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الختبار  مواعيد  ومعرفة  ملتابعة 

وظيفة؛  لكل  ه��و حم��دد  م��ا  وف��ق 

م�سرطًة التقيد بتطبيق الإجراءات 

فريو�س  م��ن  للوقاية  الح���رازي���ة 

كورونا امل�ستجد  Covid-19 من 

لب�س  توكلنا،  تطبيق  تفعيل  خ��ال 

بني  بالتباعد  والل��ت��زام  الكمامة 

امل�ستحقني  جميع  داعيًة  الف��راد؛ 

اإح�سار  اإىل  للرقية  وامل�ستحقات 

وبطاقة  الوطنية  ال��ه��وي��ة  بطاقة 

الخ��ت��ب��ار،  م��وع��د  طباعة  ال��ع��م��ل، 

ب�  الختبار  موعد  قبل  واحل�سور 

20 دقيقة.
�سرح بذك عميد املوارد الب�سرية 

الدكتور �سامل الرجيعي .

د���س��ن امل�����س��رف ال���ع���ام ل��ع��م��ادة 

والت�سالت  الإلكرونية  التعامات 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

اخلنيفر الن�سخة اجلديدة من نظام 

وحديث  ج��دي��د  بت�سميم  ت��وا���س��ل 

روعي فيه �سهولة ال�ستخدام وعدة 

من  جمموعة  �سملت  اأخ��رى  مزايا 

ت�ساعد  ���س��وف  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��ات 

من�سوبي  بني  التوا�سل  ت�سهيل  على 

اجلامعة فيما بينهم وتوا�سل اأع�ساء 

هيئة التدري�س مع الطاب.

للتطبيقات  العمادة  وكيل  واأك��د 

عبداملجيد  ال��دك��ت��ور  وامل�����س��اري��ع 

ال�سابقة خدمت  الن�سخة  اأن  الأمري 

من  اأر�سل  كاملة  �سنوات  ع�سر  ملدة 

ر�سالة  مليون   14 من  اأكرث  خالها 

جوال وبريد اإلكروين عرب اأكرث من 

األ��ف م�ستخدم واأك���رث م��ن 30   25
األف جمموعة.

من  اجل��دي��دة  الن�سخة  بناء  ومت 

وكان  حديثة  بتقنيات  توا�سل  نظام 

الن�سيب  امل�ستفيدين  مل��اح��ظ��ات 

الأكرب يف هذا التحديث.

ال��ت��ع��ام��ات  ع��م��ادة  اأن  واأ����س���ار 

ت�سعى  والت�����س��الت  الإل��ك��رون��ي��ة 

ال�سابقة  الأنظمة  ملراجعة  جاهدة 

لكل  با�ستمرار  حت�سينات  وع��م��ل 

على  العبء  تقليل  على  ي�ساعد  ما 

اخلدمات  كفاءة  وزيادة  امل�ستفيدين 

املقدمة جلميع من�سوبي اجلامعة.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

التطوير  ع��م��ادة  نظمت  م�سملي، 

افرا�سية  ع��م��ل  ور���س��ة  واجل����ودة 

اجلامعة  من�سوبي  اآراء  ل�ستطاع 

ال�سراتيجية  جتاه حتديث اخلطة 

مب�ساركة   »KSU2030« للجامعة 

وا����س���ع���ة م����ن ع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات 

وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة ووك��ائ��ه��م 

وك��اء  وممثلي  واجل���ودة،  للتطوير 

اجلامعة، وذلك يوم الثنني املا�سي 

ذل��ك  وي���اأت���ي  1442ه�،  رج���ب   3
تطوير  على  اجلامعة  حر�س  �سمن 

ال�سراتيجية  خطتها  وحت��دي��ث 

»KSU2030« مبا يتوافق مع روؤية 

اجلديد  والنظام   ،2030 اململكة 

متطلبات  مع  والتوافق  للجامعات، 

والتوجه  العمل،  �سوق  يف  التغريات 

ال��ذات��ي��ة  الإي��������رادات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 

وال�ستثمار..

التفا�سيل �س� 9

وما  العربية  اللغويات  معهد  كان 

عام  اإن�سائه  منذ  خ��ربة  بيت  زال 

للعديد  1974م  امل��واف��ق  1394ه� 
فيما  والعاملية  املحلية  اجلهات  من 

يخ�س تعليم وتعلم اللغة العربية لغة 

الأكادميية  ك��وادره  كانت  كما  ثانية، 

ذات فاعلية بحثية وتعليمية اأقامت 

يف  العاملية  املوؤمترات  يف  و�ساركت 

عدد  وعمل  التطبيقية،  اللغويات 

كم�ست�سارين  املعهد  اأكادمييي  من 

وخم��ط��ط��ني ل��غ��وي��ني ل��ل��ع��دي��د من 

اجلهات الرائدة، واليوم يوؤكد معهد 

ال��ري��ادي  دوره  العربية  ال��ل��غ��وي��ات 

يف ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات ل����وزارة 

امللك  مبجمع  يتعلق  فيما  الثقافة 

وذلك  العربية،  للغة  العاملي  �سلمان 

املعهد  عميد  خلربات  با�ستقطابها 

حممد  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سابق 

لل�سوؤون  ووكليه  القحطاين  اجلديع 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

حممود بن عبداهلل املحمود، وذلك 

لكفاءتهم العلمية والإدارية..

التفا�سيل �س� 8
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02»الهندسة االجتماعية« ومخاطرها

الجامعة تستطلع آراء منسوبيها تجاه 
تطوير الخطة االستراتيجية

تقوم على 6 مرتكزات

تد�صني الن�صخة اجلديدة من نظام »توا�صل«

بدء اختبارات الترقية

اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للوثائق

دور ريادي لمعهد اللغويات العربية

د. الرجيعي

بث 14 مليون رسالة خالل 10 سنوات

وق���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق 

يف  ممثلة  واجل��ام��ع��ة  واملحفوظات 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

تعاون  اتفاقية  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اث��اء 

الربامج  م�سرك لإعداد حزمة من 

من�سوبي  ت�ستهدف  والتي  التدريبية 

مراكز الوثائق يف الأجهزة احلكومية 

قدراتهم  وت��ع��زي��ز  تنمية  اأج���ل  م��ن 

الوطنية  ل��ل��وائ��ح  وف��ق��اً  وم��ه��ارات��ه��م 

املنظمة للعمل الوثائقي ومبا يتما�سى 

مع اأف�سل املمار�سات الدولية يف هذا 

املجال.

للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وم��ّث��ل 

على  ال��ت��وق��ي��ع  يف  وامل���ح���ف���وظ���ات 

للمركز  ال���ع���ام  امل���دي���ر  الت��ف��اق��ي��ة 

مّثل  فيما  التميمي،  في�سل  الدكتور 

اجلامعة  وكيل  �سعود  امللك  جامعة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

م�سلمي. وتهدف التفاقية اإىل تعزيز 

ال�سراكة بني اجلانبني حيث �سيتوىل 

واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز 

لهذا  والفنية  النظامية  الأطر  و�سع 

الربنامج التدريبي فيما تتوىل جامعة 

امللك �سعود بالتن�سيق مع املركز و�سع 

اخلطط واإعداد احلقائب التدريبية 

وتقدمي تلك الربامج للمتدربني عن 

طريق خمت�سني اأكفاء وعلى قدر عاٍل 

من الحرافية يف جمال الوثائق.

فريق القمر ال�صطناعي التعليمي »KSU Cubesat« ينجح  يف اجتياز جميع الختبارات املطلوبة لإطالق القمر والذي مت دجمه 

ب�صندوق الإطالق اخلا�ص »Deployer« وهو الآن يف الطريق نحو قاعدة »بايكونور Baikonur« لالإطالق منت�صف ال�صهر القادم
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نظمتها جمعية املكتبات واملعلومات بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات

ندوة افتراضية تسلط الضوء على
»الهندسة االجتماعية« ومخاطرها

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة امل���ك���ت���ب���ات 

واملعلومات ال�سعودية، يوم اخلمي�س 

افرتا�سية  ن��دوة  1442/6/29ه� 
االجتماعية«،  »الهند�سة  ب��ع��ن��وان 

بنت  ال��ب��ن��دري  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 

امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ  ال�سميت،  فهد 

يف ج��ام��ع��ة االم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن 

اأم��ن  يف  واملتخ�س�سة  في�سل  ب��ن 

وت�سمنت  وال�سبكات،  احلا�سبات 

ال��ن��دوة اأرب��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��اأث��ر 

عقول  على  االجتماعية  الهند�سة 

لتاأثرات  الت�سدي  وط��رق  الب�سر، 

هذه الهند�سة على عقول واجتاهات 

النا�س، وتابعها عرب برنامج »زووم« 

ما يقارب 700 متابع، وقدم الندوة 

هيئة  ع�سو  العتيبي  فايز  الدكتور 

بجامعة  االآداب  بكلية  ال��ت��دري�����س 

امللك �سعود، وع�سو جمعية املكتبات 

واملعلومات ال�سعودية.

قر�شنة ب�شرية 

عرفت الدكتورة البندري الهند�سة 

بعقول  »التالعب  باأنها:  االجتماعية 

احل�سول  بهدف  وخداعهم  الب�سر 

اأموال  اأو  معلومات  اأو  بيانات  على 

كانت �ستظل اآمنة وال ميكن الو�سول 

»بالقر�سنة  اأي�ساً  وتعرف  اليها«. 

العاملني  خ��داع  فن  وهو  الب�سرية« 

بيانات  ع��ن  للك�سف  وامل�ستهلكني 

االع��ت��م��اد اخل��ا���س��ة ب��ه��م وم���ن ثم 

ال�سبكات  اإىل  للو�سول  ا�ستخدامها 

ا�ستخراج  فن  وهي  احل�سابات،  اأو 

معلومات �سرية عن طريق التالعب 

ا�سرتاتيجي  هجوم  وه��ي  النف�سي 

يعتمد على التفاعل الب�سري، ونظام 

يف  االأف���راد  وخ���داع  معقد  احتيال 

اإعطاء املعلومات اخلا�سة بهم بكلمة 

للمجرمني  ط��ري��ق��ة  وه���ي  امل�����رور، 

املعلومات،  اأن��ظ��م��ة  اإىل  للو�سول 

وعادة ما يكون الغر�س من الهند�سة 

االجتماعية هو تثبيت برامج �سارة 

كلمات  لت�سليم  االأ�سخا�س  اأو خداع 

املرور اأو معلومات مالية ح�سا�سة. 

�شطو �إلكرتوين

وك�����س��ف��ت ال���دك���ت���ورة ال��ب��ن��دري، 

االإل��ك��رتوين  ال�سطو  عمليات  اأن 

االإن���رتن���ت  ا���س��ت��خ��دام  م���ع  زادت 

ال���س��ي��م��ا خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

مبينة  امل��ن��زل،  يف  اجللو�س  نتيجة 

اأكرث  تعد  االجتماعية  الهند�سة  اأن 

البيانات  ل�سرقة  فعالية  ال��ط��رق 

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 اأجرته 

اإحدى ال�سركات االإلكرتونية موؤخراً 

يف اأملانيا. 

خطورة �لهكرز

اأن  البندري  الدكتورة  واأو�سحت 

ال�ستخدام  يلجاأ  »ال��ه��اك��رز«  مظم 

ل�سهولة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة 

احلماية  وق��ل��ة  والتنفيذ  االإع����داد 

والوعي و�سعوبة الك�سف والتعقب؛ 

»ال�سرقات  عمليات  م��ن  اأن��ه��ا  اأي 

منها  ط��رق  بعدة  وتتم  النظيفة«، 

االحتيال  اأو  االإلكرتوين،  االحتيال 

االقتحامية  الر�سائل  اأو  ال�سوتي، 

اأو  ب��رام��ج  اأو   ،»spam« املزعجة 

ع���ن ط��ري��ق ال��ن�����س��ر االل���ك���رتوين، 

االل�����ك�����رتوين  اال�����س����ط����ي����اد  اأو 

اأو  ب��ال��ط��ع��م،  اأو   ،»phishing«

اأو  اخل��ط��ى،  ات��ب��اع  اأو  املقاي�سة، 

االدعاء. 

اأن  البندري  ال��دك��ت��ورة  واأردف���ت 

يت�سللون  قد  »الهكرز«  املت�سيدين 

خ��ا���س��ة  االأط����ف����ال  اأج����ه����زة  اإىل 

م��ن خ��الل االأل��ع��اب االل��ك��رتون��ي��ة، 

اأو  العائلة،  عن  معلومات  وياأخذون 

واملراهقني  االأط��ف��ال  ا�ستدرج  يتم 

واأخذ  املبا�سرة  املرا�سلة  طريق  عن 

من  وغرها  قيمة  مالية  معلومات 

بالفعل  ح��دث  ما  وه��و  املعلومات، 

يف كثر من الق�سايا املالية، كا�سفة 

ع��ن وج��ود »���س��وق اإن��رتن��ت مظلم« 

عاملياً  االئتمانية  البطاقات  لبيع 

اإىل جانب بيع معلومات االأ�سخا�س 

لي�ستفيد منها »الهكرز« يف عمليات 

ح���وايل  اأن  م��و���س��ح��ة  االح���ت���ي���ال، 

ي��وق��ع��ون  االأ���س��خ��ا���س  م���ن   70%
اأو  الربامج  ا�ستخدام  �سروط  على 

التطبيقات دون قراءة االتفاقية مما 

وبياناتك  معلوماتك  م�ساركة  يتيح 

ت�ستطيع  وال  اأخ�����رى  ج��ه��ات  م���ع 

مقا�ساتهم. 

�إجر�ء�ت �حرت�زية

واأ���س��اف��ت ال��دك��ت��ورة ال��ب��ن��دري 

احلا�سبات  اأم���ن  يف  املتخ�س�سة 

وال�����س��ب��ك��ات، اأن����ه ل��ل��ح��ف��اظ على 

تعر�سه  ال�سخ�س وعدم  خ�سو�سية 

يلتزم  اأن  يجب  القر�سنة  حلمالت 

عدم  منها:  االح���رتازات  من  بعدد 

البيانات  اأو  امل��ع��ل��وم��ات  م�ساركة 

ك��ان��ت،  ج��ه��ة  اأي  م��ع  ال�سخ�سية 

ال��ت��ح��ق��ق م��ن االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

تاأمني  على  العمل  معهم،  تتحدث 

احلا�سب  جهاز  اأو  الذكي  الهاتف 

امل��ح��م��ول، ت��غ��ي��ر ك��ل��م��ات امل���رور 

باإقفال  املوظفني  اإل��زام  با�ستمرار، 

اأجهزتهم قبل اخلروج من مكاتبهم، 

التطبيقات  ���س��راء  اأو  تنزيل  ع��دم 

عدم  الر�سمية،  املتاجر  خ��ارج  من 

واح���دة جلميع  م���رور  كلمة  و���س��ع 

برامج  تركيب  واأخ��راً  احل�سابات، 

مرفقات  وفح�س  اأ�سلية،  حماية 

الربيد االإلكرتوين.

يف حال مت �الخرت�ق

وذكرت البندري اأنه اأما يف حالة 

االأجهزة،  اخ��رتاق  مت  اأن��ه  اكت�ساف 

واإي����ق����اف جميع  اإغ���الق���ه���ا  ي��ج��ب 

الذي  بال�سخ�س  اخلا�سة  االأجهزة 

مت اخرتاقه، وف�سلها من االإنرتنت، 

وتغير جميع  اآخر،  وا�ستعارة جهاز 

ح�ساباتك  جميع  يف  امل��رور  كلمات 

اجلهاز  فح�س  يجب  كما  املهمة، 

عند متخ�س�س اأمن معلومات ليقوم 

التي  اخلبيثة  امللفات  من  بفح�سها 

اأما  جهازك،  على  بالتج�س�س  تقوم 

اإن كان من تعر�س للقر�سنة موظف 

فعليه اإبالغ االأمن الرقمي يف اجلهة 

املقربني  واإب����الغ  ب��ه��ا  يعمل  ال��ت��ي 

والعائلة الذي من املمكن اأن يتاأثروا 

بالهجوم.

هجمات �شيرب�نية

من جانبه اأو�سح الدكتور اإبراهيم 

جمعية  رئي�س  متنمبك  حممد  ب��ن 

ال�سعودية،  وامل��ع��ل��وم��ات  املكتبات 

احل��ا���س��ب،  ع��ل��وم  يف  املتخ�س�س 

االإح�����س��اء  اإدارة  ع��ل��ى  وامل�����س��رف 

واملعلومات بجامعة امللك �سعود، اأن 

على  ال�سيربانية  الهجمات  تنامي 

املا�سية،  القريبة  الفرتة  يف  اململكة 

ميثل دافعاً للجمعيات العلمية لبذل 

مزيد من اجلهد والعمل على توعية 

املعلوماتي  احلقل  هذا  يف  املجتمع 

احليوي.

االأهداف  اأحد  هذا  اأن  واأ�ساف 

املكتبات  جلمعية  اال�سرتاتيجية 

وامل���ع���ل���وم���ات ال�������س���ع���ودي���ة ن��ح��و 

اأك��د  ك��م��ا  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال��دك��ت��ور م��ت��ن��م��ب��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

تُعنى  التي  املوؤ�س�سات  مع  التعاون 

بهذا ال�ساأن،  واأن اجلمعية جاهزة 

العاملية  نحو  امل��ع��رف��ة  اآف���اق  لفتح 

لالإفادة  للمجتمع  اإي�سالها  وت�سهيل 

م��ن خ����ربات االآخ���ري���ن وخ��ال���س��ة 

للنهو�س  العامل  يف  النرة  االأفكار 

ب��وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب؛ ان�����س��ج��ام��ا مع 

اأهداف روؤية اململكة 2030.

حت�شني �خل�شو�شية

اإىل  متنمبك  الدكتور  انتهى  وقد 

تقدمي بع�س الن�سائح العامة للوقاية 

املهند�سني  »ف���خ  يف  ال���وق���وع  م���ن 

باأ�سباب  واالأخ����ذ  االج��ت��م��اع��ي��ني«، 

احل��ي��ط��ة واحل����ذر وع���دم ال��ت��واك��ل 

ال�سبكة  اأن  وال���س��ي��م��ا  واالت���ك���ال، 

العنكبوتية �سارت م�سرًحا للقر�سنة، 

والتعدي على خ�سو�سيات االآخرين، 

خ�سو�سياتنا  حت�سني  يجب  لذلك 

االجتماعي  التوا�سل  ب��رام��ج  على 

وم��واق��ع��ن��ا االإل��ك��رتون��ي��ة ب��ع��دد من 

تفعيل  ب��ي��ن��ه��ا:  م���ن  االإج���������راءات 

برامج  جميع  يف  بخطوتني  التحقق 

التوا�سل االجتماعي التي تتيح ذلك، 

مر�سل  مرفق  اأي  فتح  عند  واحلذر 

امل�سادة  ال��ربام��ج  من  فح�سه  قبل 

من  وخا�سة  الفرو�سات  ملكافحة 

اجلهات الغر معروفة، والعمل على 

وع��دم  املر�سل،  هوية  م��ن  التحقق 

مع  ال�سخ�سية  املعلومات  م�ساركة 

ذلك  طلب  �سواء  املجهولة  امل�سادر 

بات�سال،  اأو  اإلكرتوين  بريد  بر�سالة 

عنه  يبحث  ما  اأه��م  من  تعد  والتي 

لت�سهيل  االجتماعيون  املهند�سون 

عمليات االخرتاق.

ح�شور كبري

الدكتور  وج��ه  ال��ن��دوة  ختام  ويف 

ملعايل  ال�سكر  متنمبك  اإب��راه��ي��م 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

للدرا�سات  اجلامعة  ولوكيل  العمر 

ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

جلهودهم  تقديراً  احلميزي،  خالد 

العلمية  باجلمعيات  االرت��ق��اء  يف 

العلمي  للبحث  دعًما  وخمرجاتها 

كما  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره 

يف  م�ستمرة  اجلمعية  اأن  اأ���س��اف 

عقد الندوات التوعوية انطالقاً من 

م�سوؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع 

اال�سرتاتيجية،  خلطتها  وتنفيذاً 

موؤكداً اأن احل�سور الكبر والتجاوب 

من املجتمع مع ندوات اجلمعية يعد 

حافزاً ملوا�سلة العطاء.

د. البندري: يقصد بها خداع المستهلكين للكشف عن بيانات االعتماد الخاصة بهم

»الهكرز« يتسللون ألجهزة األطفال من خالل األلعاب اإللكترونية ألخذ معلوماتهم

د. متنمبك: الشبكة العنكبوتية صارت مسرًحا 
للقرصنة والتعدي على خصوصيات اآلخرين

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



»كيف تقرأ األعمال التشكيلية«
في ورشة عمل

كتبت: �سارة ال�سويداء

بُعد  ور�سة عمل عن  موؤخراً،  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

بعنوان »كيف اأقراأ الأعمال الفنية الت�سكيلية« قدمتها الطالبة املوهوبة ندى 

حممد القحطاين.

بني  نفرق  وكيف  هو،  ما  الفني،  التذوق  عن  باحلديث  الور�سة  ب��داأت 

املعايري  الفل�سفة يف حتديد  انتقلت لدور  ثم  الفني،  والنقد  الفني  التذوق 

اجلمالية، وبعد ذلك حتدثت عن تاريخ الب�سرية الب�سري، ثم انتقلت اإىل 

الأ�س�ض التي يُحتكم عليها يف الأعمال الفنية، واأخرياً ختمت الور�سة بعر�ض 

لطرح  للح�سور  املجال  وفتحت  ال�سعودي،  الت�سكيلي  الفن  لرواد  لوحات 

الأ�سئلة وال�ستف�سارات.

استحداث برنامج دكتوراه في نظم 
المعلومات اإلدارية

وافق جمل�ض اجلامعة يف جل�سته اخلام�سة للعام اجلامعي 1442ه� على 

ا�ستحداث م�سار نظم املعلومات الإدارية �سمن برنامج دكتوراه الفل�سفة يف 

الربنامج، وهي دكتوراه  ال�سابقة يف  امل�سارات  اإىل  لي�ساف  الأعمال  اإدارة 

دكتوراه  برنامج  ت�سميم  مت  حيث  واملحا�سبة،  واملالية  والت�سويق  الإدارة 

الفل�سفة يف اإدارة الأعمال لتعليم الطالب ل�سغل وظائف متخ�س�سة للغاية 

املعرفة من  منهم خلق  ويتوقع  الأعمال،  اأو ممار�سة  الأكادميي  املجال  يف 

خالل البحث الأ�سلي يف جمالت تخ�س�سهم.

املتقدم  العملي  اأو  النظري  البحث  اكت�ساب  اإىل  الربنامج  وي��ه��دف 

والتنظيمية  الإداري����ة  ال�سياقات  يف  التخ�س�ض  مب��ج��الت  واله��ت��م��ام 

ال�سخ�سي  والتكامل  العايل  التعليم  يف  التدري�ض  مل�سوؤوليات  والتح�سري 

وامل�ساهمات الفكرية الأ�سلية يف جمال املعرفة، وي�ستهدف الربنامج اأع�ساء 

والباحثني يف  الأعمال  وكليات  اجلامعات  واملحا�سرين يف  التدري�ض  هيئة 

املوؤ�س�سات البحثية وامل�ست�سارين يف �سركات ا�ست�سارات الأعمال،

محاضرة توعوية حول اإلجراءات 
االحترازية لمنسوبي »علوم الرياضة«

يف اإطار حملة »كلنا م�سوؤول« للوقاية من خماطر املوجة الثانية جلائحة 

اجللعود،  �سليمان  الدكتور  الكلية  عميد  رعاية  وحت��ت  ك��ورون��ا،  فريو�ض 

نظمت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ممثلة يف وحدة العالقات املجتمعية 

حما�سرة توعوية ملن�سوبي الكلية بعنوان »الإجراءات الحرتازية يف املعامل 

التخ�س�سية واملالعب وال�سالت الريا�سية«.

فيديو«  مقاطع  »�سور،  عملية  م�ساهد  عر�ض  على  املحا�سرة  ا�ستملت 

يجب  التي  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  املن�سوبني  لتوعية 

وهي:  والتعليم  ال�سحة  وزارتا  عنها  اأعلنت  والتي  بها  واللتزام  مراعاتها 

�سحيح  ب�سكل  الكمامة  ارت��داء  تباعد«،  »توكلنا،  تطبيقي  حتميل  �سرورة 

طوال �ساعات الدوام، عدم امل�سافحة، غ�سيل اليدين، تعقيم الأجهزة قبل 

وبعد ال�ستخدام، والتباعد برتك م�سافة اآمنة.

وقد حظيت املحا�سرة التي قدمها الأ�ستاذ حممد عمار بح�سور وتفاعل 

كبري من الطالب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني، واختتمت 

ال�سالمة  للجميع  متمنني  احل�سور  ا�ستف�سارات  على  بالإجابة  املحا�سرة 

وموفور ال�سحة والعافية.

د. الدوسري رئيسًا 
لقسم الدراسات 

االجتماعية
اجلامعة  رئي�ض  معايل  موافقة  �سدرت 

الدكتور بدران العمر، على تعيني الدكتور 

لق�سم  رئي�ساً  الدو�سري،  حممد  بن  ذيب 

الدرا�سات الجتماعية بكلية الآداب، ملدة 

عامني.
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سفير جمهورية بنجالديش في زيارة للجامعة
بنجالدي�ض  جمهورية  �سفري  زار 

ال�����س��ع��ب��ي��ة ل����دى امل��م��ل��ك��ة، حممد 

�سعود   امللك  جامعة  موؤخراً  جاويد، 

رئي�ض  م��ع��ايل  ا�ستقباله  يف  وك���ان 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  ووك��ي��ل 

اإدارة  ع��ل��ى  وامل�����س��رف  ال�����س��ل��م��ان، 

العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال��دويل  التعاون 

الرتكاوي.   م�زيد  الدكتور  العاملية 

وقد ناق�ض اجلانبان اجلهود املبذولة 

يف جمال التعليم اجلامعي والبحث 

العلمي والتدريب الأكادميي، وزيادة 

ف��ر���ض ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ام��ع��ات 

البنجالدي�سية وجامعة امللك �سعود، 

كما مت التطرق اإىل عدد من الق�سايا 

التي تهم الطرفني.

الجامعة تعزز القدرات التقنية لبرنامج تنمية اليمن

مناقشة التقرير السنوي لكلية علوم األغذية والزراعة

مذكرة تعاون بين كلية العلوم وجمعية »إنسان«

ممثلة  �سعود  امللك  جامعة  وقعت 

للبحوث  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  معهد  يف 

والدرا�سات ال�ست�سارية عقد م�سروع 

ربط وت�سغيل البنية التحتية الرقمية 

ملقر الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار 

الدكتور  املعهد  عميد  وب��نينّ  اليمن. 

ال��ذي وقع  الثابت  اأحمد  عبداهلل بن 

العقد نيابة عن معايل رئي�ض اجلامعة 

يوم الأحد 1442/7/2ه�، اأن امل�سروع 

املعلومات  مركز  مع  الربط  �سي�سمل 

الوطني، والربط مع �سركة الت�سالت 

ال�سعودية، اإ�سافة اإىل ت�سغيل خدمة 

الفني،  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الإن���رتن���ت 

وحت�سني الكفاءة الت�سغيلية، موؤكداً اأن 

باأعلى املعايري  امل�سروع �سيتم تنفيذه 

التعامالت  عمادة  خ��الل  من  املتبعة 

الإلكرتونية والت�سالت باجلامعة. 

واهتمام  حر�ض  الثابت  د.  واأك���د 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ع��ل��ى تنفيذ 

ت�ساهم يف  التي  واخلدمات  امل�ساريع 

تعزيز ق��درات موؤ�س�ساتنا الوطنية يف 

كافة املجالت، وقال: متتلك اجلامعة 

الإمكانات والقدرات الب�سرية املوؤهلة 

لتنفيذ كربى امل�ساريع الوطنية، وت�سعي 

الب�سرية  اإمكانياتها  كافة  لت�سخري 

واملادية وبنيتها التحتية لتحقيق اأهداف 

روؤية ٢٠٣٠ والأه��داف ال�سرتاتيجية 

للموؤ�س�سات الوطنية، وعرب عن اعتزازه 

لتنمية  ال�سعودي  للربنامج  وتقديره 

اجلامعة،  يف  لثقتهم  اليمن  واإع��م��ار 

واأ�ساد مبا حققه الربنامج من جناحات 

وتنمية  اإعمار  يف  الة  فعنّ وم�ساهمات 

اليمن ال�سقيق.

ا�ستقبلت عمادة التطوير واجلودة 

مبارك  ال��دك��ت��ور  عميدها  برئا�سة 

القحطاين وفداً من كلية علوم الأغذية 

للتطوير  الكلية  وكيل  �سم  والزراعة 

التطوير  ورئ��ي�����ض وح���دة  واجل�����ودة، 

واجل��ودة وعدد من من�سوبيها، وذلك 

لعر�ض جتربة الكلية يف اإعداد التقرير 

ال�سنوي للجودة، وعدد من امل�سروعات 

ذات العالقة باجلودة، والتعريف باآلية 

تنفيذ عدد من ال�ستبيانات التي مت 

عميد  ت�سلم  كما  بالكلية.   تنفيذها 

من  ن�سخة  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

كتيب التقرير ال�سنوي اخلا�ض بوحدة 

وجه  كما  بالكلية،  واجل��ودة  التطوير 

ال�سكر لكلية علوم الأغذية والزراعة 

ومن�سوبيها.

الدكتور  العلوم  كلية  عميد  وق��ع 

ومدير  الداغري،  حممد  بن  نا�سر 

عام جمعية »اإن�سان« الأ�ستاذ �سامي 

ال���زي���دان م���وؤخ���راً م��ذك��رة ت��ع��اون 

بني ق�سم الريا�سيات يف كلية العلوم 

املذكرة  وتهدف  »اإن�سان«.  وجمعية 

لتقدمي خدمة جمتمعية وتعليمية من 

جهة الكلية موجهة لطالب وطالبات 

املنت�سبني جلمعية  الثانوية  املرحلة 

ح�س�ض  اإقامة  طريق  »اإن�سان« عن 

علمية يف مادة الريا�سيات لتح�سني 

ق���درات���ه���م يف اج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ارات 

القدرات والتح�سيلي.



»اليوم  يف  التعليم  وزارة  �شاركت 

ميدان  يف  والفتاة  للمراأة  ال���دويل 

اخلمي�س  يوم  �شادف  الذي  العلوم« 

�شعار  حت���ت  1442ه�   /6  /29
الت�شدي  »العاملات يف طليعة جهود 

�شد كوفيد - 19«، وفقاً ملا حددته 

املتحدة؛  ل����أمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

الت�شدي  يف  الباحثات  دور  لإب��راز 

على  التعّرف  م��ن  ب��داي��ة  للجائحة 

تقنيات  بتطوير  وم��روًرا  الفريو�س، 

ب��ت��ط��وي��ر لقاح  اخ��ت��ب��اره، وان��ت��ه��اًء 

التعليم  وزارة  وق��دم��ت  ملواجهته. 

التي  واملبادرات  الربامج  من  حزمة 

يف  والفتيات  امل��راأة  م�شاركة  تدعم 

جمال العلوم، ومتكينهن يف جمالت 

البحث والبتكار والتطوير، وذلك يف 

اإطار تنفيذ م�شتهدفات روؤية اململكة 

ال�شعودية،  امل���راأة  بتمكني  2030؛ 
اأمامها،  املجالت  من  العديد  وفتح 

وتعزيز م�شاركتها يف برامج التنمية 

امل�شتدامة للمجتمع.

يف  حثيثة  جهوًدا  ال��وزارة  وتبذل 

�شبيل متكني الفتاة واملراأة ال�شعودية 

ال��ب��ح��ث والب���ت���ك���ار  يف جم�����الت 

وال���ت���ط���وي���ر ل��ل��ت�����ش��دي جل��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، وم���ن ذل���ك دع���م ال����وزارة 

معهد  م��ن  ���ش��ع��ودي  علمي  لفريق 

الطبية  وال���ش��ت�����ش��ارات  الأب���ح���اث 

بن  عبدالرحمن  الإم��ام  جامعة  يف 

اإميان املن�شور يف  في�شل بقيادة د. 

كورونا  لفريو�س  لقاح  اإىل  التو�شل 

حيث  البحثي،  م�شروعها  �شمن 

الأوىل  املرحلة  يف  اجلامعة  ب��داأت 

لقاح  لإنتاج  ال�شريرية  التجارب  من 

التجارب  اأنهت  اأن  بعد   19 كوفيد 

كما  فعاليتها،  واأث��ب��ت��ت  امل��خ��ربي��ة 

اإح��دى  م��ع  ع��ق��داً  وق��ع��ت اجلامعة 

لتهيئة  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اأك��رب 

ل�شتخدامها  املنا�شبة  ال��ك��م��ي��ات 

ال��ت��ج��ارب  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 

ال�شريرية.و�شاهمت املراأة ال�شعودية 

يف اجلامعات بتحقيق اململكة املركز 

م�شتوى  ع��ل��ى  و12  ع��رب��ي��اً  الأول 

و14  ال��ع�����ش��ري��ن،  جم��م��وع��ة  دول 

العلمية  الأب��ح��اث  ن�شر  يف  عاملياً 

مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، حيث 

البحثية  امل���راأة  م�شاهمات  تركزت 

يعك�س  مما  ال�شحية؛  املجالت  يف 

ح��ج��م الإم��ك��ان��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات 

التي ا�شتثمرت فيها اململكة  العالية 

ومازالت  املا�شية،  ال�شنوات  طيلة 

التحتية من مدن  البنى  ت�شتثمر يف 

طبية جامعية وم�شت�شفيات ومراكز 

اأبحاث وراأ�س مال ب�شري.

وقد حر�شت الوزارة على متكني 

البحثية  منظومتها  دعم  يف  امل��راأة 

والبتكارية ملواجهة فريو�س كورونا، 

امللتقيات  يف  م�شاركتها  خ�ل  من 

العمل،  وور�س  العلمية،  والفعاليات 

خمتلف  م��ع  املتخ�ش�شة  واللجان 

قّدمت  كما  الع�قة،  ذات  اجلهات 

التي  امل��ب��ادرات  من  ال��وزارة حزمة 

جامعة   20 من  اأك��ر  فيها  دعمت 

بحثياً  م�شروعاً   250 من  اأكر  يف 

العلمية  التخ�ش�شات  ك��اف��ة  يف 

م�شاهمة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

بنتاجها  مم��ي��زة  ال�شعودية  امل���راأة 

والبحثي. العلمي 
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بالتزامن مع اليوم العاملي للمراأة يف ميدان العلوم

�سلطت ال�سوء على م�ساركة املراأة ال�سعودية يف مواجهة فريو�س كورونا

وزير التعليم يدّشن الخطة اإلستراتيجية 
لجامعة األميرة نورة

وزارة التعليم تشارك في »اليوم الدولي 
للمرأة في ميدان العلوم«

بناًء على موافقة املقام الكرمي

إعادة فتح القبول في برامج 
التعّلم اإللكتروني والتعليم 

عن ُبعد في 5 جامعات
برامج  القبول يف  فتح  باإعادة  الكرمي  ال�شامي  املقام  موافقة  �شدرت 

التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد يف كل من جامعة امللك عبدالعزيز، 

بنت  نورة  الأمرية  وجامعة  في�شل،  امللك  وجامعة  �شعود،  امللك  وجامعة 

الدرا�شي  الف�شل  من  اعتباراً  وذل��ك  الق�شيم،  وجامعة  عبدالرحمن، 

الثاين للعام اجلامعي 1442ه�؛ بناًء على ما انتهت اإليه اللجنة التنفيذية 

وع�شوية  التعليم  وزير  معايل  برئا�شة  الب�شرية  القدرات  تنمية  لربنامج 

اخلطة  على  باملوافقة  وامل�شوؤولني  ال���وزراء  املعايل  اأ�شحاب  من  ع��دد 

التنفيذية املوحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد؛ 

املبنية على التو�شيات التي مت رفعها للمقام الكرمي بهذا ال�شاأن.

ال�شيخ على  اآل  بن حممد  د. حمد  التعليم  وزير  قرار معايل  و�شدر 

التعلّم  برامج  يف  القبول  فتح  باإعادة  الكرمي  التوجيه  يف  ماجاء  تنفيذ 

الإلكرتوين والتعليم عن بُعد؛ موؤكداً اأن هذا القرار ياأتي امتداداً للدعم 

امل�شتمر والعناية الدائمة من مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل 

العهد الأمني - حفظهما اهلل - لقطاع التعليم بكافة م�شاراته، ورعاية 

اأبناء وبنات هذا الوطن الكرمي. وت�شّمن قرار معايل وزير التعليم تقّيد 

الإلكرتوين  التعلّم  لربامج  الطلبة  قبول  يكون  ب��اأن  املعنية  اجلامعات 

املقبولني يف  الطلبة  عدد  من   100% يتجاوز  ل  مبا  بُعد  عن  والتعليم 

برامج النتظام لذات التخ�ش�س، واأن يكون القبول لهذا العام يف برامج 

الدبلومات فقط للتخ�ش�شات التالية: »املبيعات – الت�شويق – امل�شرفية 

– التاأمني – الإدارة العامة« اإىل حني تقييم املرحلة احلالية وقيا�س الأثر.
العايل  للتعليم  الإلكرتوين  التعليم  مبعايري  التقّيد  على  القرار  ون�س 

والتدريب  التعليم  برامج  لتقدمي  الرتاخي�س  ب�ئحة  والتقّيد  باململكة، 

والعمل مبا  الإلكرتوين،  للتعليم  الوطني  املركز  املعتمدة من  الإلكرتوين 

ورد يف الت�شنيف ال�شعودي املوّحد للم�شتويات والتخ�ش�شات التعليمية، 

التنموية،  الحتياجات  وفق  مقرتحة  نوعية  لربامج  بت�شور  الرفع  مع 

الدبلوم  والعاملي ملرحلتي  العمل املحلي  والتي تفر�شها احتياجات �شوق 

والبكالوريو�س واملاج�شتري للجنة امل�شكلة لهذا ال�شاأن.

وا�شتمل قرار وزير التعليم على ت�شكيل جلنة برئا�شة معايل نائب وزير 

التعليم للجامعات والبحث والبتكار لتتوىل مهام املتابعة الدورية، والتاأكد 

والرفع  والتن�شيق يف ذلك مع اجلامعات،  الربامج املطروحة،  من جودة 

بتقرير تنفيذي كل ف�شل درا�شي عن �شري العملية التعليمية لكل برنامج 

من برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد املطروحة يف اجلامعات، 

كما تُعنى اللجنة بالتو�شية باعتماد برامج جديدة اأو اإيقاف برامج قائمة، 

والتو�شية بفتح القبول يف برامج التعلّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد يف 

اإ�شافتها م�شتقبً�،  يتم  التي  اأو اجلامعات  املن�شو�س عليها،  اجلامعات 

بال�شوابط واملعايري  امللتزمة  باإيقاف الربامج غري  التو�شية  اإىل  اإ�شافة 

املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

المملكة تحقق مراكز متقدمة 
في جائزة حمدان بن راشد 

لألداء التعليمي المتميز
ال�شيخ حمدان  متقدماً يف جائزة موؤ�ش�شة  12 مركزاً  اململكة  حققت 

بن را�شد اآل مكتوم ل�أداء التعليمي املتميز يف دورتها 23، حيث متثلت 

املتميز،  الطالب  فئة  يف  للبنات  مراكز  و�شتة  للبنني،  مراكز  خم�شة  يف 

وفئة املعلم املتميز، وفئة املدر�شة والإدارة املدر�شية املتميزة، وفئة البحث 

الرتبوي على م�شتوى الوطن العربي.

من  حمدي  بن حممد  املهند  م��ن:  كل  املتميز  الطالب  فئة  يف  وف��از 

اإدارة التعليم مبحافظة �شبيا، �شليمان بن نايف الفراج من اإدارة التعليم 

للتعليم  العامة  الإدارة  من  بجوي  اإيا�س  بنت  اأري��ج  الزلفي،  مبحافظة 

للحدود  العامة  الإدارة  من  التمياط  عقاب  بنت  دانة  الريا�س،  مبنطقة 

ال�شمالية.

وفاز يف فئة املعلم املتميز: فالح بن نا�شر القحطاين من الإدارة العامة 

للتعليم مبحافظة الأح�شاء، بدور بنت ح�شني اليافعي من الإدارة العامة 

التعليم  اإدارة  ال�شلماين من  بنت مفرح  للتعليم مبحافظة جدة، �شاحلة 

مبحافظة �شبيا. وفاز يف فئة املدر�شة والإدارة املدر�شية املتميزة: مدر�شة 

للتعليم  العامة  الإدارة  من  للبنني  املتو�شطة  اهلل  عبد  بن  �شعود  الأم��ري 

اإدارة  من  للبنني  الثانوية  عبدالعزيز  امللك  مدر�شة  ال�شرقية،  باملنطقة 

الإدارة  للبنات من   249 البتدائية  املدر�شة  النما�س،  التعليم مبحافظة 

العامة للتعليم مبنطقة الريا�س، املدر�شة البتدائية 26 للبنات من الإدارة 

العامة للتعليم مبحافظة الطائف.

ويف فئة البحث الرتبوي على م�شتوى الوطن العربي فاز د. عبدالرحيم 

فتحي حممد اإ�شماعيل بجائزة البحث الرتبوي من جامعة امللك في�شل 

مبحافظة الأح�شاء.

وقدمت وزارة التعليم التهنئة لأبناء وبنات الوطن الفائزين والفائزات 

املتميز  الفوز  هذا  على  وباحثني؛  وط���ب  ومعلمني  مدار�س  ق��ادة  من 

والرائد، الذي يُعد اإجناًزا وطنًيا حتقق بدعم القيادة الر�شيدة - حفظها 

اهلل - ومتابعة واهتمام وزير التعليم، كما يوؤكد على �شعي الوزارة يف ن�شر 

اململكة  روؤية  ل�إ�شهام يف حتقيق  التعليمية  البيئات  والإب��داع يف  التمّيز 

2030، من خ�ل اإتاحة الفر�شة ملن�شوبيها للمناف�شة عاملياً يف اجلوائز 
وامل�شابقات املحلية والإقليمية والدولية، حيث تزخر املوؤ�ش�شات التعليمية 

بالكفاءات املتميزة القادرة على حتقيق اأعلى م�شتويات التمّيز يف الأداء 

على م�شتوى الأفراد اأو فرق العمل.

د.  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ��ن  د���شّ

اخلطة  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

نورة  الأمرية  الإ�شرتاتيجية جلامعة 

 ،»PUN2025« عبدالرحمن  بنت 

وال���ت���ي ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع����دد من 

التوجهات الإ�شرتاتيجية واملخرجات 

وتوظيف  امل��راأة،  لتمكني  التناف�شية 

كفاءات  ورف��ع  املبتكرة،  التقنيات 

مناف�شة القت�شاد الوطني، واإح�ل 

خ�ل  املتجددة  الأكادميية  الربامج 

اخلم�س �شنوات القادمة. 

واأكد معايل وزير التعليم يف كلمته 

بهذه املنا�شبة التي تتزامن مع »اليوم 

العلوم«  م��ي��دان  يف  للمراأة  العاملي 

للمراأة  الوا�شعة  امل�شاركة  اأن  على 

ال�شعودية يف خطط اململكة التنموية 

ب�شمتها  و���ش��ع  م���ن  مكنتها  ق���د 

ا�شتجابة  امل���ج���الت؛  خمتلف  يف 

لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني 

و�شمو ويل عهده الأمني -حفظهما 

حر�شهما  م���ن  ت��ن��ب��ع  ال��ت��ي  اهلل- 

امل��راأة  م�شاركة  دع��م  على  ال�شديد 

وم�����ش��ان��دة ح�����ش��وره��ا ال��ف��اع��ل يف 

التنمية الوطنية، وتعظيم ال�شتفادة 

وزي����ادة متكينها يف  ق��درات��ه��ا،  م��ن 

املجالت التنموية املختلفة، واأهمها 

جم���ال ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار وري���ادة 

الأع��م��ال، ال��ذي ميثل راف���داً مهماً 

يوفره  مبا  امل�شتدامة،  التنمية  يف 

من قدرة ومرونة يف مواكبة التطّور 

التي  التحولت  وم�شايرة  املت�شارع، 

ا�شتمرار  ل�شمان  العامل؛  ي�شهدها 

واملوا�شفات  اجل��ودة  وفق  ال��ري��ادة، 

العاملية لتتبواأ مكانة مرموقة اإقليمياً 

وعامليا.

وق���������ال م����ع����ال����ي����ه: »اخل����ط����ة 

نورة  الأمرية  الإ�شرتاتيجية جلامعة 

بنت عبدالرحمن بُنيت وفق منهجية 

علمية تقوم على املقارنات املرجعية، 

وقيا�س موؤ�شرات الأداء، وت�شري على 

خريطة وا�شحة الت�شّور، ابتداًء من 

بتحقيق  وانتهاء  الأولويات،  حتديد 

حماورها  وف��ق  املاأمولة،  الأه���داف 

التناف�شية،  امل��خ��رج��ات  الأرب���ع���ة: 

ال�شحي،  واملجتمع  املمكنة،  وامل��راأة 

وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة، م��ع م��راع��اة 

وتر�شيخ  امل��ث��ل��ى،  ال��ق��ي��م  منظومة 

ال��وط��ن��ي��ة، واإ���ش��اع��ة ثقافة  ال��ه��وي��ة 

التعاي�س  وم��ب��ادئ  ال��ب��ن��اء،  احل���وار 

تعزيز  اإىل  اإ����ش���اف���ًة  الإن�������ش���اين، 

ت�شمن  ب����اإج����راءات  اخل��ط��ة  ه���ذه 

ع��دد  ط���رح  خ����ل  م��ن  فاعليتها، 

تكفل  التي  وامل�شاريع  املبادرات  من 

والقيم  الطموحة،  الأهداف  حتقيَق 

والتزامها  للموؤ�شرات،  امل�شتهدفة 

بنطاق زمني وا�شح املعامل«.

معايل  ا�شتعر�شت  جانبها  م��ن 

اإينا�س  ال��دك��ت��ورة  اجلامعة  رئي�شة 

بنت �شليمان العي�شى، خ�ل عر�س 

التعليم،  وزي��ر  معايل  اأم���ام  مرئي 

التي  حزمة من الأه��داف والربامج 

اإىل  اجل��ام��ع��ة  خ�لها  م��ن  ت�شعى 

يف  املناف�شة  من  خريجاتها  متكني 

اأدوار اجلامعة  �شوق العمل، وتعزيز 

مبكانتها  والرت��ق��اء  الجتماعية، 

و�شولً اإىل ت�شنيفات عاملية، وكذلك 

الو�شول اإىل كفاءة الإنفاق، وتقدمي 

للمراأة،  متميزة  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج 

والبتكار،  البحث  منظومة  وتطوير 

وحتقيق فاعلية منظومتها الإدارية، 

اإىل  اإ���ش��اف��ًة  �شحية،  بيئة  وت��وف��ري 

وتر�شيخ  القيم  اأهمية  على  التاأكيد 

ال��وط��ن��ي م��ع دع���م م�شار  ال��ه��وي��ة 

راأ�س  كفاءة  ورفع  الرقمي،  التحول 

الت�شغيل  وحتقيق  الب�شري،  امل��ال 

الفعال وامل�شتدام للمدينة اجلامعة. 

وزي��ر  م��ع��ايل  انتقل  ذل��ك  عقب 

الإع���م��ي  امل��ع��ر���س  اإىل  التعليم 

على  معاليه  اطلع  حيث  امل�شاحب، 

ح�شاد اجلامعة خ�ل عام، وكذلك 

مع  للتعامل  اجلامعة  اإ�شرتاتيجيات 

الر�شائل  وبناء  الرقمية،  املن�شات 

اأكر  الإع�مية، والتي احتوت على 

من 700 مادة رقمية.

من الر�شيف



البنية التركيبية للغة العربية
Joseph E. Aoun :ت�أليف

ترجمة: متعب بن ع�يل القرين

م ك����ت�����ب  يُ��������ق��������دِّ

»ال��ب��ن��ي��ة ال��رك��ي��ب��ي��ة 

ل���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة« 

عن  ت�أ�صيلية  نظرة 

النحوية  ال��راك��ي��ب 

الأ�����ص����������ص����ي����ة يف 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

وال�����ت�����ي ح��ظ��ي��ت 

النح�ة  ب���ه��ت��م���م 

وال�������ص���رف���ي���ن 

م�������ي�������دان  يف 

ال���ل�������ص����ن���ي����ت 

النظرية.

ين�ق�ش  ك��م��� 

ال���ت���ح���ل���ي���ات 

وال�صروح�ت التي طرحت يف �صبيل 

اجلدلي�ت  حتريك  يف  بذلك  ف�أ�صهمت  مع�جلته�، 

النحوية ب�صكل ع�م.

يُغطي هذا الكت�ب جمموعًة متنوعة من املوا�صيع، 

ل والف�عل، ومتظهرات النفي والزمن،  كراكيب املُكمِّ

الراكيب  يف  والإزاح��ة  وامل��ع���ودة  املط�بقة  وظواهر 

الب�حثن  املو�صولة وال�صتفه�مية، م�صتعر�ًص� طرائق 

جديدة  منطلق�ت  ذلك  اإثر  على  وُمقّدًم�  تن�وله�  يف 

تُ�صهم يف ا�صتئن�ف م�صرية هذه الأبح�ث.

العربية«  للغة  الركيبية  »ال��ب��ن��ي��ة  ك��ت���ب  مي��ت���ز 

الف�صحى  العربية  تراكيب  بن  مبق�رن�ته  غريه  عن 

وتراكيب اللهج�ت العربية املحكية يف الوطن العربي، 

الدرا�ص�ت  لطاب  قّيًم�  دليًا  يجعله  ال��ذي  الأم��ر 

املهتمن  واملنّظرين  العربي  ب�لنحو  املهتمن  العلي� 

بعلم النحو يف اإط�ره النظري والت�يبولوجي.

القراءة والكتابة في الجزيرة 
العربية قبل اإلسالم

M.C.A. Macdonald :ت�أليف

ترجمة: فهد مطلق العتيبي

ي������ج������م������ع ه�������ذا 

الأول  وه��و  ال��ك��ت���ب، 

م�����ن ن����وع����ه ال�����ذي 

ال��ل��غ��ة  اإىل  يُ���رج���م 

العربية، �صل�صلة من 

العلمية  امل�ص�هم�ت 

م�كدون�لد،  مل�يكل 

علم�ء  اأب���رز  اأح���د 

ال�����������ع������������مل يف 

ت���ري��خ اجل��زي��رة 

ولغ�ته�  العربية 

ونقو�صه�.

الكت�ب  ي�صم 

جم������م������وع������ة 

م����ن امل���ق����لت 

��رت يف ال��ب��داي��ة بن  ال��ت��ي نُ�����صِ

اأ�ص�ف  الكت�ب  هذا  ويف  م،   2005 و   1991 ع�مي 

اآخر  العثور عليه� يف  له� ميكن  م�كدون�لد حتديث�ت 

الكت�ب.

وعلى الرغم من اأن هذا الكت�ب ل يحتوي اإل على 

العلمية  م�كدون�لد  خمرج�ت  من  �صغرية  جمموعة 

املهمة، اإل اأنه يقدم نظرة ع�مة ورائعة عن اكت�ص�ف�ته 

واأفك�ره اجلديدة حول اهتم�م�ته البحثية الرئي�صة.

العلمية،  لل�صرامة  من��وذًج���  الكت�ب  ي��ق��دم  كم� 

الأك�دميي  للبحث  الازمة  واملعرفة  النقدي،  والعقل 

يف جميع التخ�ص�ص�ت ذات العاقة.

هذا  لقراءة  والعلم�ء  للطاب  الفر�صة  اإت�حة  اإن 

الكت�ب ب�للغة العربية يعد اإجن�ًزا عظيًم� للربوفي�صور 

فهد مطلق العتيبي الذي ي�صتحق املب�ركة عليه.
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ميدانية  ت��رب��وي��ة  درا���ص��ة  دع��ت 

حم�كم  اإن�����ص���ء  ق���رار  تفعيل  اإىل 

اأ�صرية، و�صرورة اإلزام املقبلن على 

ال�صحة  لفحو�ش  ب�خل�صوع  الزواج 

م�صرك  مركز  واإي��ج���د  النف�صية، 

للتع�مل مع ح�لت الإيذاء اجل�صدي 

ل��ل��ط��اب وال��ط���ل��ب���ت، ي��رب��ط بن 

واجله�ت  وامل�صت�صفي�ت  امل��دار���ش 

العنف  م�صكات  لتقلي�ش  الأمنية؛ 

الأ�صري التي انت�صرت اأخريا ب�صكل 

لفت لانتب�ه.

»اجلهود  عنوان  حملت  الدرا�صة 

ال���دع���وي���ة ال���واق���ي���ة م���ن ال��ع��ن��ف 

الدعوة  م�صت�ص�ر  واأعده�  الأ�صري« 

الدكتور  الإ�صامية  ال�صوؤون  بوزارة 

ول���ي���د ال�����ص��ع��دون، 

ون�����ل ع��ن��ه��� درج���ة 

ب�متي�ز  ال��دك��ت��وراه 

ال�صرف  مرتبة  م��ع 

اجل�معة  من  الأوىل 

ب�ملدينة  الإ�صامية 

املنورة.

ال��درا���ص��ة  وبينت 

الدع�ة  عدد  قلة  اأن 

واملحت�صبن املوؤهلن 

يف جم�ل الوق�ية من 

الأ�صري؛ هو  العنف 

املعوق�ت  اأب���رز  م��ن 

يف  الدعوية  اجلهود  تعر�ش  التي 

ن��درة  ال��وق���ي��ة، ويليه ع���ئ��ق  جم���ل 

التدريبية  ال����دورات 

يف هذا املج�ل.

الب�حث  واأو���ص��ح 

ال�����دك�����ت�����ور ول���ي���د 

اإحدى  اأن  ال�صعدون 

ال����درا�����ص�����ت ال��ت��ي 

اأج�����ري�����ت ���ص���ب��ق���ً 

اأن  اإىل  خ��ل�����ص��ت 

ال��ن�����ص���ء  م���ن   %97
اأنواع  لأحد  تعر�صن 

ال���ع���ن���ف الأ�����ص����ري 

ال����دول  اإح������دى  يف 

حن  يف  ال��ع��رب��ي��ة، 

اأف�دت درا�صة ميدانية على م�صتوى 

كبرية  الأ�صر  من   %50 اأن  اخلليج 

وخ��صة  اأف��راده���،  يتعر�ش  العدد 

الأ�صري  للعنف  والن�ص�ء،  الأطف�ل 

مبختلف اأ�صك�له و�صوره.

اأم� الدرا�ص�ت ال�ص�درة عن جه�ز 

مك�فحة اجلرمية يف وزارة الداخلية 

ح��ول ظ���ه��رة اإي����ذاء الأط��ف���ل يف 

املجتمع ال�صعودي ف�أكدت اأن %45 

من  ل�صورة  يتعر�صون  الأطف�ل  من 

اليومية،  حي�تهم  يف  الإي��ذاء  �صور 

اإ�ص�فة اإىل تقرير اجلمعية الوطنية 

اإىل  اأ���ص���ر  ال��ذي  الإن�����ص���ن  حلقوق 

ال���واردة  احل����وادث  م��ن   40% اأن 

الأ���ص��ري،  ب�لعنف  تتعلق  للجمعية 

الأطف�ل  الغ�لب هم  و�صح�ي�ه� يف 

والن�ص�ء.

قــــــــــــــــرأت لك..

حديثة،  بريط�نية  درا�صة  ك�صفت 

عن ارتب�ط وثيق بن م�ص�ر فريو�ش 

كورون� امل�صتجد واختاف الأعراق.

اأجرته�  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة،  وق���ل��ت 

ج���م��ع��ة ك��وي��ن م�����ري ال��ربي��ط���ن��ي��ة، 

وم�صت�صفى �ص�نت ب�رتولوميو ب�رت�ش 

هيلث اإن اإت�ش اإ�ش، اإَنّ هن�ك ارتب�ًط� 

وث��ي��ًق��� ب��ن م�����ص���ر م��ر���ش »كوفيد 

19-« من حيث الإ�ص�بة والأعرا�ش، 
وب��ن اختاف الأع���راق، وف��ق موقع 

»�صبوتنيك«.  واأخ�صع الب�حثون بي�ن�ت 

ع�ًم�   16 �صن  ف��وق  مري�ًص�   1737
م�ص�بن بفريو�ش كورون�، للتحليل بعد 

نقلهم اإىل امل�صت�صفى واإجراء الأبح�ث 

خال املدة املمتدة من اأول فرباير اإىل 

13 م�يو 2020، ومت تق�صيم املر�صى 
الآ�صيوي  العرق  بن  اإىل جمموع�ت 

والأفريقي والأبي�ش.  وتبّن للب�حثن، 

اأّن الآ�صيوين اأكرث احتم�ل لاإ�ص�بة 

مرة،   1.54 مبعدل  كورون�  بفريو�ش 

واملر�صى من ذوي الب�صرة الداكنة يف 

اأكرث  ف�إنهم  بكورون�  اإ�ص�بتهم  ح�لة 

عر�صة لدخول وحدة العن�ية املركزة 

1.8 مرة مق�رنة ب�ملر�صى من العرق 
الأبي�ش، بينم� الأ�صخ��ش املنحدرين 

من اأ�صل اآ�صيوي اأكرث عر�صة للوف�ة 

الب�صرة  ب��ذوي  مق�رنة   1.49 بن�صبة 

البي�ص�ء.

الب�صرة  ذوي  ف����إن  وب�ملح�صلة 

اأقل   - الدرا�صة  ح�صب   - البي�ص�ء 

عر�صًة لاإ�ص�بة بفريو�ش كورون� من 

الداكنة،  الب�صرة  وذوي  الآ�صيوين 

اأقل عر�صة لدخول وحدات  وكذلك 

التعر�ش  ح���ل  يف  امل��رك��زة  العن�ية 

لاإ�ص�بة.

اأك����دت درا���ص��ة ح��دي��ث��ة اأع��دت��ه��� 

ج�معة  يف  للعلوم  الع�مة  اجلمعية 

هن�ك  اأن  ب���أم��ري��ك���،  ميت�صيج�ن 

تن��صب�ً عك�صي�ً بن ا�صتخدام مواقع 

»في�صبوك،  الجتم�عي  التوا�صل 

�صع�دة  ودرجة  �ص�ت«  �صن�ب  توير، 

الإن�ص�ن ور�ص�ئه عن ذاته، فكلم� زاد 

عدد �ص�ع�ت ال�صتخدام قلت درجة 

الر�ص�، وكلم� قلت درجة الر�ص� زاد 

عدد �ص�ع�ت ال�صتخدام.

اإي��ث���ن كرو�ش  واأو���ص��ح ال��دك��ت��ور 

بج�معة  ال��ن��ف�����ش  ع��ل��م  اأخ�����ص���ئ��ي 

ميت�صيج�ن، ودكتور فيليب فريديوم 

اأن  بلجيك�،  يف  ليفن  ج�معة  م��ن 

�صبيل  على  »في�صبوك«  ا�صتخدام 

والت�صنج  ب���ل��غ��رية  مرتبط  امل��ث���ل، 

الج��ت��م���ع��ي وال��ع��زل��ة والإح���ب����ط، 

 82 ب�ختي�ر  الدرا�صة  ق�مت  حيث 

في�صبوك  م�صتخدمي  م��ن  ف����ردا 

اأعم�رهم بن 20 و30 ع�م�، واأخذ 

ن�ص�طهم  مراقبة  على  موافقتهم 

على في�صبوك ملدة اأ�صبوعن، تزامن� 

ا�صتطاع  على  اإج�ب�تهم  اأخ��ذ  مع 

ر�ص�ئل ق�صرية على مدار  �صكل  يف 

اليوم من 10 �صب�ح� وحتى منت�صف 

املزاجية وح�لة  الليل، حول ح�لتهم 

اإىل  اإ���ص���ف��ة  ب���لآخ��ري��ن،  عاقتهم 

ال��ذات��ي عن  ر���ص���ه��م  ح���ل��ة  تقييم 

وك�صفت  اأن��ف�����ص��ه��م.  وع���ن  احل��ي���ة 

ينتقل  ال�صيئ  امل���زاج  اأن  ال��درا���ص��ة 

الفرا�صي  ال��ع���مل  ع��رب  ك�لعدوى 

زاد  كلم�  وتزيد  الواقعي،  من  اأك��رث 

فيم�  في�صبوك،  يف  الأ�صدق�ء  عدد 

التي  لاأ�صب�ب  الدرا�صة  تتو�صل  مل 

احلقيقية  ال��ع��اق���ت  ت���أث��ري  جتعل 

ال��ع��اق���ت  م��ن  اأك���رث  النف�ش  ع��ل��ى 

من  ح��ذرت  اأن��ه���  اإل  الفرا�صية، 

للتعبري  في�صبوك  ح�لت  ا�صتخدام 

ت�صخيمه؛  اأو  ال�صخ�صي  القلق  عن 

كعدوى  تنتقل  ال�صلبية  امل�ص�عر  لأن 

في�صبوك  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ن  ب���ن 

ا�صتخدام  ب�صرورة  منوهن  وتوير، 

و���ص���ئ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م���ع��ي يف 

الإيج�بية  وامل�ص�عر  ال�صور  تب�دل 

عنه�،  ال���ن����جت  الك��ت��ئ���ب  ل��ت��ج��ن��ب 

والتقليل من عدد اأ�صدق�ء في�صبوك 

لتجنب الت�أثري ال�صيء.

وق�لت اأخ�ص�ئية علم نف�ش منرية 

الدرا�صة:  املر�صد، تعقيب� على هذه 

ات�ص�ع  ب��ن  متييز  ع��دم  ه��ن���ك  اإن 

ب�صكل  لاأفراد  الجتم�عية  ال�صبكة 

ب�صكل  ات�ص�عه�  وبن  الفرد،  يفيد 

الذي  الجتم�عي  القلق  يف  يت�صبب 

ت�صري اإليه الدرا�صة.

الفتي�ت  اأن  تاحظ  اأنه�  وبينت 

التوا�صل  بو�ص�ئل  ارتب�ط�  الأك���رث 

�صبك�ت  ت��زي��د  م��ن  اأو  الجتم�عي 

ت��وا���ص��ل��ه��ن ع��ل��ى احل����د امل��ع��ق��ول 

املجتمع�ت  يف  للعزلة  ق�بلية  اأك��رث 

اأكرث  اأنهن  اإىل  اإ�ص�فة  احلقيقية، 

الأمرا�ش،  ولبع�ش  لل�صمنة  عر�صة 

غري اأنهن اأكرث ميا ملق�رنة حي�تهن 

واإجن���زات��ه��ن م��ع غ��ريه��ن، وه��و م� 

الغرية  م�ص�عر  توليد  يف  يت�صبب 

�صحيفة  وي��ح�����ص��ب  والإح����ب�����ط. 

الق��ت�����ص���دي��ة اأك���دت امل��ر���ص��د على 

تلك  ب�صلبي�ت  الوعي  ن�صر  �صرورة 

على  ال�صب�ب  وم�ص�عدة  ال�صبك�ت، 

اأو  مب��صرة  غ��ري  بطريقة  تف�ديه� 

متيل ملنعهن منه�، كزي�دة الن�ص�ط�ت 

والفع�لي�ت يف املدار�ش واجل�مع�ت، 

تفكريا  الفتي�ت  م��ن  تتطلب  التي 

وب���ح���ث���� وح����رك����ة ت���ب���ع���ده���ن ع��ن 

ا����ص���ت���خ���دام و����ص����ئ���ل ال��ت��وا���ص��ل 

الآخرين  مع  ب�لتحدث  الجتم�عي 

وم��راق��ب��ة ح��ي���ت��ه��ن، اإ���ص���ف��ة اإىل 

ب�ملدار�ش  خ��صة  �صفح�ت  ت�أ�صي�ش 

التوا�صل  �صبك�ت  على  واجل�مع�ت 

وجت��ذب  فع�لة،  تكون  الجتم�عي 

معلوم�ت  اأو  ب�أن�صطة  له�  الفتي�ت 

اأو نق��ص�ت خمتلفة للحد من الآث�ر 

ال�صلبية لتلك الو�ص�ئل.

45% من األطفال والنساء يتعرضون للعنف األسري

دراسة تكشف األعراق األكثر عرضة لإلصابة بكورونا

المزاج السيئ ينتقل كالعدوى عبر العالم االفتراضي 
أكثر من الواقعي

د. وليد ال�سعدون



نف�سه  الإن�����س��ان  ج�سم  ي��ج��دد 

باإنتاج  املنظم  اخللوي  بالنق�سام 

اخل���اي���ا اجل���دي���دة، ك��م��ا ي��ق��وم 

النووي  باإ�ساح احلم�ض  اجل�سم 

ال��ت��ال��ف، واخل��اي��ا ال��ت��ي ل يتم 

يحدث  النووي  حم�سها  اإ�ساح 

 ،Apoptosis مربمج  موت  لها 

واإذا مل يحدث هذا املوت املربمج 

�سرطانية،  اإىل  تتحول  للخايا 

ول  غربية  جينات  على  حتتوي 

اخللوي  النق�سام  ق��واع��د  تتبع 

متوت  ول  وتنمو  فتنق�سم  املنظم 

يف الوقت املنا�سب، فينتج عن هذا 

النمو خايا غري طبيعية خارجة 

عن ال�سيطرة ت�سمى بال�سرطان. ترتاكم اخلايا 

ال�سرطانية على �سكل اأورام، قد تنف�سل وتنت�سر 

التجاويف  عرب  اجل�سم  اأن�سجة  خمتلف  لتغزو 

والدم واجلهاز الليمفاوي، ويتم منو اأوعية دموية 

كما  باملغذيات،  ال�سرطانية  الأورام  لتمد  جديدة 

اخلايا  �سلوك  على  ال�سرطانية  اخلايا  توؤثر 

للخايا  ال�سرطاين  التحول  الطبيعية.ويرتبط 

ح��دوث  نتيجة   DNA ال��ن��ووي  احلم�ض  بتلف 

للعوامل  ال��ت��ع��ر���ض  خ���ال  م��ن  جينية  ط��ف��رات 

كاملواد  والفيزيائية،  والبيولوجية  الكيميائية 

وامللوثات  والكحول  التبغ  املوجودة يف  الكيميائية 

يف الهواء والطعام وال�سراب، كذلك �سوء التغذية 

اأو  امل�سنعة  اللحوم  من  كبرية  كميات  تناول  مثل 

اأو  الفريو�سات  اأو  اللتهابات  اأو  البدين  اخلمول 

التعر�ض لاإ�سعاع.

نتيجة  الأم��را���ض  اأخطر  من  ال�سرطان  ويعد 

به،  لاإ�سابة  الدقيقة  الأ���س��ب��اب  حتديد  لعدم 

للتنبوؤ  احليوية  امل��وؤ���س��رات  توافر  ع��دم  وكذلك 

بال�سرطان والكت�ساف املبكر له.

ي��ع��د ت���ن���اول ال����غ����ذاء ال��غ��ن��ي 

اخلطورة  عوامل  من  بالن�سويات 

ل��اإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان��ات امل��ع��دة 

وامل�ستقيم،  وال��ق��ول��ون  وال��ث��دي 

اأي�سا الإفراط يف تناول الوجبات 

ال�����س��ري��ع��ة وال���ل���ح���وم ال��د���س��م��ة 

وامل�سوية واملحفوظة من م�سببات 

مثل  امل�سنعة  فاللحوم  ال�سرطان، 

وال�سامي  املقدد  واللحم  النقانق 

م�سرطنة  م�����واد  ع��ل��ى  حت���ت���وي 

ت�ستخدم يف احلفظ اأو التمليح اأو 

التدخني.

للحرارة  الطعام  تعر�ض  اأي�سا 

والقلي  ال�����س��وي  اأث��ن��اء  امل��ب��ا���س��رة 

ينتج  الطرق  من  وغريها  والتحمي�ض  والتحمري 

املتجان�سة  غري  الأمينات  مثل  �سارة  مركبات 

واملنتجات النهائية املتقدمة، مما ينتج عنه حدوث 

التهابات تلعب دوًرا حيويا يف التحول ال�سرطاين 

للخايا والإ�سابة باأمرا�ض اأخرى عديدة.

كما اأن ال�سراف يف تناول الأطعمة احليوانية 

الغنية بالدهون والربوتينات مثل اللحوم احلمراء 

وبع�ض الأجبان والبي�ض املقلي والزبدة وال�سمن 

واجلنب واملايونيز والزيوت واملك�سرات ومنتجات 

بال�سرطان،  الإ�سابة  من خطر  يزيد  قد  الألبان 

اأو مواد  الكال�سيوم  تناول  اإىل زيادة  وهذا يرجع 

م�سابهة بالأن�سولني اأو هرمونات الإ�سرتوجني.

الإ�سابة  اأ�سباب  اأخطر  من  ال�سمنة  تعد  كما 

والكلى  والبنكريا�ض  والقولون  املريء  ب�سرطانات 

الدهون  ن�سب  ت�سبب  حيث  وغ��ريه��ا،  وال��ث��دي 

فتعجز  الأن�سولني،  مقاومة  اجل�سم  يف  املرتفعة 

اخلايا عن التمثيل الغذائي للجلوكوز مما ي�سبب 

انق�ساما خلوياً غري منظم، كذلك ت�سبب ال�سمنة 

اخللوية  املحركات  م�ستويات  ارت��ف��اع  املفرطة 

املزمن  اللتهاب  ي�سبب  مما  الدم،  يف  اللتهابية 

والنق�سام اخللوي غري املنظم كما ت�ساهم اخلايا 

الدهنية يف زيادة م�ستويات هرمون ال�سرتوجني، 

الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يزيد  مما 

واملبي�ض وغريها من ال�سرطانات.

م�سببات  من  والتدخني  اخلمر  �سرب  اأن  كما 

والثدي  وامل��ريء  والفم  والقولون  الكبد  �سرطان 

الكحولية  امل�����س��روب��ات  ت��ن��اول  فعند  وال���رئ���ة، 

فينتج  الكحول  ا�ستقاب  بعملية  اجل�سم  يقوم 

الأ�سيتالديهيد، وهو مركب كيميائي يتلف احلم�ض 

النووي، مما يوؤدي اإىل التحول ال�سرطاين فيحدث 

الإ�سابة ب�سرطانات الراأ�ض والعنق واملريء والكبد 

والثدي والقولون وامل�ستقيم.

ال�سروري  من  بال�سرطان  الإ�سابة  ولتقليل 

الذي  املتوازن  ال�سحي  الغذائي  بالنظام  اللتزام 

ي�ستمل على اخل�سار والفواكه واحلبوب الكاملة، 

وال�سكريات  ال�سريعة  الوجبات  من  احلد  كذلك 

واللحوم احلمراء وامل�سنعة، ويجب عدم تعري�ض 

عن  البعد  يجب  كما  املبا�سرة،  للحرارة  الطعام 

الإ�سابة  خطر  من  يزيد  ال��ذي  البدين  اخلمول 

فوق  لاأ�سعة  التعر�ض  جتّنب  كذلك  بال�سرطان، 

البنف�سجية كما يجب احلفاظ على وزن اجل�سم 

املثايل قدر امل�ستطاع.

اأي�سا ميكن تقليل الإ�سابة بال�سرطان باإجراء 

الفح�ض  مثل  لل�سرطان  ال��دوري��ة  الفحو�سات 

القولون.  وتنظري  الرحم  عنق  وم�سحات  الذاتي 

البيولوجية  ال�����س��اع��ة  تنظيم  م��ن  لب���د  ك��ذل��ك 

الهمة  وعلو  ال�سم�ض  لأ�سعة  املعتدل  والتعر�ض 

وال��دع��اء  والأذك����ار  ال�سلوات  على  واملحافظة 

وال�ستغفار والإيجابية لأنها من معززات الوقاية 

من ال�سرطان باإذن اهلل.

ا�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

اترك بصمة جميلة
يعتقدون اأن �سكوتك �سعف ويرونك قليل 

احليلة وعادتك ال�سمت، تاأتيهم منهكاً متاأملاً 

املتنعم،  املرتف  فريونك  ابت�سامتك  حامًا 

الغادرة  نقا�ساتهم  يف  اخلو�ض  عن  متتنع 

في�سنفونك حتت قائمة عدمي الفائدة!

اأتركه  الذي  والأم��ان  �سمتي  يكفيكم  األ 

بعد مغادرتي مهاتراتكم؟!

والوعي  الثقافة  من  و�سلناه  ما  و�سلنا 

وحامل  واحل��اق��د  ال�سامت  بيننا  وم����ازال 

املزعجة  العقول  من  وف��رية  كمية  البلبلة، 

ال��ل��ئ��ي��م��ة »ي����ودون����ك ال��ب��ح��ر وي��رج��ع��ون��ك 

عط�سان«.

ما  وليعقلون  متخبطني  جعلهم  فراغهم 

تقدم  من  عليه  نحن  انتم مما  اأين  يفعلون، 

واإجنازات وطنية وجمتمعية؟!

�سديد  املظلم  امل��ك��ان  ذل��ك  يف  زلتم  اأم��ا 

العتمة؟!

اجتاهاتكم  وغ����ريوا  غ��ب��ارك��م  ان��ف�����س��وا 

املوؤذية.

ِبَقْوٍم  َما   ُ يَُغريرِّ لَ   
َ ّ
اهلل {اإِنَّ  قال عزو جل 

نُْف�ِسِهْم} الرعد: 11.
َ
ُواْ َما ِباأ َحتَّى يَُغريرِّ

ترفعوا  تُذكر،  جميلة  ب�سمة  لكم  اتركوا 

فرُتفعوا.

قما�ض املني�سري 
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وا�ضحاً  كان  الأخييرة  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل 

بال�ضتثمار  فبداأت  بال�ضتثمار،  اجلامعة  اهتمام 

اجلامعة  اأوقيياف  حيث  التحتية  البنى  جمال  يف 

على  الأنيقة  املباين  من  �ضل�ضلة  من  تتكون  التي 

اجلانب اجلنوبي الغربي للمدينة اجلامعية. كذلك 

الطبية والبحثية  املراكز  افتتحت اجلامعة بع�ض 

التي تخدم خططها ال�ضرتاتيجية، وعملت على 

املواقف  واأن�ضاأت  اجلامعية،  امل�ضت�ضفيات  تو�ضيع 

موؤخراً  وقامت  لل�ضيارات،  املتعددة  الأدوار  ذات 

الرتفيهية،  واملرافق  التجارية  املجمعات  بت�ضييد 

حتى تقل�ضت كثراً مع هذه امل�ضاريع ال�ضتثمارية 

الأرا�ضي البي�ضاء التي كانت ت�ضكل ن�ضبة كبرة 

وحتتل م�ضاحات �ضا�ضعة من املدينة اجلامعية.

للجامعة،  ال�ضتثمارية  الأهييداف  �ضمن  ومن 

ال�ضتثمار يف املجال الريا�ضي، حيث بداأت يف بناء 

افتتاحه يف منت�ضف  الذي مت  الريا�ضي  ال�ضتاد 

مغامرة  البع�ض  اعتربها  جتربة  يف   2015 عام 

قد ل تكون ناجحة ب�ضبب اكتفاء مدينة الريا�ض 

العتقاد  هييذا  من  وعييّزز  الريا�ضية،  باملالعب 

حتى  ا�ضتثمار،  دون  تقريباً  �ضنتني  ال�ضتاد  بقاء 

مع   2017 العام  يف  ا�ضتثماري  عقد  توقيع  مت 

اإحدى ال�ضركات ملدة ثالث �ضنوات مببلغ اإجمايل 

15 مليون ريال، وهو مبلغ زهيد جداً باملقايي�ض 
احلالية وذلك بالنظر اإىل اأناقة الت�ضميم واملوقع 

الأوروبية،  للمالعب  ال�ضتاد  وحماكاة  اجلغرايف 

لكنه كان رقماً مقبولً وقتها كاأول عقد ا�ضتثماري 

للجامعة يف املجال الريا�ضي.

هذا العقد ال�ضتثماري كان ناجحاً من الناحية 

امل�ضتفيد من  اأن  اعتبار  والريا�ضية على  العملية 

هذا العقد كان نادي الهالل املناف�ض الرئي�ضي يف 

الدوري ال�ضعودي وال�ضيف الدائم يف البطولت 

يف  مبا�ضر  غر  ب�ضكل  �ضاهم  والييذي  الآ�ضيوية، 

املناف�ضات  يف  اإعييالمييييياً  اجلامعة  ا�ضم  ت�ضويق 

الريا�ضية املحلية واملحافل الآ�ضيوية.

بعد ذلك وقّعت اجلامعة عقداً اآخر مع �ضركة 

 230 قيمته  ا�ضتثماري �ضخم جداً  اأخرى مببلغ 

مليون ريال ملدة ع�ضر �ضنوات، واأ�ضبح امل�ضتفيد 

من هذا امللعب يف توقيع العقد الثاين نادي الن�ضر 

املناف�ض لنادي الهالل على البطولت املحلية.

هذا التناف�ض على ال�ضتاد بني 

اثنني من اأكرب الأندية يف ال�ضعودية 

والييبييطييولت  ال�ضعبية  حيث  ميين 

ب�ضكل  ال�ضتاد  ت�ضويق  يف  �ضاهم 

العقد  مييبييلييغ  وتيي�ييضيياعييف  رائيييييع، 

ب�ضكل كبر جداً مما يعني النجاح 

الباهر لفكرة ال�ضتثمار يف املجال 

الريا�ضي، و�ضاعد على جناح هذه 

الرئي�ضية  املييالعييب  تعرث  الفكرة 

يف مدينة الريا�ض من وقت لآخر 

ب�ضبب اأعمال ال�ضيانة والن�ضاءات 

ومعاجلة و�ضع الأر�ضيات التي ل 

تُقارن باأر�ضية ا�ضتاد اجلامعة.

وامتداداً لنجاح فكرة ال�ضتثمار 

و�ضع  عييلييى  الآن  اجلييامييعيية  تعمل  الييريييا�ييضييي، 

»الأرينا«  الريا�ضي  للمجمع  الأخييرة  اللم�ضات 

الحتاد  متطلبات  مع  يتما�ضى  ب�ضكل  واملُ�ضمم 

لحت�ضان  متاماً  واملهياأ  القوى  لألعاب  الييدويل 

والدولية، واحتوائه  املحلية  الريا�ضية  امل�ضابقات 

والقاعات  امل�ضابح  ت�ضمل  عديدة  مرافق  على 

املتاأنية  الييقييراءة  اجليييييم.  و�ييضييالت  الريا�ضية 

واملجمع  ال�ضتاد  اأن  توؤكد  الريا�ضي  للم�ضهد 

دورة  يف  وحيوياً  موؤثراً  دوراً  �ضيلعبان  الريا�ضي 

يف  وكذلك   ،2034 عييام  يف  الآ�ضيوية  الألييعيياب 

حال جناح  يف  وذلك   ،2027 اآ�ضيا  كاأ�ض  بطولة 

امللف ال�ضعودي يف ا�ضت�ضافتها، وهذا يُعّزز مرة 

ال�ضتثمار  اأخرى من جناح اجلامعة يف مو�ضوع 

يف املجال الريا�ضي، وهذا النجاح لي�ض مرهوناً 

فقط بالقيمة املادية، بل يتجاوز ذلك اإىل القيمة 

املعنوية والعتبارية التي �ضتعمل على ت�ضويق ا�ضم 

اإعالمياً  اجلغرايف  وموقعها  ومرافقها  اجلامعة 

على امل�ضتوى الإقليمي والآ�ضيوي، وهذا بالتاأكيد 

و�ضهرتها  اجلامعة  جناحات  اإىل  يُ�ضاف  جنيياح 

والذي  والعلمي  الأكادميي  امل�ضتوى  على  وقوتها 

�ضيفاً  تكون  اأن  من  �ضعود  امللك  جلامعة  �ضمح 

دائماً يف املراكز املتقدمة يف الت�ضنيفات الدولية.

الكبرة  الأوروبية  الأندية  معظم  اجتهت  لقد 

اإىل بناء مالعبها اخلا�ضة واكت�ضبت تلك املالعب 

التي  الأنييدييية  باأ�ضماء  لرتباطها  كبرة  �ضهرة 

تناف�ض  يف  �ييضيياهييم  ممييا  متلكها 

رعايتها  على  الكبرة  ال�ضركات 

ذهنياً  ال�ضركات  اأ�ييضييميياء  لربط 

بنجاحات  اجلماهر  عقلية  يف 

فملعب  الريا�ضية،  الأنييدييية  تلك 

ميونيخ  بايرن  الأملييياين  العمالق 

هيييو بييرعيياييية جمييمييوعيية األيييييانييز 

الأملانية للخدمات املالية، وملعب 

اخلطوط  برعاية  الأر�ضنال  نادي 

مان�ض�ضرت  وملعب  الإميياراتييييية، 

�ضيتي برعاية خطوط الحتاد.

كذلك تتلخ�ض فل�ضفة ال�ضركة 

 »Nike« نييايييكييي  الأميييرييييكييييييية 

واملييعييدات  والأحيييذيييية  للمالب�ض 

الريا�ضية  املناف�ضات  رعيياييية  على  الريا�ضية 

للدعاية  رئي�ضي  كخيار  الريا�ضيني  واليينييجييوم 

ملنتجاتها،  املبا�ضرة  الدعاية  من  بدلً  والإعييالن 

ربط  يف  كبر  ب�ضكل  �ضاهمت  الفل�ضفة  وهييذه 

النجوم  ب�ضعبية  اإيجابي  وب�ضكل  ذهنياً  ال�ضركة 

الريا�ضية  املناف�ضات  وباأ�ضماء  ترعاهم،  التي 

الفل�ضفة  وهييييذه  رعييايييتييهييا،  يف  تيي�ييضييارك  الييتييي 

تت�ضدر  اأن  على  الأمريكية  ال�ضركة  �ضاعدت 

الريا�ضي  املييجييال  يف  املييوؤثييرة  ال�ضركات  قائمة 

يف  �ضعود  امللك  جامعة  تن�ضجم  والقت�ضادي. 

الفل�ضفة  هذه  مع  الريا�ضي  ال�ضتثمار  مو�ضوع 

تعد اجلامعة يف ذهنية  اإذ مل  باجتاهها،  وت�ضر 

اجلماهر واأفراد املجتمع تلك املدينة الأكادميية 

ول  الييريييا�ييض  ميين  الغربية  اجلهة  يف  تقع  التي 

والقا�ضدين  ومن�ضوبيها  طالبها  �ضوى  يرتادها 

اجلامعية  املدينة  اأ�ضبحت  بييل  مل�ضت�ضفياتها، 

واملباريات  الريا�ضية  امل�ضابقات  حتت�ضن  التي 

الدولية والفعاليات الرتفيهية والأ�ضواق التجارية 

تو�ضيع  يف  �ضاعد  مما  املجتمعية،  وامل�ضاركات 

الذهنية  �ضورتها  وتاألق  اجلماهرية  قاعدتها 

وهواياتها  ميولها  مبختلف  اجلماهر  تلك  عند 

واأهدافها ورغباتها وتوجهاتها.

كلية الطب

alkhaleel@ksu.edu.sa

توقفت طويال عن الكتابة يف �ضحيفتنا الغراء 

فينة  بني  يداعبني  قلمي  لكن  اجلامعة«  »ر�ضالة 

واأخرى لكي اأك�ضر ذلك اجلمود املتاأرجح بني �ضد 

النت�ضار يل على هذا  يكون  ما  ودائما  وجذب، 

لكي  قواه  ا�ضتجمع  الأيييام  هذه  اأنه يف  اإل  القلم 

يهزمني، فا�ضرت�ضل ليكتب:

نواح  املوقرة حراكا جميال يف  تعي�ض جامعتنا 

يلقي  بيييداأ  الأخيي�ييضيير  احليييراك  اأن  اإل  مييتييعييددة، 

لكل  ملحوظا  وي�ضبح  ن�ضاطه  وييييزداد  بظالله 

من يرتاد هذه اجلامعة اأو يقطن على اأرا�ضيها، 

وهذا ما كنا نطالب به منذ اأمد، وهذا مما ي�ضرح 

على  للقائمني  فال�ضكر  النف�ض،  ويبهج  ال�ضدر 

هذه اجلامعة وعلى راأ�ضهم معايل مدير اجلامعة 

الأ�ضتاذ الدكتور بدران العمر، الذي ل ياألو جهدا 

فيما يعود على اجلامعة بالنفع والرقي والتقدم.

تطلعات  تواكب  التحركات  تلك  اأن  �ضك  ول 

ومنها  التنموية  خططها  يف  الر�ضيدة  القيادة 

عدم  ومييع  احلقيقة  ويف  اخليي�ييضييراء«،  »الريا�ض 

توليه  ملا  للم�ضاريع  اجلامعة  وكالة  دور  اإغفالنا 

الرقعة  وزيييادة  بالت�ضجر  اهتمام  من  م�ضكورة 

اخل�ضراء، فما زال للطموح بقية وما زلنا نتطلع 

للت�ضجر  كبرة حتتاج  م�ضاحات  فهناك  لالأكرث، 

املييواقييف  احل�ضر  ل  املييثييال  �ضبيل  على  ومنها 

املفتوحة وامل�ضاحات البينية املنت�ضرة هنا وهناك.

الداخلي  ال�ضكن  الطالب اجلامعي يف  اأن  كما 

جميال  وقييتييا  فيه  يق�ضي  متنف�ض  اإىل  يحتاج 

جو  يف  الييدرا�ييضييييية  مييذكييراتييه  �ضفحات  ويقلب 

ي�ضتفاد من  ل  فلماذا  والن�ضاط،  باحليوية  مفعم 

تلبية  الطالب يف  �ضكن  �ضرق  الواقعة  امل�ضاحات 

خ�ضراء  م�ضاحات  باإن�ضاء  الطالب  احتياجات 

تنت�ضر يف اأرجائها الأ�ضجار اجلمالية.

والرتكيز  عندها  التوقف  يجب  نقطة  هناك 

الغرب على  بها، فجامعتنا تطل من  العمل  على 

ومير  الدبلوما�ضية  البعثات  ترتاده  حيوي  طريق 

خالل  ال�ضريفني  احلرمني  خييادم  �ضيوف  عييربه 

الت�ضاورية،  ولقاءاتهم  ال�ضيا�ضية  اجتماعاتهم 

اإىل  احليياجيية  اأ�ييضييد  اجلامعة يف  هييذه  فنحن يف 

اجلامعة  واقع  تعك�ض  لكي  الواجهة  هذه  تطوير 

التنموي وبالذات يف جمال اخل�ضرة واجلمال.

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلر وال�ضداد.

اأ. د. حمد بن عبداملح�ضن املفّرج

اأ�ضتاذ الغابات وتقنية الخ�ضاب باجلامعة

اإلنتاج العلمي في تعليم اللغة العربية
ت�ضهد احلقول املعرفية اليوم منواً متزايداً يف نتاجها العلمي والبحثي، 

معرفياً  تتناول جمالً  التي  العلمية  واملوؤلفات  الدرا�ضات  تنوع  من حيث 

والت�ضعب  واملناق�ضة،  والتجريب  والتف�ضر  والتحليل  بالو�ضف  حمييدداً 

امل�ضتطرد يف املجال املعريف من تناوله ب�ضورة كلية اإىل حتليله جلزئيات 

نتائج حقول  توظيف  اإىل  الت�ضعب  ويرجع هذا  املجال،  فرعية عن هذا 

معرفية اأخرى اأو التوليف بني حقلني معرفيني اأو اأكرث.

ويف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها، وجد الباحثون ميداناً خ�ضباً 

حاز على اهتمامهم، فتعددت املجالت التي تتناولها الدرا�ضات والأبحاث 

العلمية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، تبعاً لتنوع الأهداف البحثية يف 

اللغة العربية  اللغوية، والرتقاء بتعلمية  تلك الدرا�ضات كتنمية املهارات 

املراحل  لطلبة  اللغوي  الأداء  وتقومي  تعليمها،  مناهج  حتليل  خالل  من 

احلديثة  التقنيات  وتوظيف  وتدريبه،  اللغة  معلم  واإعيييداد  املختلفة، 

التدري�ضية  ال�ضرتاتيجيات  وجتريب  تعليمها،  يف  الرقمية  والتطبيقات 

احلديثة، وتوظيف املداخل والنماذج التدري�ضية يف بناء الربامج التعليمية 

وت�ضميم الوحدات وما اإىل ذلك.

اأما عن املوؤلفات يف تعليم اللغة العربية وتعلم وتنمية مهاراتها فكثرة 

وتف�ضرها،  اللغة  عن  احلديث  من  البداية  انطلقت يف  ومت�ضعبة، حيث 

تدري�ضها  وطييرائييق  تعليمها  ومييداخييل  الرئي�ضة،  مييهيياراتييهييا  وحتييديييد 

وا�ضرتاتيجيات تعليمها ب�ضكل عام، ثم بداأت يف التفرع نتيجة للنمو البحثي 

يف جمال تعليم اللغات، وجمال علم النف�ض الرتبوي وتكنولوجيا التعليم، 

وتاأثر نتائجها على ا�ضتحداث مو�ضوعات متنوعة؛ فاأ�ضبحت الأدبيات 

الرتبوية يف جمال تعليم اللغة العربية تتناول ب�ضكل منفرد احلديث عن 

املهارات اللغوية الرئي�ضة »ال�ضتماع، التحدث، القراءة، الكتابة« وحتديد 

م�ضتوياتها واأ�ضاليب تنميتها وتقوميها، وت�ضخي�ض ال�ضعوبات التي تواجه 

تعليم هذه املهارات وطرق عالجها، وتف�ضر عمليات تعلمها واأجنع الطرق 

لتنميتها من املنظور النف�ضي والرتبوي. وتتوىل عدد من اجلهات والهيئات 

دعم الإنتاج العلمي والبحثي يف تعليم اللغة العربية، نذكر منها - على 

خلدمة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز   - احل�ضر  ل  املثال  �ضبيل 

منهما  كل  فاأ�ضدر  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  ومكتب  العربية،  اللغة 

عدداً من املوؤلفات القيمة التي تتناول عدداً من املو�ضوعات اجلوهرية يف 

جمال تعليم اللغة العربية، �ضواء للناطقني بها اأو الناطقني بغرها، واإن 

اإتاحة هذه املوؤلفات  غلبت املوؤلفات للناطقني بغرها على �ضابقتها، مع 

ذلك  اإىل  ي�ضاف  بها،  اخلا�ضة  الر�ضمية  املواقع  عرب  الرقمي  للت�ضفح 

عن  ي�ضدر  وما  بغرها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  تنتجه  ما 

املوؤمترات وامللتقيات املنعقدة من كتيبات. ومن جانب الإنتاج العلمي يف 

تعليم اللغة العربية على امل�ضتوى الفردي، فاملتفح�ض لهذا الإنتاج يجد 

اأو بروز مو�ضوعات على  نوعاً من التكرار والإعادة لبع�ض املو�ضوعات، 

ح�ضاب مو�ضوعات اأخرى، ف�ضاًل عن عدم مواكبة بع�ض املوؤلفات احلديثة 

تقييد  يالحظ  كما  علمية،  درا�ضات  من  الرتبوي  امليدان  ي�ضتجد يف  ملا 

الن�ضر الرقمي لالإنتاج العلمي احلديث، ويف النادر يلتم�ض القارئ �ضعف 

و�ضطحية املعاجلة للمو�ضوعات احلديثة، وغرها من مالحظات جعلت 

اجلهود املبذولة يف �ضبيل التاأليف م�ضتتة وغر جمدية، وات�ضاع الفجوة 

العلمية والبحثية بني ما تو�ضلت له الدرا�ضات وبني ما تت�ضمنه املوؤلفات 

من مو�ضوعات.

والعلمي يف جمال  البحثي  الإنتاج  والتو�ضع يف  املطرد  النمو  هذا  اإن 

تعليم اللغة العربية، يحتاج اإىل اهتمام ودعم وتكاتف اجلهات احلكومية 

وتوحيد  وتنظيمه،  الإنتاج  هذا  لتاأطر  الن�ضر  ودور  الدولية  والهيئات 

قاعدة  وتوفر  احلديثة،  البحثية  املو�ضوعات  جتاه  وتوجيهها  اجلهود 

بيانات رقمية خا�ضة مبوؤلفات تعليم اللغة العربية وبخا�ضة احلديثة منها؛ 

لت�ضهيل الو�ضول اإليها وال�ضتفادة منها، متجاوزين حدود املكان والزمان، 

حتى يت�ضنى للمقبلني على التاأليف والباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية 

الطالع على املو�ضوعات املتناولة، وتناول مو�ضوعات جديدة اأو معاجلتها 

من زوايا خمتلفة.

اأمل عبيد الطويرقي

باحثة دكتوراه يف املناهج وطرق تدري�ض اللغة العربية

جامعة اأم القرى

17 7الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �ضعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

الجامعة واالستثمار الرياضي

عندما ينتصر القلم

د. خليل اليحيا



وما  العربية  اللغويات  معهد  كان 

عام  اإن�شائه  منذ  خببرة  بيت  زال 

للعديد  1974م  املببوافببق  1394هب 
فيما  والعاملية  املحلية  اجلهات  من 

العربية  اللغة  وتعلم  تعليم  يخ�ص 

ال حمدود  بدعم  وذلببك  ثانية،  لغة 

من اإدارة جامعة امللك �شعود.

كببمببا كببانببت كببببوادره االأكببادميببيببة 

وتعليمية  بببحببثببيببة  فبباعببلببيببة  ذات 

اأقبببامبببت املببببوؤمتببببرات الببعبباملببيببة يف 

الببلببغببويببات الببتببطبببببيببقببيببة كببمببوؤمتببر 

»اجتاهات حديثة يف تعليم العربية 

على  جببوائببز  وحققت  ثانية«،  لغة 

كجائزة  الببعببربببي  الببوطببن  م�شتوى 

»�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد للغة 

الدكتور  االأ�شتاذ  حققها  العربية« 

حبب�ببشببن البب�ببشببمببراين مببديببر »مببركببز 

لتطبيق  اإطالقه  باملعهد عن  ل�شان« 

التفاعلية«. »العربية 

املعهد  اأكادمييي  من  وعمل عدد 

لغويني  وخمططني  كم�شت�شارين 

للعديد من اجلهات الرائدة كمركز 

الببببدويل خلدمة  عبببببداهلل  »املببلببك 

العربية  وتعليم  الببعببربببيببة«  الببلببغببة 

»معهد  يف  الع�شكريني  للمالحق 

لببوزارة  التابع  الع�شكري«  اللغات 

عدد  لتاأليف  ببباالإ�ببشببافببة  الببدفبباع، 

املحكمة  التعليمية  ال�شال�شل  من 

للغة  العاملي  اليوم  فعاليات  واإقامة 

العربية.

الببيببوم يببوؤكببد مببعببهببد الببلببغببويببات 

تقدمي  يف  الببريببادي  دوره  العربية 

فيما  الثقافة  لببوزارة  اال�شت�شارات 

العاملي  �شلمان  امللك  مبجمع  يتعلق 

با�شتقطابها  وذلببك  العربية،  للغة 

خلببببرات عببمببيببد املببعببهببد البب�ببشببابببق 

اجلديع  حممد  بببن  �شعد  الدكتور 

البببقبببحبببطببباين ووكبببلبببيبببه لببلبب�ببشببوؤون 

الببدكببتببور  واالأكببادميببيببة  التعليمية 

حممود بن عبداهلل املحمود، وذلك 

لكفاءتهما العلمية واالإدارية.

وا�شحة  ب�شمة  لهما  كببان  لقد 

عبببلبببى اإجنببببببببازات املبببعبببهبببد خبببالل 

الببببدورتببببني  يف  لببببه  اإدارتبببببهبببببمبببببا 

رئا�شة  عببر  تراكمت  املا�شيتني؛ 

لق�شم  القحطاين  الدكتور  االأ�شتاذ 

وم�شاركاته  التطبيقية  اللغويات 

للغة  الببيببونبب�ببشببكببو  احببتببفببالببيببات  يف 

عالية  واأبحاثه يف جمالت  العربية 

الببتبب�ببشببنببيببف. كببمببا كبببان لببالأ�ببشببتبباذ 

�شابقة  خبببرة  املببحببمببود  الببدكببتببور 

والببثببقببافببة،  الببلببغببة  ق�شم  بببرئببا�ببشببة 

امللك  مركز  يف  م�شت�شاًرا  والعمل 

اللغة  خلببدمببة  الببببدويل  عبببببببداهلل 

لتحرير  مببديببًرا  وعمله  الببعببربببيببة، 

جمببلببة الببتببخببطببيببط والبب�ببشببيببا�ببشببة 

اللغوية.

املعهد  اإدارة  ببببببداأت  اأن  ومبببا 

اجلبببببديبببببدة ببببرئبببا�بببشبببة عببمببيببدهببا 

�شالح  بن  ه�شام  الدكتور  املكلف 

اتفاقيات  وقببعببت  حببتببى  الببقببا�ببشببي 

مكتب  مبببع  جبببديبببدة  و�بببشبببراكبببات 

االأهبببداف  لتنفيذ  الببروؤيببة  حتقيق 

املتعلقة باخت�شا�ص املعهد واالإفادة 

مببن كبببوادره االأكببادميببيببة واالإداريبببة 

وتغطية التكاليف املادية من خالل 

هذه ال�شراكات. 

العربية  اللغويات  معهد  من�شوبو 

عروا عن اأمنيتهم للزميلني الدكتور 

القحطاين  �شعد بن حممد اجلديع 

والبببدكبببتبببور حمبببمبببود ببببن عبببببداهلل 

املحمود التوفيق وال�شداد يف مهمتهم 

اجلديدة يف وزارة الثقافة، ول�شعادة 

بن  ه�شام  الدكتور  املكلف  عميده 

�شالح القا�شي حتقيق ما يطمح له 

يف ا�شرتاتيجيته االإدارية اجلديدة.
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د. املحمود د. القحطاين

برويز: أتمنى رؤية نجوم من نيبال يشاركون في 
الدوري السعودي

العربية  اللغة  مبببببادئ  تعلم 

الثانوية  وبعد  نيبال،  بلده  يف 

جامعة  يف  بببالببدرا�ببشببة  الببتببحببق 

�شنة  مبببرور  ومبببجببرد  هببنببديببة، 

جببامببعببة  يف  البببقبببببببول  جبببببباءه 

مبعهد  فالتحق  �ببشببعببود،  املببلببك 

ثم  بببدايببًة،  العربية  الببلببغببويببات 

طالب  نببببه  والأ الببرتبببيببة،  بكلية 

تعهد  فببباإنبببه  وطبببمبببوح  جمببتببهببد 

درا�ببشببتببه  يف  بببالببتببفببوق  لنف�شه 

الدرا�شات  اإمكال  هدف  وو�شع 

واإحببدى  عينيه،  ن�شب  العليا 

قدم  كببرة  جنببوم  روؤيبببة  اأمنياته 

مببن بببلببده نببيبببببال يبب�ببشبباركببون يف 

ال�شعودي.. الدوري 

عن  حببدثببنببا  البببببدايببة  يف   -

جامعة  اإىل  ان�شمامك  ق�شة 

�شعود؟ امللك 

املرحلة  من  تخرجت  عندما 

اإكببمببال  فببكببرت يف  الببثببانببويببة، 

تببعببلببيببمببي اجلببامببعببي، وقببدمببت 

طببلبببببات الببتببحبباق لببلببعببديببد من 

اجلببامببعببات الببعبباملببيببة، وببببداأت 

اجلامعات  اإحببدى  يف  الدرا�شة 

ثم  ومببن  �شنة  ودر�ببشببت  بالهند 

جببباءت املببوافببقببة عببلببى قبببببويل 

وطلبوا  �شعود،  امللك  بجامعة 

من  وبتوفيق  االأوراق،  اإر�ببشببال 

اإجبببراءاتبببي خببالل  اأكببمببلببت  اهلل 

اأ�بببشبببببببوعبببني وتبببوا�بببشبببلبببت مببع 

بذلك.  املعنية  اجلهات 

- هل �شبق لك زيارة اململكة 

ال�شعودية؟ العربية 

مل  باجلامعة  االلتحاق  قبل 

العربية  اململكة  زيارة  يل  ي�شبق 

للغة  وبببالببنبب�ببشبببببة  البب�ببشببعببوديببة، 

تعلم  يل  �ببشبببببق  فببقببد  الببعببربببيببة 

من  وجمموعة  مبادئها  بع�ص 

يف  تعلمها  اأكملت  ثم  الكلمات، 

التابع  العربية  اللغويات  معهد 

�شعود. امللك  جلامعة 

تبببعبببرف عببن  كببنببت  مببببباذا   -

قبل  ال�شعودية  العربية  اململكة 

اإليها؟ قدومك 

املببمببلببكببة  اإىل  قبببدومبببي  قبببببل 

اأعرف  كنت  ال�شعودية  العربية 

الر�شول  مدينة  فيها  باأن  عنها 

اهلل  �شلى  عبببببداهلل  بببن  حممد 

الوحي  نزل  وفيها  و�شلم،  عليه 

وت�شم  املببكببرمببة،  مبببكببة  عببلببيببه 

احلببرمببني البب�ببشببريببفببني، وقببراأنببا 

زيارة  واأمتنى  الكثري،  ذلك  عن 

كما  االإ�شالمية  املببواقببع  بع�ص 

واملببديببنببة  املببكببرمببة  مببكببة  زرت 

اأحد عدة مرات. املنورة وجبل 

امللك  جببامببعببة  عببن  ومببباذا   -

عنها؟  تعرف  كنت  ماذا  �شعود 

ال �شك اأن جامعة امللك �شعود 

كبرية  عبباملببيببة  �ببشببهببرة  اكببتبب�ببشببب 

اأو  العربي  امل�شتوى  على  لي�ص 

على  ببببل  وحبب�ببشببب،  اخلببلببيببجببي 

والببعبباملببي،  االإقببلببيببمببي  امل�شتوى 

اجلامعات  اأعرق  من  باعتبارها 

وحببقببقببت مببراكببز مببتببقببدمببة يف 

وحل�شن  العاملية،  الت�شنيفات 

نبببهبببا متببنببح الببفببر�ببص  حببظببنببا اأ

بها. لاللتحاق  للوافدين 

العربية؟ اللغة  تعلمت  اأين   -

تببعببلببمببت الببلببغببة الببعببربببيببة يف 

الهند  ببنار�ص  ال�شلفية  جامعة 

معهد  يف  هنا  تعلمها  واأكملت 

العربية. اللغويات 

يف  طبببمبببوحبببك  هبببببو  مبببببا   -

؟ مل�شتقبل ا

الدرا�شات  اإكببمببال  طموحي 

الببعببلببيببا وااللبببتبببحببباق بببالبب�ببشببلببك 

الببتببعببلببيببمببي واالأكبببببادميبببببي يف  

بالنيبال. االإ�شالمية  اجلامعة 

- وماذا عن هواياتك؟

لببدي الببعببديببد مببن الببهببوايببات 

اأببببرزهبببا البببقبببراءة والبب�ببشببببباحببة 

وممبببببار�بببببشبببببة كبببببببرة الببببقببببدم 

وم�شاهدتها.

الببببببدوري  تبببتببباببببع  وهبببببل   -

ال�شعودي؟

ال�شعودي  الدوري  اأتابع  نعم، 

م�شتواه  اأن  واأرى  تاأكيد،  بكل 

روؤيببة  واأمتببنببى  ومتميز،  متقدم 

يف  ي�شاركون  نيبال  مببن  جنببوم 

زرت  وقببد  ال�شعودي،  الببدوري 

مببلببعببب اجلببامببعببة عبببدة مبببرات 

وراأيت  مباريات  عدة  مل�شاهدة 

جميلة. معمارية  حتفة  امللعب 

�ببشببلببمببان  املبببلبببك  مببكببتبببببة   -

لك؟ تعني  ماذا  املركزية 

�شلمان  املببلببك  مببكببتبببببة  تببعببد 

عاملية  جامعية  مكتبة  املركزية 

لببه،  مثيل  ال  علمياً  و�ببشببرحبباً 

زاخببرة  اأدوار  �شتة  مببن  تتكون 

وعببامببرة  ببباملبب�ببشببادر واملببراجببع 

تقت�شر  وال  املعلومات،  واأوعية 

ت�شمل  بل  العربية  اللغة  على 

عاملية. لغات 

بلدك  اإىل  عببودتببك  عببنببد   -

بلدك؟ الأبناء  تقول  ماذا 

�ببشبباأخببرهببم عبببن املبب�ببشببتببوى 

للمملكة  واملبببتبببطبببور  املببتببقببدم 

عام  ب�شكل  ال�شعودية  العربية 

امللك  وجامعة  الريا�ص  وملدينة 

واأحدثهم  خا�ص،  ب�شكل  �شعود 

ال�شعودي  ال�شعب  عببادات  عن 

العريقة. وتقاليده  احلميدة 

اال�سم: برويز عامل مو

الكلية: الرتبية 

الق�سم: ال�سيا�سات الرتبوية 

اجلن�سية: نيبايل 

امل�ستوى: الرابع

ني »القحطاين« و»املحمود« ا�ستعانت بخربات الأكادمييَّ

وزارة الثقافة تؤكد الدور الريادي لمعهد 
اللغويات العربية
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د. الحربي: الخطة المحدثة تقوم على 6 مرتكزات أهمها البحث العلمي واإليرادات وكفاءة اإلنفاق

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

في ورشة عمل برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

الجامعة تستطلع آراء منسوبيها تجاه 
»KSU2030« تطوير الخطة االستراتيجية

للتخطيط  برعاية وكيل اجلامعة 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

التطوير  ع��م��ادة  نظمت  م�سملي، 

افرتا�سية  عمل  ور���س��ة  واجل����ودة 

اجلامعة  من�سوبي  اآراء  ال�ستطالع 

جتاه حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية 

مب�ساركة   »KSU2030« للجامعة 

وا����س���ع���ة م����ن ع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات 

وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة ووك��الئ��ه��م 

وكالء  وممثلي  واجل���ودة،  للتطوير 

اجلامعة، وذلك يوم االثنني املا�سي 

ذل��ك  وي���اأت���ي  1442ه�،  رج���ب   3
تطوير  على  اجلامعة  �سمن حر�ص 

اال�سرتاتيجية  خطتها  وحت��دي��ث 

»KSU2030« مبا يتوافق مع روؤية 

اجلديد  والنظام   ،2030 اململكة 

متطلبات  مع  والتوافق  للجامعات، 

والتوجه  العمل،  �سوق  التغريات يف 

ال��ذات��ي��ة  االإي�������رادات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 

واال�ستثمار.

البداية

بداأت الور�سة بكلمة عميد عمادة 

مبارك  الدكتور  واجل��ودة  التطوير 

فيها  وج��ه  القحطاين،  ه��ادي  ب��ن 

ال�سكر اأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

م�سملي  حممد  ب��ن  على  ال��دك��ت��ور 

كما  الور�سة،  يف  امل�ساركني  جلميع 

رئي�ص  والتقدير ملعايل  ال�سكر  وجه 

اجلامعة ووكالء اجلامعة الهتمامهم 

اخلطة  وتطوير  لتحديث  ودعمهم 

م�سرياً  للجامعة؛  اال�سرتاتيجية 

اإىل اهتمام الدولة - وفقها اهلل - 

مو�سحاً  اال�سرتاتيجي،  بالتخطيط 

دليل  اأب��رز   2030 الدولة  روؤي��ة  اأن 

حتديث  اأهمية  وموؤكداً  ذلك،  على 

وت��ط��وي��ر اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

لتتنا�سب   »KSU2030« للجامعة 

وال���دور  اجل��دي��دة،  التوجهات  م��ع 

اجلامعات  به  تقوم  اأن  يجب  الذي 

جامعة  مقدمتها  ويف  ال�سعودية 

اأبجديات  اأن  ذاك��راً  �سعود،  امللك 

اأن  اال����س���رتات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

خططها  مبراجعة  املوؤ�س�سة  تقوم 

اال�سرتاتيجية يف ظل ما يحدث لها 

من متغريات �سواء كانت داخلية اأم 

خارجية، ومو�سحاً اأن هذه الور�سة 

ور���ص  م��ن  ال��ع��دي��د  يعقبها  ���س��وف 

ال�سلة،  ذات  واالجتماعات  العمل، 

الآراء جميع  اجلامعة  تقدير  موؤكداً 

من�سوبيها.

الو�ضع الراهن

عمادة  وكيل  اأو���س��ح  جانبه  من 

التطوير  ل�سوؤون  واجلودة  التطوير 

الدكتور با�سل الطعيمي اأن الهدف 

من اإقامة ور�سة العمل احلالية هو 

اجلامعة  من�سوبي  اآراء  ا�ستطالع 

م���ن اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة ع��م��داء 

ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة، 

ووك���الئ���ه���م ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، 

ومم��ث��ل��ي وك�����الء اجل��ام��ع��ة جت��اه 

حت��دي��ث اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

كما   »KSU2030« ل��ل��ج��ام��ع��ة 

للخطة  الراهن  الو�سع  ا�ستعر�ص 

حيث  من  للجامعة  اال�سرتاتيجية 

اال�سرتاتيجية،  واالأه��داف  الروؤية، 

اخلطة  حققتها  التي  واالإجن���ازات 

وهي:  الثالثة  امل��ح��اور  يف  خا�سة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة 

التحتية.

ثة خطة حمدَّ

وكيل  م�ساعدة  ا�ستعر�ست  كما 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

مرتكزات  احلربي  عبري  الدكتورة 

اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة 

تتكون  اأنها  ذكرت  حيث  للجامعة، 

مرتكز  ه��ي:  م��رت��ك��زات  �ستة  م��ن 

التعليم  مرتكز  العلمي،  البحث 

املجتمع،  خدمة  مرتكز  والتعلم، 

م��رت��ك��ز ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي، 

وتنوع  الذاتية  االإي����رادات  مرتكز 

التوازن  مرتكز  واأخرياً  اال�ستثمار، 

املايل وكفاءة االإنفاق.

واأو���س��ح��ت ال��دك��ت��ورة احل��رب��ي 

ل��ل��ت��وج��ه  ن���ظ���راً  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأن 

اإىل  للتحول  للجامعة  امل�ستقبلي 

رب��ح��ي��ة،  غ��ري  م�ستقلة  م��وؤ���س�����س��ة 

عبري  ال��دك��ت��ورة  ا�ستعر�ست  كما 

اال�سرتاتيجية  االأه���داف  احلربي 

واالأه���داف  مرتكز  لكل  املقرتحة 

مو�سحة  ه��دف،  لكل  التف�سيلية 

االأه���داف  بهذه  االهتمام  اأ�سباب 

وك��ي��ف ت��دع��م م��رت��ك��زات اخل��ط��ة 

املحدثة. اال�سرتاتيجية 

3 خيارات
با�ستطالع  العمل  ور�سة  اختتمت 

م��رت��ك��زات  ح���ول  امل�����س��ارك��ني  اآراء 

اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة، 

االأهداف  عن  اآرائهم  ا�ستطالع  ثم 

مرتكز  كل  تتبع  التي  اال�سرتاتيجية 

اأه��داف  ثمانية  عددها  بلغ  والتي 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وق����د اأت�����اح ه��ذا 

اال���س��ت��ط��الع ث��الث��ة خ��ي��ارات ه��ي: 

تثبيت الهدف، اأو اإلغاوؤه، اأو تعديله؛ 

حيث متت اإتاحة الفر�سة للراغبني 

اق���رتاح  ال��ت��ع��دي��ل يف  اإج������راء  يف 

وجهة  من  يرونها  التي  التعديالت 

نظرهم، كما اأتاحت الور�سة الربيد 

SP2020@KSU.« االإل��ك��رتوين 

تعديالت  اأي��ة  الإر���س��ال   »edu.sa

ي��رغ��ب  اإ���س��اف��ي��ة  م��ق��رتح��ات  اأو 

امل�ساركون يف الور�سة يف ذكرها.

مناق�ضات عامة

عن  االإج��اب��ة  ال��ور���س��ة  ت�سمنت 

تقدم  التي  اال�ستف�سارات  من  عدد 

بها اأ�سحاب ال�سعادة امل�ساركون يف 

من  العديد  ت�سمنت  كما  الور�سة، 

اأهمية  على  ركزت  التي  املناق�سات 

وعملها  اجلامعة،  حر�ص  ا�ستمرار 

امل�ستمر لدعم روؤية اململكة 2030، 

وبذل اأق�سى جهد ممكن مبا يدعم 

الريادة  بلوغ  على  اجلامعة  حر�ص 

والتميز.

تقدير واهتمام

وق����د ����س���رح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

علي  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

الور�سة  اأن هذه  بن حممد م�سملي 

اجلامعة  اه��ت��م��ام  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 

من�سوبي  جميع  الآراء  وتقديرها 

واأه��داف  مرتكزات  واأن  اجلامعة، 

اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��دث��ة 

على  ع��ر���س��ه��ا  ق���د مت  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

اجلامعة  رئ��ي�����ص  امل��ع��ايل  ���س��اح��ب 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ 

ال�سعادة وكالء اجلامعة،  واأ�سحاب 

احلر�ص  كل  حري�سة  اجلامعة  واأن 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها  ت��ف��ي  اأن 

من�سوبي  جميع  بتطلعات  املحدثة 

اجلامعة، والتوجهات اال�سرتاتيجية 

وروؤي����ة   - اهلل  وف��ق��ه��ا   - ل��ل��دول��ة 

�سعادته  وجه  كما   ،2030 اململكة 

ال�����س��ك��ر اجل���زي���ل مل���ع���ايل رئ��ي�����ص 

من�سوبي  وكافة  ووكالئها  اجلامعة 

اجلامعة لتعاونهم امل�ستمر مع وكالة 

مما  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

احلراك  لدعم  الوكالة  جهود  يعزز 

مبا  باجلامعة،  امل�ستمر  التطويري 

يف  دورها  وتعزيز  ا�ستمرار  ي�سمن 

دعم روؤية اململكة 2030 وتوجهاتها 

امل�ستقبلية.

د. مسملي: حريصون على أن تفي الخطة المحدثة 
بتطلعات الجامعة وتوجهات الدولة ورؤية 2030

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

د. امل�ضملي
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»سيماغلوتيد«: نتائج »واعدة« في المعركة ضد الُسمنة
حديثة،  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 

»كبح«  يف  ي�ستخدم  طبيا  عقارا  اأن 

ال�سهية، اأظهر نتائج م�سجعة للغاية 

يف مكافحة البدانة، بعد اأن اأظهرت 

وزن  تخفي�ض  على  قدرته  اأب��ح��اث 

اجل�سم بن�سبة ت�سل اإىل 20 يف املئة. 

اأج��راه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وتو�سلت 

اجلامعية،  لندن  كلية  يف  باحثون 

ومت����ح����ورت ح�����ول ت����اأث����ر ع��ق��ار 

»�سيماغلوتيد« على ال�سمنة، اإىل اأن 

اأكرث من 35 يف املئة من الأ�سخا�ض 

الذين تناولوا الدواء، فقدوا اأكرث من 

ويوؤثر  اجل�سم.  وزن  اإجمايل  خم�ض 

مركز  على  »�سيماغلوتيد«  ع��ق��ار 

ال��ذي  الأم���ر  ال��دم��اغ،  يف  ال�سهية 

باجلوع،  ال�سعور  تخفيف  اإىل  يوؤدي 

احل���راري���ة،  ال�����س��ع��رات  وتخفي�ض 

نيوز«  »�سكاي  �سبكة  ذكرت  ح�سبما 

التجربة  يف  و���س��ارك  الربيطانية. 

اجلامعية  لندن  كلية  اأجرتها  التي 

زي��ادة  يعانون  ممن  �سخ�سا   1961
كان  حيث  ال�سمنة،  اأو  ال���وزن  يف 

متو�سط اأوزانهم 105 كيلوغرامات، 

من 16 دولة باآ�سيا واأوروبا واأمركا 

ال�سمالية واجلنوبية.

وعلّقت املوؤلفة الرئي�سية للدرا�سة 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جملة  ن�����س��رت  ال��ت��ي 

»نيواإنغالند جورنال فور ميدي�سن«، 

الربوفي�سورة را�سيل باترهام، قائلة: 

تقدما  الدرا�سة  ه��ذه  نتائج  »متثل 

الأ�سخا�ض  كبرا يف حت�سني �سحة 

امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��م��ن��ة، وذل����ك دون 

اللجوء اإىل العمليات اجلراحية«.

واأ�سافت را�سيل قائلة: »مل يتمكن 

التي  للنتائج  الو�سول  من  دواء  اأي 

�سيكون  �سيماغلوتيد.  عقار  حققها 

اإليها تداعيات  للنتائج التي تو�سلنا 

اإيجابية يف املعركة �سد ال�سمنة«.

التي  الإيجابية  النتائج  ويف �سوء 

مت  »�سيماغلوتيد«،  ع��ق��ار  حققها 

من  موافقة  على  للح�سول  التقدم 

واإدارة  ل��الأدوي��ة  الأوروب��ي��ة  الوكالة 

الغذاء والدواء الأمركية، ل�ستخدام 

الدواء ر�سميا يف عالج ال�سمنة.

لقاح كورونا آمن للحوامل وال يسبب عيوبًا خلقية

علماء جينات يكشفون »الحيلة الخبيثة« لكورونا المتحور

 CHI م��ب��ادرة  اأط��ب��اء من  ك�سف 

كريتون  وجامعة  اخلرية  ال�سحية 

الأمركية عن نتائج اأحدث الأبحاث 

ت�ستطيع  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ئ��ات  املتعلقة 

لقاحات  على  اآمن  ب�سكل  احل�سول 

املُ�ستجد،  كورونا  لفرو�ض  م�سادة 

 NBC وف���ق���ا مل���ا ن�����س��ره م���وق���ع

.Nebraska
قبل واأثناء وبعد احلمل

ال��ن��ت��ائ��ج،  اإىل  الأط���ب���اء  اأ����س���ار 

اأجرتها  اأبحاث  اإليها  تو�سلت  التي 

اأمرا�ض  لأط��ب��اء  الأمركية  الكلية 

الن�ساء والولدة، وهي جمعية مهنية 

التوليد  يف  املتخ�س�سني  لالأطباء 

واأمرا�ض الن�ساء يف الوليات املتحدة 

تن�ض  والتي   ،1951 عام  وتاأ�س�ست 

للحوامل  اآمن متاًما  اللقاح  اأن  على 

وبعد  الإجن�����اب،  ت��ع��ت��زم��ن  م��ن  اأو 

احلمل مبا�سرة.

متخ�س�ض  وطبيب  الباحث  وقال 

روب��ن  دك��ت��ور  الن�سائية  الأورام  يف 

ال�سار  »اخل��رب  اإن  اآي��زن��ر:  فاريا�ض 

لأمرا�ض  الأمركية  الكلية  اأن  هو 

الن�ساء والتوليد جنًبا اإىل جنب مع 

العديد من املوؤ�س�سات الأخرى تتفق 

اآمن  اللقاح  باأن  وتو�سي  تام  ب�سكل 

متاًما  ومثايل  احلمل  اأث��ن��اء  متاًما 

ملن يحاولن احلمل واآمن متاًما بعد 

الإجناب مبا�سرة«.

ل عقم ول عيوب خلقية

كانت  اأن��ه  اآي��زن��ر  دكتور  واأو���س��ح 

كان  اإذا  م��ا  ب�ساأن  خم��اوف  هناك 

اأن  ميكن  اأو  العقم  ي�سبب  اللقاح 

ي�سبب اأي نوع من العيوب اخللقية، 

ولكن اأكد الباحثون اأن كاًل من لقاح 

»موديرنا« ولقاح »فايزر« ل يدخالن 

نواة اخللية، مما يعني اأنه ل يحدث 

اأي تغرات جينية.

جمرد  »اإنها  اآيزنر:  دكتور  وق��ال 

اجلينية  املعلومات  من  �سغر  جزء 

اإعطاوؤه«،  باللقاح الذي يتم  املتعلقة 

على  ي�ستمل  ل  اللقاح  اأن  �سارًحا 

اأو  ح��ي  �سار�ض-كوف2-  ف��رو���ض 

ن�سط اأو حتى م�ستًقا من الفرو�ض 

باأي �سكل من الأ�سكال. ول يوجد اأي 

ا�ستخدام لأي �سيء ميكن اأن يت�سبب 

يف رد فعل اأو تعزيز الفعالية«.

نف�ض الآثار اجلانبية

املحتملة،  اجلانبية  الآث��ار  وحول 

قال دكتور اآيزنر اإنها الآثار اجلانبية 

اأي  لها  يتعر�ض  رمبا  التي  نف�سها، 

�سخ�ض اآخر يح�سل على اللقاح، مبا 

ي�سمل التهاب الذراع اأو بع�ض التعب 

اإن  قائاًل  واأردف  التالية.  الأي��ام  يف 

الأم املر�سعة ميكنها احل�سول على 

اأن  مو�سًحا  ت��ام،  اأم���ان  يف  اللقاح 

هناك قدرا �سئيال من املناعة تنتقل 

اإىل الطفل.

مراجعة الطبيب املعالج

واأ�سار دكتور اآيزنر اإىل اأن »هناك 

مناعة �سلبية حتدث بني الأم والطفل 

ل�سل�سلة كاملة من الأمرا�ض،« موؤكًدا 

احل�سول  لالأمهات  الآم��ن  من  اأن��ه 

على اللقاح يف اأي وقت قبل احلمل 

ي�سبح  عندما  ب��ع��ده  اأو  اأث��ن��اءه  اأو 

متاًحا لهن.

حماية  اأن  اإىل  اآيزنر  دكتور  ونوه 

الأم��ه��ات م��ن ال��ف��رو���ض اأم���ر مهم 

الأم  ت��راج��ع  ب���اأن  نا�سًحا  للغاية، 

لديها مزيد  كان  اإذا  املعالج  طبيبها 

احل�سول  ب�ساأن  ال�ستف�سارات  من 

على اللقاح.

اأو�سك العامل على اأن يتنف�ض ال�سعداء، نهاية  اإن  ما 

اأكرث من لقاح �سد فرو�ض كورونا  2020، عقب طرح 
ر�سد  ع��ن  ���س��ارة«  غ��ر  »اأن��ب��اء  ت��وال��ت  امل�ستجد، حتى 

�ساللت جديدة من العدوى، و�سط خماوف من اأن تكون 

اأ�سد انتقال وفتكا، اأو اأن اللقاحات التي جرى تطويرها 

لن تظل ناجعة يف الوقاية.

كورونا  ف��رو���ض  �سهدها  التي  الطفرات  ه��ذه  لكن 

العلماء،  اإىل  بالن�سبة  مفاجئا،  اأم��ًرا  تكن  مل  امل�ستجد 

فوا�سلوا  ي�ستكينوا  مل  الباحثني  لكن  مرتقبا،  كانت  بل 

م�ساعيهم لفهم الفرو�ض على نحو اأف�سل وكيف تتواىل 

هذه الطفرات.

وخالل الأ�سابيع املا�سية، جرى التحذير من �ساللت 

لكنها قد جتعل  للغاية،  فرو�ض حتمل طفرات �سغرة 

عقارب  اإع���ادة  يعني  ما  وه��و  جناعة،  اأق��ل  اللقاحات 

بلدان  تتطلع  بينما  ال�سيء،  لبع�ض  ال��وراء  اإىل  ال�ساعة 

العامل اإىل انفراج قريب، لأجل اإعادة اإنعا�ض القت�ساد 

واإعادة احلياة اإىل طبيعتها ال�سابقة، قدر الإمكان.

لكن هذه التغيرات اجلينية التي حت�سل يف الفرو�ض 

اأمٌر  ثمة  بل  العلماء،  خ�سية  تثر  التي  الوحيدة  لي�ست 

يتكاثر  عندما  حتديدا  ويح�سل  خطورة،  يقل  ل  اآخ��ر 

ويقوم باإنتاج ن�سخ من نف�سه.

فاإن  الأمركية،  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  وبح�سب 

اإىل  ملحوظ  ب�سكل  مي��ي��ُل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ض 

خلط اأجزاء كثرة وهائلة مما يعرف بال�سريط الوراثي 

»اجلينوم« عندما يقوم بن�سخ نف�سه.

ن�سخ  عملية  ت�سهد  ال�سغرة،  الطفرات  حالة  ويف 

قد  ما  غ��رار  على  ب�سيطة،  اأخطاء  لنف�سه،  الفرو�ض 

يح�سل عندما تنقل ن�سا من هنا اإىل هناك، فتقع بع�ض 

اأخرى  ظاهرة  ثمة  لكن  ما،  جملة  اللغوية يف  الأخطاء 

اأ�سد تعقيدا.

ن�سخ  عملية  يف  تعقيدا  الأ���س��د  ال��ظ��اه��رة  وه���ذه 

مبثابة  وهي  الربط«،  ب�»اإعادة  تعرف  لنف�سه  الفرو�ض 

خطاأ كبر يف عملية »الن�سخ والل�سق«، وي�سبه الباحثون 

الن�سف  تام يف  تغير  اإح��داث  ي�سبه  التحول، مبا  هذا 

الثاين من اجلملة.

اأن  للفرو�ض  تتيح  الظاهرة  هذه  اإن  باحثون  ويقول 

مفيدا  يكون  قد  الأمر  لكن هذا  ب�سكل خطر،  يتحول 

اأي�سا للعلم، مع مرور الوقت، من خالل امل�ساعدة على 

تطوير اأدوية تكبح العدوى وتكبح م�ساراتها يف اجل�سم.

التطورية  اجلينات  علم  يف  والأ�ستاذ  الباحث  ويرى 

هذه  ح�سول  اأن  اإيلدي،  نيلز  الأمركية،  يوتا  بجامعة 

الظاهرة اأي »اإعادة الربط« اأمر حم�سوم، بالن�سبة اإليه، 

ولي�ض حمل جدل على الإطالق.

ونبه الأكادميي الأمركي اإىل عدم اإيالء اهتمام كاف 

لهذه الظاهرة، علما باأنها قد على �سلة بالنقا�ض الذي 

يجري اليوم حول خطورة الطفرات اجلديدة.

ب�سكل  النا�ض  عنها  �سمع  التي  الطفرات  حالة  ويف 

كبر، مثل �ساللة » B.1.351« التي جرى ر�سدها اأول 

واحد  حرف  يف  تغير  ح�سل  اإفريقيا،  جنوب  يف  مرة 

يعرف  م��ا  اأو  طويلة  جينية  متوالية  اأ���س��ل  م��ن  فقط 

باحلم�ض النووي الريبوزي.

وح�سل هذا اخلطاأ املحدود لأن الفرو�ض لديه نظام 

الأم��ر  يتعلق  عندما  الأخ��ط��اء  تعقب  يف  وق��وي  �سارم 

وهذه  الريبوزي،  النووي  احلم�ض  �سيفرة  يف  بالتدقيق 

الطفرات ل حت�سل ب�سكل كبر.

ولتبني ما يح�سل، قام باحثون من املركز الطبي يف 

ح�سول  كيفية  بدرا�سة  الأمركية،  فاندبرلت  جامعة 

التكاثر يف ثالثة من الفرو�سات التي تنتمي اإىل عائلة 

كورونا، ومن بينها فرو�ض »�سار�ض كوف 2« الذي ي�سبب 

مر�ض »كوفيد 19«.

وك�سفت النتائج عن ح�سول تغيرات كثرة، وهو ما 

ويف  للج�سم،  اإي��ذاًء  اأكرث  �ساللت  ظهور  احتمال  يعزز 

ال�ساللة التي ظهرت بربيطانيا، مثال، لحظ الباحثون 

وجود نحو ع�سر طفرات ظهرت ب�سكل مفاجئ.

واإزاء هذه الطفرات املتالحقة، ت�ساءل باحثون حول 

ب�ساللتني  الإن�سان  ي�ساب  اأن  املمكن  من  ك��ان  اإذا  ما 

لكنه  نادر  اأنه  يرجُح  اأمٌر  وهو  نف�سه،  الوقت  اثنتني يف 

قابٌل للحدوث، بح�سب باحثة بريطانية.

ثلثا البشر يتحدثون أثناء نومهم 
ال�سلوك غر  اأو  الأرق  من  �سائعاً  نوعاً  النوم  اأثناء  التحدث  يُعد 

الطبيعي، وت�سر بيانات نقلها موقع كليفالند كلينك اإىل اأن اثنني من 

كل ثالثة اأ�سخا�ض، يتحدثون اأثناء نومهم يف مرحلة ما من حياتهم، 

مبا يعادل ثلثي الب�سر، وهذا �سائع ب�سكل خا�ض يف مرحلة الطفولة.

وتعليقاً على ذلك، تقول الخت�سا�سية مي�سيل دريروب: »التحدث 

اأثناء النوم، عادة ما يكون غر �سار، ولكن يف بع�ض الأحيان ميكن 

اأن يكون عالمة على ا�سطراب نوم اأو حالة �سحية اأكرث خطورة«.

وت�سيف: »هناك بع�ض الأدلة على اأنه يف بع�ض الأحيان، قد يكون 

احلال  هو  لي�ض  هذا  ولكن  بالأحالم،  مرتبطاً  النوم  اأثناء  احلديث 

تتعطل  عندما  الأرج��ح  على  النوم  اأثناء  التحدث  يتم  فقد  دائماً، 

اأمناط النوم اأو تنزعج«.

كالتوتر على  النوم  يعطل  باأنه  اأي عامل معروف  اأن  يعني  وهذا 

اأثناء  التحدث  يف  م�ساهماً  عاماًل  يكون  اأن  ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل 

ل  النوم  اأثناء  احلديث  ح��الت  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  النوم. 

ترتبط مب�سكالت �سحية خطرة اأخرى، فاإنها من املمكن اأن ترتبط 

حركة  نوم  ا�سطراب  اأو  النوم،  اأثناء  التنف�ض  توقف  مثل  مب�ساكل، 

العني ال�سريعة، وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.



 »microSD« ب��ط��اق��ات  تعترب 

الداخلية  ال�سعة  لزيادة  عملًيا  حًل 

ل��ل��ت��خ��زي��ن يف ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، 

من  وغريها  اللوحية،  واحلوا�سيب 

الأجهزة املحمولة، وهناك الكثري من 

املتاجر، ومواقع التجارة الإلكرتونية 

 »microSD« بطاقات  تقدم  التي 

وباأ�سعار  عالية  تخزينية  ب�سعات 

بع�ض  ت�سري  ولكن  للغاية،  رخي�سة 

العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  التقارير 

واإنها  مزيفة،  البطاقات  ه��ذه  م��ن 

تعمل يف جهازك ولكنها تقدم �سعة 

تخزينية اأقل.

كيفية  على  �سنتعرف  يلي  فيما 

 »microSD« ب��ط��اق��ة  اك��ت�����س��اف 

املزيفة، وجتنب التعر�ض للخداع:

على  �سريعة  بجولة  قمت  اإذا 

على  الإل��ك��رتون��ي��ة  التجارة  م��واق��ع 

من  الكثري  �ستجد  ف��اإن��ك  ال��وي��ب، 

ذات   »microSD« ب���ط���اق���ات 

للبيع  معرو�سة  الكبرية  ال�سعات 

يف  ول��ك��ن  للغاية،  مغرية  باأ�سعار 

العظمى  الغالبية  فاإن  نف�سه  الوقت 

فهي  مزيفة،  البطاقات  ه��ذه  م��ن 

تُظهر  ول��ك��ن��ه��ا  ه��ات��ف��ك  يف  ت��ع��م��ل 

فكيف  مزيفة متاًما،  تخزينية  �سعة 

مي��ك��ن��ك جت��ن��ب ����س���راء م��ث��ل ه��ذه 

البطاقات اأو التحقق من اأن ال�سعة 

التي تقدمها حقيقية؟

 »microSD« اإن اكت�ساف بطاقة

املزيفة اأو ذات ال�سعة الوهمية لي�ض 

فامل�سنعون  دائ��ًم��ا،  ال�سهل  ب��الأم��ر 

وهذا  الت�ساميم،  ن�سخ  يف  بارعون 

يجب  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء  لي�ض 

املكتوبة  فال�سعات  ب�ساأنه،  تقلق  اأن 

تكون  ما  غالًبا  البطاقات  ه��ذه  يف 

وهمية.

بتعديل  امل��ح��ت��ال��ون  ي��ق��وم  ح��ي��ث 

 »microSD« بطاقة  حتكم  وحدة 

ثم  وم���ن  ال��ب��ط��اق��ة،  �سعة  ل��ت��زوي��ر 

يف  البطاقة  ب��اإدخ��ال  تقوم  عندما 

اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ف��اإن��ه��ا تظهر  ه��ات��ف��ك، 

 512 ب�سعة   »microSD« بطاقة 

تبداأ  اأن  مبجرد  ولكن  غيغابايت، 

اأن��ه  �ستجد  املحتويات  تخزين  يف 

لبياناتك،  كافية  م�ساحة  توجد  ل 

البيانات  ف��وق  البيانات  تُكتب  اأو 

املوجودة �سابًقا، ويف بع�ض الأحيان 

ب�سكل  للتلف  البطاقة  تتعر�ض  قد 

مفاجئ.

لذا قبل اتخاذ قرار �سراء بطاقة 

مواقع  اإح���دى  م��ن   »microSD«

التجارة الإلكرتونية، ميكنك التوقف 

التجارية  العلمة  عن  للبحث  قليًل 

ت�سنعها،  التي  ال�سركة  اأو  للبطاقة 

ل  ال�سينية  ه��واوي  مثل:  ف�سركات 

ت�سنع بطاقات »microSD« لبيعها 

ت�سنع  فهي  مبا�سرة،  للم�ستهلكني 

بطاقات من نوع »Nano« م�سممة 

غري،  ل  فقط  هواتفها  مل�ستخدمي 

اإىل ذلك، هناك �سركات  بالإ�سافة 

ت�سنع بطاقات »microSD« ولكن 

ما  نوًعا  �سغرية  تخزينية  ب�سعات 

.»Verbatim« مثل �سركة

بطاقة  من  التحقق  ميكنك  كيف 

»microSD« املزيفة؟

بالفعل  ا���س��رتي��ت  ق��د  كنت  اإذا 

من  �سابًقا   »microSD« بطاقة 

اأو  الإلكرتونية  للتجارة  موقع  اأي 

اأو  منطقتك،  يف  حملي  ب��ائ��ع  م��ن 

فهناك  جديدة،  بطاقة  �سراء  تقرر 

لك  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  الأدوات  ب��ع�����ض 

لتحديد  الفحو�سات  بع�ض  اإج��راء 

للبطاقة من خلل  ال�سعة احلقيقة 

احل��ا���س��وب ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

هاتفك، ومنها:

 :FakeFlashTest اأداة   -  1
 FakeFlashTest اأداة  لك  تتيح 

اإجراء اختبارين للتحقق ب�سرعة من 

كون بطاقة »microSD« مزيفة اأم 

 Quick يُ�سمى  الأول  الختبار  ل، 

الأداة  ت��ق��وم  ح��ي��ث   Size Test
بايت   512 مب�ساحة  ملفات  بنقل 

البطاقة  عرب  ع�سوائية  مقاطع  يف 

من جهازك ثم قراءتها، واإذا ف�سلت 

عملية الكتابة والقراءة، يتم عر�سها 

اإجراء  تف�سل  كنت  اإذا  ال�سجل.  يف 

الثاين  الختبار  ف��اإن  اأق��وى،  حتليل 

Test Empty Space يقوم بنقل 
امللفات على كل امل�ساحة املتوفرة يف 

البطاقة، ثم قراءتها مرة اأخرى، ثم 

يقارن الفرق.

 :ChipGenius اأداة   2-

عن   ChipGenius اأداة  تختلف 

ب��دلً  اإن��ه��ا  حيث  ال�سابقة،  الأداة 

اإىل  جهازك  من  البيانات  نقل  من 

تقوم  اأخرى،  وقراءتها مرة  البطاقة 

بقراءة املعلومات مبا�سرة من ذاكرة 

ال��ب��ط��اق��ة، وبذلك  ال��ف��ل���ض داخ���ل 

تعترب اأداة ChipGenius اإىل حد 

كبري اخليار الأ�سرع على الإطلق. 

بعد ت�سغيل اأداة ChipGeniu قم 

اإىل  ت�سل  حتى  للأ�سفل  بالتمرير 

املعلومات التف�سيلية، يف مكان ما من 

املعلومات �ستجد ال�سعة الإجمالية = 

ال�سعة  كانت  اأًي��ا  اأو  غيغابايت،   16
احلقيقية لبطاقة microSD التي 

ا�سرتيتها.

كيف يمكنك اكتشاف بطاقة »microSD« المزيفة!

اأف��������ادت م�������س���ادر م����ن داخ����ل 

يبحث  رمبا  املوقع  اأن  تويرت  �سركة 

ع���ن ط���رق ت��ت��ي��ح ل��ل�����س��رك��ة ت��ق��دمي 

ا�سرتاكات مدفوعة، ميكن اأن ت�سمل 

ديك«  »تويت  اإىل  للو�سول  ر�سوما 

.TweetDeck
و»تويت ديك« هو بديل �سائع ملوقع 

الهاتف  وتطبيق  الرئي�سي  »تويرت« 

للم�ستخدمني  وي�سمح  امل��ح��م��ول، 

باإدارة ح�سابات متعددة بكفاءة اأكرب 

وتنظيم تويرت نف�سه يف �سل�سلة من 

الأخبار املتتابعة كي ت�سبح اأ�سهل يف 

القراءة.

فريق  اإن  يقال  ذل��ك،  جانب  اإىل 

اأفكاراً  ي�ستك�سف  بال�سركة  العمل 

اأخرى، مبا يف ذلك فر�ض ر�سوم على 

ميزات جديدة، مثل زر »الرتاجع عن 

املزيد  اأو   ،undo send الإر�سال« 

ال�سفحة  تخ�سي�ض  خ��ي��ارات  م��ن 

ال�سخ�سية. كذلك فاإن هناك فكرة 

مثل »تقدمي البق�سي�ض« tipping ل� 

للم�ستخدمني  ميكن  حيث  »تويرت«، 

دفع ر�سوم للح�سابات مقابل حمتوى 

�سخ�سي.

ي�ستك�سف  ت��وي��رت  اأن  ويُ��ع��ت��ق��د 

لتقليل  كطريقة  الأف��ك��ار  ه��ذه  ك��ل 

اعتماده على الإعلنات، التي توفر 

حالياً غالبية اإيرادات ال�سركة، حيث 

ال�سركات  اأن  »بلومبريغ«  لحظت 

»في�سبوك«  من  املناف�سة  الإعلنية 

النمو  يف  ت�ستمر  ���س��ات«  و»�سناب 

ال�سركة  واأن  »ت��وي��رت«،  م��ن  اأ���س��رع 

تنويع  اأج���ل  م��ن  ل�سغوط  تتعر�ض 

م�سادر الإيرادات، يف ظل اجلائحة 

كبار  م��ن  ال�سغط  ب��داف��ع  واأي�����س��اً 

امل�ستثمرين.

و�سيكون تقدمي �سل�سلة من مناذج 

»تويرت«  ل�  بالن�سبة  املتميز  الدفع 

معظم  لأن  ن��ظ��راً  ج��ري��ئ��ة،  خ��ط��وة 

�سركات و�سائل التوا�سل الجتماعي 

خدماتها  لتقدمي  الأول��وي��ة  تعطي 

من  ق���در  اأق�����س��ى  لتحقيق  جم��ان��اً 

النمو.

اإدارة  رئ��ي�����ض  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 

منتجات الإيرادات يف تويرت، برو�ض 

لتنويع  ال�سركة  خطط  اأن  ف��ال��ك، 

ال�سرتاكات،  ت�سمل  قد  اإيراداتها 

اخلطط  ه��ذه  اأن  على  ���س��ّدد  لكنه 

ال�ستك�سافات  مرحلة  يف  زال��ت  ل 

اأي  نتوقع  ل  م�سيفاً:  جداً،  املبكرة 

اإيرادات جمدية ميكن اأن تعزى اإىل 

هذه الفر�ض يف عام 2021.

برنامج  اأن  تقنية  تقارير  اأف���ادت 

»باركود �سكانر« ال�سهري الذي عر�سته 

�سركة غوغل عرب متجر »غوغل بلي« 

حتول  امل�ستخدمني،  مليني  وحمله 

اأجهزة  تهاجم  خبيثة  برجمية  اإىل 

امل�سرتكني. ونقلت امل�سادر عن باحثني 

اأ�سبح  امل��ذك��ور  التطبيق  اإن  قولهم 

دي�سمرب  �سهر  حت��دي��ث  بعد  ���س��ارا 

اأجهزة  على  ا�ستحوذ  حيث   ،2020
التعليمات  طريق  عن  امل�ستخدمني 

الربجمية ال�سارة.

وقالت التقارير اإن التطبيق و�سعت 

عليه الآن علمة بوا�سطة بائعي الأمان 

كما  �سار،  برنامج  اأن��ه  على  للتنبيه 

 Google متجر  من  غوغل  حذفته 

Play. اإل اأنه وعلى الرغم من ذلك، 
ل يزال هناك مليني الأجهزة املتاأثرة 

وتعر�ض اإعلنات غري مرغوب فيها 

بها  اخلا�سة  امل�ستخدمني  لقاعدة 

ب�سبب الربنامج.
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»تويتر« يدرس تقديم اشتراكات مدفوعة

تحذير من برنامج شهير يتحول لبرمجية خبيثة

ساعة يد ذكية بخصائص 
صحية من »فيسبوك«

ذكر موقع »ذي اإنفورمي�سن« لأخبار التكنولوجيا، نقًل عن م�سادر مطلعة 

موؤخراً اأن �سركة »في�سبوك« تطور حالًيا �ساعة يد ذكية تتيح للم�ستخدمني 

اإر�سال الر�سائل وت�سم خ�سائ�ض تتعلق بال�سحة واللياقة البدنية.

ال�ساعة  بيع  يف  للبدء  تخطط  »في�سبوك«  اإن  اإنفورمي�سن«  »ذي  وق��ال 

اجلديدة العام املقبل يف خطوة تدخل بها يف �سوق تهيمن عليها حالًيا �سركتا 

بال�سبكات  الذكية اجلديدة  »في�سبوك«  �ساعة  و�ستت�سل  و»ه��واوي«.  »اأبل« 

والت�سال  ر�سائل  اإر�سال  اإمكانية  مل�ستخدميها  �سيتيح  ما  وهو  اخللوية 

»في�سبوك«  ودخلت  البدنية.  واللياقة  ال�سحة  �سركات  اأجهزة  اأو  بخدمات 

جهاز  منها  منتجات  وطرحت  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  الأجهزة  اإنتاج  قطاع 

ترد  ومل  »بورتال«،  الفيديو  درد�سة  وجهاز  »اأوكيول�ض«  الفرتا�سي  الواقع 

»في�سبوك« حتى الآن على طلب للتعليق حول م�سروعها اجلديد.

تحديث تطبيق يوتيوب 
ألجهزة آيفون وآيباد

اآيفون  لأجهزة  يوتيوب  لتطبيق  للأخطاء  اإ�سلًحا  �سركة جوجل  قدمت 

منذ   iOS لنظام  رئي�سي من جوجل  لتطبيق  الأول  التحديث  وهو  واآيباد، 

�سهر دي�سمرب. و�سهد ثلثة من تطبيقات جوجل الأ�سغر حجًما اإ�سدارات 

اآيفون  لأجهزة  يوتيوب  بينما مت حتديث  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  جديدة يف 

واآيباد الآن.

7 دي�سمرب،  15.49.4 يف  الفيديو الأخري  اإ�سدار من�سة م�ساركة  وبعد 

يرى مالكو اأجهزة اآبل الآن الإ�سدار 15.49.6، اأي بعد اأكرث من �سهرين.

لإ�سدارات  �سبب عدم وجود حتديثات  باأن  تكهنات  وبالرغم من وجود 

iOS من جيميل وامل�ستندات والبحث وال�سور هو حماولة لتجنب ت�سميات 
اخل�سو�سية اجلديدة من اآبل، اإل اأن جوجل قد اأنكرت ذلك �سراحة.

ومت حتديث عائلة يوتيوب »املو�سيقى والتلفزيون وال�ستوديو« مبتطلبات 

باإ�سافة  بالتزامها  علًنا  جوجل  و�سرحت  ف��رباي��ر،  �سهر  اأوائ���ل  يف  اآب��ل 

الت�سنيفات. وياأتي حتديث يوتيوب يف الوقت الذي واجه فيه مالكو اآيفون 

يف وقت �سابق ر�سالة تو�سح اأن هذا التطبيق قدمي عند حماولة ت�سجيل 

فعلية،  اأمنية  م�سكلة  هناك  تكن  ومل  جوجل،  ح�ساب  با�ستخدام  الدخول 

ومتت اإزالة التحذير ب�سرعة.



كتب: �أحمد معيدي

يف  �لإعللام  ق�سم  رئي�س  با�سرت 

عهود  �لدكتورة  �سعود  �مللك  جامعة 

عملها  مهام  �ل�سهيل،  �سلطان  بنت 

كللللاأول �للسلليللدة تللتللوىل رئللا�للسللة ق�سم 

�سعود  �مللللللك  جللامللعللة  �لإعللللام يف 

وجامعات �ململكة، وذلك �سباح يوم 

�لأحد ٢ رجب ١٤٤٢هل.

�أول  و�لتقت �لدكتورة �ل�سهيل يف 

يوم عمل لها �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

�لذين  �لإعللام  ق�سم  يف  و�لعاملني 

لقيادة  و�لدعم  �لتهنئة  لها  قدمو� 

�لق�سم وتعزيز عمله وخمرجاته.

ورحللللب رئلليلل�للس قلل�للسللم �لإعللللام 

�للل�للسللابللق �لللدكللتللور علللللي بللن دبكل 

م�سيد�ً  �ل�سهيل  بالدكتورة  �لعنزي 

بقر�ر تعيينها ك�سابقة مميزة للق�سم 

على م�ستوى �ململكة يف ذكرى مرور 

كما  تاأ�سي�سه.  على  عاما  خم�سني 

ثمن عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

يف قلل�للسللم �لإعلللللام هلللذه �خلللطللوة 

��ستمر�ر  �للسللرورة  علللللى  مللوؤكللديللن 

�لتعاون و�لعمل �مل�سرتك لتعزيز دور 

�لق�سم يف خدمة �لعملية �لأكادميية 

و�ملهنية.

عهود  �لدكتورة  رفعت   بللدورهللا 

و�لتقدير  �ل�سكر  �آيللللات  �ل�سهيل 

�جلامعة  ولقيادة  �لر�سيدة  للقيادة 

�لدعم  على  �لآد�ب  كلية  وعللمللادة 

�لذي حظيت به منذ �نطاق عملها 

و�لذي  م،   2008 عام  �جلامعة  يف 

لإد�رة  باختيارها  م�سريتها  تللوج 

جاءت  �أنها  مللوؤكللدة  �لإعلللام؛  ق�سم 

��سرت�تيجي  بللهللدف  �ملللوقللع  لللهللذ� 

م�سرية  ��ستكمال  يف  يكمن  رئي�س 

خمرجاته  وتعزيز  �لق�سم  تطوير 

من �جلن�سني ودعم وخدمة �جلانب 

�لتدري�س،  هيئة  لأع�ساء  �لبحثي 

�سوق  تطوير  يف  مبا�سرة  ي�سب  ما 

�لإعام �ل�سعودي.

وبينت �لدكتورة �ل�سهيل �أن �لعمل 

�لللتللعللاوين �أثللبللت دوملللا �أنللله ركلليللزة 

وتعزيز  �ملن�ساآت  تنمية  يف  �أ�سا�سية 

و�أن  �لأكللادميلليللة،  �ملخرجات  جللودة 

�أو عو�ئق عار�سة �سيتم  �أي عقبات 

تافيها بحول �هلل.

تتوىل  �سيدة  �أول  كونها  وحلللول 

�ململكة  يف  �إعللللام  قلل�للسللم  رئللا�للسللة 

عز  �هلل  من  توفيق  ذلللك  �إن  قالت 

فعلي جلهود  تكري�س  ثم  �أولً،  وجل 

�لللذيللن و�سعو�  �لللوطللن  قلللادة هللذ� 

ن�سب  �ل�سعودية  �ملللر�أة  قر�ر متكني 

�أعينهم؛ متمنية �أن تكون عند ح�سن 

ظن ولة �لأمر و�لعاملني معها.

وقلللد �للسللملللللت جللولللة �لللدكللتللورة 

يللوم  �أول  يف  �لللتللفللقللديللة،  �ل�سهيل 

»ر�سالة  �سحيفة  مكتب  لها،  عمل 

�لق�سم  رئي�س  ير�فقها  �جلامعة«، 

�للل�للسللابللق �لللدكللتللور علللللي بللن دبكل 

�لعنزي، وكان يف ��ستقبالها �مل�سرف 

على �إد�رة وحترير �ل�سحيفة �لدكتور 

ح�سني بن �سعيد �لقحطاين، ومدير 

عبد�ملح�سن  بللن  عللبللد�هلل  �لإد�رة 

�لفليج، ونائب رئي�س �لتحرير �سامي 

بللن عللبللد�لللعللزيللز �لللدخلليللل، ومللديللر 

حممد  بن  بندر  �لرقمية  �ل�سحافة 

�حلمد�ن.

و��ستمعت �لدكتورة عهود �ل�سهيل 

�لعملية  �سري  حللول  مللوجللز  ل�سرح 

يف  و�لإلكرتونية  و�لفنية  �لتحريرية 

�لأكادميية  وم�سريتها  �ل�سحيفة، 

�لإعللام،  ق�سم  لطاب  و�لتدريبية 

و�أق�سامها �لتحريرية و�لفنية ب�سالة 

حترير �لأخبار �لرئي�سية، بالإ�سافة 

و�جلاري  �مل�ستقبلية  م�ساريعها  �إىل 

تنفيذها.

بامل�ستوى  �للل�للسللهلليللل  و�أ�للللسللللادت 

�لتحريري و�لفني �ملقدم بال�سحيفة 

�جلامعة  �أن�سطة  بث  يف  وجهودها 

طاب  من  �جلمهور  مع  وتو��سلها 

�لتدري�س،  هيئة  و�أع�ساء  وموظفني 

رغلللم ظللللروف جللائللحللة »كلللورونلللا«، 

باعتبارها همزة و�سل بني �مل�سوؤول 

و�لطالب.

�ل�سهيل  �لدكتورة  �أن  �إىل  ي�سار 

ق�سم  وكيلة  من�سب  تويل  لها  �سبق 

للل�للسللوؤون  �لآد�ب  بللكللللليللة  �لإعلللللام 

م�ست�سارة  تعمل  كللمللا  �لللطللالللبللات 

رئي�س  مللعللايل  مكتب  يف  �إعللاملليللة 

با�سم  �لر�سمي  و�ملتحدث  �جلامعة 

�جلامعة.
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زارت مقر �صحيفة

مبنا�صبة انتهاء ع�صويته اأمينًا للمجل�س

المجلس العلمي يقدم الشكر 
للدكتور عبداللطيف آل غيهب

للدر��سات  �إبر�هيم �حلميزي، وكيل �جلامعة  بن  �لدكتور خالد  برئا�سة 

�لعليا و�لبحث �لعلمي رئي�س �ملجل�س �لعلمي، وبح�سور �لدكتور عبد�ملح�سن 

بن �أحمد �لبد�ح �أمني �ملجل�س �لعلمي، تقدم من�سوبو �أمانة �ملجل�س �لعلمي 

�لعلمي  �ملجل�س  �أمللني  غيهب  �آل  �أحمد  بن  عبد�للطيف  للدكتور  بال�سكر 

�ل�سابق مبنا�سبة �نتهاء فرتة ع�سويته �أميناً للمجل�س �لعلمي بجامعة �مللك 

�سعود.

كما �أعرب �لدكتور عبد�للطيف �آل غيهب عن �سكره وتقديره للدور �ملبذول 

من معايل رئي�س �جلامعة �لدكتور بدر�ن �لعمر، ووكيل �جلامعة للدر��سات 

�لعليا و�لبحث �لعلمي رئي�س �ملجل�س �لعلمي �لدكتور خالد �حلميزي، على 

ماقدموه للمجل�س �لعلمي من دعم ل حمدود خال فرتة ع�سويته.

كما تقدم �لدكتور عبد�للطيف �آل غيهب بال�سكر �جلزيل للطاقم �لإد�ري 

�لد�ئمة  �للجان  و�أع�ساء  مقرري  وكذلك  �لعلمي  �ملجل�س  باأمانة  �ملتميز 

�ملنا�سبة  �لتو�سيات  و�إقللر�ر  در��سة  يف  �لعظيمة  جلهودهم  وذلك  �لتابعة، 

بالتوفيق  للجميع  �هلل  د�عيا  �لعلمي،  �ملجل�س  باأمانة  �للللو�ردة  للطلبات 

و�ل�سد�د، ومتمنيا للزميل �لدكتور عبد�ملح�سن �لبد�ح  كل �لنجاح يف مهمته 

�أمينا للمجل�س �لعلمي.

توقيع اتفاقية مع جمعية اآلثار 
والتاريخ بنجران »جاتن«

�لدكتور عبد�هلل  �لكلية  بح�سور عميد  و�لآثار  �ل�سياحة  كلية  �حت�سنت 

بن حممد �ملنيف، مر��سم توقيع �تفاقية بني �جلمعية �ل�سعودية للدر��سات 

�لأثرية ممثلة يف رئي�سها �لدكتور حممد �سلطان �لعتيبي، وبني جمعية �لآثار 

و�لتاريخ مبنطقة جنر�ن »جاتن« ومثلها رئي�س جمل�س �إد�رتها �لأ�ستاذ حممد 

�آل هتيلة.

وتهدف �لتفاقية لدعم �لبحث �لأثري و�لرت�ثي، وتطوير �لأعمال �ملتعلقة 

و�ل�سناعات  و�حلرف  �لتقليدي  و�لرت�ث  �لأثرية  �ملهارة  وتنمية  باملتاحف، 

�لعربية  للمملكة  �حل�ساري  بالرت�ث  �لوعي  وتعزيز  �لتقليدية،  و�لعمارة 

�ل�سعودية ب�سكل عام ومنطقة جنر�ن ب�سكل خا�س.

ح�سر توقيع �لتفاقية كل من �لدكتور �أديب �خلليل م�ساعد وكيل �جلامعة 

للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي، �لدكتور م�سلح بن كميخ �ملريخي، �لدكتور 

�لدكتور  �جلمعية،  �إد�رة  وع�سو جمل�س  �لآثار  ق�سم  رئي�س  �لذيبي  حممد 

و�لأ�ستاذ  �لإد�رة،  جمل�س  ع�سو  متويل  حممد  و�لدكتور  �ل�ساوي،  �أحمد 

نايف �آل منرة.

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

عميدها  بقيادة  �لبدين  و�لن�ساط  �لريا�سة  علوم  كلية  عمادة  ��ستقبلت 

�لدكتور �سليمان بن عمر �جللعود، موؤخر�ً، وفد�ً من »نيوم«، وقد �طلع �لوفد 

خال �لزيارة على �لرب�مج �لعلمية و�لدر��سية بالكلية.

وبعد جولة على معامل وخمترب�ت �لكلية �لتعليمية و�لبحثية، مت بحث 

�آلية �لتعاون بني �جلانبني للم�ساهمة يف ن�سر �لوعي و�عتماد �أ�سلوب حياة 

�سحي، و�مل�ساركة �لإيجابية يف بناء �مل�ستقبل �جلديد.

�جلامعة  يف  �ساهده  مبا  �إعجابه  �لز�ئر  �لوفد  �أبدى  �لزيارة  ختام  ويف 

و�لكلية من تطور يف جميع بر�جمها ومر�فقها وبنى حتتية متكاملة، مثنًيا 

على �لنتائج �ملثمرة لهذه �لزيارة.

د. عهود الشهيل تباشر عملها كأول سيدة ترأس قسم اإلعالم 

يف  �لب�سرية  �لتنمية  وحللدة  تنظم 

مركز �لتميز �لبحثي يف تطوير تعليم 

�حللقة  »�أفكر«  و�لريا�سيات  �لعلوم 

�ل�ساد�سة و�لت�سعني بعد �ملائة بعنو�ن 

»�لتفكري �لنقدي و�لكتابة �لنقدية يف 

�ملرحلة �جلامعية« من �إعد�د وتقدمي 

�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لد�وود �أ�ستاذ 

بكلية  �مل�ساعد  �خلللا�للسللة  �لللرتبلليللة 

يف  �لثنني،  غد  يوم  وذلللك  �لرتبية، 

متام �ل�ساعة �لثامنة م�ساًء عن طريق 

قاعات زوم �لفرت��سية عرب �لر�بط 

�لتايل: 94226603308

»أفكر« يناقش 
التفكير النقدي.. غدًا


