتكزات

الجامعة تستطلع آراء منسوبيها تجاه
تطوير الخطة االستراتيجية
د���ش��ن امل�����ش��رف ال���ع���ام ل��ع��م��ادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل
اخلنيفر الن�سخة اجلديدة من نظام
ت��وا���ص��ل بت�صميم ج��دي��د وحديث
روعي فيه �سهولة اال�ستخدام وعدة
مزايا �أخ��رى �شملت جمموعة من
ال��ت��ع��دي�لات ال��ت��ي ���س��وف ت�ساعد
على ت�سهيل التوا�صل بني من�سوبي
اجلامعة فيما بينهم وتوا�صل �أع�ضاء

هيئة التدري�س مع الطالب.
و�أك��د وكيل العمادة للتطبيقات
وامل�����ش��اري��ع ال��دك��ت��ور عبداملجيد
الأمري �أن الن�سخة ال�سابقة خدمت
ملدة ع�شر �سنوات كاملة �أر�سل من
خاللها �أكرث من  14مليون ر�سالة
جوال وبريد �إلكرتوين عرب �أكرث من
� 25أل��ف م�ستخدم و�أك�ث�ر م��ن 30
�ألف جمموعة.
ومت بناء الن�سخة اجل��دي��دة من

نظام توا�صل بتقنيات حديثة وكان
مل�لاح��ظ��ات امل�ستفيدين الن�صيب
الأكرب يف هذا التحديث.
و�أ����ش���ار �أن ع��م��ادة ال��ت��ع��ام�لات
الإل��ك�ترون��ي��ة واالت�����ص��االت ت�سعى
جاهدة ملراجعة الأنظمة ال�سابقة
وع��م��ل حت�سينات با�ستمرار لكل
ما ي�ساعد على تقليل العبء على
امل�ستفيدين وزيادة كفاءة اخلدمات
املقدمة جلميع من�سوبي اجلامعة.

وق���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق
واملحفوظات واجل��ام��ع��ة ممثلة يف
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير،
ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي ،اتفاقية تعاون
م�شرتك لإعداد حزمة من الربامج
التدريبية والتي ت�ستهدف من�سوبي

مراكز الوثائق يف الأجهزة احلكومية
م��ن �أج���ل تنمية وت��ع��زي��ز قدراتهم
وم��ه��ارات��ه��م وف��ق �اً ل��ل��وائ��ح الوطنية
املنظمة للعمل الوثائقي ومبا يتما�شى
مع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا
املجال.

وم � ّث��ل امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للوثائق
وامل���ح���ف���وظ���ات يف ال��ت��وق��ي��ع على
االت��ف��اق��ي��ة امل���دي���ر ال���ع���ام للمركز
الدكتور في�صل التميمي ،فيما م ّثل
جامعة امللك �سعود وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي
م�سلمي .وتهدف االتفاقية �إىل تعزيز
ال�شراكة بني اجلانبني حيث �سيتوىل
املركز الوطني للوثائق واملحفوظات
و�ضع الأطر النظامية والفنية لهذا
الربنامج التدريبي فيما تتوىل جامعة
امللك �سعود بالتن�سيق مع املركز و�ضع
اخلطط و�إعداد احلقائب التدريبية
وتقدمي تلك الربامج للمتدربني عن
عال
طريق خمت�صني �أكفاء وعلى قدر ٍ
من االحرتافية يف جمال الوثائق.

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي بن حممد
م�سملي ،نظمت ع��م��ادة التطوير
واجل����ودة ور���ش��ة ع��م��ل افرتا�ضية
ال�ستطالع �آراء من�سوبي اجلامعة
جتاه حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة « »KSU2030مب�شاركة

وا����س���ع���ة م����ن ع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات
وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة ووك�لائ��ه��م
للتطوير واجل���ودة ،وممثلي وك�لاء
اجلامعة ،وذلك يوم االثنني املا�ضي
 3رج���ب 1442هـ ،وي����أت���ي ذل��ك
�ضمن حر�ص اجلامعة على تطوير
وحت��دي��ث خطتها اال�سرتاتيجية

« »KSU2030مبا يتوافق مع ر�ؤية
اململكة  ،2030والنظام اجلديد
للجامعات ،والتوافق مع متطلبات
التغريات يف �سوق العمل ،والتوجه
�إىل ت��ن��م��ي��ة الإي��������رادات ال��ذات��ي��ة
واال�ستثمار..
التفا�صيل �صـ 9

بدء اختبارات الترقية

اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق

د .الرجيعي
كتب :مو�سى حدّادي
دع��ت ع��م��ادة امل����وارد الب�شرية
باجلامعة م�ؤخراً موظفي وموظفات
اجلامعة امل�ستحقني وامل�ستحقات
ل��ل�ترق��ي��ة ل��ل��دخ��ول ع��ل��ى امل��وق��ع
الإل���ك�ت�روين ل��ل��ع��م��ادة http://
وذل���ك
/dfpa.ksu.edu.sa
ملتابعة ومعرفة مواعيد االختبار
وف��ق م��ا ه��و حم��دد لكل وظيفة؛
م�شرتط ًة التقيد بتطبيق الإجراءات
االح�ت�رازي���ة للوقاية م��ن فريو�س
كورونا امل�ستجد  Covid-19من
خ�لال تفعيل تطبيق توكلنا ،لب�س
الكمامة واالل��ت��زام بالتباعد بني
االف��راد؛ داعي ًة جميع امل�ستحقني
وامل�ستحقات للرتقية �إىل �إح�ضار
بطاقة ال��ه��وي��ة الوطنية وبطاقة
ال��ع��م��ل ،طباعة م��وع��د االخ��ت��ب��ار،
واحل�ضور قبل موعد االختبار بـ
 20دقيقة.
�صرح بذك عميد املوارد الب�شرية
الدكتور �سامل الرجيعي .

فريق القمر اال�صطناعي التعليمي « »KSU Cubesatينجح يف اجتياز جميع االختبارات املطلوبة لإطالق القمر والذي مت دجمه
ب�صندوق الإطالق اخلا�ص « »Deployerوهو الآن يف الطريق نحو قاعدة «بايكونور  »Baikonurللإطالق منت�صف ال�شهر القادم

دور ريادي لمعهد اللغويات العربية

كان معهد اللغويات العربية وما
زال بيت خ�برة منذ �إن�شائه عام
1394هـ امل��واف��ق 1974م للعديد
من اجلهات املحلية والعاملية فيما
يخ�ص تعليم وتعلم اللغة العربية لغة
ثانية ،كما كانت ك��وادره الأكادميية
ذات فاعلية بحثية وتعليمية �أقامت
و�شاركت يف امل�ؤمترات العاملية يف

اللغويات التطبيقية ،وعمل عدد
من �أكادمييي املعهد كم�ست�شارين
وخم��ط��ط�ين ل��غ��وي�ين ل��ل��ع��دي��د من
اجلهات الرائدة ،واليوم ي�ؤكد معهد
ال��ل��غ��وي��ات العربية دوره ال��ري��ادي
يف ت��ق��دمي اال���س��ت�����ش��ارات ل����وزارة
الثقافة فيما يتعلق مبجمع امللك
�سلمان العاملي للغة العربية ،وذلك

«الهندسة االجتماعية» ومخاطرها

با�ستقطابها خلربات عميد املعهد
ال�سابق ال��دك��ت��ور �سعد ب��ن حممد
اجلديع القحطاين ووكليه لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حممود بن عبداهلل املحمود ،وذلك
لكفاءتهم العلمية والإدارية..
التفا�صيل �صـ 8
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نظمتها جمعية املكتبات واملعلومات بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات

ندوة افتراضية تسلط الضوء على
«الهندسة االجتماعية» ومخاطرها

د .البندري :يقصد بها خداع المستهلكين للكشف عن بيانات االعتماد الخاصة بهم
مسرحا
د .متنمبك :الشبكة العنكبوتية صارت
ً
للقرصنة والتعدي على خصوصيات اآلخرين

تم خداع  %85من موظفي المكاتب من خالل
اختبار تالعب أجرته إحدى الشركات في ألمانيا

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة امل���ك���ت���ب���ات
واملعلومات ال�سعودية ،يوم اخلمي�س
1442/6/29هـ ن��دوة افرتا�ضية
ب��ع��ن��وان «الهند�سة االجتماعية»،
قدمتها ال��دك��ت��ورة ال��ب��ن��دري بنت
فهد ال�صميت ،الأ���س��ت��اذ امل�ساعد
يف ج��ام��ع��ة االم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن
ب��ن في�صل واملتخ�ص�صة يف �أم��ن
احلا�سبات وال�شبكات ،وت�ضمنت
ال��ن��دوة �أرب��ع��ة حم��اور ه��ي :تعريف
ال��ه��ن��د���س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وط���رق
ال��ه��ن��د���س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وت ��أث�ير
الهند�سة االجتماعية على عقول
الب�شر ،وط��رق الت�صدي لت�أثريات
هذه الهند�سة على عقول واجتاهات
النا�س ،وتابعها عرب برنامج «زووم»
ما يقارب  700متابع ،وقدم الندوة
الدكتور فايز العتيبي ع�ضو هيئة
ال��ت��دري�����س بكلية الآداب بجامعة
امللك �سعود ،وع�ضو جمعية املكتبات
واملعلومات ال�سعودية.
قر�صنة ب�شرية
عرفت الدكتورة البندري الهند�سة
االجتماعية ب�أنها« :التالعب بعقول
الب�شر وخداعهم بهدف احل�صول
على بيانات �أو معلومات �أو �أموال
كانت �ستظل �آمنة وال ميكن الو�صول
اليها» .وتعرف �أي�ضاً «بالقر�صنة
الب�شرية» وهو فن خ��داع العاملني
وامل�ستهلكني للك�شف ع��ن بيانات
االع��ت��م��اد اخل��ا���ص��ة ب��ه��م وم���ن ثم
ا�ستخدامها للو�صول �إىل ال�شبكات
�أو احل�سابات ،وهي فن ا�ستخراج
معلومات �سرية عن طريق التالعب
النف�سي وه��ي هجوم ا�سرتاتيجي
يعتمد على التفاعل الب�شري ،ونظام
احتيال معقد وخ���داع الأف���راد يف
�إعطاء املعلومات اخلا�صة بهم بكلمة
امل�����رور ،وه���ي ط��ري��ق��ة للمجرمني
للو�صول �إىل �أن��ظ��م��ة املعلومات،
وعادة ما يكون الغر�ض من الهند�سة
االجتماعية هو تثبيت برامج �ضارة
�أو خداع الأ�شخا�ص لت�سليم كلمات
املرور �أو معلومات مالية ح�سا�سة.
�سطو �إلكرتوين
وك�����ش��ف��ت ال���دك���ت���ورة ال��ب��ن��دري،
�أن عمليات ال�سطو الإل��ك�تروين
زادت م���ع ا���س��ت��خ��دام الإن�ت�رن���ت
ال���س��ي��م��ا خ�ل�ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا،
نتيجة اجللو�س يف امل��ن��زل ،مبينة
�أن الهند�سة االجتماعية تعد �أكرث
ال��ط��رق فعالية ل�سرقة البيانات
ال�����س��ري��ة م��ن امل��ن��ظ��م��ات ،ح��ي��ث مت
خداع  85%من موظفي املكاتب من
خالل اختبار التالعب الذي �أجرته
�إحدى ال�شركات الإلكرتونية م�ؤخراً
يف �أملانيا.

خطورة الهكرز
و�أو�ضحت الدكتورة البندري �أن
مظم «ال��ه��اك��رز» يلج�أ ال�ستخدام
ال��ه��ن��د���س��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل�سهولة
الإع����داد والتنفيذ وق��ل��ة احلماية
والوعي و�صعوبة الك�شف والتعقب؛
�أي �أن��ه��ا م��ن عمليات «ال�سرقات
النظيفة» ،وتتم بعدة ط��رق منها
االحتيال الإلكرتوين� ،أو االحتيال
ال�صوتي� ،أو الر�سائل االقتحامية
املزعجة «� ،»spamأو ب��رام��ج �أو
ع���ن ط��ري��ق ال��ن�����ش��ر االل���ك�ت�روين،
�أو اال�����ص����ط����ي����اد االل�����ك��ت��روين
«� ،»phishingأو ب��ال��ط��ع��م� ،أو
املقاي�ضة� ،أو ات��ب��اع اخل��ط��ى� ،أو
االدعاء.
و�أردف���ت ال��دك��ت��ورة البندري �أن
املت�صيدين «الهكرز» قد يت�سللون
�إىل �أج����ه����زة الأط����ف����ال خ��ا���ص��ة
م��ن خ�لال الأل��ع��اب االل��ك�ترون��ي��ة،
وي�أخذون معلومات عن العائلة� ،أو
يتم ا�ستدرج الأط��ف��ال واملراهقني
عن طريق املرا�سلة املبا�شرة و�أخذ
معلومات مالية قيمة وغريها من
املعلومات ،وه��و ما ح��دث بالفعل
يف كثري من الق�ضايا املالية ،كا�شفة
ع��ن وج��ود «���س��وق �إن�ترن��ت مظلم»
لبيع البطاقات االئتمانية عاملياً
�إىل جانب بيع معلومات الأ�شخا�ص
لي�ستفيد منها «الهكرز» يف عمليات
االح���ت���ي���ال ،م��و���ض��ح��ة �أن ح���وايل
 70%م���ن الأ���ش��خ��ا���ص ي��وق��ع��ون
على �شروط ا�ستخدام الربامج �أو
التطبيقات دون قراءة االتفاقية مما
يتيح م�شاركة معلوماتك وبياناتك
م���ع ج��ه��ات �أخ�����رى وال ت�ستطيع

مقا�ضاتهم.
�إجراءات احرتازية
و�أ���ض��اف��ت ال��دك��ت��ورة ال��ب��ن��دري
املتخ�ص�صة يف �أم���ن احلا�سبات
وال�����ش��ب��ك��ات� ،أن����ه ل��ل��ح��ف��اظ على
خ�صو�صية ال�شخ�ص وعدم تعر�ضه
حلمالت القر�صنة يجب �أن يلتزم

بعدد من االح�ت�رازات منها :عدم
م�شاركة امل��ع��ل��وم��ات �أو البيانات
ال�شخ�صية م��ع �أي ج��ه��ة ك��ان��ت،
ال��ت��ح��ق��ق م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
تتحدث معهم ،العمل على ت�أمني
الهاتف الذكي �أو جهاز احلا�سب
امل��ح��م��ول ،ت��غ��ي�ير ك��ل��م��ات امل���رور

با�ستمرار� ،إل��زام املوظفني ب�إقفال
�أجهزتهم قبل اخلروج من مكاتبهم،
ع��دم تنزيل �أو ���ش��راء التطبيقات
من خ��ارج املتاجر الر�سمية ،عدم
و���ض��ع كلمة م���رور واح���دة جلميع
احل�سابات ،و�أخ�يراً تركيب برامج
حماية �أ�صلية ،وفح�ص مرفقات
الربيد الإلكرتوين.
يف حال مت االخرتاق
وذكرت البندري �أنه �أما يف حالة
اكت�شاف �أن��ه مت اخ�تراق الأجهزة،
ي��ج��ب �إغ�ل�اق���ه���ا و�إي����ق����اف جميع
الأجهزة اخلا�صة بال�شخ�ص الذي
مت اخرتاقه ،وف�صلها من الإنرتنت،
وا�ستعارة جهاز �آخر ،وتغيري جميع
كلمات امل��رور يف جميع ح�ساباتك
املهمة ،كما يجب فح�ص اجلهاز
عند متخ�ص�ص �أمن معلومات ليقوم
بفح�صها من امللفات اخلبيثة التي
تقوم بالتج�س�س على جهازك� ،أما
�إن كان من تعر�ض للقر�صنة موظف
فعليه �إبالغ الأمن الرقمي يف اجلهة
ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا و�إب��ل�اغ املقربني
والعائلة الذي من املمكن �أن يت�أثروا
بالهجوم.
هجمات �سيربانية
من جانبه �أو�ضح الدكتور �إبراهيم
ب��ن حممد متنمبك رئي�س جمعية
املكتبات وامل��ع��ل��وم��ات ال�سعودية،
املتخ�ص�ص يف ع��ل��وم احل��ا���س��ب،
وامل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة الإح�����ص��اء
واملعلومات بجامعة امللك �سعود� ،أن
تنامي الهجمات ال�سيربانية على
اململكة يف الفرتة القريبة املا�ضية،
ميثل دافعاً للجمعيات العلمية لبذل
مزيد من اجلهد والعمل على توعية

املجتمع يف هذا احلقل املعلوماتي
احليوي.
و�أ�ضاف �أن هذا �أحد الأهداف
اال�سرتاتيجية جلمعية املكتبات
وامل���ع���ل���وم���ات ال�������س���ع���ودي���ة ن��ح��و
امل�����س��ؤول��ي��ة املجتمعية ،ك��م��ا �أك��د
ال��دك��ت��ور م��ت��ن��م��ب��ك ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
التعاون مع امل�ؤ�س�سات التي تُعنى
بهذا ال�ش�أن ،و�أن اجلمعية جاهزة
لفتح �آف���اق امل��ع��رف��ة نحو العاملية
وت�سهيل �إي�صالها للمجتمع للإفادة
م��ن خ��ب�رات الآخ���ري���ن وخ�لا���ص��ة
الأفكار النرية يف العامل للنهو�ض
ب��وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب؛ ان�����س��ج��ام��ا مع
�أهداف ر�ؤية اململكة .2030
حت�صني اخل�صو�صية
وقد انتهى الدكتور متنمبك �إىل
تقدمي بع�ض الن�صائح العامة للوقاية
م���ن ال���وق���وع يف «ف���خ املهند�سني
االج��ت��م��اع��ي�ين» ،والأخ����ذ ب�أ�سباب
احل��ي��ط��ة واحل����ذر وع���دم ال��ت��واك��ل
واالت���ك���ال ،وال���س��ي��م��ا �أن ال�شبكة
م�سرحا للقر�صنة،
العنكبوتية �صارت
ً
والتعدي على خ�صو�صيات الآخرين،
لذلك يجب حت�صني خ�صو�صياتنا
على ب��رام��ج التوا�صل االجتماعي
وم��واق��ع��ن��ا الإل��ك�ترون��ي��ة ب��ع��دد من
الإج���������راءات م���ن ب��ي��ن��ه��ا :تفعيل
التحقق بخطوتني يف جميع برامج
التوا�صل االجتماعي التي تتيح ذلك،
واحلذر عند فتح �أي مرفق مر�سل
قبل فح�صه من ال�برام��ج امل�ضادة
ملكافحة الفريو�سات وخا�صة من
اجلهات الغري معروفة ،والعمل على
التحقق م��ن هوية املر�سل ،وع��دم
م�شاركة املعلومات ال�شخ�صية مع
امل�صادر املجهولة �سواء طلب ذلك
بر�سالة بريد �إلكرتوين �أو بات�صال،
والتي تعد من �أه��م ما يبحث عنه
املهند�سون االجتماعيون لت�سهيل
عمليات االخرتاق.
ح�ضور كبري
ويف ختام ال��ن��دوة وج��ه الدكتور
�إب��راه��ي��م متنمبك ال�شكر ملعايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران
العمر ولوكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور
خالد احلميزي ،تقديراً جلهودهم
يف االرت��ق��اء باجلمعيات العلمية
وخمرجاتها دع ًما للبحث العلمي
ودوره يف ت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع ،كما
�أ���ض��اف �أن اجلمعية م�ستمرة يف
عقد الندوات التوعوية انطالقاً من
م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع
وتنفيذاً خلطتها اال�سرتاتيجية،
م�ؤكداً �أن احل�ضور الكبري والتجاوب
من املجتمع مع ندوات اجلمعية يعد
حافزاً ملوا�صلة العطاء.

«الهكرز» يتسللون ألجهزة األطفال من خالل األلعاب اإللكترونية ألخذ معلوماتهم
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سفير جمهورية بنجالديش في زيارة للجامعة
زار �سفري جمهورية بنجالدي�ش
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ل����دى امل��م��ل��ك��ة ،حممد
جاويد ,م�ؤخراً جامعة امللك �سعود
وك���ان يف ا�ستقباله م��ع��ايل رئي�س
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
ووك��ي��ل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�����س��ل��م��ان ،وامل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
التعاون ال��دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية
العاملية الدكتور مـزيد الرتكاوي.
وقد ناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة
يف جمال التعليم اجلامعي والبحث
العلمي والتدريب الأكادميي ،وزيادة
ف��ر���ص ال���ت���ع���اون ب�ي�ن اجل��ام��ع��ات
البنجالدي�شية وجامعة امللك �سعود،
كما مت التطرق �إىل عدد من الق�ضايا
التي تهم الطرفني.

«كيف تقرأ األعمال التشكيلية»
في ورشة عمل

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني م�ؤخراً ،ور�شة عمل عن بُعد
بعنوان «كيف �أقر�أ الأعمال الفنية الت�شكيلية» قدمتها الطالبة املوهوبة ندى
حممد القحطاين.
ب��د�أت الور�شة باحلديث عن التذوق الفني ،ما هو ،وكيف نفرق بني
التذوق الفني والنقد الفني ،ثم انتقلت لدور الفل�سفة يف حتديد املعايري
اجلمالية ،وبعد ذلك حتدثت عن تاريخ الب�شرية الب�صري ،ثم انتقلت �إىل
الأ�س�س التي يُحتكم عليها يف الأعمال الفنية ،و�أخرياً ختمت الور�شة بعر�ض
لوحات لرواد الفن الت�شكيلي ال�سعودي ،وفتحت املجال للح�ضور لطرح
الأ�سئلة واال�ستف�سارات.

الجامعة تعزز القدرات التقنية لبرنامج تنمية اليمن

وقعت جامعة امللك �سعود ممثلة
يف معهد امل��ل��ك ع��ب��داهلل للبحوث
والدرا�سات اال�ست�شارية عقد م�شروع
ربط وت�شغيل البنية التحتية الرقمية

أخبار
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ملقر الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
وب�ّي� عميد املعهد الدكتور
اليمن.
نّ
عبداهلل بن �أحمد الثابت ال��ذي وقع
العقد نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة

يوم الأحد 1442/7/2هـ� ،أن امل�شروع
�سي�شمل الربط مع مركز املعلومات
الوطني ،والربط مع �شركة االت�صاالت
ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل ت�شغيل خدمة

الإن�ت�رن���ت وت��ق��دمي ال��دع��م الفني،
وحت�سني الكفاءة الت�شغيلية ،م�ؤكداً �أن
امل�شروع �سيتم تنفيذه ب�أعلى املعايري
املتبعة من خ�لال عمادة التعامالت
الإلكرتونيةواالت�صاالتباجلامعة.
و�أك���د د .الثابت حر�ص واهتمام
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ع��ل��ى تنفيذ
امل�شاريع واخلدمات التي ت�ساهم يف
تعزيز ق��درات م�ؤ�س�ساتنا الوطنية يف
كافة املجاالت ،وقال :متتلك اجلامعة
الإمكانات والقدرات الب�شرية امل�ؤهلة
لتنفيذ كربى امل�شاريع الوطنية ،وت�سعي
لت�سخري كافة �إمكانياتها الب�شرية
واملادية وبنيتها التحتية لتحقيق �أهداف
ر�ؤية  ٢٠٣٠والأه��داف اال�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سات الوطنية ،وعرب عن اعتزازه
وتقديره للربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إع��م��ار اليمن لثقتهم يف اجلامعة،
و�أ�شاد مبا حققه الربنامج من جناحات
وم�ساهمات ف ّعالة يف �إعمار وتنمية
اليمنال�شقيق.

استحداث برنامج دكتوراه في نظم
المعلومات اإلدارية

وافق جمل�س اجلامعة يف جل�سته اخلام�سة للعام اجلامعي 1442هـ على
ا�ستحداث م�سار نظم املعلومات الإدارية �ضمن برنامج دكتوراه الفل�سفة يف
�إدارة الأعمال لي�ضاف �إىل امل�سارات ال�سابقة يف الربنامج ،وهي دكتوراه
الإدارة والت�سويق واملالية واملحا�سبة ،حيث مت ت�صميم برنامج دكتوراه
الفل�سفة يف �إدارة الأعمال لتعليم الطالب ل�شغل وظائف متخ�ص�صة للغاية
يف املجال الأكادميي �أو ممار�سة الأعمال ،ويتوقع منهم خلق املعرفة من
خالل البحث الأ�صلي يف جماالت تخ�ص�صهم.
وي��ه��دف الربنامج �إىل اكت�ساب البحث النظري �أو العملي املتقدم
وااله��ت��م��ام مب��ج��االت التخ�ص�ص يف ال�سياقات الإداري����ة والتنظيمية
والتح�ضري مل�س�ؤوليات التدري�س يف التعليم العايل والتكامل ال�شخ�صي
وامل�ساهمات الفكرية الأ�صلية يف جمال املعرفة ،وي�ستهدف الربنامج �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملحا�ضرين يف اجلامعات وكليات الأعمال والباحثني يف
امل�ؤ�س�سات البحثية وامل�ست�شارين يف �شركات ا�ست�شارات الأعمال،

محاضرة توعوية حول اإلجراءات
االحترازية لمنسوبي «علوم الرياضة»

مناقشة التقرير السنوي لكلية علوم األغذية والزراعة
ا�ستقبلت عمادة التطوير واجلودة
برئا�سة عميدها ال��دك��ت��ور مبارك
القحطاين وفداً من كلية علوم الأغذية
والزراعة �ضم وكيل الكلية للتطوير
واجل�����ودة ،ورئ��ي�����س وح���دة التطوير
واجل��ودة وعدد من من�سوبيها ،وذلك
لعر�ض جتربة الكلية يف �إعداد التقرير
ال�سنوي للجودة ،وعدد من امل�شروعات
ذات العالقة باجلودة ،والتعريف ب�آلية
تنفيذ عدد من اال�ستبيانات التي مت
تنفيذها بالكلية .كما ت�سلم عميد
عمادة التطوير واجل��ودة ن�سخة من
كتيب التقرير ال�سنوي اخلا�ص بوحدة
التطوير واجل��ودة بالكلية ،كما وجه
ال�شكر لكلية علوم الأغذية والزراعة
ومن�سوبيها.

مذكرة تعاون بين كلية العلوم وجمعية «إنسان»
وق��ع عميد كلية العلوم الدكتور
نا�صر بن حممد الداغري ،ومدير
عام جمعية «�إن�سان» الأ�ستاذ �سامي
ال���زي���دان م����ؤخ���راً م��ذك��رة ت��ع��اون
بني ق�سم الريا�ضيات يف كلية العلوم
وجمعية «�إن�سان» .وتهدف املذكرة
لتقدمي خدمة جمتمعية وتعليمية من
جهة الكلية موجهة لطالب وطالبات
املرحلة الثانوية املنت�سبني جلمعية
«�إن�سان» عن طريق �إقامة ح�ص�ص
علمية يف مادة الريا�ضيات لتح�سني
ق���درات���ه���م يف اج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ارات
القدرات والتح�صيلي.

يف �إطار حملة «كلنا م�س�ؤول» للوقاية من خماطر املوجة الثانية جلائحة
فريو�س ك��ورون��ا ،وحت��ت رعاية عميد الكلية الدكتور �سليمان اجللعود،
نظمت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ممثلة يف وحدة العالقات املجتمعية
حما�ضرة توعوية ملن�سوبي الكلية بعنوان «الإجراءات االحرتازية يف املعامل
التخ�ص�صية واملالعب وال�صاالت الريا�ضية».
ا�شتملت املحا�ضرة على عر�ض م�شاهد عملية «�صور ،مقاطع فيديو»
لتوعية املن�سوبني بالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي يجب
مراعاتها وااللتزام بها والتي �أعلنت عنها وزارتا ال�صحة والتعليم وهي:
�ضرورة حتميل تطبيقي «توكلنا ،تباعد» ،ارت��داء الكمامة ب�شكل �صحيح
طوال �ساعات الدوام ،عدم امل�صافحة ،غ�سيل اليدين ،تعقيم الأجهزة قبل
وبعد اال�ستخدام ،والتباعد برتك م�سافة �آمنة.
وقد حظيت املحا�ضرة التي قدمها الأ�ستاذ حممد عمار بح�ضور وتفاعل
كبري من الطالب والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،واختتمت
املحا�ضرة بالإجابة على ا�ستف�سارات احل�ضور متمنني للجميع ال�سالمة
وموفور ال�صحة والعافية.

د .الدوسري رئيسًا
لقسم الدراسات
االجتماعية

�صدرت موافقة معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،على تعيني الدكتور
ذيب بن حممد الدو�سري ،رئي�ساً لق�سم
الدرا�سات االجتماعية بكلية الآداب ،ملدة
عامني.
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التعليم
بنا ًء على موافقة املقام الكرمي

إعادة فتح القبول في برامج
التعلم اإللكتروني والتعليم
ّ
عن بعد في  5جامعات
ُ

�صدرت موافقة املقام ال�سامي الكرمي ب�إعادة فتح القبول يف برامج
التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد يف كل من جامعة امللك عبدالعزيز،
وجامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك في�صل ،وجامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن ،وجامعة الق�صيم ،وذل��ك اعتباراً من الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام اجلامعي 1442هـ؛ بنا ًء على ما انتهت �إليه اللجنة التنفيذية
لربنامج تنمية القدرات الب�شرية برئا�سة معايل وزير التعليم وع�ضوية
ع��دد من �أ�صحاب املعايل ال���وزراء وامل�س�ؤولني باملوافقة على اخلطة
التنفيذية املوحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد؛
املبنية على التو�صيات التي مت رفعها للمقام الكرمي بهذا ال�ش�أن.
و�صدر قرار معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ على
تنفيذ ماجاء يف التوجيه الكرمي ب�إعادة فتح القبول يف برامج التعلّم
الإلكرتوين والتعليم عن بُعد؛ م�ؤكداً �أن هذا القرار ي�أتي امتداداً للدعم
امل�ستمر والعناية الدائمة من مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
العهد الأمني  -حفظهما اهلل  -لقطاع التعليم بكافة م�ساراته ،ورعاية
�أبناء وبنات هذا الوطن الكرمي .وت�ض ّمن قرار معايل وزير التعليم تق ّيد
اجلامعات املعنية ب ��أن يكون قبول الطلبة لربامج التعلّم الإلكرتوين
والتعليم عن بُعد مبا ال يتجاوز  100%من عدد الطلبة املقبولني يف
برامج االنتظام لذات التخ�ص�ص ،و�أن يكون القبول لهذا العام يف برامج
الدبلومات فقط للتخ�ص�صات التالية« :املبيعات – الت�سويق – امل�صرفية
– الت�أمني – الإدارة العامة» �إىل حني تقييم املرحلة احلالية وقيا�س الأثر.
ون�ص القرار على التق ّيد مبعايري التعليم الإلكرتوين للتعليم العايل
باململكة ،والتق ّيد بالئحة الرتاخي�ص لتقدمي برامج التعليم والتدريب
الإلكرتوين املعتمدة من املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين ،والعمل مبا
املوحد للم�ستويات والتخ�ص�صات التعليمية،
ورد يف الت�صنيف ال�سعودي
ّ
مع الرفع بت�صور لربامج نوعية مقرتحة وفق االحتياجات التنموية،
والتي تفر�ضها احتياجات �سوق العمل املحلي والعاملي ملرحلتي الدبلوم
والبكالوريو�س واملاج�ستري للجنة امل�شكلة لهذا ال�ش�أن.
وا�شتمل قرار وزير التعليم على ت�شكيل جلنة برئا�سة معايل نائب وزير
التعليم للجامعات والبحث واالبتكار لتتوىل مهام املتابعة الدورية ،والت�أكد
من جودة الربامج املطروحة ،والتن�سيق يف ذلك مع اجلامعات ،والرفع
بتقرير تنفيذي كل ف�صل درا�سي عن �سري العملية التعليمية لكل برنامج
من برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد املطروحة يف اجلامعات،
كما تُعنى اللجنة بالتو�صية باعتماد برامج جديدة �أو �إيقاف برامج قائمة،
والتو�صية بفتح القبول يف برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد يف
اجلامعات املن�صو�ص عليها� ،أو اجلامعات التي يتم �إ�ضافتها م�ستقب ً
ال،
�إ�ضافة �إىل التو�صية ب�إيقاف الربامج غري امللتزمة بال�ضوابط واملعايري
املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.

المملكة تحقق مراكز متقدمة
في جائزة حمدان بن راشد
لألداء التعليمي المتميز

حققت اململكة  12مركزاً متقدماً يف جائزة م�ؤ�س�سة ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز يف دورتها  ،23حيث متثلت
يف خم�سة مراكز للبنني ،و�ستة مراكز للبنات يف فئة الطالب املتميز،
وفئة املعلم املتميز ،وفئة املدر�سة والإدارة املدر�سية املتميزة ،وفئة البحث
الرتبوي على م�ستوى الوطن العربي.
وف��از يف فئة الطالب املتميز كل م��ن :املهند بن حممد حمدي من
�إدارة التعليم مبحافظة �صبيا� ،سليمان بن نايف الفراج من �إدارة التعليم
مبحافظة الزلفي� ،أري��ج بنت �إيا�س بجوي من الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض ،دانة بنت عقاب التمياط من الإدارة العامة للحدود
ال�شمالية.
وفاز يف فئة املعلم املتميز :فالح بن نا�صر القحطاين من الإدارة العامة
للتعليم مبحافظة الأح�ساء ،بدور بنت ح�سني اليافعي من الإدارة العامة
للتعليم مبحافظة جدة� ،صاحلة بنت مفرح ال�سلماين من �إدارة التعليم
مبحافظة �صبيا .وفاز يف فئة املدر�سة والإدارة املدر�سية املتميزة :مدر�سة
الأم�ير �سعود بن عبد اهلل املتو�سطة للبنني من الإدارة العامة للتعليم
باملنطقة ال�شرقية ،مدر�سة امللك عبدالعزيز الثانوية للبنني من �إدارة
التعليم مبحافظة النما�ص ،املدر�سة االبتدائية  249للبنات من الإدارة
العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض ،املدر�سة االبتدائية  26للبنات من الإدارة
العامة للتعليم مبحافظة الطائف.
ويف فئة البحث الرتبوي على م�ستوى الوطن العربي فاز د .عبدالرحيم
فتحي حممد �إ�سماعيل بجائزة البحث الرتبوي من جامعة امللك في�صل
مبحافظة الأح�ساء.
وقدمت وزارة التعليم التهنئة لأبناء وبنات الوطن الفائزين والفائزات
من ق��ادة مدار�س ومعلمني وط�لاب وباحثني؛ على هذا الفوز املتميز
والرائد ،الذي يُعد �إجنازًا وطن ًيا حتقق بدعم القيادة الر�شيدة  -حفظها
اهلل  -ومتابعة واهتمام وزير التعليم ،كما ي�ؤكد على �سعي الوزارة يف ن�شر
التم ّيز والإب��داع يف البيئات التعليمية للإ�سهام يف حتقيق ر�ؤية اململكة
 ،2030من خالل �إتاحة الفر�صة ملن�سوبيها للمناف�سة عاملياً يف اجلوائز
وامل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية ،حيث تزخر امل�ؤ�س�سات التعليمية
بالكفاءات املتميزة القادرة على حتقيق �أعلى م�ستويات التم ّيز يف الأداء
على م�ستوى الأفراد �أو فرق العمل.
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بالتزامن مع اليوم العاملي للمر�أة يف ميدان العلوم

يدشن الخطة اإلستراتيجية
التعليم
وزير
ّ
لجامعة األميرة نورة

د�� ّ�ش��ن م��ع��ايل وزي���ر التعليم د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ اخلطة
الإ�سرتاتيجية جلامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن «،»PUN2025
وال���ت���ي ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع����دد من
التوجهات الإ�سرتاتيجية واملخرجات
التناف�سية لتمكني امل��ر�أة ،وتوظيف
التقنيات املبتكرة ،ورف��ع كفاءات
مناف�سة االقت�صاد الوطني ،و�إحالل
الربامج الأكادميية املتجددة خالل
اخلم�س �سنوات القادمة.
و�أكد معايل وزير التعليم يف كلمته
بهذه املنا�سبة التي تتزامن مع «اليوم
العاملي للمر�أة يف م��ي��دان العلوم»
على �أن امل�شاركة الوا�سعة للمر�أة
ال�سعودية يف خطط اململكة التنموية

ق���د مكنتها م���ن و���ض��ع ب�صمتها
يف خمتلف امل���ج���االت؛ ا�ستجابة
لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما
اهلل -ال��ت��ي ت��ن��ب��ع م���ن حر�صهما
ال�شديد على دع��م م�شاركة امل��ر�أة
وم�����س��ان��دة ح�����ض��وره��ا ال��ف��اع��ل يف
التنمية الوطنية ،وتعظيم اال�ستفادة
م��ن ق��درات��ه��ا ،وزي����ادة متكينها يف
املجاالت التنموية املختلفة ،و�أهمها
جم���ال ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار وري���ادة
الأع��م��ال ،ال��ذي ميثل راف���داً مهماً
يف التنمية امل�ستدامة ،مبا يوفره
من قدرة ومرونة يف مواكبة التط ّور
املت�سارع ،وم�سايرة التحوالت التي
ي�شهدها العامل؛ ل�ضمان ا�ستمرار

ال��ري��ادة ،وفق اجل��ودة واملوا�صفات
العاملية لتتبو�أ مكانة مرموقة �إقليمياً
وعامليا.
وق���������ال م����ع����ال����ي����ه« :اخل����ط����ة
الإ�سرتاتيجية جلامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن بُنيت وفق منهجية
علمية تقوم على املقارنات املرجعية،
وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء ،وت�سري على
خريطة وا�ضحة الت�ص ّور ،ابتدا ًء من
حتديد الأولويات ،وانتهاء بتحقيق
الأه���داف امل�أمولة ،وف��ق حماورها
الأرب���ع���ة :امل��خ��رج��ات التناف�سية،
وامل��ر�أة املمكنة ،واملجتمع ال�صحي،
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة ،م��ع م��راع��اة
منظومة ال��ق��ي��م امل��ث��ل��ى ،وتر�سيخ
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،و�إ���ش��اع��ة ثقافة
احل���وار ال��ب��ن��اء ،وم��ب��ادئ التعاي�ش
الإن�������س���اين� ،إ����ض���اف��� ًة �إىل تعزيز
ه���ذه اخل��ط��ة ب�����إج����راءات ت�ضمن
فاعليتها ،م��ن خ�ل�ال ط���رح ع��دد
من املبادرات وامل�شاريع التي تكفل
حتقي َق الأهداف الطموحة ،والقيم
امل�ستهدفة للم�ؤ�شرات ،والتزامها
بنطاق زمني وا�ضح املعامل».
م��ن جانبها ا�ستعر�ضت معايل
رئي�سة اجلامعة ال��دك��ت��ورة �إينا�س

بنت �سليمان العي�سى ،خالل عر�ض
مرئي �أم���ام معايل وزي��ر التعليم،
حزمة من الأه��داف والربامج التي
ت�سعى م��ن خاللها اجل��ام��ع��ة �إىل
متكني خريجاتها من املناف�سة يف
�سوق العمل ،وتعزيز �أدوار اجلامعة
االجتماعية ،واالرت��ق��اء مبكانتها
و�صوالً �إىل ت�صنيفات عاملية ،وكذلك
الو�صول �إىل كفاءة الإنفاق ،وتقدمي
ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة متميزة للمر�أة،
وتطوير منظومة البحث واالبتكار،
وحتقيق فاعلية منظومتها الإدارية،
وت��وف�ير بيئة �صحية� ،إ���ض��اف� ًة �إىل
الت�أكيد على �أهمية القيم وتر�سيخ
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي م��ع دع���م م�سار
التحول الرقمي ،ورفع كفاءة ر�أ�س
امل��ال الب�شري ،وحتقيق الت�شغيل
الفعال وامل�ستدام للمدينة اجلامعة.
عقب ذل��ك انتقل م��ع��ايل وزي��ر
التعليم �إىل امل��ع��ر���ض الإع�لام��ي
امل�صاحب ،حيث اطلع معاليه على
ح�صاد اجلامعة خالل عام ،وكذلك
�إ�سرتاتيجيات اجلامعة للتعامل مع
املن�صات الرقمية ،وبناء الر�سائل
الإعالمية ،والتي احتوت على �أكرث
من  700مادة رقمية.

�سلطت ال�ضوء على م�شاركة املر�أة ال�سعودية يف مواجهة فريو�س كورونا

وزارة التعليم تشارك في «اليوم الدولي
للمرأة في ميدان العلوم»
�شاركت وزارة التعليم يف «اليوم
ال���دويل للمر�أة والفتاة يف ميدان
العلوم» الذي �صادف يوم اخلمي�س
1442 /6 /29هـ حت���ت �شعار
«العاملات يف طليعة جهود الت�صدي
�ضد كوفيد  ،»19 -وفقاً ملا حددته
اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم املتحدة؛
لإب��راز دور الباحثات يف الت�صدي
للجائحة ب��داي��ة م��ن التع ّرف على
الفريو�س ،وم��رو ًرا بتطوير تقنيات
اخ��ت��ب��اره ،وان��ت��ه��ا ًء ب��ت��ط��وي��ر لقاح
ملواجهته .وق��دم��ت وزارة التعليم
حزمة من الربامج واملبادرات التي
تدعم م�شاركة امل��ر�أة والفتيات يف
جمال العلوم ،ومتكينهن يف جماالت
البحث واالبتكار والتطوير ،وذلك يف
�إطار تنفيذ م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
2030؛ بتمكني امل���ر�أة ال�سعودية،
وفتح العديد من املجاالت �أمامها،
وتعزيز م�شاركتها يف برامج التنمية
امل�ستدامة للمجتمع.
وتبذل ال��وزارة جهودًا حثيثة يف
�سبيل متكني الفتاة واملر�أة ال�سعودية
يف جم�����االت ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار

من االر�شيف
وال���ت���ط���وي���ر ل��ل��ت�����ص��دي جل��ائ��ح��ة
ك���ورون���ا ،وم���ن ذل���ك دع���م ال����وزارة
لفريق علمي ���س��ع��ودي م��ن معهد
الأب���ح���اث واال���س��ت�����ش��ارات الطبية
يف جامعة الإم��ام عبدالرحمن بن
في�صل بقيادة د� .إميان املن�صور يف
التو�صل �إىل لقاح لفريو�س كورونا
�ضمن م�شروعها البحثي ،حيث
ب��د�أت اجلامعة يف املرحلة الأوىل
من التجارب ال�سريرية لإنتاج لقاح

كوفيد  19بعد �أن �أنهت التجارب
امل��خ�بري��ة و�أث��ب��ت��ت فعاليتها ،كما
وق��ع��ت اجلامعة ع��ق��داً م��ع �إح��دى
�أك�بر ال�شركات املتخ�ص�صة لتهيئة
ال��ك��م��ي��ات املنا�سبة ال�ستخدامها
يف امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن ال��ت��ج��ارب
ال�سريرية.و�ساهمت املر�أة ال�سعودية
يف اجلامعات بتحقيق اململكة املركز
الأول ع��رب��ي�اً و 12ع��ل��ى م�ستوى
دول جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ،و14

عاملياً يف ن�شر الأب��ح��اث العلمية
مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ،حيث
تركزت م�ساهمات امل���ر�أة البحثية
يف املجاالت ال�صحية؛ مما يعك�س
ح��ج��م الإم��ك��ان��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات
العالية التي ا�ستثمرت فيها اململكة
طيلة ال�سنوات املا�ضية ،ومازالت
ت�ستثمر يف البنى التحتية من مدن
طبية جامعية وم�ست�شفيات ومراكز
�أبحاث ور�أ�س مال ب�شري.
وقد حر�صت الوزارة على متكني
امل��ر�أة يف دعم منظومتها البحثية
واالبتكارية ملواجهة فريو�س كورونا،
من خالل م�شاركتها يف امللتقيات
والفعاليات العلمية ،وور�ش العمل،
واللجان املتخ�ص�صة م��ع خمتلف
اجلهات ذات العالقة ،كما قدّ مت
ال��وزارة حزمة من امل��ب��ادرات التي
دعمت فيها �أك�ثر من  20جامعة
يف �أكرث من  250م�شروعاً بحثياً
يف ك��اف��ة التخ�ص�صات العلمية
وال��ت��ق��ن��ي��ة ،ح��ي��ث ك��ان��ت م�ساهمة
امل���ر�أة ال�سعودية مم��ي��زة بنتاجها
العلمي والبحثي.
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دراسات

 %45من األطفال والنساء يتعرضون للعنف األسري قــــــــــــــــرأت لك..

دع��ت درا���س��ة ت��رب��وي��ة ميدانية
�إىل تفعيل ق���رار �إن�����ش��اء حماكم
�أ�سرية ،و�ضرورة �إلزام املقبلني على
الزواج باخل�ضوع لفحو�ص ال�صحة
النف�سية ،و�إي��ج��اد مركز م�شرتك
للتعامل مع حاالت الإيذاء اجل�سدي
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ،ي��رب��ط بني
امل��دار���س وامل�ست�شفيات واجلهات
الأمنية؛ لتقلي�ص م�شكالت العنف
الأ�سري التي انت�شرت �أخريا ب�شكل
الفت لالنتباه.
الدرا�سة حملت عنوان «اجلهود
ال���دع���وي���ة ال���واق���ي���ة م���ن ال��ع��ن��ف
الأ�سري» و�أعدها م�ست�شار الدعوة
بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية الدكتور

ال����دورات التدريبية
ول���ي���د ال�����س��ع��دون،
يف هذا املجال.
ون����ال ع��ن��ه��ا درج���ة
و�أو���ض��ح الباحث
ال��دك��ت��وراه بامتياز
ال�����دك�����ت�����ور ول���ي���د
م��ع مرتبة ال�شرف
ال�سعدون �أن �إحدى
الأوىل من اجلامعة
ال����درا�����س����ات ال��ت��ي
الإ�سالمية باملدينة
�أج�����ري�����ت ���س��اب��ق��اً
املنورة.
خ��ل�����ص��ت �إىل �أن
وبينت ال��درا���س��ة
 %97م���ن ال��ن�����س��اء
�أن قلة عدد الدعاة
تعر�ضن لأحد �أنواع
واملحت�سبني امل�ؤهلني
ال���ع���ن���ف الأ�����س����ري
يف جمال الوقاية من
د .وليد ال�سعدون
يف �إح������دى ال����دول
العنف الأ�سري؛ هو
ال��ع��رب��ي��ة ،يف حني
م��ن �أب���رز املعوقات
التي تعرت�ض اجلهود الدعوية يف �أفادت درا�سة ميدانية على م�ستوى
جم��ال ال��وق��اي��ة ،ويليه ع��ائ��ق ن��درة اخلليج �أن  %50من الأ�سر كبرية

العدد يتعر�ض �أف��راده��ا ،وخا�صة
الأطفال والن�ساء ،للعنف الأ�سري
مبختلف �أ�شكاله و�صوره.
�أما الدرا�سات ال�صادرة عن جهاز
مكافحة اجلرمية يف وزارة الداخلية
ح��ول ظ��اه��رة �إي����ذاء الأط��ف��ال يف
املجتمع ال�سعودي ف�أكدت �أن %45
من الأطفال يتعر�ضون ل�صورة من
�صور الإي��ذاء يف حياتهم اليومية،
�إ�ضافة �إىل تقرير اجلمعية الوطنية
حلقوق الإن�����س��ان ال��ذي �أ���ش��ار �إىل
�أن  40%م��ن احل����وادث ال���واردة
للجمعية تتعلق بالعنف الأ���س��ري،
و�ضحاياها يف الغالب هم الأطفال
والن�ساء.

ك�شفت درا�سة بريطانية حديثة،
عن ارتباط وثيق بني م�سار فريو�س
كورونا امل�ستجد واختالف الأعراق.
وق��ال��ت ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي �أجرتها
ج��ام��ع��ة ك��وي��ن م����اري ال�بري��ط��ان��ي��ة،

وم�ست�شفى �سانت بارتولوميو بارت�س
ً
ارتباطا
هيلث �إن �إت�ش �إ�س� ،إ َّن هناك
وث��ي � ًق��ا ب�ين م�����س��ار م��ر���ض «كوفيد
 »-19من حيث الإ�صابة والأعرا�ض،
وب�ين اختالف الأع���راق ،وف��ق موقع

«�سبوتنيك» .و�أخ�ضع الباحثون بيانات
ً
مري�ضا ف��وق �سن  16عا ًما
1737
م�صابني بفريو�س كورونا ،للتحليل بعد
نقلهم �إىل امل�ست�شفى و�إجراء الأبحاث
خالل املدة املمتدة من �أول فرباير �إىل

 13مايو  ،2020ومت تق�سيم املر�ضى
�إىل جمموعات بني العرق الآ�سيوي
والأفريقي والأبي�ض .وتبينّ للباحثني،
�أنّ الآ�سيويني �أكرث احتماال للإ�صابة
بفريو�س كورونا مبعدل  1.54مرة،
واملر�ضى من ذوي الب�شرة الداكنة يف
حالة �إ�صابتهم بكورونا ف�إنهم �أكرث
عر�ضة لدخول وحدة العناية املركزة
 1.8مرة مقارنة باملر�ضى من العرق
الأبي�ض ،بينما الأ�شخا�ص املنحدرين
من �أ�صل �آ�سيوي �أكرث عر�ضة للوفاة
بن�سبة  1.49مقارنة ب��ذوي الب�شرة
البي�ضاء.
وباملح�صلة ف����إن ذوي الب�شرة
البي�ضاء  -ح�سب الدرا�سة � -أقل
عر�ض ًة للإ�صابة بفريو�س كورونا من
الآ�سيويني وذوي الب�شرة الداكنة،
وكذلك �أقل عر�ضة لدخول وحدات
العناية امل��رك��زة يف ح��ال التعر�ض
للإ�صابة.

�أك����دت درا���س��ة ح��دي��ث��ة �أع��دت��ه��ا
اجلمعية العامة للعلوم يف جامعة
ميت�شيجان ب ��أم��ري��ك��ا� ،أن هناك
تنا�سباً عك�سياً بني ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك،
تويرت� ،سناب �شات» ودرجة �سعادة
الإن�سان ور�ضائه عن ذاته ،فكلما زاد
عدد �ساعات اال�ستخدام قلت درجة
الر�ضا ،وكلما قلت درجة الر�ضا زاد
عدد �ساعات اال�ستخدام.
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور �إي��ث��ان كرو�س
�أخ�����ص��ائ��ي ع��ل��م ال��ن��ف�����س بجامعة
ميت�شيجان ،ودكتور فيليب فريديوم
م��ن جامعة ليفني يف بلجيكا� ،أن
ا�ستخدام «في�سبوك» على �سبيل
امل��ث��ال ،مرتبط ب��ال��غ�يرة والت�شنج

االج��ت��م��اع��ي وال��ع��زل��ة والإح���ب���اط،
حيث قامت الدرا�سة باختيار 82
ف����ردا م��ن م�ستخدمي في�سبوك
�أعمارهم بني  20و 30عاما ،و�أخذ
موافقتهم على مراقبة ن�شاطهم
على في�سبوك ملدة �أ�سبوعني ،تزامنا
مع �أخ��ذ �إجاباتهم على ا�ستطالع
يف �شكل ر�سائل ق�صرية على مدار
اليوم من � 10صباحا وحتى منت�صف
الليل ،حول حالتهم املزاجية وحالة
عالقتهم ب��الآخ��ري��ن� ،إ���ض��اف��ة �إىل
تقييم ح��ال��ة ر���ض��اه��م ال��ذات��ي عن
احل��ي��اة وع���ن �أن��ف�����س��ه��م .وك�شفت
ال��درا���س��ة �أن امل���زاج ال�سيئ ينتقل
كالعدوى ع�بر ال��ع��امل االفرتا�ضي
�أك�ثر من الواقعي ،وتزيد كلما زاد

عدد الأ�صدقاء يف في�سبوك ،فيما
مل تتو�صل الدرا�سة للأ�سباب التي
جتعل ت ��أث�ير ال��ع�لاق��ات احلقيقية
ع��ل��ى النف�س �أك�ث�ر م��ن ال��ع�لاق��ات
االفرتا�ضية� ،إال �أن��ه��ا ح��ذرت من
ا�ستخدام حاالت في�سبوك للتعبري
عن القلق ال�شخ�صي �أو ت�ضخيمه؛
لأن امل�شاعر ال�سلبية تنتقل كعدوى
ب�ي�ن امل�����س��ت��خ��دم�ين يف في�سبوك
وتويرت ،منوهني ب�ضرورة ا�ستخدام
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف
تبادل ال�صور وامل�شاعر الإيجابية
ل��ت��ج��ن��ب االك��ت��ئ��اب ال���ن���اجت عنها،
والتقليل من عدد �أ�صدقاء في�سبوك
لتجنب الت�أثري ال�سيء.
وقالت �أخ�صائية علم نف�س منرية

املر�شد ،تعقيبا على هذه الدرا�سة:
�إن ه��ن��اك ع��دم متييز ب�ين ات�ساع
ال�شبكة االجتماعية للأفراد ب�شكل
يفيد الفرد ،وبني ات�ساعها ب�شكل
يت�سبب يف القلق االجتماعي الذي
ت�شري �إليه الدرا�سة.
وبينت �أنها تالحظ �أن الفتيات
الأك�ث�ر ارتباطا بو�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو م��ن ت��زي��د �شبكات
ت��وا���ص��ل��ه��ن ع��ل��ى احل����د امل��ع��ق��ول
�أك�ثر قابلية للعزلة يف املجتمعات
احلقيقية� ،إ�ضافة �إىل �أنهن �أكرث
عر�ضة لل�سمنة ولبع�ض الأمرا�ض،
غري �أنهن �أكرث ميال ملقارنة حياتهن
و�إجن��ازات��ه��ن م��ع غ�يره��ن ،وه��و ما
يت�سبب يف توليد م�شاعر الغرية
والإح����ب����اط .وي��ح�����س��ب �صحيفة
االق��ت�����ص��ادي��ة �أك���دت امل��ر���ش��د على
�ضرورة ن�شر الوعي ب�سلبيات تلك
ال�شبكات ،وم�ساعدة ال�شباب على
تفاديها بطريقة غ�ير مبا�شرة �أو
متيل ملنعهن منها ،كزيادة الن�شاطات
والفعاليات يف املدار�س واجلامعات،
التي تتطلب م��ن الفتيات تفكريا
وب���ح���ث���ا وح����رك����ة ت���ب���ع���ده���ن ع��ن
ا����س���ت���خ���دام و����س���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي بالتحدث مع الآخرين
وم��راق��ب��ة ح��ي��ات��ه��ن� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ت�أ�سي�س �صفحات خا�صة باملدار�س
واجلامعات على �شبكات التوا�صل
االجتماعي تكون فعالة ،وجت��ذب
الفتيات لها ب�أن�شطة �أو معلومات
�أو نقا�شات خمتلفة للحد من الآثار
ال�سلبية لتلك الو�سائل.

دراسة تكشف األعراق األكثر عرضة لإلصابة بكورونا

المزاج السيئ ينتقل كالعدوى عبر العالم االفتراضي
أكثر من الواقعي
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البنية التركيبية للغة العربية

ت�أليفJoseph E. Aoun :
ترجمة :متعب بن عايل القرين
يُ��������ق�������� ِّدم ك����ت����اب
«ال��ب��ن��ي��ة ال�ترك��ي��ب��ي��ة
ل���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة»
نظرة ت�أ�صيلية عن
ال�تراك��ي��ب النحوية
الأ�����س����ا�����س����ي����ة يف
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة،
وال�����ت�����ي ح��ظ��ي��ت
ب��اه��ت��م��ام النحاة
وال�������ص���رف���ي�ي�ن
يف م�������ي�������دان
ال���ل�������س���ان���ي���ات
النظرية.
ك��م��ا يناق�ش
ال���ت���ح���ل���ي�ل�ات
وال�شروحات التي طرحت يف �سبيل
معاجلتها ،ف�أ�سهمت بذلك يف حتريك اجلدليات
النحوية ب�شكل عام.
ً
يُغطي هذا الكتاب جمموعة متنوعة من املوا�ضيع،
كرتاكيب املُك ِّمل والفاعل ،ومتظهرات النفي والزمن،
وظواهر املطابقة وامل��ع��اودة والإزاح��ة يف الرتاكيب
ً
م�ستعر�ضا طرائق الباحثني
املو�صولة واال�ستفهامية،
يف تناولها و ُمق ّد ًما على �إثر ذلك منطلقات جديدة
تُ�سهم يف ا�ستئناف م�سرية هذه الأبحاث.
مي��ت��از ك��ت��اب «ال��ب��ن��ي��ة الرتكيبية للغة العربية»
عن غريه مبقارناته بني تراكيب العربية الف�صحى
وتراكيب اللهجات العربية املحكية يف الوطن العربي،
الأم��ر ال��ذي يجعله دليلاً ق ّي ًما لطالب الدرا�سات
ّ
واملنظرين املهتمني
العليا املهتمني بالنحو العربي
بعلم النحو يف �إطاره النظري والتايبولوجي.

القراءة والكتابة في الجزيرة
العربية قبل اإلسالم
ت�أليفM.C.A. Macdonald :
ترجمة :فهد مطلق العتيبي
ي������ج������م������ع ه�������ذا
ال��ك��ت��اب ،وه��و الأول
م�����ن ن����وع����ه ال�����ذي
يُ�ت�رج���م �إىل ال��ل��غ��ة
العربية� ،سل�سلة من
امل�ساهمات العلمية
ملايكل ماكدونالد،
�أح���د �أب���رز علماء
ال�����������ع�����������امل يف
ت��اري��خ اجل��زي��رة
العربية ولغاتها
ونقو�شها.
ي�ضم الكتاب
جم������م������وع������ة
م����ن امل���ق���االت
ال��ت��ي نُ��� ِ��ش��رت يف ال��ب��داي��ة بني
عامي  1991و  2005م ،ويف هذا الكتاب �أ�ضاف
ماكدونالد حتديثات لها ميكن العثور عليها يف �آخر
الكتاب.
وعلى الرغم من �أن هذا الكتاب ال يحتوي �إال على
جمموعة �صغرية من خمرجات ماكدونالد العلمية
املهمة� ،إال �أنه يقدم نظرة عامة ورائعة عن اكت�شافاته
و�أفكاره اجلديدة حول اهتماماته البحثية الرئي�سة.
�وذج��ا لل�صرامة العلمية،
كما ي��ق��دم الكتاب من� ً
والعقل النقدي ،واملعرفة الالزمة للبحث الأكادميي
يف جميع التخ�ص�صات ذات العالقة.
�إن �إتاحة الفر�صة للطالب والعلماء لقراءة هذا
الكتاب باللغة العربية يعد �إجنازًا عظي ًما للربوفي�سور
فهد مطلق العتيبي الذي ي�ستحق املباركة عليه.
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اترك بصمة جميلة
يعتقدون �أن �سكوتك �ضعف ويرونك قليل
احليلة وعادتك ال�صمت ،ت�أتيهم منهكاً مت�أملاً
حام ً
ال ابت�سامتك فريونك املرتف املتنعم،
متتنع عن اخلو�ض يف نقا�شاتهم الغادرة
في�صنفونك حتت قائمة عدمي الفائدة!
�أال يكفيكم �صمتي والأم��ان الذي �أتركه
بعد مغادرتي مهاتراتكم؟!
و�صلنا ما و�صلناه من الثقافة والوعي
وم����ازال بيننا ال�شامت واحل��اق��د وحامل
البلبلة ،كمية وف�يرة من العقول املزعجة
ال��ل��ئ��ي��م��ة «ي����ودون����ك ال��ب��ح��ر وي��رج��ع��ون��ك
عط�شان».
فراغهم جعلهم متخبطني واليعقلون ما
يفعلون� ،أين انتم مما نحن عليه من تقدم
و�إجنازات وطنية وجمتمعية؟!
�أم��ا زلتم يف ذل��ك امل��ك��ان املظلم �شديد
العتمة؟!
ان��ف�����ض��وا غ��ب��ارك��م وغ��ي�روا اجتاهاتكم
امل�ؤذية.
للهّ َ
ي َما ِب َق ْو ٍم
قال عزو جل }�إِنَّ ا الَ يُ َغ رِّ ُ
يوا ْ َما ِب�أَنْ ُف ِ�سهِ ْم{ الرعد.11 :
َحتَّى يُ َغ رِّ ُ
اتركوا لكم ب�صمة جميلة تُذكر ،ترفعوا
فترُ فعوا.
قما�ش املني�صري
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أسرار الوقاية من التحول السرطاني للخاليا
ي��ع��د ت���ن���اول ال����غ����ذاء ال��غ��ن��ي
ي��ج��دد ج�سم الإن�����س��ان نف�سه
بالن�شويات من عوامل اخلطورة
باالنق�سام اخللوي املنظم ب�إنتاج
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب�����س��رط��ان��ات امل��ع��دة
اخل�ل�اي���ا اجل���دي���دة ،ك��م��ا ي��ق��وم
وال��ث��دي وال��ق��ول��ون وامل�ستقيم،
اجل�سم ب�إ�صالح احلم�ض النووي
�أي�ضا الإفراط يف تناول الوجبات
ال��ت��ال��ف ،واخل�لاي��ا ال��ت��ي ال يتم
ال�����س��ري��ع��ة وال���ل���ح���وم ال��د���س��م��ة
�إ�صالح حم�ضها النووي يحدث
وامل�شوية واملحفوظة من م�سببات
لها موت مربمج ،Apoptosis
ال�سرطان ،فاللحوم امل�صنعة مثل
و�إذا مل يحدث هذا املوت املربمج
النقانق واللحم املقدد وال�سالمي
للخاليا تتحول �إىل �سرطانية،
حت���ت���وي ع��ل��ى م�����واد م�سرطنة
حتتوي على جينات غربية وال
ت�ستخدم يف احلفظ �أو التمليح �أو
تتبع ق��واع��د االنق�سام اخللوي
املنظم فتنق�سم وتنمو وال متوت أ .د .جمال الدين هريسه التدخني.
�أي�ضا تعر�ض الطعام للحرارة
يف الوقت املنا�سب ،فينتج عن هذا
امل��ب��ا���ش��رة �أث��ن��اء ال�����ش��وي والقلي
النمو خاليا غري طبيعية خارجة
عن ال�سيطرة ت�سمى بال�سرطان .ترتاكم اخلاليا والتحمري والتحمي�ص وغريها من الطرق ينتج
ال�سرطانية على �شكل �أورام ،قد تنف�صل وتنت�شر مركبات �ضارة مثل الأمينات غري املتجان�سة
لتغزو خمتلف �أن�سجة اجل�سم عرب التجاويف واملنتجات النهائية املتقدمة ،مما ينتج عنه حدوث
والدم واجلهاز الليمفاوي ،ويتم منو �أوعية دموية التهابات تلعب دو ًرا حيويا يف التحول ال�سرطاين
جديدة لتمد الأورام ال�سرطانية باملغذيات ،كما للخاليا والإ�صابة ب�أمرا�ض �أخرى عديدة.
كما �أن اال�سراف يف تناول الأطعمة احليوانية
ت�ؤثر اخلاليا ال�سرطانية على �سلوك اخلاليا
الطبيعية.ويرتبط التحول ال�سرطاين للخاليا الغنية بالدهون والربوتينات مثل اللحوم احلمراء
بتلف احلم�ض ال��ن��ووي  DNAنتيجة ح��دوث وبع�ض الأجبان والبي�ض املقلي والزبدة وال�سمن
ط��ف��رات جينية م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��ر���ض للعوامل واجلنب واملايونيز والزيوت واملك�سرات ومنتجات
الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية ،كاملواد الألبان قد يزيد من خطر الإ�صابة بال�سرطان،
الكيميائية املوجودة يف التبغ والكحول وامللوثات وهذا يرجع �إىل زيادة تناول الكال�سيوم �أو مواد
يف الهواء والطعام وال�شراب ،كذلك �سوء التغذية م�شابهة بالأن�سولني �أو هرمونات الإ�سرتوجني.
كما تعد ال�سمنة من �أخطر �أ�سباب الإ�صابة
مثل تناول كميات كبرية من اللحوم امل�صنعة �أو
اخلمول البدين �أو االلتهابات �أو الفريو�سات �أو ب�سرطانات املريء والقولون والبنكريا�س والكلى
وال��ث��دي وغ�يره��ا ،حيث ت�سبب ن�سب الدهون
التعر�ض للإ�شعاع.
ويعد ال�سرطان من �أخطر الأم��را���ض نتيجة املرتفعة يف اجل�سم مقاومة الأن�سولني ،فتعجز
لعدم حتديد الأ���س��ب��اب الدقيقة للإ�صابة به ،اخلاليا عن التمثيل الغذائي للجلوكوز مما ي�سبب
وكذلك ع��دم توافر امل��ؤ���ش��رات احليوية للتنب�ؤ انق�ساما خلوياً غري منظم ،كذلك ت�سبب ال�سمنة
املفرطة ارت��ف��اع م�ستويات املحركات اخللوية
بال�سرطان واالكت�شاف املبكر له.

االلتهابية يف الدم ،مما ي�سبب االلتهاب املزمن
واالنق�سام اخللوي غري املنظم كما ت�ساهم اخلاليا
الدهنية يف زيادة م�ستويات هرمون اال�سرتوجني،
مما يزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي
واملبي�ض وغريها من ال�سرطانات.
كما �أن �شرب اخلمر والتدخني من م�سببات
�سرطان الكبد والقولون والفم وامل��ريء والثدي
وال���رئ���ة ،فعند ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات الكحولية
يقوم اجل�سم بعملية ا�ستقالب الكحول فينتج
الأ�سيتالديهيد ،وهو مركب كيميائي يتلف احلم�ض
النووي ،مما ي�ؤدي �إىل التحول ال�سرطاين فيحدث
الإ�صابة ب�سرطانات الر�أ�س والعنق واملريء والكبد
والثدي والقولون وامل�ستقيم.
ولتقليل الإ�صابة بال�سرطان من ال�ضروري
االلتزام بالنظام الغذائي ال�صحي املتوازن الذي
ي�شتمل على اخل�ضار والفواكه واحلبوب الكاملة،
كذلك احلد من الوجبات ال�سريعة وال�سكريات
واللحوم احلمراء وامل�صنعة ،ويجب عدم تعري�ض
الطعام للحرارة املبا�شرة ،كما يجب البعد عن
اخلمول البدين ال��ذي يزيد من خطر الإ�صابة
بال�سرطان ،كذلك جتنّب التعر�ض للأ�شعة فوق
البنف�سجية كما يجب احلفاظ على وزن اجل�سم
املثايل قدر امل�ستطاع.
�أي�ضا ميكن تقليل الإ�صابة بال�سرطان ب�إجراء
الفحو�صات ال��دوري��ة لل�سرطان مثل الفح�ص
الذاتي وم�سحات عنق الرحم وتنظري القولون.
ك��ذل��ك الب���د م��ن تنظيم ال�����س��اع��ة البيولوجية
والتعر�ض املعتدل لأ�شعة ال�شم�س وعلو الهمة
واملحافظة على ال�صلوات والأذك����ار وال��دع��اء
واال�ستغفار والإيجابية لأنها من معززات الوقاية
من ال�سرطان ب�إذن اهلل.
ا�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
كلية ال�صيدلة
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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
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الجامعة واالستثمار الرياضي

خالل ال�سنوات الع�شر الأخ�يرة كان وا�ضحاً
اهتمام اجلامعة باال�ستثمار ،فبد�أت باال�ستثمار
يف جمال البنى التحتية حيث �أوق��اف اجلامعة
التي تتكون من �سل�سلة من املباين الأنيقة على
اجلانب اجلنوبي الغربي للمدينة اجلامعية .كذلك
افتتحت اجلامعة بع�ض املراكز الطبية والبحثية
التي تخدم خططها اال�سرتاتيجية ،وعملت على
تو�سيع امل�ست�شفيات اجلامعية ،و�أن�ش�أت املواقف
ذات الأدوار املتعددة لل�سيارات ،وقامت م�ؤخراً
بت�شييد املجمعات التجارية واملرافق الرتفيهية،
حتى تقل�صت كثرياً مع هذه امل�شاريع اال�ستثمارية
الأرا�ضي البي�ضاء التي كانت ت�شكل ن�سبة كبرية
وحتتل م�ساحات �شا�سعة من املدينة اجلامعية.
ومن �ضمن الأه��داف اال�ستثمارية للجامعة،
اال�ستثمار يف املجال الريا�ضي ،حيث بد�أت يف بناء
اال�ستاد الريا�ضي الذي مت افتتاحه يف منت�صف
عام  2015يف جتربة اعتربها البع�ض مغامرة
قد ال تكون ناجحة ب�سبب اكتفاء مدينة الريا�ض
باملالعب الريا�ضية ،وع��زّز من ه��ذا االعتقاد
بقاء اال�ستاد �سنتني تقريباً دون ا�ستثمار ،حتى
مت توقيع عقد ا�ستثماري يف العام  2017مع
�إحدى ال�شركات ملدة ثالث �سنوات مببلغ �إجمايل
 15مليون ريال ،وهو مبلغ زهيد جداً باملقايي�س
احلالية وذلك بالنظر �إىل �أناقة الت�صميم واملوقع
اجلغرايف وحماكاة اال�ستاد للمالعب الأوروبية،
لكنه كان رقماً مقبوالً وقتها ك�أول عقد ا�ستثماري
للجامعة يف املجال الريا�ضي.
هذا العقد اال�ستثماري كان ناجحاً من الناحية
العملية والريا�ضية على اعتبار �أن امل�ستفيد من
هذا العقد كان نادي الهالل املناف�س الرئي�سي يف
الدوري ال�سعودي وال�ضيف الدائم يف البطوالت
الآ�سيوية ،وال��ذي �ساهم ب�شكل غري مبا�شر يف
ت�سويق ا�سم اجلامعة �إع�لام��ي��اً يف املناف�سات
الريا�ضية املحلية واملحافل الآ�سيوية.
بعد ذلك وق ّعت اجلامعة عقداً �آخر مع �شركة
�أخرى مببلغ ا�ستثماري �ضخم جداً قيمته 230
مليون ريال ملدة ع�شر �سنوات ،و�أ�صبح امل�ستفيد
من هذا امللعب يف توقيع العقد الثاين نادي الن�صر
املناف�س لنادي الهالل على البطوالت املحلية.

متلكها مم��ا ���س��اه��م يف تناف�س
هذا التناف�س على اال�ستاد بني
ال�شركات الكبرية على رعايتها
اثنني من �أكرب الأندية يف ال�سعودية
لربط �أ���س��م��اء ال�شركات ذهنياً
م��ن حيث ال�شعبية وال��ب��ط��والت
يف عقلية اجلماهري بنجاحات
�ساهم يف ت�سويق اال�ستاد ب�شكل
تلك الأن��دي��ة الريا�ضية ،فملعب
رائ�����ع ،وت�����ض��اع��ف م��ب��ل��غ العقد
العمالق الأمل���اين بايرن ميونيخ
ب�شكل كبري جداً مما يعني النجاح
ه���و ب��رع��اي��ة جم��م��وع��ة �أل��ي��ان��ز
الباهر لفكرة اال�ستثمار يف املجال
الأملانية للخدمات املالية ،وملعب
الريا�ضي ،و�ساعد على جناح هذه
نادي الأر�سنال برعاية اخلطوط
الفكرة تعرث امل�لاع��ب الرئي�سية
الإم��ارات��ي��ة ،وملعب مان�ش�سرت
يف مدينة الريا�ض من وقت لآخر
�سيتي برعاية خطوط االحتاد.
ب�سبب �أعمال ال�صيانة واالن�شاءات
كذلك تتلخ�ص فل�سفة ال�شركة
ومعاجلة و�ضع الأر�ضيات التي ال
د .خليل اليحيا
الأم���ري���ك���ي���ة ن��اي��ك��ي «»Nike
تُقارن ب�أر�ضية ا�ستاد اجلامعة.
للمالب�س والأح���ذي���ة وامل��ع��دات
وامتداداً لنجاح فكرة اال�ستثمار
ال��ري��ا���ض��ي ،تعمل اجل��ام��ع��ة الآن ع��ل��ى و�ضع الريا�ضية على رع��اي��ة املناف�سات الريا�ضية
اللم�سات الأخ�يرة للمجمع الريا�ضي «الأرينا» وال��ن��ج��وم الريا�ضيني كخيار رئي�سي للدعاية
واملُ�صمم ب�شكل يتما�شى مع متطلبات االحتاد والإع�لان بدالً من الدعاية املبا�شرة ملنتجاتها،
ال��دويل لألعاب القوى واملهي�أ متاماً الحت�ضان وه��ذه الفل�سفة �ساهمت ب�شكل كبري يف ربط
امل�سابقات الريا�ضية املحلية والدولية ،واحتوائه ال�شركة ذهنياً وب�شكل �إيجابي ب�شعبية النجوم
على مرافق عديدة ت�شمل امل�سابح والقاعات التي ترعاهم ،وب�أ�سماء املناف�سات الريا�ضية
الريا�ضية و���ص��االت اجل��ي��م .ال��ق��راءة املت�أنية ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف رع��اي��ت��ه��ا ،وه����ذه الفل�سفة
للم�شهد الريا�ضي ت�ؤكد �أن اال�ستاد واملجمع �ساعدت ال�شركة الأمريكية على �أن تت�صدر
الريا�ضي �سيلعبان دوراً م�ؤثراً وحيوياً يف دورة قائمة ال�شركات امل���ؤث��رة يف امل��ج��ال الريا�ضي
الأل��ع��اب الآ�سيوية يف ع��ام  ،2034وكذلك يف واالقت�صادي .تن�سجم جامعة امللك �سعود يف
بطولة ك�أ�س �آ�سيا  ،2027وذلك يف حال جناح مو�ضوع اال�ستثمار الريا�ضي مع هذه الفل�سفة
امللف ال�سعودي يف ا�ست�ضافتها ،وهذا يُعزّز مرة وت�سري باجتاهها� ،إذ مل تعد اجلامعة يف ذهنية
�أخرى من جناح اجلامعة يف مو�ضوع اال�ستثمار اجلماهري و�أفراد املجتمع تلك املدينة الأكادميية
يف املجال الريا�ضي ،وهذا النجاح لي�س مرهوناً التي تقع يف اجلهة الغربية م��ن ال��ري��ا���ض وال
فقط بالقيمة املادية ،بل يتجاوز ذلك �إىل القيمة يرتادها �سوى طالبها ومن�سوبيها والقا�صدين
املعنوية واالعتبارية التي �ستعمل على ت�سويق ا�سم مل�ست�شفياتها ،ب��ل �أ�صبحت املدينة اجلامعية
اجلامعة ومرافقها وموقعها اجلغرايف �إعالمياً التي حتت�ضن امل�سابقات الريا�ضية واملباريات
على امل�ستوى الإقليمي والآ�سيوي ،وهذا بالت�أكيد الدولية والفعاليات الرتفيهية والأ�سواق التجارية
جن��اح يُ�ضاف �إىل جناحات اجلامعة و�شهرتها وامل�شاركات املجتمعية ،مما �ساعد يف تو�سيع
وقوتها على امل�ستوى الأكادميي والعلمي والذي قاعدتها اجلماهريية وت�ألق �صورتها الذهنية
�سمح جلامعة امللك �سعود من �أن تكون �ضيفاً عند تلك اجلماهري مبختلف ميولها وهواياتها
دائماً يف املراكز املتقدمة يف الت�صنيفات الدولية .و�أهدافها ورغباتها وتوجهاتها.
كلية الطب
لقد اجتهت معظم الأندية الأوروبية الكبرية
alkhaleel@ksu.edu.sa
�إىل بناء مالعبها اخلا�صة واكت�سبت تلك املالعب
�شهرة كبرية الرتباطها ب�أ�سماء الأن��دي��ة التي

توقفت طويال عن الكتابة يف �صحيفتنا الغراء
«ر�سالة اجلامعة» لكن قلمي يداعبني بني فينة
و�أخرى لكي �أك�سر ذلك اجلمود املت�أرجح بني �شد
وجذب ،ودائما ما يكون االنت�صار يل على هذا
القلم �إال �أنه يف هذه الأي��ام ا�ستجمع قواه لكي
يهزمني ،فا�سرت�سل ليكتب:
تعي�ش جامعتنا املوقرة حراكا جميال يف نواح
م��ت��ع��ددة� ،إال �أن احل���راك الأخ�����ض��ر ب���د�أ يلقي
بظالله وي���زداد ن�شاطه وي�صبح ملحوظا لكل
من يرتاد هذه اجلامعة �أو يقطن على �أرا�ضيها،
وهذا ما كنا نطالب به منذ �أمد ،وهذا مما ي�شرح
ال�صدر ويبهج النف�س ،فال�شكر للقائمني على
هذه اجلامعة وعلى ر�أ�سهم معايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور بدران العمر ،الذي ال ي�ألو جهدا

امل�ساحات الواقعة �شرق �سكن الطالب يف تلبية
احتياجات الطالب ب�إن�شاء م�ساحات خ�ضراء
تنت�شر يف �أرجائها الأ�شجار اجلمالية.
هناك نقطة يجب التوقف عندها والرتكيز
على العمل بها ،فجامعتنا تطل من الغرب على
طريق حيوي ترتاده البعثات الدبلوما�سية ومير
ع�بره �ضيوف خ��ادم احلرمني ال�شريفني خالل
اجتماعاتهم ال�سيا�سية ولقاءاتهم الت�شاورية،
فنحن يف ه��ذه اجلامعة يف �أ���ش��د احل��اج��ة �إىل
تطوير هذه الواجهة لكي تعك�س واقع اجلامعة
التنموي وبالذات يف جمال اخل�ضرة واجلمال.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سداد.
�أ .د .حمد بن عبداملح�سن املف ّرج
�أ�ستاذ الغابات وتقنية االخ�شاب باجلامعة

عندما ينتصر القلم

فيما يعود على اجلامعة بالنفع والرقي والتقدم.
وال �شك �أن تلك التحركات تواكب تطلعات
القيادة الر�شيدة يف خططها التنموية ومنها
«الريا�ض اخل�����ض��راء» ،ويف احلقيقة وم��ع عدم
�إغفالنا دور وكالة اجلامعة للم�شاريع ملا توليه
م�شكورة من اهتمام بالت�شجري وزي��ادة الرقعة
اخل�ضراء ،فما زال للطموح بقية وما زلنا نتطلع
للأكرث ،فهناك م�ساحات كبرية حتتاج للت�شجري
ومنها على �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر امل��واق��ف
املفتوحة وامل�ساحات البينية املنت�شرة هنا وهناك.
كما �أن الطالب اجلامعي يف ال�سكن الداخلي
يحتاج �إىل متنف�س يق�ضي فيه وق��ت��ا جميال
ويقلب �صفحات م��ذك��رات��ه ال��درا���س��ي��ة يف جو
مفعم باحليوية والن�شاط ،فلماذا ال ي�ستفاد من

اإلنتاج العلمي في تعليم اللغة العربية

ت�شهد احلقول املعرفية اليوم منواً متزايداً يف نتاجها العلمي والبحثي،
من حيث تنوع الدرا�سات وامل�ؤلفات العلمية التي تتناول جماالً معرفياً
حم��دداً بالو�صف والتحليل والتف�سري والتجريب واملناق�شة ،والت�شعب
امل�ستطرد يف املجال املعريف من تناوله ب�صورة كلية �إىل حتليله جلزئيات
فرعية عن هذا املجال ،ويرجع هذا الت�شعب �إىل توظيف نتائج حقول
معرفية �أخرى �أو التوليف بني حقلني معرفيني �أو �أكرث.
ويف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها ،وجد الباحثون ميداناً خ�صباً
حاز على اهتمامهم ،فتعددت املجاالت التي تتناولها الدرا�سات والأبحاث
العلمية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،تبعاً لتنوع الأهداف البحثية يف
تلك الدرا�سات كتنمية املهارات اللغوية ،واالرتقاء بتعلمية اللغة العربية
من خالل حتليل مناهج تعليمها ،وتقومي الأداء اللغوي لطلبة املراحل
املختلفة ،و�إع���داد معلم اللغة وتدريبه ،وتوظيف التقنيات احلديثة
والتطبيقات الرقمية يف تعليمها ،وجتريب اال�سرتاتيجيات التدري�سية
احلديثة ،وتوظيف املداخل والنماذج التدري�سية يف بناء الربامج التعليمية
وت�صميم الوحدات وما �إىل ذلك.
�أما عن امل�ؤلفات يف تعليم اللغة العربية وتعلم وتنمية مهاراتها فكثرية
ومت�شعبة ،حيث انطلقت يف البداية من احلديث عن اللغة وتف�سريها،
وحت��دي��د م��ه��ارات��ه��ا الرئي�سة ،وم��داخ��ل تعليمها وط��رائ��ق تدري�سها
وا�سرتاتيجيات تعليمها ب�شكل عام ،ثم بد�أت يف التفرع نتيجة للنمو البحثي
يف جمال تعليم اللغات ،وجمال علم النف�س الرتبوي وتكنولوجيا التعليم،
وت�أثري نتائجها على ا�ستحداث مو�ضوعات متنوعة؛ ف�أ�صبحت الأدبيات
الرتبوية يف جمال تعليم اللغة العربية تتناول ب�شكل منفرد احلديث عن
املهارات اللغوية الرئي�سة «اال�ستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة» وحتديد
م�ستوياتها و�أ�ساليب تنميتها وتقوميها ،وت�شخي�ص ال�صعوبات التي تواجه
تعليم هذه املهارات وطرق عالجها ،وتف�سري عمليات تعلمها و�أجنع الطرق
لتنميتها من املنظور النف�سي والرتبوي .وتتوىل عدد من اجلهات والهيئات
دعم الإنتاج العلمي والبحثي يف تعليم اللغة العربية ،نذكر منها  -على
�سبيل املثال ال احل�صر  -مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خلدمة
اللغة العربية ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،ف�أ�صدر كل منهما
عدداً من امل�ؤلفات القيمة التي تتناول عدداً من املو�ضوعات اجلوهرية يف
جمال تعليم اللغة العربية� ،سواء للناطقني بها �أو الناطقني بغريها ،و�إن
غلبت امل�ؤلفات للناطقني بغريها على �سابقتها ،مع �إتاحة هذه امل�ؤلفات
للت�صفح الرقمي عرب املواقع الر�سمية اخلا�صة بها ،ي�ضاف �إىل ذلك
ما تنتجه معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وما ي�صدر عن
امل�ؤمترات وامللتقيات املنعقدة من كتيبات .ومن جانب الإنتاج العلمي يف
تعليم اللغة العربية على امل�ستوى الفردي ،فاملتفح�ص لهذا الإنتاج يجد
نوعاً من التكرار والإعادة لبع�ض املو�ضوعات� ،أو بروز مو�ضوعات على
ح�ساب مو�ضوعات �أخرى ،ف�ض ً
ال عن عدم مواكبة بع�ض امل�ؤلفات احلديثة
ملا ي�ستجد يف امليدان الرتبوي من درا�سات علمية ،كما يالحظ تقييد
الن�شر الرقمي للإنتاج العلمي احلديث ،ويف النادر يلتم�س القارئ �ضعف
و�سطحية املعاجلة للمو�ضوعات احلديثة ،وغريها من مالحظات جعلت
اجلهود املبذولة يف �سبيل الت�أليف م�شتتة وغري جمدية ،وات�ساع الفجوة
العلمية والبحثية بني ما تو�صلت له الدرا�سات وبني ما تت�ضمنه امل�ؤلفات
من مو�ضوعات.
�إن هذا النمو املطرد والتو�سع يف الإنتاج البحثي والعلمي يف جمال
تعليم اللغة العربية ،يحتاج �إىل اهتمام ودعم وتكاتف اجلهات احلكومية
والهيئات الدولية ودور الن�شر لت�أطري هذا الإنتاج وتنظيمه ،وتوحيد
اجلهود وتوجيهها جتاه املو�ضوعات البحثية احلديثة ،وتوفري قاعدة
بيانات رقمية خا�صة مب�ؤلفات تعليم اللغة العربية وبخا�صة احلديثة منها؛
لت�سهيل الو�صول �إليها واال�ستفادة منها ،متجاوزين حدود املكان والزمان،
حتى يت�سنى للمقبلني على الت�أليف والباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية
االطالع على املو�ضوعات املتناولة ،وتناول مو�ضوعات جديدة �أو معاجلتها
من زوايا خمتلفة.
�أمل عبيد الطويرقي
باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق تدري�س اللغة العربية
جامعة �أم القرى
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ا�ستعانت بخربات الأكادمي َّيني «القحطاين» و«املحمود»

وزارة الثقافة تؤكد الدور الريادي لمعهد
اللغويات العربية
كان معهد اللغويات العربية وما
زال بيت خ�برة منذ �إن�شائه عام
1394هـ امل��واف��ق 1974م للعديد
من اجلهات املحلية والعاملية فيما
يخ�ص تعليم وتعلم اللغة العربية
لغة ثانية ،وذل��ك بدعم ال حمدود
من �إدارة جامعة امللك �سعود.
ك��م��ا ك��ان��ت ك����وادره الأك��ادمي��ي��ة
ذات ف��اع��ل��ي��ة ب��ح��ث��ي��ة وتعليمية
�أق���ام���ت امل�����ؤمت����رات ال��ع��امل��ي��ة يف
ال��ل��غ��وي��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ك��م���ؤمت��ر
«اجتاهات حديثة يف تعليم العربية
لغة ثانية» ،وحققت ج��وائ��ز على
م�ستوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي كجائزة
«�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد للغة
العربية» حققها الأ�ستاذ الدكتور
ح�����س��ن ال�����ش��م��راين م��دي��ر «م��رك��ز
ل�سان» باملعهد عن �إطالقه لتطبيق
«العربية التفاعلية».
وعمل عدد من �أكادمييي املعهد
كم�ست�شارين وخمططني لغويني
للعديد من اجلهات الرائدة كمركز
«امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال����دويل خلدمة
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة» وتعليم العربية
للمالحق الع�سكريني يف «معهد
اللغات الع�سكري» التابع ل��وزارة
ال��دف��اع ،ب��الإ���ض��اف��ة لت�أليف عدد
من ال�سال�سل التعليمية املحكمة
و�إقامة فعاليات اليوم العاملي للغة
العربية.
ال��ي��وم ي���ؤك��د م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات
العربية دوره ال��ري��ادي يف تقدمي
اال�ست�شارات ل��وزارة الثقافة فيما
يتعلق مبجمع امللك �سلمان العاملي

د .القحطاين

د .املحمود

للغة العربية ،وذل��ك با�ستقطابها
خل��ب�رات ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال�����س��اب��ق
الدكتور �سعد ب��ن حممد اجلديع
ال���ق���ح���ط���اين ووك���ل���ي���ه ل��ل�����ش���ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور
حممود بن عبداهلل املحمود ،وذلك
لكفاءتهما العلمية والإدارية.
لقد ك��ان لهما ب�صمة وا�ضحة
ع���ل���ى �إجن��������ازات امل���ع���ه���د خ�ل�ال
�إدارت�����ه�����م�����ا ل����ه يف ال����دورت��ي�ن
املا�ضيتني؛ تراكمت ع�بر رئا�سة
الأ�ستاذ الدكتور القحطاين لق�سم
اللغويات التطبيقية وم�شاركاته
يف اح��ت��ف��ال��ي��ات ال��ي��ون�����س��ك��و للغة
العربية و�أبحاثه يف جمالت عالية
ال��ت�����ص��ن��ي��ف .ك��م��ا ك���ان ل�ل�أ���س��ت��اذ
ال��دك��ت��ور امل��ح��م��ود خ�ب�رة �سابقة
ب��رئ��ا���س��ة ق�سم ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة،
والعمل م�ست�شا ًرا يف مركز امللك
ع���ب���داهلل ال����دويل خل��دم��ة اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،وعمله م��دي�� ًرا لتحرير

جم��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال�����س��ي��ا���س��ة
اللغوية.
وم���ا �أن ب�����د�أت �إدارة املعهد
اجل�����دي�����دة ب���رئ���ا����س���ة ع��م��ي��ده��ا
املكلف الدكتور ه�شام بن �صالح
ال��ق��ا���ض��ي ح��ت��ى وق��ع��ت اتفاقيات
و����ش���راك���ات ج���دي���دة م���ع مكتب
حتقيق ال��ر�ؤي��ة لتنفيذ الأه���داف
املتعلقة باخت�صا�ص املعهد والإفادة
م��ن ك���وادره الأك��ادمي��ي��ة والإداري���ة
وتغطية التكاليف املادية من خالل
هذه ال�شراكات.
من�سوبو معهد اللغويات العربية
عربوا عن �أمنيتهم للزميلني الدكتور
�سعد بن حممد اجلديع القحطاين
وال���دك���ت���ور حم���م���ود ب���ن ع��ب��داهلل
املحمود التوفيق وال�سداد يف مهمتهم
اجلديدة يف وزارة الثقافة ،ول�سعادة
عميده املكلف الدكتور ه�شام بن
�صالح القا�ضي حتقيق ما يطمح له
يف ا�سرتاتيجيته الإدارية اجلديدة.

برويز :أتمنى رؤية نجوم من نيبال يشاركون في
الدوري السعودي
اال�سم :برويز عامل مو
الكلية :الرتبية
الق�سم :ال�سيا�سات الرتبوية
اجلن�سية :نيبايل
امل�ستوى :الرابع

تعلم م��ب��ادئ اللغة العربية
يف بلده نيبال ،وبعد الثانوية
ا ل��ت��ح��ق ب��ا ل��درا���س��ة يف جامعة
ه��ن��د ي��ة ،ومب��ج��رد م���رور �سنة
ج������اءه ال���ق���ب���ول يف ج��ام��ع��ة
ا مل��ل��ك ���س��ع��ود ،فالتحق مبعهد
ا ل��ل��غ��و ي��ات العربية ب��داي�� ًة  ،ثم
بكلية ال�تر ب��ي��ة ،ولأ ن����ه طالب
جم��ت��ه��د و ط���م���وح ف����إ ن���ه تعهد
لنف�سه ب��ا ل��ت��ف��وق يف درا���س��ت��ه
وو�ضع هدف �إمكال الدرا�سات
العليا ن�صب عينيه ،و�إح��دى
�أمنياته ر�ؤ ي���ة جن��وم ك��رة قدم
م��ن ب��ل��ده ن��ي��ب��ال ي�����ش��ار ك��ون يف
الدوري ال�سعودي..
 يف ال��ب��داي��ة ح��د ث��ن��ا عنق�صة ان�ضمامك �إىل جامعة
امللك �سعود؟
عندما تخرجت من املرحلة
ال��ث��ان��وي��ة ،ف��ك��رت يف �إك��م��ال
ت��ع��ل��ي��م��ي اجل��ام��ع��ي ،و ق��د م��ت
ط��ل��ب��ات ا ل��ت��ح��اق ل��ل��ع��د ي��د من
اجل��ام��ع��ات ا ل��ع��ا مل��ي��ة ،وب���د �أت
الدرا�سة يف إ�ح��دى اجلامعات
بالهند ودر���س��ت �سنة و م��ن ثم
ج���اءت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ق��ب��ويل

بجامعة امللك �سعود ،وطلبوا
�إر���س��ال الأوراق ،وبتوفيق من
اهلل �أك��م��ل��ت �إج���راءات���ي خ�لال
�أ����س���ب���وع�ي�ن وت���وا����ص���ل���ت م��ع
اجلهات املعنية بذلك.
 هل �سبق لك زيارة اململكةالعربية ال�سعودية؟
قبل االلتحاق باجلامعة مل
ي�سبق يل زيارة اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،وب��ال��ن�����س��ب��ة للغة
ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��د ���س��ب��ق يل تعلم
بع�ض مبادئها وجمموعة من
الكلمات ،ثم �أكملت تعلمها يف
معهد اللغويات العربية التابع
جلامعة امللك �سعود.
 م�����اذا ك��ن��ت ت���ع���رف ع��ناململكة العربية ال�سعودية قبل
قدومك �إليها؟

ق��ب��ل ق���دوم���ي �إىل امل��م��ل��ك��ة
العربية ال�سعودية كنت �أعرف
عنها ب�أن فيها مدينة الر�سول
حممد ب��ن ع��ب��داهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وفيها نزل الوحي
ع��ل��ي��ه مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ،وت�ضم
ا حل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين ،وق��ر �أن��ا
عن ذلك الكثري ،و�أمتنى زيارة
بع�ض امل��واق��ع ا لإ�سالمية كما
زرت م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة
املنورة وجبل �أحد عدة مرات.
 وم���اذا ع��ن ج��ام��ع��ة امللك�سعود ماذا كنت تعرف عنها؟
ال �شك �أن جامعة امللك �سعود
اك��ت�����س��ب ���ش��ه��رة ع��امل��ي��ة كبرية
لي�س على امل�ستوى العربي �أو
ا خل��ل��ي��ج��ي وح�����س��ب ،ب���ل على
امل�ستوى ا لإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي،

باعتبارها من �أعرق اجلامعات
وح��ق��ق��ت م��راك��ز م��ت��ق��د م��ة يف
الت�صنيفات العاملية ،وحل�سن
ح��ظ��ن��ا �أن���ه���ا مت��ن��ح ا ل��ف��ر ���ص
للوافدين لاللتحاق بها.
 �أين تعلمت اللغة العربية؟ت��ع��ل��م��ت ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة يف
جامعة ال�سلفية ببنار�س الهند
و�أكملت تعلمها هنا يف معهد
اللغويات العربية.
 م�����ا ه�����و ط���م���وح���ك يفا مل�ستقبل ؟
طموحي �إ ك��م��ال الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا واال ل���ت���ح���اق ب��ا ل�����س��ل��ك
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي والأك�����ادمي�����ي يف
اجلامعة الإ�سالمية بالنيبال.
 وماذا عن هواياتك؟ل��دي ا ل��ع��د ي��د م��ن ا ل��ه��وا ي��ات
�أب���رزه���ا ا ل���ق���راءة وا ل�����س��ب��ا ح��ة
ومم�����ار������س�����ة ك�������رة ال����ق����دم
وم�شاهدتها.
 وه�����ل ت���ت���اب���ع ال������دوريال�سعودي؟
نعم� ،أتابع الدوري ال�سعودي
بكل ت�أكيد ،و�أرى �أن م�ستواه
متقدم ومتميز ،و�أمت��ن��ى ر�ؤ ي��ة
جن��وم م��ن نيبال ي�شاركون يف

ال��دوري ال�سعودي ،وق��د زرت
م��ل��ع��ب اجل��ام��ع��ة ع���دة م���رات
مل�شاهدة عدة مباريات ور�أيت
امللعب حتفة معمارية جميلة.
 م��ك��ت��ب��ة امل���ل���ك ���س��ل��م��اناملركزية ماذا تعني لك؟
ت��ع��د م��ك��ت��ب��ة امل��ل��ك �سلمان
املركزية مكتبة جامعية عاملية
و���ص��ر ح��اً علمياً ال مثيل ل��ه،
تتكون م��ن �ستة �أدوار زاخ��رة
وع��ام��رة ب��امل�����ص��ادر وامل��راج��ع
و�أوعية املعلومات ،وال تقت�صر
على اللغة العربية بل ت�شمل
لغات عاملية.
 ع��ن��د ع��ودت��ك �إىل بلدكماذا تقول لأبناء بلدك؟
���س���أخ�بره��م ع���ن امل�����س��ت��وى
امل��ت��ق��دم وامل���ت���ط���ور للمملكة
العربية ال�سعودية ب�شكل عام
وملدينة الريا�ض وجامعة امللك
�سعود ب�شكل خا�ص ،و�أحدثهم
عن ع��ادات ال�شعب ال�سعودي
احلميدة وتقاليده العريقة.
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في ورشة عمل برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
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الجامعة تستطلع آراء منسوبيها تجاه
تطوير الخطة االستراتيجية «»KSU2030
د .مسملي :حريصون على أن تفي الخطة المحدثة
بتطلعات الجامعة وتوجهات الدولة ورؤية 2030

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي بن حممد
م�سملي ،نظمت ع��م��ادة التطوير
واجل����ودة ور���ش��ة عمل افرتا�ضية
ال�ستطالع �آراء من�سوبي اجلامعة
جتاه حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة « »KSU2030مب�شاركة
وا����س���ع���ة م����ن ع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات
وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة ووك�لائ��ه��م
للتطوير واجل���ودة ،وممثلي وكالء
اجلامعة ،وذلك يوم االثنني املا�ضي
 3رج���ب 1442هـ ،وي����أت���ي ذل��ك
�ضمن حر�ص اجلامعة على تطوير
وحت��دي��ث خطتها اال�سرتاتيجية
« »KSU2030مبا يتوافق مع ر�ؤية
اململكة  ،2030والنظام اجلديد
للجامعات ،والتوافق مع متطلبات
التغريات يف �سوق العمل ،والتوجه
�إىل ت��ن��م��ي��ة الإي�������رادات ال��ذات��ي��ة
واال�ستثمار.
البداية
بد�أت الور�شة بكلمة عميد عمادة
التطوير واجل��ودة الدكتور مبارك
ب��ن ه��ادي القحطاين ،وج��ه فيها
ال�شكر �أ�صالة عن نف�سه ونيابة عن
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
ال��دك��ت��ور على ب��ن حممد م�سملي
جلميع امل�شاركني يف الور�شة ،كما
وجه ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س
اجلامعة ووكالء اجلامعة الهتمامهم
ودعمهم لتحديث وتطوير اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة؛ م�شرياً
�إىل اهتمام الدولة  -وفقها اهلل -
بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،مو�ضحاً
�أن ر�ؤي��ة الدولة � 2030أب��رز دليل
على ذلك ،وم�ؤكداً �أهمية حتديث
وت��ط��وي��ر اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة « »KSU2030لتتنا�سب
م��ع التوجهات اجل��دي��دة ،وال���دور
الذي يجب �أن تقوم به اجلامعات
ال�سعودية ويف مقدمتها جامعة

د .القحطاني :نقدر جميع اآلراء وهذه الورشة
سيعقبها عدة ورش عمل واجتماعات ذات صلة

د .امل�سملي
امللك �سعود ،ذاك��راً �أن �أبجديات
ال��ت��خ��ط��ي��ط اال����س�ت�رات���ي���ج���ي �أن
تقوم امل�ؤ�س�سة مبراجعة خططها
اال�سرتاتيجية يف ظل ما يحدث لها
من متغريات �سواء كانت داخلية �أم
خارجية ،ومو�ضحاً �أن هذه الور�شة
���س��وف يعقبها ال��ع��دي��د م��ن ور���ش
العمل ،واالجتماعات ذات ال�صلة،
م�ؤكداً تقدير اجلامعة لآراء جميع
من�سوبيها.
الو�ضع الراهن
من جانبه �أو���ض��ح وكيل عمادة
التطوير واجلودة ل�ش�ؤون التطوير
الدكتور با�سل الطعيمي �أن الهدف
من �إقامة ور�شة العمل احلالية هو
ا�ستطالع �آراء من�سوبي اجلامعة
م���ن �أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة ع��م��داء
ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة،
ووك�ل�ائ���ه���م ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة،
ومم��ث��ل��ي وك��ل��اء اجل��ام��ع��ة جت��اه
حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ل��ل��ج��ام��ع��ة « »KSU2030كما
ا�ستعر�ض الو�ضع الراهن للخطة
اال�سرتاتيجية للجامعة من حيث
الر�ؤية ،والأه��داف اال�سرتاتيجية،
والإجن���ازات التي حققتها اخلطة
خا�صة يف امل��ح��اور الثالثة وهي:
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة
التحتية.

َّ
حمدثة
خطة
كما ا�ستعر�ضت م�ساعدة وكيل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر
الدكتورة عبري احلربي مرتكزات
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة
للجامعة ،حيث ذكرت �أنها تتكون
م��ن �ستة م��رت��ك��زات ه��ي :مرتكز
البحث العلمي ،مرتكز التعليم
والتعلم ،مرتكز خدمة املجتمع،
م��رت��ك��ز ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل امل��ؤ���س�����س��ي،
مرتكز الإي����رادات الذاتية وتنوع
اال�ستثمار ،و�أخرياً مرتكز التوازن
املايل وكفاءة الإنفاق.
و�أو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ورة احل��رب��ي
�أن ذل����ك ي����أت���ي ن���ظ���راً ل��ل��ت��وج��ه
امل�ستقبلي للجامعة للتحول �إىل
م��ؤ���س�����س��ة م�ستقلة غ�ير رب��ح��ي��ة،
كما ا�ستعر�ضت ال��دك��ت��ورة عبري
احلربي الأه���داف اال�سرتاتيجية
املقرتحة لكل مرتكز والأه���داف

التف�صيلية لكل ه��دف ،مو�ضحة
�أ�سباب االهتمام بهذه الأه���داف
وك��ي��ف ت��دع��م م��رت��ك��زات اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية املحدثة.
 3خيارات
اختتمت ور�شة العمل با�ستطالع
�آراء امل�����ش��ارك�ين ح���ول م��رت��ك��زات
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة،
ثم ا�ستطالع �آرائهم عن الأهداف
اال�سرتاتيجية التي تتبع كل مرتكز
والتي بلغ عددها ثمانية �أه��داف
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وق����د �أت�����اح ه��ذا
اال���س��ت��ط�لاع ث�لاث��ة خ��ي��ارات ه��ي:
تثبيت الهدف� ،أو �إلغا�ؤه� ،أو تعديله؛
حيث متت �إتاحة الفر�صة للراغبني
يف �إج������راء ال��ت��ع��دي��ل يف اق�ت�راح
التعديالت التي يرونها من وجهة
نظرهم ،كما �أتاحت الور�شة الربيد
الإل��ك�تروين «SP2020@KSU.
 »edu.saلإر���س��ال �أي��ة تعديالت

�أو م��ق�ترح��ات �إ���ض��اف��ي��ة ي��رغ��ب
امل�شاركون يف الور�شة يف ذكرها.
مناق�شات عامة
ت�ضمنت ال��ور���ش��ة الإج��اب��ة عن
عدد من اال�ستف�سارات التي تقدم
بها �أ�صحاب ال�سعادة امل�شاركون يف
الور�شة ،كما ت�ضمنت العديد من
املناق�شات التي ركزت على �أهمية
ا�ستمرار حر�ص اجلامعة ،وعملها
امل�ستمر لدعم ر�ؤية اململكة ،2030
وبذل �أق�صى جهد ممكن مبا يدعم
حر�ص اجلامعة على بلوغ الريادة
والتميز.
تقدير واهتمام
وق����د ����ص���رح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي
بن حممد م�سملي �أن هذه الور�شة
ت ��أت��ي يف �إط���ار اه��ت��م��ام اجلامعة
وتقديرها لآراء جميع من�سوبي
اجلامعة ،و�أن مرتكزات و�أه��داف

اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة
ل��ل��ج��ام��ع��ة ق���د مت ع��ر���ض��ه��ا على
���ص��اح��ب امل��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
و�أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة،
و�أن اجلامعة حري�صة كل احلر�ص
�أن ت��ف��ي خطتها اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
املحدثة بتطلعات جميع من�سوبي
اجلامعة ،والتوجهات اال�سرتاتيجية
ل��ل��دول��ة  -وف��ق��ه��ا اهلل  -ور�ؤي����ة
اململكة  ،2030كما وجه �سعادته
ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل مل���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة ووكالئها وكافة من�سوبي
اجلامعة لتعاونهم امل�ستمر مع وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير مما
يعزز جهود الوكالة لدعم احلراك
التطويري امل�ستمر باجلامعة ،مبا
ي�ضمن ا�ستمرار وتعزيز دورها يف
دعم ر�ؤية اململكة  2030وتوجهاتها
امل�ستقبلية.

د .الطعيمي استعرض الوضع الراهن للخطة االستراتيجية وإنجازاتها في التعليم والبحث العلمي

د .الحربي :الخطة المحدثة تقوم على  6مرتكزات أهمها البحث العلمي واإليرادات وكفاءة اإلنفاق
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السمنة
ضد
المعركة
في
«واعدة»
نتائج
«سيماغلوتيد»:
ُ

ك�شفت درا���س��ة علمية حديثة،
�أن عقارا طبيا ي�ستخدم يف «كبح»
ال�شهية� ،أظهر نتائج م�شجعة للغاية
يف مكافحة البدانة ،بعد �أن �أظهرت
�أب��ح��اث قدرته على تخفي�ض وزن
اجل�سم بن�سبة ت�صل �إىل  20يف املئة.
وتو�صلت ال��درا���س��ة ال��ت��ي �أج��راه��ا
باحثون يف كلية لندن اجلامعية،
ومت����ح����ورت ح�����ول ت�����أث��ي�ر ع��ق��ار
«�سيماغلوتيد» على ال�سمنة� ،إىل �أن
�أكرث من  35يف املئة من الأ�شخا�ص
الذين تناولوا الدواء ،فقدوا �أكرث من
خم�س �إجمايل وزن اجل�سم .وي�ؤثر
ع��ق��ار «�سيماغلوتيد» على مركز
ال�شهية يف ال��دم��اغ ،الأم���ر ال��ذي
ي�ؤدي �إىل تخفيف ال�شعور باجلوع،
وتخفي�ض ال�����س��ع��رات احل���راري���ة،
ح�سبما ذكرت �شبكة «�سكاي نيوز»
الربيطانية .و���ش��ارك يف التجربة
التي �أجرتها كلية لندن اجلامعية
� 1961شخ�صا ممن يعانون زي��ادة
يف ال���وزن �أو ال�سمنة ،حيث كان
متو�سط �أوزانهم  105كيلوغرامات،
من  16دولة ب�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية واجلنوبية.
وعلّقت امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة
ال��ت��ي ن�����ش��رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جملة
«نيو�إنغالند جورنال فور ميدي�سن»،
الربوفي�سورة را�شيل باترهام ،قائلة:

«متثل نتائج ه��ذه الدرا�سة تقدما
كبريا يف حت�سني �صحة الأ�شخا�ص
امل�����ص��اب�ين ب��ال�����س��م��ن��ة ،وذل����ك دون

ثلثا البشر يتحدثون أثناء نومهم
يُعد التحدث �أثناء النوم نوعاً �شائعاً من الأرق �أو ال�سلوك غري
الطبيعي ،وت�شري بيانات نقلها موقع كليفالند كلينك �إىل �أن اثنني من
كل ثالثة �أ�شخا�ص ،يتحدثون �أثناء نومهم يف مرحلة ما من حياتهم،
مبا يعادل ثلثي الب�شر ،وهذا �شائع ب�شكل خا�ص يف مرحلة الطفولة.
وتعليقاً على ذلك ،تقول االخت�صا�صية مي�شيل دريروب« :التحدث
�أثناء النوم ،عادة ما يكون غري �ضار ،ولكن يف بع�ض الأحيان ميكن
�أن يكون عالمة على ا�ضطراب نوم �أو حالة �صحية �أكرث خطورة».
وت�ضيف« :هناك بع�ض الأدلة على �أنه يف بع�ض الأحيان ،قد يكون
احلديث �أثناء النوم مرتبطاً بالأحالم ،ولكن هذا لي�س هو احلال
دائماً ،فقد يتم التحدث �أثناء النوم على الأرج��ح عندما تتعطل
�أمناط النوم �أو تنزعج».
وهذا يعني �أن �أي عامل معروف ب�أنه يعطل النوم كالتوتر على
�سبيل امل��ث��ال ،ميكن �أن يكون عام ً
ال م�ساهماً يف التحدث �أثناء
النوم .وعلى الرغم من �أن معظم ح��االت احلديث �أثناء النوم ال
ترتبط مب�شكالت �صحية خطرية �أخرى ،ف�إنها من املمكن �أن ترتبط
مب�شاكل ،مثل توقف التنف�س �أثناء النوم� ،أو ا�ضطراب نوم حركة
العني ال�سريعة ،وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة.

اللجوء �إىل العمليات اجلراحية».
و�أ�ضافت را�شيل قائلة« :مل يتمكن
�أي دواء من الو�صول للنتائج التي

حققها عقار �سيماغلوتيد� .سيكون
للنتائج التي تو�صلنا �إليها تداعيات
�إيجابية يف املعركة �ضد ال�سمنة».

ويف �ضوء النتائج الإيجابية التي
حققها ع��ق��ار «�سيماغلوتيد» ،مت
التقدم للح�صول على موافقة من

الوكالة الأوروب��ي��ة ل�ل�أدوي��ة و�إدارة
الغذاء والدواء الأمريكية ،ال�ستخدام
الدواء ر�سميا يف عالج ال�سمنة.

لقاح كورونا آمن للحوامل وال يسبب عيوبًا خلقية
ك�شف �أط��ب��اء من م��ب��ادرة CHI
ال�صحية اخلريية وجامعة كريتون
الأمريكية عن نتائج �أحدث الأبحاث
املتعلقة ب��ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت�ستطيع
احل�صول ب�شكل �آمن على لقاحات
م�ضادة لفريو�س كورونا املُ�ستجد،
وف���ق���ا مل���ا ن�����ش��ره م���وق���ع NBC
.Nebraska
قبل و�أثناء وبعد احلمل
�أ����ش���ار الأط���ب���اء �إىل ال��ن��ت��ائ��ج،
التي تو�صلت �إليها �أبحاث �أجرتها
الكلية الأمريكية لأط��ب��اء �أمرا�ض
الن�ساء والوالدة ،وهي جمعية مهنية
للأطباء املتخ�ص�صني يف التوليد
و�أمرا�ض الن�ساء يف الواليات املتحدة
وت�أ�س�ست عام  ،1951والتي تن�ص
على �أن اللقاح �آمن متا ًما للحوامل
�أو م��ن ت��ع��ت��زم��ن الإجن�����اب ،وبعد

احلمل مبا�شرة.
وقال الباحث وطبيب متخ�ص�ص
يف الأورام الن�سائية دك��ت��ور روب��ن
فاريا�س �آي��زن��ر� :إن «اخل�بر ال�سار
هو �أن الكلية الأمريكية لأمرا�ض
الن�ساء والتوليد جن ًبا �إىل جنب مع
العديد من امل�ؤ�س�سات الأخرى تتفق
ب�شكل تام وتو�صي ب�أن اللقاح �آمن
متا ًما �أث��ن��اء احلمل ومثايل متا ًما
ملن يحاولن احلمل و�آمن متا ًما بعد
الإجناب مبا�شرة».
ال عقم وال عيوب خلقية
و�أو���ض��ح دكتور �آي��زن��ر �أن��ه كانت
هناك خم��اوف ب�ش�أن م��ا �إذا كان
اللقاح ي�سبب العقم �أو ميكن �أن
ي�سبب �أي نوع من العيوب اخللقية،
ولكن �أكد الباحثون �أن ك ً
ال من لقاح
«موديرنا» ولقاح «فايزر» ال يدخالن

نواة اخللية ،مما يعني �أنه ال يحدث
�أي تغريات جينية.
وق��ال دكتور �آيزنر�« :إنها جمرد
جزء �صغري من املعلومات اجلينية
املتعلقة باللقاح الذي يتم �إعطا�ؤه»،
�شارحا �أن اللقاح ال ي�شتمل على
ً
ف�يرو���س �سار�س-كوف -2ح��ي �أو
ن�شط �أو حتى م�شت ًقا من الفريو�س
ب�أي �شكل من الأ�شكال .وال يوجد �أي
ا�ستخدام لأي �شيء ميكن �أن يت�سبب
يف رد فعل �أو تعزيز الفعالية».
نف�س الآثار اجلانبية
وحول الآث��ار اجلانبية املحتملة،
قال دكتور �آيزنر �إنها الآثار اجلانبية
نف�سها ،التي رمبا يتعر�ض لها �أي
�شخ�ص �آخر يح�صل على اللقاح ،مبا
ي�شمل التهاب الذراع �أو بع�ض التعب
يف الأي��ام التالية .و�أردف قائلاً �إن

الأم املر�ضعة ميكنها احل�صول على
مو�ضحا �أن
اللقاح يف �أم���ان ت��ام،
ً
هناك قدرا �ضئيال من املناعة تنتقل
�إىل الطفل.
مراجعة الطبيب املعالج
و�أ�شار دكتور �آيزنر �إىل �أن «هناك
مناعة �سلبية حتدث بني الأم والطفل
ل�سل�سلة كاملة من الأمرا�ض »،م�ؤكدًا
�أن��ه من الآم��ن للأمهات احل�صول
على اللقاح يف �أي وقت قبل احلمل
�أو �أث��ن��اءه �أو ب��ع��ده عندما ي�صبح
متاحا لهن.
ً
ونوه دكتور �آيزنر �إىل �أن حماية
الأم��ه��ات م��ن ال��ف�يرو���س �أم���ر مهم
نا�صحا ب����أن ت��راج��ع الأم
للغاية،
ً
طبيبها املعالج �إذا كان لديها مزيد
من اال�ستف�سارات ب�ش�أن احل�صول
على اللقاح.

علماء جينات يكشفون «الحيلة الخبيثة» لكورونا المتحور

ما �إن �أو�شك العامل على �أن يتنف�س ال�صعداء ،نهاية
 ،2020عقب طرح �أكرث من لقاح �ضد فريو�س كورونا
امل�ستجد ،حتى ت��وال��ت «�أن��ب��اء غ�ير ���س��ارة» ع��ن ر�صد
�سالالت جديدة من العدوى ،و�سط خماوف من �أن تكون
�أ�شد انتقاال وفتكا� ،أو �أن اللقاحات التي جرى تطويرها
لن تظل ناجعة يف الوقاية.
لكن ه��ذه الطفرات التي �شهدها ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد مل تكن �أم � ًرا مفاجئا ،بالن�سبة �إىل العلماء،
بل كانت مرتقبا ،لكن الباحثني مل ي�ستكينوا فوا�صلوا
م�ساعيهم لفهم الفريو�س على نحو �أف�ضل وكيف تتواىل
هذه الطفرات.
وخالل الأ�سابيع املا�ضية ،جرى التحذير من �سالالت
فريو�س حتمل طفرات �صغرية للغاية ،لكنها قد جتعل
اللقاحات �أق��ل جناعة ،وه��و ما يعني �إع���ادة عقارب
ال�ساعة �إىل ال��وراء لبع�ض ال�شيء ،بينما تتطلع بلدان
العامل �إىل انفراج قريب ،لأجل �إعادة �إنعا�ش االقت�صاد
و�إعادة احلياة �إىل طبيعتها ال�سابقة ،قدر الإمكان.
لكن هذه التغيريات اجلينية التي حت�صل يف الفريو�س
لي�ست الوحيدة التي تثري خ�شية العلماء ،بل ثمة �أم ٌر
�آخ��ر ال يقل خطورة ،ويح�صل حتديدا عندما يتكاثر
ويقوم ب�إنتاج ن�سخ من نف�سه.
وبح�سب �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية ،ف�إن
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد مي��ي� ُل ب�شكل ملحوظ �إىل
خلط �أجزاء كثرية وهائلة مما يعرف بال�شريط الوراثي

«اجلينوم» عندما يقوم بن�سخ نف�سه.
ويف حالة الطفرات ال�صغرية ،ت�شهد عملية ن�سخ
الفريو�س لنف�سه� ،أخطاء ب�سيطة ،على غ��رار ما قد
يح�صل عندما تنقل ن�صا من هنا �إىل هناك ،فتقع بع�ض
الأخطاء اللغوية يف جملة ما ،لكن ثمة ظاهرة �أخرى
�أ�شد تعقيدا.
وه���ذه ال��ظ��اه��رة الأ���ش��د تعقيدا يف عملية ن�سخ
الفريو�س لنف�سه تعرف بـ«�إعادة الربط» ،وهي مبثابة
خط�أ كبري يف عملية «الن�سخ والل�صق» ،وي�شبه الباحثون
هذا التحول ،مبا ي�شبه �إح��داث تغيري تام يف الن�صف

الثاين من اجلملة.
ويقول باحثون �إن هذه الظاهرة تتيح للفريو�س �أن
يتحول ب�شكل خطري ،لكن هذا الأمر قد يكون مفيدا
�أي�ضا للعلم ،مع مرور الوقت ،من خالل امل�ساعدة على
تطوير �أدوية تكبح العدوى وتكبح م�ساراتها يف اجل�سم.
ويرى الباحث والأ�ستاذ يف علم اجلينات التطورية
بجامعة يوتا الأمريكية ،نيلز �إيلدي� ،أن ح�صول هذه
الظاهرة �أي «�إعادة الربط» �أمر حم�سوم ،بالن�سبة �إليه،
ولي�س حمل جدل على الإطالق.
ونبه الأكادميي الأمريكي �إىل عدم �إيالء اهتمام كاف

لهذه الظاهرة ،علما ب�أنها قد على �صلة بالنقا�ش الذي
يجري اليوم حول خطورة الطفرات اجلديدة.
ويف حالة الطفرات التي �سمع عنها النا�س ب�شكل
كبري ،مثل �ساللة «  »B.1.351التي جرى ر�صدها �أول
مرة يف جنوب �إفريقيا ،ح�صل تغيري يف حرف واحد
فقط م��ن �أ���ص��ل متوالية جينية طويلة �أو م��ا يعرف
باحلم�ض النووي الريبوزي.
وح�صل هذا اخلط�أ املحدود لأن الفريو�س لديه نظام
�صارم وق��وي يف تعقب الأخ��ط��اء عندما يتعلق الأم��ر
بالتدقيق يف �شيفرة احلم�ض النووي الريبوزي ،وهذه
الطفرات ال حت�صل ب�شكل كبري.
ولتبني ما يح�صل ،قام باحثون من املركز الطبي يف
جامعة فاندبرلت الأمريكية ،بدرا�سة كيفية ح�صول
التكاثر يف ثالثة من الفريو�سات التي تنتمي �إىل عائلة
كورونا ،ومن بينها فريو�س «�سار�س كوف  »2الذي ي�سبب
مر�ض «كوفيد .»19
وك�شفت النتائج عن ح�صول تغيريات كثرية ،وهو ما
يعزز احتمال ظهور �سالالت �أكرث �إي��ذا ًء للج�سم ،ويف
ال�ساللة التي ظهرت بربيطانيا ،مثال ،الحظ الباحثون
وجود نحو ع�شر طفرات ظهرت ب�شكل مفاجئ.
و�إزاء هذه الطفرات املتالحقة ،ت�ساءل باحثون حول
ما �إذا ك��ان من املمكن �أن ي�صاب الإن�سان ب�ساللتني
اثنتني يف الوقت نف�سه ،وهو �أم ٌر يرج ُح �أنه نادر لكنه
قاب ٌل للحدوث ،بح�سب باحثة بريطانية.
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تقنية
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كيف يمكنك اكتشاف بطاقة « »microSDالمزيفة!
البطاقات �أو التحقق من �أن ال�سعة
التي تقدمها حقيقية؟
�إن اكت�شاف بطاقة «»microSD
املزيفة �أو ذات ال�سعة الوهمية لي�س
ب��الأم��ر ال�سهل دائ � ًم��ا ،فامل�صنعون
بارعون يف ن�سخ الت�صاميم ،وهذا
لي�س ال�شيء الوحيد ال��ذي يجب
�أن تقلق ب�ش�أنه ،فال�سعات املكتوبة
يف ه��ذه البطاقات غال ًبا ما تكون
وهمية.
ح��ي��ث ي��ق��وم امل��ح��ت��ال��ون بتعديل
وحدة حتكم بطاقة «»microSD
ل��ت��زوي��ر �سعة ال��ب��ط��اق��ة ،وم���ن ثم
عندما تقوم ب ��إدخ��ال البطاقة يف
ه��ات��ف��ك ،ف ��إن��ه��ا تظهر ع��ل��ى �أن��ه��ا
بطاقة « »microSDب�سعة 512
غيغابايت ،ولكن مبجرد �أن تبد�أ
يف تخزين املحتويات �ستجد �أن��ه
ال توجد م�ساحة كافية لبياناتك،
�أو تُكتب البيانات ف��وق البيانات
املوجودة �ساب ًقا ،ويف بع�ض الأحيان
قد تتعر�ض البطاقة للتلف ب�شكل
مفاجئ.
لذا قبل اتخاذ قرار �شراء بطاقة
« »microSDم��ن �إح���دى مواقع
التجارة الإلكرتونية ،ميكنك التوقف
اً
قليل للبحث عن العالمة التجارية

تعترب ب��ط��اق��ات «»microSD
اً
حل عمل ًيا لزيادة ال�سعة الداخلية
ل��ل��ت��خ��زي��ن يف ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة،
واحلوا�سيب اللوحية ،وغريها من
الأجهزة املحمولة ،وهناك الكثري من
املتاجر ،ومواقع التجارة الإلكرتونية
التي تقدم بطاقات «»microSD
ب�سعات تخزينية عالية وب�أ�سعار
رخي�صة للغاية ،ولكن ت�شري بع�ض
التقارير �إىل �أن الغالبية العظمى
م��ن ه��ذه البطاقات مزيفة ،و�إنها
تعمل يف جهازك ولكنها تقدم �سعة
تخزينية �أقل.
فيما يلي �سنتعرف على كيفية
اك��ت�����ش��اف ب��ط��اق��ة «»microSD
املزيفة ،وجتنب التعر�ض للخداع:
�إذا قمت بجولة �سريعة على
م��واق��ع التجارة الإل��ك�ترون��ي��ة على
ال��وي��ب ،ف��إن��ك �ستجد الكثري من
ب���ط���اق���ات « »microSDذات
ال�سعات الكبرية معرو�ضة للبيع
ب�أ�سعار مغرية للغاية ،ول��ك��ن يف
الوقت نف�سه ف�إن الغالبية العظمى
م��ن ه��ذه البطاقات مزيفة ،فهي
ت��ع��م��ل يف ه��ات��ف��ك ول��ك��ن��ه��ا تُظهر
�سعة تخزينية مزيفة متا ًما ،فكيف
مي��ك��ن��ك جت��ن��ب ����ش���راء م��ث��ل ه��ذه

للبطاقة �أو ال�شركة التي ت�صنعها،
ف�شركات مثل :ه��واوي ال�صينية ال
ت�صنع بطاقات « »microSDلبيعها
للم�ستهلكني مبا�شرة ،فهي ت�صنع
بطاقات من نوع « »Nanoم�صممة
مل�ستخدمي هواتفها فقط ال غري،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �شركات
ت�صنع بطاقات « »microSDولكن
نوعا ما
ب�سعات تخزينية �صغرية ً

مثل �شركة «.»Verbatim
كيف ميكنك التحقق من بطاقة
« »microSDاملزيفة؟
�إذا كنت ق��د ا���ش�تري��ت بالفعل
بطاقة «� »microSDساب ًقا من
�أي موقع للتجارة الإلكرتونية �أو
م��ن ب��ائ��ع حملي يف منطقتك� ،أو
تقرر �شراء بطاقة جديدة ،فهناك
ب��ع�����ض الأدوات ال��ت��ي ت��ت��ي��ح لك

�أف��������ادت م�������ص���ادر م����ن داخ����ل
�شركة تويرت �أن املوقع رمبا يبحث
ع���ن ط���رق ت��ت��ي��ح ل��ل�����ش��رك��ة ت��ق��دمي
ا�شرتاكات مدفوعة ،ميكن �أن ت�شمل
ر�سوما للو�صول �إىل «تويت ديك»
.TweetDeck
و«تويت ديك» هو بديل �شائع ملوقع
«تويرت» الرئي�سي وتطبيق الهاتف
امل��ح��م��ول ،وي�سمح للم�ستخدمني

ب�إدارة ح�سابات متعددة بكفاءة �أكرب
وتنظيم تويرت نف�سه يف �سل�سلة من
الأخبار املتتابعة كي ت�صبح �أ�سهل يف
القراءة.
�إىل جانب ذل��ك ،يقال �إن فريق
العمل بال�شركة ي�ستك�شف �أفكاراً
�أخرى ،مبا يف ذلك فر�ض ر�سوم على
ميزات جديدة ،مثل زر «الرتاجع عن
الإر�سال» � ،undo sendأو املزيد

م��ن خ��ي��ارات تخ�صي�ص ال�صفحة
ال�شخ�صية .كذلك ف�إن هناك فكرة
مثل «تقدمي البق�شي�ش»  tippingلـ
«تويرت» ،حيث ميكن للم�ستخدمني
دفع ر�سوم للح�سابات مقابل حمتوى
�شخ�صي.
ويُ��ع��ت��ق��د �أن ت��وي�تر ي�ستك�شف
ك��ل ه��ذه الأف��ك��ار كطريقة لتقليل
اعتماده على الإعالنات ،التي توفر

حالياً غالبية �إيرادات ال�شركة ،حيث
الحظت «بلومبريغ» �أن ال�شركات
الإعالنية املناف�سة من «في�سبوك»
و«�سناب ���ش��ات» ت�ستمر يف النمو
�أ���س��رع م��ن «ت��وي�تر» ،و�أن ال�شركة
تتعر�ض ل�ضغوط م��ن �أج���ل تنويع
م�صادر الإيرادات ،يف ظل اجلائحة
و�أي�����ض �اً ب��داف��ع ال�ضغط م��ن كبار
امل�ستثمرين.
و�سيكون تقدمي �سل�سلة من مناذج
الدفع املتميز بالن�سبة لـ «تويرت»
خ��ط��وة ج��ري��ئ��ة ،ن��ظ��راً لأن معظم
�شركات و�سائل التوا�صل االجتماعي
تعطي الأول��وي��ة لتقدمي خدماتها
جم��ان �اً لتحقيق �أق�����ص��ى ق���در من
النمو.
�إىل ذل����ك� ،أك����د رئ��ي�����س �إدارة
منتجات الإيرادات يف تويرت ،برو�س
ف��ال��ك� ،أن خطط ال�شركة لتنويع
�إيراداتها قد ت�شمل اال�شرتاكات،
لكنه ���ش� ّدد على �أن ه��ذه اخلطط
ال زال��ت يف مرحلة اال�ستك�شافات
املبكرة جداً ،م�ضيفاً :ال نتوقع �أي
�إيرادات جمدية ميكن �أن تعزى �إىل
هذه الفر�ص يف عام .2021

�أف���ادت تقارير تقنية �أن برنامج
«باركود �سكانر» ال�شهري الذي عر�ضته
�شركة غوغل عرب متجر «غوغل بالي»
وحمله ماليني امل�ستخدمني ،حتول
�إىل برجمية خبيثة تهاجم �أجهزة

امل�شرتكني .ونقلت امل�صادر عن باحثني
قولهم �إن التطبيق امل��ذك��ور �أ�صبح
���ض��ارا بعد حت��دي��ث �شهر دي�سمرب
 ،2020حيث ا�ستحوذ على �أجهزة
امل�ستخدمني عن طريق التعليمات

الربجمية ال�ضارة.
وقالت التقارير �إن التطبيق و�ضعت
عليه الآن عالمة بوا�سطة بائعي الأمان
للتنبيه على �أن��ه برنامج �ضار ،كما
حذفته غوغل من متجر Google

� .Playإال �أنه وعلى الرغم من ذلك،
ال يزال هناك ماليني الأجهزة املت�أثرة
وتعر�ض �إعالنات غري مرغوب فيها
لقاعدة امل�ستخدمني اخلا�صة بها
ب�سبب الربنامج.

«تويتر» يدرس تقديم اشتراكات مدفوعة

تحذير من برنامج شهير يتحول لبرمجية خبيثة

�إج��راء بع�ض الفحو�صات لتحديد
ال�سعة احلقيقة للبطاقة من خالل
احل��ا���س��وب ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف
هاتفك ،ومنها:
� - 1أداة :FakeFlashTest
تتيح لك �أداة FakeFlashTest
�إجراء اختبارين للتحقق ب�سرعة من
كون بطاقة « »microSDمزيفة �أم
ال ،االختبار الأول يُ�سمى Quick

 Size Testح��ي��ث ت��ق��وم الأداة
بنقل ملفات مب�ساحة  512بايت
يف مقاطع ع�شوائية عرب البطاقة
من جهازك ثم قراءتها ،و�إذا ف�شلت
عملية الكتابة والقراءة ،يتم عر�ضها
يف ال�سجل� .إذا كنت تف�ضل �إجراء
حتليل �أق��وى ،ف��إن االختبار الثاين
 Test Empty Spaceيقوم بنقل
امللفات على كل امل�ساحة املتوفرة يف
البطاقة ،ثم قراءتها مرة �أخرى ،ثم
يقارن الفرق.
� 2أداة :ChipGeniusتختلف �أداة  ChipGeniusعن
الأداة ال�سابقة ،حيث �إن��ه��ا ب��دالً
من نقل البيانات من جهازك �إىل
البطاقة وقراءتها مرة �أخرى ،تقوم
بقراءة املعلومات مبا�شرة من ذاكرة
ال��ف�لا���ش داخ���ل ال��ب��ط��اق��ة ،وبذلك
تعترب �أداة � ChipGeniusإىل حد
كبري اخليار الأ�سرع على الإطالق.
بعد ت�شغيل �أداة  ChipGeniuقم
بالتمرير للأ�سفل حتى ت�صل �إىل
املعلومات التف�صيلية ،يف مكان ما من
املعلومات �ستجد ال�سعة الإجمالية =
 16غيغابايت� ،أو �أ ًي��ا كانت ال�سعة
احلقيقية لبطاقة  microSDالتي
ا�شرتيتها.

ساعة يد ذكية بخصائص
صحية من «فيسبوك»

ذكر موقع «ذي �إنفورمي�شن» لأخبار التكنولوجيا ،نق ً
ال عن م�صادر مطلعة
م�ؤخراً �أن �شركة «في�سبوك» تطور حال ًيا �ساعة يد ذكية تتيح للم�ستخدمني
�إر�سال الر�سائل وت�ضم خ�صائ�ص تتعلق بال�صحة واللياقة البدنية.
وق��ال «ذي �إنفورمي�شن» �إن «في�سبوك» تخطط للبدء يف بيع ال�ساعة
اجلديدة العام املقبل يف خطوة تدخل بها يف �سوق تهيمن عليها حال ًيا �شركتا
«�أبل» و«ه��واوي» .و�ستت�صل �ساعة «في�سبوك» الذكية اجلديدة بال�شبكات
اخللوية وهو ما �سيتيح مل�ستخدميها �إمكانية �إر�سال ر�سائل واالت�صال
بخدمات �أو �أجهزة �شركات ال�صحة واللياقة البدنية .ودخلت «في�سبوك»
قطاع �إنتاج الأجهزة يف ال�سنوات الأخ�يرة وطرحت منتجات منها جهاز
الواقع االفرتا�ضي «�أوكيول�س» وجهاز درد�شة الفيديو «بورتال» ،ومل ترد
«في�سبوك» حتى الآن على طلب للتعليق حول م�شروعها اجلديد.

تحديث تطبيق يوتيوب
ألجهزة آيفون وآيباد

إ�صالحا للأخطاء لتطبيق يوتيوب لأجهزة �آيفون
قدمت �شركة جوجل �
ً
و�آيباد ،وهو التحديث الأول لتطبيق رئي�سي من جوجل لنظام  iOSمنذ
�شهر دي�سمرب .و�شهد ثالثة من تطبيقات جوجل الأ�صغر حج ًما �إ�صدارات
جديدة يف نهاية ال�شهر املا�ضي ،بينما مت حتديث يوتيوب لأجهزة �آيفون
و�آيباد الآن.
وبعد �إ�صدار من�صة م�شاركة الفيديو الأخري  15.49.4يف  7دي�سمرب،
يرى مالكو �أجهزة �آبل الآن الإ�صدار � ،15.49.6أي بعد �أكرث من �شهرين.
وبالرغم من وجود تكهنات ب�أن �سبب عدم وجود حتديثات لإ�صدارات
 iOSمن جيميل وامل�ستندات والبحث وال�صور هو حماولة لتجنب ت�سميات
اخل�صو�صية اجلديدة من �آبل� ،إال �أن جوجل قد �أنكرت ذلك �صراحة.
ومت حتديث عائلة يوتيوب «املو�سيقى والتلفزيون واال�ستوديو» مبتطلبات
�آب��ل يف �أوائ���ل �شهر ف�براي��ر ،و�صرحت جوجل علنًا بالتزامها ب�إ�ضافة
الت�صنيفات .وي�أتي حتديث يوتيوب يف الوقت الذي واجه فيه مالكو �آيفون
يف وقت �سابق ر�سالة تو�ضح �أن هذا التطبيق قدمي عند حماولة ت�سجيل
الدخول با�ستخدام ح�ساب جوجل ،ومل تكن هناك م�شكلة �أمنية فعلية،
ومتت �إزالة التحذير ب�سرعة.
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مبنا�سبة انتهاء ع�ضويته �أمين ًا للمجل�س

المجلس العلمي يقدم الشكر
للدكتور عبداللطيف آل غيهب

برئا�سة الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي ،وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي رئي�س املجل�س العلمي ،وبح�ضور الدكتور عبداملح�سن
بن �أحمد البداح �أمني املجل�س العلمي ،تقدم من�سوبو �أمانة املجل�س العلمي
بال�شكر للدكتور عبداللطيف بن �أحمد �آل غيهب �أم�ين املجل�س العلمي
ال�سابق مبنا�سبة انتهاء فرتة ع�ضويته �أميناً للمجل�س العلمي بجامعة امللك
�سعود.
كما �أعرب الدكتور عبداللطيف �آل غيهب عن �شكره وتقديره للدور املبذول
من معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي رئي�س املجل�س العلمي الدكتور خالد احلميزي ،على
ماقدموه للمجل�س العلمي من دعم ال حمدود خالل فرتة ع�ضويته.
كما تقدم الدكتور عبداللطيف �آل غيهب بال�شكر اجلزيل للطاقم الإداري
املتميز ب�أمانة املجل�س العلمي وكذلك مقرري و�أع�ضاء اللجان الدائمة
التابعة ،وذلك جلهودهم العظيمة يف درا�سة و�إق��رار التو�صيات املنا�سبة
للطلبات ال���واردة ب�أمانة املجل�س العلمي ،داعيا اهلل للجميع بالتوفيق
وال�سداد ،ومتمنيا للزميل الدكتور عبداملح�سن البداح كل النجاح يف مهمته
�أمينا للمجل�س العلمي.

توقيع اتفاقية مع جمعية اآلثار
والتاريخ بنجران «جاتن»

زارت مقر �صحيفة

د .عهود الشهيل تباشر عملها كأول سيدة ترأس قسم اإلعالم

با�شرت رئي�س ق�سم الإع�لام يف
جامعة امللك �سعود الدكتورة عهود
بنت �سلطان ال�شهيل ،مهام عملها
ك�����أول ���س��ي��دة ت��ت��وىل رئ��ا���س��ة ق�سم
الإع��ل�ام يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
وجامعات اململكة ،وذلك �صباح يوم
الأحد  ٢رجب ١٤٤٢هـ.
والتقت الدكتورة ال�شهيل يف �أول
يوم عمل لها �أع�ضاء هيئة التدري�س
والعاملني يف ق�سم الإع�لام الذين
قدموا لها التهنئة والدعم لقيادة
الق�سم وتعزيز عمله وخمرجاته.
ورح����ب رئ��ي�����س ق�����س��م الإع��ل�ام
ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن دبكل
العنزي بالدكتورة ال�شهيل م�شيداً
بقرار تعيينها ك�سابقة مميزة للق�سم
على م�ستوى اململكة يف ذكرى مرور
خم�سني عاما على ت�أ�سي�سه .كما
ثمن عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف ق�����س��م الإع��ل��ام ه���ذه اخل��ط��وة
م���ؤك��دي��ن ع��ل��ى ���ض��رورة ا�ستمرار

التعاون والعمل امل�شرتك لتعزيز دور
الق�سم يف خدمة العملية الأكادميية
واملهنية.
ب��دوره��ا رفعت الدكتورة عهود
ال�شهيل �آي����ات ال�شكر والتقدير
للقيادة الر�شيدة ولقيادة اجلامعة
وع��م��ادة كلية الآداب على الدعم
الذي حظيت به منذ انطالق عملها
يف اجلامعة عام  2008م ،والذي
ت��وج م�سريتها باختيارها لإدارة
ق�سم الإع�ل�ام؛ م���ؤك��دة �أنها جاءت
ل��ه��ذا امل��وق��ع ب��ه��دف ا�سرتاتيجي
رئي�س يكمن يف ا�ستكمال م�سرية
تطوير الق�سم وتعزيز خمرجاته
من اجلن�سني ودعم وخدمة اجلانب
البحثي لأع�ضاء هيئة التدري�س،
ما ي�صب مبا�شرة يف تطوير �سوق
الإعالم ال�سعودي.
وبينت الدكتورة ال�شهيل �أن العمل
ال��ت��ع��اوين �أث��ب��ت دوم���ا �أن���ه رك��ي��زة
�أ�سا�سية يف تنمية املن�ش�آت وتعزيز
ج��ودة املخرجات الأك��ادمي��ي��ة ،و�أن
�أي عقبات �أو عوائق عار�ضة �سيتم

تالفيها بحول اهلل.
وح���ول كونها �أول �سيدة تتوىل
رئ��ا���س��ة ق�����س��م �إع��ل�ام يف اململكة
قالت �إن ذل��ك توفيق من اهلل عز
وجل �أوالً ،ثم تكري�س فعلي جلهود
ق���ادة ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي��ن و�ضعوا
قرار متكني امل��ر�أة ال�سعودية ن�صب
�أعينهم؛ متمنية �أن تكون عند ح�سن
ظن والة الأمر والعاملني معها.
وق���د ���ش��م��ل��ت ج��ول��ة ال��دك��ت��ورة
ال�شهيل ال��ت��ف��ق��دي��ة ،يف �أول ي��وم
عمل لها ،مكتب �صحيفة «ر�سالة
اجلامعة» ،يرافقها رئي�س الق�سم
ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن دبكل
العنزي ،وكان يف ا�ستقبالها امل�شرف
على �إدارة وحترير ال�صحيفة الدكتور
ح�سني بن �سعيد القحطاين ،ومدير
الإدارة ع��ب��داهلل ب��ن عبداملح�سن
الفليج ،ونائب رئي�س التحرير �سامي
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دخ��ي��ل ،وم��دي��ر
ال�صحافة الرقمية بندر بن حممد
احلمدان.
وا�ستمعت الدكتورة عهود ال�شهيل

ل�شرح م��وج��ز ح��ول �سري العملية
التحريرية والفنية والإلكرتونية يف
ال�صحيفة ،وم�سريتها الأكادميية
والتدريبية لطالب ق�سم الإع�لام،
و�أق�سامها التحريرية والفنية ب�صالة
حترير الأخبار الرئي�سية ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاريعها امل�ستقبلية واجلاري
تنفيذها.
و�أ�����ش����ادت ال�����ش��ه��ي��ل بامل�ستوى
التحريري والفني املقدم بال�صحيفة
وجهودها يف بث �أن�شطة اجلامعة
وتوا�صلها مع اجلمهور من طالب
وموظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
رغ���م ظ����روف ج��ائ��ح��ة «ك���ورون���ا»،
باعتبارها همزة و�صل بني امل�س�ؤول
والطالب.
ي�شار �إىل �أن الدكتورة ال�شهيل
�سبق لها تويل من�صب وكيلة ق�سم
الإع��ل��ام ب��ك��ل��ي��ة الآداب ل�����ش���ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ك��م��ا تعمل م�ست�شارة
�إع�لام��ي��ة يف مكتب م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة واملتحدث الر�سمي با�سم
اجلامعة.

كتب� :أحمد معيدي

«أفكر» يناقش
التفكير النقدي ..غدًا

تنظم وح��دة التنمية الب�شرية يف
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات «�أفكر» احللقة
ال�ساد�سة والت�سعني بعد املائة بعنوان

«التفكري النقدي والكتابة النقدية يف
املرحلة اجلامعية» من �إعداد وتقدمي
الدكتورة �أمل عبداهلل الداوود �أ�ستاذ
ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة امل�ساعد بكلية

الرتبية ،وذل��ك يوم غد االثنني ،يف
متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء عن طريق
قاعات زوم االفرتا�ضية عرب الرابط
التايل94226603308 :

احت�ضنت كلية ال�سياحة والآثار بح�ضور عميد الكلية الدكتور عبداهلل
بن حممد املنيف ،مرا�سم توقيع اتفاقية بني اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات
الأثرية ممثلة يف رئي�سها الدكتور حممد �سلطان العتيبي ،وبني جمعية الآثار
والتاريخ مبنطقة جنران «جاتن» ومثلها رئي�س جمل�س �إدارتها الأ�ستاذ حممد
�آل هتيلة.
وتهدف االتفاقية لدعم البحث الأثري والرتاثي ،وتطوير الأعمال املتعلقة
باملتاحف ،وتنمية املهارة الأثرية والرتاث التقليدي واحلرف وال�صناعات
والعمارة التقليدية ،وتعزيز الوعي بالرتاث احل�ضاري للمملكة العربية
ال�سعودية ب�شكل عام ومنطقة جنران ب�شكل خا�ص.
ح�ضر توقيع االتفاقية كل من الدكتور �أديب اخلليل م�ساعد وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،الدكتور م�شلح بن كميخ املريخي ،الدكتور
حممد الذيبي رئي�س ق�سم الآثار وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،الدكتور
�أحمد ال�صاوي ،والدكتور حممد متويل ع�ضو جمل�س الإدارة ،والأ�ستاذ
نايف �آل منرة.

وفد من «نيوم» يبحث آلية
للتعاون مع «علوم الرياضة»

ا�ستقبلت عمادة كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين بقيادة عميدها
الدكتور �سليمان بن عمر اجللعود ،م�ؤخراً ،وفداً من «نيوم» ،وقد اطلع الوفد
خالل الزيارة على الربامج العلمية والدرا�سية بالكلية.
وبعد جولة على معامل وخمتربات الكلية التعليمية والبحثية ،مت بحث
�آلية التعاون بني اجلانبني للم�ساهمة يف ن�شر الوعي واعتماد �أ�سلوب حياة
�صحي ،وامل�شاركة الإيجابية يف بناء امل�ستقبل اجلديد.
ويف ختام الزيارة �أبدى الوفد الزائر �إعجابه مبا �شاهده يف اجلامعة
والكلية من تطور يف جميع براجمها ومرافقها وبنى حتتية متكاملة ،مثن ًيا
على النتائج املثمرة لهذه الزيارة.

